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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Demiryolları bütün dünyada vazgeçilmez bir ulaĢım sektörüdür. Yapılan istatistiksel
araĢtırmalar sonucuna göre en güvenilir ulaĢım sistemleridir. En mükemmel sistemlerde bile
elde olmayan nedenlerden dolayı istenmeyen bazı düzensizlikler ortaya çıkabilmektedir. ĠĢte
bir iĢletmeyi test etmek veya kıyaslamak istiyorsanız bu elde olmayan düzensizlikler
karĢısında yaptığı çalıĢmaları çok iyi incelemeniz yeterli olacaktır.
Raylı sistem iĢletmeleri, muhtemel düzensizlikler karĢısında yapılması gerekenleri en
ince ayrıntısına kadar planlar ve hatta bu düzensizliklerin olmaması için bütün tedbirleri
alırlar.
Bu modülle, TMĠ ve TSĠ sistemlerindeki düzensizlikleri giderebilmeyi ve
istasyonlardaki yerel kumanda masasını/panosunu kullanabilmeyi öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
TMĠ ve TSĠ sisteminde trenlerin seyirlerindeki düzensizlikleri giderebileceksiniz.

ARAġTIRMA



Çevrenizde istasyon veya garda bulunan trafik kontrol merkezini ziyaret edip
düzensizliklerin giderilmesi ile ilgili yetkililerden bilgi alınız.
Kriz yönetimi ile ilgili kitaplardan bilgi derleyerek sınıftaki arkadaĢlarınızla
birlikte kriz yönetimi sunusu gerçekleĢtiriniz.

1. TMĠ VE TSĠ ( CTC ) SĠSTEMĠNDE
TRENLERĠN SEYĠRLERĠNDEKĠ
DÜZENSĠZLĠKLERĠN GĠDERĠLMESĠ
Ana yoldaki düzensizliklerde yapılacak iĢlemler aĢağıda belirtilmiĢtir:
Ana yol üzerinde trenlerin trafiğini tehlikeye düĢürecek veya engelleyecek bir arızanın
düzensizliğin bulunduğu demir yolu kısmının her iki yönüne iĢaretler konulur ve bu durum
gerekli evraklarla tren personeline bildirilir. Tren olmasa veya tren personeline evrakla
bildirilse de arızalı yol mutlaka iĢaretlerle korunur. KomĢu istasyonlara ve trafik
kontrolörüne bildirilir.
Tren personeli, trenin seyri sırasında demir yolu trafiğini tehlikeye düĢürecek ve demir
yolu ile araçlarına zarar verecek arıza ve düzensizlikleri gördüğünde derhâl telefon veya
telsizle trafik kontrolörüne ve ilgililere bildirir. Telle de doğrular. Acil hâllerde treni
durdurarak yolun bu kısmını iĢaretlerle emniyet altına alır. Ayrıca trafik cetveline yazar veya
rapor düzenler.
Tren personelinin telgrafını alan yol veya servis yetkilileri ile diğer ilgililer bildirilen
arıza ve düzensizliklerin giderilmesi için gerekli önlemleri en kısa sürede alırlar. Arıza ve
düzensizliğin giderildiğini önce telefonla sonra telle trafik kontrolörüne, istasyonlara ve
diğer ilgililere bildirirler.
Yol veya tesis görevlileri veya yetkilileri tarafından arıza ve düzensizliğin giderildiği
bildirilinceye kadar istasyonlar ve trafik kontrolörleri buradan geçecek trenlerin arıza ve
düzensizliğin bulunduğu yerde durması veya yavaĢ geçmesi için gerekli evrakları tren Ģefi ve
makiniste verir veya verilmesini sağlar.
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Demir yolu kenarında veya yakınında yangın olduğunu öğrenen demir yolu personeli,
önce ilgili yol personeline, bunlar tarafından da trafik kontrolörüne, kısım Ģefine ve komĢu
istasyonlara, yol, ticaret, hareket ve tesisler müdürlüğüne ve diğer ilgililere bildirir.
Genel müdürlükten 24 saat önceden izin alınmadan ana yol ile istasyonların tren kabul
ve gönderme yolları herhangi bir nedenle trafiğe kapatılamaz. Ancak acil ve olağanüstü
durumlarda bu kuralın dıĢına çıkılabilir.

Resim 1.1: Trenlerin gidemeyeceği bir yol

Yol personeli, herhangi bir nedenle üzerinde seyir edilemeyecek olan yol kısmını
genel hükümlere göre korunmasını sağladıktan sonra durumu telefonla veya telsizle varsa
trafik kontrolörüne ve komĢu istasyonlara bildirir. Daha sonra bunu telgrafla doğrular. ġayet
yol personeli trafik kumanda merkezi veya istasyonlarla görüĢemezse durumu haberci ile
komĢu istasyonlardan birine bildirir. Bu bildiriyi alan ilgililer de durumu komĢu istasyonlara
ve diğer ilgililere bildirir.
Bu bildiriyi alan komĢu istasyonlar, ana yollarının arızanın bulunduğu yönüne kırmızı
iĢaret koyar. Emniyet tesisatı bulunan istasyonlarda kumanda kollarının üzerine “yol
kapalıdır” levhalarını asar. DRS sisteminde hareket memurları, TSĠ ve TMĠ sisteminde ise
trafik kontrolörleri de bu yöne kumanda eden düğme ve butonlar üzerine kullanmayı önleyici
engeller koyar. Yol kapalı kaldığı sürece komĢu istasyonlar arızalı yöne hizmet trenlerinden
baĢka tren gönderemez.
Yol personeli, yolun açıldığını telgrafla trafik kontrolörü ve istasyonlara, trafik
kontrolörü de durumu komĢu istasyonlara bildirir. Ġstasyonlar bu bilgiyi aldıktan sonra daha
önce koymuĢ oldukları durma iĢaretlerini, kestane fiĢeklerini ve yol kapalı levhalarını
kaldırır. Yolun açıldığı hakkındaki bildirinin trafik kumanda merkezine yapılamaması
hâlinde yetkili yol personeli tarafından durum komĢu istasyonlardan birine telgrafla bildirilir.
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Trenlerin seyri sırasında lokomotif ve trende görevli personel ile yol personeli
aĢağıdaki hususlara dikkat eder.












Trenin seyri sırasında makinist her Ģeyden önce seyredeceği yola iĢaretlere ve
lokomotifin gidiĢine dikkat eder. Bundan baĢka zaman zaman arkaya bakarak
treni de gözetler. Lokomotifte görevlendirilen diğer personel de bu konularda
makinist ile müĢtereken sorumludur.
Tren personeli yolda diğer görevlerini yaparken aynı anda trenin seyrine ve
makinist tarafından veya yoldan verilecek iĢaretlere de özellikle dikkat eder.
Yolcu trenlerinde görevli tren Ģefi ve tren teĢkil memuru veya bu görevleri
yapan personel önce trenin trafik emniyetinin sağlanmasına dikkat eder. Bilet
kondüktörleri ve hostesler ise bilet kontrolü bittikten sonra görevli oldukları
yolcu vagonlarını sürekli olarak gözetim altında bulundurur. Demir yolu araç ve
malzemeleri ile yolculara zarar verecek veya yolcuları rahatsız edecek
kimselerin hareketlerine engel olur. Vagonların iklimlendirme ve aydınlatma
ayarlarını yapar ve gözetir. Aynı zamanda da trenin trafik emniyeti ile ilgili
olarak verilen emir ve iĢaretlerin gereğini yaparlar.
TMĠ sisteminde bir iĢaret önünde veya ana yolun herhangi bir yerinde trenin
durması hâlinde, tren Ģefi, gideceği istasyona varması gereken saatten itibaren
personelinden birini görevlendirerek trenin önce iĢaretlerle arkadan korunmasını
sağlar. Telsiz veya telefonla durumu komĢu istasyonlardan birine ve trafik
kontrolörüne bildirir.
Ana yolda seyir eden ve durma evrakı almamıĢ olan bir tren, ancak trenin trafik
emniyeti ile ilgili nedenlerle ana yolda durdurulur.
TSĠ ve DRS sistemleri dıĢında, yol personeli aksi yönden geleceği bilinen bir
trenin geçeceği yol üzerinde, diğer yönden buluĢma değiĢikliği iĢareti taĢımadan
gelen bir treni durdurur ve nedenini tren Ģefinden öğrendikten sonra seyrine izin
verir.
Ġstasyondan hareket eden bir trenin personeli çıktığı yöndeki giriĢ iĢaretinin,
istasyona giriĢe açık durumda olduğunu görürse derhâl treni durdurur. Ġstasyon
nöbetçi hareket memurundan nedenini öğrendikten sonra seyrine devam eder.

1.1. Lokomotif Düdüğünün Bozulması
Yolda lokomotifin düdüğü bozulursa aĢağıdaki Ģekilde hareket edilir:
Trafik cetveline yazılarak tren, lokomotifin değiĢeceği ilk istasyona kadar 25 Km/sa.
hızla yoluna devam eder.
Ġlk varılacak istasyonda nöbetçi hareket memuruna, TMĠ ve TSĠ sisteminde trafik
kontrolörüne bildirilir.
Lokomotif düdüğünün çalınmasının gerektiği hemzemin geçitler, yaya geçitleri veya
yerleĢim merkezlerinden geçilirken istenildiği anda durulabilecek bir hızla ve dikkatli olarak
geçilir.
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Resim 1.2: Lokomotif düdüğünün bozulması

1.2. Lokomotifin Tren Yükünün Çekememesi
Güç durumda kalıp bölünerek götürülecek trenler için aĢağıdaki Ģekilde hareket edilir:
Bir tren, iki istasyon arasındayken lokomotif yükü çekemez ve güç durumda kalırsa
tren Ģefi ve makinist treni bütün olarak veya bölüm bölüm ilerideki veya gerideki istasyona
götürmeye çalıĢır. Bu mümkün olmazsa trendeki vagonların, el ve yan frenleri sıkılarak
iĢaretlerle korunması sağlandıktan sonra usulüne göre imdat istenir.
TSĠ ve TMĠ sisteminde trafik kontrolörüyle görüĢülür, alınacak emre göre hareket
edilir. Trafik kontrolörü de her iki komĢu istasyona durumu bildirir.

Resim 1.3: Lokomotifin tren yükünü çekememesi

Tren bölünerek götürülecek ise önce kaç parça hâlinde götürüleceği belirlenir ve yol
üzerinde bırakılacak bölümündeki vagonların el ve yan frenleri sıkılır. Sonra iĢaretlerle
korunması sağlanır. Gerekirse treni arkadan ve önden korumak üzere bir personel
görevlendirilir. Son vagonun iĢaret feneri gidecek dizinin son vagonunun sağ tarafına takılır,
varsa tren Ģefi her bölümün gidiĢ geliĢinde bulunur.
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Tren Ģefi ilk bölümü harekete hazır duruma getirdikten sonra TMĠ ve TSĠ sisteminde
hareket edeceklerini trafik kontrolörüne, DRS sisteminde haberleĢme varsa komĢu
istasyonlara bildirir.
Trenin ilk bölümünün hareketinde makinistle tren Ģefi birbiriyle anlaĢır. Ġlk bölümün
istasyona götürülmesi sırasında önce istasyonun baĢ makasında durularak durum, varsa
görevli tren teĢkil memuruna, yoksa istasyon nöbetçi hareket memuruna bildirilir. BuluĢma
bekleyen tren varsa hareket ettirilmemesi veya etmemesi sağlanır. Sonra durum nöbetçi
hareket memuru varsa bunun tarafından, yoksa tren Ģefi tarafından trafik kontrolörüne
bildirilerek ikinci bölümün alınması için hareket edilir. Bu bildiriyi alan trafik kontrolörü
veya nöbetçi hareket memuru durumu komĢu istasyonlara bildirerek bu yöne tren
gönderilmesini önler.
Yolda kalan ikinci bölümün alınması için geri geliĢte dizinin kaçmaması için
lokomotif ile çok dikkatli yanaĢılır. Lokomotifin bağlanmasından sonra vagonların el ve yan
frenleri açılır. Altlarında takozlar varsa kaldırılır, geri getirilen iĢaret feneri yerine takılır ve
koruma görevlilerinin trene alınmasından sonra hareket edilir.
Bölünerek götürülecek tren, mümkünse yolun eğimi en az veya düz olan kısmında
durdurulur.
Bölünen trende ikinci parçayı korumak üzere eleman bulundurulamıyorsa tren
bölünerek götürülmez. Ġmdat istenir.

1.3. Trenin Normal Hızını Yapamaması
KalkıĢ - varıĢ tarifesindeki hızının çok altında seyir ederek karĢıdan veya arkasından
gelecek diğer trenlere fazla gecikme verdirecek olan tren için aĢağıdaki Ģekilde iĢlem yapılır:
Ġki istasyon arasında normal hızını yapamayan trenin Ģefi, durumu vakit geçirmeden
komĢu istasyonlardan birine veya trafik kontrolörüne bildirir.
Ġki istasyon arasında normal hızını yapamayan bir tren, istasyon veya blok mesafesi ile
takip eden bir tren yoksa emniyet tedbiri almadan seyrine devam eder. Ancak bu Ģekilde
seyri daha ilerideki buluĢmaları büyük çapta etkileyecekse uygun bir yerde durulur ve tren
Ģefi tarafından durum komĢu istasyonlardan birine veya TMĠ ve TSĠ sistemlerinde trafik
kontrolörüne bildirilerek vereceği emre göre hareket edilir.
Ġstasyon veya blok mesafesi ile bir tren takip ediyorsa bu trenin komĢu istasyondan
hareket saatinden itibaren trafik kontrolörüne bildirerek vereceği emre göre hareket edilir.
Trafik kontrolörü yoksa veya trafik kontrolörüyle konuĢulamıyorsa demir yolunun sağ rayı
üzerine 800’er metre ara ile iki adet kestane fiĢeği konularak seyre devam edilir. Arkadan
gelen tren kestane fiĢeklerinin patlamasından önünde normal hızını yapamayan bir tren
olduğunu anlayarak hızını azaltır ve yoluna dikkatli bir Ģekilde devam eder.
Normal seyir süresini 15 dakika geçtiği hâlde varacağı istasyona varamayan trenin
tren Ģefi durumu komĢu istasyonlara, varsa trafik kontrolörüne telefon veya telsizle bildirir.
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Resim 1.4: Trenin normal hızını yapamaması

Hareket ettiği istasyona çok yakın bir yerde normal hızını yapamaz duruma gelen bir
trenin büyük gecikme ile ilerdeki istasyona varacağı ve bu gecikmenin arkadan veya
karĢıdan gelecek trenlere büyük gecikme verdireceği anlaĢılırsa durum hareket edilen
istasyona veya TMĠ ve TSĠ sistemlerinde trafik kontrolörüne bildirilir. Seyir konusunda
verilecek emre göre ileriye veya geriye seyir eder. Trenin geriye geleceğini öğrenen istasyon
ve trafik kontrolörü trenin istasyona kabulü için gerekli önlemleri alır.
TSĠ ve DRS sistemleri hariç telefon veya telsizle konuĢmak mümkün olmazsa tren Ģefi
geriye gidecek trenin önünden fren mesafesinde bir personel görevlendirerek giriĢ samaforu,
ileri koruma iĢareti veya bu iĢaretler yoksa baĢ makasa 500 metre kalıncaya kadar geri
götürür ve buradan durumu istasyona bildirerek alacağı emre göre hareket eder. Bu Ģekilde
geriye giden bir tren, kendisini takip eden trenin hareket saatinde durdurularak iĢaretlerle
emniyet altına alınır.

1.4. Ġmdat Ġsteme, Ana Yolda Arızalanan Trenlerin Korunması
1.4.1. Ġmdat Ġsteme
Ġmdat istenmesi ve imdat isteğini alanların yapacakları iĢler aĢağıda belirtilmiĢtir:


Bir imdat treni veya lokomotifi;
Kaza, sel, heyelan, toprak kayması, köprü yıkılması, tünel çökmesi ve
benzeri nedenlerle demir yolunun trafiğe kapanması ve eldeki araç
gereçlerle yolun açılmasının mümkün olmadığı durumlarda,
Bir trenin seyri sırasında makinist görevine devam edemeyecek duruma
gelmiĢ ve trende de bu görevi yapacak kimse bulunmuyorsa,
Tren lokomotifi arızalanırsa istenir.



Ana yolda bir tren imdat istemek zorunda kalırsa tren Ģefi, trenin her iki yönden
korunmasını sağladıktan sonra telefon veya telsizle durumu TSĠ ve TMĠ
sisteminde trafik kontrolörüne, diğer sistemlerde komĢu istasyonlara ve
ilgililere bildirir. Alınacak emre göre hareket eder. Telefon veya telsizle
görüĢmek mümkün olmazsa tren Ģefi telgraf yazarak bir veya iki personeli en
yakın istasyona gönderir. Uygun durumlarda bu haberi ulaĢtırmak için tren
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lokomotifinden ve kara yolu araçlarından da faydalanılır. Ancak telefon ve
telsizle yapılan imdat talepleri sonra telgrafla teyit edilir.
Bir tren için imdat istenildikten sonra imdada gerek kalmazsa trafik
kontrolöründen veya komĢu istasyonlardan imdat lokomotifinin çıkıp çıkmadığı
öğrenilir. Ġmdat lokomotifi çıkmıĢsa bu lokomotifin geliĢine kadar tren
bekletilir. ġayet çıkmamıĢsa imdada gerek kalmadığı bildirilir.
Trafik
kontrolöründen
veya
komĢu
istasyonlardan
imdat
lokomotifinin
gönderilmeyeceği konusunda garanti alındıktan sonra tren yoluna devam
edebilir.
Ġstasyon içinde veya çok yakınında güç duruma düĢen ve yoluna devam
edemeyen bir trene imdat istemekle, istasyonun nöbetçi hareket memuru,
hareket memuru olmayan yerlerde ise tren Ģefi veya bu görevi yapan personel
görevlidir.
Ġmdat isteğini haber alan istasyonlar veya trafik kontrolörleri gecikmeden
gereğini yapmaya baĢlar ve durumu cer, tesisler, hareket ve ticaret
müdürlüklerine ve diğer ilgililere bildirir. Eğer yaralı varsa ilk sağlık yardımının
yapılmasını sağlar.
Ġmdat treni veya lokomotifi en uygun ve imdadı kolaylıkla sağlayabilecek olan
gar müdürlüğü, lokomotif bakım atölyesi veya depo müdürlüklerinden telgraf,
telsiz veya telefonla istenir.

