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Özet : Kardemir kuruluş yeri açısından demiryolu taşımacılığına bağımlı bir fabrika olduğu için cevher ve kömür 

taşımasının tamamına yakınını vagonlar ile yapmaktadır. Bu nedenle vagon tahliye (boşaltma) işi Kardemir için çok 

büyük önem arzetmektedir. Bu bildiride Kardemirde vagon tahliyesi ve tahliye esnasında yaşanan sorunlar ile bir günde 

tahliye edilen vagon sayısının artırılması hususunda yapılması gerekenler anlatılmaktadır.  

 

 

1-KARDEMİRİN KONUMU : 

Kardemir konumu itibariyle deniz kenarında 

bulunmamasından bir limana sahip değildir. Limana 

sahip olmaması ve demiryolu güzergahı üzerinde 

olması nedeniyle ağırlıklı olarak yerli cevherlerle 

çalışan bir fabrikadır ve bu cevherlerin tamamına 

yakını vagonlarla taşınmaktadır. Bununla birlikte 

kömür ihtiyacının %25’ ini yerli kaynaklardan (TTK), 

%75’ini ithal etmek suretiyle karşılamaktadır. Bilindiği 

üzere deniz aşırı ülkelerden kömür ve cevher sevkiyatı 

en az 60-70 bin tonluk kuru yük gemileri ile 

yapılmaktadır. Bu nedenle Kardemir ithal ettiği kömür 

veya cevheri İsdemir veya Erdemir limanlarına 

getirmektedir. İsdemir limanına getirilen cevher veya 

kömür yine demiryolu vasıtası Kardemir’ e 

taşınmaktadır. Erdemir limanına gelen cevher veya 

kömür üç ayrı yolla Kardemire getirilebilmektedir. 

 

a) Karayolu ile 

b) Karayolu + Demiryolu ile 

c) Denizyolu + Demiryolu ile 

1. Gemi + Demiryolu 

2. Feritren + Demiryolu 

 

Kısaca karayolu taşımacılığı hariç diğer bütün 

alternatif taşıma şekillerinden hangisi olursa olsun 

cevher veya kömür fabrikamıza vagonlarla 

gelmektedir. 

 

2- KARDEMİRE GELEN CEVHER VE 

KÖMÜRÜN TAŞIMA ŞEKLİNE GÖRE 

KARŞILAŞTIRILMASI : 

 Aşağıdaki tablolarda son iki yılda Kardemire 

gelen cevher ve kömürün taşıma şekli ve miktarları 

karşılaştırılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 YILINDA FABRİKAMIZA GELEN  

CEVHER VE KÖMÜR 

  

CEVHER KÖMÜR 
TOPLAM 

MİKTAR 

 (Ton) ARAÇ  

MİKTAR 

 (Ton) ARAÇ  

VAGON 1.497.876,170 27.686 601.131,310 12.094 2.099.007,480 

KAMYON 10.913,050 447 256.213,980 10.653 267.127,030 

TOPLAM 1.508.789,220  857.345,290   2.366.134,510 

 

 

2003 YILINDA VAGON VE KAMYONLA 

GELEN MALZEME  MİKTARLARI

2.099.007,480t

on 89%

267.127,030 

ton 11%

VAGON

KAMYON

7

 
 

2004 YILINDA FABRİKAMIZA GELEN 

CEVHER VE KÖMÜR 

  

CEVHER KÖMÜR TOPLAM 

 MİKTAR 

(Ton) ARAÇ 

MİKTAR  

(Ton) ARAÇ 

VAGON 1.504.400,700 28.499 685.255,760 13.809 2.189.656,460 

KAMYON 22.357,320 912 226.277,740 9.674 248.635,060 

TOPLAM 1.526.758,020  911.533,500   2.438.291,520 

 

2004 YILINDA VAGON VE KAMYONLA GELEN MALZEME MİKTARLARI

248.635,06

0 ton 10%

2.189.656,46

0 ton 90%               

VAGON

KAMYON
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Yukarıdaki tablolardan da anlaşılacağı gibi Kardemir 

son iki yılda cevher ve kömür sevkiyatının yaklaşık %90 

ını vagonlarla gerçekleştirmiştir. Bu nedenle vagon 

tahliyesinin Kardemir için ne kadar önemli olduğu 

görülmektedir.  

 

3- CEVHER VE KÖMÜR TAHLİYESİNİ ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER : 

 

 a) Cevher ve kömürün fiziksel özellikleri ;  

 Cevher ve kömürün fiziksel özellikleri 

arasından tahliyeyi etkileyen en önemli özellik parça 

boyutudur. Parça cevher veya kömürün (10 mm üzeri) 

tahliyesi toz cevher veya kömüre (0-10mm) göre çok 

daha kolay ve çabuk olmaktadır. Bununda nedeni parçalı 

malzemelerin vagon kapakları açıldığında yerçekiminin 

etkisiyle taban saçları üzerinde toz malzemelere oranla 

daha rahat yuvarlanabilmesinden kaynaklanmaktadır.  

