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AÇIKLAMALAR 
KOD 521MMI507 

ALAN Raylı Sistem Teknolojisi 

DAL Alan Ortak 

MODÜL Raylı Sistem ĠĢletmeciliği 

MODÜLÜN TANIMI 

Raylı sistemlerin tarihçesinin, genel tanımlarının, trafik 

güvenliğini sağlamada kullanılan iĢaretlerin ve trafik 

sistemlerinin verildiği; manevra ve manevra iletiĢimi, yolcu 

ve yük taĢımacılığı yeterliğinin kazandırıldığı öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40 / 16 

ÖN KOġUL  

YETERLĠLĠK Raylı sistemler iĢletmeciliğini incelemek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında; raylı sistemlerin tarihçesini, 

genel tanımlarını, trafik güvenliğini sağlamada kullanılan 

iĢaretleri, trafik sistemlerinin tanımını öğrenecek; manevra 

iletiĢimini, yolcu ve yük taĢımacılığını yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Raylı sistemlerin tarihçesini ve kullanılan terimlerin 

tanımlarını öğreneceksiniz. 

2. Raylı sistemler trafiğinde güvenliğin sağlanmasında 

kullanılan iĢaretleri tanıyabileceksiniz. 

3. Raylı sistemlerde uygulanan trafik sistemlerini (TSĠ-TMĠ 

vb.) tanıyabileceksiniz. 

4. Raylı sistemlerde yapılan iletiĢimi öğrenerek manevraları 

yapabileceksiniz. 

5. Yolcu ve yük taĢımacılığının genel kurallarını öğrenerek 

uygulayabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

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

ortamı (internet) vb. kendi kendinize veya grupla 

çalıĢabileceğiniz tüm ortamlar.  

Donanım: Bilgisayar, tepegöz, projeksiyon, konuyla ilgili 

resim, materyal ve makine elemanları bağlantı elemanları 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen modül sonunda  ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GĠRĠġ 
 

 

 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Öğrenmek üzere almıĢ olduğunuz bu modül ile günümüzde hızla geliĢen ulaĢım 

sektörünün bir kolu olan raylı sistemler alanındaki geliĢmeleri inceleyeceksiniz. 

 

Dünyada ulaĢım sistemlerinin hızla geliĢmesi uzak ve yakın kavramını kaldırmıĢtır. 

Bugün dünyanın bir yerinde üretilen bir mamul veya yarı mamul bir ürün reklam veya 

internet bağlantılarıyla aynı anda tüketici ile yüzleĢmekte ve tüketicilere ulaĢtırılmaktadır. 

Ayrıca insanların daha değiĢik yerler görme isteği ve daha birçok nedenlerle ulaĢım, insan 

hayatında önemli bir yer almıĢtır. 

 

Bu modül ile raylı sistemlerin tarihçesini, genel tanımlarını, trafik güvenliğini 

sağlamada kullanılan iĢaretleri, trafik sistemlerinin tanımını öğrenecek; manevra ve manevra 

iletiĢimini, yolcu ve yük taĢımacılığını inceleyerek uygulayabileceksiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 
 

 
  

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında raylı sistemlerin dünyada ve 

Türkiye’deki tarihsel geliĢimini öğrenecek, raylı sistemler alanında kullanılan tanımları 

inceleyerek tanıyabileceksiniz. 

 

 

 

 

  

 Bölgenizde bulunan raylı sistemler alanındaki iĢletmelerin faaliyetlerini 

araĢtırınız. 

 Ġnternet sitelerinden raylı sistemler alanını inceleyeniz. 

 AraĢtırma konusunda sanal ortamda ve ilgili sektörde kaynak taraması yapınız. 

 Topladığınız bilgi ve dokümanları rapor hâline getiriniz. 

 Hazırladığınız raporu atölyede tartıĢınız.  