Resim 1.5: Kaza yapan bir trenin imdat istemesi





Ġstasyon, tesisler bölge kontrolörlüğü, lokomotif bakım atölyesi, depo
müdürlüğü ve Ģube Ģefliği yetkilileri ile öteki ilgililer, istenilecek imdat
trenlerinin gerekli personel, araç ve gereçlerle en kısa zamanda yola çıkmasını
sağlamak üzere bu trenlerde görev yapacak olanların açık adresleri ve
çalıĢtıkları yerleri önceden belirler. Gerekli imdat vagonu, vinç ve benzeri
araçları her an göreve hazır bir durumda bulundurur.
Ġmdat isteğini gerektiren arıza lokomotifte ise aĢağıdaki Ģekilde hareket edilir:
Lokomotif arızası nedeniyle yapılan imdat istekleri trafik cetveline
yazılarak makinistin imzası alınır.
Lokomotif arızası nedeniyle iki istasyon arasında bir trenin imdat talebini
alan komĢu istasyonlardan birinde manevra veya yedek lokomotif varsa
veya kendisinde bekleyen bir tren bulunuyorsa bu lokomotiflerden birisi
ile imdat talep eden treni kendi veya komĢu istasyonuna çektirerek ana
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yolu trafiğe açar. TMĠ ve TSĠ sistemlerinde imdat isteyen trenin hangi
lokomotiflerle nereye çekileceğini trafik kontrolörü belirler.
Yedek veya baĢka lokomotifi bulunan bir istasyonda yolcu veya imdat
treninin lokomotifi arızalanacak olursa o istasyonun nöbetçi hareket
memuru varsa trafik kontrolörünün vereceği emirle yoksa kendisi yedek
veya yardımcı lokomotifi vererek veya imdat isteyen tren yolcu treni ise
en yakındaki yük treni lokomotifini vererek trenin devamını sağlar.
Durumu cer, ticaret, hareket, tesisler dairesi baĢkanlıkları ve müdürlükleri
ile diğer ilgililere bildirir.
Arızalanan lokomotif devamı acil olmayan bir trene ait ise nöbetçi
hareket memuru lokomotifin değiĢtirilmesini kendiliğinden yapmayıp
tesisler müdürlüğünden veya trafik kontrolöründen alacağı emre göre
hareket eder.

Resim 1.6: Arızalanan bir lokomotifin imdat istemesi





Ġmdat isteği ister lokomotif arızası ister bir kaza/olay nedeniyle yapıldığında
kaza/olay yerinde bulunan tren personeli ile yol personeli treni ve kaza/olay
yerini her iki taraftan iĢaretlerle bu modülde belirtildiği Ģekilde koruma altına
alır.
Ġmdat isteğinde;
Kaza/olayın meydana geldiği tarih, saat ve istasyonun adı, yolun
kilometresi, tren ve lokomotif numarası, trenin dingil ve ağırlığı,
Kaza/olayın türü; toprak kayması, deray, dingil kırılması, lokomotif
arızası ve benzeri,
Hasara uğrayan vagon ve lokomotifler, yolun durumu, ölü ve yaralı
sayısı,
Ġstenilen yardımlar, imdat ekibi, lokomotif, sağlık veya vinç ekibi,
Birden fazla ana yolu bulunan yerler ile istasyonlarda diğer yolların
trafiğe açık olup olmadığı,
Yolcu trenlerinde yolcu sayısı,
Hava ve yağıĢ durumu bilgilerinin bulunması zorunludur.
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Ġmdat istekleri ile kaza/olaylar aĢağıdaki görevlilerce ilgililere bildirilir.
Ġmdat, kaza/olay istasyonda veya istasyona çok yakın bir yerde meydana
gelmiĢse istasyon yetkilisi tarafından istasyon yetkilisi veya nöbetçi
hareket memuru bulunmayan yerlerde tren Ģefi veya kaza/olayı gören
personel,
Ġki istasyon arasında meydana gelmiĢse kaza/olayı ilk gören tren Ģefi, yol
veya diğer servis görevlileri,
Kaza/olayı bir vatandaĢ, yol çavuĢu veya bekçisi görmüĢse bunların haber
verdiği trafik kontrolörü, istasyon yetkilisi veya diğer servis yetkilileri,
tarafından tel, telefon veya telsizle ilgililere bildirir.
Tesisler servis müdürlükleri kendilerine bildirilen kaza/olaylarla ilgili
bilgileri topladıktan sonra, bunu bir telgrafla genel müdürlüğe, yol, cer,
ticaret, hareket ve tesisler daireleri ile ilgili dairelere bildirir.
Telgraf kısa fakat yukarıdaki bilgileri kapsayacak Ģekilde yazılır.



Lokomotif arızası nedeniyle tren Ģefi tarafından yazılacak imdat isteği
telgraflarına makinistin imzası alınır. Telgraf, ilgili cer ve tesisler müdürlüğüne,
lokomotifin ait olduğu depo ve loko bakım atölye müdürlüğüne, trenin çıkıĢ ve
varıĢ gar müdürlüğüne, tesisler bölge kontrolörlüğüne, trafik kumanda
merkezine, cer ve tesisler dairesi baĢkanlığına ve komĢu istasyonlara arıza
açıkça belirtilerek yazılır.
Bir kaza/olay nedeniyle yazılacak telgraflar, önce kaza/olayın meydana geldiği
demir yolunun her iki yönündeki komĢu istasyonlara, ilgili gar müdürlüklerine,
yol Ģube ve kısım Ģefliğine, tesisler Ģefliğine, trafik kumanda merkezine, tesisler
bölge kontrolörlüğüne iki taraftaki gar müdürlüğüne, ölü ve yaralı varsa kısım
hekimliğine, TCDD hastane baĢhekimliğine, cumhuriyet savcılığına, emniyet ve
jandarma yetkililerine, önemli olaylarda mülki amirliklere, yol, cer, ticaret,
hareket ve tesisler müdürlüklerine ve gerek varsa yol, cer, ticaret, hareket ve
tesisler dairesi baĢkanlığına, lokomotif ve vagonlarda hasar varsa mali iĢler
dairesi baĢkanlığına ve genel müdürlüğe yazılır.
Kaza/olayı haber alan ilgililerin yapacağı iĢler:
Kaza/olaya ait haberi alan, lokomotif bakım ve onarım atölye, vagon
bakım ve onarım atölye müdürü veya depo Ģefleri ve tesisler bölge
kontrolörü, yol Ģube ve kısım Ģefi, kaza/olayı soruĢturmaya yetkili ilgili
servis, haberleĢme, sinyalizasyon veya elektrifikasyonda arıza ve hasar
varsa ilgili tesisler Ģefi ilk demir yolu veya kara yolu aracı ile kaza/olay
yerine emir beklemeden gider.
Kaza/olayın önem ve niteliğine göre yol, cer, ticaret, hareket ve tesisler
dairesi baĢkanlığı yetkilileri ile yol, cer, ticaret, hareket ve tesisler servis
müdür veya yardımcıları kaza/olay yerine giderler. kaza/olay yerine giden
tesisler servis müdürü, alınacak tedbirler konusunda koordinasyonu
sağlar.
Kaza/olay yerine varan yol, cer ve tesisler müdürlüğü elemanları, ilk
incelemeyi yaptıktan sonra gerekli önlemleri alır ve yaptıkları tespitlere
göre kaza/olayı açıklayan, alınması gereken önlemleri, gerek duyulan
malzeme, araç, gereç, personel ve diğer ihtiyaçları, trenlerin trafiğinin ve
yolcuların seyahatlerinin ne Ģekilde sağlanabileceğini belirtilen ayrıntılı
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bir telgrafı yol, cer, ticaret, hareket, tesisler müdürleri, ilgili daireler ile
birimlere yazarlar.
Yol, cer ve tesisler yetkililerinden oluĢan ortak heyet, kaza/olayın
meydana gelmesi ile ilgili bütün teknik bilgi ve ölçümleri belirleyerek
ilgili tutanağa geçirerek müĢtereken imzalarlar.
Aktarmaya gerek varsa aktarma yapılacak trenler ile yolcu sayıları ve
aktarmanın ne Ģekilde yapılacağı, hasara uğrayan yük vagonlarındaki
eĢyanın cinsi ve ağırlığı, hasar durumu, çıkıĢ ve varıĢ istasyonları,
gönderici ve alıcı isimleri bildirilir.












Kaza/olay yerinde, trafikle ilgili önlemler tesisler bölge kontrolörü veya tesisler
servisi yetkilisi, teknik önlem ve çalıĢmalarla ilgili hususlar yol ve cer yetkilileri
tarafından yerine getirilir. Kaza/olay yerindeki çalıĢmaları, tesisler servisi
yetkilisi koordine eder ve yönetir. Diğer servis yetkililerinin kendisine yardım
etmesi zorunludur.
Önemli kaza/olaylarda, yol, cer ve tesisler müdürlükleri gerektiğinde kaza/olay
yerindeki çalıĢmaları yapmak üzere yukarıda belirtilen kaza/olayı haber alan
ilgililerin dıĢındaki elemanlarını da görevlendirebilir. Bu takdirde yukarıda
belirtilen kaza/olayı haber alan ilgililerin yapacağı iĢlemler bu görevlilerce
yerine getirilir.
Kapanan yolun trafiğe biran önce açılabilmesi için yol, cer ve tesisler yetkilileri,
imdat tren ve lokomotifinin gerekli malzeme ve personel ile birlikte en kısa
sürede kaza/olay yerine gönderilmesi için gerekli önlemleri alır. Trafik
kontrolörü ve nöbetçi hareket memurları da imdat tren ve lokomotifinin kısa
sürede kaza/olay yerine gönderilmesi için gerekli önlemleri alırlar.
Kaza/olay yerine yetkililer gelinceye kadar kaza/olay yerinde tren Ģefi, makinist
ve varsa yol personeli yolun açılması ve yaralıların kurtarılması için gerekli
önlemleri alır. Ancak kaza/olay yerinde değiĢiklik yapmamaya gayret eder. Bu
mümkün olmazsa yapılan değiĢiklikleri düzgün Ģekilde kayıt ederek gelen
yetkililere teslim eder.
Yol, cer ve tesisler yetkilileri, kaza/olayın nedenini ve sorumlularını belirlemek
için ilgili personelin, diğer Ģahısların deyimlerini alır ve hazırlayacakları
soruĢturma raporu ile krokileri bu konudaki emirlere uygun olarak
tamamladıktan sonra tesisler müdürlüğüne gönderir. SoruĢturma heyetinin
baĢkanlığını ve raportörlüğünü tesisler bölge kontrolörü veya tesisler servisi
yetkilisi yapar. Diğer servis yetkilileri gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayarak
kendisine yardım eder. Tren trafiğini etkilemeyen; tarla, bağ, bahçe, travers
yangınları, bariyer koluna araç çarpması, seyirden kayıp, loko arızaları ve
benzeri soruĢturmaların raportörlüğünü ilgili servis yetkilisi yapar.
Çift hatlarda imdat lokomotifi ve trenleri kaza/olay yerinden bir önceki
istasyona kadar normal yollarından sefer eder. Bu istasyondan kaza/olay yerine
kadar her iki istasyonun birbirleriyle anlaĢması suretiyle veya trafik
kontrolöründen alınacak emre göre ters yoldan da gönderilir.
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Resim 1.7: Çift hatlı yollarda ters giden trenin taĢıdığı iĢaretler

1.4.2. Ana yolda Arızalanan Trenlerin Korunması


Ana yolda arızalanan trenler aĢağıdaki Ģekilde korunur.

Bir tren, herhangi bir nedenle ana yolda arızalanarak durmak zorunda kalırsa tren Ģefi
ve makinist önce bu durmanın nedenini araĢtırır. Tren yoluna devam edemeyecekse TSĠ ve
DRS bölgeleri hariç geriden baĢlamak üzere her iki yönden iĢaretlerle korumaya alınır.
Ardından TSĠ ve TMĠ sisteminde trafik kontrolörüne, diğer sistemlerde komĢu istasyonlara
telefon, telsiz, telgraf veya baĢka Ģekilde bildirilir. Korunmanın uygun Ģekilde yapılmasından
tren Ģefi, tren Ģefi bulunmayan trenlerde ise tren Ģefliği görevini üstlenen memur sorumludur.
Bir yolcu treni uzun bir tünel içinde arızalanırsa yolcu vagonlarının kapı ve
pencereleri kapatılır. Durum yolculara bildirilir ve yukarıdaki paragraftaki Ģekilde iĢlem
yapılır.
Bir treni korumak için yol üzerine trenin her iki ucundan baĢlanarak eğime ve
bölgenin özelliğine göre 750- 850–1050 metre uzağa durma iĢareti olarak kırmızı bayrak,
ortası kırmızı kenarı beyaz yuvarlak levha veya kırmızı ıĢıklı fener dikilir.Her iki durma
iĢaretinden baĢlamak üzere 50’Ģer metre aralıkla üç kestane fiĢeği konur. Bunlar gelecek
diğer bir trenin durumuna göre birincisi sağ, ikincisi sol, üçüncüsü tekrar sağa gelecek
Ģekilde sıra ile konulur.
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Resim 1.8: Treni korumak için yapılan iĢaretlemeler

Çift hatlarda bir kazadan dolayı her iki yol kapanmıĢ ise durma iĢaretleri her iki yol
üzerine de konur. Korumaya, her an tren gelebilecek olan komĢu yolun ilerisinin ön
tarafından baĢlanır. Daha sonra trenin bulunduğu yol arka taraftan korumaya alınır. KomĢu
yolun kapanmadığı fakat bu yoldan geçecek trenlerin duran trenler için tehlike yaratabileceği
durumlarda komĢu yolun her iki tarafına belirli uzaklıklarda yavaĢlama iĢaretleri konulur.
YavaĢlama iĢaretleri konulmadığı sürece geçecek trenler kırmızı bayrak veya kırmızı ıĢıklı
fenerle durdurulur. Makiniste, duran trenin yanından yavaĢ geçileceği trafik cetveline
yazılarak ve imzası alınarak duyurulur.
Yol sayısı birden çok ise ve bir yol üzerinde bulunan vagonlar, diğer yollar için de
tehlikeli olabilecek durumda ise, yukarıdaki hükümler aynen uygulanır.
Korunma önlemlerinin tam olarak alınmasından ve vagonların el frenlerinin
sıkılmasından sonra imdat istenir.
Arızalanan trenin iki istasyon arasındaki duruĢu 15 dakikayı geçecek ise, tren Ģefi
telsiz veya telefonla trafik kontrolörünü ve komĢu istasyonları arar.Trenin ne kadar süre
duracağını, durma nedenini, yola devam edilip edilemeyeceğini, durulan yerin kilometresini
bildirir. Trafik kontrolörü ve komĢu istasyonlar gerekli önlemleri alır ve durumu ilgililere
bildirir.
Trenin korunması için gerekli önlemler alındıktan sonra personel durma nedenini
varsa yolculara açıklar. Durmanın kısa süreceği anlaĢılırsa yolcuların trenden inmelerine izin
verilmez. Çok yollu hatlarda yolcuların öteki yollar üzerine çıkmalarına izin verilmez. Duran
bir yolcu treni yeniden hareket edeceği zaman makinist lokomotif düdüğü ile yolcuları ve
tren personelini uyarır.
TSĠ ve DRS sisteminde iki istasyon arasında arızalanan trenin, yukarıdaki 4 ve 5 inci
paragraflarda belirtilen hâller dıĢında iĢaretlerle belli uzaklıktan korunmaya alınmasına gerek
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yoktur. Ancak, tren aynı anda iki bloğu da meĢgul edecek Ģekilde durmuĢ ise arkadan
iĢaretlerle korunmaya alınması zorunludur.
Arızalanan trene, imdat olarak gönderilen tek lokomotif veya trenlerin duran trene
çarpmaması için tren Ģefi gerekli önlemleri alır.

1.5. Sinyallerin Sönük Olması, Görülememesi
Sinyallerin sönük olması beyaz ıĢık göstermesi veya görülememesi gibi görüĢe engel
durumlarda yapılacak iĢlemler aĢağıda belirtilmiĢtir:






Fırtına, tipi, sis gibi nedenlerle yolun veya sinyal bildirilerinin tam olarak
görülemediği durumlarda, sinyal bildirilerinin tam olarak görülerek gereğince
hareket edilebilmesi için zaman kaybına bakılmaksızın hız azaltılır, gerekirse
durulur.
Renkli ıĢık olması gereken bir sinyalde, hiç ıĢık olmaması, gün ıĢığının
görülmesi, ıĢığın iyi ayırt edilememesi veya bu yönetmelikte belirtilen renkler
dıĢında bir iĢaretin görülmesi veya sinyal sökülmüĢ, kırılmıĢ ya da hasara
uğramıĢsa duruĢu emreder.
Bu durumlarda tren, lokomotif veya araç derhâl durdurulur ve trafik
kontrolörüne bildirilir. Trafik kontrolörünün vereceği talimata göre hareket
edilir. Trafik kontrolörüyle haberleĢme yapılamıyorsa istasyonlardan birisine
haber verilir ve alınacak talimata göre hareket edilir.