 Cevher ve kömürün nem içeriği de tane 

boyutuna bağlı olarak tahliyeyi olumsuz etkileyen diğer 

bir faktördür. Özellikle toz cevher ve kömürlerde nem 

içeriğine bağlı olarak taneler birbirlerine ve vagon tabanı 

ile yan cidarlarına yapışarak akmasını engellediği için 

yapışan bu malzemelerin vagondan temizlenmesi insan 

gücüyle yapıldığı için işçilik ve zaman kaybına neden 

olmaktadır. 

 

b) Vagon Tipi ; 

 Cevher ve kömür tahliyesinde vagon tipi 

tahliyeyi etkileyen diğer bir faktördür. Cevher ve 

kömürler Fal ve Fas tipi olmak üzere iki ayrı tip TCDD 

vagonları ile Fabrikamıza gelmektedir. Vagon tipinin 

tahliyeyi etkileyen en önemli özelliği vagon kapaklarının 

açılıp kapanmasıdır. Fas tipi vagonların kapaklarının 

açılıp kapanması Fal tipi vagonlara göre çok daha kolay 

ve zahmetsizdir. Özellikle Fal tipi vagonlarda tahliye 

sonrasında vagon kapaklarının kapatılması başlıca bir 

külfet olmaktadır, bu tip vagonların eski olması 

nedeniyle çoğunun vagon kapakları özelliklerini 

kaybettiğinden ancak 3-4 personel tarafından 

kapatılabilmektedir bu da işçilik ve zaman kaybına 

sebebiyet vermektedir. Buna rağmen Fal tipi vagonları 

Fas tipi vagonlara göre kış aylarında daha avantajlıdır. 

Çünkü kış aylarında vagon içindeki cevher ve kömür 

donarak parçalar birbirine ve vagon çeperlerine 

yapışmaktadır böyle durumlarda Fas tipi vagonların 

kapaklarını açmak mümkün olmamakta bu nedenle de 

tahliyesi yapılamamaktadır. Fal tipi vagonlarda ise 

vagonun tüm tabanı kapak vazifesi yaptığı için kapaklar 

zorda olsa açılmakta ve donmuş malzemenin tahliyesi iş 

makinesi yardımıyla yapılmaktadır. Bunun dışında Fal 

tipi vagonların eski olması nedeniyle sızdırmazlıkları 

bozulduğu için özellikle kuru havalarda toz cevher 

taşıması esnasında cevherler dökülerek zayi olmaktadır. 

Bunu engellemek için firmalar toz cevherleri Fal tipi 

vagonlara yüklemeden önce tabanını çamur haline 

getirdikleri toz cevher ile sıvayarak sevkiyat 

yapmaktadır. Vagon tabanına sıvanan bu toz cevher 

çamurunun sıyırılması çok zahmetli olduğundan işçilik ve zaman 

kaybına neden olmaktadır.    

 

 

 

 

 
 

                    Fal Tipi TCDD  Vagonu 

 

 

 

 
 

                    Fas Tipi TCDD  Vagonu 

 

c) Hava Koşulları ; 

Cevher ve kömür tahliyesinde hava koşulları tahliyeyi 

etkileyen diğer bir faktördür. Kardemir ağırlıklı olarak yerli 

cevherlerle çalışmakta ve demir cevheri ihtiyacını Sivas (Divriği), 

Kayseri (Yeşilhisar) ve Ankara (Kesikköprü) bölgelerinden 

sağlamaktadır. Bilindiği üzere bu bölgeler karasal iklim bölgesi 

olduğundan kış buralarda çok soğuk geçmektedir. Ayrıca bu 

bölgelerden vagonlar Kardemir’ e gelene kadar bütün İç Anadolu 

bölgesini geçmekte olduğu için vagon içindeki cevherler 

donmaktadır. Donmuş çevherlerin özellikle toz cevherlerin 

tahliyesi çok zor olmakta hatta Fas tipi vagonlar ile gelenlerin 

vagon kapakları açılamadığı için mümkün olmamakta ve 



vagonlar fabrika sahasında zorunlu olarak bir süre 

bekletilmektedir. Keza yine İsdemir Limanına boşaltılan 

ithal kömürleri kış aylarında vagonlar ile getirdiğimizde 

de aynı sıkıntılar yaşanmaktadır buda işçilik ve zaman 

kaybına sebebiyet vermektedir. Kış aylarında vagon 

tahliyesi çok zorlaşmakta hatta tahliye esnasında iş 

makinesı kullanmak zorunda kalındığı için vagonlar 

hasarlanmaktadır. Hasarlanan vagonlar çoğunlukla 

Kardemir tarafından tamir edilmekte olup buda işçilik ve 

maliyetler açısında Kardemir’ e ek bir külfet 

getirmektedir. 

 

d) Personel ve İş makinesi durumu ;  

  Tahliye yapan personel sayısı ve tahliyeyi 

kolaylaştırmak için kullanılan iş makineleri de tahliyeyi 

etkileyen faktörlerdendir. Kardemirde cevher ve kömür 

tahliyesi 5 ayrı yerde yapılabilmektedir. Bunlar ; 

1. Cevher hazırlama çukur bunkerleri ve 

kanal : Fabrikamıza gelen sinterlik parça 

cevherler cevher hazırlama çukur 

bunkerlerine tahliye edilmekte, drek 

şarjlık cevherlerde bu bunkerlerin hemen 

yanında bulunan kanala tahliye 

edilmektedir. 

