T.C.
MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ

TMĠ SĠSTEMĠ
840UH0022

Ankara, 2011

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.
PARA ĠLE SATILMAZ.

ĠÇĠNDEKĠLER
AÇIKLAMALAR ........................................................................................................ 5
GĠRĠġ ........................................................................................................................... 6
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 ........................................................................................ 7
1. TMĠ SĠSTEMĠNDE TREN TRAFĠĞĠNĠ SEVK VE ĠDARE ETMEK .................... 7
1.1. Ġstasyonların Özellikleri .................................................................................... 7
1.2. Ġstasyon Sabit Tesisleri...................................................................................... 8
1.3. Trenlerin Hareket Saatleri ................................................................................. 8
1.4. Trenlerin Kabul Ve Sevk Yolları ...................................................................... 8
1.5. Sevk Emirleri................................................................................................... 11
1.5.1. Bir Sonraki Ġstasyona Sevk Emri ............................................................. 11
1.5.3. Gönderilecek Trenle BuluĢmak Üzere KarĢı Yönden Bir Tren Gelmekte
Ġse Sevk Emri ..................................................................................................... 12
1.5.4. Gönderilecek Trenle BuluĢmak Üzere KarĢı Yönden Bir Tren Gelmekte
Ġse Ve BuluĢma Bekleyen Bu Trene Birkaç Ġstasyona Birden Devamlı Sevk
Emri .................................................................................................................... 12
1.6. Trafik Kontrolörü Grafikleri ........................................................................... 13
1.7. Trenlerin BuluĢması Ve Öne Geçmesi ............................................................ 15
1.7.1. Trenlerin BuluĢması ................................................................................. 15
1.7.2. Trenlerin Öne Geçmesi ............................................................................ 17
1.7.2. BuluĢma değiĢikliği emirleri .................................................................... 18
1.8. Trenlerin hareket ve geliĢ bildirileri ................................................................ 19
UYGULAMA FAALĠYETĠ ................................................................................... 22
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME......................................................................... 26
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 ...................................................................................... 28
2- TMĠ SĠSTEMĠNDE OLAĞAN DIġI DURUMLARDA TRAFĠĞĠ YÖNETMEK28
2.1. Orer DıĢı Durma .............................................................................................. 28
2.2. Orerde DuruĢun Kaldırılması .......................................................................... 29
2.3. ġartlı Sevk Emirleri ......................................................................................... 30
2.4. Tarifeli Trenle Tarifesiz Trenlerin BuluĢması ................................................ 31
2.5. Kapalı Ġstasyonlarda Trenlerin Trafiği ............................................................ 33
UYGULAMA FAALĠYETĠ ................................................................................... 36
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME......................................................................... 38
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 ...................................................................................... 40
3- RAYLI SĠSTEMLERDE BAKIM ONARIM TREN, MAKĠNE VE ARAÇLARININ TRAFĠĞĠNĠ
YÖNETMEK................................................................................................................. 40
3.1. ĠĢ Trenleri ve Demiryolu Makineleri .............................................................. 40
3.1.1. Karkürer Trenleri ve Trafiği ..................................................................... 48
3.2. Yol Araçlarını Sevk ve Ġdare Etmeye Yetkili Olanlar ve Hızları ................... 50
3.3. Yol Araçlarından Diğer Hizmetlerden Yararlanılması ................................... 51
3.4. Vagonet, Pompalı Vagonet, Motorlu Vagonetler Ve Trafiği .......................... 52
3.5. Motorlu Drezinler ve Trafiği ........................................................................... 57
UYGULAMA FAALĠYETĠ ................................................................................... 63

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME......................................................................... 67
MODÜL DEĞERLENDĠRME .................................................................................. 69
CEVAP ANAHTARLARI ......................................................................................... 70
ÖNERĠLEN KAYNAKLAR...................................................................................... 71
KAYNAKÇA ............................................................................................................. 72

AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
KOD
ALAN
DAL/MESLEK
MODÜLÜN ADI
MODÜLÜN TANIMI

840UH0022
Raylı Sistemler Teknolojisi
Raylı Sistem ĠĢletmeciliği
TMĠ Sistemi
Bu modül TMĠ sisteminde trenlerin trafiğinin yönetilmesinin
tanıtıldığı bir öğrenme materyalidir.

SÜRE
ÖN KOġUL

40/32

YETERLĠK

TMĠ sisteminde tren trafiğini yönetmek

MODÜLÜN AMACI
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ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

10.sınıf modüllerini baĢarı ile tamamlamıĢ olmak

Genel Amaç
Bu modülle gerekli ortam sağlandığında, iĢletme
talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak TMĠ sisteminde tren
trafiğini yönetebileceksiniz.
Amaçlar
1. TMĠ sistemine göre tren trafiğini sevk ve idare
edebileceksiniz,
2. TMĠ Sisteminde olağan dıĢı durumlarda tren trafiğini
yönetebileceksiniz,
3. Raylı sistemlerde bakım onarım tren, makine ve
araçlarının trafiğini yönetebileceksiniz.

Ortam
Atölye, sınıf veya gerçek çalıĢma ortamı
Donanım:
TMĠ orer grafiği, kumanda merkezindeki diğer donanımlar
Modülün içinde her öğrenme faaliyetinden sonra yer alan
ölçme araçları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
kendi kendinizi değerlendireceksiniz
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı uygulayarak modül
uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
değerlendirileceksiniz.

GĠRĠġ
GĠRĠġ

Sevgili Öğrenci;
Günümüzde raylı sistem iĢletmeciliğinde hat ve iĢletme kabiliyetinin arttırılması, her
türlü taĢımanın daha süratli yapılması, en az personel ile trafiğin düzenlenmesi için değiĢik
sistemler geliĢtirilmiĢtir. Bunlardan birisi de TMĠ (Trafiğin Merkezden Telefonla Ġdaresi)
sistemidir. Bu sistemin avantajları ve sakıncaları vardır. Bu sistemde anında ve doğru
kararlar verebilen, deneyimli, tren trafiği konularında iyi yetiĢmiĢ personele ihtiyaç daha
fazladır.
Sistemin avantajları; Trafiğin birkaç görevli tarafından kontrol ve düzenlenmesi ile
daha güvenilir bir tren trafiği sağlanmakta, kontrol mekanizması oto kontrol sistemi ile daha
iĢler duruma gelmektedir.
Sistemin sakıncaları; YetiĢmiĢ elemana daha fazla ihtiyaç duyulmakta, personel
tasarrufuna gidilememektedir. Ayrıca TMĠ trafik sistemi insan hatası yönünden olaylara açık
olması tren trafiğini olumsuz yönde etkilemektedir. YetiĢmiĢ eleman azlığı ve daha fazla
personele ihtiyaç duyulması da ekonomikliğini kaybetmektedir.
Bu modülle trenlerin, makinelerin ve diğer demiryolu araçlarının idare ve sevk
iĢlemlerinde, trafik yönetiminde kullanılan TMĠ sistemini öğreneceksiniz.

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti sonucunda TMĠ sisteminde tren trafiğinin sevk ve idare
edebileceksiniz.

ARAġTIRMA



Yakınınızdaki raylı sistemlerde kullanılan trafik iĢletme sistemlerini araĢtırınız.
Demiryolu trafiğinin merkezlerden telefonla idaresi sistemini araĢtırınız ve
araĢtırmalarınızı sınıfa rapor halinde sununuz.

1. TMĠ SĠSTEMĠNDE TREN TRAFĠĞĠNĠ
SEVK VE ĠDARE ETMEK
1.1. Ġstasyonların Özellikleri
Trafikle ilgili hizmetleri, yolcu ve eĢya taĢımasını yapmaya yarayan demiryolu ve
tesislerinin bulunduğu, gar müdürlüğü, gar Ģefliği, istasyon Ģefliği, sayding statüsündeki
yerlere istasyon denir.

Resim 1.1. Ġstasyon

Demiryolu trafiğinin merkezlerden telefonla idaresi (TMĠ) sisteminde merkez
istasyonlarda trafik kontrolörünün bulunduğu bir trafik kontrolörü kumanda merkezinde,
haberleĢme sistemleri, ses kayıt cihazları, sorumluluk alanındaki istasyonların özelliklerini
gösterir Ģemalar, trafik kontrolörü grafiği, renkli kalemler bulunur.

1.2. Ġstasyon Sabit Tesisleri
Ġstasyon sabit tesisleri; ait olduğu istasyonun giriĢ iĢaretleri veya yoksa baĢ makaslar
içinde bulunan bütün tesislerdir.
Anayol, koruma yolları, barınma yolları, makaslar ve istasyon binası, hangar, gabari,
döner köprü sabit tesislerden sayılabilir.

1.3. Trenlerin Hareket Saatleri
Düzenli ve isteğe bağlı yolcu ve yük trenlerinin hareket saatleri Tesisler Daire
BaĢkanlığınca hazırlanan orerler ve varıĢ kalkıĢ tarifelerinde belirtilmektedir.
Sonradan orer dıĢı sefere konulan, tarifeli ve tarifesiz trenlerin kalkıĢ saatleri Tesisler
Daire BaĢkanlığınca orerlerin ve varıĢ kalkıĢ tarifelerinin hazırlanmasından sonra trenin
çalıĢacağı hat kesine bildirilebileceği gibi, Tesisler Daire BaĢkanlığının trenleri sefere koyma
ve seferden kaldırma yetkisi verdiği birimlerce de çalıĢacağı gün veya daha öncesinden
ayrıca bildirilir.
Hizmete mahsus orerler, kalkıĢ-varıĢ tarifeleri ve grafiklerdir. Bunlar Tesisler Dairesi
BaĢkanlığınca hazırlanır.
KalkıĢ-varıĢ tarifelerinde, ait olduğu hat kısmının grafiğindeki bütün trenlerin iĢlediği
kesimin seyir cetvelleri, istasyonlar arasındaki uzaklık, yolcu trenlerinin teĢkilatı, düzenli
trenlerin iĢleme günleri, lokomotiflerin o kısımda trenin cinsine göre çekebileceği yükün
ağırlığı, koĢum takımı çekerleri, fren emsalleri ile diğer gerekli bilgiler bulunur.
Halka mahsus orerler, trenlerin iĢleme günleri ile hareket saatlerinin ve müĢterilerle
ilgili bilgilerin yer aldığı ilanlar, afiĢler, yolcu rehberleri ve benzerleridir. Halka mahsus
orerler; Ticaret, Hareket ve Tesisler Dairesi BaĢkanlıklarınca müĢtereken hazırlanır ve
dağıtımı yapılır.

1.4. Trenlerin Kabul Ve Sevk Yolları
Ġ tipi veya Toros tipi emniyet tesisatı ya da ileri koruması olan istasyonların giriĢ
iĢaretleri herhangi bir yanlıĢ anlamaya yer vermeyecek Ģekilde serbest duruma
getirilmedikçe ve Toros tipi emniyet tesisatı ve ileri koruma bulunan istasyonlarla, hiç bir
tesisatı olmayan istasyonlarda baĢ makasta görevli tren teĢkil memuru tarafından iĢaret
gösterilmedikçe ve gece makas fenerleri ıĢıklandırılmadıkça veya fosforlu değil ise trenler
istasyona giremez.
BuluĢma ve öne geçme veya herhangi bir zorunluluk yoksa bütün trenler istasyonun
ana yoluna alınır. Tren teĢkil memurları makasa trenin istasyona geliĢ saatinden en geç 15
dakika önce gönderilir.

Mekanik giriĢ iĢaretleri trenlerin geciktirilmemesi için trenin komĢu istasyondan
hareket saati bildirildikten hemen sonra açılır ve trenin istasyona giriĢinden hemen sonra
mutlaka kapatılır. ĠĢaretlerle korunmamıĢ istasyonlarda trenin istasyona girmesine engel bir
durum olursa, duruĢ mesafesi dikkate alınarak kırmızı iĢaret gösterilerek tren baĢ makas
dıĢında durdurulur.
Genelde karĢılıklı yönlerden gelen iki trenin bir istasyonda buluĢmasında her biri gidiĢ
yönüne göre sol taraftaki yola kabul edilir. Ancak, yolcu trenlerinin perona yakın yola
alınması, bazı trenlerin doğru yoldan geçirilmesi zorunluluğunda veya çok anayollu yerlerde
bu kural dıĢına çıkılır. Her orer değiĢiminde Tesisler Dairesi BaĢkanlığı veya Tesisler
Müdürlüğü hangi istasyonlarda hangi trenlerin bu hükme göre kabul edileceğini bir emir ile
bildirir.
Nöbetçi hareket memurları, istasyona girecek veya durmadan geçecek veyahut hareket
edecek trenlere gerekli iĢaretleri vermek üzere, trenin geçeceği yolu ve tren personelinin
vereceği iĢareti görebileceği uygun bir yerde durur.
Genel kural olarak bir istasyona çeĢitli yönlerden aynı anda birden fazla trenin giriĢine
izin verilmez. Ancak, makaslar ve giriĢ sinyal veya iĢaretlerinin girecek trenlere göre
düzenlenmiĢ olması veya istasyona gelecek trenlerin yokuĢ çıkıyor olmaları halinde, aynı
anda birden fazla trenin istasyona giriĢine izin verilir. Nöbetçi hareket memuru veya tren
trafik kontrolörü aynı anda birden fazla trenin istasyonuna giriĢinde sakınca görürse,
trenlerin istasyona geliĢ saatini kendisi belirleyerek hangi treni durdurarak istasyona kabul
edecekse o treni, görevlendireceği memurlar veya iĢaretler aracılığı ile baĢ makastan önce
veya sinyalde durdurur.
Tek tren teĢkil memuru bulunan istasyonlardaki buluĢmalarda, anayola girecek treni
nöbetçi hareket memuru, barınmaya girecek treni tren teĢkil memuru kabul eder. Ancak,
barınmaya girecek tren, tren teĢkil memurunun diğer treni kabul etmesine yetecek kadar
zaman aralığında gelirse, nöbetçi hareket memuru makasa gitmeyerek, barınmaya girecek
treni kabul eden tren teĢkil memuru trenin giriĢinden sonra makası anayola düzenleyerek,
anayola girecek trenin kabulü için vakit geçirmeden makasa gider. Barınmaya gelen tren
geldiği halde, diğer tren henüz gelmemiĢ ise yine tren teĢkil memuru makası anayola
düzenleyerek bu treni kabul için makasa gider ve nöbetçi hareket memurunun görev yerine
dönmesini sağlar. Nöbetçi hareket memuru da tren teĢkil memurunu bu konuda mümkünse
önceden uyarır.
Treni hareket memuru kabul etmiĢse, trenin anayola girmesinden sonra makası
barınmadan çıkacak trene, tren teĢkil memuru da anayoldan çıkacak trene makası
düzenleyerek trenlerin geçiĢini sağlar. Tren teĢkil memuru daha sonra tüm makasları anayola
düzenleyerek kilitler.
Tren teĢkil memurunun olmaması veya nöbetçi hareket memurunun treni kabul için
makasa gitmesinin mümkün olmadığı durumlarda, önceden tren personeline yazılı olarak
bildirmek Ģartıyla, tren istasyonun doğru yoluna tren teĢkil memursuz kabul edilir. Bu
durumda, tren baĢ makasta durduktan ve makasın doğru yola düzenlenmiĢ olduğu tren
personeli tarafından kontrol edildikten sonra istasyona girecektir.

Resim 1.2. Ġstasyon kabul ve sevk yolları

Bir tren için serbest durumuna getirilen makaslar kesin bir zorunluluk olmadıkça
kapatılamayacağı gibi, üzerinde bir tren veya lokomotif bulunduğu sırada tren veya
lokomotifin yanlıĢ yola girdiği anlaĢılsa dahi makaslar kesinlikle çevrilmez, durma iĢaretleri
verilerek yanlıĢ yola giren trenin durdurulması sağlanır.
Yolcu trenleri istasyonun yolcuların inmesi veya binmesi ile eĢyaların yüklenmesi ile
boĢaltılmasına en uygun yerinde durdurulur. Trenlerin duruĢ yerlerinin belirlenmesi nöbetçi
hareket memurlarının yoksa tren Ģefinin görevi olduğundan makinistler bunların vereceği
iĢaretlere kesinlikle uymak zorundadır, nöbetçi hareket memuru veya tren Ģefi tarafından
durma iĢareti verilmeyen trenler kabul edildikleri yolun limitleri içine girdikten sonra durur.
Trenler mutlaka kabul edildikleri yolların limitleri içinde ve makaslar bölgesini
meĢgul etmeyecek Ģekilde durur. Limitten daha ileriye çekilmesi gerekiyorsa, tren durduktan
sonra nöbetçi hareket memurundan veya tren trafik kontrolöründen izin alınır.
Trenlerin istasyonlara kabulü sırasında makaslar aĢağıdaki Ģekilde bulundurulur.


BuluĢma ve öne geçme yoksa trenin giriĢine ve çıkıĢına,

 BuluĢma varsa, önce her iki taraftan trenlerin giriĢine ve trenler istasyona
girip limit yaptıktan sonra, her iki trenin çıkıĢına,
 Öne geçme varsa, önce istasyona ilk gelecek trenin giriĢine, bu tren gelip
limit yaptıktan sonra arkadan gelip öne geçecek trenin giriĢine ve çıkıĢına, bu tren öne
geçip istasyonu terk ettikten sonra, ilk gelen trenin çıkıĢına, düzenlenir.
Son vagonda görevli personel, trenin son vagonu, tren arka destekli ise destek
lokomotifi de dahil kabul edildiği yolun limitleri içerisine girmiĢ ise yeĢil iĢaret, limit
içerisine girmeden durmuĢ ise kırmızı iĢaret gösterir. Bu iĢaret makinistin görmesi için diğer

tren personeli tarafından tekrar edilir. Treni kabul eden tren teĢkil memuru da son vagon
limitler içine girinceye kadar treni izler ve gördüğü düzensizlikleri ilgililere bildirir.
Tren kabul edildiği yolun limitleri içine girmeden veya makaslar bölgesini meĢgul
edecek Ģekilde veyahut limiti geçtikten sonra durursa, istasyon nöbetçi hareket memuru o
yoksa, tren Ģefinden izin aldıktan sonra, limitler içine girmek üzere ileri veya geri hareket
ettirilir. Ancak, bir tehlike varsa, makinist kendi kararıyla hareket edebilir.
Trenin kabul edileceği yolu değiĢtirmeye nöbetçi hareket memuru yetkilidir. Nöbetçi
hareket memuru yaptığı değiĢikliği trenin kabulü ve gönderilmesinden sorumlu personel ile
manevra personeline önceden bildirir.
Tren dolu veya kör yola kabul edilecekse, duruĢu olan önceki istasyon tarafından
durum tren Ģefine, makiniste ve varsa destek makinistine bildirilir.
Genel olarak önden verilecek destek lokomotifi bağlanacağı trenin kabul edileceği yol
üzerinde bekletilmez. Zorunlu olarak aynı yol üzerinde bekletilmesi gerekirse, durum tren
Ģefine, makiniste ve varsa destek makinistine bildirilir.
Trene hareket emri veren nöbetçi hareket memuru ve treni kabul eden tren teĢkil
memuru, gelen, giden ve durmadan geçen trenlerin tamam ve yolda kopmamıĢ olduklarını
kontrol etmek zorundadır.
Ġstasyonda duran yolcu treninin yanından geçen trenlerin makinistleri inip binen
yolcuları uyarmak için lokomotif düdüğü ile sık sık iĢaret verir.

1.5. Sevk Emirleri
Trafik kontrolörü tarafından trafiğin durumuna ve orer grafiğine göre sevk emri
telefon veya telsiz vasıtası ile istasyonlardaki nöbetçi hareket memurlarına verilir. Trafik
kontrolörleri tarafından sevk emirleri aĢağıdaki metinlere uygun olarak verilir.