Resim 1.9: Sinyallerin sönük olması veya görülememesi

1.6. Kırmızı GeçiĢ Ġzni, Bölge Zaman Ġzni
1.6.1. Kırmızı GeçiĢ Ġzni
Serbest yol bildirisi veren bir sinyal, tren, lokomotif veya araç sinyali seçtikten 4-5
saniye sonra kırmızıya dönüĢür.
GiriĢ ve çıkıĢ sinyalleri herhangi bir tren veya araca serbest yol bildirisi için
düzenlenmedikleri durumlarda kırmızı bildiri verecek Ģekilde veya kapalı bulundurulur.
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GiriĢ ve çıkıĢ sinyalleri ile kumandalı sinyaller tren, lokomotif ve araçların giriĢ ve
çıkıĢlarına göre uygun zamanlarda açılır.
Sinyalin serbest yol durumuna getirilmesi için trenlere gecikme verdirilemez.
Bir tren, lokomotif veya aracın giriĢ veya çıkıĢı için düzenlenen makas ve sinyaller,
zorunluluk olmadıkça değiĢtirilmez.
Tren, lokomotif veya araçlar dur bildirisi veren bir sinyalin önünde ilk dingili sinyal
hizasını geçmeyecek Ģekilde durur.
Bu sinyalin hemen önünde bir hemzemin geçit varsa geçidin uzun süre kapalı
kalmaması için hemzemin geçit kapatılmayacak Ģekilde durulur.
Serbest yol bildirisi veren bir sinyal, herhangi bir nedenle aniden kırmızıya
dönüĢebilir. Bu durumda derhâl durulur ve trafik kontrolörüyle konuĢularak alınacak emre
göre hareket edilir.

Resim 1.10: Tren, lokomotif veya araçların dur bildirisi veren bir sinyalin önünde ilk dingili
sinyal hizasını geçmeyecek Ģekilde durması

TSĠ sisteminde sinyaller dur bildirisi verdiğinde yapılacak iĢlemler ve kırmızı geçiĢ
izni aĢağıdaki gibidir:



Bir tren, lokomotif ve tren hükümlerine göre seyreden araçlar dur bildirisi veren
bir sinyal önünde durduğunda tren Ģefi veya tren Ģefi görevini yapan personel
durumu vakit geçirmeden trafik kontrolörüne bildirir.
Bu bildiriyi alan trafik kontrolörü; tren, lokomotif veya araçların seyirleri için
kumanda makinesinden uygun sinyal açamıyorsa tren Ģefi veya bu görevi yapan
personele, blok içerisinde herhangi bir araç veya tren yoksa "Blok içerisinde
tren yoktur. Sınırlı seyirle ilerleyiniz." Ģeklinde, blok içerisinde herhangi bir
araç veya tren varsa "Blokta tren vardır./ Vagon vardır./ Lokomotif vardır./ Yol
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bozuk olabilir. Sınırlı seyirle ilerleyiniz." ve benzeri Ģekilde düzensizliği
belirterek vereceği emirle tren, lokomotif ve araçların seyrini sağlar.
Trafik kontrolörü, çok yollu hatlarda vereceği emirde kullanılacak yolu da
belirtir.
Bu emri alan tren Ģefi veya tren Ģefi görevini yapan personel ilgili evrakı
düzenleyerek bir suretini imza karĢılığı makiniste verir. Bir suretini trafik
cetveline ekler. Makinist ilgili evrak kendisine verilmeden treni hareket
ettiremez.
Bu emri ve ilgili evrakı alan tren, bundan sonra gelecek ilk sinyale kadar sınırlı
seyirle yoluna devam eder.
Tren, lokomotif veya tren hükmüne göre sefer eden araçlar, bir giriĢ veya çıkıĢ
sinyalinin dur bildirisi ile durdurulur. Bu madde hükümlerine göre hareketlerine
izin verilirse geçiĢ yolları üzerindeki bütün makasların giriĢ veya çıkıĢlarına
düzenlenmiĢ olduğunun tren, lokomotif, araç veya manevra personeli tarafından
kontrol edilmesi ve/veya verilecek emre göre veya emir alınamadığında seyre
uygun Ģekilde, masadan/panodan veya elle düzenlenerek kilitlenmesi
zorunludur.
Trafik kontrolörü kırmızı sinyalin geçiĢi için bölge ve zaman izni verdiğinde
ilgili evrakı kullanılır. Kırmızı sinyali geçiĢ izni bir sinyalden onu takip eden ilk
sinyale kadar verilir. Daha uzun mesafeye verilemez. Bu nedenle gelecek sinyal
kırmızı olursa aynı iĢlem tekrarlanır.
Ġzin alınarak yapılan kırmızı geçiĢlerde otomatik frenin çalıĢmaması için fren
iptal butonu ile otomatik fren iptal edilir. Trafik kontrolörü verdiği kırmızı geçiĢ
izinlerini ilgili deftere yazar.
Dur bildirisi veren kırmızı sinyal önünde durulamayarak herhangi bir nedenle
sinyali geçirdikten sonra durulursa tren, lokomotif veya araç ileri veya geriye
hareket ettirilmez. Önden iĢaretlerle korunmaya alınır ve trafik kontrolörüyle
konuĢularak alınacak emre göre hareket edilir.

1.6.2. Bölge Zaman Ġzni
Sistemdeki arıza nedeniyle sinyallerle serbest yol bildirisi verilmemesi, manevra veya
herhangi bir iĢ nedeniyle sınırlandırılmıĢ bir bölgenin belirli bir saate kadar kullanılması için
trafik kontrolörü tarafından bölge ve zaman izni verilir. Bölge ve zaman izninin veriliĢinde
aĢağıdaki hususlara uyulur:






Bölge ve zaman izninin en geniĢ sınırı hareket edilen istasyonun çıkıĢ sinyali ile
komĢu istasyon veya saydingin giriĢ sinyali arasıdır. Ancak sistemdeki arıza
nedeniyle sinyallerle serbest yol bildirisi verilememesi durumunda trafik
kontrolörü gerek görürse bölge ve zaman iznini ilerideki birkaç istasyon veya
saydingin giriĢ sinyaline kadar verilebilir.
En küçük bölge, bir kumandalı veya kumandasız sinyal ile bundan sonra gelen
ilk kumandalı sinyal arasıdır.
Trafik kontrolörü, bölge içerisindeki diğer trenlerin seyirlerini etkilemeyecek
Ģekilde bölge ve zamanı tespit eder.
Çok yollu hatlar olan yerlerde verilen bölge ve zaman izninde yetkinin geçerli
olduğu hatlar açıklanır.
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Trafik kontrolörü, verdiği bölge ve zaman iznini ilgili evraka derhâl iĢler.

Resim 1.11: Demir yolu araçları için bölge zaman izni



Trafik kontrolörü kendisinden bölge ve zaman izni isteğinde bulunan istasyon
tren, lokomotif, çekici oto, oto drezin, motorlu vagonet, motorlu drezin ve diğer
yol araçlarının sorumlu personeline aĢağıdaki metinde belirtildiği Ģekilde izin
verir.
" ........................ nu.lı tren Ģefine/sorumlusuna,
............... ile ........... arasında .................için saat ..... den saat ................ a kadar
bölge ve zaman izni verilmiĢtir.
Saat. Tarih. Trafik kontrolörünün soyadı ...............................






Metin içerisindeki zaman yarım saat veya bir saat Ģeklinde belirtilmeyip
baĢlangıç ve bitiĢ saatleri, saat 07.00'den saat 07.38'e kadar veya saat 17.45'den
saat 18.35'e kadar gibi bildirilir.
Trafik kontrolörü bölge ve zaman iznini veremeyecek ise "ġimdi izin veremem
saat ........... de tekrar arayınız" Ģeklinde cevap verir.
Bir tren veya lokomotifin bulunduğu hat kesiminde baĢka bir tren lokomotif,
motorlu drezin ve diğer araçlar için bölge ve zaman izni verilemez. Ancak
kaza/olay, imdat ve benzeri durumlarda kilometre ve Ģartları belirtilerek meĢgul
olan hatta bölge ve zaman izni verilebilir.
Yol yapım, bakım ve onarım iĢlerinde kullanılan demir yolu makine ve araçları
ile benzeri araçlar verilen bölge ve zaman izni sınırları içinde aynı anda aynı hat
kesiminde bulunabilir. Ancak bu araçların bölge ve zaman izni verilen bölgeye
gönderilmelerinden bölge içindeki seyirlerinden ve emniyetlerinden ait
oldukları servisin yetkilisi sorumludur. Bu durumda her makine ve araç için ayrı
ayrı bölge ve zaman izni verilmez. Verilen bir bölge ve zaman izini ile makine
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ve araçlar birbirine bağlı olarak veya birlikte ilgili servisin yetkilileri tarafından
bölgeye gönderilir.
Herhangi bir nedenle bölge ve zaman izni verildiğinde trafik kontrolörü bu
bölgeye giriĢe kumanda eden sinyalleri ve bölge içinde bulunan makasları
düzenleme giriĢiminde bulunamaz. Bu bölgeye tren gönderilemez.
Sistemdeki arıza veya manevra nedeniyle bölge ve zaman izni verilen tren,
lokomotif veya diğer demir yolu aracı, verilen bölge ve zaman içerisinde sınırlı
seyirle gidiĢ yönünde hareket eder. Ancak bölge ve zaman izni, sistem çalıĢtığı
hâlde bir bölgede çalıĢacak iĢ ve hizmet tren ve aracı, imdat lokomotifi ve
trenleri ile hız almak üzere geriye gidecek trenler için verilmiĢse bunlar sınırları
belirtilmiĢ bölgede izin verilen süre içerisinde her iki yönde normal hızla
seyreder.
Seyir için verilecek bölge ve zaman izni süresi, trenin sınırlı seyirle ve azami 25
km/sa. hızla bölgeyi kat etmesine yetecek kadar olmalıdır.
Herhangi bir iĢ nedeniyle çalıĢmak için bölge ve zaman izni verilen tren veya
araçlar, izin verilen zaman bitmeden bölgeyi serbest bırakır ve ilgililerce durum
trafik kontrolörüne bildirilir. Ġzin verilen zaman bitmeden bölge serbest
bırakılamayacaksa zaman bitmeden trafik kontrolöründen yeniden izin alınır.
Trafik kontrolörü tarafından telefonla verilecek bölge ve zaman izni, izin alan
ilgili memur tarafından ilgili evraka yazılır ve bir sureti makiniste imza karĢılığı
verilir, bir sureti de trafik cetveline eklenir. Makinist, bölge ve zaman izni
hakkındaki ilgili evrak kendisine verilmeden treni hareket ettiremez.
Bölge ve zaman izni verilen bir tren veya diğer demir yolu aracı, bölge ve
zaman izni verilen bölge içinde dur bildirisi veren sinyallerde durmaz ve geçer.
Ancak geçiĢ yolu üzerindeki makasların istenilen yöne tam olarak düzenlenmiĢ
olduğu tren, lokomotif araç veya manevra personeli tarafından kontrol edilir ve
verilecek emre göre veya emir alınamadığında gerektiğinde seyre uygun Ģekilde
masadan/panodan veya elle düzenlenir ve kilitlenir. ÇalıĢmak üzere bölge ve
zaman izni verilen ve ayrıldığı istasyona geri dönecek iĢ ve hizmet trenleri ile
demir yolu araçları giriĢ sinyalinin, terminal istasyonunda koruma sinyalinin
bildirisine uyarlar.
Bölge ve zaman izni, yetkili bir tren teĢkil memuru veya nöbetçi hareket
memuru tarafından alınmıĢ ise bu görevliler ilgili evrakı, verilen iznin bitimine
kadar yanlarında bulundurmak zorundadır.
Çok yollu hat kesimlerindeki kruvazman ve S makaslar ancak bölge ve zaman
izni kumanda ettikleri bütün ana yollar için verilmiĢ olması hâlinde kullanılır.
Bölge ve zaman izini alan personel, emri aynen tekrarlar ve izin trafik
kontrolörünün "TAMAM" demesi ile tamamlanır.

1.7. HaberleĢme Arızalanmasında Tren Trafiğinin Düzenlenmesi
HaberleĢmenin veya sistemin arızalanması hâlinde trenlerin trafiği uygulanan trafik
sistemlerine göre aĢağıdaki Ģekilde sağlanır:
TMĠ sisteminde, trafik kontrolörüyle istasyonlar arasında haberleĢme yapılamadığı
hâlde istasyonlar birbirleri ile haberleĢebiliyorsa istasyonlar birbirlerinden telefonla sevk
emri alıp buluĢma değiĢikliği iĢlemi yaparak karĢılıklı numara verip yol defterine kayıt
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etmek suretiyle trenlerin trafiği sağlanır. Trenlerin trafiğinin bu Ģekilde sağlanacağı trafik baĢ
kontrolörü tarafından telle istasyonlara bildirilir. Ġstasyonlarda konuĢmaları banda kaydeden
telsiz haberleĢmesi varsa telefon, arızalı ise telsizle sevk emri alınarak aynı Ģekilde trenlerin
trafiği sağlanır.
DRS sisteminde esas sinyallerle birlikte yedek sinyaller de arızalı olduğu hâlde
istasyonlar arasında haberleĢme varsa telefonla sevk emri almak suretiyle trenlerin trafiği
sağlanır.
TSĠ sisteminde haberleĢmenin arızalanması durumunda tren trafiğinin düzenlenmesi
bir sonraki baĢlık olan TSĠ sistemin arızalanması hâlinde trafiğin yürütülmesi baĢlığının
altında geniĢ bir Ģekilde anlatılmıĢtır.

Resim 1.12: TMĠ sisteminde telefon ile haberleĢmenin yapılması

1.8. TSĠ Sisteminin Arızalanması Hâlinde Trafiğin Yürütülmesi
TSĠ sisteminde, sistemin birkaç istasyon veya sayding arasında veya bölgenin
tamamında arızalanması durumunda trenlerin trafiği aĢağıdaki Ģekilde sağlanır:








TSĠ sisteminde, sinyaller normal çalıĢtığı durumda sadece telefonla haberleĢme
yapılamıyorsa trenler sinyal bildirilerine uygun olarak hareket eder. Trafik
kontrolöründen emir alınması gereken konularda trafik emniyetini tehlikeye
sokmamak, trenlerin kabul ve sevk yollarını meĢgul etmemek Ģartıyla ilgililer
kendileri karar verir.
Bu süre içinde bölge zaman izni alınamayacağı için istasyon kumanda masası
bulunmayan istasyon ve saydinglerin sisteme bağlı yol ve makasları üzerinde
manevra yapılamaz. Ancak istasyon kumanda masası bulunan istasyon ve
saydinglerde masadaki anahtar yerel konuma getirilerek yerel kumanda sağlanır
ve gelmesi gereken trenlere dikkat ederek manevralar yapılır.
HaberleĢme yapılamadığı süre içinde iki istasyon veya sayding arasında seyir
etmekte olan bir tren, blok sinyalleri kırmızı bildiri verdiğinde hızını azaltarak
sınırlı seyirle ilk istasyon veya saydinge kadar gider. GiriĢ, çıkıĢ ve koruma
sinyalleri kırmızı ise bu sinyalleri kesinlikle geçemez.
Bu durumlarda telsizle veya diğer haberleĢme araçlarından yararlanılarak trafik
kontrolöründen alınacak talimata göre hareket edilir.
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Sinyaller arızalı olduğu hâlde istasyon ve trenlerle telefonla haberleĢme
yapılabiliyorsa veya telefonla konuĢulamıyor ancak konuĢmaları banda kayıt edilmek
suretiyle telsizle konuĢulabiliyorsa,

Ġstasyon kumanda masasının bulunduğu bölgelerde trafik baĢ kontrolörünün
vereceği emirle, istasyon kumanda masasındaki anahtar 3 konumuna getirilerek
trenlerin trafiği istasyon masalarından sağlanır.

Yerel kumanda masaları ile de trenlerin trafiği sağlanamıyorsa trafik
kontrolöründen alınacak bölge, zaman veya kırmızı geçiĢ izinlerine, vereceği
öteki emirlere uyularak trenlerin trafiği sağlanır.

Trafiğin yoğun olduğu saatlerde, trenlerin trafiğinin bu Ģekilde sağlanması
sırasında trafik kontrolörü çok dikkatli olur. Gerekirse trenlerin bir kısmını
bekleterek trafik emniyetini sağlar.

Resim 1.13: Trafik kumanda merkezi ve istasyon kumanda masası

Trafik kumanda merkezinden veya istasyon kumanda masasından arıza nedeniyle
sinyallere kumanda edilemiyor ve trafik kumanda merkezi ile istasyon ve trenlerle telsiz
dahil haberleĢme yapılamıyorsa istasyon ve saydinglerdeki trenler kesinlikle buradan hareket
edemez. Ġki istasyon veya sayding arasındaki trenler ise hızlarını her an durabilecek Ģekilde
azaltıp sınırlı seyirle ilk istasyon ve saydingin giriĢ sinyallerine kadar seyir edebilir. Bu
durumda trenlerin trafiği tesisler müdürlüğünün vereceği emre göre kılavuz sistemi veya
baĢka Ģekillerde sağlanır.
Meydana gelen arızanın türüne göre bir önceki paragrafta belirtilen arıza dıĢında,
trenlerin trafiğinin nasıl sağlanacağı trafik baĢ kontrolörü tarafından ilgililere telle bildirilir.
TSĠ Sisteminde meydana gelen arıza ve düzensizlikler, trafik kontrolörü tarafından
derhâl telle arızayı giderecek ilgililere bildirilir. Bu teli alan ilgililer de arızanın en kısa
sürede giderilmesini sağlayarak telle durumu bildirir.



Meydana gelen arıza ve düzensizlik trafik kumanda merkezinde tutulacak bir
deftere, meydana geldiği gün ve saat ile bildirildiği giderildiği gün ve saat
yazılır. Trafik kontrolörü ve arızayı giderenler tarafından imzalanır.
Arıza ve düzensizliklerin geç bildirilmesinden trafik baĢ kontrolörü, trafik
kontrolörü ve istasyon yetkilileri, geç giderilmesinden ise tesisler Ģefliği
ilgilileri sorumlu tutulur.
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Sistem onarılıp normal çalıĢmaya baĢlayınca telle ilgililere duyurulur. Ġstasyonlara ve
trenlere trafik kontrolörünün telefonla sistemin normal çalıĢmaya baĢladığını bildirmesi,
trenlerin sinyal bildirisi ve trafik kontrolörü emirlerine göre hareket etmesi için yeterlidir.

