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AÇIKLAMALAR 

ALAN 
Raylı Sistem Teknolojisi 

DAL/MESLEK Raylı Sistemler Mekatronik 

MODÜL ADI Tren Dizisi ve Kontrolü 

MODÜLÜN TANIMI 

Çeken ve çekilen araçların trenlerdeki yerlerini tespit etme; 

tren dizilerinin uzunluk, ağırlık ve fren hesaplamalarını 

yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40 / 32  

ÖN KOġUL Tren TeĢkili modülünü baĢarmıĢ olmak 

YETERLĠK 

Çeken ve çekilen araçların trenlerdeki yerlerini tespit etmek, 

 dizilerin uzunluk, ağırlık ve fren hesaplamalarını yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Bu modülle gerekli ortam sağlandığında, iĢletmenin  talimat 

ve yönetmeliklerine uygun olarak çeken ve çekilen araçların 

planlamasını, trenlerin hazırlığını yapabileceksiniz.   

Amaçlar 
1- Çeken ve çekilen araçların trenlerdeki yerlerini 

planlayabileceksiniz.  

2- Dizilerin uzunluk, ağırlık ve fren hesaplamasını 

yapabileceksiniz. 

 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

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

kütüphane, ev, bilgi teknolojileri ortamı vb. 

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

bilgisayar ve donanımları vb.  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

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

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 
Bu modül ile ülkemizde hızla geliĢmekte olan raylı sistemler alanında, tren dizisi ve 

kontrollerini öğreneceksiniz. 

 

 Raylı sistemler, ülkemizde önemli bir sektör haline gelmiĢ; ülkemizin ekonomik, 

kültürel ve sosyal hayatında yerini almıĢtır. Demir yollarının sadece yük taĢımacılığındaki 

payının artırılmasıyla enerji tasarrufu sağlanacak; trafik kazalarındaki yaralı ve ölü sayısı ile 

hava kirliliğinde büyük bir azalma görülecektir. 

 

UlaĢım sistemi içerisinde demir yolu yük ve yolcu taĢıma paylarını artırmak; trenin 

hazırlanması, çeken ve çekilen araçların planlaması konularına ayrı bir önem 

kazandırmaktadır. 

 

Tren dizisi ve kontrolü modülü ile iĢletmelerde trenlerin hazırlığı,  tren dizilerinin 

oluĢturulması, ağırlıklar ve fren tertibatları ile ilgili yapılması gerekenleri öğreneceksiniz. 

  

  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 
Bu modülle gerekli ortam sağlandığında, iĢletme talimat ve yönetmeliklerine uygun 

olarak çeken ve çekilen araçların trenlerdeki yerlerini planlayabileceksiniz.  

 
 

 

 

 Bölgenizde bulunan raylı sistemler alanında faaliyet gösteren iĢletmelerdeki 

çeken ve çekilen araçların nasıl planlandığını araĢtırınız. 

 Ġnternet sitelerinden raylı sistem alanında kullanılan çeken ve çekilen araçların 

planlanması konusunu inceleyiniz. 

 Topladığınız bilgi ve dokümanları rapor haline getiriniz ve hazırladığınız raporu 

sınıf ortamında tartıĢınız. 

 

1. ÇEKEN VE ÇEKĠLEN ARAÇLARIN 

TRENLERDEKĠ YERLERĠ  

 
 1.1. Trenlerin Hazırlanması 

 

Belirli bir yönetmelik hükümlerine göre hazırlanarak seyredecek bir veya birkaç çeken 

araç ile yine bir veya birkaç çekilen araçtan oluĢturulan ve personeli tarafından teslim 

alınmıĢ diziye tren denir. Trenlerde kullanılmakta olan çeken araçlar, hizmetin özelliğine 

bağlı olarak çok çeĢitlidir. Bunları kendi aralarında iki ana grupta toplamak mümkündür. 

Sadece çekme iĢlevini yapanlara lokomotif (buharlı, dizel, elektrikli), çekme ve taĢıma 

iĢlevini birlikte yapanlara ise otomotris (ray otobüsü veya raybüs) denir.  

 

(Resim 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6) 

 

 

Resim 1.1: Buharlı lokomotif    Resim 1.2: Dizel lokomotif  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 1.3: Ray otobüsü (raybüs)               Resim 1.4: Elektrikli lokomotif 

 

     

Resim 1.5: Dizel otomotris                                    Resim 1.6: Otomotris 

 

Demir yollarında kullanılan yolcu ve yük taĢıma araçlarına vagon denir. Vagonlar 

kendi baĢına hareket edemeyen, çeken bir araç tarafından hareket ettirilen araçtır. Genel 

olarak bu araçlara çekilen araçlar denilmektedir [kompartımanlı, kuĢetli, pulman, yataklı, 

yemekli, banliyö, salon, yük, platform, özel tip, sarnıçlı, hizmet vagonları vb.  

 

(Resim 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12)]. 

 

        

Resim 1.7: Tahıl vagonu                                     Resim 1.8: Banliyö vagonu 
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Resim 1.9: Pulman vagonu                                        Resim 1.10: Sarnıçlı vagon 

 

     

Resim 1.11: Normal kapalı vagon                 Resim 1.12: Normal platform vagonu 

 

Belirli kurallara uygun olarak istasyonlara gelecek ve gidecek tüm trenlerin seyirleri, 

yolcu ve yük taĢımalarına engel olmadan en kısa sürede hazırlanarak hizmete sunulur. 

Trenler, dizideki yolcu ve yük vagonlarının revizör veya vagon teknisyenleri tarafından tam 

olarak kontrol ve muayenesinin yapılmasına, eksiklerinin giderilmesine,  

 

ısıtılmasına ve tam fren denemesi yapılmasına imkân verecek bir sürede önceden 

hazırlanır. Tren lokomotifleri ve sofaj vagonu, trenin hareket saatinden en geç bir saat önce 

tren dizisi üzerine verilir. 

 

Hazırlanan trenler, görevli tren personeli tarafından gecikmeye meydan vermeyecek 

Ģekilde kontrol ve muayene edilerek teslim alınır. Bu nedenle ilgili personel, tren 

dizilerinin zamanında hazır olup olmadığını ve bulunduğu yolu nöbetçi hareket 

memurundan öğrenmek ve hareket memuru da bunu bildirmek zorundadır. Trenler, 

yönetmelikler ve diğer emirlerle belirlenen nitelikteki vagonlardan teĢkil edilir. Trenin 

cinsine ve hızına uygun olmayan vagonlar trene verilmez. Trenin dingil sayısı veya 

uzunluğu izin verilenden fazla olamaz.  

 

Vagonların dizideki sıraları, cinslerine ve bu yönetmelikteki diğer hükümlere göre 

belirlenir. Frenli vagonların sayısı ve frenlerin nitelikleri bu yönetmeliğin frenlerle ilgili 

hükümlerine uygun olmalıdır. 
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Vagonların birbirine ve lokomotife bağlanmasında; koĢum takımlarının, fren ve 

sofaj hortumlarının, elektrik ve ısıtma fiĢ ile soketlerinin bağlanmasına ait hükümler 

uygulanır. Lokomotif ile arkasındaki ilk vagon ve yolcu vagonları birbirine mutlaka çift 

hava hortumu ile bağlanır ve bu durumda her iki hortumdan da havanın geçmesi sağlanır. 

 

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 garları ile vagon teknisyeni/revizör bulunan yerlerde bu 

ölçülerin uygun olup olmadığı,  vagon teknisyenleri/revizörler tarafından 

teknisyenleri/revizörler bulunmayan yerlerde ise makinist ve tren Ģefleri tarafından 

kontrol edilir. Ağır vagonların tamponları arasındaki açıklık ancak 30 mm olmalıdır. 

 

Trene verilecek vagonlar, seyre uygun olmalıdır. Ġstasyon ve tren personeli, bu 

konuda Ģüpheye düĢtüğünde varsa revizör/vagon teknisyeninin, yoksa makinistin görüĢüne 

baĢvurulur. Trafik cetveline yazılarak imzaları alınır. Vagonların kontrol ve muayeneleri 

tam olarak yapılmıĢ ve gerekli kısımları yağlanmıĢ olmalıdır. 

 

BoĢ vagonlar, temizlenmiĢ ve gerektiğinde dezenfekte edilmiĢ olarak trene verilir. 

Eğer vagon, dezenfekte istasyonuna gönderilecekse kapıları kapalı, mühürlü ve iç 

hizmet taĢıma belgesi düzenlenerek trene verilir. TaĢıma belgesine dezenfekte edileceği 

yazılır. 

 

Yolcu ve yük vagonlarının kapı, kapak, dikme ve pencereleri gibi mühürlenmesi 

gereken yerleri muhakkak mühürlenerek trene verilmelidir. Ancak içindeki eĢyanın 

havalandırılması gereken vagonlarda pencereler belli ölçüde açık tutulabilir. 

 

BoĢalan, dolan veya yüklemeye verilecek vagonların; kapı, kapak, dikme ve 

pencereleri, müĢteri tarafından kapatılmamıĢsa vagonu müĢteri emrine veren veya alan iĢ 

yeri tarafından kapatılır. Hareket dairesince belirlenecek esaslara göre diğer Ģahıslara 

kapattırılabilir. Herhangi bir arıza nedeniyle kapı, kapak, dikme ve pencereleri 

kapatılamayan vagonlarda kapatma iĢlemi revizör/ vagon teknisyenlerince yapılır. 

 

Otomatik boĢaltma vagonlarının veya kapatılması özellik arz eden vagonların; kapı, 

kapak, dikme ve pencereleri ilgili servise bağlı revizör/vagon teknisyenlerince veya yetkili 

elemanlarca kapatılır. Böyle personelin bulunmadığı yerlerde, iĢ yeri personeli tarafından 

kapatılır veya kapattırılır. Ġlk revizör/vagon teknisyeni bulunan istasyonda kontrol edilir. 

 

Toplu ve programlı yükleme ve boĢaltma yapılan yerlerde bu iĢler için revizör/vagon 

teknisyeni bulundurulabilir. Kapı, kapak, dikme, pencere ve benzeri tam olarak kapatılmamıĢ 

vagonlar trene verilmez. VerilmiĢse trenin seyrine izin verilmez. 

 

Vagonlara tonajından fazla yük yüklenemez. Açık vagonların yükleri istisnai taĢımalar 

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

yoksa istasyon ve ambar görevlileri ile trenlere verildiğinde görevli tren personeli tarafından  
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fazla ve dengesiz veya gabari taĢkını yükleme yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. Yük ve yapı 

gabarisini aĢan taĢımalarda uygulanacak kurallar ayrı bir emirle bildirilir. 

 

Blok yük trenleri, hareket dairesince belirtilen vagonlardan teĢkil edilir.  Bu trenlere 

zorunluluk olmadıkça değiĢik tip vagon ve yük verilmez. 

 

Parça taĢımalarında kullanılan ara ve doğru parça vagonları mümkün olduğu 

ölçüde trenin ortasına yakın verilir. 

 

Hizmet vagonları, yolcu trenlerine verilmez. Sadece yavaĢ yük trenleriyle ve eğer 

hızını etkilemeyecekse diğer yük trenleri ile tesisler müdürlüğünün izniyle gönderilir. 

Ancak salon vagonlar, ticaret dairesinden izin alınmak suretiyle yolcu trenleri ile de 

gönderilebilir. 

 

Yolcu tren ve vagonlarının; temizliğini, ısıtılmasını, aydınlatılmasını ve konforla ilgili 

diğer hizmetlerini yaptırmaya cer dairesi baĢkanlığı veya yetki vereceği üniteleri, yük 

vagonlarını yüklemeden önce ve sonra temizlettirmeye hareket dairesi baĢkanlığı veya yetki 

vereceği üniteleri yetkili ve sorumludur. 

 

Yolcu vagonları, vagon bakım onarım müdürlükleri veya Ģefliklerince aydınlatma, 

ısıtma sistemi muntazam; su tesisatı sağlam ve kullanılabilir Ģekilde servise verilecektir. 

Varsa ticaret servisi yetkilisi, yoksa istasyon yetkilileri kendi servisine ait olup olmadığına 

bakmaksızın yolcu ve yük vagonlarının ısıtma, aydınlatılma, temizlik ve suyunun hizmete 

uygunluğunu kontrol eder. Gördükleri arıza, eksiklik ve aksaklıkların ilgili 

revizör/vagon teknisyenlerince veya bu konudaki görevlilerce giderilmesini sağlar.  

 

Hazırlanan trenler, revizör/vagon teknisyenleri tarafından kontrol edilir. Trafik 

emniyetini bozacak arıza ve eksiklikler giderilir. Arızası giderilemeyen vagonlar, trenden 

çıkarılır ve trafik cetveline yazılarak imzalanır. Arıza ve eksiklikleri giderilmeyen tren veya 

vagonların seyrine izin verilmez. Trenlere; vagonet, drezin, oto ve çekici oto bağlanamaz. 

Yol bakım ve onarım makineleri, yük trenlerinin en sonuna bir adet verilebilir. Bu durumda 

trenin hızı, yol makinesinin üzerinde yazılı hızı geçemez. Arkadan destekli trenlerle yolcu 

trenlerine verilmez. Otomatik koĢum takımlı vagonlar, trenlere mutlaka bir grup hâlinde 

verilir. 

 

1.2. Ağır Vagon ve Soğuk Lokomotiflerin Trenlerdeki Yerleri 
 

Darası ile içindeki yükün toplamı 80 ton ve daha fazla olan çeken ve çekilen araçlar, 

ağır vagon olarak kabul edilir (Resim 1.14). Herhangi bir nedenle, kendi gücü ile hareket 

ettirilemeyen faal olmayan lokomotiflere soğuk lokomotif denir. 

 

Ağır vagonların trenlerdeki yeri aĢağıda gösterilmiĢtir. 

 

 Ağır vagonlar, yük trenleri ile gönderilir. Ancak zorunlu durumlarda normal 

yolcu ve karma trenlere aĢağıdaki hükümlere göre verilir (Resim 1.15). 
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 Furgonun veya yolcu vagonlarının doğrudan lokomotiften ısıtılmasına gerek 

yoksa ağır vagonlar, lokomotifin arkasına, furgon ve yolcu vagonlarının önüne 

lokomotif çekeri kadar verilir. 

 Furgonun veya yolcu vagonlarının doğrudan lokomotiften ısıtılması gerekiyorsa 

lokomotifin arkasına furgon ve yolcu vagonları, daha sonra daraları en az 10 

000 kg olan, patlayıcı ve parlayıcı madde yüklü olmayan dolu veya boĢ en az 

üç, en çok beĢ adet emniyet vagonu konulduktan sonra bir adet ağır vagon 

verilir. Emniyet vagonlarının 2/3 veya 3/5‟inin frenlerinin çalıĢır olması 

zorunludur. 

 Yolcu vagonları ayrı bir sofaj ve jeneratör vagonu ile ısıtılıyorsa ağır vagonlar 

tren lokomotiflerinin arkasına, ısıtma ve yolcu vagonlarının önüne lokomotif 

çekeri kadar verilir. 

 Ağır vagonların yük trenleri ile gönderilmesinde aĢağıdaki hükümler uygulanır. 

 Ağır vagonlar; genel olarak lokomotifin arkasına, furgonun ve diğer vagonların 

önüne verilerek yük trenleriyle gönderilir (Resim 1.16). 

 Furgon, lokomotiften ısıtılacaksa veya herhangi bir nedenle ağır vagonlar 

lokomotifin arkasına verilemezse furgondan sonra daraları en az 10.000 kg olan 

patlayıcı ve parlayıcı madde yüklü olmayan dolu veya boĢ beĢ adet emniyet 

vagonundan sonra ağır vagonlar verilir. 

Verilecek emniyet vagonlarının 3/5‟inin frenlerinin çalıĢır olması zorunludur. 

 Kendinden sobalı furgon olursa lokomotifin arkasına ağır vagonlar daha sonra 

furgon ve diğer vagonlar verilir. 

 Tamamı ağır vagonlardan teĢkil edilen trenlere furgon verilmez. Verilmesi 

gerekirse furgon trenin sonuna verilir. Ancak bu durumda furgonun freni, imdat 

musluğu, hava manometresi ve el freni çalıĢır durumda olmalı ve ısıtması 

bulunmalıdır. Böyle bir trende, arka destek lokomotifi bir teĢkil istasyonundan 

diğer bir teĢkil istasyonuna kadar devam ediyorsa furgon arka destek 

lokomotifinin arkasına verilir. Arka destek kısa mesafe için verilecekse furgon 

arada kalabilir. 

 Bojili furgonlar için emniyet vagonu verilmez. Ağır olmayan bojili vagonlarla 

ağır vagonlar karıĢık olarak verilebilir. 

 

 

                                     Ağır vagonlar                                                    Yolcu vagonları 

Resim 1.14: Ağır vagonların yolcu trenlerindeki yeri 
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       Yolcu grubu                                 Emniyet vagonları       1 Ağır vagon 

Resim 1.15: Ağır vagonların yolcu trenlerindeki yeri  

 

 

Resim 1.16: Ağır vagonların yük trenlerindeki yeri 

 

Soğuk lokomotifler trenlerle aĢağıdaki Ģekilde gönderilir: 

 

 Soğuk lokomotifler yük trenleri ile gönderilir. Zorunlu durumlarda tesisler 

dairesi veya tesisler müdürlüğünden alınacak izinle yolcu trenleriyle, tren baĢtan 

destekli değilse trenin esas lokomotifinin arkasına bir tane soğuk lokomotif 

verilerek gönderilir. Tren baĢtan destekli ise soğuk lokomotif verilemez. 

 Bir yük trenine en fazla üç adet soğuk lokomotif verilebilir. Yük trenleri ile 

gönderilecek ilk soğuk lokomotif, tren baĢtan destekli değilse tren lokomotifinin 

arkasına bir tane, tren baĢtan destekli ise destek lokomotifinden sonra en az 20 

dingillik yük vagonu grubundan sonra verilir. Ġkinci soğuk lokomotif, birinci 

soğuk lokomotiften en az 20 dingillik yük vagonu grubundan ve üçüncü soğuk 

lokomotif ise ikinci soğuk lokomotiften en az 20 dingillik yük vagonu 

grubundan sonra araya veya sona verilir. Böyle bir trene, arkadan destek 

lokomotifi verilmesi gerekirse arka destek lokomotifi ile üçüncü soğuk 

lokomotif arasında da en az 20 dingillik vagon grubu bulundurulur veya üçüncü 

lokomotif arka destek lokomotifinin önüne gelecek Ģekilde verilir. Ġkinci 

soğuk lokomotifle arasında en az 20 dingillik yük vagonu grubu bulunmalıdır. 