1.5.1. Bir Sonraki Ġstasyona Sevk Emri
Trafik kontrolörü : saat ...................dır..............treni B ye sevk ediniz. Soyadı.
A Ġstasyonu Hareket Memuru :.............treni B ye sevk edeceğim. Soyadı.
B Ġstasyonu Hareket Memuru :.............tren B ye gelecektir. Soyadı.
Trafik kontrolörü : Tamam

1.5.2. Birkaç Ġstasyona Birden Devamlı Sevk Emri
Trafik kontrolörü :Saat.............dır..........Treni A dan D ye kadar sevk ediniz. Soyadı.
A Ġstasyonu Hareket Memuru: tren D.ye kadar sevk edilecektir. Soyadı.
B Ġstasyonu Hareket Memuru: B anlaĢıldı. Soyadı.
C Ġstasyonu Hareket Memuru: C anlaĢıldı. Soyadı.
D Ġstasyonu Hareket Memuru :.............tren D ye kadar gelecektir. Soyadı.

Trafik kontrolörü: Tamam

1.5.3. Gönderilecek Trenle BuluĢmak Üzere KarĢı Yönden Bir Tren Gelmekte
Ġse Sevk Emri
Trafik kontrolörü :Saat..........dır..........tren size gelince..........treni B ye sevk ediniz.
Soyadı.
A Ġstasyonu Hareket Memuru :.......... tren bize gelince .......... treni B ye sevk
edeceğim. Soyadı.
B istasyonu Hareket Memuru : ........... tren B ye gelecektir. Soyadı.
Trafik kontrolörü : Tamam

1.5.4. Gönderilecek Trenle BuluĢmak Üzere KarĢı Yönden Bir Tren Gelmekte
Ġse Ve BuluĢma Bekleyen Bu Trene Birkaç Ġstasyona Birden Devamlı Sevk Emri
Trafik kontrolörü : Saat .....................dır........... tren size gelince ............ treni A.dan
D.ye kadar sevk ediniz. Soyadı.
A istasyonu Hareket Memuru :........ tren bize gelince .......... tren D.ye kadar sevk
edilecektir. Soyadı.
B Ġstasyonu Hareket Memuru :B anlaĢıldı. Soyadı.
C Ġstasyonu Hareket Memuru C anlaĢıldı Soyadı
D Ġstasyonu Hareket Memuru :...........tren D ye kadar gelecektir. Soyadı.
Trafik kontrolörü : Tamam.

1.5.5. Vaktinden Önce Gönderilecek Trenler Ġçin Sevk Emri
1.5.5.1.Bir Sonraki Ġstasyona Vaktinden Önce Sevk Emri
Trafik kontrolörü : Saat ...................dır............treni vaktinden .........dakika önce B.ye
sevk ediniz. Soyadı.
A istasyonu Hareket Memuru:.......... treni vaktinden ......... dakika önce B ye sevk
edeceğim. Soyadı.
B Ġstasyonu Hareket Memur .......... tren vaktinden önce B ye gelecektir. Soyadı.
Trafik kontrolörü : Tamam

1.5.5.2. Birkaç Ġstasyona Birden Vaktinden Önce Tren Gönderilmesi
Trafik kontrolörü : Saat ....................dır............ treni vaktinden .............dakika önce A
dan D ye kadar sevk ediniz. Soyadı.
A Ġstasyonu Hareket Memuru :........ tren vaktinden ....... dakika önce D ye kadar
sevk edilecektir. Soyadı
B Ġstasyonu Hareket Memuru :B anlaĢıldı. Soyadı.
C Ġstasyonu Hareket Memuru :C anlaĢıldı. Soyadı.
D Ġstasyonu Hareket Memuru :.............. tren vaktinden önce D ye gelecektir. Soyadı.
Trafik kontrolörü : Tamam.

1.6. Trafik Kontrolörü Grafikleri
TMĠ trafik kontrolörü grafikleri, trafik kumanda bölgeleri göz önünde tutularak
hazırlanır. Trafik kontrolörleri bölgenin trafiğini bu grafikler üzerinde yürütür. Grafiklerde
istasyon çizgileri dikey, zaman çizgileri ise yatay olarak gösterilir. Grafik üzerindeki baĢ ve
son istasyonlarla, arada bulunan önemli istasyonların isimleri kalın ve iri harflerle, diğer
istasyonların isimleri ince, zorunlu duraklar ise daha ince harflerle yazılır. BaĢ ve son
istasyonlarla arada bulunan önemli istasyonların çizgileri kalın, diğer istasyonların ince,
zorunlu durakların ise kesik kesiktir.
Zaman çizgilerinden saat baĢlarını gösterenler kalın, her 10 dakikayı gösterenler ise
daha incedir. Ayrıca, istasyon çizgileri üzerinde dakika çizgileri bulunur. Bunlardan 5 inci
dakikaları gösteren çizgiler, diğerlerinden biraz daha uzun gösterilerek belirtilir.
Saat çizgileri 12 cm, dakika çizgileri ise 2'Ģer milimetre ara ile çizilir.
Grafikler üzerinde yolcu trenleri kalın, düzenli tarifeli yük trenleri ince, isteğe bağlı
yük trenleri ise kesik ve soluk renkli çizgilerle gösterilir.
Grafiklerin en üst orta yerinde ait olduğu trafik kontrolör bölgesinin adı, bunun altında
tarih, gün, nöbetçi trafik kontrolörlerinin adları, çalıĢmalarda grafik üzerine konacak iĢaretler
ve anlamları, sağ üst kısımda, o gün içinde iĢleyecek bütün trenlerin numaraları ile
iĢleyecekleri bölgenin yazılacağı çizelge, grafiklerin yan taraflarında günün önemli
özelliklerinin ve olayların yazılacağı kolonlar bulunur.

Resim 1.3. Trafik kontrolörü çalıĢma masası

ġekil 1.1. Trafik kontrolörü grafiği

Grafiklerin iĢlenmesi sırasında, sefer eden trenlerin gerçek seyirlerinin açıkça
görülebilmesi için mototren, ekspres ve normal yolcu trenleri kırmızı, yük trenleri, tek
lokomotifler mavi, iĢ, imdat, tecrübe tren ve lokomotifleri demiryolu makineleri, oto,
motorlu drezin, pompalı drezin ve vagonetler ise yeĢil renkli kalemle ve istasyonlardan
alınacak bilgilere göre trafik kontrolörü tarafından çizilerek gösterilir. Gerçek seyirleri
gösteren tren çizgileri üzerine tren numaraları ve bu çizgilerin baĢlangıç ve son uçlarına o
andaki gecikme, erken sevk ve gelme zamanları aynı renkli kalemle yazılır. Bunlardan
gecikmeler (+), erken gelmeler (-) iĢaretiyle gösterilir. Ġstasyonlardaki duruĢlar, istasyon
çizgisini kapatmayacak Ģekilde, varıĢ kalkıĢ arasındaki zaman (S) ile birleĢtirilerek gösterilir.
Ġki istasyon arasındaki yolun trafiğe kapatılması ise, kapanıĢ ve açılıĢ; zaman çizgileri
ile istasyon çizgileri arasında kalan kısım, dörtgen Ģeklinde çizilip içi taranarak grafik
üzerinde gösterilir. Yolun kapanması, önceden bildirilen bir tamirat nedeniyle olmuĢ ise,
dörtgen yeĢil kalemle, bir olaydan kapanmıĢsa dörtgen kırmızı kalemle çizilip içi taranır.
Grafiklerin baĢ tarafında gösterilmiĢ bulunan iĢaretler, gerektiğinde tren çizgileri üzerinde,
birer numara verilerek gösterilir.
Bu iĢaretlerle ilgili olaylar, olayların açıklanması kolonunda gösterilirken verilmiĢ
olan numaraların, açıklamaların baĢına aynı renk kalemle yazılması zorunludur. Özel bir
seyir programı ile sefere konulan trenler, kurĢun kalemle önceden grafiğe çizilir. Bu trenlerin
gerçek seyirleri, cinsine göre renkli kalemle belirtilir. Seferden kaldırılan veya iĢlemeyecek
trenlerin grafik üzerindeki numaraları kurĢun kalemle çizilir. Her an göz önünde
bulundurulması gereken özellikler, grafik üzerinde ayrılmıĢ olan özel bölüme yazılır.

1.7. Trenlerin BuluĢması Ve Öne Geçmesi
Tek hatlarda, aksi veya ayrı yönlerden gelen iki trenin uygun bir istasyonda
karĢılaĢmasına buluĢma, aynı yönde giden trenlerden birinin bir istasyonda diğerinin önüne
geçmesine de öne geçme denir. BuluĢmaların ve öne geçmelerin kalkıĢ-varıĢ tarifelerinde
gösterilmesi ve türleri aĢağıda belirtilmiĢtir.

1.7.1. Trenlerin BuluĢması
BuluĢmalar normal ve geçici buluĢma olarak ikiye ayrılır. Orerde yer alan buluĢmalar
normal, orerde yer almayan veya sonradan sefere konulan bir tren nedeniyle veyahut normal
buluĢmanın orerde gösterildiği istasyondan baĢka bir istasyonda gerçekleĢmesi de geçici
buluĢmadır. Trenlerin buluĢmaları genel kural olarak nöbetçi hareket memuru olan
istasyonlarda yapılır. Zorunlu hallerde bu kuralın dıĢına çıkılarak karĢılıklı olmamak Ģartı ile
memursuz istasyonlarda da buluĢma yaptırılabilir.
Seyir programına göre buluĢma istasyonuna ilk gelen tren, buluĢma bekleyen, sonra
gelen de buluĢmaya gelen trendir.
Trenlerin kalkıĢ-varıĢ tarifelerinde buluĢmaları gösterilirken, buluĢmanın yapılacağı
istasyonun karĢısındaki, buluĢma bölümlerinde tren numaraları gösterilmekle beraber,
buluĢma bekleyen trenin numarasının altı çizilir.

Resim 1.4. Trenlerin buluĢması

KalkıĢ -varıĢ tarifelerinde buluĢmalar, istasyonların; kavĢak, son istasyon ve ara
istasyon olmalarına göre X veya V iĢaretleri ile gösterilir.
X buluĢma yapan trenler; tek hatlarda karĢılıklı yönlerden gelip her biri diğerinin
geçtiği yoldan ileriye devam edecek trenlerdir. BuluĢma istasyonunun yanına X iĢareti
konulur. X iĢareti ile gösterilen trenlerin ileriye devam edebilmeleri için aĢağıdaki Ģartların
yerine getirilmiĢ olması Ģarttır.


KarĢıdan gelecek trenle buluĢmanın fiilen gerçekleĢmesi,



Gelecek tren gecikmiĢ ise buluĢma değiĢikliği emrinin makinist ve tren Ģefine
verilmiĢ olması,



Gelmesi gereken tren seferden kaldırılmıĢ ise seferden kaldırma emrinin
makinist ve tren Ģefine verilmiĢ olması,

Bu Ģartlar yerine getirilmeden nöbetçi hareket memurları treni gönderemez, makinist
ve tren Ģefi de treni hareket ettiremez.
V iĢaretiyle belirtilen buluĢmalar; hat baĢı, kavĢak, tek hatla çok yollu hattın birleĢme
istasyonları ile ara istasyonlarda seferi biten trenlerde olduğu gibi buluĢmanın fiilen
gerçekleĢmemesi veya buluĢma değiĢikliğine gerek olmaması olasılığı olan trenlerde
kullanılır. KarĢı yönden gelen trenin geliĢ yoluna girmeyecek tren V, buluĢmaya gelen trenin
geliĢ yoluna girecek tren ise X buluĢma yapar ve bu iĢaretlerle belirtilir.
Hat baĢı istasyonunda; orer gereğince bu istasyondan hareket edecek bir trenin hareket
saati ile karĢı yönden gelecek diğer bir trenin bu istasyona geliĢ saati arasında en fazla 45

dakikalık bir süre olduğunda, gelen tren çıkacak trenle V buluĢma, çıkacak tren ise gelen
trenle X buluĢma yapar.
KavĢak istasyonlarında; trenlerden birinin kalkıĢ veya geliĢ saati ile diğer trenin geliĢ
veya kalkıĢ saati arasında en fazla 45 dakikalık süre olursa ana hat treni Ģube hattından gelen
trenle V, Ģube hattından gelen tren ise ana hat treni ile X buluĢma yapar.
Tek hatla çok yollu hatların birleĢtiği bir istasyondan, tek hat yönüne çıkacak trenin
hareket saati ile, tek hattan bu istasyona gelecek trenin geliĢ saati arasında en fazla 45
dakikalık bir süre olursa, çok yollu hatta girecek tren diğer trenle V, çok yollu hattan tek
hatta gidecek tren diğer trenle X buluĢma yapar.
Ara istasyonlarda karĢılıklı yönlerden gelen trenlerden birisinin seferi sona erer, diğeri
yoluna devam ederse, geliĢ saatleri arasında en fazla 45 dakikalık süre olduğunda seferi sona
eren tren diğer trenle V buluĢma, buluĢmadan sonra diğer trenin geldiği yöne gidecek tren
seferi sona eren trenle X buluĢma yapar.
X iĢareti ile gösterilen trenlerin buluĢmalarında trenlerden birinin seferden
kaldırılması nedeniyle buluĢma yapılamazsa, diğer trene 5201 veya 7003 model verilerek
buluĢmaya gelecek trenin seferden kaldırıldığı bildirilir.
Tek hatlarda birbirlerinin yolunu çiğnemeyen iki trenin bir istasyonda birbirlerini
görmeleri veya çok yollu hatlarda trenlerin bir istasyonda karĢılaĢmaları buluĢma sayılmaz
ve kalkıĢ-varıĢ tarifeleri ile trafik cetvellerinde buluĢma gösterilmez.
Trafik cetvellerindeki buluĢma ve öne geçme bölümlerine buluĢma yapan, öne geçen
ve önüne geçilen trenler nöbetçi hareket memuru tarafından, yalnız tren numaraları yazılarak
imzalanır.

1.7.2. Trenlerin Öne Geçmesi
Öne geçme iki türlüdür.
Orerde yer alan öne geçmeler normal, orerde yer almayan veya bir trenin
gecikmesinden veya sonradan bir trenin sefere konulmasından dolayı yapılan öne geçmeler
de geçici öne geçmedir.
Seyir programına göre öne geçme istasyonuna önce gelip, öne geçecek treni bekleyen
tren önüne geçilecek tren, sonra gelip diğer trenin önüne geçecek tren de öne geçen trendir.
KalkıĢ-varıĢ tarifelerindeki öne geçme bölümlerine öne geçen ve önüne geçilen tren
numaraları yazılmakla beraber, Romen rakamı ile öne geçen tren numarasının yanına I,
önüne geçilen tren numarasının yanına II rakamı konulur.

Resim 1.5. Öne geçme

Öne geçmenin ne Ģekilde yapılacağı aĢağıda belirtilmiĢtir.
Trenlerin normal öne geçme istasyonları orerlerde gösterilmiĢtir.
Geçici öne geçmeler, önüne geçilecek trenin öne geçme nedeniyle kaybedeceği
zamanı ileride kazanabilmesi, trenler arasındaki bağlantı, trenlerin sırası gözönüne alınarak
trafik kontrolörü tarafından belirlenir.
TMĠ sisteminde öne geçme iĢlemi, öne geçmenin yapıldığı istasyonun nöbetçi hareket
memuru tarafından tren Ģefi ve makiniste sözlü olarak bildirilir ve trafik cetvelinin ilgili
bölümüne tren numaraları yazılır. Geçici öne geçme istasyonu, öne geçecek trenin tren Ģefi
ve makinistine bir önceki istasyon tarafından imza karĢılığı bildirilir.
Normal öne geçmenin, çeĢitli nedenlerle geçici olarak baĢka istasyonda yapılması
gerektiğinde trafik kontrolörü durumu daha sonraki istasyonlara telle veya telefonla bildirir.

1.7.2. BuluĢma değiĢikliği emirleri
1.7.2.1. BuluĢma komĢu istasyonda olacak ise,
Trafik kontrolörü : saat .................dır............. treni ..............trenle buluĢmak üzere B
ye sevk ediniz. Soyadı.
A. Ġstasyonu Hareket Memuru :..........tren ............. trenle buluĢmak üzere B.ye sevk
edilecektir. Soyadı.
B.Ġstasyonu Hareket Memuru :............tren .......trenle buluĢmak üzere B.ye
gelecektir. Soyadı.
Trafik kontrolörü : Tamam.

1.7.2.2.BuluĢma birkaç istasyon ilerde yapılacak ise;
Trafik kontrolörü : Saat ...............dır............ treni ........... trenle buluĢmak üzere A.dan
D ye kadar sevk ediniz. Soyadı.
A. Ġstasyonu Hareket Memuru :............. tren ............trenle D.de buluĢmak üzere sevk
edilecektir. Soyadı.
B.Ġstasyonu Hareket Memuru :B anlaĢıldı. Soyadı.
C.Ġstasyonu Hareket Memuru :C anlaĢıldı. Soyadı
D.Ġstasyonu Hareket Memuru :............ tren ......... trenle buluĢmak üzere D.ye kadar
gelecektir. Soyadı.
Trafik kontrolörü : Tamam.
Her iki emirden sonra, treni buluĢma değiĢikliği ile gönderecek istasyonun nöbetçi
hareket memuru, iki suret 5201 modele trafik kontrolörünün verdiği emri yazarak, tren Ģefi
ve makiniste verir.
BuluĢma değiĢikliği yapılan trenler için ayrıca sevk emri verilmesine veya aĢırı
buluĢma değiĢikliği ile gönderilen trenler için, aradaki istasyonların ayrıca sevk emri
almasına gerek yoktur.
Tren istasyona bazı Ģartlara uyulması kaydıyla kabul edilecekse, trafik kontrolörü sevk
emri yapacağını bildirdiğinde, treni kabul edecek istasyonun nöbetçi hareket memuru, trafik
kontrolörüne trene bildirilmesini istediği Ģartları bildirir.
Bunun üzerine trafik kontrolörü treni gönderecek istasyona önce, bu Ģartları bildirir,
onun tekrar etmesinden sonra, normal sevk emrini yapar.
Treni gönderecek istasyonun nöbetçi hareket memuru bildirilen bu Ģartları 5588
modele yazarak tren Ģefi ve makiniste imza karĢılığı bildirir. Tren istasyona bu kurallara
uygun olarak girer.
BuluĢma değiĢikliği ile gönderilen trenin yeni buluĢma istasyonunda duruĢu olmasa
da, buluĢma değiĢikliği ile gönderildiğinde, durma modeli verilmesine gerek olmadan
durması zorunludur.

1.8. Trenlerin hareket ve geliĢ bildirileri
Trenlerin istasyonlardan gönderilmeleri için, trafik kontrolörü tarafından sevk emri
verilir. Ġstasyonlardaki nöbetçi hareket memurları, trafik kontrolöründen emir ve talimat
almadan, hiçbir treni komĢu istasyona veya çalıĢıp geri gelmek kaydıyla anayola
gönderemez.
TMĠ sisteminde, trenler birbirlerini istasyon mesafesi ile takip eder. Öndeki tren
komĢu istasyona varmadan, arkadan ikinci bir tren komĢu istasyona gönderilemez. Bir
hizmet tren veya aracının bir iĢletme trenini takip etmesi halinde bu hüküm dıĢına çıkılabilir.