1.9. Kılavuzla Tren Trafiğinin Düzenlenmesi
Trenlerin trafiğinin herhangi bir nedenle mevcut trafik sistemleri ile sağlanamaması,
trafik kontrolörleri ile istasyonlar arasında veya istasyonların birbiri arasında haberleĢmenin
olmaması hâlinde trenlerin trafiğinin kılavuz sistemiyle yapılmasına tesisler müdürlüğü veya
tesisler dairesi baĢkanlığı karar verir.Bu durum istasyon ve trenlerde görevli personele
önceden bildirilir.

Resim 1.14: Kılavuzla tren trafiğinin düzenlenmesi

Kılavuz sistemi ile trenlerin trafiği aĢağıdaki Ģekilde yapılır.









Kılavuz sisteminin hangi hat kesiminde olacağı ve baĢlangıç ve bitim
istasyonları verilecek emirde belirtilir.
Belirlenen bu hat kesiminde her yöne seyir edecek bütün trenler, sadece bu hat
kesimi için görevlendirilecek bir tesisler servisi personeli kılavuzun trenlerine
refakat etmesi hâlinde seyir edebilir. Kılavuz sadece görevlendirildiği hat
kısmında trenlere refakat eder ve kısmının dıĢına çıkamaz.
Kılavuzların görev yapacağı hat kısımları ve isimleri önceden bu kısımdan
geçecek bütün trenlerin trafik cetveline yazılarak imza karĢılığı bildirilir.
Kılavuz sisteminin uygulandığı hat kısmında trenler, aynı anda karĢılıklı olarak
seyir edemeyeceğinden buluĢma ve buluĢma değiĢikliği yapılmadan trafik
sağlanır.
Aynı yöne birbirini takip edecek birden fazla tren gönderilmesi gerektiğinde
kılavuz en son gönderilecek trene refakat eder ve önden gidecek trenlere
kılavuzsuz hareket edebileceklerini ve hareket saatlerini trafik cetveline yazar
ve sevklerini sağlar. Bu durumda trenler, birbirlerini takip eden trenler arasında
bulunması gereken zaman aralığı dikkate alınarak gönderilir.
Kılavuz, görevi süresinde kurumca verilen kimlik kartını yanında bulundurur.
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1.10. Ana Yolda Vagon ve Lokomotiflerin Yoldan Çıkması, Tren ve Vagon
Kaçması
1.10.1. Ana Yolda Vagon ve Lokomotiflerin Yoldan Çıkması
Trenlerin seyri sırasında lokomotif ve vagonların
arızalanmasında alınacak önlemler aĢağıda belirtilmiĢtir:

yoldan

çıkması

veya

Seyir sırasında lokomotif ve vagonlardan bir veya birkaçı yoldan çıkarsa makinist ve
tren Ģefi yanlarındaki araç ve malzeme ile bunları ray üzerine koyabileceklerse derhâl
kaldırma çalıĢmalarına baĢlar.
Yoldan çıkan lokomotif veya vagonların eldeki araçlarla kısa zamanda
kaldırılamayacağı veya hiç kaldırılamayacağı anlaĢılırsa gerekli korunma önlemleri alınarak
imdat istenir.
Yoldan çıkan araçlar eldeki araç-gereç ve elemanlarca kaldırılıp ray üzerine
konulduğunda duruma göre trenin birinci parçası arkasında veya tren dizisi içinde dikkatli
bir Ģekilde ilk istasyona kadar götürülür. Orada ilgili servisin kontrolüne bırakılır.
Vagonların istasyon içinde yoldan çıkıp kaldırılmaları durumunda da aynı Ģekilde iĢlem
yapılır.
Yolda vagonların veya lokomotifin herhangi bir nedenle arızalanması hâlinde tren Ģefi
ve makinist, vagonun veya lokomotifin bu durumda ilk istasyona kadar götürülüp
götürülemeyeceğine birlikte karar verir. Ardından gerekli önlemleri alarak ilk istasyona
kadar götürür. Orada ilgili servisin kontrolüne bırakır. Ġlk istasyona götürülmesi tehlikeli
görülürse tren korumaya alındıktan sonra imdat istenir.
Gerek trende gerek istasyonda meydana gelen bu gibi olaylar görevli personel
tarafından geciktirilmeden yol, cer, ticaret, hareket ve tesisler müdürlüğüne, trafik
kontrolörüne ve diğer ilgililere bildirilir.

Resim 1.15: Ana yolda vagon ve trenlerin yoldan çıkması
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1.10.2. Tren ve Vagon Kaçması
Vagon ve tren kaçmalarında alınacak önlemler aĢağıda gösterilmiĢtir:
Ġstasyonlardan kaçan vagonlar derhâl trafik kontrolörü ve komĢu istasyonlar ile
mümkünse trenlere telsiz veya telefonla bildirilir. Trafik kontrolörü de vagonların kaçtığı
yöndeki komĢu istasyona, yol personeline ve yokuĢ baĢı istasyonları ile diğer ilgililere derhâl
haber verir. Haber verirken kaçan vagonların sayısı, insan bulunup bulunmadığı, patlayıcı
madde varsa özelliği ve yol sayısı birden çoksa vagonların hangi ana yoldan kaçtığı belirtilir.
Trafik kontrolörü yoksa bu iĢlemleri vagonların kaçtığı istasyon nöbetçi hareket memuru
yapar.
Vagonlar komĢu istasyondan hareket etmiĢ olan bir trene karĢı kaçtığında olayı haber
alan yol memurları, bu vagonları durdurmak için her çareye baĢvururlar. Bu arada vagonların
durdurulamayacağı anlaĢılırsa bunların yoldan çıkarılmasına çalıĢılır. Kaçan vagonlar
durdurulur veya yoldan çıkarılırsa gelmekte olan trene karĢı da derhâl bir görevli gönderilir
ve durma iĢaretleri kullanılarak tren durdurulur. Durum tren Ģefi ve makiniste bildirilir.
Kaçan vagonları veya karĢıdan gelen treni durdurmak için kara yolundan araçla vagonlara
veya trene karĢı gidilerek yukarıda belirtilen Ģekilde iĢlem yapılabilir.

Resim 1.16: Kaçan vagonların durdurulması için demir yoluna engellerin konulması

Kaçan vagonlar komĢu istasyondan sonra bir trenle karĢılaĢacaksa bu istasyon
vagonların durdurulması için gerekli önlemleri alır. Serbest bir kör yolu veya emniyet yolu
varsa vagonların bu yola girmesini, böyle bir yolu yoksa ikinci derecede bir yol üzerine
engeller koymak suretiyle vagonların durdurulmasını, durdurulamayacaksa ray sökerek veya
derayman pabucu koyarak hat harici edilmesini sağlar. Böyle durumlarda vagonların
istasyon binalarına, sabit tesislere ve makaslara zarar vermeyecek bir yerde yoldan
çıkarılmasına dikkat edilir.
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Resim 1.17: Kaçan vagon ve trenin yoldan çıkarılması için yapılmıĢ bir düzenek

Hiçbir tren beklenilmediği veya kaçan vagonların devamlarında bir sakınca olmadığı
durumlarda yol üzerine kum, toprak ve balast yığılarak durdurulmaya çalıĢılır. Durdurmak
mümkün olamayacaksa makaslar vagonların geçiĢini sağlayacak Ģekilde düzenlenerek
kendiliklerinden durabilecekleri bir yokuĢa kadar gitmeleri sağlanır.
Kaçan vagonlara karĢı seyir etmekte olan trenler, bulundukları istasyonda veya
getirilecekleri en yakın istasyonda korumaya alınarak zarar görmeleri önlenir. Vagonların
kaçtığı yönde birden fazla yol bulunuyorsa kaçan vagonlar bu yollardan geçecek trenler
içinde tehlike yaratacağından bu yollardaki trenlerin de seyrine izin verilmez. Seyir etmekte
olan trenler de ileri veya gerideki en yakın istasyonda korumaya çekilir.
Kaçan vagonlara karĢı seyir etmekte olan trenler, bulundukları istasyonda veya
getirilecekleri en yakın istasyonda korumaya alınarak zarar görmeleri önlenir. Vagonların
kaçtığı yönde birden fazla yol bulunuyorsa kaçan vagonlar bu yollardan geçecek trenler
içinde tehlike yaratacağından bu yollardaki trenlerin de seyrine izin verilmez. Seyir etmekte
olan trenler de ileri veya gerideki en yakın istasyonda korumaya çekilir.
Kaçan vagonlar, ana yolda durdurulabilirse veya durursa her iki yönden korunur, vakit
geçirilmeden trafik kontrolörüne veya en yakın istasyona haber verilir. Trafik kontrolörü
veya bu istasyon yolun biran önce trafiğe açılması için gerekli önlemleri alır ve durumu
ilgililere bildirir. Kaçan vagonlar istasyona getirilip yol kontrol edilerek trafiğe uygun
olduğu yetkili yol görevlilerince bildirilmedikçe bu yöne tren gönderilmez.
Kaçan trenler için de aynı hükümler uygulanır.
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1.11. Trende Yangın
Trenlerde yangın çıkması hâlinde alınacak önlemler aĢağıda belirtilmiĢtir:
Trendeki vagonlardan birisinde yangın olursa tren derhâl durdurulur. Yangın
söndürülmeye çalıĢılır. Trafik kontrolörüne veya en yakın istasyona, telefon veya telsizle
bildirilerek yardım istenir ve verilecek emre göre hareket edilir. Trafik kontrolörüne veya
istasyona haber verilemezse ve yangın söndürülemeyecekse trenin yanan vagonla birlikte en
yakın istasyona kadar götürülmesinde bir sakınca da görülmezse vagon ilk istasyona
götürülür ve oraya bırakılır. Bu mümkün olmazsa tren yolda derhâl durdurulur. Yanan
vagonun arkasındaki kısmın el frenleri sıkılır. Arkasından kesilerek yanan vagon bir miktar
ileriye çekilir. Daha sonra da önden kesilerek ön kısmın da uzaklaĢtırılması sağlanır. Bütün
araçlarla yangının söndürülmesine çalıĢılır. Bu sırada tren arkadan korunur. Birden çok yol
bulunduğu durumlarda gerekirse diğer yollar üzerindeki trafiğin de durması sağlanır.

Resim 1.18: Trende yangın çıkması

Vagonlardan birisinde tünel içinde yangın çıkarsa yolcular ve personel için bir tehlike
yoksa hiçbir dur iĢareti verilmez, fren musluğu ve imdat freni kullanılmadan tren tünel dıĢına
çıkarılarak derhâl durdurulur ve yukarıdaki paragrafta açıklandığı gibi hareket edilir.
Tren yanmakta olan vagonla birlikte tünel dıĢına çıkarılamıyorsa arkadaki kısmın el
frenleri sıkılır. Yanan vagon onu izleyen vagondan kesilip arkadaki parçadan uzaklaĢtırılır.
Personel durumun gerektirdiği önlemleri alır ve her Ģeyden önce tehlikede olan yolcuların
korunmalarını sağlar ve yukarıdaki paragraflarda belirtildiği Ģekilde hareket eder.
Yanan vagon söndürülemiyorsa ya arkadaki parçadan ayırtıp öndeki parça ile
istasyona götürmek ya da orada yanmaya bırakmak gerekeceğinden her iki durumda da tren
birkaç parçaya ayrılmıĢ olacaktır. Bu durumda bölünerek götürülen trenlere ait hükümler
uygulanır.
Yangın bir yolcu vagonunda çıkarsa tren durdurulduktan sonra önce yolcular ile
eĢyaları yanan vagondan çıkarılarak korunur. Daha sonra yangının söndürülmesi için gerekli
önlemlere baĢvurulur.
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1.12. Hemzemin Geçitleri, Yaya Geçitleri, YerleĢim Yerleri

Resim 1.19: Hemzemin geçit iĢareti

Hemzemin geçit iĢareti, bir direk üzerine konulmuĢ tek demir yolu hattındaki
geçitlerde birer metre boyunda çapraz iki kanattan oluĢur. Birden fazla demir yolu hattındaki
hemzemin geçitlerinde birer metre boyunda çapraz iki kanat ve çaprazın altında yarım çapraz
bulunan bir iĢaret olup kanatlar dıĢtan 1 cm beyaz, 2.5 cm kırmızı ve 5 cm beyaza
boyanmıĢtır. Hemzemin geçit iĢareti tek hatlı veya birden fazla hatlı demir yolu ile aynı
seviyede kesiĢen kara yolundan Ģoför ve sürücülere demir yolu vasıtalarının geçiĢ üstünlüğü
hakkına sahip olduğunu belirtmek için kullanılır.
Hemzemin geçit iĢareti, demir yolunun her iki tarafında kara yolunun sağına ve kara
yolu aracı sürücülerinin kolayca görebilecekleri Ģekilde konulur.
Hemzemin geçit sinyali, TSĠ ve DRS sistemlerinin bulunduğu hatlar hariç hemzemin
geçit ile istasyon arasındaki mesafe, ray devreli otomatik hemzemin geçit koruma sisteminin
tesisine imkân vermediği günün 24 saatinde nöbetçi hareket memuru bulundurulan yerlerde
baĢ makasın gidiĢ yönüne göre demir yolunun sağına konulan ve butona basılarak kumanda
edilen ray devreli hemzemin geçit koruma sistemi ile ankleĢe çalıĢan sinyaldir. BaĢ
makastaki sinyalin istasyondan görülemediği yerlerde istasyonun ilgililerce belirlenecek
yerine sinyalin benzeri tekrarlama sinyali olarak konulur. Hemzemin geçit sinyali 3-3,5
metre yüksekliğinde boru direk üzerine konulmuĢ üst lambası yeĢil, alt lambası kırmızı
bildiri veren iki lambalı bir yüksek sinyaldir.
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Resim 1.20: Otomatik bariyer ve hemzemin geçit

Sinyalin yeĢil bildiri vermesi hemzemin geçidin kara yoluna kapalı demir yoluna açık
olduğunu ve trenin hareket memuru tarafından verilecek hareket emri ile hareket
edebileceğini bildirir.
Sinyalin kırmızı bildiri vermesi hemzemin geçidin kara yoluna açık, demir yoluna
kapalı olduğunu bildirir.
Otomatik bariyer veya hemzemin geçit sinyali arızaları trenlere ilgili evrakla ihbar
edilir.
Butona basılarak çalıĢan ray devreli hemzemin geçit koruma sistemi ile birlikte
hemzemin geçit sinyalinin tesis edildiği istasyonlarda butonun konulduğu nöbetçi hareket
memurluğu yazıhanesi veya sinyal kulesinde, bu sistemle ankleĢe çalıĢan hemzemin geçidin
kara yoluna kapalı olması hâlinde yeĢil ıĢık, hemzemin geçidin kara yoluna açık olması
hâlinde kırmızı ıĢık veren ıĢıklı uyarı sistemi ve hemzemin geçidin kara yoluna kapalı
olduğunu bildiren 5-10 saniye sesli uyarı yapan zil tertibatı bulunur.
Bariyer ve geçit bekçisi olmayan hemzemin geçitlerden yayalar ve kara yolu taĢıt
araçları, demir yoluna 5 metre mesafede durarak kendi emniyetlerini kendileri sağlamak ve
kara yolu Trafik Kanunun 76’ıncı ve Kara Yolu Trafik Yönetmeliğinin 164’üncü
maddelerine uygun olarak geçmek mecburiyetindedirler. Bu hemzemin geçitlerde geçiĢ
esnasında meydana gelecek kaza ve zararlardan idare sorumlu tutulamaz.

Resim 1.21: Demir yolu ile kesiĢen bazı geçitler
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1.13. Üçüncü ġahıslarca Yapılacak Trafiği Ġlgilendiren ÇalıĢmalar
1992 yılında Yüksek Planlama Kurulunun TCDD’nin ana statüsünde yapılan
değiĢikliğin ek-2 maddesi gereğince; demir yolunun kara yolu, köy yolu ve benzeri yollar ile
yaptığı kesiĢmelerde demir yolu ana yol sayılır. Bu kesiĢmelerde yapılan yeni yolun bağlı
olduğu kurum veya kuruluĢ, alt ve üst geçit yapmak ve diğer emniyet tedbirlerini almakla
yükümlüdür.
Demir yolu trafik düzeninin gerektirdiği hâllerde söz konusu yollara ait geçitler ile
görüĢe engel teĢkil eden tesisler kime ait olursa olsun kaldırılır.
Demir yolu üstünde seyreden araçların kara yolu, köy yolu ve benzeri yollardaki
araçlara göre “geçiĢ üstünlüğü vardır” hükmü yer almaktadır.
Diğer kamu kurum veya kuruluĢlarının kendi sorumluluklarındaki yollarda teĢekkül
eden hemzemin geçitlerde kazaların önlenmesi amacı ile bekçili bariyer konulması
hususunda taleplerinin olması hâlinde geçitte istihdam edilecek personel, kamu kurum veya
kuruluĢunda geçit bekçisi olabilme Ģartlarına haiz eleman olması; TCDD’ce ücreti
karĢılığında mevzuata uygun olarak düzenlenecek kurslarda eğitilmesi, geçitte görevli
kaldığı sürece her türlü hak ediĢleri ve maaĢları talep sahibi kuruluĢça karĢılanması Ģartıyla
sınav yapılarak geçitte görevlendirilirler.
Diğer kamu kurum veya kuruluĢ personelinin geçit bekçisi olarak görev yaptığı
geçitlerde geçit bekçisinin kusuru sonucu meydana gelebilecek kaza ve olaylardan doğacak
maddi ve manevi zarar geçit bekçisinin ait olduğu kamu kurum veya kuruluĢuna aittir.

Resim 1.22: Üçüncü Ģahıslarca yapılan bir trafik levhası

Hemzemin geçitlerde, bağlı olduğu kamu kurum veya kuruluĢ personelinin geçit
bekçisi olarak görevlendirilebilmesi için TCDD ile bu kurum veya kuruluĢlar arasında
protokol imzalanması ve protokolün ilgili kuruluĢun karar organınca (belediye encümeni vb.)
ve noter tarafından da onaylanması zorunludur.
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Otomatik hemzemin geçit koruma sistemi, TSĠ ve DRS sistemlerinin bulunduğu hatlar
dıĢındaki hemzemin geçitlerde her türlü masrafı, bakım ve onarımı geçidin tesisini isteyen
kurum, kuruluĢ veya kiĢi tarafından karĢılanarak TCDD'nin onayı ve imzalanacak protokole
uygun olarak TSĠ, DRS ve benzeri sinyal sistemlerindeki hemzemin geçit koruma sistemi
esas alınarak azami hızı 125 km/s. olan trenlere göre trenlerin geçide geliĢinden önce,
standart sürede ( azami 45 sn. ) ray devresi vasıtasıyla otomatik hemzemin geçit bariyerinin
kapanmasını sağlayacak Ģekilde tesis edilen sistemidir.