 Trenlerle soğuk olarak gönderilecek buharlı, dizel, elektrikli lokomotifler ile 

elektrikli ünite, ray otobüsü ve motorlu trenlere en az bir lokomotif personeli 

refakat ettirilir.   Trenin esas lokomotifinin hemen arkasında soğuk olarak sevk 

edilecek lokomotife   (buharlı ve manevra lokomotifleri hariç) lokomotif 

personeli refakat ettirilmeden sevk edilebilir. Bu durumda söz konusu soğuk  
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lokomotife ait demirbaĢ malzemeler, treni temin eden esas lokomotifinin 

personeli tarafından teslim alınır, korunur ve teslim edilir. Trende soğuk 

lokomotif, motorlu tren, ray otobüsü, ünite, yol makinesi bulunduğu seyir 

edeceği bölgedeki ilgili iĢ yerlerine bildirilir. 

 Soğuk lokomotif verilecek yolcu trenlerinin hızının, yükünün artması veya 

baĢka nedenle normal hızından aĢağı düĢmesi durumunda Genel Müdürlükten 

izin alınması gerekir. 

 Soğuk lokomotif bulunan trenlerde soğuk lokomotifin hızı, trenin hızından az 

ise trenin hızı soğuk lokomotifin hızını geçemez. 

 Soğuk olarak normal yolcu veya yük trenleri ile gönderilecek motorlu tren, ray 

otobüsü, ünite ve benzeri yolcu taĢınan araçlar trenin en sonuna verilir. 

  TeĢkilatında soğuk lokomotif bulunan trenlerin teĢkilat tellerinde soğuk 

lokomotif olduğu belirtilir.  

 

 

Resim 1.17: Ağır vagon 

 

1.3. Yolcu Vagonlarıyla Ağır Olmayan Yük Vagonlarının 

Trenlerdeki Yerleri 

 
Yolcu vagonları ile ağır olmayan yük vagonlarının trenlerdeki yerleri belirli kurallara 

bağlı olarak belirlenmiĢtir (Resim 1.18). Yolcu trenlerinde I ve II. sınıf, kuĢetli, pulman, 

furgon, kargo yataklı, yemekli ve salon vagonlarının trenin neresine konulacağı ihtiyaca 

göre kalkıĢ-varıĢ tarifelerinde gösterilir. Trenin ve vagonun türüne göre trendeki 

vagonların yeri, verilecek hizmet dikkate alınarak Ticaret Dairesi  BaĢkanlığınca 

değiĢtirebilir. 

 
Yolcu trenleri sofaj vagonları hariç, bojili yolcu vagonlarından teĢkil edilir. Yolcu 

trenleri mümkün olduğu kadar aynı cins ve yapıdaki vagonlardan teĢkil edilir. 
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Yolcu trenlerine verilecek yük vagonlarının özelliklerinin yolcu trenleri ile seyre uygun 

olması ve bunun için Genel Müdürlükten izin alınması gerekir. Yolcu trenlerine verilecek 

yük vagonları, zorunluluk dıĢında trenin sonuna ve yolcu vagonlarının arkasına verilir. 

Yolcu vagonlarının arkasına verilecek ilk vagon, dökme eĢya veya hayvan yüklü 

olmamalıdır (Resim 1.19). Hızı 70 km/saatten fazla olan yolcu trenlerine verilen yük 

vagonlarına insan bindirilmez. 

 

Dizisinde ağır vagon bulunmayan yük trenlerine yolcu vagonu verilmesi gerekirse 

mutlaka yük grubunun önüne, lokomotifin arkasına verilir. TeĢkilatında ağır vagon 

bulunmayan yük trenlerine vagonlar, TCDD‟nin Trenlerin Hazırlanması ve Trafiği 

Yönetmenliği‟nin 14. maddesi hükümlerine uyulmak Ģartıyla tip ve dingil adedi dikkate 

alınmadan dizilerek sıra ile konur. 

 

 

Resim 1.18: Yolcu treni ile sevki 

 

 

                            Soğuk makine   20 dingil  
 

Resim 1.19: Yük treni ile sevki 

 

1.4. Emniyet ve ĠĢaret Vagonları 

 
Trenlerde,  yolcuların ve trenin emniyetinin sağlanması için emniyet ve iĢaret 

vagonları bulunur. Yolcu bulunan ilk vagon ile lokomotif arasında ve yolcu taĢıyan son 

vagon ile arka destek lokomotifi arasında en az bir emniyet vagonu bulunur. Bu vagon, genel 

olarak furgondur. Yolcu taĢıyan trenlerde, lokomotifi takip eden ilk vagon UIC‟ye uygun 

imal edilmiĢ olmalıdır. Kompartımanlı vagonlarda ilk iki kompartımana, pulman tipi 

vagonlarda ilk iki sıradaki koltuklara yolcu bindirilmeyerek emniyet bölmesi olarak 

kullanılmak Ģartıyla, ayrıca emniyet vagonu verilmez. Furgon yerine verilen yolcu 

vagonları için de aynı hükümler uygulanır. 
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Motorlu trenlerde, ray otobüslerinde ve ünitelerde bagaj veya emniyet bölmesi 

bulunduğundan buraya yolcu bindirilmemek kaydıyla emniyet vagonu verilmesine veya 

emniyet bölmesi bırakılmasına gerek yoktur. Ayrıca hizmet trenlerinde emniyet vagonu ve 

emniyet bölmesi bulunmayabilir. Her trenin sonuna verilecek vagon,   mutlaka yönetmelikte 

gösterilen iĢaretlerin takılabilmesi için uygun donanıma sahip olmalı veya arkasında 

uygun iĢaret verebilen lamba veya fener bulunmalıdır. 

 

1.5. Trenlere Verilecek Vagonlarla Ġlgili Sınırlamalar 

 

Trenlere verilecek vagonlarda aranılacak Ģartlar aĢağıda belirtilmiĢtir. 

 

 Ġki dingilli vagonlar 

 Dingil açıklığı 5,4 metre ve daha fazla olan vagonlarda yük-yolcu 

konumu yoksa hızı 70 km/saat kadar olan yük trenlerine verilir. 

 Dingil açıklığı 5,4 metre ve daha fazla olan vagonlar, yük-yolcu konumlu 

ve çalıĢır frenli olmak kaydıyla hızı 70 km/saate kadar olan yolcu 

trenlerine verilebilir. 

 

 Bojili vagonlar  

 Hızı 80 km/saatten fazla olan yolcu trenleri tamamıyla bojili yolcu 

vagonlarından oluĢturulur. 

 Bojili olup boji dingilleri arası 1,8 metreden az olan vagonlar, yolcu 

trenlerine ve hızı 70 km/saatten daha fazla olan yük trenlerine verilmez. 

 Cer dairesinin izni ile üzerinde “S” iĢareti bulunmayan bojili yük 

vagonları, hızı 80 km/saate kadar olan yük trenlerine verilebilir. 

 Özel trenle, sekiz dingilden az olan çukur Ģasili vagonlar, yük trenlerine 

ve trenin sonuna bir adet verilerek gönderilir. 

 Yabancı vagonların; TCDD hatlarında ve TCDD'ye ait vagonların 

yabancı demir yollarında çalıĢtırılması durumunda bu yönetmelik 

hükümleri ile birlikte RIV ve RIC talimatnameleriyle özel emirler 

geçerlidir. 

 

1.6. Patlayıcı,  Parlayıcı,  Yanıcı,  Yakıcı, Zehirli ve Radyoaktif 

Madde Yüklü Vagonların Trenlerdeki Yeri  
Patlayıcı, parlayıcı, likit gaz, yanıcı, yakıcı, zehirli ve radyoaktif madde yüklü 

vagonların trenlerle gönderilmesinde aĢağıdaki hükümler uygulanır. Barut, dinamit, 

fülminant, donanma fiĢekleri, pamuk barutu ve benzeri patlayıcı bütün emniyetsiz 

mühimmat aĢağıdaki Ģartlarla gönderilir. 

 

 Patlayıcı madde yüklü vagonlar, yük trenleri ile gönderilir. Yolcu taĢıyan 

trenlere verilmez. 

 Patlayıcı madde yüklü vagonlar yük trenlerinde, baĢtaki ve sondaki 

lokomotiflerden uzak, trenin ortasına verilir.  Bunun mümkün olmadığı 

durumlarda baĢtaki ve sondaki lokomotiflerden parlayıcı madde yüklü olmayan  
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en az dörder vagonla ayrılmak suretiyle en fazla dörtlü gruplar hâlinde ve her 

grubun arasında parlayıcı madde yüklü olmayan en az dört emniyet vagonu 

verilerek gönderilir.   

 Patlayıcı yüklü vagonlar, trenin en sonuna verilmiĢse bunların arkasına parlayıcı 

madde yüklü olmayan en az dört vagon daha verilir. 

 Patlayıcı maddeler, frensiz veya frenleri iptal edilmiĢ vagonlara yüklenir.  

Vagonların üzerine patlayıcı madde etiketi konur. Ayrıca ön ve arkasındaki ilk 

emniyet vagonlarının da frenleri iptal edilir. Vagonların el frenleri kesinlikle 

çalıĢtırılmaz. 

 Patlayıcı madde yüklü vagonların önüne ve arkasına verilecek emniyet 

vagonları, patlayıcı madde yüklü vagonların gideceği son istasyona veya daha 

ileriye gidecek vagonlardan seçilir. 

 Patlayıcı madde yüklü vagonları gönderen istasyonun yetkilisi, trenin 

seyredeceği bütün istasyonlara durumu bildirir. Ayrıca trenin trafik cetveline 

yazıp tren ve lokomotif personelinin imzalarını alır. Makinistler gerek yolda, 

gerek duruĢ kalkıĢlarda tren dizisinde sarsıntı olmamasına dikkat eder. Trenin 

diğer personeli de bu vagonların yanında sigara içemez, ateĢ bulunduramaz ve 

yabancı Ģahısların yaklaĢmasına engel olur. 

 Teli alan istasyonlar, patlayıcı madde yüklü vagon bulunan trenlerin emniyetle 

seyirleri için gerekli önlemleri alır. 

 Patlayıcı madde yüklü vagonların manevraları bu vagonlarla lokomotif arasında 

parlayıcı madde yüklü olmayan en az dört emniyet vagonu bulundurularak 

yapılır (Resim 1.20).  

 Patlayıcı madde yüklü vagonlar, trenin sonuna verileceği zaman, bunların 

arkasına ayrıca parlayıcı madde yüklü bulunmayan dört emniyet vagonu 

konulacaktır. 

 

Ham petrol ve her tür akaryakıt, likit gaz, yanıcı-yakıcı madde, kükürt, toluol, kibrit, 

ispirto ve benzeri parlayıcı madde yüklü vagonlar, trenlerle aĢağıdaki Ģartlar uygulanarak 

gönderilir: 

 

 Parlayıcı madde yüklü vagonlar yük trenleri ile gönderilir. Yolcu trenlerine 

verilmez. Ancak hiç yük treni iĢletilmeyen hat kesimlerinde Genel Müdürlükten 

izin alındıktan sonra yolcu vagonlarından sonra en az dört emniyet vagonu 

verilerek normal yolcu veya karma trenlere verilebilir. 

 Parlayıcı madde yüklü vagonlar, yük trenlerinde baĢtaki ve sondaki 

lokomotiflerden en az bir emniyet vagonu ile ayrılmak suretiyle 

lokomotiflerden uzak yerlere verilir. Vagonların üzerlerine parlayıcı madde 

etiketi yapıĢtırılır. 

 Akıntı ve sızıntısı olan parlayıcı madde yüklü vagonların frenleri iptal edilir ve 

çalıĢtırılmaz. 

 Manevralarda, parlayıcı madde yüklü vagonlarla lokomotif arasında en az bir 

emniyet vagonu bulundurulur. 

 Pamuk, saman, kuru ot ve benzeri yanıcı madde yüklü vagonlar, lokomotiften 

en az bir emniyet vagonu ile ayrılır ve dingil üzeri Ģasisinde koruma sacı 

olmayan vagonlara yüklenemez. 
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Resim 1.20: Yanıcı madde yüklü vagon 

 

Yolcu trenlerine verilen yemekli vagonların mutfaklarında kullanılan tüp gazlar, 

mutfağa veya vagon Ģasesine yapılacak özel yerlerde taĢınır. Bunun dıĢında yolcu 

vagonlarında tüp gaz taĢınması yasaktır. 

 
Yakıcı ve zehirleyici maddeler ile radyoaktif yayan eĢya taĢıma talepleri doğrudan 

Genel Müdürlüğe yapılır. Genel Müdürlükçe taĢımaya kabul edilip edilmeyeceği veya hangi 

Ģartlarla taĢınabileceği ilgililere bildirilir. Ġsmi belirtilmeyen veya taĢınmasında tereddüde 

düĢülen eĢyaların taĢınması konusu her defasında hareket dairesinden sorulur. 

 

 

                           Emniyet vagonları         Patlayıcı  vagon frenleri iptal          Emniyet vagonları 

Resim 1.21: Patlayıcı vagonların tren dizisindeki yerleri 

 

1.7. Uzun EĢya Yüklü Vagonların Trenlerdeki Yeri 

 
Vagon boyutunu aĢan eĢyaya uzun eĢya denir. Uzun eĢya yüklü vagonlar yük trenleri 

ile gönderilir. Ancak bölgede iĢleyen hiçbir yük treninin bulunmaması durumunda, Genel 

Müdürlükten alınacak izinle normal yolcu veya karma trenlerle gönderilir. Uzun eĢya, vagon 

döĢemesinin boyunu aĢmıyorsa içinde yolcu bulunan vagonlardan en az bir dolu veya boĢ 

vagonla ayrılarak yolcu vagonlarından sonra verilir (Resim 1.22). 

 

Vagon döĢemesinin boyunu aĢan fakat sıkıĢtırılmıĢ tamponları geçmeyen veya yalnız 

bir taraftan 30 cm‟yi aĢan vagonlar, içinde yolcu bulunan vagonlardan en az iki dolu veya 

boĢ vagonla ayrılarak yolcu vagonlarından sonra verilir. SıkıĢtırılmıĢ tamponları her iki 

taraftan en fazla 30 cm aĢan uzun eĢya yüklü vagonlar, yolcu bulunan vagonlardan bir 

yardımcı vagon olmak üzere dolu veya boĢ, üç emniyet vagonu ile ayrılarak yolcu 

vagonlarından sonra verilir.  
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Resim 1.22: Uzun eĢya yüklü vagon 

 

SıkıĢtırılmıĢ tamponları 30 cm‟yi aĢan birden çok uzun eĢya yüklü vagonların 

aralarına birer yardımcı vagon verilir. Vagon döĢemesini aĢmayan veya sıkıĢtırılmıĢ 

tamponları 30 cm‟yi az aĢan uzun eĢya yüklü vagonlar,  yük trenlerine sadece furgondan 

dolu veya boĢ bir emniyet vagonu ile ayrılarak ve bir grup hâlinde verilir. 

 
SıkıĢtırılmıĢ tamponları 30 cm‟den fazla aĢan uzun eĢya yüklü vagonlar, yük 

trenlerinde furgondan dolu veya boĢ bir emniyet vagonuna ayrılarak ve yükün aĢtığı tarafa 

bir yardımcı vagon verilerek gönderilir. Uzun eĢya yüklü vagonlar, yüklemeden sonra ilgili 

revizör/vagon teknisyeni tarafından kontrol edildikten sonra trenlere verilir.SıkıĢtırılmıĢ 

tamponları 30 cm‟yi fazla aĢan birden fazla uzun eĢya yüklü vagonlar varsa bu vagonların 

aĢan kısımları ön ve arkasındaki diğer vagonların yükü üzerine gelmemek Ģartıyla aralarına 

ayrıca yardımcı vagon verilmeyerek grup hâlinde yük trenlerine verilir. Birbirine yardımcı 

vagon olmaları sağlanır. AĢan kısımları diğer vagonun veya yükün üzerine geliyorsa bu 

vagonların arasına boĢ birer emniyet vagonu verilir. 

 

Uzun eĢya yüklü vagonlar, patlayıcı ve parlayıcı madde yüklü vagonlardan dolu veya 

boĢ en az dört vagondan sonra verilir (Resim 1.23). 

 

              

Resim 1.23: Uzun ve yüklü vagonlar 
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1.8. Tamire Gönderilecek Vagonların Trenlerdeki Yeri 

 
Tamire gönderilecek vagonlar trenin trafik emniyetini bozmayacak Ģekilde ise trene 

diğer vagonlar gibi verilir (Resim 1.24). Trenin trafik emniyetini bozacak derecede hasarlı ve 

arızalı vagonlar yük trenlerinin 5551 modelle belirlenen yerlerine verilerek gönderilir. Bu 

vagonlar, yolcu taĢıyan trenlere verilmez. 

 
Ara istasyonlardan trenlere verilecek arızalı ve hasarlı vagonların, trene verilip 

verilemeyeceğine varsa revizör/vagon teknisyeni yoksa makinist ve tren Ģefi birlikte karar 

verir. Trafik emniyetini bozacak derecede hasarlı veya arızalı vagon çok sayıda ise bunların 

onarım yerlerine gönderilmesi için cer dairesi veya cer müdürlüğü gerekli önlemleri alır. 

Trafik emniyetini bozacak derecede hasarlı vagonların verildiği trenlere cer müdürlüğünce 

revizör/vagon teknisyeni refakat ettirilir. 

 

    

Resim 1.24: Hasarlı vagonlar 

 

1.9. Lokomotiflerin Trenlerdeki Yerleri ve Konumu 
 

Lokomotiflerin trenlerdeki yerleri ve konumu aĢağıda belirtilmiĢtir 

 

Lokomotifler genel olarak trenin baĢ tarafına verilir.  

 Manevralarda, 

 Lokomotifi trenin baĢına geçirecek tesislere varmadan önce geri dönmek 

zorunda kalan trenlerde, 

 Trene arkadan destek lokomotifi verilmesi hâlinde, 

 % 0,10‟dan fazla iniĢli yollar üzerinde duracak iĢ, imdat ve benzeri hizmet 

trenlerinde koĢum takımlarının kopması sonucu vagonların kaçmasını önlemek 

için lokomotifin iniĢ tarafında bulundurulması gerektiğinde, 

 Ġki istasyon arasında çalıĢıp geri dönecek hizmet trenlerinde,Meyilsiz bir yolda, 

hizmet trenleri lokomotifinin dolu treni çekecek ve boĢ treni itecek Ģekilde  

bulunması gerektiğinde trenin baĢına verilen lokomotiflerin makinist bölmesi 

önde olmalıdır. 
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Ancak bu kuralın dıĢına çıkılan haller vardır: 

 

 ĠĢletme gereği makinist bölmesi arkada seyir eden trenlerde,  

 Tren dizisinde ikinci olarak bulunacak lokomotiflerde, 

 Hizmet trenlerinde veya arkadan destekli trenlerde esas lokomotifin 

arızalanması nedeniyle tren arka destek lokomotifi ile ilk istasyona kadar 

itilerek veya çekilerek götürülebilecekse, 

 Tek lokomotiflerde, manevralarda makinist bölmesi ortada veya her iki baĢında 

olan lokomotifler her iki yönde seyreder. Trenlere eğer önden destek 

verilecekse genel olarak bir lokomotif ile çekilir. 