Trafik kontrolörleri, sevk emirlerini trenlerin seyrini aksatmayacak Ģekilde
istasyonlara zamanında bildirir.
Trenlerin istasyonlara geliĢ ve hareket saatleri geciktirilmeden nöbetçi hareket
memurları tarafından trafik kontrolörüne bildirilir. Bir trenin istasyondaki duruĢ süresi 3
dakika veya daha az ise geliĢ ve hareket bildirisi trenin gönderilmesinden sonra aynı anda
yapılır. DuruĢ süresi 3 dakikadan fazla ise geliĢ bildirisi trenin geliĢinde hemen yapılır.
Ancak, trenlerin birbirlerini istasyon mesafesi ile takip etmeleri durumunda, öndeki trenin
geliĢ bildirisi geliĢinde hemen yapılır. Trenin gönderilmesinden sonra da hareket bildirisi
ayrıca yapılır.
Ġstasyonlardan gönderilen trenler için komĢu istasyona veya trafik kontrolörüne
aĢağıdaki Ģekilde hareket bildirisi yapılır.
TMĠ sisteminde ilk çıkıĢ istasyonu, trene vagon veren veya çıkaran istasyon ve teĢkilat
istasyonları trenin numarasını, dingil sayısını, metre olarak uzunluğunu, ağırlığını, esas ve
destek lokomotif numaraları ve hareket saati ile gecikmeli gönderilmiĢse nedenini trafik
kontrolörüne bildirir.
TMĠ sisteminde ayrıca, bütün istasyonlar kendilerinden hareket eden trenlerin
hareketlerini komĢu istasyona trafik kontrolörü aracılığıyla aĢağıdaki Ģekilde bildirir.
 Treni gönderen istasyon trafik kontrolörüne trenin hareket ettiğini ve hareket
bildirisi yapacağını bildirir.
 Trafik kontrolörü komĢu istasyonu arayarak hareket bildirisi yapılacağını
söyler.
 Treni gönderen istasyon " ....... tren ....... dingille saat .... / vaktinde gitti.
Soyadı. " diyerek bildiriyi yapar.
 Bildiriyi alan istasyon " ....... trenin ....... dingille saat .... / vaktinde gittiği
anlaĢıldı. Soyadı. " Ģeklinde metni tekrar eder.
 Trafik Kontrolörünün " tamam " demesi ile bildiri yapılmıĢ olur.
GeliĢ bildirisi, tren tamam olarak gelip, kabul edildiği yolun limitleri içine girdikten ve
tren durduktan sonra yapılır.
Trafik kontrolörleri, trenlerin gönderilmeleri için komĢu iki istasyona emir
verebilecekleri gibi, bir defada birkaç istasyona birden, istasyon ve tren numarası belirterek
devamlı sevk emri de verebilir. Bu durumda trenin gidebileceği istasyona kadar arada baĢka
bir trenin bulunmaması ve normal ya da geçici bir buluĢmanın olmaması Ģarttır. Sevk
emrinin verilmesinde arada bir veya birkaç istasyonun cevap vermemesi trenin
gönderilmesine engel olmaz.

Trafik kontrolörünün sevk emri için aradığı istasyon cevap vermez ve baĢka bir
istasyona da yapma imkanı olmadığı için sevk emri yapılamazsa, 5588 modelle tren Ģefi ve
makiniste sevk alınamadığı imza karĢılığı bildirildikten ve durum trafik cetveline yazıldıktan
sonra tren gönderilir. Bu durumda tren komĢu istasyon baĢmakasında durur ve istasyondan
alacağı emre göre istasyona girer.
Trafik kontrolörleri, treni gönderecek ve kabul edecek istasyonları birlikte çağırır,
kendini tanıtır, sonra sevk emrini verir. Ġstasyonlar tarafından da emir tekrar edilir. Verilen
emrin doğru tekrar edildiği anlaĢıldıktan sonra trafik kontrolörü tarafından tamam denilerek
konuĢmalar bitirilir. Trafik kontrolörü "tamam" demedikçe konuĢma bitmiĢ sayılmaz. Bu
nedenle istasyonlar trafik kontrolörü tamam deyinceye kadar telefonları dinlemek
zorundadır.

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
TMĠ sisteminde, tren trafiğinin sevk ve idaresini aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre
yapınız.
ĠĢlem Basamakları
 Trenlerin istasyonlara kabul ve sevk yollarını
Ģemalardan, orer grafiklerinden belirleyiniz.

Öneriler
 Emniyet tedbirlerini alınız
 Dikkatli ve titiz çalıĢınız

 Trenlerin kabul edileceği yolu değiĢtirmeye nöbetçi
hareket memuru yetkilidir. Gerekli durumlarda
kabul yolu değiĢikliği yapınız ve bu değiĢikliği
trenin kabulü ve gönderilmesinden sorumlu
personel ile manevra personeline önceden
bildiriniz.
 Trenleri istasyonlara kabul ve sevk etmek için
 BuluĢma ve öne geçme veya herhangi bir
zorunluluk yoksa bütün trenleri istasyonun ana
yoluna alınız.
 Tren teĢkil memurlarını makasa, trenin istasyona
geliĢ saatinden en geç 15 dakika önce gönderiniz.
 Mekanik giriĢ iĢaretlerini trenlerin geciktirilmemesi
için trenin komĢu istasyondan hareket saati
bildirildikten hemen sonra açınız ve trenin
istasyona giriĢinden hemen sonra mutlaka
kapatınız.
 Yolcu trenleri istasyonun yolcuların inmesi veya
binmesi ile eĢyaların yüklenmesi ile boĢaltılmasına
en uygun yerinde durdurunuz.
 Ġstasyona girecek veya durmadan geçecek veyahut
hareket edecek trenlere gerekli iĢaretleri vermek
üzere, trenin geçeceği yolu ve tren personelinin
vereceği iĢareti görebileceği uygun bir yerde
durunuz.
 Bir tren için serbest durumuna getirilen makaslar
kesin bir zorunluluk olmadıkça kapatılamayacağı
gibi, üzerinde bir tren veya lokomotif bulunduğu
sırada tren veya lokomotifin yanlıĢ yola girdiği

 Emirlere uyunuz
 Yönetmeliklerdeki konuĢma
kalıplarına uyunuz
 KonuĢmalarınızın anlaĢılır
olmasına dikkat ediniz.
 VermiĢ olduğunuz talimatın
yerine getirilip
getirilmediğini kontrol
ediniz.
 Mesleğinizle ile ilgili etik
ilkelere uygun davranınız.

anlaĢılsa dahi makasları kesinlikle çevrilmeyiniz,
durma iĢaretleri verilerek yanlıĢ yola giren trenin
durdurulması sağlayınız.
 Trene hareket emri veren nöbetçi hareket memuru
ve treni kabul eden tren teĢkil memuru, gelen,
giden ve durmadan geçen trenlerin tamam ve yolda
kopmamıĢ olduklarını kontrol ediniz.
 Kabul edilen tren limitler içinde mi limit dıĢında mı
durduğunu kontrol ediniz.
 Limit içinde durmadıysa ileri geri hareket ettirerek
limit içine girmesini sağlayınız.
 Sevk emrini aĢağıdaki örneklere göre veriniz.
 Bir Sonraki Ġstasyona Sevk Emri
Trafik kontrolörü : saat 16:00 dır 41410 treni
Bostankaya ya sevk ediniz. YILMAZ.
UlaĢ Ġstasyonu Nöbetçi Hareket Memuru
:41410.treni Bostankaya ya sevk
edeceğim. ERDOĞAN.
Bostankaya Ġstasyonu Nöbetçi Hareket
Memuru :41410 tren Bostankaya’ya
gelecektir. SEZER.
Trafik kontrolörü : Tamam
 . Birkaç Ġstasyona Birden Devamlı Sevk Emri
Trafik kontrolörü :Saat 09:00 dur 43781
Treni Hanlı’dan Ġhsanlı’ ya kadar sevk
ediniz. YILMAZ.
Hanlı Ġstasyonu Nöbetçi Hareket
Memuru : 43781 tren Ġhsanlı’.ya kadar
sevk edilecektir. AĞBABA.
Gücük Ġstasyonu Nöbetçi Hareket
Memuru :Gücük anlaĢıldı. ÖZDOĞAN.
ġarkıĢla Ġstasyonu Nöbetçi Hareket
Memuru :ġarkıĢla anlaĢıldı. TOROS.
Ġhsanlı Ġstasyonu Nöbetçi Hareket
Memuru : 43781 tren Ġhsanlı’ya kadar
gelecektir. AYDIN.
Trafik kontrolörü : Tamam

 BuluĢma değiĢikliği emirlerini yerine getiriniz.
Trafik kontrolörü : saat 12:00 dir 41410 treni
43781.trenle buluĢmak üzere Hanlı’ ya
sevk ediniz. YILMAZ.
Gücük. Ġstasyonu Nöbetçi Hareket
Memuru :41410 tren 43781 trenle
buluĢmak
üzere
Hanlı’.ya
sevk
edilecektir. ÖZDOĞAN.
Hanlı.Ġstasyonu
Nöbetçi
Hareket
Memuru :41410 tren 43781 trenle
buluĢmak üzere Hanlı’.ya gelecektir.
AĞBABA.
Trafik kontrolörü : Tamam.
 Bu emirden sonra, treni buluĢma değiĢikliği ile
gönderecek istasyonun nöbetçi hareket memuru, iki
suret 5201 modele trafik kontrolörünün verdiği
emri yazarak, tren Ģefi ve makiniste verir.
 Hareket bildirisini aĢağıdaki örneğe uygun olarak
yapınız.
 Treni gönderen istasyon trafik kontrolörüne trenin
hareket ettiğini ve hareket bildirisi yapacağını
bildirir.
 Trafik kontrolörü komĢu istasyonu arayarak hareket
bildirisi yapılacağını söyler.
 Treni gönderen istasyon " 43781 tren 36 dingille
vaktinde gitti. Soyadı. " diyerek bildiriyi yapar.
 Bildiriyi alan istasyon " 43781 trenin 36 dingille
vaktinde gittiği anlaĢıldı. Soyadı. " Ģeklinde metni
tekrar eder.
 Trafik Kontrolörünün " tamam " demesi ile bildiri
yapılmıĢ olur.
 GeliĢ bildirilerini aĢağıdaki örneğe uygun olarak
yapınız.
 Treni kabul eden istasyon nöbetçi hareket memuru
tren istasyona gelip limitler içinde durduktan sonra
trafik kontrolörüne trenin geldiğini ve geliĢ bildirisi
yapacağını bildirir.

 43781 tren 36 dingille vaktinde geldi. Soyadı
diyerek bildiriyi yapınız.
 Trenlerin buluĢmalarını tespit emirlerini yerine
getiriniz
 Orerde gösterilen ve geçici buluĢmaları istasyonlara
bildiriniz.
 BuluĢma bekleyecek tren orer grafiğinde tren
numarasının altı çizili olarak gösterilmiĢtir.
BuluĢmaya gelen tren istasyon limitini geçtikten
sonra buluĢma bekleyen treni ve gönderiniz.
 Eğer, gelecek tren gecikmiĢ ise buluĢma değiĢikliği
emrinin makinist ve tren Ģefine verilmiĢ olması
veya gelmesi gereken tren seferden kaldırılmıĢ ise
seferden kaldırma emrinin makinist ve tren Ģefine
verilmiĢ olması, Ģartıyla treni gönderiniz.
 Trenlerin öne geçme emirlerini yerine getiriniz.
 Orerde yer alan öne geçmelerde öne geçen tren
numarasının yanına I ve önüne geçilen tren
numarasının yanına II yazınız. Buna göre önüne
geçilen tren istasyona girip limit içerisine alınız.
Sonra öne geçen treni istasyona alınız ve önce
gönderiniz.
 Geçici öne geçmelerde; geçici öne geçme
istasyonunu, öne geçecek trenin tren Ģefi ve
makinistine bir önceki istasyon nöbetçi hareket
memuru tarafından imza karĢılığı bildirilmesini
sağlayınız.
 BuluĢan ve öne geçmeleri gerçekleĢen trenlerin
trafik cetvellerini imzalayınız
 Trenleri hareket memuru diski ile hareket emrini
veriniz.
 Trenlere hareket emrini verdikten ve trenlerin
istasyonunuzdan çıkıĢından sonra trafik
kontrolörüne hareket bildirisini yapınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1. AĢağıdakilerden hangisi tren trafiğinin telefonla merkezden idaresinin kısaltılmasıdır?
A) TSĠ
B) DRS
C) CTC
D) TMĠ
2. AĢağıdakilerden hangisinde ait olduğu hat kısmının grafiğindeki bütün trenlerin iĢlediği
kesimin seyir cetvelleri, istasyonlar arasındaki uzaklık, yolcu trenlerinin teĢkilatı,
düzenli trenlerin iĢleme günleri, lokomotiflerin o kısımda trenin cinsine göre
çekebileceği yükün ağırlığı, koĢum takımı çekerleri, fren emsalleri ile diğer gerekli
bilgiler bulunur?
A) Hizmete mahsus orer
B) Halka mahsus orer
C) Trafik kontrolörü grafiği
D) VarıĢ-kalkıĢ tarifeleri
3. Trenlerin hareket ve geliĢ bildirilerini kim yapar?
A) Trafik kontrolörü B) Tren teĢkil memuru C) Nöbetçi hareket memuru D) Makinist
4. AĢağıdakilerden hangisi tren tamam olarak gelip, kabul edildiği yolun limitleri içine
girdikten ve tren durduktan sonra yapılır?
A) Hareket bildirisi B) GeliĢ bildirisi C) Sevk emri D) Kabul emri
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.

5.

(……)Trafikle ilgili hizmetleri, yolcu ve eĢya taĢımasını yapmaya yarayan demiryolu ve
tesislerinin bulunduğu, gar müdürlüğü, gar Ģefliği, istasyon Ģefliği, sayding statüsündeki
yerlere istasyon denir.

6.

(……)Tek tren teĢkil memuru bulunan istasyonlardaki buluĢmalarda, anayola girecek
treni tren teĢkil memuru, barınmaya girecek treni nöbetçi hareket memuru kabul eder..

7.

(……)Trafik kontrolörü grafiklerinde istasyon çizgileri yatay zaman çizgileri dikey
olarak gösterilir.

8.

(……)Ġki istasyon arasındaki yolun trafiğe kapatılmasında, kapanıĢ ve açılıĢ; zaman
çizgileri ile istasyon çizgileri arasında kalan kısım, dörtgen Ģeklinde çizilip içi taranarak
grafik üzerinde gösterilir. Yolun kapanması, önceden bildirilen bir tamirat nedeniyle
olmuĢ ise, dörtgen yeĢil kalemle, bir olaydan kapanmıĢsa dörtgen kırmızı kalemle
çizilip içi taranır.

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 “Kontrol Listesi”ne geçiniz.
KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanmadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Trenlerin istasyonlara kabul ve sevk yollarını belirlediniz
mi?

Evet

Hayır

2. Trenleri istasyonlara kabul ve sevk ettiniz mi?
3. Sevk emri verdiniz mi?
4. BuluĢma değiĢikliği emirlerini yerine getirdiniz mi?
5. Hareket bildirisi yaptınız mı?
6. GeliĢ bildirisi yaptınız mı?
7. Trenlerin buluĢmalarını tespit emirlerini yerine getirdiniz
mi?
8. Trenlerin öne geçme emirlerini yerine getirdiniz mi?
DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti sonucunda TMĠ sisteminde olağan dıĢı durumlarda trafiği
yönetebileceksiniz.

ARAġTIRMA



Orer grafiklerini inceleyiniz.
TMĠ sisteminde kullanılan modelleri araĢtırınız ve sınıfa rapor halinde sununuz.

2- TMĠ SĠSTEMĠNDE OLAĞAN DIġI
DURUMLARDA TRAFĠĞĠ YÖNETMEK
2.1. Orer DıĢı Durma
Orer gereğince istasyonlardan durmadan geçecek bir tren bazı koĢullarda durması
gereklidir. Bu durma yetkili kiĢiler tarafından trafik kontrolöründen izin alınarak yapılabilir.
Yolcu trenlerinde, iĢletme gereği veya kaza, yangın, sel ve benzeri durumlarda yardım
ekibi, hasta ve yaralı bindirilmesi, indirilmesi veya telekomünikasyon ve yol arızalarında
görevlilerin kaza/olay ve arıza yerine gönderilmeleri veya buradan alınmaları için,
Yük trenlerinde, iĢletme gereği veya canlı hayvan ve acele gönderilmesi gereken eĢya
yüklü vagon verilmesi veya görevlilerin kaza/olay ve arıza yerine gönderilmeleri veya
buradan alınmaları için, trafik kontrolörü veya trafik kontrolöründen izin alınarak nöbetçi
hareket memurları tarafından durdurulur.
Yukarıda belirtilen durumlar dıĢında veya trafik kontrolörüne bildirilen gerekçenin
doğru olmaması halinde trenin gereksiz durdurulmasından talebi yapanlar sorumlu tutulur.
Trenin orer dıĢı durdurulacağı mümkünse, tren personeline gerekli model verilerek önceden
bildirilir. Trene binen ve inenlerin imzası trafik cetveline alınır.
Ġ Tipi emniyet tesisatı olan istasyonlarda; trenler giriĢ iĢaretleri önünde durdurulmadan
yalnız çıkıĢ semaforu kapalı bulundurularak istasyonda durdurulur.
Toros tipi emniyet tesisatı veya ileri koruma iĢareti bulunan istasyonlarda;
Trenin durdurulacağı tren personeline durma modeli verilerek önceden bildirilmiĢse,
tren giriĢ iĢareti kapalı tutularak durdurulur, daha sonra giriĢ iĢareti açılarak istasyona
girmesi ve nöbetçi hareket memuru tarafından kırmızı disk gösterilerek durması sağlanır.

Trenin duruĢu, tren personeline önceden bildirilmemiĢse, tren giriĢ semaforu veya ileri
koruma iĢareti kapalı tutularak durdurulduktan, sonra baĢ makasta kırmızı iĢaret gösterilerek
durdurulur, durdurulma nedeni tren teĢkil memuru veya görevlendirilen personel tarafından
tren personeline bildirildikten sonra istasyona kabul edilir.
GiriĢ iĢareti bulunmayan istasyonlarda;
Trenin durdurulacağı tren personeline durma modeli verilerek önceden bildirilmiĢse,
tren baĢ makasta durdurulduktan sonra istasyona kabul edilir ve nöbetçi hareket memuru
tarafından kırmızı disk veya ıĢık gösterilerek istasyonda durması sağlanır.
Trenin durdurulacağı önceden tren personeline bildirilememiĢse, tren önce tren teĢkil
memuru tarafından baĢ makastan belirli uzaklıkta kırmızı iĢaret gösterilerek durdurulur ve
tren teĢkil memuru da lokomotife binerek istasyona girmesi ve burada durması sağlanır.
Orer dıĢı durdurulacağı modelle bildirilen trenler, durmayı gerektiren nedenler
sonradan kalkmıĢ olsa da mutlaka durdurulur. Ancak durdurulacağı önceden bildirilmemiĢ
olan trenler, Ġ tipi, Toros tipi ve ileri koruma iĢaretleri bulunan istasyonlarda iĢaretler trenin
geliĢinden önce serbest duruma getirilmek veya koruyucu iĢareti bulunmayan istasyonlarda
tren gelmeden önce nöbetçi hareket memuru tarafından tren teĢkil memuruna trenin
durdurulmayacağı bildirilmek suretiyle durmadan geçirilir. Durum tren teĢkil memuruna
bildirilememiĢse tren mutlaka durdurulur.
BuluĢma değiĢikliği ile gönderildiği istasyonda duruĢu olmayan trene 5201 model
verildiğinde ayrıca durma modeli verilmesine ve yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına
gerek yoktur. Bu trenler normal uygulamaya göre istasyona kabul edilir.
TCDD

(M.5201)
TRAFĠK KONTROLÖRÜ EMRĠ

……/……/20

Saat:…………..

