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TSĠ (CTC) sisteminde tren trafiğini talimatlara göre
yönetmek.
Genel Amaç
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1. TSĠ (CTC) Sisteminde tren trafiğini sevk ve idare
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci;
Günümüzde sinyalizasyon sistemlerinin kullanılma amacı, hat ve iĢletme kabiliyetinin
arttırılması, her türlü taĢımanın daha süratli yapılması, mevcut araçlardan en çok yarar
sağlanması, en az personel ile trafiğin düzenlenmesidir. TSĠ (CTC) iĢletim sistemi, ilgili
personele bu bölgedeki sinyallerin bildirilerine göre nasıl hareket edeceklerini göstermek
suretiyle akıcı, ekonomik ve emniyetli bir iĢletmecilik sağlar.
TSĠ (CTC) sistemi kaza ve olaylarda insan faktöründen kaynaklanan olumsuzlukları
en aza indiren bir trafik sitemi sistemidir. Ülkemizde Hakalı- Kapıkule, HaydarpaĢa- KayaĢ,
KayaĢ- Çetinkaya, Ġskenderun- Divriği, Alsancak-Cumaovası, Basmane- Aliağa hatlarında
TSĠ (CTC) sistemi ile tren trafiği düzenlenmektedir.
Ayrıca kent içi ulaĢımda kullanılan hafif raylı sistem ve metro hatlarında da
sinyalizasyon sistemleri kullanılmaktadır.
Bu modülle TSĠ sisteminde trenlerin istasyonlara kabul ve sevk yollarını
belirleyebileceksiniz. Ayrıca tren trafiğinin kumanda merkezinden nasıl yönetildiğini,
trenlerin buluĢmalarını, öne geçmelerini tespit edebilecek, makasları düzenleyebilecek ve
manevra yaptırabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1

Bu öğrenme faaliyeti sonucunda gerekli ortam sağlandığında; TSĠ (CTC) sisteminde
tren trafiğini sevk ve idare edebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Ülkemizde TSĠ sisteminin kullanıldığı hatları ve özelliklerini (tek hat- çift hat
vb.) araĢtırınız.



Tren Trafik kontrolöründe aranan özel nitelikleri ve trafik kontrolörü olmak için
geçirilmesi gereken aĢamaları araĢtırınız.

1. TSĠ (CTC) SĠSTEMĠNDE TREN
TRAFĠĞĠNĠ SEVK VE ĠDARE ETMEK
1.1. TSĠ Sisteminin Özellikleri
TSĠ(CTC): Bir hat kesimi üzerinde tren ve makine seyirlerinin, bir merkezden
kumanda edilen sinyallerle sevk ve idare edildiği demiryolu iĢletme sistemidir.
Sinyalizasyon Sisteminin Amacı;




Emniyetli
Akıcı
Ekonomik bir iĢletmeciliğin sağlanmasıdır.

TSĠ Sisteminin özellikleri aĢağıda belirtilmiĢtir.






TSĠ sisteminin uygulandığı hat kısmında terminal ve saydinglerin giriĢ ve
çıkıĢları ile terminal ve saydinglerin arasında bulunan blokların giriĢlerine
konulan sinyallerle trenlerin trafiği akıcı olarak sağlanır. Sistemde terminal ve
saydinglerin arasındaki hat kısmı birçok bloklara ayrılarak birbirini takip eden
birden fazla trenin aynı anda iki terminal veya sayding arasında seyir ettirilmesi
ve hat kabiliyetinin artması sağlanır.
Sinyaller ve uzaktan kumandalı motorlu makaslar uzaktan kumanda ile
düzenlendiğinden, personelden tasarruf edilir ve otomatik fren sistemi ile de
daha emniyetli bir trafik akıcılığı sağlanır.
Pano üzerinde, kumandalı sinyaller, makaslar ve geçitler küçük ölçekli mozaik
parçalar halinde belirlenmiĢtir. Pano üzerindeki kumandalı sinyal izlenimleri
düzenlenmemiĢse sönük, düzenlenmiĢse yeĢildir.
Trafik kumanda panosundan, kumanda bölgesindeki bütün trenlerin izlenmesi
mümkün olduğundan tren trafiği düzenli bir Ģekilde yürütülür.
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Makasların ve sinyallerin pozisyonları trafik kumanda merkezinden ve istasyon
kumanda masasından izlenir.
Bu sistemde, trenlerin trafiği tamamen sinyal renk bildirilerine ve trafik
kontrolörü tarafından verilecek emirlere göre sağlanır.
Yolcu taĢıyan trenler hariç yük trenleri, Demiryolu makineleri ve iĢ trenleri ile
tek lokomotifler sinyaller serbest yol bildirisi veriyorsa terminal ve
saydinglerden vaktinden önce hareket edebilir ve durmadan geçebilirler.
Birden fazla anayollu bulunan hatlardaki sinyaller gidiĢ ve dönüĢe kumanda
edecek Ģekilde konulduğundan, trafik kontrolörü gerektiğinde trenleri gidiĢ yolu
yerine dönüĢ yolundan veya dönüĢ yolu yerine gidiĢ yolundan trafiğini
düzenleyebilir.
KayaĢ-Çetinkaya, Ġskenderun-Divriği, Basmane-Aliağa, Alsancak-Cumaovası,
Halkalı-Kapıkule arası sistemde; gerek gördüğünde trafik kontrolörü terminal
veya saydinglerde, terminal veya saydinglerin bir tarafı veya her iki tarafı için
yerel kumanda izni verir. Bu durumda tren trafiği ve manevralar istasyon
kumanda masası veya panosundan yetki verilmiĢ personel tarafından
düzenlenerek idare edilir. Yerel kumanda izni trafik kontrolörü tarafından sözlü
ve elektriksel olarak verilir. KayaĢ-HaydarpaĢa arasında pano kullanma izni
alındığında sinyaller bildiri vermez ve trafik kumanda merkezinden sinyaller
sönük, makaslar ise flaĢ durumda görülür.
Kumanda bölgesinde seyir eden bütün trenlerin hareketleri ve kırmızı sinyalden
geçiĢleri trafik kumanda merkezinde bulunan trengrafa otomatik olarak kayıt
edilir. Ayrıca, bazı kumanda merkezlerinde, yapılan iĢlemler ile arızalar
otomatik yazıcılar tarafından saat belirtilerek kayıt edilir.

1.2. Trafik Kontrolörü
Sorumlu olduğu hat kesiminde çalıĢan trenlerin trafiğini ilgili yönetmelik hükümlerine
uygun olarak trafik kumanda merkezinden kumanda makinesi ve telefon aracılığıyla
vereceği emir ve kumandalarla akıcı, ekonomik ve güvenli bir Ģekilde yürüten personeldir.
Trafik Kontrolörünün görevleri;









Trafik kumanda merkezine bağlı olan hat kesimindeki demiryolu trafiğini, tren
ve taĢıma planlarına, ilgili yönetmeliklere ve diğer emirlere uygun olarak
ekonomik ve emniyetli bir Ģekilde yürütmek,
Trafikle ilgili kayıtları tutmak,
Ġstasyon kumanda masası bulunan yerlerde trafik kumanda merkezine bağlı
istasyonların gerektiğinde yerel kumandasına izin vermek,
Trafik kumanda merkezinden tren trafiğinin idare edilememesi halinde,
trenlerin trafiğinin yerel kumanda ile sağlanması için gerekli emirleri vermek,
kaza ve olayları, trafikteki düzensizlikleri ilgililere zaman geçirmeden ilgililere
bildirmek,
Ġstasyon ve tren personeli ile diğer personele trafikle ilgili olarak verilen emir ve
görevin yerine getirilip getirilmediğini takip ve kontrol etmek,
Trafik baĢ kontrolörü bulunmadığı zamanlarda ve acil durumlarda trafik baĢ
kontrolörü adına telgraf yazmak,
Trafikteki düzensizlikleri rapor etmek,
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1.3. Trafik BaĢ Kontrolörü
Trafik BaĢ Kontrolörü trafik kumanda merkezi ve kumanda bölgesindeki trafikle ilgili
personelin amiridir.
Görevleri;