 

AĢağıdaki durumlarda trenlere önden destek verilir. 

 

 Hattın bazı kısımlarındaki eğimlerde daha fazla yükün taĢınması için ikinci bir 

lokomotife gerek duyulduğunda, 

 Trenin yükünün artırılması nedeniyle ikinci bir lokomotife gerek duyulduğunda, 

 Karlı ve fırtınalı havalarda havanın direncini yenmek için ikinci bir lokomotife 

gerek görüldüğünde, 

 Lokomotiflerin görevsiz olarak depolarına veya tren yapmak üzere veyahut 

imdat olarak gönderilmesi gerektiğinde, 

  Genel olarak bir trene verilecek aynı veya ayrı tipte iki lokomotifin koĢum 

takımları çekeri uygun ve makinist bölmesi önde olmak Ģartıyla trenin esas 

lokomotifi öne diğer lokomotif bunun arkasına verilir.  

 

Kuralın dıĢındaki durumlar: 

 

 Kısa mesafeye gidecek ikinci lokomotifin araya verilmesi ve çıkarılması 

nedeniyle trenin gecikmesinin önlenmesi 

 Destek lokomotifin koĢum takımının zayıf olması nedeniyle trenin yükünde 

indirim yapılmaması 

 

Önden destekli trenlerde, trenin yükünün belirlenmesinde ikinci lokomotifin koĢum 

takımı çekeri dikkate alınır (Resim 1.26). 
 

Trenin trafiğini sağlamak ve gerekli iĢaretleri vermek görevi baĢtaki lokomotifin 

makinistine aittir. Diğer lokomotifin makinisti de bu iĢaretleri tekrarlamak ve bu iĢaretlere 

uymak zorundadır. KalkıĢ-varıĢ tarifesinde veya orer açıklama kitabında veyahut günlük tren 

duyurusunda belirtilenler dıĢında, trene önden destek verilmesi hâlinde durum çıkıĢ 

istasyonunca seyredeceği bölgedeki istasyonlara önceden telle bildirilir. 

 

Trenlere arkadan destek verilecekse bunun içinde belirli esaslar aĢağıda belirtilmiĢtir 

(Resim 1.27). Trenlere arka destek, çıkıĢ eğimi fazla olan kesimlerde yükünde indirim 

yapılmaması için verilir. Trenlere demir yolunun hangi kısımlarında ve hangi Ģartlarla 

arkadan destek verileceği ayrı bir Genel Müdürlük emri ile bildirilir. 
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Trenler önden bir veya iki lokomotif ile çekilirken aynı anda arkadan da bir veya iki 

lokomotif tarafından itilebilir. Trenin belirtilen Ģekillerden biriyle desteklenmesi durumunda 

öndeki ikinci lokomotif ile arkadaki birinci destek lokomotifi arasında en az 20 dingillik 

vagon grubu bulundurulması Ģarttır. Bu 20 dingillik vagon grubu, ağır vagon olabilir.       

Arka destek lokomotifi diziye koĢum takımı ve hava hortumu ile bağlanır. 

 

Destek lokomotifi trene bağlanmadığı durumlarda; 

 

 Tren, hava frenli olup arka destek lokomotifinde hava freni yoksa, 

 Arka destek lokomotifi bir istasyona kadar devam etmeyip yol üzerinde belli bir 

noktada trenden ayrılıp geri dönecekse, geri döneceği nokta ile bu noktadan 

önceki ilk istasyon arasında trene bağlanmaz sadece iter. 

 

Trenlere arkadan destek verilmediği durumlar: 

 

 Demir çubuklar veya yük ile birbirine bağlanmıĢ vagon veyahut döner eksenli 

vagon bulunan trenlere, 

 Cer servisince tip ve numaraları bildirilen eski tip yük ve yolcu vagonu veya 

furgonu bulunan trenlere, 

 Trenin en sonunda çalıĢır durumda olmayan motorlu tren, ray otobüsü, ünite 

gibi motorlu araç bulunan trenlere, 

 Arka destek verilmesi hâlinde tehlike yaratacak hasarlı vagon bulunan trenlere, 

 Sonunda 8 ve daha çok dingilli veya çukur Ģasili vagon bulunan trenlere, 

 Sonunda yol makinesi ve kar kürer bulunan trenlere, 

 Patlayıcı madde yüklü vagon bulunan trenlere arkadan destek verilmez. Ancak 

patlayıcı madde yüklü vagonların trenin ortasına verilmesi ve her iki 

lokomotiften en az dörder vagonla ayrılması ve arka destek lokomotifinin trene 

hava freni ile bağlanması hâlinde arkadan destek verilebilir. 

 

Trene arkadan destek verilmeden önce yukarıdaki Ģartlar gözden geçirilir. Trende arka 

destek verilmesini engelleyen vagonlar varsa bu vagonlar diziden çıkarılır. Mümkün 

olmuyorsa trene arka destek vermekten vazgeçilir.  Esas lokomotif ile arka destek lokomotifi 

makinistleri trenin emniyetle seyri için aĢağıdaki kurallara uygun olarak hareket eder. 

 

 Trene bağlı olmayan destek lokomotifi makinisti, yolda trenle temasını sürekli 

korur. Eğer trenden ayrılmıĢ ise dikkatle yanaĢarak tekrar teması sağlar. Ancak 

bu yaklaĢma, tehlikeli görülürse arkadaki lokomotif makinisti tarafından trene 

dur iĢareti verilir. Kendisi de durur. Trenin durduğuna emin olunduktan sonra 

hareket ederek tekrar teması sağlar. Hazır olduğunu öndeki lokomotif 

makinistine iĢaretle bildirir. 

 Trene bağlı olmayan arka destek lokomotifi, trenin hareketinden önce son 

vagon ile sadece temasta bulunur. Lokomotif, diziye yanaĢıp son vagonla temas 

ettikten sonra hazır olduğunu lokomotif düdüğü ile baĢtaki lokomotifin 

makinistine bildirir. Arka destek lokomotifi yolcu bulunan vagonlarla doğrudan 

temas edemez. 
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 Arkadan destekli trenlerde, trenin esas lokomotifinin arızalanması halinde, hava 

freni arka destek lokomotifinden kullanılmak Ģartıyla tren, ilerideki veya 

gerideki ilk istasyona kadar arka destek lokomotifi ile götürülür. 

 Trene hareket emri verildiğinde, baĢtaki lokomotifin makinisti tarafından 

hareket iĢareti verilir. ĠĢareti alan arkadaki makinist, valseyi açıp treni 

dayamaya baĢladıktan sonra aynı iĢareti tekrar eder. Ancak bu iĢaretin 

alınmasından sonra baĢtaki makinist treni hareket ettirir. 

 Trenin seyri sırasında her iki makinist, birbirinin vereceği iĢaretlere özellikle 

dikkat eder. Her iki makinist de aynı zamanda trenin seyrini gözetler ve hızını 

ona göre ayarlar. 

 Arkadan destekli trenlerde, diğer tren personeli makinistlere gerekli iĢaretleri 

hemen verebilmek ve gerektiğinde treni durdurmak için çok dikkatli olur. 

 Arka destek lokomotifinin trene bağlı olmadığı durumlarda, arkadaki makinist 

herhangi bir nedenle treni durdurmaya gerek görürse önce valseyi kapatır, sonra 

dur iĢareti vererek kendi lokomotifini durdurur. 

 Arkadaki lokomotif, önceden belirlenmiĢ bir noktaya kadar treni ittikten sonra 

geri dönecekse makinist, baĢtaki lokomotifin makinistine uzunca bir düdük 

çalarak dikkat iĢareti verir ve durur. Trenin kopmadan muntazam olarak devam 

ettiğini gördükten sonra geri döner. 

 Bir istasyon ve saydinge yaklaĢıldığında, baĢtaki lokomotifin makinisti 

tarafından dikkat iĢareti verilir. Arkadaki makinist, bu iĢareti tekrar ederek 

hızını azaltır. Trenin girdiği yolun limit iĢaretini geçinceye kadar diziyi dikkatle 

takip eder. 

 Trenin arkadan destekli olarak iĢleyeceği, kalkıĢ-varıĢ tarifesi, orer açıklama 

emri veya günlük tren duyurusunda belirtilmemiĢse seyredeceği kesimdeki 

bütün istasyonlara telgrafla bildirilir. Arka destek lokomotifi, iki istasyon 

arasındaki bir noktada trenden ayrılacaksa bu lokomotifin ayrıldığı istasyona 

dönüĢüne kadar her iki istasyon ve dispeçerler aĢağıdaki önlemleri alır. 

 Trenin arkadan destekli olduğu ve arka desteğin aradan geri döneceği 

komĢu istasyona ve dispeçere bildirilir. 

 Treni gönderen istasyon ve dispeçer, trenin hareketinden sonra destek 

lokomotifin dönüĢüne kadar o yöne kumanda eden iĢaretlere ait kumanda 

kollarının veya düğmelerinin üzerine “yol kapalı” levhasını asar veya 

engelleyici koyar. Emniyet tesisatı, DRS ve TSĠ sisteminin olmadığı 

istasyonlarda, istasyon binasının önüne durma iĢareti olarak kullanılan 

levha veya kırmızı ıĢık konur. Lokomotifin istasyona geri dönüĢünden 

sonra konulan iĢaretler kaldırılır. Lokomotifin geliĢi, komĢu istasyon ile 

dispeçere bildirilir. KomĢu istasyon da lokomotifin dönüĢü, kendisine 

bildirilinceye kadar aynı önlemleri alır. 

 Çok yollu hatlarda lokomotif gidiĢ yolundan dönmeyecekse komĢu 

istasyonun bu önlemleri almasına gerek yoktur. 

 Hizmet trenlerinin iki istasyon arasındaki çalıĢmaları sırasında da aynı 

hükümler uygulanır. 
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Arkadan destekli olarak iĢletilen trenlere verilecek lokomotiflerde mümkün olduğu 

kadar telsiz bulundurulur ve iĢaretlerle yapılan haberleĢme ile birlikte telsizle de haberleĢme 

yapmaları sağlanır. Gerektiğinde tren Ģefi ve son vagonda görevli personele birer telsiz 

verilir. Arkadan destekli bir trenin baĢtaki esas lokomotifi treni çekemeyerek geri dönmek 

zorunda kalırsa arka destek lokomotifi esas lokomotif kabul edilerek tren götürülür.  

 

   

 Resim 1.25: Trenin baĢ tarafına verilen lokomotif    Resim 1.26: Trene önden destek verilmesi 

 

 

Resim 1.27: Trene arkadan destek verilmesi 

 

1.10. Raylı Sistem Bakım Onarım Makinelerinin Trenlerdeki Yeri  

 
ĠĢ treni, kar kürer treni, yol bakım ve onarım makineleri, çekici oto, oto drezin ve 

motorlu drezinler gibi araçlar, yol bakım ve onarım makineleri olarak adlandırılır  (Resim 

1.28). 

 

Yolun kardan temizlenmesi dıĢında, kar kürer araçları trenlerle aĢağıdaki Ģekilde 

gönderilir. 

 

 Kar kürer araçları yolcu trenlerine verilmez. Yük trenleriyle ve trenin en sonuna 

verilerek gönderilir.   Ancak bölgede iĢleyen hiçbir yük treninin bulunmaması 

durumunda Tesisler Müdürlüğünden alınacak izinle karma trenlerin en sonuna 

verilebilir (Resim 1.29). 
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 Trende kar kürer bulunduğu, çıkıĢ istasyonunca seyredeceği bölgedeki bütün 

istasyonlara ve bu istasyonlarda ilgili yol ve tesislerin ilgililerine bildirilir. 

  Kar kürer araçları ancak gündüz seyreden trenlerle gönderilir. Yol ve tesislerin 

ilgilileri trenin geçeceği yol üzerindeki engelleri kaldırır. Ġstasyonlar da böyle 

bir treni kar kürer araçlarının serbestçe geçebileceği peronsuz bir yola alır. Kar 

kürer aracını trene veren istasyonun nöbetçi hareket memuru, durumu trafik 

cetveline yazar. 

 

         

Resim 1.28: Yol bakım onarım makinesi                  Resim 1.29:   Eski tip kar kürer makinesi 

 

1.11. Yüksek Hızlı Tren Setlerinin Trafiğe Hazırlanması 
 

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

yolu taĢımacılığı yöntemidir. Genel olarak saatte 200 km'den yüksek hızlara çıkabilen tren 

türü olarak kabul edilmektedir. Fransa'daki TGV, Almanya'daki ICE ve geliĢme 

aĢamasındaki manyetik raylı trenler (MAGLEV) bu tren türüne örnek gösterilebilir.  

 

Hızlı trenlerin güvenli bir Ģekilde iĢlemesi için vagon aerodinamiğinden elektronik 

kontrol sistemlerine kadar birçok altyapı unsurunun bulunması gerekmektedir. 

 

Türkiye'nin ilk hızlı trenleri 6‟lı veya 8‟li vagonlardan oluĢan setler hâlindedir. 

YHT'nin seferlerine baĢlaması ile birlikte Türkiye bu teknolojiyi kullanan ülkeler arasında 

Avrupa'da 6. Dünya'da 8. ülke olmuĢtur. (Resim 1.30).  

  

http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
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Resim 1.30: Türkiye’deki yüksek hızlı trenler 

 

1.11.1.  Planlanan Yüksek Hızlı Tren Hatları   

 
TCDD 2003 yılında hızlı tren hatları döĢemeye baĢlanmıĢtır. Ġlk hat Ġstanbul-

EskiĢehir-Ankara hattının 245 km'den oluĢan Ankara-EskiĢehir kısmıdır. Deneme seferleri 

23 Nisan 2007, ticari seferler 13 Mayıs 2009'da baĢlamıĢtır. Ankara-EskiĢehir arası yolculuk 

süresi 65 dakikadır.  

 

EskiĢehir-Ġstanbul kısmının 2010'da tamamlanması öngörülmüĢtür. Toplam 

uzunluğunun 533 km olması öngörülen bu hatla 6-7 saatlik Ankara-Ġstanbul yolculuğunun 3 

saat 10 dakikaya düĢmesi planlanmıĢtır.  

 

Hat, 2012'de Marmaray ile bağlanınca dünyanın ilk kıtalar arası günlük tren seferleri 

gerçekleĢmiĢ olacaktır.  

 

212 km'lik Polatlı-Konya hattının yapımı ağustos 2006'da baĢlamıĢtır. Bu hattın 10 

saat 30 dakika olan Ankara-Konya yolculuk süresini 70 dakikaya düĢürmesi öngörülmüĢtür. 

 

293 km'lik Yerköy-Sivas hattının yapımına Ģubat 2009‟da baĢlanmıĢtır. Bu hat da 442 

km'lik Ankara - Yozgat - Sivas hattının bir kısmını oluĢturmaktadır.  

 

174 km'lik Ankara-Yerköy hattı için hızın minimum saatte 250 km olması için 

çalıĢmalar henüz planlama aĢamasındadır (ġekil 1.1).  

 

Bunların dıĢında, planlanan diğer hızlı tren hatları: 

 

 Ankara - Afyon - UĢak - Ġzmir (Kocahacılı'da Ankara-Konya hattından 

çatallanacak.)  

 Ankara - Kayseri (Yerköy'de Ankara-Sivas line hattından çatallanacak.)  

 Ġstanbul - Bursa (Osmaneli'de Ankara-Ġstanbul hattından çatallanacak.)  

 Ankara - Bursa (Ġnönü'de Ankara-Ġstanbul hattından çatallanacak.)  

http://tr.wikipedia.org/wiki/TCDD
http://tr.wikipedia.org/wiki/H%C4%B1zl%C4%B1_tren
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara
http://tr.wikipedia.org/wiki/Eski%C5%9Fehir
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara
http://tr.wikipedia.org/wiki/Eski%C5%9Fehir
http://tr.wikipedia.org/wiki/Eski%C5%9Fehir
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
http://tr.wikipedia.org/wiki/Marmaray
http://tr.wikipedia.org/wiki/Polatl%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Konya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yerk%C3%B6y
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sivas
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yozgat
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sivas
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yerk%C3%B6y
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara
http://tr.wikipedia.org/wiki/Afyon
http://tr.wikipedia.org/wiki/U%C5%9Fak
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmir
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kayseri
http://tr.wikipedia.org/wiki/Istanbul
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bursa
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bursa
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 Ġstanbul - Edirne - Kapıkule (Bulgaristan sınırı)  

 Konya - Mersin - Tarsus - Adana  

 EskiĢehir - Afyon - Antalya  

 Sivas - Erzincan - Erzurum - Kars 

 

ġekil 1.1: Türkiye’deki planlanan hızlı tren hatları 

 

1.11.2 Hızlı Trenin Avantajları  

 
Son yarım yüzyıldır dünyanın çeĢitli ülkelerinde hızlı trenler milyonlarca yolcuyu 

taĢımaktadır. Yeni kuĢak demir yolu hatları üzerinde giden bu trenlerin bazıları saatte 500 

kilometrenin üzerinde hıza ulaĢabilmektedir. Hızlı trenlerin tercih edilmelerinin birçok 

önemli nedenleri vardır. Bunlardan öne çıkan bazıları Ģunlardır:  

 

 Hızlı trenle uçak yolculuğuna göre daha çabuk ulaĢım sağlanabilir. Tren 

istasyonlarının Ģehir içinde yer almaları nedeniyle eriĢim daha kolaydır. 

 Hızlı trenlerde gecikme ve ertelemeler çok nadir görülmektedir. Hava olayları, 

çok olumsuz olmadığı sürece trenler için bir gecikmeye neden olmamaktadır. 

Örneğin Japonya‟da, hızlı tren seferlerinde ortalama gecikme 24 saniyedir. 

 Hızlı trenler diğer ulaĢım araçlarına göre çok daha güvenlidir. 

 Hızlı trenler elektrik enerjisi ile çalıĢtıklarından çevreye zarar vermezler. Ayrıca 

sessiz çalıĢarak gürültü kirliliği de yapmazlar. 

 

1.11.3  Tren  Dizisinin  Genel  Özellikleri 
 

 Hızlı trenler, 25KvAC elektrikli hatlarda, 4800kw azami güç ile sinyalli ve çift 

hatlı hızlı demir yolu üzerinde çalıĢmaktadır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Istanbul
http://tr.wikipedia.org/wiki/Edirne
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kap%C4%B1kule
http://tr.wikipedia.org/wiki/Konya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mersin
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tarsus
http://tr.wikipedia.org/wiki/Adana
http://tr.wikipedia.org/wiki/Eski%C5%9Fehir
http://tr.wikipedia.org/wiki/Afyon
http://tr.wikipedia.org/wiki/Antalya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sivas
http://tr.wikipedia.org/wiki/Erzincan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Erzurum
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 Trenler saatte 250 km azami hız ile çalıĢmaktadır.  

