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

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme 

materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir. 
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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 522EE0146 

ALAN Raylı Sistem Teknolojisi 

DAL Raylı Sistemler Elektrik Elektronik 

MODÜL Enerji Kesimi ve Emniyet 

MODÜLÜN TANIMI 

Katener sistemlerinde topraklama planı ve elektrik besleme 

planı okuma ve okuduğunu uygulama yeterliğinin 

kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40 / 32  

ÖN KOġUL 
Ortak alan, elektrik makineleri ve bağlantıları derslerinden 

baĢarılı olmak 

YETERLĠK 
Emniyet tedbirlerini sağlayarak besleme planına göre enerjiyi 

kesebilmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile emniyet tedbirlerini sağlayarak besleme planına 

göre enerjiyi kesebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Enerji kesimi yapabileceksiniz. 

2. Emniyet tedbirlerini alabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, iĢletme, kütüphane, ev, bilgi teknolojileri 

ortamı (internet vb.), kendi kendinize veya grupla 

çalıĢabileceğiniz tüm ortamlar  

Donanım: Bilgisayar, tepegöz, projeksiyon, konuyla ilgili 

resim materyal ve makine elemanları bağlantı elemanları 

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 günümüzde hızla geliĢen ulaĢım sektörünün bir kolu olan raylı sistemler 

alanında, katener tesislerinde elektrik besleme planlarını ve emniyetli bir Ģekilde enerji 

kesme verme yöntemleri ile emniyet önlemlerinin alınmasını inceleyeceksiniz.  

 

Katener sistemlerinin projelendirilme aĢamalarından olan elektrik besleme planı, 

elektrikli tren iĢletmeciliğinin ekonomik ve hızlı yürütülmesini sağlamak için katener 

tesislerinde gerekli ayırıcı, kesici gibi çeĢitli kumanda cihazlarının yerlerini gösteren plandır. 

Bu planda tek hat Ģemasındaki bilgiler bulunduğu gibi, ayrıca her çeĢit ayırıcılar, seksiyon 

izolatörler, gar ve istasyonlar, cer postaları, makas baĢları, elektriklenecek ve 

elektriklenmeyecek hatlar, fider hatları, gerilim ve servis trafoları ile yol uzunlukları 

bulunur.  

 

Topraklama planları ise raylı sistemlerin yüksek gerilime yakın yerlerde endüksiyon 

veya direkt temastan kaynaklanan tehlikeleri önlemek için havai hatlara veya raylara 

uygulanan topraklama ile ilgili teknik bilgileri içeren bir plandır. 

 

Bu modül ile katener tesislerinde elektrik besleme planlarını okuyabilecek, 

yönetmeliklere uygun enerji kesip verebilecek,  gerekli güvenlik önlemlerini alabileceksiniz.  

 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında elektrik besleme planındaki 

sembolleri öğrenerek elektik besleme planını okuyabilecek ve plandaki elektriksel bölgeleri 

öğreneceksiniz. 

 

 

 

 

 Bölgenizde bulunan TCDD elektrifikasyon Ģefliklerini ve varsa tramvay metro 

gibi iĢletmeleri ziyaret ederek (Resim 1.1) elektrik besleme planı konusunda 

araĢtırmalar yapınız. Ġnternet sitelerinden elektrik besleme planı konusunda 

araĢtırmalar yapınız. Topladığınız bilgi ve dokümanları rapor hâline getiriniz. 

 Hazırladığınız raporu atölyede tartıĢınız.  

1. ENERJĠ KESĠMĠ 
 

1.1. Besleme Planı Sembolleri  
 

Besleme planı elektrikli tren iĢletmeciliğinin güvenli, ekonomik ve hızlı bir Ģekilde 

yürütülmesini sağlamak amacıyla katener tesislerinde gerekli ayırıcı, kesici gibi çeĢitli 

elektrikli cihazların yerlerini gösteren plandır (ġekil 1.1, ġekil 1.2). Bu planda tek hat 

Ģemasındaki bilgiler bulunduğu gibi her çeĢit fider hatları, gerilim ve yardımcı servis 

trafoları ile alt ve üst geçitler de bulunur. 

 

Resim 1.1: Trafo merkezinin görünümü 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 1.2: Telekomand merkezi 

 

Resim 1.3: Telekomand merkezinde trafo merkezi ayrıntısı 
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BESLEME PLANI SEMBOLLERĠ 

Semboller Anlamı Semboller Anlamı 

 
Elektrikli ana hat 

 

Motorlu ayırıcı 

 Elektrikli tali hat 

 

Tek kumandalı 

çiftli ayırıcı 

 Elektriksiz hatlar 
 

Yük ayırıcı 

(enterüptör) 

 Fider hatları 
 

Kesici 

(disjonktör) 

 
Topraklamasız 

ayırıcı   

Yardımcı servis 

trafosu 

 
Topraklamalı 

ayırıcı  

 (GT) Gerilim 

trafosu 

 

Hava aralıklı 

seksiyonman  
Trafo merkezi 

 
Nötr postası 

 
Cer postası 

 Beton direk 
 

Fider hattı 

 
Kafes direk 

 

Toprak teli 

izolman 

 Konsollu direk 
 

Top.  prizleri ve 

iniĢi 

 
Portal (portik rijit) 

 
Tekli I.S. 

 
Portiksupl 

 
Çiftli I.S. 

 
Yarım portal direği 

 

Regülarize 

katener 

 
Normal ankraj 

 
Fiks katener 

 

YükseltilmiĢ 

ankraj  

Portörü fiks s. teli 

ayarlı katener 

 

Yol ve katener 

ekseni  

Portör 

antiĢöminmanı 

 
Toprak hattı 

 
Seyir teli 

antiĢöminmanı 

Tablo 1.1: Besleme planı sembolleri 
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1.2. Besleme Planının Okunması 
 

AĢağıdaki örnek besleme planları üzerinde etüt ediniz. Sembolleri anlamlarını ve 

kesim bölgelerini inceleyiniz (Tablo 1.1). 