Trafik Kontrolörü:…………………….

……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Ġstasyon:……………

Nöbetçi Hareket Memuru
(Ġsim ve Ġmza)

Tablo: 2.1. 5201 numaralı trafik kontrolörü emri modeli

2.2. Orerde DuruĢun Kaldırılması
GecikmiĢ bir yolcu treni, isteğe bağlı bir trenin seyrini takip ettiğinde, isteğe bağlı
trenin kullanılmasına gerek olmayan duruĢları kaldırılabilir. Bu duruĢların kaldırılması tren

duyurusunda gösterilir. Makinistler ve tren Ģeflerine hangi istasyonlardan durmadan
geçileceği gerekli model verilerek bildirilir. Bunun dıĢında yolcu trenleri kalkıĢ-varıĢ
tarifelerinde duruĢu olan bütün istasyon ve duraklarda durur.
TMĠ uygulandığı bölgelerde yük trenlerinin kalkıĢ-varıĢ tarifelerinde gösterilen
duruĢları, istasyonda durmasını gerektiren hiç bir neden olmaması halinde trafik kontrolörü
tarafından verilecek emirle kaldırılabilir. DuruĢun kaldırıldığı, TMĠ sisteminde trene 5201
veya 5602 model verilerek bildirilir.
Trenlerin duruĢunun kaldırıldığı iĢletmeye geçici olarak kapatılmıĢ istasyonların
makasları ana yola düzenlenerek kilitlenir ve gece makas fenerleri fosforlu değilse yakılır,
ancak makasta tren teĢkil memuru bulundurulmaz.
TCDD

(M.5602)
A
…………………………..Ġstasyonu
DURMA/DURMADAN GEÇME BĠLDĠRĠMĠ
……./……../……… Tarihindeki ……………No.lu Tren

…………………………………………………………………………………….
nedeniyle;…………………………………………………………………………
istasyonunda …………………….……………………………………..
ORER DIġI OLARAK DURACAKTIR.
……………………………………………………………………………………….
nedeniyle;…………………………………………………………………………
istasyonunda …………….…………ORER DIġI OLARAK DURMAYACAKTIR.

Makinist

Tren ġefi

Hareket Memuru

Not: Gerekli olmayanlar çizilecektir.
Tablo: 2.2. 5602 numaralı orer dıĢı durma/durmama modeli

2.3. ġartlı Sevk Emirleri
Trenlerin istasyona kabulü veya sevki bazı Ģartlara göre yapılması gerekebilmektedir.
Ġstasyona kabulü ile ilgili kuralların dıĢında, bazı kurallara uyularak kabulü gereken trene
Ģartlı sevk emri verilir.

Treni, Ģartlı sevk emri ile kabul edecek istasyonun nöbetçi hareket memuru, Ģartlarını
trafik kontrolörüne bildirir. Bu Ģartları öğrenen treni gönderecek istasyonun nöbetçi hareket
memuru, Ģartları 5588 modele yazarak göndereceği trenin tren Ģefi ve makinistlerine imza
karĢılığı bildirir.
ġartlı sevk emri verilmesinde aĢağıdaki veya benzeri konuĢma metinleri kullanılır.
- B istasyonunda ........... yoldaki vagonlar üzerine alınacağından makas baĢında
durmak Ģartıyla........,
- B istasyonunda manevradan sonra yol açılacağından makas baĢında durmak
Ģartıyla .......,
- B istasyonunda, giriĢ semaforu veya ileri koruma iĢareti .......... Ģekilde bozuk
olduğundan, iĢaret önünde durmak Ģartıyla ........,
- B istasyonunda baĢ makastan verilecek iĢarete uymak Ģartıyla...........,
- B istasyonunda kör yola alınacağından, makas baĢında durmak ve verilecek iĢarete
göre girmek Ģartıyla .......... gibi Ģartlı sevk emirleri verilebilir.
TCDD

(M.5588)
A
No:……….
...……………..Ġstasyonu ………/…….../………..Tarihinde ………....No.lu trene verilen
SEYĠR KISITLAMALARI BĠLDĠRĠMĠ
ĠSTASYONU ĠLE ĠSTASYONU ARASI KM. ĠLE KM. ARASI
.....................-……………. …………………-……………………..Km/s
I. Sürat
.....................-……………. …………………-……………………..Km/s
Azaltmak
.....................-……………. …………………-……………………..Km/s
.....................-……………. …………………-……………………..Km/s
……………………-……………………..Dk.
……………………-……………………..Dk.
……………………-……………………..Dk.
……………………-……………………..Dk.

II.
Durmak

.....................-…………….
.....................-…………….
.....................-…………….
.....................-…………….

III.
ĠĢaretlere
Dikkat

…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….

IV.
……………………………..ile ……………………….arasında bulunan
Vagonet vagonete / drezine dikkat edileceğinden bilgi aldım.
/Drezin
Makinist

Tren ġefi

Hareket Memuru

Tablo: 2.3. 5588 numaralı Ģartlı sevk modeli

2.4. Tarifeli Trenle Tarifesiz Trenlerin BuluĢması
Tarifeli trenlerle tarifesiz trenlerin veya iki tarifesiz trenin veya tarifesiz oto ve
motorlu drezinler ile yol araç ve makinelerinin birbiri ile buluĢmalarında aĢağıdaki Ģekilde
iĢlem yapılır.

Trafik kontrolörü buluĢmanın yapılacağı istasyon ile buluĢacak trenleri gönderecek
istasyonlara, trenlere sevk emri vermeden önce, " ........... No.lu trenle ......... No.lu trenin
buluĢması ................. istasyonunda tespit edilmiĢtir" Ģeklinde buluĢmayı belirleme emrini
verir.
Nöbetçi hareket memurundan veya trafik kontrolöründen buluĢmanın belirlenmesine
ait bildiriyi veya emri alan trenleri gönderecek istasyonlardan;
 Tarifeli treni gönderecek olan istasyon, bu trenin 5553 modelindeki tarifesiz
trenin numarasının karĢısına belirlenen buluĢma istasyonunun ismini yazar ve imza
eder.
 Tarifesiz treni gönderecek istasyon, bu trenin 5553 modelindeki buluĢma
yapacak tarifeli trenin numarasının karĢısına belirlenen buluĢma istasyonunun ismini
yazar ve imza eder.
 Ayrıca, her iki treni gönderecek istasyonun nöbetçi hareket memurları,
tarifeli trenle tarifesiz trenin buluĢmasının belirlenmesine ait bildiri veya trafik
kontrolörü emrini 7003 veya 5201 modele yazarak imza karĢılığı her iki trenin tren
Ģefi ve makinistlerine verir.
Ġki tarifesiz trenin bir istasyonda buluĢmasında da aynı Ģekilde iĢlem yapılır.
Tarifesiz trenle buluĢma yapacak tarifeli trenin buluĢma istasyonunda duruĢu yoksa bu
trene ayrıca durma modeli verilir.
Herhangi bir nedenle, tarifesiz trenle diğer trenlerin yapacakları buluĢma için
buluĢmanın belirlenmesi teli veya emri komĢu istasyonlara yazılamamıĢ ise, buluĢmanın
belirlenmesi iĢlemi buluĢmanın gerçekleĢtiği istasyonda yapılır. Ancak, bu istasyonda duruĢu
olmayan trenler için orer dıĢı durmaya ait hükümler uygulanır.
Tarifeli trenle, tarifesiz trenin buluĢma istasyonunun belirlenmesinden sonra, buluĢma
istasyonuna gelememeleri halinde aĢağıdaki Ģekilde iĢlem yapılır.
 BuluĢma istasyonuna tarifesiz trenin gelememesi ve komĢu istasyonda
kalması halinde, belirlenen buluĢma istasyonundan sonra tarifeli tren, tarifesiz trenle
buluĢuncaya kadar buluĢma değiĢikliği iĢlemi yapılarak gönderilir.
 BuluĢma istasyonuna, tarifeli trenin gelememesi ve komĢu istasyonda
kalması halinde, tarifesiz tren yeniden buluĢma belirleme iĢlemi yapılarak gönderilir.
Ġki tarifesiz trenin buluĢmasında da, bu Ģekilde iĢlem yapılır.
 BuluĢmaya gelecek trenlerden birisinin seferden kaldırılması veya seferinin
son bulması halinde, nöbetçi hareket memurunca trenin seferinin son bulduğu veya
seferden kaldırıldığı yazılı olarak bildirilerek yapılan buluĢma belirleme iĢlemleri iptal
edilir.

Tarifesiz trenlerin, demiryolu makine ve araçlarının seferinin son bulduğu istasyonun
nöbetçi hareket memuru, "........... No.lu tren istasyonuna/istasyonumuza saat ............ da
gelmiĢ ve seferi son bulmuĢtur" diyerek trenin seyir ettiği kısımdaki bütün istasyonlarla,
bölgeden geçecek trenlerin gönderildiği istasyonlara ve trafik kontrolörüne bildirir.
HaberleĢmenin kesik olduğu durumlarda tarifesiz trenler, her iki yönden de geçmemiĢ
tren bulunduğunda seferdeki ilk trenin orerine göre hareket saatinden 10 dakika önce
korunmaya çekilmesi Ģartıyla gönderilir. Belirtilen korunma saatinde istasyona çekilemeyen
tarifesiz trenler, bu saatte bulunduğu yerde durdurularak, her iki yönden korunur ve
istasyonların birinden veya trafik kontrolöründen garanti alınmadıkça hareket edemez. TMĠ
sisteminde istasyonlar arasında haberleĢme varsa, buluĢma belirleme iĢlemleri istasyonlarca
yapılır.
TCDD
A
Normal BuluĢma Modeli
………/…….../………..Tarihinde ………....No.lu Tren
Ġstasyonunda
No.lu Trenle
Ġstasyonunda

Tren No

Tarifesiz Trenler
ĠĢleyeceği Bölge

Normal buluĢma yapacaktır.
Makinist

(M.5553)
No:……….

No.lu Trenle

Ġstasyonunda

…../…../……..
Tren ġefi

Hareket Memuru

Tablo:2.4. 5553 numaralı normal buluĢma model

2.5. Kapalı Ġstasyonlarda Trenlerin Trafiği
Herhangi bir nedenle istasyonların günün belirli saatlerinde veya tamamında tren
trafiği iĢlemlerine kapatılması veya görev yapacak nöbetçi hareket memuru bulunmaması
halinde, bu istasyonda trenlerin trafiği aĢağıdaki Ģekilde sağlanır.
Ġstasyonların, acil durumlarda veya günün belirli saatlerinde trafiğe kapatılmasına ve
açılmasına Tesisler Müdürlüğü, tamamen trafiğe kapatılmasına/açılmasına Tesisler Dairesi
BaĢkanlığı yetkilidir.

Ġstasyonun trafiğe kapatıldığı süre, trafik kontrolörüne, komĢu istasyonlara ve trenlere
önceden bildirilir. Ġstasyonun baĢ makası anayola, diğer makasları sapmasız durumda
düzenlenerek mutlaka kilitlenir. Bu istasyonlardan geçecek trenlere, istasyonun kapalı
olduğu saatler 5588 modelle imza karĢılığı bildirilir. GiriĢ ve çıkıĢ iĢaretleri kapalı
bulundurulur ve geceleri ıĢıklandırılmaz. Makasta tren teĢkil memuru bulundurulmaz, sürekli
kapatılan yerlerin dıĢında yalnız geceleri fosforlu değilse baĢ makasların fenerleri yakılır.
Trafiğe kapatılacak istasyonların her iki baĢ makası kulübesinin ve istasyon binasının
dıĢında mutlaka trafik kontrolörü telefonu prizi veya trenlerde ve trafik kontrolörü
merkezinde konuĢmaları banda kayıt edilen telsiz bulundurulur. Trenlerde, trafik kontrolörü
telefonu prizine girmeye uygun ve çalıĢır durumda seyyar telefon veya telsiz bulundurulur.
Birbirini takip eden iki trenden, öndeki tren istasyona varıp, girdiği yolun limitleri
içinde durduğu tren Ģefi tarafından telefonla trafik kontrolörüne bildirildikten sonra, arkadan
ikinci tren bu istasyona gönderilir. Öndeki tren, herhangi bir nedenle, bu istasyondan
gidemez ise, tren Ģefi arkadan gelen ikinci treni baĢ makasta durdurmak için gerekli
önlemleri alır ve durumu trafik kontrolörüne bildirir.
Bu trenlerin hareket bildirisi, istasyondan hareket etmeden önce tren Ģefi tarafından
trafik kontrolörüne yapılır. Bu kesimde telsiz kullanılıyorsa, hareket bildirisi tren istasyonu
terk ettikten sonra telsizle tren Ģefi tarafından trafik kontrolörüne bildirilir.
Trafiğe kapatılan istasyonlarda zorunlu olmadıkça trenlere buluĢma yaptırılmaz.
Zorunlu durumlarda ise aĢağıdaki kurallara uyularak buluĢma yaptırılabilir.
 Önce, trafik kontrolörü, istasyonda görevli tren teĢkil memuru varsa tren
teĢkil memurunu arayarak trenlerin buluĢma yapacağını ve makas kilitlerini açmasını
ve barınmaya alınacak treni bildirir. Tren teĢkil memuru kilitleri açtıktan sonra
barınmaya alınacak tren için makası bu yola düzenleyerek durumu trafik kontrolörüne
bildirir.
 Trafik kontrolörü, buluĢma yapacak her iki trenin tren Ģefine kapalı
istasyonda buluĢma yapacaklarını ve istasyonun hangi yoluna gireceklerini, bu yola
girmeden önce makas baĢında durup makasın girecekleri yola düzenli olup olmadığını
kontrol etmelerini, düzenlenmemiĢ ise düzenlemelerini ve treni limitler içine aldıktan
sonra, makası diğer trenin çıkıĢına düzenleyerek kendisine teminat vermelerini bir
önceki istasyondan 5588 veya 5201 model verdirerek bildirir. Bu modelleri veren
istasyon ayrıca, durumu trafik cetveline yazıp tren Ģefi ile makinistin imzasını alır.
 BuluĢma istasyonuna gelen trenlerin tren Ģefleri, makas kulübesindeki veya
istasyon binasındaki prizden trafik kontrolörünü arayarak, geliĢ saatlerini ve makası
diğer trenin çıkıĢına düzenlediğini trafik kontrolörüne bildirir.
 Trafik kontrolörü her iki trenin tren Ģefinden de trenlerin geliĢ bildirisini
aldıktan sonra, her iki trenin tren Ģefine, ayrı ayrı komĢu istasyonu da çağırarak sevk
emri veya buluĢma değiĢikliği iĢlemini yapar.

 Sevk emrini alan tren Ģefi, bunu makiniste bildirerek, buluĢma değiĢikliği
varsa 5201 modeli vererek, hareket emrini verir ve treni hareket ettirir.
 Trenlerin istasyonu terk etmesinden sonra görevli tren teĢkil memuru,
görevli tren teĢkil memuru yoksa tren Ģefi bütün makasları asli vaziyetine
düzenleyerek kilitledikten sonra anahtarı makas kulübesine koyar ve durumu trafik
kontrolörüne bildirir.
 BuluĢma yapılacağı bildirildiği halde, trenlerden birisinin buluĢma
istasyonuna gelemeyerek komĢu istasyonda kalması halinde ve buradan yeniden emir
verilmedikçe hareket etmemesi bildirildikten sonra, bu bentte belirtildiği Ģekilde
buluĢma istasyonuna gelen trenin tren Ģefine trafik kontrolörü tarafından tekrar
buluĢma değiĢikliği iĢlemi yaptırılarak tren komĢu istasyona gönderilir.
 Bu trenlere yapılacak olan her türlü ihbar ve tespit bildirileri daha önceki
istasyonlardan yapılır, bu mümkün olmazsa sevk emri verilmeden önce tren Ģefine
yapılır.
Trenlerin bu istasyonda manevrası varsa, daha önceden tren Ģefine ve istasyonda
görevli tren teĢkil memuruna bildirilir, tren Ģefi tarafından bölge ve zaman izini alınarak
manevra yapılır.
Manevra sırasında makas hizmetleri görevli tren teĢkil memuru tarafından, tren teĢkil
memurunun olmaması halinde tren personeli tarafından tren Ģefinin vereceği emre göre
yapılır. Manevranın bitiminden sonra durum tren Ģefi tarafından trafik kontrolörüne
bildirilerek alınacak emre göre hareket edilir.
Kapatılan istasyonlarda trenlerin trafiği ile ilgili önemli sorun ve düzensizlik veya
anlaĢmazlık olduğunda görevli tren teĢkil memuru veya tren Ģefi tarafından, varsa
dinlenmede olan istasyon Ģefi veya hareket memurlarından birisi göreve çağrılarak
istasyonun trafiğe açılması sağlanır. Ġstasyonda görevli personel yoksa trafik kontrolörünün
vereceği emre göre hareket edilir.
Ġstasyon trafiğe açık olduğu halde nöbetçi hareket memuru görev yapamaz durumda
ise veya görevi terk etmiĢse, trenler yukarıda belirtildiği Ģekilde gönderilir. Ancak, durum
trafik kontrolörü tarafından iĢyerinin bağlı olduğu Tesisler Bölge Kontrolörlüğüne ve
Tesisler Müdürlüğüne bildirilir.
Kapatılan istasyonlarda hiç bir istasyon personeli yoksa, buluĢma, öne geçme;
trenlerden birisi istasyona gelip barınma yoluna girip, limitler içinde durduğu ve makasların
ana yola tanzim edildiği konusunda tren Ģefinin trafik kontrolörüne teminat vermesinden
sonra, komĢu istasyonda bekleyen trenin hareket ettirilmesi sağlanarak yapılabilir.

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
TMĠ sisteminde orer dıĢı durumları aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Orer dıĢı durmayı sağlayınız.
 Trenin durdurulacağı tren personeline
durma modeli verilerek önceden
bildirilmiĢse, tren baĢ makasta
durdurduktan sonra istasyona kabul
ediniz ve nöbetçi hareket memuru
tarafından kırmızı disk veya ıĢık
gösterilerek istasyonda durmasını
sağlayınız.

 Emniyet tedbirlerini alınız

 Trenin durdurulacağı önceden tren
personeline bildirilememiĢse, tren önce
tren teĢkil memuru tarafından baĢ
makastan belirli uzaklıkta kırmızı iĢaret
gösterilerek durdurulur ve tren teĢkil
memuru da lokomotife binerek istasyona
girmesini ve burada durmasını
sağlayınız.

 Yönetmeliklerdeki konuĢma kalıplarına
uyunuz

 Trenin istasyonda durmasına gerek
olmadı durumlarda orerdeki duruĢun
kaldırılmasını sağlayınız.

 Mesleğinizle ile ilgili etik ilkelere
uygun davranınız.

 DuruĢun kaldırıldığını trene 5201 veya
5602 modelle bildiriniz.
 Trenlerin duruĢunun kaldırıldığı
iĢletmeye geçici olarak kapatılmıĢ
istasyonların makasları ana yola
düzenleyerek kilitleyiniz ve gece makas
fenerleri fosforlu değilse yakınız.
 ġartlı Sevki bildirmek veya bildirimi
uygulayınız.


- B istasyonunda manevradan sonra
yol açılacağından makas baĢında durmak
Ģartıyla ......., Ģeklinde Ģartlı sevk emri
veriniz.

 Dikkatli ve titiz çalıĢınız
 Emirlere uyunuz
 Soğukkanlı olunuz
 Olumsuz durumda krizi çözmelisiniz.