Kumanda merkezince trafiğin yönetildiği hat kesimlerinde, trenlerin taĢıma ve
tren planına ve verilen emirlere uygun yürütülmesini sağlamak, kontrol etmek,
Trafik Kontrolörünü ve bağlı personeli uyarmak,
Kendisine bağlı personelin çalıĢmalarını düzenlemek, izlemek ve trafiğin daha
verimli ve akıcı olması için önerilerde bulunmak,
Günlük grafikleri kontrol etmek, gördüğü düzensizlikler hakkında gerekli
kovuĢturmayı düzenlemek ve ilgililere göndermek,
Yetki verilen trenleri, bölgesi dâhilinde sefere koymak veya seferden kaldırmak,
gerektiğinde gar, istasyon, depo, yol, tren ve lokomotif personeline trafikle ilgili
emir ve talimat vermek, uymayanlar hakkında kovuĢturma düzenlemek,
Tren trafiğinin verimli olarak sevk ve idaresini sağlamak amacıyla komĢu
Trafik Kontrol merkezleri ve diğer ünite yetkilileri ile iĢbirliği yapmak,
koordinasyon sağlamak,
Trafik ve Trafik Kontrol tesislerinde görülecek arızaları ilgililere bildirmek,
Kaza ve olayları takip etmek, trafiğin normale dönmesi için ilgililerle
koordinasyonu sağlamak ve yardımcı olmak, kaza olayların kısa sürede ilgili
birimlere bildirilmesini sağlamak,
KonuĢmaların kayıt edildiği cihazların çalıĢıp çalıĢmadığını kontrol etmek ve
düzgün çalıĢmasını sağlamak,
Sistemin arızalanması halinde trenlerin trafiğinin nasıl sağlanacağı hakkında
ilgililere gerekli emirleri vermek,
Trafik kontrolörünü kumanda bölgesini tanımak ve personeli eğitmek için
kumanda bölgesi dâhilinde görevlendirmek,
Kaza/olaylarda ve acil durumlarda mesai saatleri dıĢında da göreve gelmek,
anons sistemi trafik kumanda merkezinde ise, görevli elaman tarafından
trenlerin geliĢ-gidiĢ ve gecikme saatlerinin zamanında ve doğru yapılmasını
sağlamak,

1.4. Ġstasyon Kumanda Masası
TSĠ sisteminde, terminal veya saydinglerde sistemin yerel olarak kullanılması için
konulmuĢ olan tesisattır.(Resim 1. 1)
TSĠ sisteminin uygulandığı bazı bölgelerde, terminal ve saydinglerde özel yapılmıĢ
bina içine yerleĢtirilmiĢ, Ġstasyon kumanda masası bulunur. Ġstasyon kumanda masasının
üzerinde bulunan düğmeler kullanılarak trafiğin idaresi, manevraların yapılması ve diğer
iĢlemlerin yapılmasıyla ilgili iĢlemlerin yapılması sağlanır.
Ġstasyon kumanda masasında; kullanma anahtarı, ait olduğu terminal veya saydingin
sisteme bağlı yolları, makasları, sinyalleri ve hemzemin geçitleri de içeren küçük ölçekli bir
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Ģeması bulunur. DeğiĢtirilebilir mozaik parçalardan meydana gelmiĢ masada, terminal veya
saydingde bulunan yolların, uzaktan kumandalı motorlu makasların, sinyallerin
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 masasının ayrı bir kullanma talimatı olup, Ġstasyon kumanda
masasını gerekli eğitimden geçmiĢ personel tarafından kullanır.

Resim 1. 1: Ġstasyon kumanda masası

1.5. Trafik Kumanda Merkezi
Trafik kumanda merkezi trafik kontrolörü eğitimi görmüĢ trafik kontrolörleri
tarafından kullanılır.
Kumanda merkezinde, trenlerin trafiğinin yürütülmesi ile diğer iĢlemlerin yerine
getirilmesi ve kayıt edilmesini sağlayan makineler bulunur. Makineler bir trafik kontrolörü
tarafından kullanılabileceği gibi, her makine ayrı trafik kontrolörü tarafından da kullanılabilir
veya kumanda bölgesi bir kaç bölüme ayrılmak suretiyle de, ayrı trafik kontrolörleriyle trafik
yönetilebilir.
Trafik kumanda merkezine, denetimler dıĢında görevli trafik kontrolörleri ile trafik
baĢ kontrolörlerinden baĢka kimse giremez ve makineleri kullanamaz, trafik kontrolörlerinin
görevlerine müdahale edemez.

Resim 1. 2: Trafik kumanda merkezi
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1.6. Sinyal
Sinyal; Üzerinde iki, üç veya dört renkli lambası bulunan çelik boru, konsol veya
köprüler üzerine yerleĢtirilmiĢ, çeĢitli renk bildirileri vererek demiryolu trafiğini düzenleyen
iĢaretlere denir.(Resim 1. 3)

Resim 1. 3: Sinyal çeĢitleri

1.6.1. Türleri

SİNYALLER
SİNYALLER

GÖRÜNÜŞLERİ
GÖRÜNÜŞLERİ
BAKIMINDAN
BAKIMINDAN

KULLANILIŞLARI
KULLANILIŞLARI
BAKIMINDAN
BAKIMINDAN

GÖREVLERİ
GÖREVLERİ
BAKIMINDAN
BAKIMINDAN

1.6.1.1. GörünüĢleri Bakımından Sinyaller:



Yüksek Sinyaller: Üç veya dört lambalı olan, 3 ila 3.8 metre yüksekliğinde boru
direkler veya arazinin ve gabarinin uygun olmadığı yerlerde konsollar ve
köprüler üzerine yerleĢtirilmiĢ ana yol üzerinde bulunan sinyallerdir.
Cüce Sinyaller: Üç veya iki lambalı olan, boyları kısa çelik borular üzerine ve
Barınma yollarının çıkıĢlarına yerleĢtirilmiĢ sinyallerdir.
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SİNYALLER
SİNYALLER
GÖRÜNÜŞLERİ
GÖRÜNÜŞLERİ
BAKIMINDAN
BAKIMINDAN
YÜKSEK
YÜKSEK
SİNYALLER
SİNYALLER

CÜCE
CÜCE
SİNYALLER
SİNYALLER

DÖRT
DÖRT
LAMBALI
LAMBALI

ÜÇ
ÜÇ
LAMBALI
LAMBALI

ÜÇ
ÜÇ
LAMBALI
LAMBALI

İKİ
İKİ
LAMBALI
LAMBALI

İKİLAMBALI
LAMBALI
İKİ

1.6.1.2. KullanılıĢları Bakımından Sinyaller
KULLANILIŞLARI
KULLANILIŞLARI

BAKIMINDAN
BAKIMINDAN
SİNYALLER
SİNYALLER

KUMANDALI
KUMANDALI
SİNYALLER
SİNYALLER



OTOMATİK
OTOMATİK
SİNYALLER
SİNYALLER

Kumandalı Sinyaller: Kumanda makinesine elektriksel olarak bağlı olan ve
trafik kontrolörü tarafından kumanda edilen, ayrıca istasyon kumanda masası
olan yerlerde istasyon kumanda masasından da kumanda edilen sinyallerdir.
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Resim 1. 4: Kumanda sinyalleri

Otomatik Sinyaller: Kumandalı sinyaller dıĢında kalan, trafiğin yönüne ve kendinden
bir sonraki sinyalin durumuna göre otomatik olarak renk bildirisi veren sinyallerdir

