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(COURSE CATALOGUE) 
 

Dersin Adı Course Name 

Demiryolu Tasarımı Railway Design 

 
 

Kodu 
(Code) 

 
 

Yarıyılı 
(Semester) 

 
 

Kredisi 
(Local 

Credits) 

 
 

AKTS 
Kredisi 
(ECTS 

Credits) 

Ders Uygulaması, Saat/Hafta 
(Course Implementation, Hours/Week) 

Ders (Theoretical) Uygulama 
(Tutorial) 

Laboratuar 
(Laboratory) 

INS424/ 
CEN424 

7/8 3 6 3 0 0 

Bölüm / Program 
(Department/Program) 

İnşaat Mühendisliği 
Civil Engineering 

Dersin Türü 
(Course Type) 

Seçmeli 
(Elective) 

Dersin Dili 
(Course Language) 

Türkçe/İngilizce 
(Turkish/English) 

Dersin Önkoşulları 
(Course Prerequisites) Yok (None) 

Dersin mesleki bileşene 
katkısı, % 
(Course Category 
by Content, %) 

Temel 
Bilim 
(Basic 

Sciences) 

Temel 
Mühendislik 

(Engineering Science) 

Mühendislik Tasarım 
(Engineering Design) 

İnsan ve Toplum Bilim 
(General Education) 

- 40% 60% - 

Dersin İçeriği 
(Course Description) 

Pafta dağıtımı, trafik zorunlu noktaların belirlenmesi, pafta boyama / Trafik hesabı, çekime uygun 
eğim hesabı, banliyö dizilerinin oluşturulması, banliyö sayılarının belirlenmesi / İzin verilen en büyük 
eğimin seçimi, demeraj uzunluğu ve istasyon uzunlukları / İstasyon yerleri ve topoğrafik zorunlu 
noktaların belirlenmesi, ortalama eğimler / Sıfır poligonunun çizilmesi / En küçük kurp yarıçapı, kritik 
yüksekliklerin bulunması, geçki araştırması/ Kurp elemanları, dever ve birleştirme eğrisi hesapları / 
Geçici plan ve geçici boykesitin hazırlanması / Uygulama eğimlerinin hesaplanması, kesin plan ve 
kesin boykesitin hazırlanması / Toprak işleri hesapları ve hacimler tablosunun hazırlanması / Seyir 
sürelerinin hesaplanması ve seyir diyagramlarının (hız-yol diyagramlarının) çizilmesi / Otomatik blok 
sinyal sistemine ilişkin hesaplar / Üstyapı hesapları / Proje maliyet kalemleri ve maliyetlerin 
hesaplanması. 

 
Introduction and fundamental concepts; studying on topographical maps and determining terminal points; 
traffic calculations and determination appropriate grades for traction / Making trains and determining peak 
hour train numbers / Maximum grades; Calculation of acceleration and station lengths / Station locations 
and surveying topographically compulsory points; Average grades / Drawing the grade line / Minimum 
curve radius; finding critical cut and fill heights; location survey / Curve elements, superelevation, 
transition curves / Preliminary plan and preliminary profile / Application grades; Final plan and final 
profile / Earth works and mass chart / Determination of running times (both directions); running (speed-
space) diagrams (for one direction only) / Design of automatic block signal system / Track design / Project 
costs. 

 
Dersin Amacı 

 
 

(Course Objectives) 

Raylı sistemlerin proje bileşenlerini ve aralarındaki ilişkileri anlamak, uygulamalı olarak ortaya 
koymak. 

  Understanding system elements of railway projects and conducting a design project. 

 
Dersin Öğrenme 
Çıktıları 
 
 
 
 
 
 

 
 
          Bu dersi tamamlayan öğrenci, 

1. Raylı sistemlerde güzergah seçimi hakkında mühendislik bilgi ve becerisi kazanabilecektir 
2. Demiryolu sistemlerinin alt yapı ve üstyapı elemanlarının tasarımı hakkında mühendislik bilgi ve 

becerisi kazanabilecektir 
3. Demiryolu sistemlerinin ekonomik analizi ve maliyet hesap yöntemleri konusunda temel bilgi 

ve becerileri kazanabilecektir. 
 