 

1. RAYLI SĠSTEMLERĠN TARĠHSEL 

GELĠġĠMĠ 
 

1.1. Dünyada Raylı Sistemlerin Tarihsel GeliĢimi 
 

Fransız ihtilali, sanayi devrimini birlikte getirmiĢ ve bunun doğal sonucu olarak  

fabrikalaĢma ile üretim artmıĢ, ham madde ihtiyaçlarının karĢılanması ve üretilen mamul ve 

yarı mamullerin pazarlanması ulaĢımı zorunlu kılmıĢtır. Buhar makinesinin bulunması 

ulaĢımı hem kolay hem ucuz hem de kolay kılmıĢtır. 1769 yılında Fransız Nicolas Cugnot, 

1786 yılında ise Ġngiliz William Murdock buhar gücünü kara yolu ulaĢımında denemiĢ, 1801 

yılında ise Richard Trevichick buhar gücü ile çalıĢan lokomotifi demir yolu üzerinde 

denemiĢtir. Ancak kullanılan demir rayların lokomotifin ağırlığı altında kolayca kırılması ve 

lokomotif yapımında kullanılan malzemenin dayanıksız olması demiryollarının geliĢimini 

engellemiĢtir. 

 

Bu konuda asıl geliĢme George Stephenson tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Stephenson 

daha sağlam ray ve lokomotif yapmayı baĢarmıĢ, bunu takiben Darlington maden ocağını 

limanına bağlayan hattın yapımını gerçekleĢtirmiĢtir. 

 

Bu baĢarı Ġngiltere’de büyük bir ilgi uyandırmıĢ, 1829 yılında ―ROKET‖ adı verilen 

lokomotifin yapımından sonra Stephenson’a Liverpol - Manchester hattının yapımı teklif 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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edilmiĢtir. Bu geliĢmeler atlı araba sahiplerini, su yoluyla ulaĢım yapanları ve hattın geçeceği 

arazi sahiplerini rahatsız etmiĢ, bu grupların tüm engellemelerine rağmen 15 Eylül 1830 

yılında Liverpol - Manchester hattı iĢletmeye açılmıĢtır. 

 

Daha sonraki yıllarda diğer Batı devletlerinde de demir yolu yapımına baĢlanıldığını 

görmekteyiz. Fransa’da ilk demir yolu hattı 1832 yılında St. Etienne-Lyon arasında, 

Almanya’da 1835 yılında Nürnberg-Furth arasında, Belçika’da 1835 yılında Brüksel-

Malines arasında ilk demir yolları yapılmıĢtır. 1852 yılında Ġngiltere’de demir yolunun 

ulaĢmadığı sadece üç Ģehir kalmıĢtır. Demir yolu aracılığı ile 19. yüzyılda dünya küçülmeye 

baĢlamıĢ, ulaĢılan her bir nokta sanayileĢmenin geliĢimini sağlayan bir unsur olmuĢtur. 

 

GeliĢmiĢ ülkeler, hem kendi ülkelerinde hem de bugün üçüncü dünya ülkesi olarak 

adlandırılan (o zamanın sömürge ya da yan sömürgesi olan) ülkelerde demir yolu yapımına 

baĢlamıĢlardır. Demir yolu inĢasını yapan ülke, o ülkedeki en ücra noktaların dahi kendi 

sermayesine açılmasını sağlamıĢtır. 

 

DeğiĢik amaçlarla yapılmıĢ olsa da demir yolları dünya üzerinde süratle 

yaygınlaĢmıĢtır. Nitekim 1850 yılında 38,600 km olan dünya demir yollarının uzunluğu, 

1860 yılında 108,000 km’ye, 1870 yılında 209,000 km’ye, 1880 yılında 372,500 km’ye, 

1890 yılında 612,200 km’ye, 1905 yılında 860,000 km’ye, 1913 yılında ise 1,110.000 km’ye 

ulaĢmıĢtır. 

 

1.2. Türkiye’de Raylı Sistemlerin Tarihsel GeliĢimi 
 
Ülkemizde ilk demir yolu 1856 yılında 130 km’lik Ġzmir - Aydın hattının Ġngiliz 

Ģirketi tarafından yapılmasıyla olmuĢtur. Osmanlı Devleti’nde demir yolu; Ġngiliz, Fransız ve 

Almanlara km baĢına kâr güvencesi ve 20 km’lik bir koridorda bulunan madenlerin 

iĢletilmesi hakkının verilmesi karĢılığında yaptırılmıĢtır. Bu devletler kendi siyasi ve 

ekonomik çıkarları doğrultusunda hat çalıĢmalarını belirlemiĢlerdir. 