 Elektrikli rejeneratif fren ve apleti önleme sistemi diskli hava freni yardımı ile 

saatteki hızı 160 km iken 1000 m ve 250 km iken 3000 m durma mesafesine 

sahiptir.     

  

 Her bir bojisinden tahrikli 6 vagon (4 yolcu, 1 lüks, 1 kafeterya) olan dizinin 

uzunluğu 158920 mm‟dir. Dizi uzunluğu 8 vagona çıkarılabilir. Ġki dizi 

birbirine eklenebilir. 

  

 Kabinli yolcu vagonu uzunluğu [TCB (lüks)-TCF] 27900 mm iken MIFc 

(kafeterya), MIF 1A, MIF2, MIF 1B (kabinsiz yolcu vagonu) vagonların 

uzunluğu 25780 mm‟dir. 

 Trende makinistlerin bayılmasına ya da ani ölümlere karĢı treni durduran 

"Totman" cihazı mevcuttur.   

 Tren hareket ettikten sonra giriĢ kapılarını otomatik olarak kilitleyen sistem, 

kızaklama önleme sistemi, acil durum freni, arıza ve bilgi aktarımı için GPRS 

modülü,  giriĢ kapılarında sıkıĢmayı önleyen engel tespit sistemi, yangın tespit 

sistemi, trendeki diğer donanımlar arasında yer alır. 

 Arızaları anında tespit edecek SICAS bilgisayarına sahiptir.  

 Mevcut hatlarda da çalıĢabilmesi için ATS sistemine sahiptir. 

 Gövde alüminyum alaĢımdan, kabin burnu polyesterden yapılmıĢtır.  

 4 adet pantograf vardır (hat tipine göre ikiĢer adet değiĢik).  

 4800 kw tesis edilmiĢ gücü (8 adet 600 kw/cer motoru) vardır. 

 Tren baĢına; 2 yüksek hızlı devre kesici, 2 hat kesici, 2 akım trafosu ve 2 voltaj 

sensörü vardır.  

 Tren baĢına 2 transformatör, kabin araçlarında (TCB, TCF) Ģasi altına 

montelidir. 

 4 IGBT cer invertörü tren baĢına (MIFc, MIF1A, MIF1B, MIF2), her bir cer 

invertörü araç baĢına 2 AC asenkron cer motorunu kumanda eder. 

 Aküler 72 Vdc –üç akü MIF1A, MIF1B, MIF2 Ģasilerine monteli ve 260Ah-

MRX tiptir. 

 Soğutma kapasitesi 4700 W ve ısıtma kapasitesi 5900 W kopma ünite taban 

seviyesinde ısıtıcılardır. 

 Ayrıca her aracın arka dingilinde kumlama ve trenin ön dingillerinde boden 

yağlama mevcuttur. 

 4 adet yardımcı invertör vardır. Eğer biri bozulursa diğer 3‟ü tam hizmet sağlar. 

 Maksimum konforun sağlanması amacıyla hızlı trenin ses yalıtım düzeyi de en 

üst seviyededir. Tünellerde ve karĢılıklı geçiĢlerde yolcuların basınçtan 

etkilenmemesi, kulaklarının rahatsız olmaması için basınç dengeleme sistemi 

mevcuttur.  

 Yüksek hızlı tren dizilerinde kullanılan vagonlar, business ve ekonomi 

vagonları olarak ayrı ayrı tasarlanmıĢtır. Business vagonların oturma düzeni 

"2+1" Ģeklinde, ekonomi vagonlar "2+2" koltuk Ģeklindedir. Tek seferde 419 

yolcuyu taĢıyabilen dizide; 55 business, 354 birinci sınıf koltuk vardır. Bunun 

yanında 8 koltuk kafeteryada, 2 koltuk da engelliler için mevcuttur.  
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 Yolcuların yolculuk sırasında çeĢitli yayınları izleyebilmeleri ve 

bilgilendirilebilmesi için ortak kullanım alanlarında LCD ekranlar ve bu 

sistemlerin desteklediği 4 ayrı kanaldan en az 4 saat süreyle müzik yayını 

yapan, koltuklardaki kulaklıklar ile takip edilebilecek ses yayın sistemi 

bulunmaktadır. Business bölümündeki koltukların arkasında LCD ekran görsel 

yayın sistemleri mevcuttur.  

 Toplam 16 kameranın yerleĢtirildiği trene, uçaklardaki gibi "hadise kaydedici" 

ve 4 kamerayla tren dıĢından da görüntü toplayacak donanımlar mevcuttur.   

 Yolcuların faydalanabileceği büfe bölmesi, çay/kahve makinesi, fırın, 

mikrodalga fırın, buzdolabı, servis arabaları vb. cihazlar yer almaktadır. Büfe 

bölmeli vagonda tekerlekli sandalye kullanan bedensel engelli yolcular için 

çağrı butonlu 2 kiĢilik özel bölüm yer almaktadır. 

 

Türkiye'de ilk kez iki önemli güzergâhta kullanılacak olan hızlı tren setlerinin yerleri 

aĢağıda tek tek anlatılmıĢtır (Resim 1.31). 

 

 

Resim:1.31: Hızlı tren setinin vagonlarının setteki yerleri 

 

Tren setlerinin iç dizaynları  aĢağıda  açıklanmıĢtır (Resim 1.32, 1.33, 1.34, 1.35). 

 

 TCB (treyler kabin business) 

 

 

                                                             
Kabin                    Yolcu                           2 standart                        Yolcu kompartımanı 

                        kompartımanı                 tuvaletli griĢ                   business sınıf 29 yolcu 

                    business sınıf; 

                      26 koltuk 

Resim 1.32: TCB'nin iç dizaynıMIFc ( motor, ara, birinci sınıf, kafeterya) 
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Kafeterya bölümü                           Bir özürlü            Ekip odası       Yolcu kompartımanı 

Yemek için 8 koltuk                         tuvalet giriĢi                                           birinci     sınıf;   

                                                                                                              3+2 (tekerlekli iskemle) 

 

Resim 1.33: MIFc’nin iç dizaynıMIF 1A, MIF 1B, MIF2 (motor, ara, birinci sınıf) 

 

 

                                                                                      
         Yolcu  komp. birinci sınıf                       1 standart                                  Yolcu komp. 

               40 koltuk                                         tuvaletli giriĢ                  birinci sınıf; 42 koltuk 

 

Resim 1.34: MIF1 A, MIF1 B, MIF2’nin iç dizaynı 

TCF    (treyler kabin birinci sınıf)     

 

    

                                                                                                   
        Kabin                   Yolcu komp.                       2 standart                        Yolcu komp. 

                            Birinci sınıf; 36 koltuk            tuvaletli griĢ              birinci sınıf; 40 koltuk     

 

Resim 1.35. TCF’nin iç dizaynı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem sırasını uygulayarak çeken ve çekilen araçların trenlerdeki yerlerini 

inceleyiniz. 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Trenlerin  trafiğe nasıl 

hazırlandığını öğreniniz. 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını belirleyiniz. 

 Ziyaret esnasında gözlemlerinizi not alınız, fotoğraf 

çekiniz. 

 AraĢtırma sonunda kazandığınız bilgilerden sunum 

hazırlayarak  sınıf ortamında gösteriniz. 

 Ağır vagonların ve soğuk 

lokomotiflerin trenlerdeki yerini 

ve konumunu belirleyiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Yapılacak araĢtırmanın kaynaklarını belirleyiniz. 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını belirleyiniz 

 AraĢtırma sonunda  kazandığınız  bilgileri sınıf 

ortamına taĢıyınız. 

 Yolcu vagonlarının ve ağır 

olmayan yük vagonlarının 

trenlerdeki yerini ve konumunu 

belirleyiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Yapılacak araĢtırmanın kaynaklarını belirleyiniz. 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını belirleyiniz 

 AraĢtırma sonunda  kazandığınız  bilgileri sınıf 

ortamına taĢıyınız. 

 Trenlere verilecek vagon 

sınırlamalarını tespit ediniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Yapılacak araĢtırmanın kaynaklarını belirleyiniz. 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını belirleyiniz. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri sınıf ortamına 

taĢıyınız 

 

 Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı, 

zehirli ve radyoaktif madde yüklü  

vagonlarının  trenlerdeki yerini ve 

konumunu belirleyiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Yapılacak araĢtırmanın kaynaklarını belirleyiniz. 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını belirleyiniz. 

 AraĢtırma sonunda kazandığınız bilgileri sınıf 

ortamına taĢıyınız. 

 

 Uzun eĢya yüklü vagonların 

trenlerdeki yerini ve konumunu 

belirleyiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Yapılacak araĢtırmanın kaynaklarını belirleyiniz. 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını belirleyiniz 

 AraĢtırma sonunda kazandığınız bilgileri sınıf 

ortamına taĢıyınız 

 

 Tamire gönderilecek vagonların 

trenlerdeki yerini ve konumunu 

belirleyiniz. 

 Tamire gönderilecek  vagonların  trenlerdeki yerini 

ve konumunu inceleyiniz. 

 Lokomotiflerin trenlerdeki 

yerlerini ve konumunu 

belirleyiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Yapılacak araĢtırmanın kaynaklarını belirleyiniz. 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını belirleyiniz. 

 AraĢtırma sonunda kazandığınız bilgileri sınıf 

ortamına taĢıyınız. 

 

 Raylı sistem bakım onarım 

makinelerinin trenlerdeki yerini 

belirleyiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Yapılacak araĢtırmanın kaynaklarını belirleyiniz. 

  Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını belirleyiniz. 

 AraĢtırma sonunda kazandığınız bilgileri sınıf 

ortamına taĢıyınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 
Bu öğrenme faaliyeti kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız 

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

kendinizi değerlendiriniz. 

 

 Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1.  Çeken ve çekilen araçlar hakkında araĢtırma yaptınız mı?   

2. 
Ağır vagon ve soğuk lokomotiflerin trendeki yerleri 

hakkında sunum hazırladınız mı? 

  

3. 
Emniyet ve iĢaret vagonları hakkında  yaptığınız 

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 sınıfa 

sundunuz mu ? 

  

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. 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. Darası dâhil 80 tonun üzerindeki vagonlar hangi sınıfa girer? 

 

A. Furgon 

B. Arızalı 

C. Ağır 

D. Kar kürer 

 

4. Yolcu ve yük vagonlarının dizi oluĢturulduğunda kontrolünü kim yapar? 

 

A. Kaptan 

B. ĠĢçi 

C. Revizör 

D. Amir 

 

5. Bir yük trenine en çok kaç adet soğuk lokomotif bağlanır? 

 

A. 1 

B. 3 

C. 2 

D. 5 

 

6. YHT‟de kaç adet pantograf vardır? 

 

A. 3 

B. 4 

C. 5 

D. 6 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (  ) Yolcu bulunan ilk vagon ile lokomotif arasında ve yolcu taĢıyan son vagon 

ile arka destek lokomotifi arasında en az bir emniyet vagonu bulunur. Bu vagon genel 

olarak furgondur.  

 

2. (   ) Kar kürer araçları ancak gündüz seyreden trenlerle gönderilir.  

 

3. (  )Ara istasyonlardan trenlere verilecek arızalı ve hasarlı vagonların, trene 

verilip verilemeyeceğine varsa revizör/vagon teknisyeni yoksa tren Ģefi tek baĢına karar 

verir.  

 

4. ( )Patlayıcı madde yüklü vagonlar yük trenleri ile gönderilir. Yolcu taĢıyan 

trenlere verilmez.  

 

5. (  )Vagon döĢemesini aĢmayan veya sıkıĢtırılmıĢ tamponları 30 cm‟den az 

aĢan uzun eĢya  yüklü vagonlar,  yük trenlerine sadece furgondan   dolu veya boĢ bir 

emniyet vagonu ile ayrılarak ve bir grup hâlinde verilir. 

 

6. (  )YHT dizisi 6 adet vagondan oluĢmaktadır.  

 
 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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

 

  

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında, iĢletme talimat ve yönetmeliklerine 

uygun olarak tren dizilerinin dingil sayısını, uzunluğunu ve ağırlığını hesaplayabileceksiniz.  

 

 

 

 

 

 Bölgenizde bulunan raylı sistemler alanında faaliyet gösteren iĢletmelerdeki 

çeken ve çekilen araçları araĢtırınız. 

 Ġnternet sitelerinden raylı sistem alanında kullanılan çeken ve  çekilen araçlar 

alanını inceleyiniz. 

 AraĢtırma konusunda sanal ortamda ve ilgili sektörde kaynak taraması yapınız. 

 Topladığınız bilgi ve dokümanları rapor hâline getiriniz. 

 Hazırladığınız raporu atölyede tartıĢınız.  

 

2. DĠZĠLERĠN UZUNLUK, AĞIRLIK VE 

FREN HESAPLAMASI 
 

 2.1 Trenlerin Dingil Sayısı  
 

Trenlerin dingil sayısının belirlenmesinde; trenin cinsi, kalkıĢ-varıĢ tarifesinde 

gösterilen en yüksek hızı, freninin cinsi, yolun eğimi, istasyon yollarının faydalı uzunluğu, 

lokomotif ve jeneratör vagonlarının ısıtma, aydınlatma ve soğutma gücü dikkate alınır 

(Tablo 2.1, Resim 2.1). 

 

Trenlerin türüne göre verilecek dingil sayısı Tablo 2.2‟de belirtilmiĢtir. Burada 

belirtilen dingil sayıları trene verilebilecek en fazla dingil sayısıdır. Trene verilen 

lokomotiflerin dingilleri bu sayıya dâhil değildir. Ancak soğuk olarak trene verilen 

lokomotif, motorlu tren, ray otobüsü, yol makineleri ve benzerlerinin bütün dingilleri trenin 

dingil sayısına dâhil edilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.1 Yük ve yolcu vagonu dingili 

 

Yolcu trenlerinde verilebilecek en fazla dingil sayısı Tablo 2.2 dikkate alınarak 

belirlenir. Saatteki hızı 70 km'yi geçmeyen ve dizisinde yük vagonu bulunan hava frenli 

yolcu trenlerine verilecek dingil sayısı aĢağıdaki cetvelde belirtilmiĢtir. 

 

Hattın Eğimi                Dingil Sayısı 

                                             % 5    100 

                                            % 10    100    

                                            % 15                           100 

                                            % 20                            90 

                                            % 25                            80 

 

Zorunlu olarak frenleri yavaĢ tesirliye çevrilen yolcu trenlerinin yüksek saatteki hızı 

70 km‟yi geçemez. Bu Ģekilde bulunan dingil sayısı 100‟den fazla olamaz. Yolcu trenlerine 

verilecek en fazla vagon adedinin belirlenmesinde, lokomotif ve jeneratör vagonlarının tren 

elektrik besleme güçleri de dikkate alınır (Tablo 2.1). Jenaratör vagonları ve çeken araçların 

tren besleme güçleri ile çeĢitli tipteki yolcu vagonları için ihtiyaç duyulan güçler aĢağıdaki 

tabloda verilmiĢtir. Tablo 2.2‟de ise lokomotif hava kompresörü tipine göre trenlere 

verilebilecek azami dingil miktarı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

 

Yük trenlerinin dingil sayısı 120'yi geçemez.  Ancak tesisler müdürlüğünden izin 

alınarak dingil sayısı 150'ye kadar çıkarılabilir. Tamamı en az dört dingilli vagonlardan 

oluĢan yük trenlerinde ise en fazla dingil sayısı 150‟dir. Bu trenlerde de tesisler 

müdürlüğünden alınacak izinle dingil sayısı 200‟e kadar çıkarılabilir. Ancak yük trenlerine 

verilecek en fazla dingil sayısı, Tablo 2.1‟de belirtilen  (lokomotiflerin tipine göre 

verilebilecek en fazla dingil sayısı) dingil sayılarını geçemez. Bu nedenle yük trenlerinin 

hazırlanmasında ve verilecek en fazla dingil izinlerinde bu tablolar dikkate alınır (Resim 

2.3). 

 

Saatteki hızı 70 km'den fazla olan yük trenlerine verilecek vagonların frenleri seri 

tesirlide çalıĢan olmalıdır. Bu trenlerin dingil sayısı 70'i geçemez. Ancak cer müdürlüğünden 

izin alınarak 80 dingile çıkabilir. 
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         Çeken Araçlar 

E 43000 tipi lokomotifler 1000 V AC/600 KAA 

E 52500 tipi lokomotifler  

52501, 52502, 52503, 52505 Tipleri :1500 V AC/500 KVA 

52504, 52506-52520 tipleri :1500 V AC-1000 VAC/500 KVA 

DE 24000 tipi lokomotifler :1000 V DC/300 KVA 

DE 11000 tipi lokomotifler :1000 V DC/200 KVA 

Jeneratör Vagonları 

CUMMĠNS NT 855 G5 tipi motorlu :1000 V AC/2x250 KVA 

DETROĠT 8V92 tipi motorlu :1000 V AC/2x375 KVA 

DETROĠT 5063-GK05 tipi motorlu :1000 V AC/2x375 KVA 

ÇeĢitli Tipteki Yolcu Vagonları 

TVS 2000 tipi vagonlar  

a)Pulman-personel bölmeli pulman :1000 V AC/45 kVA 

b)Yataklı :1000 V AC/55 kVA 

c)Yemekli :1000 V AC/80 kVA 

d)Kompartımanlı :1000 V AC/35 kVA 

Klasik Tipteki Vagonlar 

a)Pulman-personel bölmeli pulman :1000 V AC-1000 V DC/30 kVA 

b)Yataklı :1000 V AC-1000 V DC/35 kVA 

c)Yemekli :1000 V AC-1000 V DC/30 kVA 

d)Kompartımanlı :1000 V AC-1000 V DC/30 kVA 

e)Banliyö :1000 V AC-1000 V DC/25 kVA 

f)Furgon :1000 V AC-1000 V DC/11 kVA 

Tablo 2.1: Jeneratör vagonları ve çeken ve çekilen araçların tren besleme güçleri 
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Hava Kompresörü 

Tipleri 

Lokomotif 

Tipleri 

Ġzin Verilen Azami Fren Dingil Adedi 

% o,10 kadar 

olan meyillerde 

(%10 hariç) 

% 10-%20 

meyilde 

(%20 

hariç) 

% 20‟den 

yukarı 

meyiller 

(% 20 dâhil) 

a) Knorr W 230/180-2 
DE 11000 

DH 7000 

Herhangi bir 

sınırlama yoktur. 
90 60 

b) Westinghouse 

DE 18000 

DE 18100 

DE 24000 

Herhangi bir 

sınırlama yoktur. 
150 120 

c) Vestinghouse 3 

CDC 
 

Bu tip lokomotifler için herhangi bir 

sınırlama yoktur. 