1.14. KoĢum Takımlarının Kopması, Tamponların DüĢmesi
Seyir esnasında trenin koĢum takımı koptuğunda, trenin her iki bölümü de veya kopan
kısmı durmuĢ ise kopan kısma dikkatli yanaĢılarak tekrar bağlantı sağlanır. Gerektiğinde
önce kopan kısmın el ve yan frenleri sıkılır, sonra bağlanması sağlanır.
Kopan kısım durmayarak geriye doğru kendiliğinden hareket ederse tren durdurularak
kopan kısmın kaçtığı trafik kontrolörüne veya komĢu istasyonlara telefon veya telsizle
bildirilir. Bu mümkün olmazsa tren durdurulmadan ilk istasyona kadar gidilir ve buradan
bildirilir. Bu durumlarda vagon ve tren kaçmasına ait hükümlere göre iĢlem yapılır.
Kopan kısım durmayarak trenin birinci parçası üzerine doğru harekete geçmiĢ ise
Ģiddetli bir çarpıĢmaya meydan vermeden bağlanmasına çalıĢılır. Bunun mümkün
olmayacağı anlaĢılırsa birinci parçanın hızı, kopan parçanın hızına göre ayarlanarak kopan
parçanın duracağı bir yere veya ilk istasyona kadar dikkatlice gidilir. Durum telsizle trafik
kontrolörü ve istasyona bildirilir.
Kopan parça yol üzerinde durur ise dikkatli bir Ģekilde bağlanması sağlanır. Kopan
parçanın bağlanması sağlanmadan bir buluĢma istasyonuna gelinirse buluĢma bekleyen trene
çarpmasını önlemek için tren, kabul edildiği yolun limitleri içine girmeden durarak kopan
parçasının kendi dizisine çarpması sağlanır. Mümkünse birinci parçadaki vagonların frenleri
gevĢek bırakılır.

Resim 1.23: Vagonda bulunan el ve yan frenlerinin sıkılması

Trenin kopan parçasındaki görevli personel, diziyi durdurmak üzere el frenlerini sıkar
ve trenin baĢ tarafını da durdurmak için durma iĢareti verir. Birinci kısım iĢareti görmeyerek
durmadan yoluna devam ederse bu personel kopan kısmı her iki taraftan iĢaretlerle koruma
altına alır ve durumu ilgililere bildirir.
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Trenden kopan vagonları gören yol personeli, frenlerin etkisini artırmak için raylar
üzerine hız azaltıcı engeller koyarak kopan parçanın durdurulmasını sağlamaya çalıĢır.
Trenin koptuğunu ve istasyona doğru geldiğini trafik kontrolörü ve tren Ģefinden
öğrenen istasyonun nöbetçi hareket memuru veya diğer personel vagonları durdurmak için
gerekli önlemleri alır.
Gerek yolda gerek manevrada kopan koĢum takımları, nedenleri araĢtırılmak üzere en
yakın vagon teknisyenliğine dikkatle toplanarak gönderilir. Durum cer ve tesisler
müdürlüğüne telle bildirilir.
Vagon tamponu düĢmelerinde yol, kısım Ģefi tarafından kontrol edilir. Trafiğe engel
bir durum olmadığını bildirmesinden sonra bu kesimde trenlerin trafiğine izin verilir.

Resim 1.24: KoĢum takımının kopması ve vagonun tamponunun düĢmesi

1.15. Düzensizlik SoruĢturmaları
Trafiğin yürütülmesi sırasında belirlenen düzensizlikler, trafik baĢ kontrolörü
tarafından yetkililere bildirilir ve aĢağıdaki iĢlem yapılır:
Trafik baĢ kontrolörü, soruĢturmayı gerektiren düzensizlikler için iki nüsha evrak
düzenler. Birini bağlı olduğu tesisler müdürlüğüne gönderir, diğerini merkezde saklar.
Önemli ve acil durumlarda soruĢturmayı hızlandırmak amacıyla düzensizlikler telefonla
yetkililere bildirilir.
Tesisler müdürlüğü, trafik baĢ kontrolörü tarafından gönderilen soruĢturma evrakını,
düzensizliğin türüne ve neden olan personel ve aracın ait olduğu servise göre soruĢturmayı
yapmaya yetkili olan bağlı birimine, personelin veya aracın bağlı olduğu servis müdürlüğüne
göndererek soruĢturulmasını sağlar. Sonucunu takip ederek trafik kumanda merkezine
bildirir.
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Trafik baĢ kontrolörünce hazırlanan soruĢturma evrakındaki düzensizlikler de diğer
kaza/olaylara ait soruĢturmalardaki esas ve sürelere göre soruĢturulur.
Trafik baĢ kontrolörünce düzenlenen evraka ait soruĢturmalar için tesisler
müdürlüğünde bir defter tutulur. Bu deftere sıra numarası verilerek soruĢturma evrakının
geliĢ tarihi, konusu, soruĢturmanın gönderildiği birim/servis ve soruĢturma sonucu kayıt
edilir.
Trafik kontrolörü grafikleri ve trengrafları günlük olarak trafik baĢ kontrolörü
tarafından kontrol edilir ve tesisler müdürlüğüne gönderilir. Tesisler müdürlüğünde ikinci
kez sondaj Ģeklinde kontrol edilen grafiklerde görülen düzensizliklerin giderilmesi için
gerekli önlemler alınır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
TMĠ ve TSĠ sisteminde trenlerin seyirlerindeki düzensizlikleri gidermek için aĢağıdaki
iĢlem basamaklarını yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Ana yollardaki düzensizlikleri tespit
ediniz.
 Tespit ettiğiniz düzensizliğin giderilmesi
için yöntem belirleyiniz.

 Kriz yönetim becerilerinizi
uygulayınız.

 Düzensizliği ilgililere bildiriniz.

 Soğukkanlı olunuz.

 Düzensizliği gideriniz.

 Güvenlik kurallarına uyunuz.

 Düzensizlikler ve giderilmeleri ile ilgili
form ve evrakları eksiksiz doldurunuz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Düzensizlikleri tespit edebildiniz mi?
2. Tespit ettiğiniz düzensizliğin giderilmesi için en uygun
yöntemi belirleyebildiniz mi?
3. Düzensizliği ilgililere bildirdiniz mi?
4. Soğukkanlı davranarak ve kriz yönetim becerinizi
uygulayarak düzensizliği gidermeye çalıĢtınız mı?
5. Düzensizliği giderirken alınması gereken güvenlik kurallarına
harfiyen uydunuz mu?
6. Düzensizliklerle ilgili gerekli bilgileri eksiksiz olarak ilgili
evraklara yazdınız mı?
7. Edindiğiniz tecrübeler dahilinde düzensizliklerin bir daha
tekrar etmemesi için gerekli tedbirleri aldınız mı?
DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz.

34

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

Trenlerin seyri sırasında lokomotif ve trende görevli personel ile yol personeli,
aĢağıdaki hususlardan hangisine dikkat etmez?
A)
Seyredilen yola
B)
Trendeki personel sayısına
C)
Yoldaki iĢaretlere
D)
Trafik emniyetine

2.

Bir imdat treni veya lokomotifi aĢağıdaki durumlardan hangisinde istenmez?
A)
Trenin normal hızını yapamaması
B)
Kaza durumunda
C)
Lokomotif arızalanırsa
D)
Makinist göreve devam edemeyecekse

3.

AĢağıdakilerden hangisi TMĠ ve TSĠ sistemindeki düzensizliklerden değildir?
A)
TSĠ sisteminin arızalanması
B)
Tren veya vagon kaçması
C)
Trende yangın çıkması
D)
Hava Ģartları

4.

Düzensizlik soruĢturmalarında soruĢturma evrakını aĢağıdaki birimlerden hangisi
düzenler?
A)
Tesisler müdürlüğü
B)
Trafik kumanda merkezi
C)
Trafik baĢ kontrolörü
D)
Personel müdürlüğü

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
5. ( ) Ġki istasyon arasında normal hızını yapamayan bir tren, istasyon veya blok mesafesi
ile takip eden bir tren yoksa emniyet tedbiri almadan seyrine devam eder.
6. ( ) Arızalanan trene, imdat olarak gönderilen tek lokomotif veya trenlerin duran trene
çarpmaması için makinist gerekli önlemleri alır.
7. ( ) Bölge ve zaman izninin en geniĢ sınırı hareket edilen istasyonun çıkıĢ sinyali ile
komĢu istasyon veya saydingin giriĢ sinyali arasıdır.
8. ( ) Demir yolunun kara yolu, köy yolu ve benzeri yollar ile yaptığı kesiĢmelerde demir
yolu ana yol sayılır. Bu kesiĢmelerde yapılan yeni yolun bağlı olduğu kurum veya
kuruluĢ, alt ve üst geçit yapmak ve diğer emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.
DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2

AMAÇ
TSĠ sisteminde yerel kumanda masası ve panoları kullanabileceksiniz.

ARAġTIRMA



YaĢadığınız yerdeki tren istasyonuna giderek trafik kontrol merkezinde trafik
kontrolöründen trenlerin trafikleri ile ilgili bilgiler alınız.
YaĢadığınız yerdeki tren istasyonuna giderek yerel kumanda masasının /
panosunun bulunduğu büroda, çalıĢan görevliden masanın kullanımı ile ilgili
bilgiler alınız.

2. TSĠ SĠSTEMĠNDE YEREL KUMANDA
MASASI VE PANOLARININ KULLANILMASI
2.1. Sinyallerin ve Makasların Numaralandırılması
2.1.1. Sinyallerin Numaralandırılması
TSĠ sisteminde, sinyaller aĢağıdaki esaslara göre numaralandırılır ve yönler aĢağıdaki
Ģekilde belirlenir.


KayaĢ - Ankara - HaydarpaĢa hattında, HaydarpaĢa kilometrenin baĢlangıcı
kabul edilerek yönümüzü km’nin artıĢ yönüne döndüğümüzde önümüz doğu,
arkamız batı, sağımız güney, solumuz kuzey yönü ve HaydarpaĢa yönü batı ucu,
KayaĢ ise yönü doğu ucu kabul edilir.

Resim 2.1: Sinyallerin numaralandırılmasında batı ve doğu yönleri
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Ġskenderun-Divriği hattında, istasyon ve saydinglerin Ġskenderun yönü A,
Divriği yönü B ve diğer yönü ise C yönü olarak kabul edilir.
KayaĢ-Hanlı hattında, istasyon ve saydinglerin KayaĢ yönü A, Hanlı yönü B ve
diğer yönü C yönü olarak kabul edilir.
Halkalı-Kapıkule arasında, Ġstanbul yönü doğu ve Kapıkule yönü batı olarak
kabul edilir.
Çetinkaya-Sivas-Hanlı hattında istasyon ve saydinglerin Hanlı yönü A,
Çetinkaya yönü B, diğer yönü C olarak kabul edilir.

KayaĢ-Ankara-HaydarpaĢa
numaralandırılır.


arası

TSĠ

sisteminde

sinyaller

aĢağıdaki

Ģekilde

GiriĢ, çıkıĢ sinyalleri ve diğer kumandalı sinyaller, doğu ve batıda olduklarına
ve km’nin artıĢına göre ilk sinyale en küçük çift numara verilerek;
Batıdaki sinyaller, 2,4,6,8 .............. 50 gibi çift numara,
Doğudaki sinyaller 52,54,56,58 ........... 98 gibi çift numara alır.

Resim 2.2: KayaĢ-HaydarpaĢa arasında sinyallerin numaralandırılması







Tek ana yolu bulunan kesimlerde otomatik blok sinyalleri, bulundukları
kilometre ile metrenin yüzler hanesi alınarak numaralanır. Batıya yön veren
sinyallerin metre numaraları tek, doğuya yön veren sinyallerin metre rakamları
çift sayıya tamamlanarak belirlenir.
Birden fazla ana yolu bulunan bölgelerde ise kuzey yola yön veren sinyal
numarasının baĢına K, güney yola yön verenlerin numarasının baĢına G harfi
konur. Ġki kuzey ana yolu varsa ikinci kuzey yolun numarasının baĢına KK, iki
güney ana yolu varsa ikinci güney yolun numarasının baĢına GG harfleri konur.
Ana yola bağlı barınma yollarından çıkıĢlara yön veren sinyaller, otomatik blok
sinyalleri gibi numaralanır. Diğerlerinden ayrılması için numarasının sonuna T
harfi konur.
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Resim 2.3: Kuzey hattı doğudan batıya yol veren yaklaĢım blok sinyali



YaklaĢma sinyalleri de otomatik blok sinyalleri gibi numaralanır. YaklaĢma
sinyalinin numarasının sonuna Y harfi, koruma sinyalinin numarasının sonuna
H harfi konur. Koruma sinyalleri kumanda makinesi modülü üzerindeki sinyal
tanıtım numarasına göre numaralanır.

Ġskenderun-Divriği-Çetinkaya-Sivas-Hanlı arası TSĠ sisteminde sinyaller aĢağıdaki
Ģekilde numaralandırılır.



A yönündeki giriĢ sinyalleri 01 den baĢlayarak 03,05,07 ....... 13 ,15 gibi tek
numara, B yönündeki giriĢ sinyalleri 02 den baĢlayarak 04,06,08 ...... 14,16 gibi
çift numara alır.
Ġstasyonların "A" yönündeki 1.yoldan çıkıĢ sinyali 11’den baĢlamak üzere
2.yoldan 21, 3.yoldan 31, 4.yoldan 41 gibi tek numara, istasyonların "B"
yönündeki 1.yoldan çıkıĢ sinyali 12 den baĢlamak üzere 2.yoldan 22, 3.yoldan
32, 4.yoldan 42 gibi çift numara alır.

Resim 2.4: Ġskenderun-Divriği, KayaĢ Hanlı ve Ġzmir TSĠ sisteminde sinyaller



Otomatik blok sinyalleri, Ġskenderun'dan veya Hanlı'dan baĢlamak üzere
Ġskenderun veya Hanlı yönüne giden trenlere kumanda eden ilk otomatik
sinyal 011’den baĢlamak üzere 021, 031, 041 ......... 111, 121 gibi üç rakamlı
tek numara alır.
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Divriği yönüne giden trenlere kumanda eden ilk otomatik blok sinyali 012’
den baĢlamak üzere 022, 032, 042 ............ 112, 122 gibi üç rakamlı çift numara
alır.
YaklaĢma sinyalleri, giriĢ sinyallerinden önceki ilk otomatik blok sinyalinin
numarasının baĢına Y harfi konularak Y 031, Y 012, Y 111, Y 112, gibi
numaralanır.
Koruma sinyalleri, Ġskenderun'dan veya Hanlı'dan baĢlamak ve baĢına "K"
harfleri konularak Ġskenderun veya Hanlı yönüne giden trenlere kumanda eden
ilk koruma sinyalinden baĢlanarak K011, K021, K031, K041 gibi tek numara
verilir.
Divriği yönüne giden trenlere, kumanda eden ilk koruma sinyaline 12’den
baĢlamak üzere ve baĢına "K" harfleri konularak K012, K022, K032, K042 gibi
çift numara verilir.
Yukarıdaki numaralar Narlı, Malatya ve Çetinkaya'da tekrar baĢtan baĢlatılır.
Otomatik bloklar Ġskenderun'dan baĢlamak suretiyle 1,2,3,4,5 ................ 29,
30, 100, 101 gibi sıra numarası alırlar.
Bu numaralar da Narlı, Malatya ve Çetinkaya'da tekrar baĢtan baĢlatılır.
Panoda otomatik blokların üzerinde tren numaralarının izlendiği bölümlerinin
de ayrı kod numaraları vardır. Bu kod numaraları altı rakamlıdır. Ġlk iki rakamı
istasyon kod numarası, üçüncü rakam ortak kod olan 0 dır ve son üç rakam ise
otomatik blok numarasıdır.
Bariyerli hemzemin geçitleri Ġskenderun'dan veya Hanlı'dan baĢlayarak ilk geçit
01’den baĢlamak suretiyle ve baĢına G harfi konularak G01, G02, G03, G04
................. G45, G46 gibi numaralanır.
Ġstasyonların yol bölümleri aĢağıdaki Ģekilde kodlanır. Bütün istasyon ve
saydinglerin yolları kodlanmıĢtır. Terminal istasyonlarının yolları iki bölümlü
olduğundan bu iki bölüm de ayrı ayrı kodlanır.
Tek yol bölümü olan istasyonlarda, yol bölümü kodunun ilk iki rakamı
istasyonun kodu, ondan sonraki iki rakam A yönü çıkıĢ sinyalinin
numarası ve son iki rakam ortak kod olan 00 verilerek kodlanır.
Ġki yol bölümü bulunan istasyonlarda ise, A yönündeki bölümde A yönü
çıkıĢ sinyali numarası, B yönündeki bölüm içinde B yönündeki çıkıĢ
sinyalinin numarası 3 ve 4 üncü rakam olarak verilerek kodlanır.
Ġstasyonların (OS) makaslar bölgesi, ilk iki rakamı istasyon kod numarası,
ondan sonraki iki rakamı baĢ makasın numarası ve son iki rakama ortak kod
olan 01 verilerek kodlanır.

KayaĢ-Hanlı arası TSĠ sisteminde; KayaĢ yönü A ve Hanlı yönü B yönü kabul edilerek
sinyaller, bloklar ve tesisler, Ġskenderun-Divriği-Çetinkaya-Sivas-Hanlı arası gibi
numaralandırılır.
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Resim 2.5: KayaĢ-Hanlı TSĠ sisteminde sinyaller

Halkalı-Kapıkule arası TSĠ sisteminde, Ġstanbul yönü doğu ve Kapıkule yönü batı
kabul edilerek sinyaller ve istasyon yolları aĢağıdaki Ģekilde numaralandırılır.