 

Cumhuriyetten sonra demir yolu yapımı Ġkinci Dünya SavaĢı’na kadar büyük bir hızla 

sürdürüldü. SavaĢ nedeniyle 1940’tan sonra yavaĢladı. 1923-1950 yılları arasında yapılan 

3.578 km’lik demir yolunun 3.208 km’si, 1940 yılına kadar tamamlandı. 

 

1927’de Kayseri, 1930’da Sivas, 1931’de Malatya, 1933’te Niğde, 1934’te Elazığ, 

1935’te Diyarbakır, 1939’da Erzurum demir yolu ağına bağlanmıĢtır. 

Yabancı Ģirketlerin elindeki demir yolu hatları satın alınarak devletleĢtirilmiĢ, bir 

kısmı da anlaĢmalarla devralınmıĢtır. 

 

Mevcut demir yolu hatlarının büyük bölümü ülkenin batı bölgesinde yoğunlaĢtırılmıĢ, 

Orta ve Doğu bölgelerinin merkez ve sahil ile bağlantısını sağlamak amaçlanmıĢtır. Bu amaç 

doğrultusunda, demir yolu hatlarının üretim merkezlerine direkt ulaĢılarak ana hatların elde 

edilmesi temin edilmiĢtir. 
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1.2.1. Osmanlı Dönemi Raylı Sistemlerin Tarihsel GeliĢimi 

 
1856 - 1922 yılları arasında Osmanlı topraklarında Ģu hatlar yapılmıĢtır: 

Rumeli demir yolları:    2383 km normal hat   

Ġzmir-Aydın ve Ģubeleri:    610 km normal hat 

Ġzmir-Kasaba ve uzantısı:    695 km normal hat 

Bursa-Mudanya:        42 km dar hat 

ġam-Hama ve uzantısı:    498 km dar ve normal hat 

Yafa-Kudüs:       86 km normal hat  

Ankara-YahĢihan:       80 km dar hat       

Anadolu-Bağdat demir yolları: 2424 km normal hat 

Toplam:       8.619 km   

 

 

1.2.2. Cumhuriyet Dönemi Raylı Sistemlerin Tarihsel GeliĢimi 
 

Yabancı Ģirketler tarafından inĢa edilen demir yolu hattının 4000 km’lik bölümü, 

cumhuriyetin ilanı ile belirlenen millî sınırlar içinde kalmıĢtır. Osmanlı Ġmparatorluğu’ndan 

genç Cumhuriyet’e, yabancı Ģirketlere ait 2.282 km’lik normal geniĢlikte hat ve 70 km 

uzunluğunda dar hat ile devletin yönetiminde olan 1.378 km’lik normal geniĢlikte hat 

kalmıĢtır. 

 

Kara yolu, 1950 yılına kadar uygulanan ulaĢım politikalarında demir yolunu 

besleyecek, bütünleyecek bir sistem olarak görülmüĢtür. Ancak kara yollarının demir 

yollarını bütünleyecek, destekleyecek biçimde geliĢtirilmesi gereken bir dönemde demir 

yolları adeta yok sayılarak kara yolu yapımına baĢlanmıĢtır.  

 

ġekil 1.1: 1914 yılı demiryolu ağı 
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1960 sonrası planlı kalkınma dönemlerinde, demir yolları için öngörülen hedeflere 

hiçbir zaman ulaĢılamamıĢtır. Bu planlarda, ulaĢtırma alt sistemleri arasında koordinasyon 

sağlanması hedeflense de plan öncesi dönemin özellikleri devam ettirilerek ulaĢtırma alt 

sistemleri arasında koordinasyon sağlanamamıĢ ve kara yollarına yapılan yatırımlar bütün 

plan dönemlerinde ağırlığını korumuĢtur. Bütün planlarda, sanayinin artan taĢıma 

taleplerinin yerinde ve zamanında karĢılanabilmesi için demir yollarında yatırımlara, yeniden 

düzenlemelere ve modernizasyon çalıĢmalarına ağırlık verilmesi öngörülmüĢ olmasına 

rağmen hayata geçirilememiĢtir. Bu politikaların sonucu olarak 1950–1980 yılları arasında 

yılda sadece ortalama 30 km yeni hat yapılabilmiĢtir. Son yıllarda yatırımlar artmıĢ, hızlı tren 

uygulaması, büyük Ģehirlerde metro ve hafif raylı sistemler kullanılmaya baĢlamıĢtır. 