 KonuĢmalarınızın anlaĢılır olmasına
dikkat ediniz.
 VermiĢ olduğunuz talimatın yerine
getirilip getirilmediğini kontrol ediniz.

 ġartlı sevk emri verilecek trene 5588
modeli düzenleyerek veriniz.
 Tarifeli trenle tarifesiz trenin buluĢmasını
sağlamak
 Trafik kontrolörü buluĢmanın yapılacağı
istasyon ile buluĢacak trenleri
gönderecek istasyonlara, trenlere sevk
emri vermeden önce, " ........... No.lu
trenle ......... No.lu trenin buluĢması
................. istasyonunda tespit edilmiĢtir"
Ģeklinde buluĢmayı belirleme emrini
verir.
 Tarifeli ve tarifesiz trenleri gönderecek
olan istasyonlar 5553 modeli
düzenleyerek buluĢacakları trenlerin
numarasını ve buluĢma yapılacak
istasyonun isimlerini yazınız.
 Kapalı istasyonlarda tren trafiğini
düzenleyiniz
 Ġstasyonun trafiğe kapatıldığı süre, trafik
kontrolörüne, komĢu istasyonlara ve
trenlere önceden bildiriniz.
 Ġstasyonun baĢ makası anayola, diğer
makasları sapmasız durumda
düzenlenerek mutlaka kilitleyiniz.
 Bu istasyonlardan geçecek trenlere,
istasyonun kapalı olduğu saatler 5588
modelle imza karĢılığı bildiriniz.
 Trafiğe kapatılan istasyonlarda zorunlu
olmadıkça trenlere buluĢma
yaptırmayınız.
 Zorunlu durumlarda da 5588 veya 5201
modelle buluĢma yapacak her iki trenin
tren Ģefine kapalı istasyonda buluĢma
yapacakları ve istasyonun hangi yoluna
gireceklerini ve bu yola girmeden önce
makas baĢında durup makasın girecekleri
yola düzenli olup olmadığını kontrol
etmelerini ve düzenlenmemiĢ ise
düzenlemelerini ve treni limitler içine
aldıktan sonra makası diğer trenin
çıkıĢına düzenleyerek trafik kontrolörüne
teminat vermelerini bildiriniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1. AĢağıdakilerden hangisinden izin alınarak orer dıĢı durma iĢlemi yetkili kiĢilerce
yapılır?
A) Trafik kontrolörü B) Tren teĢkil memuru C) Gar Müdürü D) Hareket Memuru
2. AĢağıdakilerden hangisi orer dıĢı durma / durmama model numarasıdır?
A) 5553
B) 5602
C) 5201
D) 5588
3. AĢağıdakilerden hangisi Ģartlı sevk model numarasıdır?
A) 5553
B) 5602
C) 5201

D) 5588

4. AĢağıdakilerden hangisi normal buluĢma model numarasıdır?
A) 5553
B) 5602
C) 5201

D) 5588

AĢağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlıĢ olarak değerlendiriniz.
5. (……)Yolcu trenlerinde, iĢletme gereği veya kaza, yangın, sel ve benzeri durumlarda
yardım ekibi, hasta ve yaralı bindirilmesi, indirilmesi veya telekomünikasyon ve yol
arızalarında görevlilerin kaza/olay ve arıza yerine gönderilmeleri veya buradan
alınmaları için orerde gösterilen duruĢ yapabilir.
6. (……)Orer dıĢı durdurulacağı modelle bildirilen trenler, durmayı gerektiren nedenler
sonradan kalkmıĢ olduğunda durmasına gerek yoktur.
7. (……)Ġstasyonun trafiğe kapatıldığı süre, trafik kontrolörüne, komĢu istasyonlara ve
trenlere önceden bildirilir. Ġstasyonun baĢ makası anayola, diğer makasları sapmasız
durumda düzenlenerek mutlaka kilitlenir.
8. (……)Kapatılan istasyonlarda hiç bir istasyon personeli yoksa, buluĢma, öne geçme;
trenlerden birisi istasyona gelip barınma yoluna girip, limitler içinde durduğu ve
makasların ana yola tanzim edildiği konusunda tren Ģefinin trafik kontrolörüne teminat
vermesinden sonra, komĢu istasyonda bekleyen trenin hareket ettirilmesi sağlanarak
yapılabilir.
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 “Uygulamalı Test’”e geçiniz.

UYGULAMALI TEST
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütlleri
1.

Orer dıĢı durmayı sağladınız mı?

2.

Orerdeki duruĢun kaldırılmasını sağladınız mı?

3.

ġartlı Sevki bildirmeyi veya bildirimi uyguladınız mı?

4.

Tarifeli trenle tarifesiz trenin buluĢmasını sağladınız mı?

5.

Kapalı istasyonlarda tren trafiğini düzenlediniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti sonucunda raylı sistemlerde bakım onarım tren, makine
ve araçlarının trafiğini yönetebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Çevrenizdeki raylı sistemlerde kullanılan bakım onarım tren, makine ve
araçlarını araĢtırınız ve sınıfa rapor halinde sununuz.

3- RAYLI SĠSTEMLERDE BAKIM ONARIM
TREN, MAKĠNE VE ARAÇLARININ TRAFĠĞĠNĠ
YÖNETMEK
3.1. ĠĢ Trenleri ve Demiryolu Makineleri
ĠĢ trenleri ve demiryolu makineleri üçe ayrılır.

Genel iĢ trenleri : Önceden kararlaĢtırılan iĢlerin, hattın sürekli bakım ve
onarımının yapılması veya malzemenin taĢınması için sefere konulur.

Özel iĢ trenleri : Kaza veya baĢka bir gerekçe ile ilgili servislerin isteği
üzerine, önceden gerekli hazırlık yapılmadan sefere konulur.

Demiryolu makineleri : Önceden planlanan, demiryolunun, sinyalizasyon,
telekomünikasyon ve elektrifikasyon tesislerinin yapım, bakım onarımı hizmetleri ile
kontrolünün yapılmasında, malzemenin taĢınmasında kullanılan makine ve araçların
hareketleri amacıyla sefere konulur.
Genel iĢ trenlerinin sefere konulması, aĢağıdaki konular belirtilerek ilgili servis
yetkililerince talep edilir.


Tren için gerekli vagonların sayı ve tipleri,



Trenin sefere konulması istenilen tarih ve iĢin süresi,



ĠĢ treninin çalıĢacağı bölge ve geceleyeceği istasyon,



ĠĢ treninin tarifeli veya tarifesiz olacağı,

ĠĢ ve hizmet trenlerine verilecek lokomotif Cer Müdürlüğünden, vagonlar ise Ticaret
ve Hareket Müdürlüğünden talep eden servis tarafından en az beĢ gün önceden, acil
durumlarda bu süreye bakılmaksızın Tesisler Müdürlüğünden istenir.

Resim 3.1. Yol makinesi

Resim 3.2. Poz makinesi

Tarifeli olarak iĢletilen iĢ trenleri ve demiryolu makineleri için düzenlenecek seyir
programında aĢağıdaki konular göz önünde tutulur.


ĠĢ trenlerinin hızı, o bölgede iĢleyen yavaĢ yük trenlerinin hızını geçemez.

 Demiryolu makinelerinin hızı, üzerinde yazılı olan, yazılı değilse o bölgede
iĢleyen yavaĢ yük trenlerinin hızını geçemez.
 Demiryolu makinelerinin hızı, çekeceği yük, darası, fren ağırlığı, dingil
basıncı ve diğer özellikleri tablo 3.1.de gösterilmiĢtir.


Poz otosunun hızı ve eğime göre çekebileceği yük tablo 3.2.de gösterilmiĢtir.



Demiryolu makinelerine tablolarda gösterilenden fazla yük verilemez.

MAKĠNANIN
Tipi Ve Cinsi
MPV 7 Yol
Muayene mk.
R 780 E Balast
Regülatörü
VM 170 Poz
Otosu
D 912 R Balast
Tokmakl.
P 811 ST Hızlı
Yol Yenileme T
K 355 Apt
Seyyar Ray
Kaynağı
RM 62 Balast
Eleme Mk.
RM 76 UK
Balast Eleme
Mk.
O6-16 Büyük
Buraj Mk.
08-16 G Orta
tip buraj Mk.
08-275 SP
Makas Buraj
Mk.
USP 3000 C
Balast
Regülatörü
MU 06-16 B
Buraj Mk.
MU 06-16 B
Buraj Mk.
MU 07-16 B
Buraj Mk.
VKR 03 Burak
Mk.
Al.250 Dresaj
Mk.
VDM 800
Balast
Tokmaklama
Mk.
UNĠMA B-7
Buraj Mk.
DBW 10 Poz
Otosu
TMC 101 Poz
Otosu
PED 4 Balast
Regülatörü

Ağırlığı
(Ton)

Azami
Hızı
(Km/H)

Bağlı
Dingil
Adedi

Çekeceği
Yük
(Ton)

10

70

2

27

80

2

20

80

2

23

90

2

109

80

6

40

70

4

70

60

4

68

80

4

G 58
P 72

42

80

4

G 28
P 45

30

65

2

31

80

2

23

80

2

18

40

2

27

80

2

28

45

2

15

45

2

16

80

2

16,5

80

2

11

40

2

29

60

3

150

10

45

2

100

10

65

2

Fren
Ağırlığı
(Ton)

El Fren
Ağırlığı
(Ton)

Markası
MATĠSA

150

MATĠSA

G 24
P 24
G 23
P 23

MATĠSA
MATĠSA
MATĠSA
PLASSER UND
THEURER

13

G 39
P55

M 2B

G 28
P 45

PLASSER UND
THEURER
PLASSER UND
THEURER
PLASSER UND
THEURER
PLASSER UND
THEURER
PLASSER UND
THEURER
PLASSER UND
THEURER

G 10
P 10

PLASSER UND
THEURER
PLASSER UND
THEURER
PLASSER UND
THEURER
PLASSER UND
THEURER
PLASSER UND
THEURER
PLASSER UND
THEURER

PLASSER UND
THEURER
PLASSER UND
THEURER
FUJĠ
G 21
P 29

Tablo: 3.1. Yol makineleri hız, ağırlık ve fren tablosu

MATĠGA

Km/h
50
50
30
30
24
20
20
16
14
8

Yük (Ton)
150
58
82
48
150
128
74
150
100
135

Eğim (Binde)
0
5
10
20
5
10
20
10
20
20

Tablo: 3.2. VM 170 tipi toz otosu hız ve eğime göre çekilecek yük



ĠĢ trenleri ve demiryolu makinelerinin arkasına verilen vagonların fren
ağırlığının hesaplanmasında yavaĢ yük trenlerinin fren emsali dikkate alınır.



ĠĢ trenleri ve demiryolu makineleri isteğe bağlı ve özel trenlerin iĢletilmesi
hükümlerine göre sefere konulur. Bu nedenle, tarifeli olarak sefere konulurken,
diğer trenlerden aĢağı sırada oldukları dikkate alınır, ayrı bir emir verilmedikçe
seyir programları hazırlanırken, iĢletme trenleriyle buluĢmalarında, buluĢma
istasyonuna iĢ treni ve demiryolu makinelerinin iĢletme trenlerinin hareket
saatinden önce varmalarına dikkat edilir.

Genelde aynı hat üzerinde birden fazla tarifesiz iĢ treni veya demiryolu makinesi
iĢletilemez. Ancak, birbirlerinin bölgesine girmemek ve iĢleyecekleri hat kısmının ilk ve son
istasyonları belirlenmek Ģartıyla iĢletilebilir.
Aynı bölgede birbirlerinin bölgesine girecek tarifesiz iki iĢ treni veya demiryolu
makinesi zorunlu durumlarda Tesisler Müdürlüğünün izini ve belirleyeceği önlemlere göre
iĢletilebilir. Bu durumda trenlerin birbirine karĢı korunması refakat memurları veya ekip
Ģefleri tarafından sağlanır. Araçlarda birbirleri ile haberleĢmek için telsiz bulunur.
Yolun ve tesislerin bakımı, onarımı ve poz çalıĢmalarında iki istasyon arasında birden
fazla iĢ treni veya demiryolu makineleri aĢağıdaki kurallara uygun olarak çalıĢtırılır.


Ġki istasyon arası demiryolu, ilgili servis yetkilisi tarafından trafiğe
kapatıldığında, kapalı olan ve çalıĢma yapılacak hatta gönderilecek makineler
için tek tren numarası ve trafik cetveli düzenlenir ve makineler ilgili servis
yetkili elemanlarının kontrol ve sorumluluğunda birbirine bağlı olmadan
gönderilir. Bu durumda, bölge ve zaman izini alınmaz veya korunma saati
yazılmaz, sevk emri verilmez, araçlar yol servisi yetkilisinin emrine göre kapalı
kesime gönderilir.



Ġki istasyon arası demiryolu, ilgili servis yetkilisi tarafından trafiğe
kapatılmadığında, makineler tek trafik cetveli ile ve birbirine bağlı olarak ve
bölge zaman izini veya korunma saati yazılarak tek tren numarası ile iki

istasyon arasına gönderilir ve istasyonu terk ettikten sonra birbirlerinden
ayrılarak çalıĢır. Bu durumda, iki istasyon arasındaki çalıĢmalarından ve
emniyetlerinden ilgili servis yetkilisi sorumludur. ÇalıĢması biten makineler
yine birbirine bağlı olarak istasyona döner.


Yukarıdaki bentlere göre iki istasyon arasına gönderilen demiryolu
makinelerinin tamam olarak istasyona döndükleri ve yolun trafiğe açıldığı ilgili
servis yetkilisi tarafından telle ilgililere bildirildikten ve trafik cetveline
yazılarak imzalandıktan sonra iki istasyon arasında trenlerin seyrine izin verilir.



Ġki istasyon arasında çalıĢma yapmadan, bir istasyondan diğer istasyona
gönderilecek demiryolu makineleri birbirine bağlı olmaları halinde tek trafik
cetveli ve tek tren numarası ile, birbirine bağlı olmadıkları takdirde her
demiryolu makinesi için ayrı trafik cetveli ve ayrı tren numarası verilerek seyir
ettirilir.

Bir trenin tren Ģefi, tarifesiz bir trenin bölgesine girdiği andan itibaren her istasyondan
tarifesiz trenin durumunu sorar ve nöbetçi hareket memurları da bu konuda tren Ģefine bilgi
verir.
Bir istasyondan diğer istasyona çalıĢma dıĢında gönderilecek tarifesiz demiryolu
makinesi ve bir iĢ treninin, baĢka bir trenle buluĢmak üzere hangi saatte ve hangi istasyonda
korunmaya çekilmesi gerektiği hareketinden önce; TMĠ sisteminde trafik kontrolörü,
tarafından belirlenir. Trafik cetveline yazdırılır, tren Ģefi, makinist ve sorumlu yol
memurunun imzası alınarak bildirilir. Yazılan korunma saatine uymayarak, iĢletme
trenlerinin gecikmelerine neden olunduğunda bu memurlar sorumlu tutulur. Korunma saati
iĢletme trenlerinin istasyonlardan hareket edebilecekleri saatten 10 dakika önce korunmaya
çekilecek Ģekilde belirlenir.
TMĠ sisteminde, iĢ trenleri ve demiryolu makineleri iĢlediği hat üzerindeki bütün
istasyonlarda durur. Trafik cetvelleri nöbetçi hareket memurlarınca alınarak iĢlemleri yapılır
ve hareket emrinde tekrar geri verilerek tren gönderilir.
ĠĢ treni itilerek götürülüyorsa, tren Ģefi baĢtaki birinci vagonda yer alır. Yanında
gündüz bir kırmızı bayrak, gece veya tüneller içinde kırmızı ıĢık gösteren bir fener
bulundurur.
ĠĢ treni ve demiryolu makineleri iki istasyon arasında çalıĢtığı müddetçe, her iki
komĢu istasyon ve trafik kontrolörleri bu bölgeye baĢka bir tren göndermemek için gerekli
önlemleri alırlar.
ĠĢ trenleri ile demiryolu makinelerinin tek veya vagon bağlı olarak seyirlerinde, biri
tren Ģefliği yapabilecek nitelikte ve bu konuda eğitim görmüĢ olmak üzere iki ilgili servis
personelinin bulunması zorunludur. Demiryolu makineleri soğuk olarak trene verildiğinde
bir operatör refakat eder. Bu makineleri kullanacak sürücü veya operatörlerin, trafik
konusunda kurs görmüĢ, kursu baĢarı ile bitirmiĢ ve ehliyet verilmiĢ olması Ģarttır.
Demiryolu makinelerine vagon verilse de tren teĢkil memuru verilmez.

ĠĢ trenlerinin seyirlerine, trenlerin trafiği konusunda kurs görmüĢ ve kursu baĢarı ile
bitirmiĢ ilgili servisin yetkili bir memuru refakat etmedikçe izin verilmez.
Anayoldan ayrılan bir servis yoluna çalıĢmaya gönderilecek bir iĢ treni, Yol ve
Tesisler Müdürlüğünün birlikte alacağı önlemlerden baĢka aĢağıdaki önlemler de alınarak
servis yoluna gönderilir.


Servis yolu ile trafik kontrolörü veya komĢu istasyonlar arasında telefonla
haberleĢme olacaktır.



TMĠ sisteminde treni gönderecek nöbetçi hareket memuru, trafik
kontrolöründen bölge ve zaman izini alır. Diğer sistemlerde komĢu iki
istasyonun nöbetçi hareket memurları birbirinden serbest yol alır.



Alınan bölge ve zaman izini makinist ile refakat memuruna imza karĢılığı
bildirilir ve trafik cetveline yazılır.



Tren servis yoluna gönderilir ve hareket bildirisi trafik kontrolörüne ve/veya
komĢu istasyona yapılır.



Servis yoluna giren iĢ treninin tren Ģefi, telefonla varsa trafik kontrolörüne,
yoksa gönderen istasyonun nöbetçi hareket memuruna, iĢ treninin servis yoluna
girdiğini ve servis yolu makasının ana yola düzenlenerek kilitlendiğini bildirir.
Bu bildiriyi alan trafik kontrolörü ve/veya istasyon, komĢu istasyonlara iĢ
treninin servis yoluna girdiğini bildirir.



Trenin servis yoluna girdiği tren Ģefi tarafından bildirilinceye kadar iki istasyon
arasına tren gönderilmemesi için istasyonlar ve trafik kontrolörü gerekli
önlemleri alır.



Trenin servis yoluna girdiği tren Ģefi tarafından trafik kontrolörü ve/veya komĢu
istasyonlara bildirildikten sonra bu kısımdan diğer trenlerin gönderilmesine izin
verilir.

Servis yolundaki çalıĢması biten iĢ treninin istasyonlardan birine dönebilmesi için
aĢağıdaki iĢlemler yapılır.


ĠĢ treninin tren Ģefi, telefonla varsa trafik kontrolörüne, yoksa komĢu istasyonun
nöbetçi hareket memuruna çalıĢmalarının bittiğini ve istasyona döneceğini
bildirir.



Trafik kontrolörü veya nöbetçi hareket memuru, gelip geçecek tren yoksa, tren
Ģefine makası ana yola düzenleyerek çıkması için bölge ve zaman izni veya
korunmaya çekilme saatini bildirir. Eğer geçecek baĢka trenler varsa bu
trenlerin geçmesinden sonra izin verileceği ve tekrar araması bildirilir.



Trafik kontrolörü veya nöbetçi hareket memurundan çıkıĢ izini alan tren Ģefi,
treni ana yola çıkarır ve makası ana yola düzenleyerek kilitler, trafik kontrolörü
ve/veya nöbetçi hareket memuruna telefonla garanti verdikten sonra istasyona
dönmek üzere treni hareket ettirir.