Tablo 2.2: Lokomotif hava kompresörü tipine göre trenlere verilebilecek azami dingil miktarı 

 

Yukarıda belirlenen dingil sayıları trenlere verilecek en fazla dingil sayısı olup 

trenlerin iĢleyeceği hat kesimindeki istasyonların faydalı yol uzunluklarına göre belirlenen 

en fazla dingil sayısını geçemez. Ancak zorunlu durumlarda, ilgili müdürlükler veya TSĠ ve 

TMĠ sistemlerinde trafik kontrolörleri önceden gerekli önlemleri alarak ve yönetmelikte 

belirlenen en fazla dingil sayısını aĢmamak Ģartıyla istasyon yollarının faydalı yol 

uzunluğunu dikkate almadan trenlerin dingil sayısını artırabilir. Bu nedenle Genel Müdürlük 

istasyonların faydalı yol uzunluklarını dikkate alarak hat kesimlerine göre izin alınmadan 

trenlere verilebilecek en fazla dingil sayısını belirleyerek ilgililere duyurur. 

 

 

Resim 2.3: Yük treni 
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2.2 Trenlerin Uzunluğu 

 
Trenlerin gerçek uzunluğu aĢağıdaki verilere göre bulunur. Ana hat buharlı, dizel ve 

elektrikli lokomotiflerin uzunluğu 24 metre, dizel manevra lokomotiflerinin uzunluğu 14 

metre olarak ve vagonların uzunluğu, üzerinde yazılı olan tampondan tampona uzunluk esas 

alınarak belirlenir. Ancak tampondan tampona uzunluğu vagon üzerinden alma imkânı yoksa 

yolcu ve yük vagonları ile furgonların bir dingiline isabet eden uzunluğu 6.75 metre olarak 

kabul edilerek hesaplanır. Bu uzunlukları değiĢtirmeye Genel Müdürlük yetkilidir.  Trenin 

hareket bildirisinde ve teĢkilat tellerinde trenin dingil sayısı ve uzunluğu da bildirilir. Trenin 

uzunluğu, esas ve destek lokomotiflerle, dizideki bütün vagon ve araçların üzerinde yazılı 

tampondan tampona olan uzunlukları toplanarak bulunur. 

 

2.3 Trenlerin Ağırlığı 

 
Bir trenin ağırlığı; lokomotifin çekme gücüne, trenin hızına, yolun eğimine ve hava 

Ģartlarına göre belirlenir.  Trenin ton ile ifade edilen ağırlığı dizisindeki her vagonun 

üzerinde yazılı darası ile içindeki yükün ağırlığının toplamı olan brüt ağırlıklarının 

toplanmasıyla bulunur. Dara ve net yükün ton olarak belirlenmesinde 500 kg‟a kadar olan 

rakamlar atılır ve 500 kg ve daha fazla olan rakamlar tona tamamlanır. Vagonun içindeki net 

yükü taĢıma belgesinde yazılıdır, taĢıma belgesi olmayan vagonların ağırlıkları yönetmeliğin 

sonunda bulunan Tablo 2.3‟te gösterilmiĢtir. Soğuk olarak trenlere verilecek lokomotiflerin 

ağırlıkları Tablo 2.4‟te gösterilmiĢtir. Trenlere verilecek lokomotiflerin türlerine göre 

bölgelerde çekebilecekleri yükün ağırlığı kalkıĢ-varıĢ tarifelerinde gösterilmiĢtir. Ancak 

makinistin görüĢü alınarak yük % 10'a kadar artırılır veya karlı, fırtınalı ve rayları kaygan 

hâle getiren kötü havalarda, trenin yükü en fazla % 15 oranında azaltılır. Trafik cetveline 

yazılarak makinist ve tren Ģefinin imzası alınır. 

 

Sıra 

nu. 
Yükün ve Vagonun Türü 

Ortalama 

ağırlığı 

1 I. sınıf bojili yolcu vagonları 4 ton 

2 Furgon bölmeli I. sınıf bojili yolcu vagonları 4 ton 

3 1. sınıf bojili kuĢetli vagonlar 4 ton 

4 Bojili koltuk sayısı 80‟den az II. sınıf yolcu vagonları 5 ton 

5 Furgon bölmeli 80‟den az koltuklu bojili yolcu vagonları ve kuĢetli vagonlar 5 ton 

6 I. ve II. sınıf müĢterek bojili yolcu vagonları 5 ton 

7 II. sınıf ve koltuk sayısı 80‟den fazla yolcu vagonları 6 ton 

8 Yataklı vagon, furgon bölmeli yemekli vagon 2 ton 

9 Büfeli I. ve II. sınıf vagonlar 2 ton 

10 Bojili furgonlar-posta furgonları 5 ton 

11 2 dingilli yük treni furgonları 1 ton 

12 2 dingilli yolcu treni furgonları 3 ton 

13 Tek ve çift katlı oto-kuĢet vagonları (taĢınan her araç için) 1 ton 
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14 Bir omnübüs vagonunun ağırlığı 4 ton 

15 Büyük baĢ hayvan yüklü 2 dingilli vagonun ağırlığı 4 ton 

16 Büyük baĢ hayvan yüklü 4 dingilli vagonun ağırlığı 8 ton 

17 KüçükbaĢ hayvan yüklü iki katlı veya bojili bir vagonun ağırlığı 5 ton 

18 KüçükbaĢ hayvan yüklü tek katlı veya 2 dingilli bir vagonun ağırlığı 2.5 ton 

19 At, katır, öküz, manda, deve (her biri) 0.4 ton 

20 EĢek, domuz, dana (her biri) 0.1 ton 

21 Koyun ve keçi (her biri) 0.05 ton 

22 Cenaze  0.2 ton 

23 Binek otomobili, traktör, pikap 1.4 ton 

24 Ġki ve üç dingilli kamyon ve benzeri 2.5 ton 

25 Dört ve daha fazla dingilli kamyon ve benzerleri 5 ton 

26 Yol silindir, dozer, kepçe ve benzerleri 5 ton 

27 Paletli dozer, kepçe ve benzerleri 7.5 ton 

28 Yemekli vagonlar 0 ton 

Tablo 2.3: Net ağırlıkları taĢıma belgesinde yazılı olmayan vagonlar ileyükün ortalama 

ağırlıkları 

 

Herhangi bir nedenle kalkıĢ-varıĢ tarifelerinde belirlenen yükü çekemeyecek 

durumdaki lokomotiflerin çekebileceği yük cer dairesi veya cer müdürlüğünce ; bu durum 

yolda olmuĢ ise makinist tarafından ilgililere önceden bildirilir, trenin yükü buna göre 

hazırlanır. 

 

Trene önden veya arkadan destek verilmiĢ ise kalkıĢ-varıĢ tarifelerindeki tablodan, 

destek lokomotifin türüne göre çekebileceği yük miktarı trenin esas lokomotifi için bulunan 

yüke eklenerek trenin yükü bulunur. 

 

KoĢum takımlarının çekerleri her vagonun tampon taraf yüzlerinde beyaz renkli Ģekil 

ve rakamlarla gösterilmiĢtir. Arkadan desteksiz trenlerde, bu iĢaretleri taĢıyan vagonların 

arkalarına verilebilecek yükün ağırlığı kalkıĢ-varıĢ tarifelerinde gösterilmiĢtir. 
 

 

1 

 

2 3 4 5 6 7 

T
ĠP

Ġ Nu.sı 
BoĢ Ağırlık Ton 

Rampa Değeri Binde 

„dan „ya 5‟e kadar 5–15,0 15,0‟dan yukarı 

Dizel lokomotifler 

MAK 33101 33138 37 55 46 40 

MAK 44101 44106 54 89 66 59 

DE 20001 20005 95 140 113 104 
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DH 6001 - 47 79 58 51 

DH 27001 27003 100 147 118 111 

DE 21501 21540 104 153 123 116 

DE 24001 24042 105 154 124 116 

DE 18004 18017 99 145 90 84 

Elektrikli lokomotifler 

Bobo 4401 4403 80 119 95 87 

E 40001 40015 76 115 90 84 

E 43001 43…. 120 174 141 133 

Ev 8001 8030 158 226 185 175 

Ev 14001 14…. 118 171 139 131 

Buharlı lokomotiflerin itibari ağırlıkları depolarından alınır. 

Tablo 2.4: Lokomotiflerin boĢ ve soğuk olarak sevklerinde muhtelif mıntıkalardaki rampalara 

göre tren yükü hesabı için kabul edilecek itibari ağırlıklar  (ton) 

 

Gerek trenlerin hazırlanmasında gerek yolda yük alınırken vagonların arkalarına kendi 

ağırlıkları dâhil, verilebilecek en fazla yükün ağırlığı bu iĢaretlere göre belirlenir. Arkadan 

destekli trenlerde koĢum takımı çekeri yalnız baĢtaki lokomotifler için dikkate alınır.  Ġlk 

hareket istasyonunda veya yolda trenin yükü değiĢtiğinde, tren Ģefi trenin tonunu ve dingilini 

makiniste bildirir. 

 

2.4 Trenlerin Kontrolü 
 
Trenler, ilk teĢkil istasyonları ile duruĢunun uygun olduğu istasyonlarda, ilgili 

revizör/vagon teknisyenleri ve görevli tren personeli tarafından ilgili yönetmelik ve 

emirlerde belirlendiği Ģekilde, kontrol ve muayene edilir. Bu muayenelerde trenin trafik 

emniyetinin sağlanması için her türlü önlem alınır. Trafikle ve trenin bu yönetmeliğe uygun 

olarak hazırlanmasıyla ilgili düzensizliklerden tren Ģefi veya bu görevi yapan personel; 

teknik konulardaki düzensizliklerden ise makinist ve revizör/ vagon teknisyenleri 

sorumludur. Ġlk teĢkil istasyonlarında nöbetçi hareket memuru treni bu yönetmelik 

hükümlerine göre hazırlatarak görevli tren personeline teslim eder. 

 

Ġlk çıkıĢ istasyonlarında hazırlanan diziler görevli revizör/vagon teknisyenleri ile 

teslim alacak tren personeli tarafından ara istasyonlardan, trene verilecek vagonlar ise varsa 

revizör/vagon teknisyenleri tarafından yoksa tren personeli tarafından aĢağıdaki hususlara 

dikkat edilerek kontrol ve muayene edilir. Görülen arıza, eksiklik ve düzensizlikler görevli 

revizör/vagon teknisyenleri tarafından, ara istasyonlarda ise revizör/ vagon teknisyeni yoksa 

görevli makinist tarafından giderilir. Trenin kontrolü yapılırken; 
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 Bütün vagonların birbirine kusursuz bağlanmıĢ olduğuna, tamponların düzgün, 

körük ve geçit saçlarının yerlerine takılmıĢ olduğuna, 

 Frenlerin sayısı ve cinsleri ile iyi çalıĢır durumda olduğuna, frenli vagonların 

dizi üzerine eĢit olarak dağıtılmıĢ ve fren kollarının yolcu-yük, dolu-boĢ 

durumuna göre ayarlanmıĢ olduğuna, 

 Vagonların kapı, kapak ve pencerelerinin yolda açılmayacak Ģekilde kapatılmıĢ 

olduğuna, mühürlerin tam ve sağlam olduğuna, 

 Trende gerekli demirbaĢ ile iĢaret ve sinyallerin yerlerine takılmıĢ ve çalıĢır 

durumda bulunmasına, son iĢaret fenerlerinin bağlı revizör/vagon 

teknisyenlerince yoksa tren personelince ilk çıkıĢ istasyonunda takılmasına,  son 

varıĢ istasyonunda da indirilmesine, 

 Yolcu vagonlarının iyi temizlenmiĢ, ısıtılmıĢ ve suyunun tamamlanmıĢ, kapı ve 

pencerelerinin kapatılmıĢ hâlde sağlam olmasına, diğer eksikliklerinin 

giderilmiĢ olmasına dikkat edilmelidir. 

 

Yolcu trenleri, yukarıda belirtilen hususların tam ve eksiksiz bir Ģekilde 

sağlanmasından sonra perona çekilir. Eksiklikler giderilmemiĢse trenin hareketine izin 

verilmez. Gecikmeden, eksikliklerini zamanında gidermeyen, kontrolünü ve devir teslimini 

zamanında yapmayan ilgili servis görevlileri sorumlu tutulur. 

 

Ayrıca; 

 
 Vagonların tonajından ve dingil basıncından fazla yüklenerek gabari taĢkını 

olmamasına, bu konuda tereddüde düĢülürse vagonun gabari tesisinden 

geçirilmesine, gabari tesisi yoksa bu konuda verilmiĢ emirlere göre iĢlem 

yapılmasına, 

 Vagonların muayene ve yağlama sürelerinin geçmemiĢ olmasına, 

 Vagonlarda, trenin seyrini tehlikeye sokacak arıza ve aksaklıkların 

bulunmadığına,   

 Görevli personelin görev yapmasının uygunluğuna dikkat edilir. 

 

Trenler duruĢ süresinin uygun olduğu ara istasyonlarda tren personeli ve varsa vagon 

ve elektrik revizör/ teknisyenleri, yoksa tren personeli muayene sırasında; 

 
  KoĢum takımları, tampon ve körüklerin muntazam olmasına, 

  Tekerleklerin apleti olup olmadığına, 

  Fren elemanlarının durumuna, 

  Bandajların gevĢek olmamasına, 

  ġasilerin durumuna; sustalarda çatlak, kırık ve açıklık gibi kusurların 

olmadığına, 

  Vagonlardaki yüklerin kaymadığına, 

  Gabari taĢkını ve yangın gibi durumların olmamasına,  

 Kapı ve kapakların kapalı olmasına,  

 Vagon mühürlerinin muntazam olmasına, 

  Hayvan vagonlarının durumlarına, 
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  Aydınlatma ve ısıtma varsa bunların yeterli olmasına, 

  Trenin seyrine engel baĢka bir durum olmamasına dikkat etmelidir. 

 
Muayenelerde, trafik emniyetini tehlikeye sokacak arıza ve kusurlar görüldüğünde 

durum trafik kontrolörü ve nöbetçi hareket memuruna bildirilir.  

 

Bu memur ilgili ünitelerle temas kurarak arızanın giderilmesini sağlar. Arıza 

giderilemediği takdirde vagon trenden çıkarılır. Nöbetçi hareket memuru yoksa tren Ģefi 

durumu trafik cetveline yazar.  

 

Görülen arıza ve kusurlar için hasar modeli düzenlenmemiĢ ise tren Ģefleri bu arızayı 

trafik cetveline yazar. Derhâl düzeltilmesi gereken kusur ve hasarlar ilk revizör/vagon 

teknisyenliklerine telle bildirilerek gerekli önlemlerin alınması sağlanır. 

 

Vagonların seyrine engel olmayan ve hasar etiketi yapıĢtırılmasına gerek 

görülmeyen küçük arızalar, vagonun trene bağlandığı veya bırakıldığı istasyon yetkilisine ve 

revizör/vagon teknisyenlerine sözlü olarak bildirilir ayrıca trafik cetveline yazılır.       Trenler 

son varıĢ istasyonunda da ilk çıkıĢ istasyonunda olduğu gibi varsa görevli revizör/vagon 

teknisyenleri ile teslim edilecek tren personeli tarafından muayene edilir. Yolda 

meydana gelen kusur ve arızalar belirlenir. Gerektiğinde hasar modeli düzenlenip vagona 

hasar etiketi yapıĢtırılır. Trafik cetveline yazılarak nöbetçi hareket memuru ve 

revizör/vagon teknisyeni tarafından imzalanır. 
 

2.5 Trenlerde Kullanılacak Frenler ve Türleri  
 

Frenler, türleri ve etkileri bakımından ikiye ayrılır: 

 

 Türleri bakımından frenler:  

 Hava freni  

 El freni 

 

 Etkileri bakımından frenler: 

 Seri tesirli frenler: Azami fren tesirini 3-5 saniyede yapar. Çözme ise 15-

20 saniyede olur. 

 YavaĢ tesirli frenler: Azami fren tesirini 30-40 saniyede yapar. Çözme ise 

45-60 saniyede gerçekleĢir. 

 
 

Yolcu ve yük trenleri baĢtan sona kadar ana hava borulu vagonlardan teĢkil edilir. 

 

Hızı 100 km/saate kadar olan ekspres trenlerin Genel Müdürlüğün izni ile frenleri, 

yolcu yük konumunda çalıĢır ve diğer nitelikleri uygun olan yük vagonları lokomotif çekeri 

kadar verilir. Ekspresler hariç seri tesirli bir yolcu trenine yük yolcu kolu olmayan yavaĢ 

tesirli yük vagonu verilmesi gerekirse trenin tamamının frenleri yavaĢ tesirliye çevrilir ve 

trenin saatteki hızı 70 km‟yi geçemez. Fren hesabı da yavaĢ tesirliye göre yapılır.  
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Bu durumda verilecek yük grubu ağırlığı lokonun kalkıĢ-varıĢ tarifesindeki trenin çekeri 

kadar olabilir. DeğiĢik etkili frenlerle donatılmıĢ vagonlar bir trene karıĢık olarak verilmiĢse 

tren freninin tamamı yavaĢ tesirliye çevrilir, fren hesabı yavaĢ tesirliye göre yapılır ve 

trenin saatteki hızı da 70 km‟yi geçemez. 

 

2.6 Lokomotif ve Vagonların Fren Ağırlıkları  

 
Trenlere verilen soğuk lokomotif ve vagonların fren ağırlıkları aĢağıdaki Ģekilde 

belirlenir. Lokomotifin ve vagonların hava freni ağırlıkları, fren tipine ve triblivalf durumuna 

göre değiĢir. Hava frenli vagonların fren ağırlıkları üzerinde yazılıdır. Hava frenli vagonların 

fren ağırlıkları üzerinde yazılı değil ise fren ağırlıkları vagonun darası esas alınarak 

aĢağıdaki Ģekilde belirlenir. 

 

 Bütün dingilleri frenli 2 ve 4 dingilli yolcu vagonu, furgonu ve hizmet 

taĢımalarında kullanılan vagonlarda, 

 Ekspres durumunda vagonun darasının % 125'i  

 Yolcu durumunda vagonun darasının % 100' ü, 

 Yük durumunda vagonun darasının  %   80' ni fren ağırlığı olarak alınır. 

 

 Üzerinde fren ağırlığı yazılı olmayan 2,4, 6 ve daha fazla dingilli yük vagonları 

ile furgonlarda, vagonun boĢ veya dolu olduğuna bakılmaksızın darası fren 

ağırlığı olarak alınır. 
 