Resim 2.6: Halkalı-Kapıkule TSĠ sisteminde sinyaller









Doğu ucu giriĢ sinyali, 2D, 4D, 6D .... gibi; batı ucu giriĢ sinyali 52B, 54B,
56B ....... gibi numara alır.
ÇıkıĢ sinyalleri, doğu ucundaki çıkıĢ sinyalleri hüzme durumuna göre, 2D,
4D, 6D ..... gibi çift numara alır ve bu numaranın sonuna A dan baĢlayarak B,
C, D ..... harfleri eklenir. 2DA, 2DB, 2DC veya 4DA, 4DB, 4DC .... gibi,
Batı ucundaki çıkıĢ sinyalleri hüzme durumuna göre 52B, 54B, 56B gibi
numara alır ve bu numaranın sonuna A dan baĢlayarak B,C,D ..... harfleri
eklenir. 52BA, 54BB, 56BC veya 54BA, 54BB, 54BC gibi,
Otomatik blok sinyalleri, doğuya yön veren sinyaller, sinyalin bulunduğu km ve
yüzler hanesinin çift numarasını; batıya yön veren sinyaller ise doğuya yön
veren otomatik blok sinyalin numarasına bir eklenmek suretiyle tek olarak
numaralanır.
Kumandalı blok sinyalleri, terminal istasyonlarının doğusundaki D2D ve D2B,
batısındaki B52D ve B52B olarak numara alır.
Ġstasyon yolları, istasyon binasına en yakın yol 1’inci olmak üzere, 2,3,4 ....
sıra ile numara alır. Ancak istasyon kumanda masasında tesisata bağlı yollar A
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dan baĢlayarak ve sonuna T harfi konularak AT, BT, CT ........ gibi numara ile
belirlenir.

2.1.2. Makasların Numaralandırılması
Makasların numaralandırılması aĢağıdaki Ģekilde yapılır:
Tek hüzmeli istasyonlarda makaslar kilometrenin artıĢ yönü dikkate alınarak ve
kilometrenin baĢlangıç yönündeki ilk makasa 1 numara verilerek diğer makaslar sıra ile
numaralandırılır.

Resim 2.7: Tek hüzmeli istasyonlarda makasların numaralandırılması

Birden fazla hüzmesi bulunan istasyonlarda makaslar her hüzme için aynı Ģekilde
numaralandırılır. Ancak makas numarasının baĢına hüzmeyi belirten harf veya isim eklenir.
A 1, A 2, B 1, B 2 gibi.
HaydarpaĢa-Ankara-KayaĢ kesiminde TSĠ'ye bağlı batıdaki makaslar baĢ makastan
baĢlamak üzere 1,3,5,7 gibi tek numara; doğudaki TSĠ'ye bağlı makaslar da baĢ makastan
baĢlamak üzere 51,53,55,57 gibi yine tek numara alırlar. Elektrik kilitli ve devre kontrollü
makaslar A,B,C,D... gibi numara alır. Elektrik kilitli makasların harfinin sonuna K, devre
kontrollü makasların sonuna D harfi eklenir.

Resim 2.8: HaydarpaĢa-KayaĢ arası makasların numaralandırılması
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Halkalı-Kapıkule kesiminde, uzaktan kumandalı makaslar, istasyon ve saydingin doğu
ucundaki ilk makas 1’den baĢlayarak,3,5,7,9...49’a kadar; batı ucundaki ilk makas 51’den
baĢlayarak,53,55,57,59.....99’a kadar tek numara alır.

Resim 2.9: Halkalı-Kapıkule arası makasların numaralandırılması

Elektrik kilitli ve devre kontrollü makaslar istasyonun doğu ucundaki ilk makas A’
dan baĢlayarak B,C,D.. gibi numara alır. Ancak elektrik kilitli makasın harfinin sonuna K
harfi, devre kontrollü makasın harfinin sonuna S harfi eklenir.
Ġskenderun-Divriği kesiminde istasyonların Ġskenderun tarafındaki yönü A yönü,
Divriği tarafındaki yönü ise B yönü olarak KayaĢ-Hanlı arasında KayaĢ yönü A, Hanlı yönü
B yönü, Çetinkaya-Sivas-Hanlı kesiminde ise Hanlı yönü A, Çetinkaya yönü B yönü olarak
kabul edilir ve buna göre;




Ġstasyonun A yönündeki baĢ makasın numarası 01’den baĢlamak üzere 03,
05,07 gibi tek numara, B yönündeki makaslar ise 02’den baĢlamak üzere 04, 06,
08 gibi çift numara alırlar.
Ayrıca elektrik kilitli makasların numarasının sonuna K harfi konulur.
01K,11K, gibi. Elektrik kilitli makasların makas topları sarı renge boyanır.
Devre kontrollü toplu makasların numarasının sonuna da D harfi konur. 14D,
17D gibi. Bu makasların topları da sarı renge boyanır.

Resim 2.10: Ġskenderun-Divriği arası makasların numaralandırılması
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Ġstasyonlar dıĢında, lokomotif bakım atölyesi, depo, ambar, fabrika ve benzeri yerlerde
bulunan makaslar yukarıda açıklanan tek ve birden fazla hüzmesi bulunan istasyonlarda
olduğu gibi numaralandırılır. Ancak numaraların baĢına bulunduğu iĢyerinin adı eklenir.
Ambar 1, ambar 2, veya depo 1, depo 2 gibi.

2.2. Yerel Kumanda Masası ve Panolar
TSĠ sisteminin uygulandığı bazı bölgelerde, istasyon ve saydinglerde özel inĢa edilmiĢ
bir bina içine yerleĢtirilmiĢ istasyon kumanda masası bulunur. Ġstasyon kumanda masasının
üzerinde bulunan butonlar (düğmeler) kullanılarak trafiğin idaresi ve diğer iĢlemlerin
yapılmasıyla ilgili kumandaların verilmesi sağlanır.
Masada; kullanma anahtarı, kumanda ettiği istasyonun sisteme bağlı yolları,
makasları, sinyalleri ve hemzemin geçitleri de içeren küçük ölçekli bir Ģeması bulunur.
DeğiĢtirilebilir mozaik parçalardan meydana gelmiĢ masada, istasyonda bulunan
yolların, makasların, sinyallerin ve diğerlerinin düzenlenmesini sağlayan düğmeler vardır.
TSĠ sisteminde, kullanma anahtarı trafik kontrolöründen elektriksel olarak kumanda izni
alındıktan sonra yerel kumanda konumuna getirilir. Bundan sonra da düğmeler kullanılarak
trafiğin yönetimi ve diğer iĢlemlerin yapılması sağlanır. ĠĢlemlerin tamamlanmasından sonra
masa tekrar merkezi kumanda konumuna alınır.
Ġstasyon kumanda masaları bu konuda eğitim görmüĢ personel ile nöbetçi hareket
memuru ve/veya tren Ģefi, makinist yada bu görevleri yapan personel tarafından kullanılır.

Resim 2.11: Yerel kumanda masası

Ġstasyon kumanda masalarının kullanılması, bulundukları sistemlere ve bölgelere göre
kullanma talimatlarında belirtilmiĢtir.
TSĠ sisteminde, trafik kontrolörü yerel kumanda iznini diğer trenlerin trafiğini
aksatmayacak Ģekilde ve merkezden kumanda edilememesi, istasyon manevralarının
yapılması veya baĢka nedenlerle verir. Ancak trafik kumanda merkezinden yapılması
mümkün olan iĢlemler nedeniyle yerel kumanda izni verilemez.
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2.2.1. Anahtar Konumları
Kullanma anahtarı, istasyon kumanda masasının sol üst köĢesinde üç konumlu bir
Ģekilde bulunur.

Resim 2.12: Yerel kumanda masası anahtar konumları

Anahtar 1 konumunda ise istasyon kumanda masasının bütün ıĢıkları sönüktür.
Anahtar 2 konumunda ise istasyon kumanda masası merkezi kumandadadır. Ancak
masadaki bütün ıĢıklar yanık vaziyettedir ve trafik kontrolörünün yaptığı iĢlemler izlenir.
Ġstasyon kumanda masasından, manevra veya tren hareketlerini yerel olarak idare
etmek için anahtar 1 konumundan 2 konumuna getirilir. Trafik kontrolöründen telefonla
yerel kumanda izini istedikten ve trafik kontrolörü tarafından da sözlü ve elektriksel izin
verildikten sonra istasyon kumanda masası ilgili memur tarafından kullanılabilir. Yerel
kumanda izni verildikten sonra makas ve sinyallere trafik kontrolörü tarafından kumanda
edilemez. Ancak istasyon kumanda masasındaki memurun yaptığı bütün iĢlemler trafik
kumanda merkezinden izlenir. Gerektiğinde müdahale etmek için istasyon kumanda masası,
yerel kumandada iken haber verilmeden trafik kontrolörü tarafından merkezi kumandaya
alınabilir. Ancak trafik kontrolörü yerel kumandayı almadan önce istasyondaki hizmetin ve
tren trafiğinin aksamamasına dikkat eder.
Ġstasyon yerel kumandada iken kumanda merkezi panosunun istasyon Ģeması yanında
bulunan sarı ıĢık yanar. Ġstasyon manevra var konumuna aldığında ise bu ıĢık, yanar-söner
sarı yanar.
Yerel kumanda izni istasyonun her iki tarafı için verilebileceği gibi A veya B yönü
için ayrı ayrı olarak da verilebilir.
Anahtar, 3 konumuna çok acil durumlarda trafik kontrolöründen izin almadan masanın
yerel olarak kullanılması için veya TSĠ sisteminin arızalanması durumunda tesisler
müdürlüğünün vereceği emirle trenlerin trafiği istasyon kumanda masalarından idare
edilmesi için alınır.
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Anahtar, 3 konumunda iken trafik kontrolörünün masaya müdahalesi mümkün olmaz.
Ġstasyon otomatik olarak yerel kumandaya geçer. Anahtar 2 konumuna alınmadan trafik
kontrolörü istasyonu merkezi kumandaya alamaz. Bu durumda trafik kumanda merkezindeki
istasyon Ģemasının yanında kırmızı ıĢık YKZ (yerel kumanda zorunlu lambası) yanar, yazıcı
cihazı arıza bildirisinde bulunur.
Anahtarın 3 konumuna alınma sebebi trafik kontrolörüne bildirilir. Gereksiz yere
anahtarı 3 konumuna alanlar hakkında soruĢturma açılır.

2.2.2. Düğmelerin ĠĢlevleri

A YÖNÜ

B YÖNÜ

Resim 2.13: Yerel kumanda masasında bulunan düğmeler (butonlar)

Manevra butonları: Her istasyonda en az A ve B yönü olmak üzere iki manevra yönü
vardır. Bu nedenle her manevra yönünün ayrı ayrı manevra butonları bulunur.



AMB: A yönü manevra butonu
BMB: B yönü manevra butonu

AMB ve BMB butonlarının altlarında ikiĢer adet buton vardır (MV, MY).



MY (Manevra yok): Trafik kontrolörü tarafından elektriksel olarak yerel
kumanda izni verilmiĢ ise butonun altındaki lamba düz sarı yanar. Masada
bulunan görevli masa ile ilgili bütün iĢlemleri yapabilir.
MV (Manevra var): Trafik kontrolörü tarafından elektriksel olarak yerel
kumanda izni verildikten sonra hangi yönde manevra yapılacak ise manevra
yapılacak yönün yön oku ile bu butona birlikte basılarak istasyonu manevra var
konumuna almak için kullanılır. Ġstasyon kumanda masası manevra var
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konumuna alındığında bu butonun altındaki lamba, yanar-söner sarı yanmaya
baĢlar.

Resim 2.14: Manevra butonları, B yönündeki (BMB) ve A yönündeki (AMB)



Otomatik blok butonları(OBB)

(OBA ve OBK butonları) Ġstasyon kumanda masasının sol üst köĢesinde açma kapama
anahtarının yanında bulunan siyah renkli butonlardır. Ġki istasyon arasında herhangi bir kaza
veya olay için kaza veya olay yerine ters yönden imdat makinesi göndermek ve açık olan
otomatik sinyalleri kapatmak ve açmak için kullanılır. Her otomatik blok açma ve kapamada,
OBB butonunun yanında bulunan numaratörden bir numara ilerler. Otomatik blok açma ve
kapama iĢleminin yapılma sebebi tutulacak olan bir deftere kayıt edilir.
Yoldaki meĢguliyetin kaldırılması için otomatik blok açma ve kapatma yapılmaz.


OBA: Otomatik blok açık butonu

Daha önce düzenlenmiĢ olan otomatik blok sinyallerinin kapatılması için yön oku ile
birlikte kullanılır. Ġstasyon manevra var konumunda ise de bu iĢlem yapılabilir. Bu durumda
OBA yapılan yönün yön okunun altındaki kırmızı yön oku yanar. Kırmızı yön oku yanarken
komĢu istasyondan otomatik blok iĢlemini yapan istasyona doğru sinyal açılmaz.


OBK: Otomatik blok kapalı butonu

OBA yapılmıĢ yöne yön oku ile OBK butonuna birlikte basılarak, kırmızı yanan yön
okunu kaldırır. Bu iĢlem yapıldıktan sonra karĢı yönden gönderilecek tren ve demir yolu
aracı için sinyal tanzimi mümkün olacaktır.
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Resim 2.15: (OBB) Otomatik blok butonları, OBK ve OBA



(MGB) Makas grup butonu; istasyon kumanda masasının üst sıra butonları
arasında yer alır. Açık mavi renkli butonla (KMSGB) yan yanadır.
MGB butonu ile uzaktan kumandalı motorlu makasın butona birlikte
basılarak makas hangi yöne tanzim edilecek ise o yöne tanzimi yapılır.
MGB butonu ile elektrik kilitli (K) makasın butonuna birlikte basılarak
elektrik kilitli makasın elektrik kilidinin çözülmesi sağlanır. Elektrik
kilidi çözülen elektrik kilitli makas, herhangi bir tarafa tanzim edilinceye
kadar istasyon kumanda masası üzerindeki makas mutabakat lambaları
yanar-söner sarı yanar. Herhangi bir tarafa tanzim edilmiĢ ise makas
mutabakat lambası tanzim edilen tarafa düz sarı olarak yanar. Elektrik
kilidi çözülen elektrik kilitli makasın, makasın yanındaki kilit kutusunun
üzerindeki sarı lamba yanar ve bir kilit sesi duyulur.

Resim 2.16: (MGB) Makas grup butonu ve (KMSG) kilitli makas serbest grup butonu



(KMSGB) Kilitli makas serbest grup butonu(Kilitli makası kilitleme
butonu): Ġstasyon kumanda masasının üst sıra butonları arasında yer alan açık
mavi renkli bir butondur.
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Elektrik kilitli makasın elektrik kilidinin çözülmesinden sonra makasın tanzimi
gerekmiyorsa makasın tekrar kilitlenmesi için ilgili makasın butonu ile birlikte kullanılır.
Yanar-söner sarı yanan makas mutabakat lambasının söndürülmesi ve çözülen kilidinin
kilitlenmesi için elektrik kilitli makasın butonu ile KMSGB butonuna birlikte basılır.


(AYSB) Acil yol silme butonu: Ġstasyon kumanda masasının üst sıra butonları
arasında yer alan yeĢil renkli bir butondur.

AçılmıĢ olan bir sinyalin ve blokelerinin iptali için açık olan sinyal butonu ile AYSB
butonuna birlikte basılır. Ġptal edilen sinyal anında kırmızıya dönüĢür.
Ancak blokelerin silinmesi için iptal edilen sinyal lambası istasyon kumanda
masasında 2-3 dakika yanar söner yeĢil yanar. Sinyal iptalinin bitiminden sonra OBA ve
OBK yapılarak otomatik blok sinyalleri de kapatılır.

Resim 2.17: (AYSB) Acil yol silme butonu ve (SĠB) sinyal iptal butonu



(SĠB) Sinyal iptal butonu: Ġstasyon kumanda masasının üst sıra butonları
arasında yer alır. Kırmızı renkli bir butondur.

Daha önce açılmıĢ olan sinyalin kapatılması yapılır. Açık olan sinyalin butonu ile
SĠB’na birlikte basılarak açık olan sinyal kapatılır. Ġptal edilen sinyal anında kırmızıya
dönüĢür ancak yol blokelerini iptal etmediğinden yol blokelerinin silinmesi için tekrar
kapatılan sinyal lambası ile AYSB ile birlikte basılır.
SĠB kullanılmasından sonra AYSB’ndaki iĢlem tekrarlandığından, sinyal iptalleri için
SĠB kullanılması gereksizdir.


(SĠNYAL AY) Sinyal aydınlatma butonu: Ġstasyon kumanda masasının üst
sıra butonları arasında yer alan gri renkte olan bu buton, istasyondaki sinyallerin
gece ve gündüze göre daha iyi aydınlatılması için tek baĢına kullanılan
butondur. Butonun iki konumu vardır.
GEV (Gece aydınlatması var)

Bu butona tek olarak basılırsa istasyondaki sinyaller gece kullanımında (GüneĢin
batıĢı ile güneĢin doğuĢu arası)
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GÜV (Gündüz aydınlatması var)
Bu butona tek olarak basılırsa sinyaller gündüz kullanımında, (GüneĢin doğuĢu ile
güneĢin batıĢı arası)

Resim 2.18: Sinyal aydınlatma butonu ve Masa aydınlatma butonu



(MASA AY) Masa aydınlatma butonu: Ġstasyon kumanda masasının üst sıra
butonları arasında yer alan gri renkte olan bu buton, istasyon kumanda
masasındaki ıĢıklı göstergelerin daha az veya daha fazla aydınlatılması için tek
butona basılarak kullanılır. Butonun iki konumu vardır:

1 numaralı butona basıldığında masa aydınlatma ıĢıkları az, 2 numaralı butona
basıldığında daha çok aydınlanır.