KomĢu istasyonlar ve trafik kontrolörü iĢ treni istasyona gelinceye kadar, bu
kısma tren gönderilmemesi için gerekli önlemleri alır. Tren geldikten sonra
tedbirler kaldırılır ve diğer trenlerin geçmesine izin verilir.

ĠĢ treni servis yoluna gönderildikten ve tren Ģefi tarafından servis yoluna girildiği ve
makasın ana yola düzenlendiğine dair garanti verilmeden haberleĢme kesilirse ve telsizle de
haberleĢme yapılamıyorsa, iĢ treni komĢu istasyonlardan birine dönünceye kadar, bu iki
istasyon arasında diğer trenlerin geçiĢine izin verilmez.
HaberleĢmenin yapılamadığını öğrenen iĢ treninin tren Ģefi diğer trenleri
bekletmemek için verilen bölge zaman izini veya korunma saati bitmeden trenin komĢu
istasyonlardan birisine dönmesini sağlar.
Servis yolu ile telefonla olan haberleĢme, trenin servis yoluna girdiği ve makasın
anayola düzenlendiği teminatı verildikten sonra kesilirse ve telsizle de görüĢülemiyorsa, iĢ
treni haberleĢme yapılıncaya veya komĢu istasyonlara göndereceği bir görevlinin komĢu
istasyondan yazılı olarak alacağı garantiye kadar servis yolundan çıkamaz.
Anayoldan ayrılan servis yoluna; el ve yan frenlerinin sıkılması ve altlarına durdurma
takozu konulması Ģartıyla vagon kesilebilir. Servis yoluna bırakılan vagonların korunması bu
yolu kullanan servisin personeline aittir.
Servis yolunun makasları her zaman ana yola düzenlenmiĢ ve kilitli olarak
bulundurulur.
Anayol üzerine, sel, heyelan gelmesi, kaza, köprü yıkılması ve benzeri olaylar
nedeniyle kapanan demiryolunun trafiğe biran önce açılması için aĢağıdaki kurallara
uyularak vagon bırakılabilir.


Trenden kesilecek vagon grubunun en az % 50 sinin frenli, el veya yan
frenlerinin çalıĢır ve sıkılmıĢ olması ve altlarına durdurma takozu konulması,



Vagonların birbirine bağlı olması, yapılacak manevraların mutlaka lokomotifle
yapılması, hiçbir nedenle el manevrası yapılmaması,



Lokomotiflerin vagonlara yanaĢması sırasında azami dikkat edilmesi,



Anayola vagon kesileceğinin trafik kontrolörüne, komĢu iki istasyona
bildirilmesi ve sorumluluğun, iĢ ve imdat trenleri veya demiryolu makinelerine
refakat eden ilgili servis yetkilisi refakat memurunda olması.

Bir demiryolu makinesi veya iĢ treni, iki istasyon arasında çalıĢma yapmak üzere
aĢağıdaki Ģekilde gönderilir.
Trafik kontrolöründen bölge ve zaman izini alınır. Ayrıca TMĠ sisteminde trafik
kontrolörü tarafından sevk emri verilir.
Korunma saati TMĠ sisteminde trafik kontrolöründen alınacak bölge ve zaman iznine
göre trenin trafik cetveline yazılır. Tren Ģefi, makinist ve ilgili refakat memuruna imza
karĢılığı bildirilir ve tren gönderilir.
Hareket bildirisi komĢu istasyona ve/veya trafik kontrolörüne bildirilir.
Trafik cetvelinde yazılı korunma istasyonuna verilen izin bitmeden dönünceye kadar,
bu kesime baĢka tren gönderilmemesi için trafik kontrolörü ve iki istasyonun nöbetçi hareket
memurları gerekli emniyet önlemlerini alır.
TMĠ sisteminde iĢ treni veya demiryolu makinesi istasyona geldiğinde, bu istasyonun
nöbetçi hareket memuru "....... No.lu iĢ treni/demiryolu makinesi saat ......... da
istasyonumuza gelmiĢtir" diyerek, trafik kontrolörüne ve komĢu istasyona geliĢini
bildirmesinden, sonra alınan önlemler kaldırılarak, bu kesimden diğer trenlerin geçmesine
izin verilir.
Özel iĢ trenleri, bir kazanın meydana geldiği yere en yakın istasyona geldiği andan
itibaren refakat memurunun emri altına girer. Refakat memuru alacağı önlemlerden tren
Ģefini, nöbetçi hareket memurunu ve trafik kontrolörünü haberdar eder.
Yetkili refakat memurunun emri altına giren tren Ģefi, iĢ trenlerinin seyri sırasında bu
trenin trafiğine iliĢkin kurallara uymak ve trafik emniyetini tehlikeye sokmamak Ģartıyla
refakat memurunun vereceği emirleri yönetmeliğe aykırı da olsa yerine getirir. Ancak durum
trafik cetveline yazılarak refakat memurunun imzası alınır.
Refakat memuru trafiğe iliĢkin konulara uymak zorunda ve bunun dıĢında alacağı
önlemlerden sorumlu olduğundan, tren Ģefinin isteği üzerine, alınmasını istediği önlemlerin
kendisi tarafından istenildiğini imza ederek doğrulamak zorundadır.
ĠĢ treni ve demiryolu makineleri bünyesinde yeterli sayıda kapalı vagon varsa iĢçiler
bu vagonların içinde yolculuk yapar. Yeterli sayıda veya hiç kapalı vagon yoksa, yetkili
refakat memurunun sorumluluğu altında iĢçilerin açık vagonlarda, demiryolu makinelerinde
veya yük üzerinde oturarak seyahatlerine izin verilir. Ancak, ayakta durmaları, açık
vagonların kenarları üzerine oturmaları ve ayaklarını kapalı ve açık vagonlardan dıĢarı
sarkıtmaları yasaktır.
Demiryolu makineleri iĢin bitiminde istasyonlarda bekleme ve gecelemeleri sırasında
birbirlerine bağlanır, el frenleri sıkılır. Her makinenin altına durdurma takozu konulur, varsa
sabit kal kapatılarak koruma altına alınır. Bu iĢlerin yapılmasından operatör ve ekip Ģefi
birlikte sorumludur. Nöbetçi hareket memuru kontrol etmekten sorumludur.

Seyir sırasında vagon kapı ve kapaklarının açık ve sarkık kalmamaları için,
boĢaltıldıktan sonra iyice kapatılması ve sürgülerinin yerlerine konması ekip Ģefi ve refakat
memuru tarafından sağlanır.
ĠĢ treni, demiryolu makineleri ve bunlara bağlı vagonların emniyetle seyirlerinden,
anayolda ve istasyonda emniyet altına alınmasından, korunmasından ve anayoldaki
çalıĢmaları sırasında birbirine karĢı emniyetinden tren Ģefliği görevini yapan personel ile
ekip Ģefi veya refakat memuru birlikte sorumludur.
Demiryolu makinelerinin birbirine
sürücü/operatörler tarafından yapılır.

ve

vagonlara

bağlanması

ve

çözülmesi

Çekici otolara en fazla 4 adet römork bağlanır. Çekici oto ve römorklara binecek insan
sayısı ve yüklenecek yükün ağırlığı, ilgili Dairesince hazırlanmıĢ özel iĢletme ve bakım
talimatında belirtilir. Araçlara binen iĢçi ve görevliler ile taĢımanın güvenliği aracı sevk ve
idare edenler tarafından sağlanır.
Römorklarda mekanik el freni bulunur ve her römorka el frenini kullanacak bir görevli
verilir. Çekici otoya bağlanacak römork sayısından, çekici oto ve römorkları arasındaki
bağlantıların güvencesinden çekici otoyu sevk ve idare eden sorumludur.

3.1.1. Karkürer Trenleri ve Trafiği

Resim 3.3. Kar küreme makinesi

Trenlerin trafiğine engel olan karlı demiryolunu temizlemek için karkürer trenleri
sefere konulur. Karkürer trenleri klima, rotatif veya benzeri kar küreme araçları ile donatılır.
Karkürer araçları bulunmadığı durumlarda, yetkili yol elemanı veya diğer yetkililerin
isteği üzerine, karla yolun kapanmaması için bir veya iki lokomotife karlı kısımda zikzak
yaptırılır.

Karkürer trenleri genel olarak yol servisinin yetkili memurlarınca istenir. Bu
memurların bulunmadığı durumlarda istasyon yetkilileri de karkürer treninin sefere
konulmasını isteyebilir.
Karkürer trenleri yalnız ilgili yol memurları tarafından idare edilir.
Yolun kardan temizlenmesi amacıyla sefere konulan karkürer trenleri, iĢtrenlerinin
trafiğine ait hükümlere göre seyir eder.
Yolun kardan temizlenmesi için, bir trene iki lokomotif verilemez. Ancak, Ģüpheli ve
kar yağıĢlı havalarda bir trene iki lokomotif verilmesi gerekiyorsa, her ikisininde kumanda
bölmesi önde olmalıdır.

Resim 3.4. Kar küreme makinesi

Yolun kardan temizlenmesi için, karkürer makineleri lokomotifin önüne bağlanır. Bu
durumda iki lokomotif kullanılması gerektiğinde, lokomotifler birbirine her iki yöne de
seyirlerde kumanda bölmesi öne gelecek Ģekilde bağlanır.
Çok yollu hatlarda çalıĢan karkürer trenleri, diğer trenlerle mümkün oldukça
istasyonlarda buluĢturulur, mümkün olmazsa karkürer trenlerinin çalıĢtırılması, komĢu yol
üzerinden bir trenin geçiĢi sırasında durdurulur.
TMĠ sisteminde, trafik kontrolörü ile istasyonlar arasında haberleĢme olmadığı halde,
istasyonlar arasında haberleĢme varsa, istasyonlar birbirlerinden sevk emri alarak ve
korunma saati ve korunma istasyonu yazarak yolu kardan temizlemek üzere karkürer trenini
gönderir.
Ġstasyonların birbirleri veya trafik kontrolörüyle haberleĢme yapamamaları halinde,
karkürer treni, seferde olan diğer trenlerden, orere göre bu hat kesiminden geçecek ilk trenin
komĢu istasyondan hareket saatinden 20 dakika önce istasyonlardan birinde olmasını
sağlayacak Ģekilde korunma saati ve istasyonu yazılarak gönderilir.

Korunma saatinin bitiminde istasyona varamayan karkürer treni her iki yönden
iĢaretlerle korunmaya alınır ve istasyonlardan birine bir memur gönderilerek diğer trenlerin
gönderilmeyeceği konusunda yazılı güvence alındıktan sonra seyrine devam eder.

3.2. Yol Araçlarını Sevk ve Ġdare Etmeye Yetkili Olanlar ve Hızları
Vagonet, Elle itilerek yürütülen, yalnız malzeme taĢımak için kullanılan ve iki ila dört
kiĢi ile hattan kolaylıkla çıkarılabilen iki dingilli vasıtaya denir.
Pompalı Vagonet; Kol kuvvetiyle pompası çalıĢtırılarak yürütülen, hem insan ve hem
malzeme taĢımak için kullanılan ve iki ila dört kiĢi ile hattan kolaylıkla çıkarılabilen iki
dingilli vasıtaya denir.

Resim 3.5. Vagonet

Resim 3.6. Pompalı vagonet

Pompalı Drezin; Kol kuvvetiyle pompası çalıĢtırılarak yürütülen, yalnız insan taĢımak
için kullanılan ve iki ila dört kiĢi ile hattan kolaylıkla çıkarılabilen iki dingilli vasıtaya denir.
Motorlu Drezin; Motor kuvvetiyle yürütülen yalnız insan taĢımak için kullanılan ve iki
ila dört kiĢi ile hattan kolaylıkla çıkarılabilen iki dingilli vasıtaya denir.
Oto Drezin; Dört kiĢi ile hattan çıkarılamayacak kadar ağır olan motorlu drezinlere
denir.

Resim 3.7. Motorlu drezinler

Vagonet, pompalı vagonet, pompalı drezin, motorlu vagonet ve motorlu drezin gibi
hat harici edilebilen yol araçlarını sevk ve idare etmeye yetkili olanlar ve bu araçların
yapabilecekleri hızlar aĢağıda belirtilmiĢtir.
Vagonet, pompalı vagonet, pompalı drezin, motorlu vagonet ve motorlu drezinler, yol
ve tesisler kontrolörü, yol Ģube Ģefi, kısım Ģefi, tesisler Ģefi ve bunların yardımcıları,
sürveyan ve çavuĢlar ile vekilleri tarafından sevk ve idare edilir. Motorlu drezinlerde tren
Ģefliği görevini, oto-motorlu drezin kursu görmüĢ veya gördüğü kurslarda tren Ģefliği eğitimi
almıĢ personel yapar.
Yol araçlarının yolun eğimine göre yapabilecekleri en fazla hız aĢağıdaki tabloda
gösterilmiĢtir.
En fazla hız,
Vagonetler
Pompalı Vagonetle
Pompalı Drezinler
Motorlu Vagonetler
Motorlu Drezinler

Meyil % 010'a kadar
5 km/s
30 km/s
30 km/s
40 km/s
50 km/s

Meyil % 010'dan fazla
5 km/s
20 km/s
20 km/s
30 km/s
40 km/s

Tablo: 3.3. Vagonet ve drezinlerin en fazla hız tablosu

Karanlık, sisli ve tipili kötü hava koĢullarında vagonet dıĢındakilerin hızları yarıya
indirilir.
Bölge ve zaman izini ile seyir eden motorlu drezin sınırlı seyir koĢuluna uymaz.
Tünellerde en fazla hız 20 km/s. i geçemez.
Ġstasyonlara giriĢte, hemzemin geçitler ve dar kurplardan geçilirken ve çok yollu
hatlarda karĢı taraftan gelen trenle karĢılaĢıldığında hız derhal durulabilecek Ģekilde azaltılır.
Makasların üzerinden ve yolda iĢçilerin çalıĢtığı yerlerden en fazla 10 km/s hızla
geçilir.
Motorlu drezinler makaslar üzerinden geçerken fren yapamaz ve hemzemin geçitlere
yaklaĢtığında düdük çalar.

3.3. Yol Araçlarından Diğer Hizmetlerden Yararlanılması
Araçlar yalnız demiryolu hizmetlerinde kullanılır. Ancak, aĢağıdaki durumlarda bu
kural dıĢına çıkılır. Vagonetlere kesinlikle personel ve diğer Ģahıslar binemez. Fakat ;
Pompalı ve motorlu drezinler ile motorlu vagonetler Yol Müdürlüklerinden izin
alınarak, bu yönetmelik hükümlerine uyulmak ve tarifesine göre ücret alınmak kaydıyla
demiryolu hizmetleri dıĢında da kullanılır. Bu durumda araca yetkili bir personel eĢlik eder.

Vagonetlere insanın binmesi yasaktır. Genel Müdürlükten yazılı izin alınmadan
görevli ve yetkili memur ile iĢçilerden baĢka hiç bir personel pompalı vagonet, pompalı
drezin, motorlu vagonet ve motorlu drezine binemez.
Bu araçlara binmelerine Genel Müdürlükçe izin verilenlerin servis kartlarına "............
binebilir" damgası vurulur.
Ġstasyonlarda görev yapan personelin ve ailelerinin hastalık ve doğum gibi durumlarda
doktor veya ebenin yardımına gerek duyulduğunda ve uygun tren bulunmadığında Yol ve
Tesisler Müdürlüklerinden veya trafik kontrolöründen izin alınarak en yakın doktor veya ebe
bir araç ile getirilir ya da hasta buraya götürülür.

3.4. Vagonet, Pompalı Vagonet, Motorlu Vagonetler Ve Trafiği
Vagonet, pompalı vagonet, pompalı drezin ve motorlu vagonetlerin trafiklerinde
aĢağıdaki kurallara uyulur.
Vagonet, pompalı vagonet, pompalı drezin ve motorlu vagonetlerin trafiğe çıkmaları:
Bu araçların trafiğe çıkabilmeleri için, ilgili servis yetkililerince 5576 model
düzenlenmesi zorunludur. Düzenlenen 5576 model nöbetçi hareket memuruna koçana imzası
alınarak teslim edilir. Ġstasyona teslim edilen 5576 modeller de ay sonunda Tesisler
Müdürlüğüne gönderilir.
TCDD

(M 5576)
……………………..Kısım
No: 29
Vagonet ve drezinlerin seyrüsefer
Bildirisi
………………….. tarihinde ………..…..……….. den ………………...………….. ye
kadar bir ……………………..….. seyrüsefer edecek ve …………………..………..
adındaki ………………….. tarafından yönetilecektir.
………………..….. hareket saat …..……… dakika ………..…………………..ve
muhtemel varıĢ saat …………………..dakika ………………….. dır.
Yönetenin ayarlı saati vardır.
Bu bildiri ………………….. tarihinde saat ………………….. de teslim alınmıĢtır.
Yol Memuru
( TCDD Matbaası Ġzmir -224-1992)
Tablo: 3.4. 5576 numaralı vagonet ve drezinlerin seyrüsefer bildirisi

5576 modele; aracın kimin idaresinde olduğu, seyredeceği bölge, hareket saati,
gideceği yer ve tahmini varıĢ saati yazılır. Nöbetçi hareket memuru bulunmayan yerlerden
sefere çıkacak araçlar için bu bilgiler aracı idare eden tarafından trafik kontrolörüne bildirilir.
Ġstasyon ve sayding hudutları içinde yapılacak seyirler için 5576 model düzenlenmez,
ancak, trafik kontrolörü veya nöbetçi hareket memurundan sözlü izin alınır.

Bu araçların, istasyonun veya saydingin hangi yoluna konulacağını trafik kontrolörü
veya nöbetçi hareket memuru belirler.
Trafiğe çıkacak araçların 5576 modeline, gecikmesi 15 dakikadan fazla olan trenlerin
gecikme süresi ile vaktinden önce seyir eden trenlerin ne kadar önce seyir ettikleri ve gün
içinde sefere konulan veya seferden kaldırılan trenlerin numaraları;
TMĠ sisteminde, trafik kontrolöründen alacağı bilgilere göre nöbetçi hareket memuru,
bunun olmadığı yerlerde aracı sevk ve idare eden personel tarafından yazılır ve aracı sevk ve
idare edenin imzası alınır.
TMĠ sisteminde, nöbetçi trafik kontrolörleri, her gün saat 07.00' da bölgesindeki bütün
istasyonları arayarak, gecikmesi 15 dakikadan fazla olan veya vaktinden önce seyir eden
trenleri ve sürelerini bildirir.
Vagonet, pompalı vagonet, pompalı drezin ve motorlu vagonetlerin trafiğinde
uyulacak kurallar aĢağıda belirtilmiĢtir.
Vagonet, pompalı vagonet, pompalı drezin ve motorlu vagonetlerin istasyonlar
arasında veya istasyonlar içinde çalıĢmaları veya seyir etmeleri gerektiğinde, araçlar yol
üzerine konulmadan önce aracı sevk ve idare eden yetkili; TMĠ sisteminde iki istasyon
arasından veya nöbetçi hareket memuru bulunmayan istasyonlardan sefere çıkacak araçlar
için trafik kontrolöründen, bunun dıĢında kalan istasyonlardan sefere çıkacak araçlar için
istasyon nöbetçi hareket memurundan bölge ve zaman izini alır.
Nöbetçi hareket memuru tarafından verilen bölge ve zaman izinlerinde, izin süresi
5576 modele yazılarak imzalanır ve araç sorumlusunun imzası alınır.
Aracı sevk ve idare edecek yetkili, trafik kontrolörüne veya nöbetçi hareket memuruna
kendini tanıttıktan sonra, hangi bölgeye gitmek istediğini ve ne kadar zamana gereksinimi
olduğunu bildirir. Trafik kontrolörü veya nöbetçi hareket memuru trenlerin trafiğine göre
izin ile birlikte saat ayarı da verir. Nöbetçi hareket memurunun, bulunmayan yerlerde araç
yetkilisinin 5576 modele hareket saatini yazarak imzalamasından sonra araç seyir etmeye
baĢlar.
Ġzin alan aracın yetkilisi bölgeyi, aldığı izin süresi içinde kullanabilir. Bölgeyi alınan
izin süresinde terk edemez veya varıĢ yerine ulaĢamazsa izin süresinin bitiminde aracı hat
harici ederek bölgeyi serbest bırakır veya izin süresinde iĢin bitmeyeceği veya varıĢ yerine
varılamayacağı anlaĢılırsa, süre bitmeden yeniden izin alınır.
Ġzinin bitiminde aracın hat harici edilerek bölgenin serbest bırakılmaması sonucu
meydana gelecek gecikme ve olaydan aracı sevk ve idare eden sorumludur.
Trafik kontrolörü veya istasyonlarla konuĢulamadığı durumlarda, tamamı vagonetler
gibi öncü ve artçı görevlendirilmek suretiyle seyir edebilir.