 Ġçten tek fren papucu olan vagonlarda, üzerinde yazılı ise yazılı olan miktar, 

yazılı değil ise 16 ton fren ağırlığı alınır. 

 Üzerinde her boji için ayrı fren silindiri bulunan vagonlarda, yalnız bir taraf boji 

frenleri tutmuyorsa tutmayan tarafta fren silindiri iptal edilir. Diğer silindir 

çalıĢır. Bu durumda vagonun fren ağırlığının yarısı fren hesabına katılır. 

 Soğuk olarak trende bulunan lokomotiflerden, 

 Buharlı lokomotiflerde; 

o Trenin hareketini sağlayan her dingil için 10 ton, 

o Her tender dingil için de 6 ton, 

 

 Dizel, dizel elektrikli ve elektrikli lokomotiflerde, lokomotiflerin boĢ 

ağırlıklarının % 96'sı fren ağırlığı olarak alınır. 

 

El frenli araçların fren ağırlıkları üzerinde yazılıdır. Yazılı değilse aĢağıdaki Ģekilde 

belirlenir. 

 

 Bütün dingilleri frenli 2 ve 4 dingilli yolcu, furgon ve hizmet vagonlarında 

vagonun darası fren ağırlığı olarak alınır. Ancak bu miktar 26 tonu geçemez. 

 Yük vagonu ve furgonlarında, vagonun brüt ağırlığı, fren ağırlığı olarak alınır 

ancak 26 tonu geçemez. 
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 Soğuk olarak trende bulunan lokomotiflerin el freni ağırlıkları; 

 Buharlı lokomotiflerde freni çalıĢan her tender dingili için 6 ton, 

 Dizel ve elektrikli lokomotiflerde, o kesimdeki en fazla yol eğimi ile 

lokomotifin boĢ ağırlığı alınarak bulunur. 

 

Yukarıda bildirilen fren ağırlıkları, her dingilinde dört sabo bulunan vasıtalara aittir. 

 

Dolu-boĢ ayar kolunun durumuna göre fren ağırlıkları aĢağıdaki Ģekilde bulunur: 

  

Hava frenli yük vagonlarında fren ağırlığı, boĢ-dolu plakaları üzerinde yazılıdır. 

Vagonun brüt ağırlığı plakanın alt kısmında yazılı değiĢtirme ağırlığı rakamına eĢit veya 

fazla ise ayar kolu dolu yazılı tarafa, değiĢtirme ağırlığından az ise veya vagon boĢsa ayar 

kolu boĢ yazılı tarafa getirilir. Fren ağırlığı olarak ayar kolunun çevrildiği taraftaki rakam 

alınır. Dolu boĢ ayar kolunun durumları ile ilgili Tablo 2.5, yönetmeliğin sonuna 

konulmuĢtur (Tablo 2.5). 

 

Fren Tipi 

MÜBEDDĠLE VE TRĠBLVALF 

KOLLARININ 
Fren 

A: 

Kuvvetli 

ve Seri 

Tesirli 

Vaziyeti 

B: Seri Tesirli 

Vaziyeti 

C: YavaĢ 

Tesirli 

Vaziyeti AÇIK KAPALI 

Kunze-Knorr 

expres fren 

(KKS-Freni) 
     

Kunze-Knorr yolcu 

Freni 

(KKP-Freni) 

 

  

  

Kunze-Knorr yük 

freni 

(KKg-Freni) 

  

 

  

G-P mübeddilesiz 

Knorr ve 

westingghouse tek 

hücre frenleri  

(KP-Freni) 

(WP-Freni) 

 

  

(b) hanesine 

bakınız. 
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G-P mübedileli 

knorr ve 

westinghouse tek 

hücre frenleri 

(G/PLĠKP Freni) 

(G-PLĠWP Freni 

 

  

(b) hanesine 

bakınız. 

 

Basit tesirli knorr 

ve westinghouse 

frenleri 

 

 

   

Tablo 2.5: Fren ayar kollarının durumları 

 

2.7 Trenlerin Fren Ġhtiyacı ve Fren Hesabı 

 
2.7.1 Fren Sistemi Tanımı ve Görevi 
 

Demir yollarında trenlerin hareket ettirilmeleri ve belli hızlarda seyrettirilmelerinin 

yanında istenilen zamanlarda ve yerlerde durdurulabilmelerini temin eden bir sistem 

mevcuttur. Bu sisteme fren sistemi denilmektedir. Lokomotifler ve vagonlar üzerinde ayrı 

ayrı frenleme sistemleri kurulmuĢtur. Ancak trenlerin kontrollü bir Ģekilde durdurulabilmesi 

lokomotif üzerindeki fren sistemi ile sağlanmaktadır. Yani trenin kontrollü bir Ģekilde 

durdurulması makinist tarafından sağlanır. Fren, lokomotif ve trenin yavaĢlatılıp 

durdurulabilmesi için cer motorlarından, hidrolik sistemden, manyetik alan oluĢturulan veya 

en fazla kullanılan sistem olan basınçlı havanın etkisiyle oluĢturulan mekanik bir sürtünme 

kuvvetidir. Bu sürtünme kuvveti de lokomotiflerde genellikle sabo adını verilen fren 

pabuçları ile temin edilir. Demir yolu ulaĢımında kullanılan lokomotif ve vagonların hareket 

ettirilmesi ve hız artıĢlarının sağlanabilmesi için lokomotifler üzerinde elde edilen cer gücü 

kullanılır. Cer gücü ile hareket eden bu araçların, gerektiğinde hızlarının yavaĢlatılıp 

hareketlerinin kontrol altına alınması ve istenilen yerde durdurulabilmesi bir zorunluluktur. 

Bunun için cer gücü ile hareket eden trenlerin hızlarının azaltılıp durdurulabilmesi için 

hareket hâlinde oluĢan kinetik enerjinin azaltılması ve tamamen yok edilmesi gerekir. Yani 

bu araçların süratlerini azaltmak veya durdurmak için cer gücünün itme veya çekme 

kuvvetinin tersi yönünde bir kuvvetin uygulanması gerekir. Harekete karĢı uygulanan bu 

kuvvete fren kuvveti denir. Fren kuvveti uygulandığında ve harekete karĢı büyük olduğunda 

fren gerçekleĢir. Fren kuvveti, basınçlı hava etkisinin mekaniksel güce dönüĢtürülerek 

tekerleklerin dönüĢüne ters yönde bir sürtünme kuvveti ile oluĢur. Bunun için de 

tekerleklerin dönüĢünü engelleyen fren baskı parçaları kullanılır. Yukarıdaki 

değerlendirmelere göre freni Ģu Ģekilde tanımlayabiliriz: Hareket hâlindeki bir aracın itici 

veya çekici gücünü yok ederek önce hızını azaltan, daha sonra durduran ve durdurduktan 

sonra bulunduğu yerde sabit tutan etkiye fren denir. 
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2.7.2 Sabo Baskı Kuvveti 
 

Sabo baskı kuvveti, saboların tekerleğe bastığı kuvvettir. Bu kuvvet, fren silindirlerine 

uygulanan basınçlı havanın sağladığı kuvvetin birtakım kollar, yataklar ve tijler vasıtası ile 

iletilmesi sonucu elde edilir (ġekil 2.1). 

 

 

ġekil 2.1: Sabo baskı kuvveti 

 

Tren silindirinin pistonuna uygulanan basınçlı havanın yarattığı kuvvetin, sabo baskı 

kuvvetine dönüĢmesinde birtakım kayıplar ve iletim oranları dikkate alınır. Buna göre 

saboya gelen kuvvet; 

 

   formülü ile hesaplanır. Bu formülde; 

 

K= Fren silindirinde yaratılan kuvvet 

i = Kuvvet iletim oranı 

η  = Ġletim verimi olup 0,90 – 0,98 arasında alınır. 

 

2.7.3 Frenleme Oranı 

 
Bir araçta sabo baskı kuvvetinin, araç ağırlığına oranına frenleme oranı (fren emsali = 

fren yüzdesi) denir. Buna göre frenleme oranı; 

                               

 olarak hesaplanır. Trendeki 

vagonların toplam sabo baskı kuvveti ve vagonların daraları dahil toplam yükü esas alınırsa, 

bir tren için frenleme oranı aĢağıdaki gibi hesaplanır: 

 

 

     

        Fren ağırlığı (toplam sabo baskı kuvveti) 

Frenleme oranı (fren yüzdesi) =    ──────────────────────── . 100 

           Tren ağırlığı (dara dâhil toplam yük) 

                                       𝐏𝐬  

      Frenleme oranı(Φ) = ────── .100 

          G  

    

    P s = K. i. η                                                       



 

44 

Frenleme oranı öyle bir değerde olmalıdır ki tekerlek hiçbir zaman bloke olmasın yani 

kızaklamasın. Bu değer düĢük hızlarda % 85‟i geçtiği zaman kızaklama görülmektedir. 

Yüksek hızlarda frenleme oranı sabit tutulduğunda sabo tekerlek arası sürtünme katsayısı 

küçük olacağından frenleme kuvveti de düĢecektir ve ayrıca % 85 frenleme oranı treni fren 

mesafesinde durdurmaya yeterli olmayacaktır. Bu nedenle frenleme oranını yüksek hızlarda 

% 130 ile % 180‟ne kadar yükseltmek gerekir (Sınır hız olarak 50-60 km/h alınmaktadır.). 

Buna kademeli fren denilmektedir.  

 

Bir trenin tümü dolu vagonlardan veya tümü boĢ vagonlardan teĢkil edilmez. KarıĢık 

olarak teĢkil edilen bir trende uygulanan bir frenleme iĢleminde, tren teĢkilatında bulunan 

boĢ vagonların kızaklamaması için boĢ vagonlara dolu vagonlara nazaran daha küçük değerli 

fren kuvveti uygulanması gerekir. Bu farklılığı gidermek için kuvvet iletim oranını değiĢtiren 

dolu boĢ kollarından yararlanılır. 

 
 

Frenleme iĢlemi; bilindiği gibi sahip olduğu kinetik enerjinin veya rampaya göre 

potansiyel enerjinin negatif bir ivme ile sıfıra indirgenmesidir. Bu enerjinin bir kısmı treni 

teĢkil eden lokomotif ve vagonların seyir dirençleri ve kurp dirençleri ile geri kalan miktar 

ise frenleme kuvveti ile sağlanır. 
 
Trenler; TSĠ ve DRS bölgelerinde 1000 metre, diğer bölgelerde 700 metrelik uzaklıkta 

emniyetle durabilmelerine yetecek kadar fren ağırlığı bulunacak Ģekilde hazırlanır.    

Frenlerin iyi ve muntazam çalıĢıp çalıĢmadığı, hava freninde fren denemesi, el freninde ise 

freni kullanacak görevlinin el frenini sıkıp gevĢeterek kontrolüyle olur. 

 

Treni çeken veya iten lokomotiflerin fren ağırlığı trenin fren hesabına katılmaz. Hava 

freni arızalı lokomotiflerin treni temin etmesine veya tek olarak seyrine izin verilmez.  

Trenlerin fren emsalleri, türlerine ve hattın eğimine göre kalkıĢ-varıĢ tarifelerinde 

gösterilmiĢtir. KalkıĢ-varıĢ tarifelerinde gösterilmeyen veya iĢletme gereği hızı düĢürülen 

trenlerin fren ihtiyacının hesaplanmasında TSĠ ve DRS bölgelerinde Tablo 2.6, diğer 

bölgelerde Tablo 2.7 kullanılır. Tablo 2.6 ve 2.7 fren tablolarında ise trenin seyredeceği 

bölgedeki yolun en yüksek eğimi ile tren hızının kesiĢtiği bölümdeki rakamlar fren emsali 

olarak alınır. Saatteki hızı 20 km‟den aĢağı hızlar için 20 km/saatte gerekli rakamlar alınır. 

Burada I ile gösterilen fren cinsi seri tesirli, II ile gösterilen fren cinsi yavaĢ tesirli frenler 

içindir. Tabloda bulunmayan eğimler için de bir üst sıradaki rakamlar alınır. 

 

Fren ağırlığının hesaplanmasında 0,5‟den az rakamlar atılıp sıfırlanır. 0,5 ve daha 

yukarı rakamlar bir üst sayıya tamamlanır. Trene verilecek brüt yük, fren ağırlığı ve fren 

emsalleri aĢağıdaki Ģekilde hesaplanır. 

 

Bir trende bulunması gereken fren ağırlığı, 

 

              Fren  emsali x Trenin  brüt ağırlığı 

                 ------------------------------------------------ = Gereken fren ağırlığı         formülü, 

                              100 

Trenin brüt ağırlığı ve mevcut fren ağırlığına göre fren emsali, 
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Fren ağırlığı toplamı x 100 

------------------------------------- = Fren emsali %        formülü, 

      Brüt tren ağırlığı 

 

Fren emsali ve fren ağırlığına göre trenin brüt ağırlığı, 

 

Fren ağırlığı toplamı x 100 

------------------------------------- = Trene verilecek brüt ağırlık (ton)      formülü ile bulunur. 

     Fren emsali 

 
 

 

Örnek:  Toplam ağırlığı 950 ton olan bir tren dizisinde fren silindirlerinde yaratılan 

kuvvet 600 ton, kuvvet iletim oranı % 90, bu iletimin verimi ise % 95 ise  frenleme oranını 

bulunuz. 

 P s = K. i. η   den     P s = 600*0.90*0.95=513 ton,                                
                                   513 

       Frenleme oranı = -------------  *100 =0.54= % 54 

                                    950 

 

I: Seri tesirli frenle çalıĢan trenler için  

  II: YavaĢ tesirli frenle çalıĢan trenler için 

SÜRAT (km/saat) 

Meyil 

0/00 

Fren 

nevi 
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 

  FREN YÜZDESĠ 

0 I 6 6 6 6 8 11 14 18 23 28 34 41 48 57 66 77 88 95 104 114 125 

 II 6 6 6 6 8 11 15 20 26 33 41 50 62 76 93 - - - - - - 

1 I 6 6 6 7 9 12 15 19 24 29 35 42 50 58 68 78 901 96 105 116 128 

 II 6 6 6 7 9 12 16 21 27 34 42 53 64 78 95 - - - - - - 

2 I 6 6 6 8 10 13 16 20 25 31 37 44 51 60 69 80 91 98 107 118 130 

 II 6 6 6 8 10 13 18 23 29 36 44 54 66 80 97 - - - - - - 

3 I 6 6 7 9 11 14 18 22 27 32 38 45 53 62 71 82 93 100 109 120 133 

 II 6 6 7 9 11 15 19 24 30 37 46 56 68 82 99 - - - - - - 

4 I 6 6 8 10 12 15 19 23 28 34 40 47 54 63 73 83 94 101 111 121 - 

 II 6 6 8 10 12 16 20 26 32 39 48 58 70 85 - - - - - - - 

5 I 7 7 9 11 13 16 20 24 29 35 41 48 56 65 74 85 96 103 112 123 - 

 II 7 7 9 11 14 17 22 27 33 41 50 60 72 87 - - - - - - - 

6 I 7 8 10 12 15 18 21 26 31 36 43 50 58 67 76 87 97 105 114 125 - 

 II 7 8 10 12 15 19 23 28 35 42 51 62 74 89 - - - - - - - 

7 I 8 9 11 13 16 19 23 27 32 38 44 52 59 68 78 89 99 106 116 127 - 

 II 8 9 11 13 16 20 24 30 46 44 53 64 76 91 - - - - - - - 

8 I 9 10 12 14 17 20 24 29 34 39 46 53 61 .0 81 91 100 108 118 129 - 

 II 9 10 12 14 17 21 26 32 38 46 55 66 78 93 - - - - - - - 

10 I 11 12 14 17 19 23 27 31 37 43 49 56 64 74 83 94 103 111 121 133 - 

 II 11 12 14 17 20 24 29 35 41 49 59 70 83 98 - - - - - - - 

12 I 13 14 16 19 22 25 29 34 40 45 52 60 68 77 87 97 107 - - - - 
 II 13 14 16 19 23 27 32 38 45 53 63 74 87 - - - - - - - - 

14 I 15 17 19 21 24 28 32 37 42 49 55 63 71 80 91 100 - - - - - 

 II 15 17 19 22 26 30 35 41 48 56 66 78 91 - - - - - - - - 

16 I 17 19 21 24 27 31 35 40 45 52 58 66 75 84 94 103 - - - - - 
 II 17 19 21 24 28 32 38 44 52 60 70 82 95 - - - - - - - - 

18 I 19 21 23 26 29 33 38 43 48 55 62 69 78 87 97 107 - - - - - 
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 II 19 21 23 27 31 35 41 47 55 64 74 86 99 -* - - - - - - - 

20 I 21 23 25 28 32 36 40 46 51 58 65 73 81 91 100 - - - - - - 
 II 21 23 26 29 33 38 44 51 58 67 78 90 - - - - - - - - - 

22 I 23 25 28 31 34 38 43 48 54 61 68 76 85 94 104 - - - - - - 

 II 23 25 28 32 36 41 47 54 62 71 82 94 - - - - - - - - - 

25 I 26 29 31 34 38 42 47 53 59 66 73 81 90 99 - - - - - - - 
 II 26 29 32 36 40 46 52 59 67 76 87 - - - - -      

Tablo 2.6: Fren cetveli (700 metre fren mesafesi için) 

 

I: Seri Tesirli frenle çalıĢan trenler için 

II. YavaĢ tesirli frenle çalıĢan trenler için 

Meyil 
0/00 

Fren 
nevi 

SÜRAT (km/saat) 