Resim 1. 5: Otomatik sinyaller

1.6.1.3. Görevleri Bakımından Sinyaller

GÖREVLERİ
GÖREVLERİ
BAKIMINDAN
BAKIMINDAN
SİNYALLER
SİNYALLER

GİRİŞ
GİRİŞ
SİNYALLERİ
SİNYALLERİ

ÇIKIŞ
ÇIKIŞ
SİNYALLERİ
SİNYALLERİ

YAKLAŞMA
YAKLAŞMA
SİNYALLERİ
SİNYALLERİ

KORUMA
KORUMA
SİNYALLERİ
SİNYALLERİ
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OTOMATİK
OTOMATİK
BLOK
BLOK
SİNYALLERİ
SİNYALLERİ

TEKRARLAMA
TEKRARLAMA
SİNYALLERİ
SİNYALLERİ



GiriĢ Sinyalleri: Ġstasyon ve saydinglerin giriĢlerine yerleĢtirilmiĢ olup, yüksek
dört lambalı kumandalı sinyalleridir.
(ġekil 1.1)

ġekil 1.1: Tek ana yollarda giriĢ sinyalleri

ġekil 1.2: Birden fazla ana yolu bulunan yerlerde giriĢ sinyalleri
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ÇıkıĢ Sinyalleri: Ġstasyon ve sayding yollarının çıkıĢlarına yerleĢtirilmiĢ yüksek
ve cüce kumandalı sinyallerdir. Ana yollardan çıkıĢ sinyalleri üç yönlü
istasyonlarda ve çok hatlı bölgelerde dört lambalı yüksek sinyal, tek hatlı
bölgelerde üç lambalı yüksek sinyal, barınma yollarının çıkıĢlarındaki sinyaller
cüce sinyallerdir.( ġekil 1.3)

YS

YS
ġekil 1.3: ÇıkıĢ sinyalleri



Otomatik Blok Sinyalleri: Ġstasyon ve saydingler arasındaki blokların
giriĢlerine yerleĢtirilmiĢ yüksek, üç lambalı otomatik sinyallerdir.( ġekil 1.4)

ġekil 1.4: Otomatik blok sinyalleri



YaklaĢma Sinyalleri: Terminal istasyonları haricindeki istasyonlar ile
saydinglerin giriĢ sinyallerinden bir önceki otomatik blok sinyalleridir.
(ġekil 1.5)
Yaklaşma
Sinyali

ġekil 1.5: YaklaĢma sinyalleri
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Koruma Sinyalleri: Terminal istasyonları veya manevrası fazla olan
istasyonlarda giriĢ sinyalinden bir evvelki kumandalı sinyallerdir. .(ġekil 1.6)
Koruma Sinyali
YS
YS

DEPO

ġekil 1.6: Koruma sinyalleri



Tekrarlama Sinyali: Belirli bir uzaklıktan görülemeyen, sinyallere 400 metre
mesafeye kadar konulan ve bu sinyalin durumuna göre renk bildirisi veren, iki
renkli ve altında yuvarlak süt beyaz üzerine siyah renkli (T) harfli levha
bulunan yüksek sinyallerdir.(ġekil 1.7)

Tekrarlama

ġekil 1.7: Otomatik blok sinyalinde tekrarlama;

1.6.1.3.2. GiriĢ sinyalinde tekrarlama
Tekrarlama

ġekil 1.8:Otomatik blok sinyalinde tekrarlama;
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SİNYALLER

GÖRÜNÜŞLERİ
BAKIMINDAN

KULLANIŞLARI
BAKIMINDAN

CÜCE
SİNYALLER

YÜKSEK
SİNYALLER

KUMANDALI
SİNYALLER

GÖREVLERİ
BAKIMINDAN

OTOMATİK
SİNYALLER

GİRİŞ
SİNYALLERİ

DÖRT
LAMBALI

ÜÇ
LAMBALI

GİRİŞ
SİNYALLERİ

BLOK
SİNYALLERİ

ÇIKIŞ
SİNYALLERİ

ÜÇ
LAMBALI

İKİ
LAMBALI

ÇIKIŞ
SİNYALLERİ

YAKLAŞMA
SİNYALLERİ

OTOMATİK BLOK
SİNYALLERİ

KORUMA
SİNYALLERİ

TEKRARLAMA
SİNYALLERİ

YAKLAŞMA
SİNYALLERİ
KORUMA
SİNYALLERİ
TEKRARLAMA
SİNYALİ

ġekil 1.9: Sinyal Türleri

1.7. Blok
TSĠ(CTC) sisteminin uygulandığı bölgelerde aynı anda içinde tren, lokomotif, makine
ve tren gibi iĢlem gören bir tek demiryolu aracının bulunmasına izin verilen ve bu araç
seyirlerinin sinyal bildirileri ile idare edildiği, sınırları kumandalı veya otomatik sinyallerle
belirlenmiĢ yol kesimidir.(ġekil 1.10)

ġekil 1.10: Blok da bekleme

1.8.TSĠ (CTC) Sisteminde Makaslar
TSĠ Sisteminde 3 türlü makas vardır.


Uzaktan Kumandalı Makas: Trafik kumanda merkezinden, istasyon kumanda
masasından veya kumanda panosundan kumanda edilen, gerektiğinde elle de
kullanılabilen, bir elektrik motoru olan, pozisyonları kumanda merkezinden ve
istasyon kumanda masasından izlenebilen makastır.(Resim 1.6)
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Resim 1. 6: Uzaktan kumandalı makaslarlar



Elektrik Kilitli Makas: Bir elektrik kilidi ile donatılmıĢ, elle kullanılan,
pozisyonları trafik kumanda merkezinden ve istasyon kumanda masasından
izlenebilen toplu makastır.(Resim 1.7)

Resim 1.7: Elektrik kilitli makaslar

Resim 1.8: Elektrik kilitli makasın kilit mekanizması



Devre Kontrollü Toplu Makas: Sistemle ilgili olup, özel bir kilitle kilitlenen ve
anahtarı istasyon yazıhanesinde bulunan, pozisyonları trafik kumanda
merkezinden ve istasyon kumanda masasından izlenebilen toplu basit makastır.
(Resim 1.9)
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Resim 1. 9: Devre kontrollü toplu makaslar

1.9. Makaslar Bölgesi (OS)
Ġstasyon ve saydinglerin bir tarafındaki giriĢ ve çıkıĢ sinyalleri arasında kalan ray
devreli yol kısmıdır.
(ġekil 1.11)
A

B

1.OS

2.OS

ġekil 1.11: Makaslar bölgesi (OS)

Her istasyonda ve saydingde en az iki (OS) bölgesi bulunur.
Makaslar bölgesinin meĢgul olması halinde sinyaller, uzaktan kumandalı ve elektrikli
makaslar düzenlenmediğinden istasyon ve saydinglerde trenler, önden ve arkadan makaslar
bölgesini (OS) meĢgul etmeyecek Ģekilde durur.
Manevralarda ise, vagon makas bölgesini (OS) meĢgul etmeyecek Ģekilde yolların
uygun yerlerine bırakılır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Bir istasyona girmek üzere olan önlü arkalı iki trenin istasyona kabulünü, öne
geçmesini ve gönderilmesini (sevk edilmesini) aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Ġstasyona kabul edilecek trenlerin kabul ve sevk  Trenleri kabul ederken çok
yerlerini belirleyiniz. Belirlerken yolcu
dikkatli olmasınız.
trenlerinin perona yakın olan yola alınmasını
 Trenlerin kabul edileceği
sağlayınız.
yollardaki güvenlik tedbirlerini
yerine getirmelisiniz. Canlı cansız
tüm varlıkları yoldan
uzaklaĢtırmalısınız.
 Herhangi bir olumsuzluk
durumunda heyecana kapılmadan
krizleri çözmelisiniz.
 Yaptığınız iĢin önemini
düĢünerek soğukkanlı
olmalısınız.

 Trenin geçeceği yolun serbest olduğunu,

 Yardımcılarınızla ve makasçılarla
devamlı irtibat halinde
olmalısınız.