 

ġekil 1.1: Örnek besleme planı 
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ġekil 1.2: Örnek besleme planı 
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1.2.1. Besleme Planında Bulunan Elemanlar ve ĠĢletmecilikte Kullanılan 

Terimler 
 Kesici (disjonktör): Yüksek gerilim devrelerinde; yüksüz, yüklü, aĢırı yüklü ve 

kısa devre akımlarını kesen, bu devrelerde ani olarak açma ve kapama yapan 

cihazlardır. 

 Ayırıcı (seksiyoner): Yüksek gerilim devrelerini yüksüz olarak açıp kapayan 

ve açık konumda gözle görülebilen bir ayırma aralığı oluĢturan cihazlardır.  

 Yük ayırıcı (enterrüptör): Yüksek gerilim devrelerinde kısa devre kesme gücü 

olmayan, normal yüklü elektrik devrelerini açıp kapayan cihazdır. 

 Topraklı ayırıcı: Ġstasyon yükleme yollarındaki katener hattının enerjisini 

keserken aynı zamanda diğer bıçağı ile katener hattını topraklama sistemi ile 

irtibatlandıran,  enerji verilmesi talep edildiğinde bu bölümün toprak irtibatını 

kesip kapama yapan cihazdır. 

 Parafudr: Teçhizatı, yıldırımın meydana getirdiği yüksek gerilimlerden veya 

benzeri aĢırı gerilimlerden koruyan cihazdır. 

 Akım trafosu: Yüksek gerilim devrelerinde bağlı oldukları devreden geçen 

akımı istenilen oranda (1 veya 5 amper olarak) küçültüp yüksek gerilim 

devresinden izole ederek ölçü aleti, sayaç ve koruma rölelerine veren özel 

trafolardır.  

 Gerilim trafosu: Yüksek gerilim devrelerinde gerilimi istenilen oranda (100 

volt olarak) küçültüp yüksek gerilim devresinden izole ederek ölçü aleti, sayaç 

ve koruma rölelerine veren özel trafolardır.  

 Baypas fideri: Tek yollu hatlarda gerekli görülen istasyonlarda, istasyon içinde 

bir arıza söz konusu olduğu zaman, enerjinin devamlılığını sağlayan iletkendir. 

 Takviye fideri (paralel fider): Trafiğin yoğun olduğu ve yol eğiminin fazla 

olduğu sürekli fazla akım çekildiği bölgelerde katener hattının kesitini artıran 

iletkendir. 

 Hat ayırıcı izolatörü (IS): Açık hattaki katener bölümün veya istasyon içindeki 

yolları birbirinden elektriki olarak ayıran havai hat izolatör sistemidir.  

 Yüksüz devre: Gerilim altında iken akım çekilmeyen devredir.  

 Yüklü devre: Akım çekilen devredir. 

 Geri dönüĢ devresi: Çekilen elektrik akımının trafo merkezlerine dönüĢünü 

sağlayan ray–toprak veya dönüĢ iletkeninden oluĢan devredir. 

 Nötr bölge: Farklı fazlardan beslenmeleri nedeniyle iki komĢu trafo merkezinin 

katener hattı üzerinde farklı potansiyellerdedir. Bu trafo merkezlerinin 

enerjilerini ayıran, izole edilen enerjisiz katener bölgesidir. Bu bölgeler iki 

komĢu trafo merkezi arasında olduğu gibi her trafo merkezinin önünde de 

oluĢturulmaktadır.  

 Seksiyonman bölge: Katener hatlarındaki etapların elektrik enerjisinin 

devamlılığı ve istenildiğinde de kesilmesini sağlamak için etap sonları veya 

baĢlarında yapılan elektriksel bağlantıların ayırıcı (seksiyoner) vasıtasıyla 

yapıldığı bölgelerdir. 

 Elektriksel manevra: Sistemin muhtelif kısımlarına uzaktan kumanda 

merkezinden veya mahallinden enerji vermek veya kesmek için kesiciler, 

ayırıcılar ve yük ayırıcıları ile yapılan iĢlemlerdir. 
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 Elektrik güvenlik sorumlusu: Sistem üzerinde yapılacak olan bir çalıĢmadan 

önce gerekli güvenlik önlemlerini alan veya aldırtan, çalıĢmanın bitiminde bu 

tedbirlerin kaldırılmasını sağlayan veya isteyen ve üzerinde çalıĢılan sistemin 

enerjisinin kesilebileceğini veya enerjinin verilebileceğini uzaktan kumanda 

merkezine ya da trafo merkezine bildiren sorumlu Ģahıstır. Elektrik güvenlik 

sorumlusu olarak mühendis, katener–trafo Ģefi, yardımcıları, elektrik 

teknikerleri veya teknisyenleri, ekip Ģefi ve posta baĢı görevlendirilebilir. 

 Dezeksman: Pantografın seyir teline aynı noktadan sürtünmesini önlemek 

amacıyla yol eksenine göre seyir teline verilen her iki yönde kaçıklık miktarıdır. 

 Operatör: Görevli olduğu uzaktan kumanda merkezinde,  elektrik güvenlik 

sorumlusunun talebi üzerine veya acil durum ihbarlarında iĢletme Ģartlarını göz 

önünde tutarak ilgili talimatlara uygun elektriki manevrayı yapan kimsedir. 

Operatör olarak görev yapan personel, her iki yılda bir tesisler müdürlüğünce 

sınava tabi tutulur. BaĢarılı olamayan operatörlerin eğitim görmesi gerekir. 

 Trafik kontrolörü (trafik dispeceri): Görevli olduğu kumanda merkezinden 

makas ve sinyaller yardımıyla tren trafiğini idare eden kiĢidir. 

 Yüksek gerilim: Etkin değeri 1000 volt üzerindeki gerilimdir. 

 

1.2.2. ĠĢletmecilikte Kullanan Sistemler  
 

 Telekomand: Trafo merkezlerinde, bölge ve istasyon postalarında bulunan 

ayırıcı, yük ayırıcı ve kesicilerin uzaktan kumanda ve kontrolünü gerçekleĢtirip 

katener hatlarındaki yüksek gerilimin kontrolünü sağlayan ünitedir. 

 Katener: Elektrikli çeken araçlara her türlü iklim ve çevre Ģartlarında demir 

yolunun çeĢitli geometrik Ģekillerinde seçilmiĢ azami hızda kesintisiz, can ve 

mal güvenlikli elektrik enerjisi sağlayan havai hat sistemidir. Katener, direk ve 

direk donanımları ile seyir teli, taĢıyıcı tel  (portör), pandül, besleme iletkeni, 

toprak teli iletkenlerinden oluĢur. 