2
0 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 

FREN YÜZDESĠ 

0 I 6 6 6 6 6 6 8 11 13 18 26 26 32 38 44 51 58 65 73 82 90 100 110 122 135 149 164 180 196 

 II 6 6 6 6 6 8 11 14 18 22 33 33 39                 

1 I 6 6 6 6 6 7 9 12 15 19 28 28 33 39 46 52 60 67 75 83 92 102 113 124 137 152 166 182 198 

 II 6 6 6 6 6 9 12 15 19 23 34 34 40                 

2 I 6 6 6 6 6 8 10 13 16 20 29 29 34 41 47 54 61 68 76 85 94 104 114 126 139 154 168 185 201 

 II 6 6 6 6 7 10 13 16 20 25 36 36 42                 

3 I 6 6 6 6 7 9 11 14 17 21 30 30 36 42 49 55 63 70 78 87 96 106 116 128 142 156 170 187 204 

 II 6 6 6 7 9 11 14 18 22 26 37 37 43                 

4 I 6 6 6 6 8 10 12 15 18 23 32 32 37 44 50 57 64 72 80 88 98 108 118 130 144 158 173 190 206 

 II 6 6 6 8 10 12 15 19 23 28 39 39 45                 

5 I 6 6 6 7 9 11 13 16 20 24 33 33 39 45 52 58 66 73 82 90 99 110 120 133 146 161 175 192 208 

 II 6 6 7 9 11 14 17 20 25 29 40 40 47                 

6 I 6 6 7 8 10 12 14 17 21 25 35 35 40 46 53 60 67 75 83 92 101 112 122 135 148 163 178 194 211 

 II 6 7 8 10 12 15 18 22 26 31 42 42 48                 

7 I 6 7 8 9 11 13 15 19 22 26 36 36 41 48 54 61 69 76 85 94 103 113 124 137 150 166 180 197 214 

 II 7 8 9 11 13 16 19 23 27 32 43 43 50                 

8 I 6 7 9 10 12 14 16 20 23 28 37 37 43 49 56 63 70 78 86 95 105 115 126 138 152 168 182 199 216 

 II 8 9 10 12 14 17 20 24 29 34 45 45 52                 

10 I 8 9 10 12 14 16 18 22 26 30 40 40 46 52 59 66 74 81 90 99 108 119 130 143 157 172 187 204 221 

 II 10 11 13 15 17 20 23 27 32 37 48 48 55                 

12 I 10 11 12 14 16 18 21 24 28 33 43 43 48 55 62 69 77 85 93 102 112 123 134 147 161 177 192 209  

 II 12 13 15 17 19 22 26 30 34 40 52 52 59                 

14 I 12 13 14 16 18 21 24 28 32 36 47 47 53 59 66 73 81 90 98 107 117 128 140 153 168     

 II 15 16 18 20 23 27 30 34 39 44 57 57 64                 

17 I 13 15 16 18 20 23 26 30 34 39 50 50 55 62 69 76 84 93 101 111 121 132 143       

 II 17 18 20 23 25 29 32 36 41 47 60 60 67                 

20 I 16 17 19 21 23 27 30 34 38 43 54 54 60 67 74 81 89 98 107 116 127 138 149       

 II 20 22 24 26 29 33 36 41 46 52 65 65 73                 

22 I 18 19 21 23 25 29 32 36 41 46 57 57 63 70 76 84 92 101            

 II 22 24 26 29 32 35 39 44 49 55 69 69 77                 

25 I 20 22 24 26 28 32 35 40 45 50 61 61 67 74 81 89 97 106            
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 II 25 27 30 33 36 40 44 48 54 60 74 74 83                 

27 I 22 23 25 28 30 34 38 43 47 53 64 64 70 77 84 92 101 110            

 II 27 29 33 35 39 43 47 51 57 63 78 78 83                 

30 I 24 26 28 31 33 37 41 46 51 57 68 68 75 82 87 97 106 115            

 II 31 33 36 39 43 47 51 56 62 68 84 84 93                 

Tablo 2.7: Fren cetveli   (1000 metre fren mesafesi için) 

 

2.8 Trenlerde Frenli Vagonların Dağılımı 
 
Frenlerdeki frenli vagonların, tren dizisine dağılımı belirli kurallara uygun olarak 

yapılır. Frenli vagonlar mümkün olduğu kadar trenin emniyeti bakımından uygun aralıklarla 

verilir. Tren sonunda olmamak kaydıyla en fazla 5 adet hava frensiz veya hava freni 

bozuk vagon bir arada olabilir. Patlayıcı ve parlayıcı madde yüklü vagonlara bu hüküm 

uygulanmaz. 

 

Hava freni arızalı vagonların üzerine   "fren bozuktur",   herhangi bir nedenle frenleri 

kullanılmayacak vagonların üzerine de "freni kullanılmaz" etiketi konur.              

Lokomotiften sonraki ilk vagon veya furgon, hava frenli olmalıdır. Bu vagonun furgon 

olması hâlinde hava freni arızalanırsa imdat musluğu, hava manometresi çalıĢır durumda 

olmak ve trende yeterli fren bulunmak kaydıyla yerinde bırakılabilir. Ancak ikinci vagon 

mutlaka hava frenli olmalıdır. Yolcu trenlerinde, yolcu taĢıyan son vagon mutlaka hava 

frenli ve el freni çalıĢıyor olmalıdır. Eğer bu vagonun freni arızalanırsa bu vagon araya 

alınır veya arkasına bir veya birkaç hava frenli vagon verilir. 

 

Yük trenlerinde son vagon frenli ayrıca fren kulübeli ve sahanlıktı olmalıdır. Trenin 

arka emniyetini sağlamakla görevlendirilecek personel bu vagonda yer alır. Bu vagon, 

görevli personelin trenin seyrini gözetlemesini ve mevsim Ģartlarına göre görevini tam 

yapmasını ve korunmasını sağlayacak yapıda ve muntazam olmalıdır. Kesin 

zorunluluk hâlinde fren kulübeli vagon, son 5 vagondan biri de olabilir. Ancak yolun 

eğimi %o10'dan az olmak Ģartıyla trenin sonuna bir frensiz vagon verilebilir.  Hızı 65 

km/saate kadar olan yük trenlerinde eğim ne olursa olsun trenin sonuna, 

 

 Tren dizisi içerisine verilmesi uygun olmayan hasarlı veya arızalı bir vagon, 

 Bir kar kürer aracı, frensiz olarak verilebilir. 

 

Trenin sonuna birbirine yük ile bağlanmıĢ bir çift vagon verilmiĢ ise bu vagonlardan 

ikisinden birinin freninin çalıĢır olması Ģarttır. 

 

Hava frenli trenlerde, frenli vagonların sayısı ihtiyaçtan fazla olsa da bütün vagonların 

frenleri çalıĢtırılır. Manevralarda el frenleri kullanılacak vagonlardan, fren ağırlığı en fazla 

olan ve bir dingile dört fren pabucu ile tesir eden vagonlar seçilir.  Ana yolda durmak 

zorunda kalan trenlerdeki vagonlarla, istasyonlara bırakılan vagonların bütün el veya yan 

frenleri görevlilerce sıkılır. Tren hareket hâlinde iken vagonların el frenleri sonuna kadar 

ve tekerlek dönmeyecek Ģekilde sıkılmaz, tren durduktan sonra tam olarak sıkılır.  
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Tren veya manevra dizisinin hareketinden önce vagonların el veya yan frenleri mutlaka 

gevĢetilir. Trende bulunan vagonların el frenleri trenin seyri sırasında makinistin 

vereceği iĢarete göre veya tehlikeli durumlarda vagonlarda görevli personel tarafından, 

kopan vagonların el frenleri ise vagonlardaki görevliler tarafından hemen sıkılır ve durum 

iĢaretlerle makinist ve tren Ģefine bildirilir. 
 

2.9 Trenlerin Fren Denemesi 
 
Trenlerin fren denemeleri,   tren dizisindeki hava frenli vagonların frenlerinin çalıĢıp 

çalıĢmadığını denemek için tam ve basit fren denemesi olmak üzere iki Ģekilde yapılır. Tam 

ve basit fren denemelerinin yapıldığı yerler ile katılacak görevli personel ve yapılıĢ Ģekilleri 

belirli kurallara uygun olarak yapılır. Tam fren denemesi, trenin hazırlandığı ilk çıkıĢ 

istasyonunda, tren seferinin son bulduğu istasyonda, rampa baĢı istasyonlarında ve diğer 

ülkelerle irtibatın sağlandığı hudut istasyonlarında trenin bütün frenlerinin çalıĢıp 

çalıĢmadığının kontrolü için yapılır. Tam fren denemelerine, çıkıĢ-varıĢ ve hudut 

istasyonlarında tren Ģefi, makinist ve nöbetçi revizör/vagon teknisyeni katılır.   Rampa baĢı 

istasyonlarında ise tren Ģefi,   makinist ve varsa revızör/vagon teknisyeni katılır. Rampa 

baĢı istasyonlarında nöbetçi hareket memuru bulunmayan yerler hariç yapılan tam fren 

denemelerini nöbetçi hareket memurları gözlemler ve fren denemesinin tam olarak 

yapıldığına emin olmadıkça treni göndermez. Makinistlerin tren Ģefliği görevini de yaptığı 

trenlerde ve tek makinist bulunan trenlerde tam fren denemeleri revizör/ vagon 

teknisyeni ya da nöbetçi hareket memuru ile makinist tarafından yapılır. 

 

Motorlu trenler, elektrikli üniteler, ray otobüsleri ve benzeri trenlerin tam fren 

denemeleri depo veya atölyelerde iĢletme depo Ģefi veya görevlendireceği eleman ile 

makinist tarafından birlikte yapılır. Fren denemesinin tarihi, tren ve ünite numaraları 2058 

ve 2052 numaralı tamir defterine yazılmak suretiyle birlikte imzalanır. Depo veya atölye 

olmayan yerlerde ise fren denemeleri tren Ģefi, makinist ve varsa revizör/vagon teknisyeni 

tarafından yapılır. Motorlu tren, elektrikli ünite ve ray otobüslerinin dizel veya elektrikli 

lokomotif ile temin edilmelerinde yapılacak fren denemesi diğer trenlerde olduğu Ģekilde 

yapılır. Ancak peronlu yollarda fren denemesi yapılamayacağından tren uygun bir yola 

alınıp fren denemesi yapıldıktan sonra tekrar perona çekilir. Tam fren denemesi aĢağıdaki 

Ģekilde yapılır. 

 
 Tam fren denemesine baĢlanmadan önce tren Ģefi, revizör/vagon teknisyeni ile 

birlikte hava hortumlarının iyice bağlanmıĢ, muslukların açılmıĢ olduğunu; ayar 

kollarının trenin cinsine, yük kollarının vagonların yüklerinin gerektirdiği dolu-

boĢ durumuna göre olup olmadığını gözden geçirir. Görülecek eksikliklerin 

tamamlanmasından sonra tren Ģefi, makiniste fren denemesine baĢlanılacağını 

ve diziyi hava ile doldurmasını söyler. Makinist musluk kolunu doldurma-

boĢaltma durumuna getirir ve dizinin hava ile dolduğunu tren Ģefine bildirir. 

Bu iĢlerin yapılmasından sonra fren denemesine baĢlanır. 

 Tren Ģefi ve revizör/vagon teknisyeni dizinin hava ile dolduğunu makinistten 

öğrendikten sonra bütün vagonların frenlerinin gevĢeyip gevĢemediğini 

kontrol eder. GevĢememiĢ frenlerin nedeni araĢtırılır ve arızanın 
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giderilmesine çalıĢılır. Arızası giderilemeyen vagonların frenleri iptal edilir, 

boĢaltma çubuğu çekilerek havası boĢaltılır. 

 Bütün frenlerin gevĢediği görüldükten sonra tren Ģefi, trenin baĢ tarafından 

makiniste fren yap iĢaretini verir. Makinist bu iĢarete lokomotif düdüğü ile 

cevap verir ve ana borusundan yarım atmosfer hava boĢaltarak fren yapar. 

 Bunun üzerine, tren Ģefi ve revizör/nöbetçi vagon teknisyeni trenin baĢından 

sonuna kadar bütün frenlerin sıkılı olup olmadığını kontrol eder. Sıkılı 

olmayan fren görülürse nedeni araĢtırılır. Gerektiğinde tekrar gevĢetilerek 

yeniden fren yaptırılır. Bu denemeler sırasında bir frenin sıkmadığı veya 

sıktıktan sonra gevĢemediği görülürse nedeni araĢtırılır. Arıza giderilemezse 

freni iptal edilir. 

 Tren Ģefi, son vagonun da freninin sıkıldığını gördükten sonra buradan 

makiniste fren gevĢet iĢareti verir. Makinist lokomotif düdüğü ile cevap 

vererek makinist musluğunu doldurma- boĢaltma durumuna getirerek daha 

önce boĢaltmıĢ olduğu havayı tamamlar. Son vagonun freninin gevĢediği 

görüldüğünde tren Ģefi ve revizör/vagon teknisyeni bütün dizideki 

vagonların frenlerinin gevĢeyip gevĢemediğine bakarak baĢa kadar gelir. 

 Bütün frenlerin gevĢediğinin görülmesinden sonra fren denemesi bitmiĢ sayılır 

ve tren Ģefi, makiniste fren muntazam iĢaretini verir. 

 Bu sırada makinist, lokomotif ana borusunda normal basıncın korunup 

korunmadığının kontrolü için musluğu seri fren durumuna getirerek ana 

borusunu boĢaltır ve frenlerin, seri fren tertibatını hareket ettirir. 

 Bunun üzerine yapılacak gevĢetme hareketi, musluğun doldurma durumuna 

hızla getirilerek, ana borusuna kuvvetli bir hava akımı gönderilerek yapılır. 

Musluk kolu bu durumda birkaç saniye bırakıldıktan sonra manometre 

kontrol altında bulundurularak yavaĢ yavaĢ hareket konumuna alınır. Bu 

esnada, ana boru basıncının 5 atmosferden aĢağı düĢürülmemesine ve kol 

hareket konumuna alınarak bu basıncın 5.1-5.2 atmosferin üzerinde 

bulunmasına dikkat edilir. Bu basıncın artık düĢmediği bir zamanda musluk 

hareket konumu üzerine getirilir. Ana borudaki normal basıncı korumak 

mümkün olamıyorsa tren freninin hava kaçırdığı anlaĢılacağından arızanın 

nedeni hareketten önce bulunarak giderilir. 

 Frenlerin mutlaka makinist tarafından ve lokomotiften gevĢetilmesi Ģarttır. 

Makinist musluğu ile gevĢemeyen ve iptal edilmesi gereken bir fren, boĢaltma 

çubuğu çekilerek gevĢetilmez. Frenin bu Ģekilde gevĢetilmesi arızanın 

görülmesini engelleyeceğinden tehlikeli ve yasaktır. 

 Fren denemesi sırasında dizide görülen hava kaçaklarının normal bir düzeyde 

olmasından makinist, tren Ģefi ve nöbetçi vagon teknisyeni müĢtereken 

sorumludur. 

 Tren Ģefi verilmeyen ve makinistlerin tren Ģefliği yaptığı trenlerin, tam fren 

denemelerinde tren Ģefi tarafından yapılması gereken iĢler revizör/vagon 

teknisyeni, yoksa nöbetçi hareket memuru tarafından yerine getirilir. 

 
Loko bakım atölyeleri ve depolar, lokomotifleri hava ve el frenleri muntazam çalıĢır 

Ģekilde servise verir. Nöbetçi revizör/vagon teknisyeni ve makinist, lokomotifin hava ve el 

freninin muntazam çalıĢır durumda ve saboların sağlam olduğunu kontrol eder.  
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Basit fren denemesinin yapılıĢı ve katılacak görevli personel aĢağıda belirtilmiĢtir:  

 

 Basit fren denemeleri, destek lokomotifleri de dâhil olmak üzere treni çeken 

lokomotiflerin trenden ayrılıp tekrar bağlanmasında fren hortumlarının çözülüp 

tekrar bağlanmasında, trene vagon alınıp çıkarılmasında veya herhangi bir 

nedenle arada bulunan bir ana hava borusu kapama musluğunun geçici 

olarak kapatılıp açılması ve benzeri durumlarda trenin, vagon ve lokomotif 

ilave edilen veya çıkarılan kısmındaki vagonlar ile en sonundaki vagonun 

freninin çalıĢıp çalıĢmadığının kontrolü için yapılır. 

 Basit fren denemelerine makinist, varsa tren Ģefi, revizör/vagon teknisyeni 

ve trende görevli tren teĢkil memuru katılır. Bunlar yoksa hareket memuru, 

hareket memuru da yoksa makinist ve yardımcı makinist katılır. 

 Basit fren denemesini gerektirecek iĢlerin tamamlanmasından sonra tren Ģefi,  

revizör/vagon teknisyeni ya da yardımcı makinist trene alınan vagon ve 

lokomotiflerin dizinin her iki tarafına bağlandığına; hava hortumlarının 

takılmıĢ, muslukların açılmıĢ olduğuna; ayar kollarının trenin cinsine ve yük 

kollarının dolu-boĢ durumuna göre getirilip getirilmediğine bakar. Makinist 

tarafından dizi hava ile doldurulup frenler gevĢetilince fren yap iĢareti verir. 

Makinist yarım atmosfer hava boĢaltarak fren yapar. 

 Ġlave edilen veya çıkarılan vagon ve lokomotif ile musluğu açılıp kapatılan 

kısmının iki tarafındaki vagonlarla, en sondaki vagonun freninin sıkılıp 

sıkılmadığı ve son vagondan havanın çıktığı kontrol edilir. Frenler sıkılmıĢ 

ve son vagondan hava çıkmıĢ ise tren Ģefi, yoksa revizör/vagon teknisyeni 

o da yoksa yardımcı makinist makiniste fren gevĢet ve fren muntazam 

iĢareti verir. Freni sıkılmayan veya gevĢemeyen vagon görülürse arızanın 

giderilmesine çalıĢılır, mümkün olmazsa freni iptal edilir. 

 
 

Fren denemelerinde; tren Ģefinden, yoksa revizör/ vagon teknisyeni, yardımcı makinist 

veya trende görevli tren teĢkil memurundan baĢkasının iĢaret vermesi ve yönetmeliklerde 

olmayan iĢaretlerin kullanılması yasaktır. Makinist buna aykırı olarak verilecek iĢaretleri 

kabul ve tekrar etmez. Makinist fren denemesi bitinceye kadar  bütün dikkatini fren 

denemesi için verilecek iĢaretlere verir. Fren denemesi süresince tren Ģefi veya görevli 

personel baĢka bir iĢ için trenin baĢından ayrılamaz ve hiç kimse veya amiri tarafından 

baĢka bir iĢ için görevlendirilemez ve fren denemesine karıĢılamaz.  Kontrol ve 

denetime yetkili olanlar tren Ģefine veya görevli personele  görecekleri kusur ve 

düzensizlikleri bildirir ve raporlarında bunu belirtir. 

 

Fren denemeleri sırasında revizör/vagon teknisyenleri, tren Ģefinin yoksa makinistin 

emrindedir ve görülecek hasar ve arızaların giderilmesini sağlar. Tam ve basit fren 

denemesinin yapıldığı ve varsa arıza nedeniyle freni iptal edilen vagon numaraları trafik 

cetveline yazılarak tren Ģefi,  makinist ve revizör/vagon teknisyeni tarafından imzalanır. 

Trende görevli tren teĢkil memuru imzalamaz ancak trenin sonunda verdiği fren 

muntazam iĢaretinden sorumludur. 
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Tam ve basit fren denemelerinden sonra makinist kendisine fren muntazam iĢareti 

verilmeden ve frenlerin muntazam olduğu trafik cetveline yazılarak katılanlarca imza 

edilmeden treni hareket ettirmez. Nöbetçi hareket memurları da fren denemesinin emirlere 

uygun veya gerektiği gibi yapılmadığını gördüklerinde, fren denemesinin tekrar 

yapılmasını ister ve bu yapılmadıkça trene hareket emri vermez. 