 Manevra yapan trenlerin girecek olan treni
tehlikeye sokmadığını,
 Ġstasyon sınırları içindeki hemzemin geçitlerin
bariyerlerinin karayoluna kapatılmıĢ olduğunu,

 Limit dıĢına bırakılmıĢ vagon olup olmadığını
kontrol ediniz.
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 Yol ve makasların zamanında trenlerin geçiĢine
uygun duruma getirilip getirilmediğini kontrol
ediniz.

 Makasları, istasyona önce giren trenin giriĢine
ve limit ( diğer yolları meĢgul etmeyecek
Ģekilde yerleĢim) yapmasına göre ayarlayınız.
Daha sonra arkadan gelip öne geçecek olan
trenin diğer yola giriĢine, çıkıĢına, öne
geçmesine ve istasyonu terk etmesine göre
ayarlayınız. Bundan sonra ilk trenin istasyonu
terk etmesine göre ayarlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıda ki ifadeler doğru ise parantezin içine D yanlıĢ ise Parantezin içine Y harfi
yazınız.

1.

(
) Makasların ve sinyallerin pozisyonları kumanda merkezinden ve
istasyon kumanda masasından izlenemez.

2.

(
) Trenlerin trafiği tamamen sinyal renk bildirilerine veya trafik kontrolörü
tarafından verilecek emirlere göre sağlanır.

3.

(
) Trafikteki düzensizlikleri rapor etmek trafik baĢ kontrolörünün
görevidir.

4.

(

) Ġstasyon kumanda masası üzerinde hemzemin geçitler görünmez.

5.

(

) Trafik kumanda merkezine makinistler girebilir

6.

(

) GörünüĢleri bakımından sinyaller ikiye ayrılır

7.

(

) Elektrik kilitli makaslar elle düzenlenir

8.

(

) Blok içinde birden fazla tren bulunur.

9.

(

) Ġstasyonlarda en az iki OS bulunur bulunur

10. (

) Görevleri bakımından sinyaller beĢe ayrılır

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz
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KONTROL LĠSTESĠ
Yaptığınız uygulamayı değerlendirme ölçeğine göre değerlendirerek, eksik veya hatalı
gördüğünüz davranıĢları tamamlama yoluna gidiniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

 Trenlerin istasyonlara kabul ve sevk yollarını belirlediniz mi?
 Trenlerin buluĢmalarını tespit ettiniz mi?
 Trenlerin öne geçmesini tespit ettiniz mi?
 Ġstasyondaki manevraları durdurdunuz mu?
 Ġstasyon içindeki hemzemin geçitleri kapattınız mı?
 Trenleri istasyona kabul edebildiniz mi?
 Ġstasyondaki trenlerin limitleri içine girmiĢ olduğunu kontrol
ettiniz mi?
 Makasların trenin geçiĢine düzenlenmiĢ olduğunu kontrol etiniz
mi?
 Ġstasyon kabul yollarındaki eĢyaları emniyetli bir mesafeye
çektiniz mi?
 Öne geçecek trenin sinyalini ve makasını önce düzenlediniz mi?
 Trenleri istasyondan sevk edebildiniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz.
Cevaplarınızın tamamı evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2

Bu öğrenme faaliyeti sonucunda gerekli ortam sağlandığında;
sinyalleri ve sistemdeki makasları düzenleyebileceksiniz.

TSĠ Sisteminde

ARAġTIRMA



Kaç çeĢit sinyalizasyon sistemi olduğunu araĢtırınız.
Bulunduğunuz ildeki raylı sistem üzerindeki araçların hızlarını araĢtırınız.

2. TSĠ SĠSTEMĠNDE SĠNYALLERĠ VE
MAKASLARI DÜZENLEMEK
2.1. Sinyal Renk Bildirileri ve Anlamları


Dört lambalı yüksek sinyal;
Alttan baĢlayarak sarı, kırmızı,
yeĢil ve sarı

Resim 2.1: Dört lambalı yüksek sinyal


Tekrarlama sinyali;
Üstte beyaz, altta yeĢil

Resim 2.2: Tekrarlama sinyali
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Sinyallerde bulunan lambaların
sırası ve renkleri

Resim 2.3: Yüksek sinyalde bulunan lamba sırası ve renkleri

 Dörtlü,
yüksek
sinyallerin
HaydarpaĢa-Ankara- KayaĢ arasında alttaki
sarı
lamba
ve
Ġskenderun-Divriği,
Çetinkaya-Sivas-Hanlı, Hanlı-KayaĢ ve
Halkalı-Kapıkule arasında ise üstteki sarı
lamba sapmayı ifade ettiğinden tek baĢına
yanmaz.

Resim 2.4: Dörtlü yüksek sinyal uygulaması

 Üç lambalı yüksek sinyal;
Alttan baĢlayarak kırmızı, yeĢil ve sarı

Resim 2.5: Üç lambalı yüksek sinyal
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 TSĠ sisteminde trenlerin trafiği sinyal renk bildirilerine göre sağlanır.
 Cüce sinyal;
Alttan baĢlayarak sarı, yeĢil ve kırmızı

Resim 2.6: Üç lambalı cüce sinyal



Sinyallerin renk bildirileri ve anlamları aĢağıda gösterilmiĢtir.
Yüksek ve cüce sinyalde kırmızı ıĢık
Bloğa girmek yasaktır. Sinyali geçmeden dur.
( ġekil 2.1,Ģekil 2.2)

ġekil 2.1: Yüksek sinyalde kırmızı ıĢık
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ġekil 2.2: Cüce sinyalde kırmızı ıĢık

Yüksek sinyalde yeĢil ıĢık
Normal hızla ilerle, En az iki blok boĢtur.
(Resim 2.7)

Resim 2.7: Yüksek sinyalde yeĢil ıĢık

ġekil 2.3: Yüksek sinyalde yeĢil ıĢık

Yüksek sinyalde sarı ıĢık
Ġlk sinyal önünde duracak Ģekilde ilerle, girilecek blok boĢtur. (Resim 2.8-ġekil
2.4, 2.5,-2.6,2.7)
Fren mesafesinden daha kısa olan bir bloğun giriĢindeki sinyal sarı
gösteriyorsa, bir önceki sinyalde de sarı görünür.

Resim 2.8: Yüksek sinyalde sarı ıĢık
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Fren Mesafesinden kısa

ġekil 2.4: Yüksek sinyalde sarı ıĢık (GiriĢ sinyalinde)

ġekil 2.5: Yüksek sinyalde sarı ıĢık (GiriĢ sinyalinde)

ġekil 2.6: Yüksek sinyalde sarı ıĢık (Otomatik blok sinyalinde)

Fren Mesafesinden kısa

ġekil 2.7: Yüksek sinyalde sarı ıĢık (Anayolda, otomatik blok sinyalinde)
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Yüksek sinyalde sarı üzeri yeĢil ıĢık
Makaslardan saparak izin verilen hızla ilerle, en az iki blok boĢtur.
(ġekil 2.8)

ġekil 2.8: Yüksek sinyalde sarı üzeri yeĢil ıĢık

Cüce sinyalde yeĢil ıĢık
Makaslardan saparak izin verilen hızla ilerle, en az iki blok boĢtur.
(Resim 2.9 )

Resim 2.9: Cüce sinyalde yeĢil ıĢık

ġekil 2.9: Cüce sinyalde yeĢil ıĢık
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Cüce sinyalde yanar söner yeĢil ıĢık
Blok, tesisata bağlı olmayan yoldan çıkacak tren için serbesttir. Sapma yolu
üzerinde son çıkıĢ makasına kadar sınırlı seyirle ilerle, yanar söner sinyalin
bulunduğu tesisata bağlı olan yoldaki trenler için blok kapalıdır. En az iki blok
boĢtur. (ġekil 2.9–2.10)