 Trafo merkezi: Elektrikli tren iĢletmeciliğinin enerjisini sağlamak için ulusal 

elektrik Ģebekesinden (TEĠAġ) alınan 154 kv. yüksek gerilimi güç 

transformatörleri vasıtasıyla 25 kv. gerilime düĢürüp bu enerjiyi kontrol ve 

kumanda ederek katener sistemini besleyen merkezlerdir. 

 Cer postaları  

 Ġstasyon postası: Ġstasyon içindeki katener hatlarının elektriki 

manevrasını ve gerektiğinde istasyon yollarını baypas ederek beslemenin 

devamlılığını sağlar. 

 Bölge postası: Ġki komĢu trafo merkezi arasındaki gerilimsiz (nötr) bölge 

olup gerektiğinde diğer bölgenin enerji aktarımını temin edecek Ģekilde 

teçhiz edilmiĢtir. 

 Lokal kumanda paneli: Cihazların mahallinden kumanda ve kontrolünü 

temin eder. 

 

 Elektrifikasyon haberleĢme sistemi 

Elektrifikasyon haberleĢme sistemi, muhabere, alarm ve haricî telefonlardan 

oluĢur. 
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 Muhabere telefonları: Elektrifikasyon iĢletmeciliğinin yapıldığı 

bölgelerdeki trafo merkezlerinin, cer postalarının, trafo ve katener 

Ģefliklerinin ve uzaktan kumanda merkezlerinin (RCC, Telekomand) 

birbirleriyle haberleĢmesini sağlar. 

 Alarm telefonları: Elektrifikasyon iĢletmeciliğinin yapıldığı bölgelerde, 

hat boyunca belirli mesafelere yerleĢtirilmiĢ olan telefon soketleri 

üzerinden seyyar telefonlar veya telsizler vasıtasıyla uzaktan kumanda 

merkeziyle haberleĢmeyi sağlar. 

 Haricî telefonlar: Uzaktan kumanda merkezinin özel durumlarda enerji 

temin eden kuruluĢlarla veya iletim hattındaki sorun anında 

elektrifikasyonlu bölgedeki birimlerle görüĢmesini bant kaydıyla 

sağlayan telefondur. 

 

 TSĠ kumanda merkezi 

Bölgesindeki tren trafiğinin sinyaller ve kumandalı makaslar ile idaresini 

güvenli bir Ģekilde merkezden sağlayan ünitedir. 

 

1.3. Enerji Kesme ve Verme Tekniği 
 

Katener tesislerinde enerji kesilmesi ve verilmesi öncelikle can güvenliğini sağlayacak 

daha sonra da elektrikli tren iĢletmeciliğini en az etkileyecek Ģekilde yapılmalıdır. Bu 

nedenlerle enerji kesme ve verme iĢlemleri belli kurallara bağlanmıĢtır. Enerji kesme ve 

verme iĢlemlerine elektriki manevralar denir. 

 

 Elektriki manevralar 

 

 Normal iĢletme manevraları: Elektrikli tren iĢletmeciliğini etkilemeden, 

sistemin devamlılığını ve kontrolünü sağlamak amacıyla ayırıcı, yük 

ayırıcı ve kesicilere yapılan kumandalardır. 

 Acil hâllerde manevralar: Bir kaza riskini en aza indirmek veya 

kaldırmak için ayırıcı, yük ayırıcı ve kesicilere yapılan kumandalardır. 

 

 Acil manevralar 

 

 Herhangi bir kiĢi veya cihazın elektriğe maruz kalması durumunda, 

 Yangın ihbarlarında, 

 Elektrikli makinedeki bir arızadan dolayı makinistten gelen acil kesme 

isteğinde, 

 Trafik kontrolöründen (trafik dispeçerinden) tehlikeli bir durum üzerine 

gelen ihbarda, 

 Görevlilerin gördükleri olağandıĢı bir durum üzerine, 

 Sistemleri etkileyen arıza durumlarında yapılır. 
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 Programlı manevralar 

Daha önceden emirle belirlenmiĢ bakım ve onarım yapmak maksadıyla veya 

bölge müdürlüğünce iĢ programı onaylanmıĢ üçüncü Ģahısların katenerli 

güzergâh üzerinde yapacağı çalıĢmalar için tespit edilen bölgedeki sistem 

üzerinde yapılan manevralardır. 

 

 Elektriki manevralarda uygulanacak iĢlemler 

 

 Enerji kesilmesi talebi ve kesilmesi:  

 

Talep, yetkili Ģahıslar tarafından veya elektrik güvenlik sorumlusunca uzaktan 

kumanda merkezi operatörünce yapılır. 

 

 Talebi yapan, isim ve unvanını belirterek kendini tanıtır ve bulunduğu 

yeri bildirir. Yapacağı çalıĢmanın yerini ve süresini bildirir. 

 Uzaktan kumanda merkezi operatörü, talep üzerine bölgenin enerjisini 

trafik kontrolörü ile anlaĢarak keser. ġayet mahallinden kumanda 

yapılması gerekiyorsa talep edene enerji kesme yetkisi verilir. 

 Enerjinin kesildiğinden emin olunduktan sonra talep edene enerjinin 

kesildiği bildirilerek teminat verilir. 

 Uzaktan kumanda merkezi operatörü, enerjinin kesilme saatini, 

koordinatı, talep eden yetkiliyi “operatör kayıt defterine”  iĢler. 

 Uzaktan kumanda mimik paneline “Kumanda Yapmayınız!” plakasını 

asar. Enerji kesilmesi kesiciler veya yük ayırıcılarıyla yapıldıktan sonra, 

ayırıcı veya topraklı ayırıcılarla devre açılarak korunmalıdır. 

 

 ÇalıĢma yapılacak kesimdeki koruma tedbirlerinin alınması 

 

Enerji kesilerek yapılacak çalıĢmalarda aĢağıdaki koruma tedbirlerinin alınması 

gerekir. Bu tedbirleri bizzat elektrik güvenlik sorumlusu almalıdır. 