(MIB) Makas ısıtıcısı butonu: Ġstasyon kumanda masasının üst sıra butonlar
arasında yer alan gri renkte olan bu butonun iki konum ve iki butonu vardır:
MIVB (makas ısıtıcısı var butonu): Makas ısıtıcıları çalıĢtırılacaksa MGB
ile MIVB’a birlikte basılarak ısıtıcılar çalıĢtırılmıĢ olur.
MIYB (Makas ısıtıcısı yok butonu): AçılmıĢ olan ısıtıcılar kapatılacaksa
MGB ile MIYB’a birlikte basılarak makas ısıtıcılarının çalıĢması
durdurulur.

Terminal istasyonlarında, makas ısıtıcı butonları A ve B yönü olarak varsa 3. yön
içinde C yönü olarak isimlendirilmiĢtir.
AMIB A yönü makas ısıtıcıları butonu
BMIB B yönü makas ısıtıcıları butonu
CMIB C yönü makas ısıtıcıları butonu
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Resim 2.19: Makas ısıtıcı butonları

Bu istasyonlarda makas ısıtıcılarının çalıĢtırılması için hangi yön ısıtıcılar
çalıĢtırılacak ise çalıĢtırılacak yönün ısıtıcı butonu ile MGB’na birlikte basılır.
KıĢ mevsiminde karlı ve buzlu havalarda makas arasındaki kar ve buzlanmanın
önenmesi için uzaktan kumandalı motorlu makasların makas dil ucu ile yaslanma rayı
arasına ısıtıcılar yerleĢtirilmiĢtir.

Resim 2.20: B yönü (BMIB) ve A yönü (AMIB) makas ısıtıcı butonları



(AZSB) Alarm zili susturma butonu: Ġstasyondaki herhangi bir sinyal
lambasının geçmesi, uzaktan kumandalı motorlu makasların herhangi birinin
oturmaması veya istasyon kumanda masasındaki herhangi bir butonun basılı
kalması durumunda MSA lambası yanar. Alarm zili çalmaya baĢlar. Alarm
zilinin susturulması için lambası geçen sinyal butonu veya oturmayan makas
butonu ile AZSB’a birlikte basılır.
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Alarm zili susturulduktan sonra arıza giderilememiĢ ise MSA lambası arıza
giderilinceye kadar kırmızı yanmaya devam eder.

Resim 2.21: Alarm zili susturma butonu



Yön butonları: Ġstasyon kumanda masasında bulunan her yön için ayrı bir yön
oku ve üzerinde yön butonu vardır. Yön oku istasyonun hangi yönünde ise o
yöndeki komĢu istasyon veya saydingin ismi yön okunun yanında yazılıdır.

Yön butonları aĢağıdaki iĢlemler için kullanılmaktadır.
Ġstasyondan gönderilecek trenlere çıkıĢ sinyali açılmasında çıkıĢ sinyali
butonu ile birlikte kullanılır.
Ġstasyonu manevra var konumuna almak için MV butonu ile birlikte
kullanılır.
Ġstasyonu manevra yok konumuna almak için MY butonu ile birlikte
kullanılır.
Otomatik blok açma için OBA butonu ile birlikte kullanılır.
Otomatik blok kapatmak için OBK butonu ile birlikte kullanılır.

Resim 2.22: Yön butonları
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Ġstasyon kumanda masasında yapılan iĢlemlerde “DAĠMA ĠKĠ BUTON” kullanılarak
iĢlemler gerçekleĢtirilir. Tek butonla sadece masa aydınlatma (MASA AY) ve sinyal
aydınlatma (SĠNYAL AY) butonları iĢlem görür. Diğer iĢlemler tek butona basılarak
gerçekleĢtirilemez.


Uzaktan kumandalı motorlu makasların düzenlenmesi:

Düzenlenecek makasa ait makas butonu ile MGB’a 2-3 saniye birlikte basılır. Makas,
istenilen yöne tanzim oluncaya kadar makas butonunun iki yanındaki tanzim edilecek yolun
mutabakat lambaları (yanar söner sarı) yanar. Makas istenilen yöne düzenlenince yanarsöner sarı ıĢık, tanzim edilen taraftaki mutabakat lambası düz sarı ıĢık yanar. Makas herhangi
bir arıza nedeni ile düzenlenemiyorsa arıza giderilinceye kadar makasın mutabakat lambaları
yanar-söner sarı ıĢık, MSA lambası kırmızı ıĢık yanmaya devam eder ve alarm zili çalmaya
baĢlar.


Elektrik kilitli (K) makasların kilidinin çözülmesi ve düzenlenmesi:
Elektrik kilitli (K) makasların düzenlenebilmesi için önce trafik
kontrolöründen istasyon kumanda masası yerel kumandada ise istasyon
kumanda masasındaki görevliden izin alınarak elektrik kilitli makasın
kilidinin çözülmesi istenir. Makas kilidinin çözülmesi için MGB butonu
ile kilidi çözülecek olan makasın butonuna birlikte basılarak elektrik
kilitli makasın kilidi çözülür.
Makasın kilidinin çözüldüğü istasyon kumanda masasında iki yolda
bulunan makas mutabakat lambalarının yanar-söner sarı lambanın
yanması ile anlaĢılır. Makasta bulunan görevli, kilidin çözüldüğünü
makasa monte edilmiĢ özel elektrik kilidi üzerindeki sarı lambanın
yanmasından ve sesli olarak da kilit sesinin gelmesinden anlar. Kilidi
çözülen makasın düzenlenebilmesi için makasta bulunan görevli
tarafından makasın topu çevrilmek sureti ile istenilen yöne
düzenlenebilir. Makas istenilen yöne düzenlenince makas mutabakat
lambalarının tanzim edilen yoldaki tarafı düz sarı ıĢık yanmaya baĢlar.
Makasın tekrar düzenlenmesi gerekirse aynı iĢlem tekrarlanır.



Devre kontrollü ( D ) Makasların düzenlenmesi:
Devre kontrollü (D) makasların düzenlenebilmesi için önce trafik
kontrolöründen veya istasyon kumanda masası yerel kumandada ise
istasyon kumanda masası görevlisinden izin alınır. Daha sonra özel
mekanik kilidi açılır. Makasın topu elle çevrilerek makas istenilen yöne
düzenlenir. ĠĢ bitiminde mekanik kilit tekrar kilitlenir.
Makasın tekrar düzenlenmesi gerekirse aynı iĢlem tekrarlanır.

Elektrik kilitli (K) makaslar ile devre kontrollü (D) makaslar butonlara basılarak
istasyon kumanda masasından düzenlenemez. Bu makasların istasyon kumanda masasından
ve trafik kumanda merkezinden sadece pozisyonları izlenebilir.
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Ġstasyonun çeĢitli yollarına giriĢ sinyali açma:

Ġstasyonun herhangi bir yoluna A veya B yönünden giriĢ sinyali açılacaksa öncelikle
sinyal açılacak yol üzerinde elektrik kilitli (K) ve Devre kontrollü (D) makaslar varsa sinyal
açılacak yola elle düzenlenmesi sağlanır.
A Yönünden giriĢ sinyali açılması:
1. yola giriĢ sinyali açılması için 01 numaralı giriĢ sinyal butonu ile 1.
yolun B yönündeki 12 çıkıĢ sinyal butonuna 2-3 saniye birlikte basılarak
giriĢ sinyali açılır. GiriĢ sinyalindeki sinyal lamba bildirisi istasyon
kumanda masasında yeĢil olarak yanar. Sistem uzaktan kumandalı
motorlu makasları ve bariyerli geçitleri otomatik olarak kendisi düzenler.
2. yola giriĢ sinyali açılması için 01 numaralı giriĢ sinyal butonu ile 2.
yolun B yönündeki 22 çıkıĢ sinyal butonuna 2-3 saniye birlikte basılarak
giriĢ sinyali açılır.
3. yola giriĢ sinyali açılması için 01 numaralı giriĢ sinyal butonu ile 3.
yolun B yönündeki 32 çıkıĢ sinyal butonuna 2-3 saniye birlikte basılarak
giriĢ sinyali açılır.
Daha fazla yol varsa aynı iĢlem yol numarasına göre yapılır.
B Yönünden giriĢ sinyali açılması:
1. yola giriĢ sinyali açmak için 02 numaralı giriĢ sinyal butonu ile 1.
yolun A yönündeki 11 çıkıĢ sinyal butonuna 2-3 saniye birlikte basılarak
giriĢ sinyali açılır.
2. yola giriĢ sinyali açmak için 02 numaralı giriĢ sinyal butonu ile 2.
yolun A yönündeki 21 çıkıĢ sinyal butonuna 2-3 saniye birlikte basılarak
giriĢ sinyali açılır.
3. yola giriĢ sinyali açmak için 02 numaralı giriĢ sinyal butonu ile 3.
yolun A yönündeki 31 çıkıĢ sinyal butonuna 2-3 saniye birlikte basılarak
giriĢ sinyali açılır.
Daha fazla yol varsa aynı iĢlem yol numarasına göre yapılır.


Ġstasyonun çeĢitli yollarından çıkıĢ sinyali açılması:
Ġstasyonun herhangi bir yolundan A ya da B yönüne çıkıĢ sinyali
açılacaksa öncelikle sinyal açılacak yol üzerinde elektrik kilitli (K) ve
Devre kontrollü (D) makaslar varsa sinyal açılacak yola elle tanzim
edilmesi sağlanır. Sistem uzaktan kumandalı motorlu makasları ve
bariyerli geçitleri otomatik olarak kendisi düzenler.
A yönüne çıkıĢ sinyali açılması:
1. yoldan A yönüne çıkıĢ sinyali açmak için 11 numaralı çıkıĢ sinyal
butonu ile A yönü yön okuna 2-3 saniye birlikte basılarak çıkıĢ sinyali
açılır. ÇıkıĢ sinyalindeki sinyal göstergesi yeĢil olarak yanar. Sinyal
açılan yol tesisata bağlı değilse sinyal açılan yola en yakın tesisata bağlı
yolun sinyal göstergesi yeĢil yanar.
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2. yoldan A yönüne çıkıĢ sinyali açmak için 21 numaralı çıkıĢ sinyal
butonu ile A yönü yön okuna 2-3 saniye birlikte basılarak çıkıĢ sinyali
açılır.
3. yoldan A yönüne çıkıĢ sinyali açmak için 31 numaralı çıkıĢ sinyal
butonu ile A yönü yön okuna 2-3 saniye birlikte basılarak çıkıĢ sinyali
açılır.
Daha fazla yol varsa aynı iĢlem yol numarasına göre yapılır.
B yönüne çıkıĢ sinyali açılması:
1. yoldan B yönüne çıkıĢ sinyali açmak için 12 numaralı çıkıĢ sinyal
butonu ile B yönü yön okuna 2-3 saniye birlikte basılarak çıkıĢ sinyali
açılır.
2. yoldan B yönüne çıkıĢ sinyali açmak için 22 numaralı çıkıĢ sinyal
butonu ile B yönü yön okuna 2-3 saniye birlikte basılarak çıkıĢ sinyali
açılır.
3. yoldan B yönüne çıkıĢ sinyali açmak için 32 numaralı çıkıĢ sinyal
butonu ile B yönü yön okuna 2-3 saniye birlikte basılarak çıkıĢ sinyali
açılır.
Daha fazla yol varsa aynı iĢlem yol numarasına göre yapılır.
Bütün yol tanzimleri gerçekleĢtikten sonra tanzimli yol üzerindeki ıĢıklı bölmelerde ve
yön okunda sarı ıĢık yanar. Tren yolu meĢgul ettikçe bu bölümlerde sarı ıĢık yerine kırmızı
ıĢık yanar. Trenin geçmesinden sonra yol düzenlemelerindeki sarı ıĢıklar, blokeler ve tren
meĢguliyetini belirten kırmızı ıĢık söner.


AçılmıĢ olan sinyalin ve blokesinin iptali:

AçılmıĢ olan sinyal, herhangi bir sebepten dolayı iptal edilecekse açık olan sinyal
butonu ile AYSB butonuna 2-3 saniye birlikte basılıp sinyal iptal edilir. Serbest yol bildirisi
veren sinyal anında kırmızıya dönüĢür. Sarı ıĢıklı göstergelerle bloke edilmiĢ olan blokeler
iptal edilinceye kadar (2-3 dakika) iptal edilen sinyalin ıĢıklı göstergesi yeĢil renkte yanar
söner. Ġptal gerçekleĢince söner. Ġptalin bitiminden sonra otomatik blok sinyallerinin iptali
için sinyal açılan tarafa otomatik blok açma ve otomatik blok kapama iĢleminin yapılması
gereklidir.


AçılmıĢ olan sinyalin iptali:
AçılmıĢ olan sinyal, herhangi bir sebepten dolayı iptal edilecekse açık
olan sinyal butonu ile SĠB’na 2-3 saniye birlikte basılarak sinyal iptal
edilir. Serbest yol bildirisi veren sinyal anında kırmızıya dönüĢür.
SĠB ile yapılan sinyal iptallerinde yol blokeleri silinmediğinden yeniden
AYSB ile iptal edilen sinyal butonuna basılarak blokelerin silinmesi
gerekir. Aksi taktirde aynı yöne veya aynı yönden yeniden sinyal
açılamaz.
Bu sebeple sinyal iptallerinde SĠB yerine AYSB kullanılmalıdır.
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Ġstasyonda manevra yapılması:
Ġstasyon kumanda masası kullanılarak manevra yapılabilmesi için
istasyon kumanda masasının sol üst köĢesindeki anahtar 1 konumundan 2
konumuna getirilir. Masadaki trafik telefonundan trafik kontrolörünü
aranılarak yerel kumanda izni alınır. Trafik kontrolörü tren trafiği uygun
ise trafik kumanda merkezinden elektriksel bir iĢlemle istasyon kumanda
masasına yerel kumanda izini verir. Yerel kumanda izninin verildiği
trafik kontrolörü tarafından istasyon kumanda masasındaki görevliye
sözlü olarak bildirilir ve istasyon kumanda masasındaki hangi yönün
yerel kumandası verilmiĢ ise yerel kumanda izni verilen yönün manevra
butonu MY düz sarı olarak yanar. Hangi yönde manevra yapılacak ise
manevra butonları kullanılarak manevra yapılacak yönün yön oku ile MV
butonuna birlikte basılır. Ġstasyon kumanda masası manevra var
konumuna alınır. Manevraya alınan yöndeki MV lambası sarı renkte
yanar-söner yanmaya baĢlar. Manevra her iki yönde de yapılacaksa aynı
iĢlem ikinci yön içinde tekrarlanır. Bu durumda her iki yöndeki MV
butonunun altındaki lambalar sarı renkte yanar söner yanmaya baĢlar.
Manevra durumunda, istasyondaki uzaktan kumandalı motorlu makaslar
ile giriĢ-çıkıĢ sinyalleri istasyon kumanda masasından kullanılır. Elektrik
kilitli (K) makaslar ile devre kontrollü (D) makaslar, istasyon kumanda
masasındaki görevlinin vereceği izinle makasın yanında bulunan görevli
tarafından elle düzenlenir.
Manevralarda, istasyon kumanda masasını kullanan görevli memurla tren
teĢkil memuru veya tren personeli arasındaki haberleĢme, baĢ
makaslardaki OS içerisine yerleĢtirilmiĢ üzerinde (T) harfi bulunan çelik
kutu içerisindeki manevra telefonlarından sağlanır. Varsa telsizle de
haberleĢme yapılır. Manevra telefonundan yapılan konuĢmalar otomatik
bant kaydına geçirilmez.
Manevralarda manevra dizisi; terminallerde koruma sinyalini, istasyon ve
saydinglerde ise yaklaĢma sinyalini geçemez.
Manevra var durumunda olan istasyon veya sayding ise bu istasyon veya
saydinge manevra yapılan yöndeki komĢu terminal veya saydingden tren
veya demir yolu aracı gönderilmesi için sinyal düzenlemesi yapılamaz.
Ancak terminal istasyonunda manevra varken komĢu istasyonlardan
terminal istasyonunun koruma sinyaline kadar tren veya demir yolu
aracının gönderilmesi için sinyal düzenlemesi yapılabilir.
Trafik kontrolörü, sözlü ve elektriksel olarak verdiği yerel kumanda
iznini istediği anda merkezi kumandaya alarak iptal edebilir. Ancak
hizmetlerin aksamamasına özen gösterir.
Manevra hizmeti tamamlandıktan sonra, istasyon kumanda masasını
manevra yok durumuna almak için masadaki görevli hangi yönün
manevrasını iptal etmek istiyorsa iptal edeceği yönün yön oku butonu ile
MY butonlarına birlikte basarak manevrayı iptal eder.
Manevra her iki yönde de var ise aynı iĢlem ikinci yön içinde tekrar
edilir. Manevranın iptal edildiği MV butonunun altındaki sarı renkli
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yanar-söner lambanın sönüp MY butonunun altındaki düz sarı lambanın
yanmasından anlaĢılır.
Yerel kumanda izni alan memur tarafından istasyon kumanda masası
manevra yok konumuna alındıktan sonra trafik kontrolörüne istasyon
kumanda masasındaki telefonla manevranın bittiğini bildirir. Trafik
kontrolörü emir vermiĢ ise tekrar eder ve trafik kontrolörünün
“TAMAM” demesi ile konuĢma bitirilir.
Trafik kontrolörü yerel kumanda iznini alıp merkezi kumandaya
dönüĢtürünce istasyon kumanda masasındaki düz sarı yanan MY
lambaları söner. Ġstasyon kumanda masası ile iĢi biten görevli masadaki
anahtarı 1 konumuna alarak görevi bitirir.


Sinyallerin aydınlatılması:

Ġstasyon kumanda masasının kumanda ettiği hat bölümündeki sinyallerin gece ve
gündüz konumunda aydınlanması için üst sıra butonları arasında yer alan SĠNYAL AY
yazısının altında bulunan GEV butonuna tek olarak basılır. Gündüz konumunda
aydınlanması için SĠNYAL AY yazısının altında bulunan GÜV butonuna tek olarak basılır.


Ġstasyon kumanda masasının aydınlatılması:

Ġstasyon kumanda masasındaki ıĢıklı göstergelerin az veya daha fazla aydınlatılması
için üst sıra butonları arasında yer alan MASA AY yazısının altında bulunan I veya II
butonlarından birisine tek olarak basılarak masanın aydınlatılması sağlanır.