Yanar söner
Yeşil

5
2
0
2
ġekil 2.9: Cüce sinyalde yanar söner yeĢil ıĢık

Yanar Söner

ġekil 2.10: Cüce sinyalde yanar söner yeĢil ıĢıkta trenin hareketi

Yüksek sinyalde sarı üzeri sarı ıĢık
Makaslardan saparak izin verilen hızla ve ilk sinyal önünde durabilecek Ģekilde
ilerle, girilecek blok boĢtur. (ġekil 2.11)
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ġekil 2.11: Yüksek sinyalde sarı üzeri sarı ıĢık

Cüce sinyalde sarı ıĢık
Makaslardan saparak, izin verilen hızla ilerle,
Girilecek blok boĢtur.
(Resim 2.10,ġekil 2.12)

Resim 2.10: Cüce sinyalde sarı ıĢık

ġekil 2.12: Cüce sinyalde sarı ıĢıkta trenin hareketi

Cüce sinyalde yanar söner kırmızı ıĢık
SinyallenmemiĢ yollardan hareketle, sisteme bağlı bölgeye girmeden, sinyallenmemiĢ
yollara sınırlı seyirle ilerle. (ġekil 2.13–2.14)
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Yanar Söner
Kırmızı

ġekil 2.13: Cüce sinyalde yanar söner kırmıĢı ıĢık

Yanar Söner
Depo
Liman

ġekil 2.14: Cüce sinyalde yanar söner kırmıĢı ıĢıkta trenin hareketi

Cüce sinyalde yanar söner sarı ıĢık
Blok tesisata bağlı olmayan yoldan çıkacak tren için serbesttir. Sapma yolu
üzerinde sınırlı seyirle, ilk sinyal önünde durabilecek Ģekilde ilerle, yanar söner
sinyalin bulunduğu tesisata bağlı yol için blok kapalı olup, bu yolda bulunan tren,
yanar söner sinyali geçmez. Girilecek blok boĢtur. (ġekil 2.15,2.16)

Sarı
Yanar söner
5
2
0
2

ġekil 2.15: Cüce sinyalde yanar söner sarı ıĢık
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Yanar Söner

ġekil 2.16: Cüce sinyalde yanar söner sarı ıĢık

Yüksek ve cüce sinyalde sarı üzeri kırmızı ıĢık
Her an (Ters makas, kırık ray, döner köprü,
tren, meĢgul yol vb.) bir engelle karĢılaĢma
olasılığı bulunduğundan, seyir sapmalı ya da
sapmasız olabilir, derhal durabilecek Ģekilde
sınırlı seyirle ilerle, girilecek blok meĢgul
olabilir.
(Resim 2.11,ġekil 2.17,2.18)

Resim 2.11: Yüksek ve cüce sinyalde
sarı üzeri kırmızı ıĢık

ġekil 2.17: Yüksek sinyalde sarı üzeri kırmızı ıĢık

ġekil 2.18: Cüce sinyalde sarı üzeri kırmızı ıĢık
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Cüce sinyalde yanar söner sarı üzeri yanar söner kırmızı ıĢık
Sinyalsiz bir yoldan hareketle,
sinyalli bir yol üzerinden geçerek,
diğer
bir
sinyalsiz
yola
çıkılacağından sınırlı seyirle ilerle.
(ġekil 2.19-2.20)

Kırmızı(Yanar söner)
Sarı(Yanar söner)
5
2
0
2

ġekil 2.19: Cüce sinyalde yanar söner sarı üzeri yanar söner kırmızı ıĢık

Liman

Yanar Söner

Depo

ġekil 2.20: Cüce sinyalde yanar söner sarı üzeri yanar söner kırmızı ıĢıkta trenin hareketi
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Yüksek sinyalde kırmızı üzeri yeĢil veya cüce sinyalde yeĢil üzeri kırmızı ıĢık
Ġstasyon kumanda masasından yapılan
manevralarda, sinyallenmemiĢ yollardan
çıkacak diziler için sınırlı seyirle ilerle,
tesisata bağlı yollardan aynı yöne çıkıĢ
yasaktır. (Resim 2.12)
(ġekil 2.26)

Resim 2.12: Yüksek sinyalde
kırmızı üzeri yeĢil veya cüce
sinyalde yeĢil üzeri kırmızı
ıĢık

Cüce sinyalde yanar söner yeĢil üzeri yanar söner kırmızı ıĢık
Ġstasyon kumanda masasından
yapılan manevralarda, sinyallenmiĢ
Yanar Söner
yollara girecek veya bu yollardan
çıkacak diziler için sınırlı seyirle ilerle.
(Resim 2.13)

Resim 2.13: Cüce sinyalde
yanar söner yeĢil üzer kırmızı ıĢık

Tekrarlama sinyalinde yeĢil ıĢık
a. Varılacak ilk sinyal giriĢ sinyali ise;
Ġstasyon giriĢ sinyali ile çıkıĢ sinyali arası fren
mesafesinden büyük olduğu durumlarda, giriĢ sinyalinin
yeĢil veya sarı ıĢık vermekte olduğunu, fren mesafesinden
küçük olduğu durumlarda ise, giriĢ sinyalinin yeĢil ıĢık
vermekte olduğunu,
( Resim 2.14,Ģekil 2.21,2.22,2.23)

Resim 2.14: Tekrarlama sinyalinde yeĢil ıĢık
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400 Metre
Fren mesafesinden uzun

ġekil 2.21:Tekrarlama sinyalinde yeĢil ıĢık

400 Metre
ġekil 2.22:Tekrarlama sinyalinde yeĢil ıĢık

400 Metre
ġekil 2.23:Tekrarlama sinyalinde yeĢil ıĢık
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b. Varılacak ilk sinyal blok, yaklaĢma veya koruma sinyali ise;
Bu sinyalin yeĢil veya sarı ıĢık vermekte olduğunu ve varılacak ilk sinyale
kadar normal hızla ilerleneceğini ve bu sinyalin bildirisine göre hareket edileceğini
bildirir.
(ġekil 2.24,2.25,2.26)
Otomatik
Blok
Sinyali

Fren mesafesinden uzun

400 Metre

ġekil 2.24: Tekrarlama sinyalinde yeĢil ıĢık

YaklaĢma

400 Metre
ġekil 2.25:Tekrarlama sinyalinde yeĢil ıĢık
Koruma
Sinyali

400 Metre

ġekil 2.26:Tekrarlama sinyalinde yeĢil ıĢık
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Tekrarlama sinyalinde beyaz ıĢık
a. Varılacak ilk sinyal giriĢ sinyali ise;
Ġstasyon giriĢ sinyali ile çıkıĢ sinyali arası fren mesafesinden büyük olduğu durumlarda,
giriĢ sinyalinin yeĢil veya sarı ıĢık dıĢındaki renklerden birini vermekte olduğunu, fren
mesafesinden küçük olduğu durumlarda ise, giriĢ sinyalinin yeĢil ıĢık dıĢındaki renklerden
birini vermekte olduğunu. ( ġekil 2.27,2.28,2-2.29,3-2.30)

400 Metre
ġekil 2.27: Tekrarlama sinyalinde beyaz ıĢık

Elle
düzenlemek
ġekil 2.28:için
Tekrarlama sinyalinde beyaz ıĢık
istasyonda
bulunan
çevirme kolu
alınır ve
makas
motorundaki
yuvasına
sokulur.
400 Metre
Makasın
durumuna
ġekil 2.29:göre
Tekrarlama
sinyalinde beyaz ıĢık
sağa
veya sola
çevirmek
suretiyle
makas
düzenlenir.
(ġekil
2.4.2.1400
Metre
2.4.2.22.4.2.3)
ġekil 2.30:Tekrarlama sinyalinde beyaz ıĢık
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b. Varılacak ilk sinyal blok, yaklaĢma veya koruma sinyali ise,
Bu sinyalin kırmızı ıĢık vermekte olduğunu ve varılacak ilk sinyal önünde
durabilecek Ģekilde ilerleneceğini ve bu sinyalin bildirisine göre hareket edileceğini bildirir.
(ġekil 2.31.1,2.32)

YaklaĢma
Sinyali

400 Metre

ġekil 2.31: Tekrarlama sinyalinde beyaz ıĢık

400 Metre

Fren mesafesinden kısa

ġekil 2.32: Tekrarlama sinyalinde beyaz ıĢık
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 Yanar söner sinyale uyulacağını bildiren YS levhası
YS levhası sinyallenmemiĢ yol veya yolların sinyallenmiĢ yolla birleĢtiği
kısmın limit noktasına konulur. Beyaz zemin üzerine kırmızı YS harfleri
bulunur. (Resim 2.15)

Resim 2.15: Yanar söner sinyale uyulacağını bildiren YS levhası

YS levhası sinyallenmiĢ yolda, sinyallenmemiĢ yollara da kumanda eden
sinyalin bulunduğunu gösterir.
SinyallenmiĢ bölgeye girilebilmesi için, YS levhası hizasına en yakın sinyalli
barınma yolundaki cüce sinyalin yanar söner yeĢil, yanar söner sarı, yanar söner
sarı üzeri yanar söner kırmızı veya yanar söner kırmızı ve cüce sinyalde yanar
söner yeĢil üzeri yanar söner kırmızı renk bildirilerine uyulmasının zorunlu
olduğunu bildirir.