 

 Talep eden, operatörden aldığı talimatı tekrarlayarak teyit eder. 

 ÇalıĢma, yetkili Ģahıs tarafından hattın korunması usulüne uygun olarak 

yapılır. 

 ÇalıĢma kesiminin her iki tarafı topraklanır. TopraklanmamıĢ kesimde 

enerji olmasa dahi dokunulmayacaktır. 

 Ġlgili yönetmeliklere göre trafik kontrolünden çalıĢma müsaadesi 

alınmalıdır. 

 

 Enerjinin tekrar verilmesi 

 

Enerji kesilerek çalıĢmaların tamamlanmasından sonra çalıĢma yapılan katener 

bölümüne yeniden enerji verilmesi için aĢağıdaki maddelerde belirtilen iĢlemler yapılmalıdır. 
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 Enerjinin kesilmesini talep eden elektrik güvenlik sorumlusu, 

çalıĢmaların bitiminde korumaları usulüne uygun olarak kaldırıp hattın 

enerji verilmesine hazır hâlde olduğunu operatöre bildirerek teminat 

verir. Verilen bu teminatı operatör tekrar eder. Sonra talep edene teyit 

ettirir. 

 Telekomand operatörü usulüne uygun olarak gerekli elektriki manevrayı 

yapar. 

 Telekomand operatörü, enerjinin verildiğini trafik  kontrolörüne bildirir. 

 Telekomand operatörü, enerjinin verildiği saati, koordinatı, talep eden 

yetkiliyi  “operatör kayıt defterine” iĢler. 

 

1.3.1. Enerji Kesme ve Verme ĠĢlemi Ġle Ġlgili Olan Personelin Yapacağı 

ĠĢlemler 
 

 Telekomand operatörünün yapacağı iĢlemler 

Operatörler, görevleri süresince ve görevi kendinden sonra gelene teslim ettiğinde, 

operatör defterine sistemle ilgili tüm olayları özellikle aĢağıda belirtilenleri yazmalıdır. 

Operatörün yapacağı iĢlemler Ģunlardır:  

 Enerjinin kesik olduğu bölgedeki çalıĢmaların devam ettiğini bildirir. 

 Trafo merkezlerindeki nöbet esnasında fonksiyon değiĢikliklerini bildirir. 

 Arıza hâlleri sonucunda elektrikli tren veya lokomotif makinistlerine 

verilen bir talimat varsa bildirir (“Pantograf indir” veya “Tren veya 

lokomotifin kesicisini aç” gibi). 

 Nöbeti devrederken gözden kaçabilecek herhangi bir durum varsa bildirir. 

 Normal veya programlı enerji kesmelerinde ilgili trafik kontrolörüne 

mutlaka bilgi vermelidir. Enerji kesme iĢlemi trafik kontrolörü ile 

mutabakat sağlandıktan sonra yapılmalıdır. 

 Acil kesme iĢlemini hemen yapmalıdır. O bölgede enerji kesildikten 

sonra trafik kontrolörüne bildirmelidir. 

 Önemli arızaları tesisler müdürlüğü yetkililerine bildirmelidir. 

 Arızalara müdahale edilmesini sağlamak için ilgili elektrifikasyon 

ünitelerine bilgi vermelidir. Konu ile ilgili telgraf çekmelidir. 

 Trafik kontrolörüne bildirimlerde tren trafiğinin aksamasına yol 

açabilecek durumlardaki ihbarları bant kayıt sistemine bağlı telefonlarla 

bildirmelidir. 

 Operatörün sorumluluğu elektrifikasyon sistemindeki tesisler ile 

sınırlıdır. Tren trafiği ile ilgili konulardan sorumlu tutulamaz. 

 

 Trafik kontrolörünün (trafik dispeçerinin) yapacağı iĢlemler 

Bu emir elektrifikasyon sistemlerinin tesis edildiği ve elektrikli iĢletme yapılan 

güzergâhta görev yapan trafik kontrolörünün (trafik dispeçerlerinin) uzaktan kumanda 

merkezi operatörü ile birlikte emniyeti sağlamak, tren trafiğinin aksamasını engellemek veya 

en aza indirmek, daha düzenli bir iĢletmeciliği sağlamak amacıyla aĢağıda maddeler hâlinde 

belirtilen iĢlemleri yapmasını zorunlu kılar. 
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 Güzergâhtaki herhangi bir görevliden gelen tehlikeli durum ihbarını 

uzaktan kumanda merkezi operatörüne ileterek o kesimde enerji 

kesilmesini talep eder, operatör hemen iĢlem yapar. 

 Uzaktan kumanda merkezi operatörünün trafik kontrolörüne bildirdiği 

“elektrikli tren iĢletmeciliğine kapalı bölge”ye elektrikle cer edilen tren 

sevk edilemez. Böyle durumlarda elektrikli lokomotiflerin “elektrikli 

tren iĢletmeciliğine kapalı bölge”ye girmesi gerekiyorsa mutlaka 

pantograf indirilmiĢ olmalıdır. 

 Katenerin olmadığı yollara veya katenerin bittiği yollara “pantografın 

indirilmiĢ” olması kaydıyla elektrikli lokomotif sevk edilebilir. 

 Ġstasyon yükleme-boĢaltma yollarında topraklı ayırıcı varsa bu yollara 

elektrikli lokomotif sevk edilebilmesi için katener Ģefliğinden bir 

elemanın o istasyona gelerek gerekli operasyonları yapması gerekir. 

Diğer bütün durumlarda bu yollar için trafik kontrolörü yukarıdaki 

maddede belirtilen iĢleri yapmalıdır. 

 Trafik yönünden herhangi bir nedenle emniyeti sağlamak amacıyla trafik 

kontrolörü uzaktan kumanda merkezi operatöründen o kesimdeki 

enerjinin acil olarak kesilmesini talep edebilir. Operatör hemen enerjiyi 

kesmek için gerekli iĢlemi yapar. 

 Trafik kontrolörü güzergâhtan gelen elektrikli tren iĢletmeciliği ilgili her 

türlü bilgiyi uzaktan kumanda merkezi operatörüne ileterek gerekli 

iĢlemlerin yapılmasını talep eder. Operatör, ihbarın Ģekline göre gerekirse 

enerjiyi keser ya da ilgili elemanlara müdahale için ihbar eder. 