 

Sabit fren tesisi bulunan istasyonlarda, hazır olan tren dizilerinin tam fren denemesi 

sabit fren tesisi ile yapılır. Ancak yolcu trenleri dizilerinin sabit fren tesisindeki denemesi 

trenin hareket saatinden 30 dakika, yük trenlerinin denemesi ise 1 saatten önce 

yapılamaz. Tam fren denemesi sabit fren tesisinde yapılan tren dizilerinin lokomotifi 

bağlandığında ayrıca basit fren denemesi yapılır. Sabit fren tesisinde yapılan fren 

denemelerine de yukarıda belirtilen görevliler katılır ve sonuç trafik cetveline yazılarak 

imzalanır. 

 
Ayrıca frenlerin deneme iĢaretleri vardır. Fren denemesi iĢaretleri, ağız düdüğü ile 

birlikte kol veya gün ıĢığı gösteren fenerle verilir. 

 

Fren sık iĢareti; gündüz iki kolun baĢ üzerinde birleĢtirilmesi, gece gün ıĢığı gösteren 

fenerin sağdan yukarı doğru yarım daire Ģeklinde kaldırılıp dik olarak aĢağıya indirilmesi ve 

ağız düdüğünün üç defa kısa ( -  -  - ) çalınması Ģeklindedir (ġekil 2.2). 

 

Fren gevĢet iĢareti; gündüz tek kolun, gece gün ıĢığı gösteren fenerin baĢ üzerinde 

yarım daire çizecek Ģekilde sağa sola sallanması ve ağız düdüğünün iki defa kısa ( - - 
 
) 

çalınması Ģeklindedir (ġekil 2.3). 

 

Fren muntazam iĢareti; gündüz tek kolun, gece gün ıĢığı gösteren fenerin aĢağıdan 

yukarıya dik olarak kaldırılması ve ağız düdüğünün bir kısa ( -
 
) çalınması Ģeklindedir (ġekil 

2.4). 

 

 

ġekil 2.2: Fren sık iĢareti           ġekil 2.3: Fren gevĢet           ġekil 2.4: Fren muntazam 

 



 

52 

2.10 Metro ve Hafif Raylı Sistemlerde Tren Dizilerinin 

OluĢturulması 
 

Kent içi raylı ulaĢım sistemleri ile banliyö trenlerinin sayısının hesabı, sabah akĢam 

pik saatlerdeki yolcu taĢımalarına göre yapılır. Büyük ana kentlerde yolcu akıĢı sabahları uç 

semtlerden Ģehir merkezine veya büyük sanayi kuruluĢlarının olduğu yönlere; akĢamları ise 

ters yöne olur. Ana kentin büyüklüğüne göre sabahları 2-2,5 saat süren pik saatlerde, araçlar 

baĢlangıçtan itibaren giderek dolar ve iĢ yerlerinin yoğun olduğu yerlerde boĢalmaya ve 

azalmaya baĢlar. ġekilde yolcu sayısının nasıl olabileceği grafik olarak görülmektedir. ġekle 

(ġekil 2.5) göre yolcu yoğunluğu en fazla F-G istasyonları arasında olmaktadır. 

 

 

ġekil 2.5: Saatlere göre yolcu grafiği 

 

                   A      B       C     D         E    F         G            H            I              J 

ġekil 2.5 

 

Kent içi raylı ulaĢım sistemlerinde ve banliyölerde, en fazla tren pik saatlerde 

çalıĢtırılır. Pik saatlerin arasında kalan süreler ile sabah pik saatler sonundan, araçların son 

çalıĢma saatleri arasında araç trafiği azalır. ġekil 2.6‟da çalıĢma durumları grafik olarak 

görülmektedir.  

 

 

Trensayısı 

 

 

   

      0      6                       9        12                 15                      18            21               24  

Saat      

 

ġekil 2.6: Saatlere göre tren sayılarını gösteren grafik 
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Sabah pik saatlerde insanların iĢlerine yetiĢmeye çalıĢmaları nedeniyle araçların 

dolulukları, akĢam pik saatlerine göre daha fazla olmaktadır. Ġnsanların alıĢveriĢ yapmaları 

veya acele etmemeleri nedeniyle akĢam pik saatleri, sabah pik saatlere göre daha rahat 

olmaktadır. Pik saatlerde en yoğun olan iki veya daha fazla istasyon arasında taĢınması 

gereken yolcu sayısı, araç taĢıma kapasitesine bölünerek bir saatte çalıĢacak araç (tren) sayısı 

hesaplanır. Ancak araçların homojen dolmayacağı dikkate alınarak araçların azami taĢıma 

kapasitesinin % 90‟nı alınarak hesaplar yapılır.  

 

Bir saatlik pik saat süresinde taĢınması gereken yolcu sayısı Ymax ve araç taĢıma 

kapasitesi Yaraç ise bir saatteki çalıĢtırılması gereken tren (araç) sayısı; 

 

Ymax                   1 

ntren     =  --------------     x     ---------       olur. 

Yaraç                0,90 
 

Araçların yolcu taĢıma kapasiteleri uluslararası standartlara göre aĢağıdaki gibi 

değerlendirilmektedir. 

 

 Yolcusuz araç……………………………………………..: AW0 

 OturmuĢ yolcular + ayakta yolcular 4 kiĢi/m
2
 ……………: AW1 

 OturmuĢ yolcular +  ayakta yolcular 6 kiĢi/m
2
 ……………: AW2 

 OturmuĢ yolcular +  ayakta yolcular 8 kiĢi/m
2
 ……………: AW3 

 

Kent içi raylı sistem araç  güçlerinin hesabı ve testleri AW2 yolcu kapasitesi dikkate 

alınarak yapılır. AW2 yolcu kapasitesi kısmen rahat bir yolculuktur. Ancak bu kapasite kâfi 

gelmez ise tren sayısı hesabı mecburen AW3 kapasitesine göre yapılır. Kent içi raylı 

sistemlerde (tramvaylar hariç) araçların birbirini takip süreleri vardır. Bu takip süreleri 

sinyalizasyon sistemi ile ilgili olup bu süreler 2 dakikaya kadar indirilmiĢtir. Trenlerin 

birbirini takip süreleri ∆t ise bir saatte çalıĢtırılabilecek azami tren sayısı, bir pik saatte; 

 

n’tren= 60(dk)/ ∆t(dk) (adet)     olur. 

 
Pik saatte çalıĢtırılması gereken yolcu sayısı, AW2 yolcu taĢıma kapasitesinde ise ve 

bu kapasiteye göre tren sayısı  ntren ise ve; 

 
       ntren= n’tren       olması hâlinde karĢımıza bir sorun çıkmaz. Ancak    ntren> n’tren 

     

olması hâlinde AW2 yolcu kapasitesi yerine AW3 yolcu kapasitesi kullanılır ki bu 

kapasitede yolcunun en yoğun olduğu istasyonlar arasında kullanılır. AW3 kapasitesi de 

yeterli değil ise; 

 

 ∆t süresi kısaltılmalıdır (Sinyalizasyon ile ilgilidir.). 

 Trendeki araç sayısı fazla olmalıdır (Yolcu peronu boyuna bağlıdır.). 

 

Gelecekteki yolcu artıĢları düĢünülerek yukarıdaki parametreler dikkate alınır. 



 

54 

Örnek 1:  

 

Bir tramvay iĢletmesinde sabah pik saatte bir yöne taĢınması gereken yolcu sayısı en 

yoğun iki durak arasında 3800 kiĢidir. Tramvayların birbirini takip süresi 5 dakikadır. Bir 

tramvayın yolcu kapasitesi aĢağıda verilmiĢtir. 

 

AW0…………………………………….:    0 kiĢi 

AW1…………………………………….: 180 kiĢi 

AW2…………………………………….: 270 kiĢi 

AW3…………………………………….: 360 kiĢi 

 

Yolcu kapasitelerini marjları ile yazalım. 

 

AW1      180 x 0,90 =   162 kiĢi 

AW2       270 x 0,90 =   243 kiĢi 

AW3       360 x 0,90 =   324 kiĢi 

 

Tramvayların birbirini takip süresi 5 dakika olduğundan bir saatte arka arkaya 

çalıĢtırılabilecek tramvay sayısı; 

 

n‟tren= 60(dk)/ 5(dk) =12 adettir. 

 

Bir tramvaya düĢen yolcu sayısı,      3800/12 = 317 kiĢi 

 

AW2= 243 kiĢi < 317 kiĢi olduğundan bir üst taĢıma kapasitesine bakalım.  

AW3= 324 kiĢi > 317 kiĢi olduğundan iki yoğun durak arasında AW3 kapasitesi 

kullanılır. 

 

Örnek 2: 

 

 Bir hafif raylı sistem iĢletmesinde dört vagondan oluĢan bir tren sisteminin yolcu kapasitesi 

aĢağıda yazılmıĢtır. 

 

                                    AW1…………………………………….: 240 kiĢi 

AW2…………………………………….: 360 kiĢi 

AW3…………………………………….: 480 kiĢi 

 

Sabah pik saatte bir yönde iki istasyon arasındaki azami taĢınacak yolcu adedi 6400 

kiĢidir. AW2 taĢıma kapasitesine göre tren aralıkları ne olmalıdır. 

  

AW2 kapasitesine göre yolcu sayısı, marjı verilerek,   360x0,90=324 kiĢi 

Bir saatteki gerekli tren sayısı,   ntren=6400/324=19,75=20 tren/saat 

 

Gerekli tren sayısı,         ntren= n‟tren olduğundan  

 

n‟tren= 60 (dk.) / ∆t (dk.)  bağıntısından  ∆t = 60/20 = 3 dakika olur. 



 

55 

Tren dizileri oluĢturulurken gerekli araç sayısını bulmak istersek; 

 

Kent içi raylı sistem araçları ile banliyö trenlerinin aktif araç sayısının 

hesaplanmasında yine eĢdeğer araç metodu kullanılır. Ancak burada süre olarak 24 saat 

yerine 60 dakika yani bir saatlik süre alınır. Hesaplamalar sabah pik saatte çalıĢacak tren 

sayısına göre yapılırken burada da yine aĢağıdaki parametreler dikkate alınır. 

 

 Aracın gidiĢ süresi (dakika) 

 Aracın dönüĢ süresi (dakika) 

 KalkıĢ ve dönüĢ istasyonlarındaki bekleme süresi (dakika) 

 Tehir yüzdesi (q%) alınır. 

 

Tehir %‟si genel olarak % 5 civarında alındığı gibi bu süre kalkıĢ ve varıĢ 

istasyonlarındaki bekleme sürelerine de ilave edilebilir. Bu açıklamaların ıĢığı altında, eĢ 

değer araç değeri, 

 

e=Ts x (I+q)+ TB /60   dır.  Bu formülde, 

 

 Ts= GidiĢ+dönüĢ süreleri toplamı (dakika) 

 q = % tehir 

 TB = KalkıĢ ve varıĢ istasyonlarındaki bekleme sürelerinin toplamı (dakika)dır.  

 

Aktif araç sayısının hesaplanmasında ise, bir saatlik zaman dilimi içinde çalıĢan tren 

sayısının eĢ değer araç değerinin çarpımı gerekli aktif araç sayısını verir. Yani,  

 

na = e x ntren           olur. 

Örnek 3 

Bir tramvay iĢletmesinde pik saatte bir saatlik zaman dilimi içinde çalıĢacak tren sayısı 

12‟dir. GidiĢ seyir süresi 25 dakika ve dönüĢ seyir süresi 25 dakikadır. Tehir süresi yüzdesi 

% 5 ve baĢlangıç durağında bekleme 5 dakika, varıĢ durağında bekleme 2 dakikadır. Buna 

göre gerekli aktif araç sayısını hesaplayınız. 

 

EĢ değer araç değerini hesaplayalım. 

 

e = (25+25) X (I+0,05) + 5 + 2 / 60 = 59,5/60= 1 araç/tren 

 

Bir saatte 12 tren yapılacağına göre toplam aktif araç sayısı: 

 

na = I X 12=12 aktif araç 

 

Örnek 4 

Bir hafif raylı sistem iĢletmesinde sabah iki saatlik pik saatte en yoğun iki istasyon 

arasında taĢınacak yolcu sayısı 12000 kiĢidir. Hafif raylı sistem aracının AW2 yolcu 

kapasitesindeki 400 kiĢidir. Hattın uzunluğu 10 km ve aracın ortalama hızı 35 km/h‟dir. BaĢ 

ve son istasyonlarda bekleme süreleri tehir %‟si beklemelere ilave edilerek her istasyonda 

3‟er dakikadır. Buna göre aktif araç sayısını hesaplayınız. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Seyir süresi:  10/35 X 60=17 dakika       Toplam seyir süresi: 2X17 = 34 dakika 

Toplam süre: 34 dakika + (2 X 3) dakika = 40 dakika 

EĢ değer araç değeri:   e= 40/60= 0,67 araç/tren gereklidir.  

 

AĢağıdaki iĢlem sırasını uygulayarak çekilen araçların kullanım alanlarını ve 

çeĢitlerini inceleyiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Trenleri dingil sayıları, 

uzunlukları ve ağırlıklarına 

göre sınıflandırınız. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Yapılacak araĢtırmanın kaynaklarını 

belirleyiniz. 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını 

belirleyiniz. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri 

sınıf ortamına taĢıyınız. 

 Trenlerin kontrollerinin nasıl 

yapıldığını belirleyiniz.  

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Yapılacak araĢtırmanın kaynaklarını 

belirleyiniz. 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını 

belirleyiniz. 

 Gerekli fotoğrafları çekiniz. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri 

 sınıf ortamına taĢıyınız. 

 Trenlerde kullanılacak frenlerin 

türlerini belirleyip lokomotif ve 

vagonların fren ağırlıklarını, 

trenlerin fren hesabını, 

trenlerde frenli vagonların 

dağılımını yapınız.   

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Yapılacak araĢtırmanın kaynaklarını 

belirleyiniz. 

 Problem ve formüleri analiz ediniz. 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını 

belirleyiniz. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri 

 sınıf ortamına taĢıyınız. 

 

 Trenlerin fren deneme iĢlemini  

uygulayınız. 

 

 

 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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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

 

1. Ana hat buharlı, dizel ve elektrikli lokomotiflerin uzunluğu  kaç metredir? 

 

A. 24 

B. 21 

C. 28 

D. 26 

   

2. Bir trenin ağırlığı neye göre belirlenmez? 

 

A. Lokomotifin çekme gücüne  

B. Trenin hızına  

C. Yolun eğimine  

D. Makiniste göre   

 

3. Trenlerin dingil sayısının belirlenmesinde aĢağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? 

 

A. Trenin cinsi 

B. Frenin cinsi  

C. Yolun eğimi 

D. Trenin ortalama hızı 

 

4. Hızı 70 km/saati geçmeyen, eğimi % 20„yi bulan ve dizisinde yük vagonu bulunan 

hava frenli yolcu trenlerine verilecek dingil sayısı ne kadardır? 

 

A. 100 

B. 80 

C. 90 

D. 120 

 

5. Trenler duruĢ süresinin uygun olduğu ara istasyonlarda, tren personeli  varsa vagon 

ve elektrik revizör/ teknisyenleri, yoksa tren personeli aĢağıdaki hususlardan hangisine 

dikkat etmez? 
 

A. KoĢum takımları, tampon ve körüklerin muntazam olmasına   

B. Havanın durumuna 

C. Tekerleklerin apleti olup olmadığına 

D. Fren elemanlarının durumuna 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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 MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (    ) Bir araçta sabo baskı kuvvetinin, araç ağırlığına oranına frenleme oranı denir.  

 

2. (  ) Fren denemesi sırasında dizide görülen hava kaçaklarının normal bir düzeyde 

olmasından, makinist, tren Ģefi ve nöbetçi vagon teknisyeni müĢtereken sorumlu değildir.  

 

3. (   ) Hızı 70 km/saatten fazla olan yük trenlerine verilecek vagonların frenleri seri 

tesirlide çalıĢan olmalıdır. Bu trenlerin dingil sayısı 70'i geçemez. Ancak cer müdürlüğünden 

izin alınarak 120 dingile çıkarılabilir. 

 

4. (    ) Ġlk hareket istasyonunda veya yolda trenin yükü değiĢtiğinde, tren Ģefi trenin 

tonunu ve dingilini makiniste bildirir.  

 

5. (   ) Kent içi raylı ulaĢım sistemleri ile banliyö trenlerinin sayısının hesabı, sabah 

akĢam pik saatlerdeki yolcu taĢımalarına göre yapılır.  

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Performans Testi” ne geçiniz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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PERFORMANS TESTĠ (YETERLĠK ÖLÇME) 

 
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Trenlerin trafiğe hazırlanması iĢlemini incelediniz mi?   

Trenlere verilecek vagon sınırlamalarını incelediniz mi?   

Ağır vagonların ve soğuk lokomotiflerin trenlerdeki yerini ve 

konumlarını incelediniz mi? 

  

Yolcu vagonlarının ve ağır olmayan yük vagonlarının trenlerdeki 

yerini ve konumunu incelediniz mi? 

  

Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı, zehirli ve radyoaktif madde yüklü  

vagonlarının  trenlerdeki yerini ve konumunu incelediniz mi? 

  

Uzun eĢya yüklü vagonların trenlerdeki yerini ve konumunu 

incelediniz mi? 

  

Tamire gönderilecek vagonların trenlerdeki yerini ve konumunu 

incelediniz mi? 

  

Lokomotiflerin trenlerdeki yerlerini ve konumu incelediniz mi?   

Raylı sistem bakım onarım makinelerinin trenlerdeki yerini incelediniz 

mi? 

  

Trenlerin dingil sayılarını, uzunluklarını ve ağırlıklarını incelediniz 

mi? 

  

Trenlerin kontrollerinin nasıl yapıldığını incelediniz mi?   

Trenlerde kullanılacak frenler ve türlerini incelediniz mi?   

Lokomotif ve vagonların fren ağırlıklarını incelediniz mi?   

Trenlerin fren ihtiyacı ve fren hesabını, trenlerde frenli vagonların 

dağılımını yaptınız mı? 

  

Trenlerde fren denemesi uygulaması yaptınız mı?   

Yüksek hızlı tren setlerinin trafiğe nasıl hazırlandığını incelediniz mi?   

Metro ve hafif raylı sistem dizilerinin nasıl oluĢturulduğunu 

incelediniz 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. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 
SORULAR CEVAPLAR 

1 D 

2 C 

3 C 

4 C 

5 D 

6 B 

 
SORULAR DOĞRU-YANLIġ 

1 D 

2 D 

3 D 

4 D 

5 Y 

6 D 

 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

SORULAR CEVAPLAR 

1 A 

2 D 

3 D 

4 B 

5 A 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME”NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

SORULAR DOĞRU-YANLIġ 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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