Ġzin alınan araçlar, makaslardan elle atlatılarak geçirilir. Elle kaldırılamayacak kadar
yüklü olduklarında makasların düzenlenmesi trafik kontrolörü veya nöbetçi hareket
memurlarınca sağlanır.
Aynı bölge içinde birden fazlasının seyri için izin verilebilir. Trafik kontrolörü ve
nöbetçi hareket memurları bu araçları trenlere karĢı korur. Birbirlerine karĢı korunmaları
araçları sevk ve idare edenlere aittir.
Trafik kontrolörü veya nöbetçi hareket memurları bu araçlara izin veya bölge ve
zaman izini verirken, trenlere gecikme verdirilmemesine dikkat eder. Bu nedenle, izin
verirken, zaman süresinin sonunu, bu bölgeye girecek olan bir tren için 10 dakika önce
açabilecek Ģekilde belirler.
Bölge zaman izni alan araçlar izinin bitiminde hat dıĢı edilmiĢ ve bölgeyi serbest
bırakmıĢ kabul edileceğinden, izin süresinin bitiminden sonra bu bölgeye tren gönderilebilir.
Vagonet, pompalı vagonet, pompalı drezin ve motorlu vagonetlerin seyirleri aĢağıdaki
Ģekilde bildirilir.
TMĠ sisteminde vagonet, pompalı vagonet, pompalı drezin ve motorlu vagonetlerin,
hareket saatleri, gidecekleri kilometre, tahmini varıĢ ve dönüĢ saatleri nöbetçi hareket
memurları veya araç yetkilisi tarafından trafik kontrolörüne bildirilir. Trafik kontrolörü bu
bilgileri grafiğe veya ilgili forma kayıt eder.
Vagonet, pompalı vagonet, pompalı drezin ve motorlu vagonetlerin dönüĢleri ve
seferlerinin bittiğinin bildirilmesi aĢağıdaki Ģekilde yapılır.
Ġki istasyon veya saydingin arasından hatta konulacaklar için, önce trafik
kontrolöründen bölge ve zaman izini alınması zorunludur.
Trafik kontrolöründen izin alınamaması durumunda araçlar, vagonet hükümlerine
uygun olarak hatta konulur ve seyir eder.
Vagonet, pompalı vagonet, pompalı drezin ve motorlu vagonetlerin dönüĢleri TMĠ
sisteminde nöbetçi hareket memurları veya bu görevi yapan personel, memur bulunmayan
yerlerde aracı sevk ve idare eden tarafından trafik kontrolörüne bildirilir.
Vagonet, pompalı vagonet, pompalı drezin ve motorlu vagonetlerin istasyonlardan
hareketi ve istasyonlara dönüĢleri veya seferinin son bulduğu, aĢağıdaki Ģekilde bildirilir.


Aracın gidiĢi ; "Km .......... ye bir vagonet saat ....... da gitti. Muhtemel varıĢ
saati ............. dır. Ġmza."



"Bir pompalı vagonet saat ........ da ......... istasyonuna gönderildi. Muhtemel
varıĢ saati .......... dır. Ġmza."




Aracın dönüĢü ; "Km ........... deki vagonet saat ...... da istasyonumuza geldi.
Ġmza."
"Pompalı vagonet ............. istasyonuna saat ......da geldi. Ġmza"

Vagonetlerin ve çeĢitli nedenlerle vagonet hükümlerine göre seyir ettirilen araçların
trafiği aĢağıdaki Ģekilde sağlanır. Ancak, bölge ve zaman izini alınarak yapılacak seyirlerde
izin verilen bölge ve süre içinde bu kurallara uyulmaz.
Vagonetler önünden ve arkasından 1050 metre mesafe ile görevlendirilecek öncü ve
artçılarla korunarak seyir eder. Öncü ve artçı olmadan vagonetlerin seyirlerine hiç bir
nedenle izin verilmez.
Öncü ve artçılar KuruluĢta görevli personel olup, beraberlerinde birer adet kırmızı ve
yeĢil iĢaret bayrağı, gece ise üç renkli fener bulunur.
Aralarında en az 500 er metre uzaklık bulunmak Ģartıyla, iki istasyon arasında birden
fazla vagonetin aynı yönde seyrine izin verilir. Bu durumda vagonetlerin ayrı ayrı
korunmasına gerek olmayıp, öndeki ve sondaki vagonetler için öncü ve artçı
görevlendirilmesi yeterlidir.
Kesin zorunluluk olmadıkça vagonetler gece seyir ettirilmez. Gece seyirleri gerekirse,
1050 metre uzaklıkta görevlendirilen öncü ve artçıdan sonra, 300 metre uzaklıkta ikinci bir
öncü ve artçı görevlendirilmesi zorunludur.
Ayrıca, vagonetin önüne ve arkasına kırmızı ıĢık veren birer fener konur. Birden fazla
vagonet seyir ediyorsa, en öndeki vagonetin önüne ve en arkadaki vagonetin arka tarafına
kırmızı ıĢık veren diğer vagonetlerin önüne ve arkasına gün ıĢığı veren fenerler konur.
Öncü ve artçılar, korumakla görevli oldukları araca doğru gelmekte olan treni, oto,
çekici oto, motorlu drezin veya benzeri demiryolu aracını gerekli iĢaretlerle durdurur, trenin
tren Ģefi ve makinistine veya bu görevi yapan personeline, ileride bir yol aracının
bulunduğunu bildirir ve trafik cetveline yazdırarak imzalar.
Öncü ve artçıların görevlendirildikleri yerden ayrılmaları ve konulmuĢ iĢaretleri
değiĢtirmeleri yasaktır.
Vagonet, pompalı vagonet, pompalı drezin ve motorlu vagonetler iki istasyon arasında
demiryolu üzerinde hat dıĢı edilmeden durdurulduklarında hiç tren beklenmese de öncü ve
artçı ile korunur.
DuruĢ süresince bu araçlar denetimsiz ve frenleri sıkılmadan bırakılmaz, sisli ve tipili
havalarda koruma önlemleri kestane fiĢeği ile desteklenir.
Vagonet, pompalı vagonet, pompalı drezin ve motorlu vagonetler trenlere aĢağıda
belirtildiği Ģekilde geçit vererek seyir eder.
Trene geçit verileceği, geçit verilecek kilometre ve saat belirtilerek aracı sevk ve idare
eden tarafından, nöbetçi hareket memuruna bildirilerek bölge ve zaman izini alınır. Aracın
geçit vereceği kilometre ve saat trenin trafik cetveline yazılarak personelin imzası alınır.

Ġki istasyon arasında trenlere geçit verecek olan yol aracı trenin geçiĢ saatinden en geç
10 dakika önce demiryolunun ve gabarinin dıĢına çıkarılır.
Trene geçit vermek üzere demiryolu ve gabari dıĢına çıkarılan araç, geçit verdikleri
tren vaktinde geçerse, trenin geçiĢinden 5 dakika sonra hatta konularak, ikinci trenin geçiĢ
saatinden 10 dakika öncesine kadar normal seyir eder, bu sürede tekrar hat dıĢına çıkarılır.
Tren vaktinden önce geçerse, trenin geçiĢinden 5 dakika sonra hatta konur ve trenin
gittiği yönden artçı ile korunarak seyir eder. Bu durumda hızı 5 km/s. i geçemez.
Bu arada ikinci bir trenin vakti gelmiĢse veya trenler konusunda tereddüde düĢülürse,
trafik kontrolöründen yeniden bölge ve zaman izini alınır veya vagonet hükümlerine göre
seyir edilir.
Ġstasyondan trenin gittiği yöne araçlar trenin hareketinden 5 dakika sonra hareket eder.
Geçit vermek üzere izin alan araç yetkilisi, sürenin bitiminden önce bulunduğu yerde
aracı hat dıĢına çıkarmak ve trafik kontrolörüne bildirmek zorundadır ve aracın hat dıĢı
edilmemesinden sorumludur. Araç yeniden izin alınmadıkça hatta konulamaz ve seyir
edemez. Verilen sürenin bitiminde aracın hat dıĢı edildiği bildirilmez ise trenler bekletilmez.
Araçları sevk ve idare eden, 5576 modele istasyonlara varıĢ, duruĢ ve kalkıĢ saatini
nöbetçi hareket memuruna yazdırır. Nöbetçi hareket memuru olmayan istasyonlar ile iki
istasyon arasındaki duruĢ noktalarına varıĢ ve kalkıĢ saatlerini kendisi yazarak imzalar.
Araçlar, sefere çıkmadan önce, dikkatle kontrol edilir, trafiği tehlikeye sokacak
bozukluk ve arızaları giderilir, frenlerinin çalıĢır olması sağlanır. Arızalı araçların sefere
çıkarılması yasaktır.
TCDD
(M 5510)
……………………..Ġstasyonu
TRENLERĠN HAREKET ZAMANLARINI GÖSTERĠR ĠHBAR KAĞIDI
……/……/……….. günü aĢağıdaki trenler sefere konulacaktır
Hareket saati
………….. No ………….. Treni ……..……...….. den …….….……….. kadar
………….. No ………….. Treni ……..……...….. den …….….……….. kadar
………….. No ………….. Treni ……..……...….. den …….….……….. kadar
………….. No ………….. Treni ……..……...….. den …….….……….. kadar
………….. No ………….. Treni ……..……...….. den …….….……….. kadar
Bu ihbar kağıdını ……/……/……….. günü hareket memurundan
Saat ………aldım Saat ………aldım Saat ………aldım Saat ………aldım Hareket
Memuru
Ġmza ve Sicil No Ġmza ve Sicil No Ġmza ve Sicil No Ġmza ve Sicil No Ġmza ve Sicil
No.
Tablo: 3.5. 5510 numaralı trenlerin hareket zamanlarını gösterir ihbar kağıdı

Araçları, sevk ve idare edenler, trafikleri ile ilgili her türlü tedbiri almaktan
sorumludur ve 5510 modeli yanlarında bulundurmak zorundadır.

Araçlar birbirine ve trenlere bağlanamaz ve yokuĢta çekilemez.
Vagonetler veya vagonet hükümlerine göre seyir ettirilen araçlar, yokuĢta ve düz
yollarda el ile itilerek ve iniĢlerde kaçmaması için arkadan tutularak yürütülür.
ĠniĢlerde, ön tarafında durarak arkaya doğru dayanmak yasaktır. Vagonetlerin fren
kolu gidiĢ yönüne göre arka tarafta bulunur.
Araçlara, gerektiğinde demiryolu dıĢına çıkarılması ve malzemenin yükletilmesi
boĢatılması için yeteri kadar iĢçi refakat ettirilir. Refakat edecek iĢçi sayısı aracı idare eden
tarafından belirlenir.
Seferi biten araçlar demiryolu dıĢına çıkarılarak bunlara ayrılan yerlere veya garaja
konur. Garaj olmayan yerlerde demiryolu dıĢına çıkarılan araçların tekerlekleri zincirlerle
bağlanır ve kilitlenir, kilitlenemeyenler ters çevrilir.
Pompalı vagonet, pompalı drezin ve motorlu vagonetlerde seyirleri sırasında birer
kırmızı bayrak, iki adet üç renkli fener bulunur ve üzerlerine kırmızı bayrak takılır,
vagonetlerin gece seyirlerinde üç renkli iki fener bulunur.
Sefere çıkacak olan araçlarda mutlaka bir adet seyyar telefon veya telsiz bulunur.
Araçlar için istasyonlarda trenlerin giriĢ ve çıkıĢlarını idare eden iĢaretler kullanılmaz.
Tren teĢkil memurları bunların durdurulması veya yürütülmesi için gerekli iĢaretleri verir.
Aracı idare edenler bu iĢaretlere uymak zorundadır. Araçların istasyonlara giriĢinde makasta
tren teĢkil memuru bulundurulmaz.

3.5. Motorlu Drezinler ve Trafiği
Motorlu drezinler diğer yol araçlarından ayrı olarak aĢağıdaki kurallara uygun olarak
seyir eder.
Motorlu drezinin sefer edeceği bir gün önceden, sevk ve idare edecek yetkili
tarafından 5576 modelle çıkıĢ istasyonuna bildirilir. Kaza ve benzeri acil durumlarda aynı
günde seferi talep edilebilir.
5576 modeli alan istasyon motorlu drezinin sefer edeceğini, seyir edeceği kısımdaki
bütün istasyonlar ile bu kısımdan geçecek trenleri gönderecek istasyonlara telle bildirir.
Motorlu drezinler tarifesiz olarak sefere konulur ve seferi bittiğinde, seferinin son
bulduğu istasyon tarafından durum yine ilgili istasyonlara telle bildirilir.
Motorlu drezinlere 5504 model trafik cetveli düzenlenir ve 5576 modelin koçanına
imzası alınarak sevk ve idare edene teslim edilir. Sayding veya memursuz yerlerden sefere
çıkacakların trafik cetveli sevk ve idare eden tarafından düzenlenir.

TMĠ sisteminde motorlu drezinlerin gönderilmesi için, trenler gibi sevk emri alınır ve
hareket bildirisi yapılır.
Motorlu drezinler seferlerinin baĢlangıcında trafik kontrolöründen veya hareket
memurundan izin almadıkça hatta konulamaz.
Motorlu drezinler gönderilmeden önce hiç tren olmasa da trafik cetveline mutlaka
korunma saati yazılır ve yetkilinin imzası alınır. Korunma saati veya bölge ve zaman izninin
bitim saati komĢu istasyonlardan ilk çıkacak trenin hareket saatinden 10 dakika önce motorlu
drezinin komĢu istasyona varması dikkate alınarak belirlenir. Korunma saati veya bölge ve
zaman izninin bitiminde hattan çıkarılmıĢ kabul edilirler.
Motorlu drezinler genel kural olarak trenlerle istasyonlarda buluĢma yapar. Motorlu
drezin ile trenlerin buluĢmalarında, tarifesiz iĢ trenlerinin trenlerle buluĢmasına ait hükümler
aynen uygulanır.
Motorlu drezinin buluĢma istasyonuna buluĢacağı trenin bu istasyondan hareketinden
10 dakika önce varması gerekir ve buna göre korunma saati yazılır veya bölge zaman izni
verilir.
Motorlu drezin yukarıdaki Ģartlara uymak Ģartıyla bir istasyonda durmadan geçen
trenlerle de buluĢma yapabilir.
Motorlu drezini idare eden yetkili, korunma saatinde veya bölge ve zaman izninin
bitiminde ve trenlerin hareket saatinden en az 10 dakika önce istasyona varacak Ģekilde
seyrini düzenler. Verilen süre bitmeden önce hat dıĢı edilip, bölgenin serbest bırakıldığı araç
yetkilisi tarafından trafik kontrolörüne veya istasyona bildirilir.
Motorlu drezin buluĢma istasyonuna trafik cetvelinde yazılı korunma saatinde veya
bölge ve zaman izninin bitim saatinde gelemezse, geldiği veya hat dıĢı edildiği trafik
kontrolörüne bildirilmezse tren bekletilmez.
Bu durumda, treni sevk edecek istasyon, trenin duruĢu yoksa treni durdurduktan sonra,
5588 modele motorlu drezinin gelemediğini ve azami dikkat edilmesini yazarak trafik
cetveline de yazar ve treni sevk eder. Trafik kontrolörü emri veya 5588 model verilerek sevk
edilen trenin makinisti, motorlu drezini görünceye kadar sık sık düdük çalarak dikkatle seyir
eder. BuluĢma istasyonuna, yazılan korunma saatinde veya bölge ve zaman izninin bitiminde
varamayan motorlu drezin bu saatte demiryolu dıĢına çıkarılır. Belirlenen saatte motorlu
drezinin demiryolu dıĢına çıkarılmamasından bunu idare eden yetkili sorumludur.
Lastik tekerlekleri bulunan, demiryolunda ve karayolunda seyir edebilen araçlar,
kendiliklerinden hat harici olabildiklerinden trafikleri aynen motorlu drezinler gibi sağlanır
ve trenlere geçit verdirebilir. Ancak, hat dıĢı edildiği trafik kontrolörüne bildirmeden
bulunduğu kesime tren gönderilemez. Bu araçta, tren Ģefi ve bu görevi yapabilecek nitelikte
bir personel bulundurulur.

Belirlenen buluĢmanın, trenin veya motorlu drezinin gelememesi nedeniyle
gerçekleĢmemesi halinde tarifesiz iĢ trenlerine ait hükümlere göre iĢlem yapılır.
Gecikmeli trenlerle buluĢmalarında da bu maddede belirtildiği Ģekilde iĢlem yapılır.
Ancak, gecikmeli tren buluĢma istasyonuna belirlenen saatten önce gelir ve motorlu drezin
bu saatte gelemezse, tren motorlu drezinin trafik cetvelinde yazılı korunma saatine veya
bölge ve zaman izninin bitimine kadar bekletilir.
GecikmiĢ trenlere karĢı motorlu drezinlere verilecek korunma saati veya bölge ve
zaman izini süresi belirlenirken, trenin en az seyir süreleri dikkate alınır. Trafik cetveline
yazılan korunma saati komĢu istasyona sevk emirleri gibi bildirilir.
Tarifesiz motorlu drezinle, tarifesiz iĢ treni ve demiryolu makineleri aĢağıdaki
kurallara uyarak aynı hat kısmında aynı anda seyir edebilir.


Motorlu drezinle iĢ treni veya demiryolu makinesi aynı anda iki istasyon
arasında bulunmamak,



HaberleĢme olmak,



Serbest yol, sevk emri veya bölge zaman izni alınmıĢ olmak,



BuluĢmaları istasyonda yapmak,



Tarifesiz olarak sefer eden birden fazla motorlu drezin için de aynı hükümler
uygulanır.



Motorlu drezinler hattan çıkarılarak, tarifesiz iĢ treni ve demiryolu makinelerine
geçit veremez.



Motorlu drezinlerin tarifesiz iĢ treni veya demiryolu makineleri ile
buluĢmalarında, tarifesiz iĢ trenlerinin birbirleri ile buluĢmalarına ait hükümlere
göre iĢlem yapılır.

Motorlu drezinler, zorunlu durumlarda iki istasyon arasında bir veya birkaç noktada
hattan çıkarılarak trenlere aĢağıdaki kurallara uyularak geçit verir.


HaberleĢmenin olması,



Motorlu drezinin hangi km.lerde saat kaçta ve kaç dakika süre ile hattan
çıkarılacağı trafik cetveline nöbetçi hareket memuru tarafından yazılarak sevk
ve idare edenin imzası alınır.