 

1.3. Raylı Sistemler Alanında Kullanılan Tanımlar 

 
1.3.1. Ġstasyon, Sayding, Ġstasyon Tesisleri, Ana Yol, Barınma Yolu, Kör Yol, 

Ġltisak Hattı, Makas, Tren, KalkıĢ VarıĢ Tarifesi, Orer 

 

 Ġstasyon: Trafikle ilgili hizmetleri, yolcu ve eĢya taĢımasını yapmaya yarayan 

demir yolu ve tesislerinin bulunduğu, gar müdürlüğü, gar Ģefliği, istasyon Ģefliği 

ve sayding statüsündeki yerleri tanımlar. 

 

 Sayding: TSĠ sisteminin uygulandığı bölgelerde trafiğin akıcılığını ve hat 

kabiliyetini artırmak amacı ile istasyonlar arasında buluĢma ve öne geçmelerin, 

gerektiğinde yolcu ve yük taĢımacılığının yapıldığı, ana yola yardımcı yolların 

bulunduğu yerleri tanımlar. 

ġekil 1.2: 2005  demir yolu ağı 
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 Ġstasyon tesisleri: GiriĢ iĢaretleri veya yoksa baĢ makaslar içinde bulunan 

bütün tesisleri tanımlar. 

 

 Ana yol: Ġstasyonları birbirine bağlayan ve iki istasyon giriĢ iĢaretleri arasında 

kalan yol ile istasyon ve saydinglerin sapmasız geçilen yollarını tanımlar. 

 

 Barınma yolu: Ġstasyon ve saydinglerde ana yolun dıĢında kalan sapmalı 

yolları tanımlar. 

 

 Kör yol: Bir tampon tesisatı, beton duvar ve benzeri ile son bulan, devamı 

olmayan yolu tanımlar. 

 

 Makas: Ġstasyon ve saydinglerde bir yoldan diğer bir yola geçiĢi sağlayan yol 

tesislerini tanımlar. 

 

 Tren: Ġlgili yönetmelik hükümlerine göre hazırlanarak seyredecek bir veya 

birkaç çeken araç ile bir veya birkaç çekilen araçtan ya da bir veya birkaç çeken 

araçtan oluĢturulan personeli tarafından teslim alınmıĢ olan diziyi tanımlar. 

 

 KalkıĢ varıĢ tarifesi: Bütün trenlerin istasyon ve duraklara varıĢ, duruĢ ve 

kalkıĢ saatlerini, buluĢma ve öne geçmelerini, yolcu trenlerinin teĢkilatını ve 

irtibatlarını; trenlerin hat kesimlerine, trenin cinsine, loko tipine göre 

çekerlerini, trenlerin en yüksek hızını, doğal ve en az seyir sürelerini, 

istasyonların birbirine olan uzaklığını gösteren ve trenlerle ilgili diğer bilgileri 

veren kitapçığı tanımlar. 

 

 Orer: Trenlerin trafiği ile ilgili tüm bilgilerin yer aldığı, grafik, kalkıĢ-varıĢ 

tarifeleri, broĢür, ilan, afiĢ ve yolcu rehberlerinin tümüne orer denir. 

 

1.3.2. BuluĢmalar, Öne Geçme, Yolun Sağı Solu, Ağır Vagon ve Araç, Soğuk 

Lokomotif, Raylı Sistem Araçları, Hemzemin Geçit, Bariyer  

 
 BuluĢma: Tek hatlarda ayrı veya aksi yönlerden gelen trenlerin bir istasyon 

veya saydingde karĢılaĢmalarıdır.  

 
 Öne geçme: Aynı yöne giden iki trenden, arkadaki trenin bir istasyon veya 

saydingde öndeki trenin önüne geçmesidir.  

 
 Yolun sağı, solu: Kilometrenin artıĢ yönüne dönüldüğünde sağdaki kısım yolun 

sağını, soldaki kısım da yolun solunu ifade eder. 

 
 Ağır vagon ve araç: Darası ile içindeki yükün toplamı (brüt ağırlığı) 80 ton ve 

daha fazla olan, çeken ve çekilen araçlardır. 
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 Soğuk lokomotif: Herhangi bir nedenle kendi gücü ile hareket ettirilemeyen, 

faal olmayan lokomotiftir. 