Terminal veya Saydinglere yaklaĢıldığının
anlaĢılması için yaklaĢma ve koruma sinyalleri
boru direklerinin yerden itibaren iki metre
yükseklikten sonra, 50 santimlik kısmı beyaza
boyanır.( Resim 2.16 )

YaklaĢma
Sinyali

Koruma
Sinyali

Resim 2.16: YaklaĢma ve koruma sinyalleri
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2.2. Sinyallerin Tekrarlanması
Görülen sinyal renk ve bildirileri, birlikte görev yapan lokomotif personeli
tarafından aĢağıdaki Ģekilde tekrar edilir.
 Tren veya lokomotiflerin seyri sırasında makinist, yardımcı makinist veya
sürücüler öncelikle sinyallerin durumunu takip etmek zorundadır.
 Lokomotif ve trenin veya diğer araçların seyri sırasında, sinyal bildirisi
görüldüğünde, lokomotif veya araçların kumanda bölümünde görevli makinistler, yardımcı
makinistler, sürücüler veya diğer görevliler görülen sinyali renk ve bildirisini birbirine tekrar
eder.
 Bu tekrarlama yapılırken sinyali önce gören renk veya renklerini söyler, diğerleri
de gördükten sonra tekrarlar.
 Lokomotif ve diğer araçlarda bulunan makinist, yardımcı makinist veya sürücüler
ile lokomotif veya araçların kumanda bölümünde görev yapan tren Ģefleri ile diğer
görevliler, giriĢ ve çıkıĢ sinyalleri ile diğer sinyallere yaklaĢıldığında sinyalleri izlemek ve
bildirilerine uymak zorundadır.

2.3. Dur Bildirisi
TSĠ sisteminde sinyaller dur bildirisi verdiğinde yapılacak iĢlemler aĢağıda
gösterilmiĢtir.
 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.
(Resim 2.17)
Resim 2.17: Trafik Kontrol merkezi

 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 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.
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 Bu emri alan tren Ģefi veya tren Ģefi görevini yapan personel ilgili belgeyi
düzenleyerek bir suretini imza karĢılığı makiniste verir, bir suretini trafik cetveline ekler.
Makinist ilgili belge kendisine verilmeden treni hareket ettiremez.
 Bu emri ve ilgili belgeyi 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 ve 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
izin belgesi 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
cetvele yazar.
 Dur bildirisi veren kırmızı sinyal önünde durulamayarak herhangi bir nedenle sinyal
geçildikten sonra durulursa, tren, lokomotif veya araç ileri veya geriye hareket ettirilmez,
önden iĢaretlerle korunmaya alınır ve trafik kontrolörü ile konuĢularak alınacak emre göre
hareket edilir.( ġekil 2.33)

ġekil 2.33: Kırmızı sinyalin geçilmesi
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2.4. Sisteme Ait Makaslar
2.4.1. Uzaktan Kumandalı Motorlu Makasların Panodan veya Ġstasyon
Kumanda Masasından Düzenlenmesi
( Resim 2.18)

Resim 2.18: Uzaktan kumandalı motorlu makas

Uzaktan kumandalı motorlu makaslar, Trafik kumanda merkezinden kumanda
edilerek düzenlenir. Ancak, trafik kontrolöründen izin alınarak manevra veya baĢka
nedenlerle panodan veya istasyon kumanda masasından düzenlenebilir.
 Uzaktan kumandalı makasların kumanda panosundan yerel olarak kullanılması
gerektiğinde yapılacak iĢlemler aĢağıda gösterilmiĢtir.
Trafik Kontrolöründen bölge ve zaman izni alınır.
Tesisat kulübesi üzerindeki kumanda panosunun kapağı açılır. Kumanda
panosunun normal ve manevra diye iki durumu vardır ve anahtarı her görevlide bulunur.
Ġçerisinde sağ alt köĢede bulunan anahtarlı transfer lövyesine anahtarı takılarak normal
durumdan, manevra durumuna çevrilir. Makas mutabakat lambaları yanar, makasların
kumandası da merkezden alınıp kumanda panosuna verilmiĢ olur.
Pano üzerinde makas sayısı kadar ve her makas için bir makas lövyesi vardır.
Bu lövyelerin artı ve eksi diye iki durumu vardır. Makaslar normalde artı durumda bulunur.
Düzenlenmek istenen makasın lövyesi, istenilen duruma getirilir, daha sonra sol alt
köĢesinde bulunan kırmızı renkli baĢlatma butonuna bir kaç saniye süreyle basılır. Makas
istenilen duruma düzenlenmiĢ olur. Bu da makas mutabakat lambasının yanması ile görülür.
Makas artı durumda ise yeĢil, eksi durumda ise sarı mutabakat lambası yanar.
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Bu lambalardan ikisi de yanmazsa, makas dili ya iyi oturmamıĢ ya da bir arıza
var demektir, makasın üzerinden el kilidi vurulmadan geçilemez.
Manevra bitince makaslar artı duruma getirilir, anahtarlı transfer lövyesi
normal duruma çevrilir,
anahtarı çıkarılır, kumanda panosunun kapağı kapatılıp
kilitlendikten sonra iĢin bittiği makasların normale getirildiği trafik kontrolörüne bildirilir.
 Ġstasyon kumanda masası bulunan bölgelerde ise, önce trafik kontrolöründen yerel
kumanda izni alınır. Trafik kontrolörünün elektriksel ve sözlü olarak yerel kumanda izni
vermesinden sonra, istasyon masasındaki düğmeler kullanılarak, uzaktan kumandalı motorlu
makaslar düzenlenir.

2.4.2. Uzaktan Kumandalı Motorlu Makasların Elle Düzenlenmesi
TSĠ sisteminde, uzaktan kumandalı motorlu makaslar gerektiğinde elle düzenlenir.
 KayaĢ-Ankara-HaydarpaĢa arası TSĠ sisteminde, uzaktan kumandalı makaslar
herhangi bir nedenle merkezden veya kumanda panosundan düzenlenemiyorsa el ile
aĢağıdaki Ģekilde kullanılır.
Makasın elle düzenlenmesi için trafik kontrolöründen izin alınır.
Tesisat kulübesi üzerinde bulunan telefon pencereciğinden el uzatılarak
kullanma kolu ile dil ucu kilidi alınır.
Kullanma kolu, makas motorunun yan tarafında bulunan yuvasına sokulur.
Çıkmaması için pimi de yerine yerleĢtirilir.
Makasın istenilen duruma düzenlenebilmesi için, kullanma kolu sağa veya
sola zorlamadan bir çıt sesi duyuluncaya kadar çevrilir, daha sonra dilin altından dil ucu
kilidi takılıp sıkılır.
Manevra hareketi bittikten sonra önce dil ucu kilidi çıkarılır.
Makas kullanma kolu, bu defa ters tarafa aynı koĢullarla çıt sesi duyuluncaya
kadar çevrilir.
Pim ve makas çevirme kolu çıkarılır. Dil ucu kilidiyle birlikte yerine konur
trafik kontrolörüne bittiği, makasların normale getirildiği bildirilir.
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 Ġskenderun - Divriği, Çetinkaya - Sivas - Hanlı - KayaĢ ve Halkalı - Kapıkule arası
TSĠ sisteminde, uzaktan kumandalı motorlu makaslar, gerektiğinde veya trafik kumanda
merkezi veya istasyon kumanda masasından düzenlenemediği durumlarda aĢağıdaki Ģekilde
elle düzenlenir.
Önce trafik kontrolöründen veya istasyon kumanda masasını kullanan görevliden
mekanik kullanma için izin alınır.