 Trafik kontrolörü güzergâhtaki olağan dıĢı bir durum için müdahale 

etmesi gereken katener ekibine güzergâhta çalıĢma müsaadesini trafiğin 

uygun olduğu en kısa sürede vermek zorundadır. 

 Güzergâhın muhtelif kesimlerine yerleĢtirilmiĢ elektrifikasyon elektriksel 

iĢaretlerine elektrikli lokomotifin sürücülerinin ihlal etmesi yönünde 

herhangi bir talimat trafik kontrolörü tarafından verilmez. 

 Trafik kontrolörünün sorumluluğu tren trafiği ile sınırlıdır. 

Elektrifikasyon sistemlerindeki yüksek gerilimden sorumlu tutulamaz. 

 

 Trafo ve katener Ģefliklerinin yapacağı iĢlemler 

 

 Yapılan ihbar üzerine hemen en kısa zamanda en uygun araçla olay 

yerinde inceleme yapılmalı ve gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır. 

Durum uzaktan kumanda merkezine bildirilmelidir. 

 Katener üzerinde çalıĢma yapılabilmesi için mutlaka enerji kestirilerek 

usulüne uygun topraklama yapılmalıdır. 

 ÇalıĢılacak kesim her iki taraftan topraklanmalıdır. 

 Uzaktan kumanda merkezi ile yapılacak “enerji” ile ilgili tüm görüĢmeler 

kayıt sistemine bağlı hatlar aracılığı ile olmalıdır. 

 TopraklanmamıĢ katener hatlarında enerji olmasa dahi 

dokunulmamalıdır. 
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 Katener hatlarında elektrikli trenlerin pantografları aracılığı ile 

seksiyonman bölgelerde devre tamamlanabileceğinden çalıĢma bölgesinin 

en az bir, mümkünse iki sonraki ayırıcıdan ve her iki yönden enerji 

kesilmesi talep edilmelidir. 

 Uzaktan kumanda merkezi ile irtibatın doğrudan yapılmadığı anlarda 

diğer kanallar aracılığıyla yapılacak görüĢmeler sonunda gerekli iĢlemler 

yapılmalıdır. 

 Elektrik güvenlik sorumlusu olarak madde A 17’de tanımlanan kiĢi, 

elektrikle ilgili çalıĢmalar sırasında tüm önlemleri almalıdır. O an için 

baĢka bir sorumluluk yüklenemez. 

 Uzaktan kumanda merkezi ile bilgi iletiminde kesinti olduğu ve kontrolün 

kaybolduğu anlarda iletimin kesintiye uğradığı her trafo merkezine el 

telsizi ile birlikte birer enerji açma-kapama yetkisine haiz eleman 

görevlendirilmelidir. Bu elemanlar aracılığı ile gerekli elektrikli 

manevralar yapılmalıdır. 

 Trafo merkezlerinde enerji kesildikten sonra yapılacak çalıĢmalarda 

mutlak suretle topraklamadan önce voltaj detektörü ile topraklama 

yapılacak kesimde enerji olup olmadığı kontrol edilmelidir. Enerji 

olmadığına iliĢkin bilgi alındıktan sonra topraklama yapılmalıdır. 

 Trafo merkezlerindeki (154 kV) giriĢ ayırıcıları topraklama uçları enerji 

temin eden kuruluĢ TEĠAġ yetkililerinin “yazılı ve imzalı” talebi ile 

kapatılmalıdır. Bunun dıĢında bu uçlara dokunulmamalıdır. 

 Güzergâh üzerinde uyarı iĢaretleri, tehlike iĢaretleri ve elektriksel 

iĢaretleri yıllık bakım programına uygun olarak düzenlenmelidir.  

  Kilitli ayırıcılara uzaktan kumanda merkezine “bilgi” vererek 

mahallinden kumanda edilebilir. Diğer tüm lokal açma-kapama için acil 

durumların dıĢında uzaktan kumanda merkezinden izin alınmalıdır. 

 Yolda gördüğü deformasyonları en kısa sürede yol, Ģube, kısım 

Ģefliklerine düzeltilmesi için ihbar etmelidir. Yol düzeldikten sonra 

katener değerleri yeniden ölçülmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Enerji kesimi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Enerjisi kesilecek bölgeyi besleme 

planında belirleyiniz.  

 ÇalıĢma ortamınızı belirleyiniz (raylı 

sistemler kullanılan iĢletmeler). 

 Yapılacak araĢtırmanın kaynaklarını 

belirleyiniz. 

  Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını 

belirleyiniz. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri 

sınıf ortamına taĢıyınız. 

 Telekomand merkezindeki operatörle 

görüĢerek enerjiyi kesiniz.  

 

 ÇalıĢma ortamınızı belirleyiniz.  

 Yapılacak araĢtırmanın kaynaklarını 

belirleyiniz. 

  Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını 

belirleyiniz. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri 

sınıf ortamına taĢıyınız. 

 Eğer mahallinden kumanda varsa gerekli 

ayırıcıları açarak enerjiyi kesiniz. 

  

 ÇalıĢma ortamınızı belirleyiniz. 

 Yapılacak araĢtırmanın kaynaklarını 

belirleyiniz. 

  Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını 

belirleyiniz. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri 

sınıf ortamına taĢıyınız. 

 ĠĢ bitiminde bölgenin enerjisini veriniz. 

 ĠĢlemin bittiğini kontrol ediniz. 

 ĠĢlemin bittiğini telekomand merkezine 

bildiriniz.  

 Telekomand merkezinin enerjiyi verdiğini 

sinyal merkezine bildiriniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

16 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çevrenizdeki raylı sistem kullanım alanlarını ziyaret ettiniz mi?     

2. Ziyaretinizde elektrik besleme planı sordunuz mu?     

3. Yetkilinin size verdiği planı yetkiliye sorular sorarak incelediniz mi?     

4. Elektrik besleme planı üzerindeki sembolleri öğrendiniz mi?     

5. Elektrik besleme planı üzerindeki kesim bölgelerini belirlediniz mi?     

6. Telekomand merkezinin görevlerini öğrendiniz mi?     

7. Katener hattının enerji kesimi ve verme iĢleminin nasıl yapıldığını 

öğrendiniz mi? 