Sevk emrinde bu husus komĢu istasyona bildirilir.



Motorlu drezinin geçit vereceği km.nin iki tarafındaki istasyonlar, bu yöne sevk
edecekleri trenin tren Ģefi ve makinistine, motorlu drezinin geçit vereceği
km.leri 5588 modelle imza karĢılığı bildirir, ayrıca trafik cetveline de yazar.



Motorlu drezini sevk ve idare eden, hattan çıkması için belirlenen saatte,
belirlenen km.ye varamasa da mutlaka o saatte motorlu drezini demiryolu dıĢına
çıkarır.

Trenlerin geliĢ yönlerine göre trenlere aĢağıdaki Ģekilde motorlu drezinler geçit verir.
KarĢıdan gelecek tren vaktinde ise, trenin komĢu istasyondan çıkıĢından 5 dakika önce
motorlu drezin bulunduğu yerde demiryolu dıĢına çıkarılır, korunma saati buna uygun olarak
yazılır.
KarĢıdan gelen tren gecikmeli ise, motorlu drezini sevk edecek istasyonun nöbetçi
hareket memuru veya trafik kontrolörü trenin komĢu istasyondan hareket edeceği saati en az
seyir süresini takip edeceğini dikkate alarak belirler ve bu saatten 5 dakika önce hat dıĢı
olması için motorlu drezine korunma saati yazar veya bölge ve zaman izini verir. Aracı idare
eden bu saatte aracı bulunduğu yerde demiryolu dıĢına çıkarır.
Eğer tren belirlenen saatten önce gelirse o saate kadar bekletildikten sonra sevk edilir.
Bu durumlarda da trene 5588 modelle veya trafik kontrolörü emri ile motorlu drezinin
gelemediği tren personeline bildirilir.
Kendini takip edecek vaktindeki bir trene geçit verecek motorlu drezin, trenin motorlu
drezini sevk eden istasyondan hareketinden en az 20 dakika önce sevk edilir ve trenin
hareket saatinde bulunduğu yerde demiryolu dıĢına çıkarılır. Korunma saati veya bölge ve
zaman izini bunu sağlayacak Ģekilde yazılır. Arada 20 dakikadan az zaman varsa motorlu
drezin gönderilmez.
Motorlu drezini takip edecek tren gecikmeli ise, motorlu drezini sevk edecek nöbetçi
hareket memuru veya trafik kontrolörü gecikmeli trenin en az seyir süresini takip edeceğini
dikkate alarak, trenin hareket saatini belirler. Belirlenen hareket saati ile motorlu drezinin
sevk edileceği saat arasında en az 20 dakika süre varsa ve motorlu drezin trenin hareket
saatinde geçit vereceği km.ye varabilecekse, trenin belirlenen hareket saatinde motorlu
drezinin demiryolu dıĢına çıkarılmasını sağlayacak korunma saati trafik cetveline yazılarak
motorlu drezin sevk edilir.
Trene, motorlu drezinin geçit vereceği km ve saat trafik cetveline yazılarak ve trafik
kontrolörü emri olarak tren Ģefi ve makiniste bildirilir. Tren belirlenen saatten önce gelirse,
bu saate kadar bekletildikten sonra aynı Ģekilde sevk edilir.
Motorlu drezinin geçit vereceği trenlerin ilk istasyonda duruĢu yoksa, motorlu
drezinin geçit vereceği duruĢu olan daha önceki istasyonlar tarafından bildirilir. Bu mümkün
olmazsa, tren durdurularak bildiri yapılır.

Trenlere geçit vermek için veya baĢka nedenle demiryolu dıĢına çıkarılan motorlu
drezinler aĢağıdaki Ģekilde hatta konularak seyrine devam eder.


Motorlu drezin, trenin geldiği yöne gidecekse trenin geçiĢinden sonra hatta
konulur.



Motorlu drezin geçit verdiği treni takip edecekse, trenin geçiĢinden 10 dakika
sonra hatta konulur.



Motorlu drezinin hatta tekrar konulup seyir edebilmesi için, diğer trenlerin geçiĢ
saatine göre sürenin yeterli olması ve o saatte baĢka geçecek tren olmaması
gereklidir. Demiryolu dıĢına çıkarılmıĢ olan motorlu drezinlerin tekrar
demiryoluna konulması için önce trafik kontrolöründen izin alınması
zorunludur.



Trenlerin durumunda tereddüde düĢüldüğünde aracı idare eden tarafından
komĢu istasyonlardan veya trafik kontrolöründen gerekli bilgi alınır. Bilgi
alınamazsa vagonet hükümlerine göre seyir eder.

Motorlu drezini istasyon uzaklığı ile bir tren takip ediyorsa, motorlu drezinin kendisini
takip eden trenin çıktığı istasyondan hareket saatinden önce öndeki istasyona varması
zorunludur ve korunma saati veya bölge ve zaman izini buna göre belirlenir.


Takip eden tren vaktinde olduğu halde, korunma saati veya bölge zaman süresi
bitiminde öndeki istasyona motorlu drezin varamazsa, trene 5588 model
verilerek ve motorlu drezinin varamadığı tren Ģefi ve makiniste imza karĢılığı
bildirilerek tren sevk edilir.



Takip eden tren gecikmeli ise, korunma saati veya bölge zaman süresi bitiminde
motorlu drezin öndeki istasyona varamazsa tren bekletilmez, ancak, tren
belirlenen korunma saati ve bölge zaman süresi bitmeden gelmiĢse bu saate
kadar bekletildikten sonra bir önceki maddedeki Ģekilde iĢlem yapılarak sevk
edilir.



Korunma saati ve bölge zaman izni bitiminde öndeki istasyona varamayan
motorlu drezin o saatte bulunduğu yerde demiryolu dıĢına çıkarılır.



Motorlu drezinin varamadığını öğrenen trenin makinisti motorlu drezini
görünceye kadar sık sık düdük çalarak dikkatle seyrine devam eder.



Ġki istasyon arasında arızalanan motorlu drezin derhal hat dıĢına çıkarılır ve
komĢu istasyonlardan birine veya trafik kontrolörüne bildirilir. Arıza
giderildikten sonra tekrar demiryolu üzerine konulmadan önce yine komĢu
istasyonlardan veya trafik kontrolöründen izin alınır. Ġzin alınamamıĢ veya arıza
giderilememiĢse, motorlu drezin vagonet hükümleri uygulanarak ilk istasyona
kadar götürülür.

HaberleĢme olmadığında motorlu drezinler de trenlere uygulanan hükümlere uyar.
BuluĢmalar dıĢında motorlu drezinlerin istasyonlara kabulü için tren teĢkil memuru
gönderilmez, giriĢ iĢaretleri açılmaz. Ancak, tren teĢkil memuru bunların durdurulması veya
yürütülmesi için gerekli iĢaretleri verirler.
Motorlu drezinlerde bir adet seyyar telefon veya telsiz, iki kırmızı bayrak, bir adet üç
renkli fener, ağız düdüğü, bir kutu kestane fiĢeği bulunur.
Gece seferleri veya iki taraf ucu aynı anda görülemeyen tünellerden geçiĢleri sırasında
veyahut ta sisli ve tipili havalarda, 200 metreye kadar uzak mesafeye ıĢık verecek kuvvette
olması gereken projektörler yakılmıĢ olmalı ve arka tarafa kırmızı ıĢık veren feneri de
bulunmalıdır. Aksi halde bu durumlarda sefer etmeleri yasaktır.

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Bakım onarım tren, makine ve araçlarının trafiğini aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre
düzenleyiniz.
ĠĢlem Basamakları

Tavır ve Öneriler
 Emniyet tedbirlerini alınız

 Raylı Sistemlerde Bakım Onarım Tren,
Makine ve Araçlarını sefere koymak için;
 Tren için gerekli vagonların sayı ve
tiplerini belirleyiniz.
 Trenin sefere konulması istenilen tarih ve
iĢin süresini belirleyiniz.
 ĠĢ treninin çalıĢacağı bölgeyi ve
geceleyeceği istasyonu belirleyiniz.
 ĠĢ treninin tarifeli veya tarifesiz olacağını
belirleyiniz.
 Demiryolu makinelerinin çekeceği yükü,
darasını, fren ağırlığını, dingil basıncını
ve diğer özelliklerini belirleyiniz.
 Poz otosunun hızını ve eğime göre
çekebileceği yükü belirleyiniz.

 Dikkatli ve titiz çalıĢınız
 Emirlere uyunuz
 Soğukkanlı olunuz
 Yönetmeliklerdeki konuĢma
kalıplarına uyunuz
 KonuĢmalarınızın anlaĢılır olmasına
dikkat ediniz.
 Diğer birimlerle iĢbirliğine açık olun.
 Yönetim iĢlevlerini kullanınız.

 ĠĢ trenleri ve Demiryolu Makinelerinin
trafiğini düzenlemek için;
 ĠĢ trenleri ve demiryolu makineleri
iĢlediği hat üzerindeki bütün istasyonlarda
durur. Trafik cetvelleri nöbetçi hareket
memurlarınca alınarak iĢlemleri yapılır ve
hareket emrinde tekrar geri verilerek tren
gönderilir.
 ĠĢ treni ve demiryolu makineleri iki
istasyon arasında çalıĢtığı müddetçe, her
iki komĢu istasyon ve trafik kontrolörleri
bu bölgeye baĢka bir tren göndermesi için
gerekli önlemleri alınız.
 ĠĢ trenlerinin seyirlerine, trenlerin trafiği
konusunda kurs görmüĢ ve kursu baĢarı
ile bitirmiĢ ilgili servisin yetkili bir
memuru refakat etmedikçe izin
vermeyiniz.
 Treni gönderecek nöbetçi hareket
memuru, trafik kontrolöründen bölge ve
zaman izini alır. Diğer sistemlerde komĢu
iki istasyonun nöbetçi hareket memurları
birbirinden serbest yol alır.

 Alınan bölge ve zaman izini makinist ile
refakat memuruna imza karĢılığı bildirilir
ve trafik cetveline yazılır.
 Tren servis yoluna gönderilir ve hareket
bildirisi trafik kontrolörüne ve/veya
komĢu istasyona yapılır.
 Servis yoluna giren iĢ treninin tren Ģefi,
telefonla varsa trafik kontrolörüne, yoksa
gönderen istasyonun nöbetçi hareket
memuruna, iĢ treninin servis yoluna
girdiğini ve servis yolu makasının ana
yola düzenlenerek kilitlendiğini bildirir.
Bu bildiriyi alan trafik kontrolörü ve/veya
istasyon, komĢu istasyonlara iĢ treninin
servis yoluna girdiğini bildirir.
 Trenin servis yoluna girdiği tren Ģefi
tarafından bildirilinceye kadar iki istasyon
arasına tren gönderilmemesi için
istasyonlar ve trafik kontrolörü gerekli
önlemleri alır.
 ĠĢ treninin tren Ģefi, telefonla varsa trafik
kontrolörüne, yoksa komĢu istasyonun
nöbetçi hareket memuruna çalıĢmalarının
bittiğini ve istasyona döneceğini bildirir.
 Trafik kontrolörü veya nöbetçi hareket
memuru, gelip geçecek tren yoksa, tren
Ģefine makası ana yola düzenleyerek
çıkması için bölge ve zaman izni veya
korunmaya çekilme saatini bildirir. Eğer
geçecek baĢka trenler varsa bu trenlerin
geçmesinden sonra izin verileceği ve
tekrar araması bildirilir.
 Trafik kontrolörü veya nöbetçi hareket
memurundan çıkıĢ izini alan tren Ģefi,
treni ana yola çıkarır ve makası ana yola
düzenleyerek kilitler, trafik kontrolörü
ve/veya nöbetçi hareket memuruna
telefonla garanti verdikten sonra istasyona
dönmek üzere treni hareket ettirir.
 KomĢu istasyonlar ve trafik kontrolörü iĢ
treni istasyona gelinceye kadar, bu kısma
tren gönderilmemesi için gerekli
önlemleri alır. Tren geldikten sonra
tedbirler kaldırılır ve diğer trenlerin
geçmesine izin verilir.

 Karkürer makine ve trenlerinin trafiğini
düzenlemek için;
 Karkürer trenleri yalnız ilgili yol
memurları tarafından idare edilmesine izin
veriniz.
 Trafik kontrolörü ile istasyonlar arasında
haberleĢme olmadığı halde, istasyonlar
arasında haberleĢme varsa, istasyonlar
birbirlerinden sevk emri alarak ve
korunma saati ve korunma istasyonu
yazarak yolu kardan temizlemek üzere
karkürer trenini gönderir.
 Ġstasyonların birbirleri veya trafik
kontrolörüyle haberleĢme yapamamaları
halinde, karkürer treni, seferde olan diğer
trenlerden, orere göre bu hat kesiminden
geçecek ilk trenin komĢu istasyondan
hareket saatinden 20 dakika önce
istasyonlardan birinde olmasını
sağlayacak Ģekilde korunma saati ve
istasyonu yazılarak gönderilir.
 Korunma saatinin bitiminde istasyona
varamayan karkürer treni her iki yönden
iĢaretlerle korunmaya alınır ve
istasyonlardan birine bir memur
gönderilerek diğer trenlerin
gönderilmeyeceği konusunda yazılı
güvence alındıktan sonra seyrine devam
eder.
 Demiryolu Araçlarının trafiğini
düzenlemek için;
 Yol araçlarının yolun meyiline göre
yapabilecekleri en fazla hız tablo 3.3.den
belirleyiniz.
 Karanlık, sisli ve tipili kötü hava
koĢullarında vagonet dıĢındakilerin
hızlarını yarıya indiriniz.
 Tünellerde en fazla hız 20 km/s. i
geçmemesine dikkat ediniz..
 Ġstasyonlara giriĢte, hemzemin geçitler ve
dar kurplardan geçilirken ve çok yollu
hatlarda karĢı taraftan gelen trenle
karĢılaĢıldığında hızı derhal durulabilecek
Ģekilde azaltınız.
 Makasların üzerinden ve yolda iĢçilerin

çalıĢtığı yerlerden en fazla 10 km/s hızla
geçiniz.
 TMĠ sisteminde vagonet, pompalı
vagonet, pompalı drezin ve motorlu
vagonetlerin, hareket saatleri, gidecekleri
kilometre, tahmini varıĢ ve dönüĢ saatleri
nöbetçi hareket memurları veya araç
yetkilisi tarafından trafik kontrolörüne
bildirilir. Trafik kontrolörü bu bilgileri
grafiğe veya ilgili forma kayıt eder.
 Bu araçların, istasyonun hangi yoluna
konulacağını belirleyiniz.
 Sefer sonrası gerekli iĢlemleri yapmak
için;

Aracın dönüĢü ; "Km ........... deki
vagonet saat ...... da istasyonumuza geldi.
Ġmza."
 "Pompalı vagonet ............. istasyonuna
saat ......da geldi. Ġmza"
 bildirileri yapılır.
 Bekleyen tren varsa yola gönderilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi vagonet ve drezinlerin tünellerden azami geçiĢ hızıdır?
A) 5Km/h
B) 10Km/h
C) 20Km/h
D) 25Km/h

2.

AĢağıdakilerden hangisi vagonet ve drezinlerin trafiğinde düzenlenen modeldir?
A) 5201
B) 5576
C) 5588
D) 7003

3.

Karkürer trenlerini idare etmeye kim yetkilidir.?
A) Makinist
B) Yol memuru
C) Tren TeĢkil Memuru D) Yol çavuĢu

4.

Ġki istasyon arasında birden fazla vagonetin aynı yönde seyrine izin verilebilmesi için
aralarında en az ne kadar mesafe olmalıdır?
A) 1050m
B) 300m
C) 700m
D) 500m

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
5.

(……)Kol kuvvetiyle pompası çalıĢtırılarak yürütülen, hem insan ve hem malzeme
taĢımak için kullanılan ve iki ila dört kiĢi ile hattan kolaylıkla çıkarılabilen iki dingilli
araca pompalı drezin denir.

6.

(……)TMĠ sisteminde vagonet, pompalı vagonet, pompalı drezin ve motorlu
vagonetlerin, hareket saatleri, gidecekleri kilometre, tahmini varıĢ ve dönüĢ saatleri
nöbetçi hareket memurları veya araç yetkilisi tarafından trafik kontrolörüne bildirilir.
Trafik kontrolörü bu bilgileri grafiğe ve ilgili forma kayıt eder.

7.

(…..)Ġki istasyon arasında trenlere geçit verecek olan yol aracı trenin geçiĢ saatinden
en geç 10 dakika önce demiryolunun ve gabarinin dıĢına çıkarılır.

8.

(…..)Araçları, sevk ve idare edenler, trafikleri ile ilgili her türlü tedbiri almaktan
sorumlu ve 5550 modeli yanlarında bulundurmak zorundadır.
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 “Uygulamalı Test’”e geçiniz.

UYGULAMALI TEST
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.

1.

Değerlendirme Ölçütleri
Raylı sistemlerde bakım onarım tren, makine ve araçlarını
sefere koymak için gerekenleri yaptınız mı?

2.

ĠĢ trenleri ve demiryolu makinelerinin trafiğini düzenlemek
için gerekenleri yaptınız mı?

3.

Karkürer makine ve trenlerinin trafiğini düzenlemek için
gerekenleri yaptınız mı?

4.

Demiryolu araçlarının trafiğini düzenlemek için gerekenleri
yaptınız mı?

5.

Sefer sonrası gerekli iĢlemleri yaptınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
KONTROL LĠSTESĠ
Bu Modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Değerlendirme Ölçütleri
Sevk emri verdiniz mi?
Trenlerin istasyonlara kabul ve sevk yollarını belirlediniz mi?
GeliĢ bildirisi yaptınız mı?
Trenleri istasyonlara kabul ve sevk ettiniz mi?
BuluĢma değiĢikliği emirlerini yerine getirdiniz mi?
Hareket bildirisi yaptınız mı?
Trenlerin buluĢma veya tespit emirlerini yerine getirdiniz mi?
Trenlerin öne geçme emirlerini yerine getirdiniz mi?
Orer dıĢı durmayı sağladınız mı?
Orerdeki duruĢun kaldırılmasını sağladınız mı?
ġartlı Sevki bildirmeyi veya bildirimi uyguladınız mı?
Tarifeli trenle tarifesiz trenin buluĢmasını sağladınız mı?
Kapalı istasyonlarda tren trafiğini düzenlediniz mi?
Raylı Sistemlerde Bakım Onarım Tren, Makine ve Araçlarını
sefere koymak için gerekenleri yaptınız mı?
ĠĢ trenleri ve demiryolu makinelerinin trafiğini düzenlemek için
gerekenleri yaptınız mı?
Karkürer makine ve trenlerinin trafiğini düzenlemek için
gerekenleri yaptınız mı?
Demiryolu araçlarının trafiğini düzenlemek için gerekenleri
yaptınız mı?
Sefer sonrası gerekli iĢlemleri yaptınız mı?

Evet

Hayır

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 modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.

CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

D
A
C
B
DOĞRU
YANLIġ
YANLIġ
DOĞRU

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

A
B
D
A
YANLIġ
YANLIġ
DOĞRU
DOĞRU

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

C
B
B
D
YANLIġ
DOĞRU
DOĞRU
YANLIġ

ÖNERĠLEN KAYNAKLAR
ÖNERĠLEN KAYNAKLAR


http://www.railsimturkiye.com/forum/



http://e40003.me.metu.edu.tr/



http://www.tulomsas.com.tr/index.php

KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
 Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait Yönetmelik, TCDD, Sivas Eğitim
Merkezi, 2005
 http://www.tcdd.gov.tr/genel/mevzuat.htm
 http://www.wowturkey.com