 
 Raylı sistem araçları (yol aracı): Vagonet, pompalı vagonet, pompalı drezin, 

motorlu vagonet ve motorlu drezin gibi ağırlıkları itibariyle hat dıĢı edilebilen 

araçlardır. 

 

 Hemzemin geçit: Alt veya üst geçidi olmayan, kara yolu ile demir yolunun 

birbirini aynı yükseklik seviyesinde kestiği bariyerli ve bariyersiz geçitlerdir. 

 
 Bariyer: Hemzemin geçitleri, kara yolu araçlarına kapayıp açmaya yarayan 

ağaç, PVC veya metalden yapılmıĢ otomatik ve elle çalıĢan gereçlerdir. 

 

1.3.3. Uzun EĢya, Gabari, Çok Dingilli Araçlar, Trafik Cetveli  

 
 Uzun eĢya: Vagon boyutunu aĢan eĢyadır. 

 
 Gabari taĢkını vagon: Yükü herhangi bir tarafından yük gabarisini aĢmıĢ 

vagondur.  

 
 Çok dingilli vagonlar: 8 ve daha fazla dingilli vagonlardır. 

 
 Trafik cetveli: Trenlerin ilk çıkıĢ istasyonundan son varıĢ istasyonuna kadar 

olan varıĢ, duruĢ, kalkıĢ, buluĢma, öne geçme iĢlemleri ile yolda meydana gelen 

her türlü aksaklık ve düzensizliklerin kaydedilmesine yarayan, trene ait 

iĢlemlerin kontrolüne, lokomotif ve vagonların hareketlerine ait istatistiki 

bilgilerin tespitine ve iĢletme sonuçlarının değerlendirilmesine esas teĢkil eden 

formdur. 

 

1.3.4. Ġstasyon Yollarının Numaralandırılması ve Ġsimlendirilmesi  

 
Ġstasyon yolları; istasyon binasına en yakın yoldan ve 1’den baĢlayarak sıra numarası 

alır.  

 

ġekil 1.3: Ġstasyon yollarının numaralandırılması 
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Ġstasyon binasının her iki tarafında yol varsa kilometrenin artıĢ yönüne göre istasyon 

binasının sağındaki yollar; sağ 1, sağ 2, sağ 3 … , solundaki yollar ise sol 1, sol 2, sol 3 … 

Ģeklinde sıra numarası alır.  

 

ġekil 1.4: Ġstasyon yollarının numaralandırılması 

Yollar istasyon binasına dik ise istasyonun sağındaki yoldan baĢlayarak sıra ile 

numara verilir.  

 

ġekil 1.5:  Ġstasyon yollarının numaralandırılması 

 

Ġstasyondaki yollar hüzmelere ayrılmıĢ ise bu hüzmeler A,B,C … gibi harflerle veya 

isim verilerek tanımlanır. Hüzmelerdeki yollar da kendi içinde yine sağdan sola doğru aynı 

Ģekilde 1’den baĢlanarak numaralandırılır. 

 

Ġstasyonların dıĢında; loko bakım atölyesi, depo, ambar (lojistik), fabrika ve benzeri 

yerlerdeki yollar yukarıda belirtildiği Ģekilde numaralandırılır. Ancak numaranın baĢına 

bulunduğu iĢ yerinin adı eklenir. Örnek: Depo 1, Depo 2 vb. 

 

Çok yollu hatlarda genel kural olarak kilometrenin artıĢ yönüne göre soldaki ana 

yola kuzey, sağdaki ana yola güney yol denir. Yol üzerindeki raylar da bu Ģekilde kuzey 

yolun kuzey rayı, kuzey yolun güney rayı, güney yolun kuzey rayı, güney yolun güney rayı 
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olarak isimlendirilir. Çok yollu hatlarda, yolların isimlendirilmesi genel müdürlükçe ayrı bir 

emirle belirlenir. 

 

1.3.5. Makasların Numaralandırılması  

 
Tek hüzmeli istasyonlarda; makaslar kilometrenin artıĢ yönü dikkate alınarak ve 

kilometrenin baĢlangıç yönündeki ilk makasa 1 numara verilerek diğer makaslar sıra ile 

numaralandırılır.  

 
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). 

 

 

ġekil 1.6: Makasların numaralandırılması 

 
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.  