Hemzemin geçit iĢaretleri gösterge lambaları:

Hemzemin geçit iĢaretleri iki türlüdür:
Bariyerli hemzemin iĢaretleri trenin hemzemin geçide belli mesafede
yaklaĢması ile birlikte otomatik olarak kapanır. Trenin geçiĢinden sonra
otomatik olarak açılır.
Bariyersiz ve yanar söner ıĢıklı hemzemin geçit iĢaretleri trenin
hemzemin geçide belli mesafede yaklaĢması ile birlikte otomatik olarak
elektrikli çan ve yanar-söner kırmızı ıĢıkla kara yolu araçlarını uyarır.


Engelleyici düğmeler:

Ġstasyon kumanda masasındaki iĢlemler sırasında yapılan bir iĢlemin unutularak ve
baĢka bir nedenle veya baĢkası tarafından değiĢtirilmesinin önlenmesi için butonların üzerine
konulan sabit olmayan düğmelerdir.

2.2.3. IĢıklı Göstergelerin Anlamları
Yerel kumanda masasında bulunan ıĢıklı göstergelerin anlamları aĢağıda geniĢ olarak
açıklanmıĢtır.
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(Aġ, AD, EK, Eġ) Enerji göstergeleri: Ġstasyon kumanda masasına gelen
enerjinin kaynağını göstermektedir.
(Aġ) Akü Ģarjlı, voltaj 66 v. üzerindedir sarı ıĢık yanar.
(AD) Akü deĢarj, flaĢ kırmızı yanıyorsa, voltaj 54–56 v. arasındadır. Düz
kırmızı yanıyorsa voltaj 54 v. altındadır.
(EK) Enerji katenerden
(Eġ) Enerji Ģebekeden.

Bu göstergelerin üzerinde herhangi bir buton olmayıp enerjinin istasyon kumanda
masasına geliĢ durumuna göre otomatik olarak sarı ıĢıklı bildiri verir.

Resim 2.23: Yerel kumanda masasında bulunan ıĢıklı göstergeler



Makas konvertör göstergeleri: Makas konvertörlerinin çalıĢma ve arıza
durumlarını gösterir. Bu göstergelerin üzerinde herhangi bir buton olmayıp
otomatik olarak bildiri verirler.
MSK sarı yanıyorsa makas konvertörü çalıĢıyor.
MSK kırmızı yanıyorsa makas konvertöründe arıza var.
21K kırmızı yanıyorsa hat devresi için 1. konvertör çalıĢıyor.
11K kırmızı yanıyorsa hat devresi için 2. konvertör çalıĢıyor.

(RD) Redresör göstergeleri: Redresörlerin çalıĢma durumunu gösterir. Göstergede
hangi redresörün ıĢığı kırmızı yanıyorsa o redresörün arızalı olduğunu bildirir. Sarı lamba
yanıyorsa redresörlerin çalıĢıyor olduğunu bildirir. Bu göstergelerin üzerinde herhangi bir
buton olmayıp otomatik olarak bildiri verirler.





RD1A 1. Redresör arızalı
RD2A 2. Redresör arızalı (kırmızı ıĢık )
RD1. 1. Redresör çalıĢıyor.
RD2. 2. Redresör çalıĢıyor (Sarı ıĢık).
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Yolun meĢguliyeti:
Ġstasyon yolları ve blok bir tren veya baĢka bir nedenle meĢgul ise yol
üzerindeki ıĢıklı bölümlerde kırmızı ıĢık yanar.
Yol meĢgul değil ancak yol tanzim edilmiĢ ise ıĢıklı bölümlerde sarı ıĢık
yanar. Yol meĢgul değil ve yol tanzimi de yapılmamıĢ ise hiç bir ıĢık
yanmaz.

Resim 2.24: Yerel kumanda masası yolları ve ıĢıklı göstergeleri



Makas düzenlemelerinin gösterilmesi:

Makasın bağlı olduğu her iki yoldaki ıĢıklı bölümlerden hangisinde sarı ıĢık yanıyorsa
o yöne makasın düzenlenmiĢ olduğunu gösterir. Makas tren veya herhangi bir nedenle
meĢgul edilmiĢ ise makas butonunun yanındaki ıĢıklı bölmede kırmızı ıĢık yanar.


Düzenlenen yolun yönü:



Ġstasyon yollarının her iki tarafında da sarı ıĢıkla aydınlatılan ok vardır.
Hangi yola giriĢ sinyali açılmıĢ ise o yolun oku da sarı yanar.
Ġstasyondan çıkıĢ için sinyal tanzimi yapılmıĢ ise sinyal açılan tarafın yön
oku da sarı yanar.
Sinyallerin durumu:
Sinyaller trenlerin giriĢ veya çıkıĢına tanzim edilmiĢ (serbest duruma
getirilmiĢ ise) sinyal göstergesinde yeĢil ıĢık yanar.
Sinyaller trenlerin giriĢ veya çıkıĢına tanzim edilmemiĢ (serbest duruma
getirilmemiĢse) sinyal göstergesinde herhangi bir ıĢık yanmaz sinyal
göstergesi sönüktür.
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2.3. HaberleĢme Sisteminin Kullanılması


Trafik kumanda merkezinden istasyonun kumanda masasının aranması:



Trafik kontrolörü sistem telefonunun mikrofonunu kaldırır. Aranılacak
istasyonun numarasını yazar. Sistem telefonu otomatik olarak kod numarasına
göre ilgili istasyonu arayarak bağlantı sağlanır.



Trafik kumanda merkezinden otomatik telefonla istasyonun aranması:



Trafik kontrolörü sistemin otomatik telefon mikrofonu kaldırır. Otomatik 1
veya otomatik 2 düğmelerine basılarak otomatik hatta girilmiĢ olur. Otomatik
hatta girildikten sonra normal otomatik telefonla aranır gibi istasyonun otomatik
telefon numarası aranılarak görüĢme sağlanır.

Resim 2.25: Trafik kumanda merkezinden yapılan aramalar



Ġstasyon kumanda masasından trafik kontrolörü aranması:

Ġstasyon kumanda masasındaki telefonun mikrofonu kaldırılır. (D) (Trafik kontrolörü)
düğmesine basılır. Daha sonra “ÇAĞRI” düğmesine basılarak trafik kumanda merkezi
aranır. (D) (Trafik kontrolörü) yazılı düğmede kırmızı ıĢık yanıyorsa trafik kontrolörü sistem
telefonu ile görüĢme yapıyor, “MEġGUL” demektir. Trafik kontrolörünün aranması için
kırmızı ıĢığın sönmesi beklenir. Trafik telefonu meĢgul ve çok acil trafik kontrolörü
görüĢülmesi gerekiyorsa (D) düğmesi ile ACĠL düğmesine birlikte basılarak trafik
kontrolörü ile kısa bir süre görüĢme imkânı sağlanır. Bu durumda trafik kontrolörünün
görüĢmekte olduğu diğer telefon görüĢmesi arasına 5 saniye girilmiĢ olur. Acilden arama
sebebi trafik kontrolörüne bildirilir. Zorunlu ve çok acil olmadıkça acil düğmesinden arama
yapılmaz. Lüzumsuz yere acil düğmesinden arayanlar hakkında soruĢturma açılır.
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Resim 2.26: Ġstasyon kumanda masası telefonu



Ġstasyon kumanda masasından makas telefonunun aranması:

Ġstasyon kumanda masasındaki telefonun mikrofonu kaldırılır. Hangi yöndeki makas
telefonu aranacaksa aranacak yönün düğmesin ile çağrı düğmesine birlikte basılarak arama
yapılmıĢ olur. Ġki yöndeki varsa üç yöndeki makas telefonları aranacaksa aynı iĢlem yön
düğmesi değiĢtirilerek tekrar edilir.


Makas telefonundan istasyon kumanda masasının aranması:
Makas telefonu ile hat boyu telefonları birbirine benzeyen çelik kutular
içerisine yerleĢtirilmiĢ telefon sisteminden oluĢmaktadır. Makas
telefonunun hat boyu telefonundan dıĢ görünüĢ olarak ayırtan telefon
kutusunun üzende çıkıntı olması ve üzerinde “T“ harfinin bulunması ile
anlaĢılır.
Makas telefonunun çelik kutusunun kapağı özel kilidi ile açılır. Kutuda
bulunan basit telefonun mikrofonu kaldırılarak istasyon kumanda masası
ile görüĢme yapılır.
Makas telefonu ile istasyon kumanda masasından baĢka bir yerle
konuĢulamaz.

Resim 2.27: TSĠ sistemindeki makas ve hat boyu telefonları
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Sinyal telefonundan trafik kontrolörünün aranması:
Sinyal (Hat boyu) telefonunun çelik kutusunun kapağı özel kilidi ile
açılır. Kutu içindeki telefonun üzeride küçük bir kırmızı lamba ve altında
acil düğmesi ile A yönü, B yönü ve (D) (Trafik kontrolörü) yazan üç
düğme vardır.
Trafik kumanda merkezi ile konuĢmak için kırmızı lamba yanmıyorsa (D)
yazılı düğmeye basıp trafik kontrolörünün cevap vermesinden sonra
konuĢma yapılır. Trafik kontrolörü emir vermiĢ ise emir tekrar edilir,
trafik kontrolörü “TAMAM” kelimesi ile konuĢma bitirilir.
Kırmızı lamba yanıyorsa trafik telefonu meĢgul demektir. Kırmızı
lambanın sönmesi beklenir. Acil bir durum varsa araya girip konuĢmak
için acil yazan düğmeye basılır. Bu durumda trafik kontrolörü o anda kim
konuĢuyorsa (5 saniyelik) konuĢma arasına girilmiĢ olur.
Acil düğmesine basıldığında tren trafiği ilgili konuĢmanın arasına
girildiğinden çok önemli bir gerekçe olmadan acil düğmesine
basılmamalıdır.
KayaĢ-Çetinkaya arasında istasyon kumanda masası ve hat boyu telefon
kutusu içerisindeki A yönü düğmesi ile A yönündeki komĢu istasyon
kumanda masası, B yönü düğmesi ile B yönündeki komĢu istasyon
kumanda masasındaki görevli ile düğmesine basılarak konuĢma
yapılabilir.

Telsizle hat boyu ve seyyar telefonlarla yapılan bütün konuĢmalar, kumanda
merkezinde kapağı kilitli özel dolap içinde bulunan ses alma cihazı bandına kaydedilir.
Ses alma cihazı tamamen otomatik ve trafik kontrolörünün istemi dıĢında çalıĢır.
Dolabın kapağı trafik baĢ kontrolörü ve sorumlu tesisler Ģefi tarafından kilitlenir. Gerektiği
zaman yine birlikte açılarak kontrol için bantlar dinlenebilir ve bant tutanağı tutulur. Dolan
bant tesisler Ģefi ve trafik baĢ kontrolörü tarafından birlikte yenisiyle değiĢtirilir. Dolan bant
silinerek yeniden kullanılabilir.
SoruĢturmayı gerektiren durumlarda konuĢmaların bulunduğu bant, trafik baĢ
kontrolörü, tesisler Ģefi ve gerekirse diğer soruĢturma görevlileri ile birlikte dinlenerek
tutanağa geçirilir.
SoruĢturma heyeti veya savcının isteği doğrultusunda bant kurĢunlanarak soruĢturma
sonuçlanıncaya kadar trafik baĢ kontrolörü tarafından saklanır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
TSĠ sisteminde yerel kumanda masası ve panoları kullanmak için aĢağıdaki iĢlem
basamaklarını uygulayınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Trafik kontrolöründen izin alınız.
 Manevra planlarınızı oluĢturunuz.
 Yerel kumanda masasını / panoyu, yerel
kumanda durumuna alınız.

 Gerekli tüm emniyet tedbirlerini alınız.

 Düğmeleri kullanarak sinyal ve makas
düzenlemelerini yapınız.

 Dikkatli olunuz.
 Karar alma becerinizi kullanınız.

 ĠĢlemin bitiminde trafik kontrolörüne
bilgi veriniz.
 Yerel kumanda masasını / panosunu esas
konumuna getiriniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Yerel kumanda masasını/panoyu kullanmak için trafik
kontrolöründen izin aldınız mı?
2. Yerel kumanda masasını/panoyu yerel kumanda durumuna
aldınız mı?
3. Düğmeleri kullanarak sinyal ve makas düzenlemesi yaptınız
mı?
4. ĠĢlemin bitiminde trafik kontrolörüne bilgi verdiniz mi?
5. Yerel kumanda
getirdiniz mı?

masasını/panosunu

esas

konumuna

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi yerel kumanda masasında bulunan manevra butonlarından
değildir?
A) AMB
B) BMB
C) MY
D) MK

2.

AĢağıdakilerden hangisi Makas Grup Butonunun (MGB) yeri veya özelliklerinden
değildir?
A)
Makasın kilitlenmesini sağlar.
B)
Makasın kilidinin çözülmesini sağlar.
C)
Yönüne göre makasları tanzim eder.
D)
Açık mavi (KMSGB) butonuyla yan yanadır.

3.

AĢağıdakilerden hangisi yerel kumanda masasında bulunan düğmelerden değildir?
A) OBB
B) DĠġB
C) AYSB
D) SĠB

4.

AĢağıdakilerden hangisi yerel kumanda masasında bulunan ıĢıklı göstergelerden
değildir?
A) Aġ
B) RD
C) MAM
D) MSK

AĢağıdaki cümlelerde verilen bilgileri okuyunuz. Okuduğunuz her bir cümlenin
baĢındaki parantezin içerisine, eğer verilen bilgi doğru ise “D”, yanlıĢ ise “Y” yazınız.
5. ( ) GiriĢ-çıkıĢ sinyalleri ve diğer kumandalı sinyaller, doğu ve batıda olduklarına ve
km’nin artıĢına göre ilk sinyale en küçük tek numara verilerek numaralandırılır.
6. ( ) Devre kontrollü toplu makasların numarasının sonuna da D harfi konulur. 14D,
17D gibi. Bu makasların topları da sarı renge boyanır.
7. ( ) Kumanda masasındaki tesisata bağlı olup izole edilmemiĢ hatlar vagonların,
makinelerin, elektrikli ünitelerin idare edildiği yollar olup tali hat niteliğindedirler.
8. ( ) TSĠ sisteminde, haberleĢme istasyon kumanda masası, hat boyu, tren teĢkil
memuru ve bakıcı telefonları ile yapılır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirmeye” geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
TMĠ ve TSĠ (CTC) sistemindeki düzensizlikler modülü araĢtırma çalıĢmaları sonunda
kazandığınız bilgi ve becerilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için aĢağıdaki uygulamayı
mutlaka yapınız.
TMĠ veya TSĠ (CTC) sisteminde yaĢanan bir düzensizlikle ilgili bir senaryo yazınız.
Yazdığınız bu senaryoda yerel kumanda masasının kullanımı ve haberleĢmesi ile ilgilide
mutlaka bir bölüm olsun. Hazırladığınız bu senaryoyu sınıfta arkadaĢlarınızla birlikte
canlandırınız.

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Düzensizliği tespit edebildiniz mi?
2. Tespit ettiğiniz düzensizliğin giderilmesi için en uygun yöntemi
belirleyebildiniz mi?
3. Düzensizliği ilgililere bildirdiniz mi?
4. Soğukkanlı davranarak ve kriz yönetim becerinizi uygulayarak
düzensizliği gidermeye çalıĢtınız mı?
5. Düzensizliği giderirken alınması gereken güvenlik kurallarına
harfiyen uydunuz mu?
6. Düzensizliklerle ilgili gerekli bilgileri eksiksiz olarak ilgili
evraklara yazdınız mı?
7. Yerel kumanda masasını / panoyu kullanmak için trafik
kontrolöründen izin aldınız mı?
8. Yerel kumanda masasını / panoyu yerel kumanda durumuna
aldınız mı?
9. Düğmeleri kullanarak sinyal ve makas düzenlemesi yaptınız mı?
10. ĠĢlemin bitiminde trafik kontrolörüne bilgi verdiniz mi?
11. Yerel kumanda masasını/panosunu esas konumuna getirdiniz
mi?
12. Tüm bu iĢleri yaparken kullanılması gereken haberleĢme
araçlarını kullandınız mı?
13. Edindiğiniz tecrübeler dahilinde düzensizliklerin bir daha tekrar
etmemesi için gerekli tedbirleri aldınız mı?

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

B

2.

A

3.

D

4.

C

5.

D

6.

Y

7.

D

8.

D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1.

D

2.

A

3.

B

4.

C

5.

Y

6.

D

7.

D

8.

D
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ÖNERĠLEN KAYNAKLAR
ÖNERĠLEN KAYNAKLAR


TCDD Tesisler Dairesi BaĢkanlığı



TCDD ĠĢletme Müdürlükler



TCDD Eğitim Merkezleri



TCDD Trafik Kontrol Merkezi



TCDD Ġstasyon Yerel Kumanda Bürosu



TCDD Yönetmelik ve Yönergeleri



www.tcdd.gov.tr
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait

Yönetmelik, TCDD Genel

Müdürlüğü, 2003.


Hemzemin

Geçitlerin Korunması

Bakımı

ve

Yönetimi

Ġle

Geçit

Bekçilerinin Görevlerine Ait Yönetmelik, TCDD Genel Müdürlüğü, 1996.


TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü’nün Ana Statüsündeki DeğiĢiklik,
UlaĢtırma Bakanlığı, 29-735 Sayılı Yazıları, 1992.



Karayolları Trafik Kanunun 76. ve Trafik Yönetmeliğinin 164. Maddeleri



Ġstasyon Kumanda Masası Kullanımı Bilgi PaylaĢımı, TCDD Sivas Gar
Müdürlüğü, 2008.



Üçüncü ġahıslarca Yapılan Trafiği Ġlgilendiren ÇalıĢmalar, TCDD 4.
ĠĢletme Müdürlüğü Tesisler ġubesi, 2008.



Trafik Kontrol Merkezi Bilgi PaylaĢımı, TCDD Sivas Repartisyon Bürosu,
2008.



www.tcdd.gov.tr



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



Tren istasyonlarında kullanılan telsiz, telefon, haberleĢme araçları ve ilgili
formlar
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