Resim 2.19: Uzaktan kumandalı motorlu makas mekanik kol yuvası

Resim 2.20: Uzaktan kumandalı motorlu makas mekaniğe alma kolu
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Resim 2.21: Uzaktan kumandalı motorlu makas çevirme kolu

ĠĢ bittikten sonra makas normal artı duruma getirilir.
Çevirme kolu yuvasından çıkartılır, makas elektriksel duruma getirilir ve kol
istasyon görevlisine teslim edilir.
 Bu tür makasların her üç Ģekilde de kullanılması halinde makasların pozisyonları
Halkalı-Kapıkule arası hariç trafik kumanda merkezi ile istasyon kumanda masasından
izlenir.

2.4.3. Elektrik Kilitli Makasların Düzenlenmesi
Elektrik kilitli makaslar aĢağıdaki kurallara uyularak düzenlenir.
 KayaĢ-Ankara-HaydarpaĢa arası TSĠ sisteminde, elektrik kilitli
kullanılması için trafik kontrolöründen izin alınır ve aĢağıdaki Ģekilde düzenlenir.

makasın

Elektrik kilidi kutusunun kapağı açılır. Ġçerisinde görülen en aĢağıda tam sağa
yatık kilitlidir durumunda bulunan bir kol vardır. Üst ortada " KĠLĠTLĠDĠR" yazısının
bulunduğu bir cam ve en üstte ortada da kurĢunlanmıĢ durumda bir arıza düğmesi vardır.
Kutunun kapağının içinde üç maddelik kullanma talimatı yazılıdır.
Kol yukarıya doğru duruncaya kadar kaldırılır. "KĠLĠTLĠDĠR" yazısı
"KĠLĠTSĠZDĠR" Ģekline dönüĢünce kol tam sola çevrilir.
Elektrik kilidi çözülmüĢ toplu basit makas serbest kalır. Topundan tutup
çevirmek suretiyle makas düzenlenerek üzerinde manevra hareketi yapılır.
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Manevra bittikten sonra makas, yine elle çevrilerek eski duruma getirilir.
Elektrik kilidi kolu tam sağa "KĠLĠTSĠZDĠR" yazısı "KĠLĠTLĠDĠR" Ģekline
dönüĢünceye kadar çevrilerek makas tekrar kilitlenir.
Elektrik kilidinin kapağı kapatılarak kilitlenir.
Trafik kontrolörüne, iĢin bittiği makasların normal duruma getirilip kilitlendiği
bildirilir.
 Ġskenderun - Divriği, Çetinkaya - Sivas - Hanlı - KayaĢ ve Halkalı -Kapıkule arası
TSĠ sisteminde elektrik kilitli makaslar aĢağıdaki Ģekilde düzenlenir.
Elektrik kilitli makasın düzenlenmesi için trafik kontrolörü veya yerel
kumandada ise istasyon kumanda masasını kullanan görevliden makasın elektrik kilidini
çözmesi istenir.(Resim 2.22)

Resim 2.22: Elektrik kilitli makas ve kilidi

Bir engel yoksa trafik kontrolörü veya istasyon masasını kullanan görevli
elektriksel olarak makasın elektrik kilidini çözer.
Kilidin çözüldüğü kilit üzerinde bulunan sarı lambanın yanması ve bir zil
sesinin duyulmasından anlaĢılır. Kilit çözülünce toplu makas serbest kalır.
Topundan tutup çevirmek suretiyle makas istenilen duruma getirilir.
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Yeni pozisyonunda makas otomatik olarak kilitlenir. Eski duruma getirmek
için elektrik kilidinin yine aynı iĢlemle çözülmesi gerekir. ĠĢ bitince trafik kontrolörü veya
istasyon masasını kullanan görevliye haber verilir.
 Bu makasların pozisyonları trafik kumanda merkezi ve istasyon kumanda
masasından izlenir.

2.4.5. Devre Kontrollü Makasların Kullanılması
Devre kontrollü makaslar aĢağıdaki Ģekilde kullanılır.
(Resim 2.23)

06D

Resim 2.23: Devre kontrollü makas ve donanımı

 Trafik Kontrolöründen veya istasyon masasını kullanan görevliden izin alınır.
 Kumanda panosunda ve istasyon kumanda masası bölmesinde bulunan özel anahtarı
alınır. Devre kontrollü makasın özel kilidi açılır.
 Serbest kalan toplu makas, elle düzenlenerek manevra veya tren hareketleri
tamamlanır.
 Makas normal duruma getirilip kilitlenir.
 Anahtarı yerine konulduktan sonra, trafik kontrolörü veya istasyon kumanda
masasını kullanan görevliye iĢin bittiği makasların normal duruma getirilip kilitlendiği
bildirilir.
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2.5. TSĠ (CTC) Sisteminde Hız
TSĠ sisteminin uygulandığı bölgelerde yapılması gerekli hızlar aĢağıda belirtilmiĢtir.

2.5.1. Normal Hız
Trenler, tek seyreden lokomotifler ve diğer demiryolu araçları için normal
olarak kalkıĢ-varıĢ tarifelerinde belirtilen hızlara denir.
2.5.2. Ġzin Verilen Hızlar:
Normal bir hızını yapan bir aracın olağan dıĢı durum nedeniyle yolun herhangi bir
noktasında hızını azaltması gerekirse, bu hızın en fazla ne kadar olacağı yetkililerce
belirlenir. Bu hız yolun belirlenen kesiminden geçiĢte izin verilen hızdır. Bu durum buradan
geçecek trenlere yazılı olarak bildirilir.
Ġstasyon ve saydinglerin sapma yapılmadan geçilen yollarından ve makaslarından,
kısıtlama konulan yerler dıĢında kalkıĢ-varıĢ tarifelerinde belirtilen hızla geçilir.
Sapmalı makaslardan en fazla 30 km/s hızla geçilir.

2.5.3. Sınırlı Seyir
MeĢgul yol, kırık ray, ters makas, vagon kantarı, döner köprü veya benzeri, bir
engelle karĢılaĢma olasılığının bulunduğu durumlarda her an durabilecek gibi ve saatte en
çok 25 km hızla sınırlandırılmıĢ seyre sınırlı seyir denir.