 
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. Elektrik kilitli ve devre kontrollü 

makaslar istasyonun doğu ucundaki ilk makas A’dan  baĢlanarak B,C,D.. gibi harflendirilir 

ancak elektrik kilitli makasın harfinin sonuna K harfi, devre kontrollü makasın harfinin 

sonuna S harfi eklenir.  
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Ġskenderun-Divriği kesiminde; istasyonların Ġskenderun tarafındaki yönü A yönü, 

Divriği tarafındaki yönü ise B yönü olarak kabul edilir.  KayaĢ-Hanlı arasında; KayaĢ yönü 

A, Hanlı yönü B yönü olarak Çetinkaya-Sivas-Hanlı kesiminde ise Hanlı yönü A, Çetinkaya 

yönü B yönü olarak kabul edilir. Buna göre; istasyonun 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 01K, 11K gibi K harfi konur.  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. 

 
Ġstasyonlar dıĢında; loko bakım atölyesi, depo, ambar, fabrika ve benzeri yerlerde 

bulunan makaslar tek ve birden fazla hüzmeli istasyonlarda olduğu gibi numaralandırılır. 

Ancak numaraların baĢına bulunduğu iĢ yerinin adı eklenir (Ambar 1, Ambar 2, veya Depo 

1, Depo 2 gibi).  

 

1.3.6. Trenlerin Sınıflandırılması, ÇeĢitleri ve Numaralandırılması 

 

1.3.6.1. Trenlerin Sınıflandırılması 

 
Trenler; orerler, sefere konma Ģekilleri ve gördükleri iĢ bakımından olmak üzere üç 

ayrı Ģekilde sınıflandırılır. 

 

Orer bakımından trenler ikiye ayrılır: 

 Orerde gösterilen trenler: Düzenli ve isteğe bağlı tarifeli trenler 

 Orerde gösterilmeyen trenler: Özel, tarifeli ve tarifesiz trenler 

 
Sefere konma Ģekli bakımından trenler ikiye ayrılır: 

 Düzenli tarifeli trenler: Her gün veya belirli günlerde iĢleyen, her defasında 

sefer edeceğinin duyrulmasına gerek olmayan trenlerdir. 

 Ġsteğe bağlı tarifeli trenlerle, özel tarifeli ve tarifesiz trenler: Sefer edeceği 

zaman duyurulması gereken trenlerdir.  

 Gördükleri iĢ bakımından trenler: Yolcu, yük ve hizmet trenleri olmak üzere 

üç sınıfa ayrılır. Trenlerin sırası bu gruptaki sınıflandırmaya göre belirlenir. 

 

1.3.6.2. Trenlerin ÇeĢitleri 

 
 Yolcu trenleri: Yolcu taĢınması amacıyla iĢletilen trenlerdir. Hız, konfor ve 

diğer özellikleri bakımından aĢağıda gösterildiği Ģekilde sınıflandırılır: 

 

 Banliyö trenleri: Büyük kentlerin Genel Müdürlükçe belirlenen 

kesimlerinde toplu yolcu taĢıması yapan trenlerdir.  
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 Süper ekspresler: En hızlı ve konforlu trenler olup büyük kentler 

arasında direkt  yolcu taĢıması yapan, ara gar ve istasyonlarda 

durdurulmayan trenlerdir. 

 Mavi trenler: ĠĢledikleri bölgenin önemli merkezleri dıĢında durmayan 

hızlı  trenlerdir. 

 Ekspresler: Uzun mesafeli hızlı trenler olup yolcusu yoğun olan 

merkezlerde duran trenlerdir.  

 Bölgesel ekspresler: ĠĢledikleri bölgenin, yolcusu yoğun olan 

merkezlerinde duran  hızlı trenlerdir.  

 Ray otobüsü ve mototrenler: Kısa mesafeler arasında iĢleyen hızlı 

trenlerdir. 

 Normal yolcu trenleri: Kısa ve uzun mesafe trenleri olup yerleĢim 

merkezleri  arasında çalıĢan ve aradaki bütün istasyonlar ile duraklarda 

duran trenlerdir. 

 Karma trenler: Dizisinde yük vagonu da bulunan, iĢledikleri bölgenin 

istasyon ve  durakları arasında yolcu ve yük taĢıması yapan trenlerdir. 