2. Harmanlama toz cevher bunkerleri : 

Fabrikamıza gelen toz cevherlerin 

tahliyesi bu bunkerlere yapılmaktadır. 

3. Kok Fabrikaları kömür bunkerleri : 

Fabrikamıza kok üretimi için gelen ithal 

ve TTK kömürleri kömür hazırlama 

sahasında bulunan bu bunkerlere tahliye 

edilmektedir. 

4. Kuvvet santralı kömür bunkerleri : 

Kuvvet santralinde kullanılmak için 

alınan kömürler bu bunkerlere tahliye 

edilmektedir. 

5. Curuf sahası : Zorunlu halerde cevher 

tahliyesi ve stoklaması için kullandığımız 

bir sahadır.    

Bu cevher ve kömür tahliye yerlerinden cevher 

hazırlama çukur bunkerleri ve kanal, harmanlama 

toz cevher bunkerleri ve kok fabrikaları kömür 

bunkerleri tahliyenin sürekli olduğu yerlerdir 

diğerleri zaman zaman kullanılmaktadırlar. Özellikle 

toz cevher ve kömür tahliyesinde vagon tabanınında 

çok malzeme kalmasından ötürü insan gücü ile 

bunların sıyrılması gerektiğinden tahliye 

personelinin en az 4 kişi olması gerekmektedir. 

Parça cevherlerde ise vagonlar daha kolay 

boşaldığından vagon kapaklarını açmaya ve 

tabanlarında kalan az malzemeyi sıyırmaya 2 kişi 

yeterli olmaktadır. Kardemirde bu iş 35 kişilik 

tahmil tahliye ekibi ile yürütülmektedir. Yani normal 

şartlarda vardiyada yıllık izinler ve hafta tatilleri 

düşüldüğünde   9 kişi çalışmaktadır. Ancak tahliye 

işi çok zor ve insan gücüne dayanan bir iş olduğu 

için iş kazalarının çok olmakta olduğundan 

vardiyada çalışan sayısı zaman zaman eksilmektedir 

buda iş gücü kaybına sebep olmaktadır. Bununla 

beraber tahliye işinde çalışan personelin genç, dnamik, güçlü 

ve sağlıklı kişilerden oluşması tahliye edilen vagon sayısını 

artıran faktördür. 

 Vagon tahliyesinde Kardemir olarak iş makinesini 

yalnızca kış aylarında tahliyede çok zorlandığımızda 

kullanmaktayız. Halihazırda cevher hazırlama çukur 

bunkerlerinin üzerinde 1 adet kırıcılı makinamız bulunmakta 

ve bu makinadan kış aylarında donmuş parça cevherleri  

tahliye ederken yararlanmaktayız. Bunun haricinde paletli 

excavatöre kırıcı uç takılarak kömür ve toz cevher 

bunkerlerinde tahliye yapmaktayız. Ayrıca zorunlu hallerde 

özellikle toz cevherleri harmanlama toz bunkerlerine kırıcılı 

makine kullanmamıza rağmen boşaltamadığımız zamanlarda 

curuf sahasında demiryolu kepçeli vinçleri yardımı ile 

boşaltmakta ve daha sonra harmanlama toz bunkerlerine 

kamyonlarla nakletmekteyiz. Ancak bu maliyet artışına 

sebep olduğundan çok zorunlu kalmadıkça tercih ettiğimiz 

bir tahliye şekli değildir. 

 Kardemir 35 kişilik tahliye ekibi ile bugün normal 

şartlarda 200 adet vagon tahliye edebilecek kapasitededir.  

 

4- SONUÇ : 

 

 Sonuç olarak Kardemirde cevher ve kömür nakliyesini 

artırmak için ; 

1. Kış ayları hariç diğer bütün aylarda özellikle toz 

cevher ve kömürler Fas tipi TCDD vagonları ile 

taşınmalıdır. 

2. Mümkün olduğu sürece toz cevher taşıması kış 

ayları hariç diğer aylarda yapılmalı ve kış 

aylarında stoklardan kullanılmalıdır. 

3. İthal alınan kömürler özellikle kış aylarında 

Erdemir limanına boşaltılarak buradan Kardemire 

getirilmelidir. Böylece kış aylarının çok soğuk 

geçtiği İç Anadolu Bölgesinden vagonların 

geçmemesi sağlanmalıdır. 

4. Özellikle kış aylarında vagon boşaltmayı 

hızlandırmak için Harmanlama toz cevher  

bunkerleri ve kok fabrikaları kömür bunkerleri 

üzerine vagonlara üstten müdahale edilebilen 

cevher hazırlama çukur bunkerlerimizin üzerinde 

bulunan kırıcılı makineya benzer bir tertibat 

yapılabilir. 

   

 

 