    

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Sembolünün anlamı nedir? 

A) Tekli IS 

B) Çiftli IS 

C) Fider hattı 

D) Tali hat 
 

2. Sembolünün anlamı nedir?  

A) Seksiyonman 

B) Tekli IS 

C) Kesici 

D) Yük ayırıcı 
 

3. Sembolünün anlamı nedir? 

 

A) Seksiyoner 

B) Tekli IS 

C) Kesici 

D) Motorlu ayırıcı 
 

4. Sembolünün anlamı nedir? 
 

A) Seksiyoner 

B) Tekli IS 

C) Kesici 

D) Yük ayırıcı 
 

 

5. Sembolünün anlamı nedir? 

 

A) Gerilim trafosu 

B) Cer postası 

C) Nötr postası 

D) Trafo merkezi 

 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

M 
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6. Yüksüz devreleri açıp kapatan devre elemanına ne ad verilir? 

A) Kesici 

B) Disjonktör 

C) Ayırıcı 

D) ġalter 

 

7. Kataner sisteminin uzaktan kumanda edildiği yere ne ad verilir? 

A) Ayırıcı 

B) Kumanda merkezi 

C) Sinyal merkezi 

D) Telekomand  merkezi 

 

8. Sistemin enerjisinin sürekliliğini sağlayan cihaza ne ad verilir? 

A) Piller  

B) UPS 

C) Aküler 

D) Pantograf 

 

 

 

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 topraklama planındaki bilgileri 

inceleyip öğrenecek ve uygulayabileceksiniz.  

 

 

 

 

 

 Bölgenizde bulunan TCDD elektrifikasyon Ģefliklerini ve varsa tramvay metro 

gibi iĢletmeleri ziyaret ederek topraklama planı ve güvenlik önlemleri 

konusunda araĢtırmalar yapınız. 

 Ġnternet sitelerinden katener güvenlik malzemeleri konusunda araĢtırmalar 

yapınız. 

 Topladığınız bilgi ve dokümanları rapor hâline getiriniz. 

 Hazırladığınız raporu atölyede tartıĢınız.  

2.EMNĠYET TEDBĠRLERĠ 
 

2.1. Emniyet Teçhizatları 
 

Elektrifikasyon tesislerinde yüksek gerilime yakın enerjisiz metal aksamların 

endüksiyondan veya direkt temas dolayısıyla yüksek gerilime maruz kalabileceğinden 

bunların korunması için koruma topraklaması yapılır. TCDD katener tesislerinde bu 

korumalar havai hat veya ray devreleri üzerinden topraklama prizlerine yapılmaktadır.  

 

Açık hatta (hattı caride) koruma topraklamaları 62,44 mm² kesitindeki Al/Ç raven 

iletkenle yapılır. Toprak iletkeni direkler üzerinden çekilerek nihayet direklerine ankrajlanır.  

 

Direkler üzerinde bulunan tüm metal parçalar ve direk topraklama iletkenine Ø 

8mm’lik alüminyum telle irtibatlanır (Resim 2.1). Havai hat toprak iletkeni maksimum 1000 

m’de K3 tipi tek yaprak izolatörle izole edilir. Ġzole edilmiĢ bu etabın ortasındaki direkten 

priz grubuna irtibat yapılır. TCDD tesislerinde genellikle Ø 10 mm’lik galvanizli çelik tel ile 

direkten prizlere irtibat yapılmıĢtır.  

 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
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Resim 2.1: Direk üzerindeki metal parçaların topraklanması 

Toprak hattı da bölge bölge birbirinden ayrılmıĢtır. Bu bölgeler genellikle seyir teli 

değiĢimiyle aynı yerdedir ve birer izolatörle birbirinden ayrılmıĢtır (Resim 2.2).  

 

Resim 2.2: Toprak hatlarının bölgelere ayrılması 
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AC Sinyal

Devresi

AC Sinyal

Devresi

+ Ray

- Ray

+ Ray

- Ray - DC Ray

 

ġekil  2.1: Katener tesislerinde topraklama 

Ġstasyon içlerinde koruma topraklamaları sinyalizasyonun bilgi taĢımadığı raylar 

vasıtasıyla direkten raya irtibat yapılır. Raylar ise maksimum 250 metrede priz gruplarına 

irtibatlanır. Bu topraklama Ø 10 mm çapında galvanizli çelikten yapılmaktadır (ġekil 2.1) . 

 

Elektrikli tren iĢletmeciliği yapılan katener tesislerinde yüksek gerilim mevcuttur. 

Katener hatlarına yakın insanların temas içinde bulunduğu metal aksamlar yüksek gerilimin 

doğrudan veya elektromanyetik endüksiyon etkisi içinde olabilirler. Bu etki alanı projelerde 

belirtilmiĢ olup buna göre tüm metal aksamlarda topraklama yapılır (ġekil2.2). 

 

Topraklama yapılması gereken donanımlar Ģunlardır: 

 

 Bütün direkler ve katenerlerin askı noktaları 

 Katener hattı üzerinden geçen üst geçitler, tüneller 

 Üst geçitlerde katener hattının hizalarında bulunan panolar, korkuluklar 

 Katener hattına yakın aydınlatma direkleri 

 Katener hattına yakın binalara takılan koruyucu panolar 

 

7
,5

 m
.

4,00 m.4,00 m.

2,00 m. 2,00 m.

3

2

1
1  Seyir teli

2  Katener alanı sınırı

3  Pantograf alanı sınırı

 

ġekil 2.2: Katener koruma topraklaması yapılması gereken alan 
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Resim 2.3: Üst geçitlere takılan koruma panoları 

2.2. Topraklama Stakası (Çubuğu) ile Tedbir Almak 
 

Katener hatlarında arıza ve bakımlarda çalıĢmalara baĢlamadan önce çalıĢma 

yapılacak bölgenin mutlaka enerjisi kesik olmalıdır. Enerji kesme iĢlemi yönetmeliklerde 

belirtilen kurallara uygun yapıldıktan sonra katener hattı mutlaka topraklanmalıdır. 