 
(Course Learning 
Outcomes) 

 
        Students completing this course will be able to: 

1. Students shall gain engineering knowledge and skills towards alignment selection in rail 
systems 

2. Students shall gain engineering knowledge and skills towards design of substructure and 
track elements of rail systems 

3. Students shall gain basic knowledge and skills of economic analysis and cost estimation methods 
of railway systems 



Ders Kitabı 
(Textbook) 

 
Prof.Dr. İnal Seçkin, Toprak İşleri ve Demiryolu, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 2003 
 
Prof.Dr. Güngör Evren, Demiryolu, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2002. 

Diğer Kaynaklar 
 

(Other References) 

 
- 

Ödevler ve Projeler 

(Homework & Projects 

- 

- 

Laboratuar Uygulamaları 

(Laboratory Work) 

 
- 

 
- 

Bilgisayar Kullanımı 

(Computer Use) 

- 

- 

Diğer Uygulamalar 

(Other Activities) 

- 

 
- 

Başarı Değerlendirme 
Sistemi 

 
(Assessment Criteria) 

Faaliyetler 
(Activities) 

Adedi 
(Quantity) 

Değerlendirmede Katkısı, % 
(Effects on Grading, %) 

Yıl İçi Sınavları 
(Midterm Exams) 

1 40% 

Kısa Sınavlar 
(Quizzes) 

- - 

Ödevler 
(Homeworks) 

- - 

Projeler 
(Projects) 

- - 

Dönem Ödevi 
(Term Paper) 

- - 

Laboratuar Uygulaması 
(Laboratory Work) 

- - 

Diğer Uygulamalar 
(Other Activities) 

- - 

Final Sınavı 
(Final Exam) 

1 60% 



DERS PLANI 
 

 
Hafta 

 
Konular 

Ders 
Çıktısı 

1 Pafta dağıtımı, trafik zorunlu noktaların belirlenmesi, pafta boyama. 1 
2 Trafik hesabı, çekime uygun eğim hesabı, banliyö dizilerinin oluşturulması, banliyö sayılarının belirlenmesi. 1 
3 İzin verilen en büyük eğimin seçimi, demeraj uzunluğu ve istasyon uzunlukları.  1 
4 İstasyon yerleri ve topoğrafik zorunlu noktaların belirlenmesi, ortalama eğimler.  1 
5 Sıfır poligonunun çizilmesi.  1 
6 En küçük kurp yarıçapı, kritik yüksekliklerin bulunması, geçki araştırması.  1 
7 Kurp elemanları, dever ve birleştirme eğrisi hesapları.  2 
8 Geçici plan ve geçici boykesitin hazırlanması.  2 
9 Uygulama eğimlerinin hesaplanması, kesin plan ve kesin boykesitin hazırlanması.  2 
10 Toprak işleri hesapları ve hacimler tablosunun hazırlanması  2 
11 Seyir sürelerinin hesaplanması ve seyir diyagramlarının (hız-yol diyagramlarının) çizilmesi.  2 
12 Otomatik blok sinyal sistemine ilişkin hesaplar.  2 
13 Üstyapı hesapları.  2 
14 Proje maliyet kalemleri ve maliyetlerin hesaplanması.  3 

 

 
COURSE PLAN 

 

 
Weeks 

 
Topics 

Course 
Outcomes 

1   Layout distribution, determination of traffic required points, sheet painting. 1 

2 Traffic calculation, proper tilt account, creation of suburban lines, determination of suburban 
numbers. 

1 

3 The largest permissible slope selection, demagger length and station lengths. 1 

4 Determination of station locations and topographical compulsory points, average slopes. 1 

5 Drawing a zero polygon. 1 

6 The smallest radius of curvature, the presence of critical heights, the late search. 1 

7 Curve elements, calculation of deflection and deflection curves. 2 

8 Preparation of temporary plan and temporary height section. 2 

9 Calculation of application curves, preparation of precise plan and definite aspect. 2 

10 Preparation of earthworks accounts and volume tables 2 

11 Calculation of cruising times and drawing cruise diagrams (speed-road diagrams). 2 

12 Automatic block signal system calculations. 2 

13 Superstructure calculations 2 

14 Calculation of project cost items and costs. 3 
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