2.6. Metro ve Raylı Sistemlerde Ġzin Verilen Hızlar
 Maksimum Hat Hızı: ġehir içi yol trafiği hız sınırı 50 km/saattir. ġehrin dıĢ
kıyılarında bu hız daha da artar. Ticari ve iĢ faaliyetlerinin yoğun olduğu alıĢveriĢ ve çarĢı
bölgelerinde, yüksek trafik yoğunluğu ve yayalar yol trafiği hızını 20–30 km/saate kadar
düĢürür. Genel olarak, ayrılmıĢ hat bölümlerinde hız sınırının emniyeti riske atmayacak
Ģekilde yükseltilmesine izin verilebilir. Yaya bölgelerinde ve karma trafiğin olduğu
bölümlerde frenleme mesafesinin (sürücünün reaksiyon süresini de kapsayacak Ģekilde)
dikkate alınması gerekmektedir.
 Kurplardaki Hızlar: Yolcunun konforu ve rahatlığı açısından, ayakta duran
yolcuların olduğu bir tramvayda maksimum yanal hızlanma (ivme) 0,6–1,0 m/s2 arasında
olmalıdır. Önerilen ivme 0,65 m/s2 dir.
 Ġstasyon Hızı: 20 km/saatlik hız ile istasyona girerken minimum hız sınırlamaları
ve önerilen hız arttırılmak suretiyle yolculuk süresi kısaltılabilir.
 Yol KavĢak ve GeçiĢleri: Sürücüye kavĢak/geçiĢten önce treni emniyetli bir
Ģekilde durdurabilmesi için ve zamanında öncelikli olmaması (yani; ĠLERLE Sinyali) veya
buna rağmen kavĢağa bir araba girdiği taktirde yeterli bir marj sağlayacak biçimde yol
kavĢak/geçiĢi hız sınırlaması hedeflenir. Normal durumda, sürücü zamanında öncelik aldığı
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ve kavĢağı açık ve net bir Ģekilde görebildiği taktirde, hat hızına doğru hızlanmaya
baĢlayacaktır.
TRAMVAY HATTI (ESTRAM)
Hız Bilgileri:
ĠĢletme Hızı
:23 km/h
Azami hız
:40 km/h
Sapan Makaslarda
:20 km/h
Ġstasyon GiriĢi
:20 km/h
Geri Yönde
:YOK
HAFĠF METRO HATTI
Hız Bilgileri:
ĠĢletme Hızı
Azami hız
Sapan Makaslarda
Ġstasyon GiriĢi
Geri Yönde

: 40 km/h
: 80 km/h
: 30 km/h
: 40 km/h
: YOK

METRO HATTI
Hız Bilgileri:
ĠĢletme Hızı
Azami hız
Sapan Makaslarda
Ġstasyon GiriĢi
Geri Yönde

: 50 km/h
: 80 km/h
: 30 km/h
: 50 km/h
: 15 km/h
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ

Herhangi bir nedenle merkezden, istasyon kumanda masasından veya kumanda
panosundan düzenlenemeyen uzaktan kumandalı motorlu makasın elle düzenlenmesini
aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

Trafik Kontrolörü veya istasyon
masasını kullanan görevliden makasın
düzenlenmesi için izin alınız.
Mekanik kolu bulunduğu yerden alınız.

kumanda
Makasları elle düzenlemek
mekanik için ortam sağlandığından emin
olmalısınız.

Mekanik kolu makas morunun yuvasına takınız.

Arıza
durumunda
yetkilileri haberdar etmelisiniz.
Makasları elle kumanda
ederken dillerinin tamamen
yerine oturup oturmadığını
kontrol etmelisiniz.
Olumsuz bir durumda
heyecana
yer
vermeden
soğukkanlı davranmalısınız.

Makası mekanik kol vasıtası ile istenilen konuma
kilitleme sesi duyuluncaya kadar çeviriniz.

ĠĢin bitiminde makası daha önceki durumuna
getiriniz.
Mekanik kolu yuvasından çıkarınız.
Mekanik kolu aldığınız yere bırakınız.
Trafik kontrolörüne veya istasyon kumanda
masasını kullanan görevliye iĢin bittiğine dair teminat
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veriniz.

Trafik kontrolörünün veya istasyon kumanda
masasını kullanan görevlinin “tamam” demesinden sonra
iĢlemi bitiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.

1-(

)Yüksek ve Cüce sinyalde kırmızı ıĢık geç demektir.

2-( )Üç lambalı yüksek sinyalde aĢağıdan yukarı renk sırası kırmızı, yeĢil ve sarı
Ģeklindedir.
3-(

)Cüce sinyalde yeĢil ıĢıkta istediğin hızda gidebilirsin.

4-(

)Yüksek sinyalde sarı ıĢık normal hızla ilerle, en az iki blok boĢtur anlamındadır.

5-(

)Cüce sinyalde yanar söner kırmızı ıĢıkta sınırlı seyirle ilerlenir.

6-( )Yardımcı makinistler sinyallerin durumunu takip etmek ve tekrarlamak zorunda
değildir.
7-(

)Sınırlı seyirde en fazla hız 35 km/h dir.

8-(

)Makasların elle düzenlenmesi için trafik kontrolöründen izin alınır.

9-(

)Uzaktan kumandalı makaslar trafik kontrolöründen izin alınmadan elle düzenlenmez.

10-(

)Tramvaylarda Ģehir içinde maksimum hız 50 km/h dir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “KONTROL LĠSTESĠ”ne geçiniz.

49

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. Trafik kontrolöründen izin aldınız mı?
2. Makasın mekanik çevirme kolunu yerinden aldınız mı?
3. Makası mekanik konumuna getirdiniz mi?
4. Makası istenilen konuma mekanikte çevirdiniz mi?
5. Makas kullanıldıktan sonra makası eski haline getirdiniz
mi?
6. Mekanik çevirme kolunu yerine koydunuz mu?
7. Trafik Kontrolörüne teminat verdiniz mi?
DEĞERLENDİRME

ÖEĞĠ

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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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
TSĠ (CTC) sistemi faaliyetleri ve araĢtırma çalıĢmaları sonunda kazandığınız bilgi ve
becerilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için kendinizi aĢağıdaki değerlendirme kriterlerine
göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1-TSĠ(CTC) Sisteminde sinyalleri düzenlediniz mi?

Evet

Hayır

2-Trenleri istasyonlara kabul ederken gerekli önlemleri aldınız
mı?
3-Trenlerin buluĢmasıyla ilgili öncelikli yapmanız gerekenleri
belirlediniz mi?
4- Öncelik sırası hangi trenlerde olduğunu belirlediniz mi?
5-Öne geçme kurallarını yerine getirdiniz mi?
6-TSĠ sistemine ait makasları kullandınız mı?
7-Elektrik kilitli K makası ve devre kontrollü makası kullandınız
mı?
8-Makasları kullanmadan önce trafik kontrolörü ve istasyon
kumanda masasını kullanan görevliden izin aldınız mı?
9-Ġstasyon kumanda masasında manevraları yönettiniz mi?
10-Uzaktan kumandalı motorlu makas, uzaktan kumanda
edilemiyorsa yerel olarak düzenlediniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Yapılan değerlendirme sonunda hayır cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz.
Bütün cevaplarınız evet ise modülü tamamladınız, tebrik ederiz. Öğretmeniniz size
çeĢitli ölçme araçları uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletiĢime geçiniz
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Y
D
Y
Y
Y
D
D
Y
D
Y

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Y
D
Y
Y
D
Y
Y
D
D
Y
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ÖNERĠLEN KAYNAKLAR
ÖNERĠLEN KAYNAKLAR
 Bu alanla ilgili faaliyet gösteren iĢletmeler
 TSĠ sistemi ile ilgili bütün yazılı veya görsel kaynaklar
 TSĠ sistemi ile ilgili internet adreslerinin ilgili bölüm ve sayfaları
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
 Trenlerin Hazırlanması Ve Trafiği Yönetmeliği,
 ARSLAN, Cemalettin TCDD Eğitim merkezi Öğretmeni, SĠVAS
 Resim ve ġekiller; ARSLAN, Cemalettin Sivas Eğitim merkezi Öğretmeni


DEMĠRBĠLEK, Ahmet, Demiryolu UlaĢımında Güvenilir Tren Seyrüseferinin
Kontrolü Ve Tren Hareketlerin Dağılımının GPS Kullanılarak Simülasyonu,
Doktora Tezi
 www.tcdd.gov.tr
 www.trainsofturkey.com
 http://e40003.me.metu.edu.tr
 www.demiryolu.net
 www.demiryolcu.com
 www.oxfordlular.com
 http://wowturkey.com
 www.istanbul-ulasim.com.tr
 www.eskisehir-bld.gov.tr
 www.izmirmetro.com.tr
 www.ego.gov.tr/uprs/uprs.asp
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