 

Katener topraklaması, topraklama çubuğu (staka) ve bu çubuğa bağlı en az 50 mm² 

kesitli izoleli iletkenle yapılır. Topraklama çubuğuna bağlı iletkenin  bir ucu ray izole değilse 

raya, raylar izole ise katener toprak teline veya geri dönüĢ iletkenine sıkıca bağlanır (Resim 

2.3). Daha sonra öteki ucu katener hattına irtibatlandırılır (Resim 2.4). Topraklamanın 

sökülmesinde ise önce katener irtibatı sökülecek ve daha sonra ray veya toprak teline ve geri 

dönüĢ iletkenine yapılan bağlantı sökülecektir. Topraklamanın yapılmasında ve 

sökülmesinde yukarıdaki sıraya kesinlikle uyulacaktır. 
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Resim 2.3: Topraklama stakasına bağlı 50 mm² iletkenin raya mengene ile  bağlanması 
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Resim 2.4: Topraklama stakasının katener hattına  asılması ile hattın topraklanması 

Katener üzerindeki çalıĢmalarda, çalıĢılacak bölgenin gerilimi kesildikten sonra 

bölgenin her iki taraftan mutlaka topraklanması gerekir. Bu bölge 1000 metre ise her iki 

taraftan, 1000 metreden uzun olan çalıĢma bölgelerinde azami 1000’er metrelik parçalar 

hâlinde iki taraftan topraklama yapılır. 

 

2.3. Endüksiyon Gerilimleri 
 

Raylar katenerin elektromanyetik alanına konulmuĢ her madensel eleman gibi 

endüksiyon olaylarına maruz kalır. Bu olaylar iletken kısmın kesildiği noktalarda (izole 

contalar, arıza ray kırılmaları vb.) gerilimlerin ve endüksiyon akımlarının meydana 

gelmesiyle ortaya çıkar. 
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Bu itibarla demir yolunda önceden geçici ve ekleme irtibatlarla endüksiyon akımının 

geçiĢini temin etmeden bakım, onarım yapmak (bir rayın parçasını veya bir rayı söküp 

atmak) yasaklanmıĢtır. 

 

Elektrik devresi tek raydan kapanan demir yollarında her iki ray aynı elektriksel 

durumda olmadıkları için (Bir ray topraklı olduğundan elektriksel olarak kesintisiz ve 

devamlıdır. Diğer ray ise diğerinden izole devrelere bölünmüĢtür.) endüksiyon olayları 

bakımından aynı durumda değildir. Bu raylarda görülen gerilimler eĢit olmadıklarından 

sonuç olarak bu rayların her biri arasında bir gerilim farkı vardır. Bu nedenle iki raya aynı 

zamanda dokunulmaması kayıt altına alınmıĢtır. Bu geçici bağlantıların yapılması veya 

kataner topraklama sırıklarının kablo uçlarının raya tutturulması için özel hareket tarzı 

istenir. 

 

Tek hatlı iletkenlerin endüksiyon boyuna ve sonuç olarak bunlarda meydana gelecek 

gerilimleri sınırlandırmak için her 300 metrede bir yalıtkan eleman uygulanır.  

 

 Direkleri birbirine bağlayan havai hat toprak iletkeninin baĢlarındaki gerilimin 10 

voltun birkaç katını geçmemesi için en çok her 1000 metrede bir izole edilir.  

 

 Katenerde endüksiyon 

 

Bir alternatif akımın iletkenden geçmesi iletken etrafında elektromanyetik alan 

meydana getirir. Akım arttıkça meydana gelen manyetik alan artar. Bu saha içinde bulunan 

bütün manyetik cisimler bu alanın etkisinde kalır ve bu cisimlerde gerilim meydana gelir, bu 

gerilime endüksiyon gerilim denir. 

 

Bu gerilimin miktarı manyetik alanın kuvvetine ve endüksiyona maruz kalan elemanla 

katener arasındaki uzaklığa bağlı olarak değiĢir. Bu gerilimin değeri 100 volt ise iki uçta 50 

volt görülür.  

 

Enerjili olup akım geçen kataner hattı, enerjisi kesik olan yakın katener hatlarında 

gerilim indükler. Enerjili katener hattından geçen akım miktarı 1 amper olursa enerjisi kesik 

katener hattında kilometre baĢına 120 milivolt gerilim oluĢturur. 

 

2.4. Geri DönüĢ Akımı 
 

Elektrikli lokomotifler gerekli enerjiyi trafo merkezlerinin  beslediği  katener 

hatlarından  pantografları vasıtasıyla alır. AC 25 kv. sistemde  alınan enerji  lokomotifin 

içinde cer motorlarının çalıĢma gerilimine uygun değerlere düĢürülerek cer motorlarına  

gerekli enerji sağlanır. 1500 volt ile 1000 volt DC beslemeli sistemlerde  katener üzerinden 

alınan enerji cer motorlarına verilir. Ülkemizde de yaygın kullanılan bu basit beslemeli 

sistemlerde elektrikli lokomotifler, katener hatlarından aldıkları enerjiyle tekerleri vasıtasıyla 

raylar üzerinden trafo merkezine geri dönerek elektrik devresini tamamlar. Basit beslemeli 

sistemde trafonun sekonder devresinin bir ucu katener hattına bağlanırken diğer ucu da 
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topraklanıp raya bağlanır. Raylar canlıların her zaman temas ettikleri iletken oldukları için 

trafo merkezi çıkıĢlarında, istasyon içlerinde topraklanır (ġekil 2.2). 

 

ġekil 2.2: Basit besleme sistemi 

istasyon içi

154 KV
R

S

25 KV
Nötr Bölge

istasyon içi

TR MRKZ.

Empedans bobini

TR MRKZ.

25 KV

154 KV
R

T

ġekil 2.3: Basit besleme sisteminin uygulanması 

Katener hattının bulunduğu yollarda, raylar cer dönüĢ akımını taĢıdığından raylar 

arasında ve rayla toprak arasında insan hayatı bakımından tehlikeli gerilim olabileceğinden 

katenerde gerilim mevcut iken katener hattı altında yapılacak rayla ilgili her türlü çalıĢmadan 

önce katener bakım Ģefliğine haber verilecek ve usulüne uygun topraklama yapılarak gerekli 

tedbirlerin alınması sağlanacaktır. 
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Katener hattının bulunduğu yollarda ray ve makas değiĢtirmek ve kaynak yapmak 

gerektiğinde dönüĢ akımının temini için en az 25 m² kesitli bakır bir iletkenle, değiĢtirilecek 

olan rayın iki yanındaki raylar birbirine bağlandıktan sonra değiĢtirilecek rayın çıkartılması 

gerekir. DönüĢ akımının yolu sağlanmadan ray çıkarılmaması gerekir. 

 

Cer dönüĢ akımını temin eden raylara kaynaklı veya diğer bir usulle irtibatlanmıĢ ray 

bağlantılarının kopartılmaması gerekir. Bu irtibatların koparılması hâlinde elektrikli sinyal 

bölgelerinde sinyal bakım Ģefliğine, sinyalli olmayan bölgelerde katener bakım Ģefliğine 

haber verilmesi gerekir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Emniyet tedbirleri alınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Emniyet tedbirleri için gerekli 

teçhizatı belirleyiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı belirleyiniz.  

 Yapılacak çalıĢmada kullanılacak araç ve 

gereçleri önceden hazırlayınız. 

 Yalıtım eldivenini giyiniz. 

 Baretinizi giyiniz. 

 Enerjisi kesilmiĢ bölgede gerekli 

yerlere topraklama çubuklarını asınız.   

 

 

 ÇalıĢma ortamınızı belirleyiniz. 

 Topraklama çubuklarının sağlamlığını 

kontrol ediniz. 

 ÇalıĢma boyunca eldivenlerinizi 

çıkarmayınız. 

 Bağlantı için gereken bağlantı elemanlarını 

önceden temin ediniz. 

 ÇalıĢmanın emniyet içinde yapılmasını 

sağlayınız.  

 Baretinizi çıkarmayınız. 

 Alet ve avadanlıkları usulüne göre 

kullanınız. 

 Mutlaka enerjisiz ortamda çalıĢınız. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ziyaretinizde topraklama planı sordunuz mu?     

2. Yetkilinin size verdiği planı yetkiliye sorular sorarak incelediniz mi?     

3. Ġncelediğiniz raylı sistemde havai hat ile yapılan topraklamaları 

araĢtırdınız mı? 
    

4. Topraklama sistemde kullanılan iletkenleri incelediniz mi?     

5. Raylı sistemdeki ray üzerinden yapılan topraklamaları incelediniz mi?      

6. Topraklama çubuğunun kullanılmasını öğrendiniz mi?   

7. Geri dönüĢ akımının ne olduğunu öğrendiniz mi?      

8. Topraklama çubuğunun kullanılmasını öğrendiniz mi?      

9. Tesislerde emniyet teçhizatlarını tanıdınız mı?     

10. Güvenlik önlemlerinin nasıl alındığını öğrendiniz mi?     

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Havai hat koruma topraklamalarında kullanılan iletkenin özellikleri aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 20 mm² örgülü alüminyum tel 

B) 30 mm² örgülü bakır tel 

C) 15 mm² örgülü çelik tel 

D) 62.44 mm² Al/Ç raven tel  

 

2. Direkler üzerinde bulunan tüm metal parçaların ve direklerin topraklama iletkenine 

irtibatlanmasında kullanılan alüminyum telin kesiti nedir? 

A) Ø 8 mm 

B) Ø 10 mm 

C) Ø 12 mm 

D) Ø 6 mm 

 

3. Havai hat topraklama iletkeni maksimum kaç metrede izole edilir? 

A) 500 m 

B) 750 m 

C) 1000 m 

D) 1250 m 

 

4. TCDD tesislerinde direkten prizlere irtibatta kullanılan iletkenin özellikleri 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 10 mm² örgülü alüminyum tel 

B) 10 mm² örgülü bakır tel 

C) 15 mm² örgülü çelik tel 

D) 10 mm² galvanizli çelik tel  

 

5. Ġstasyon içlerinde raylar maksimum kaç metrede priz gruplarına irtibatlanır? 

A) 500 m 

B) 750 m 

C) 250 m 

D) 1250 m 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6. Kataner iletkenlerinden geçen akımının, diğer çalıĢmayan kataner iletkenlerinde 

oluĢturduğu olaya ne ad verilir? 

A) Elektriklenme 

B) Statik elektrik 

C) Manyetik alan 

D) Endükleme akımı  

 

7. Elektrik akımının ray ve toprağı kullanarak devresini tamamlamasına ne denir? 

A) Endüksiyon akımı 

B) Geri dönüĢ akımı  

C) Kataner akımı 

D) Kaçak akım  

 

 

 

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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çevrenizdeki raylı sistem kullanım alanlarını ziyaret ettiniz mi?     

2. Ziyaretinizde elektrik besleme planı sordunuz mu?     

3. Yetkilinin size verdiği planı yetkiliye sorular sorarak incelediniz mi?     

4. Elektrik besleme planı üzerindeki sembolleri öğrendiniz mi?     

5. Elektrik besleme planı üzerindeki kesim bölgelerini belirlediniz mi?     

6. Telekomand merkezinin görevlerini öğrendiniz mi?     

7. Kataner hattının enerji kesim ve verme iĢleminin nasıl yapıldığını 

öğrendiniz mi? 
    

8. Ziyaretinizde topraklama planı sordunuz mu?     

9. Yetkilinin size verdiği planı yetkiliye sorular sorarak incelediniz mi?     

10. Ġncelediğiniz raylı sistemde havai hat ile yapılan topraklamaları 

araĢtırdınız mı? 
    

11. Topraklama sistemde kullanılan iletkenleri incelediniz mi?     

12. Raylı sistemdeki ray üzerinden yapılan topraklamaları incelediniz mi?      

13. Topraklama çubuğunun kullanılmasını öğrendiniz mi?   

14. Geri dönüĢ akımının ne olduğunu öğrendiniz mi?      

15. Topraklama çubuğunun kullanılmasını öğrendiniz mi?      

16. Tesislerde emniyet teçhizatlarını tanıdınız mı?     

17. Güvenlik önlemlerinin nasıl alındığını öğrendiniz mi?     

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise bir 

sonraki modüle geçmek için öğretmeninizle iletiĢim kurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 A 

3 D 

4 C 

5 D 

6 C 

7 D 

8 B 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 A 

3 C 

4 D 

5 C 

6 D 

7 B 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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