 Özel yolcu trenleri: Genel Müdürlük ile diğer kiĢi, kurum ve 

kuruluĢların isteği  üzerine tarifeli ve tarifesiz olarak sefere konulan 

orerde gösterilmeyen yolcu trenleridir.  

 
 Yük trenleri:  Yük taĢıması amacıyla iĢletilen trenler olup hız ve gördükleri iĢ 

 bakımından aĢağıdaki gibi sınıflandırılır. 

 

 Ekspres yük trenleri: Belirli merkezler arasında doğru yük taĢıyan, 

iĢletme  zorunluluğu dıĢında istasyonlarda durdurulmayan ve manevra 

yaptırılmayan trenlerdir. 

 Blok yük trenleri: Belirli merkezler arasında demir cevheri,  kömür, 

konteyner ve  benzeri programlı yük taĢımalarının yapıldığı, iĢletme 

zorunluluğu dıĢında ara gar ve istasyonlarda durdurulmayan ve manevra 

yaptırılmayan, belli vagon dizileri ile sefer  ettirilen trenlerdir.   

 

 Bölgesel hızlı yük trenleri: TeĢkilat merkezleri arasında yük taĢıması 

yapan,  iĢletme zorunluluğu dıĢında durdurulmayan ve manevra 

yaptırılmayan hızlı trenlerdir. 

 YavaĢ yük trenleri:  ĠĢledikleri bölgenin bütün istasyonları arasında 

vagon ve parça  taĢıması yapan ve istasyon manevralarını sağlayan 

trenlerdir. 

 Özel yük trenleri:  Genel Müdürlük ile diğer kiĢi, kurum ve 

kuruluĢlarının isteği  üzerine tarifeli ve tarifesiz olarak sefere konulan 

orerde gösterilmeyen trenlerdir.  

 

 

 Hizmet trenleri: TCDD’nin çeĢitli hizmetleri için gerektiğinde tarifeli veya 

tarifesiz olarak sefere konulup iĢletilen trenlerdir. 
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 Tek lokomotifler: Destek veya herhangi bir amaçla seyir ettirilen, bir 

veya birkaç lokomotiften veyahut lokomotif, sofaj vagonu, furgon ve en 

fazla iki vagondan oluĢan  trenlerdir. 

 Ġmdat lokomotifi ve trenleri:  Herhangi bir kaza veya olay nedeniyle 

iĢletilen  trenlerdir. 

 ĠĢ trenleri:  Yol bakım ve onarım makineleri,  oto ve motorlu drezin,  

çekici oto ile karkürer trenleri gibi demir yolunun yapım, bakım ve 

onarım ile kontrol hizmetlerinin  yapılması amacıyla iĢletilen trenlerdir.  

 

1.3.6.3. Trenlerin Numaralandırılması 

 
Kilometrenin artıĢ yönüne giden trene çift, aksi yöne giden trene tek numara verilir. 

Ancak bazı kesimlerde bu kuralın dıĢına çıkılabilir. 

 

Trenler 5 rakamlı numaralandırılır: 

 

Tren numarasının ilk rakamı; trenin bölge kodunu, 

Ġkinci rakamı; trenin türünü, 

Son üç rakamı; trenin sırasını, yani aynı nitelikteki kaçıncı tren olduğunu gösterir. 

Trenlerin bölge ve tür kodları Tablo 1.1’de gösterilmiĢtir. 

 

 
Tablo 1.1: Trenlerin bölge ve tür kodları 
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Tren numarasının ilk rakamı, trenin bölge değiĢtirdiği son istasyonda yeni bölge kodu 

verilerek değiĢtirilir. 

 

Trenlerin bilgisayarla takibinin sağlanması için tren numaralarının her türlü yazıĢma 

ve kayıtlarda tam olarak yazılması zorunludur. Sadece TSĠ sisteminde kumanda panolarının 

tren izleme bölümüne tren numarasının son dört rakamı yazılabilir. 

 

Hat kesimlerine göre trenlerin numaralandırılması kalkıĢ-varıĢ tarifelerinde 

gösterilmiĢtir. Hat kesimlerine ait bölge kodları Genel Müdürlükçe değiĢtirilebilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 AĢağıdaki iĢlem sırasını uygulayarak raylı sistemlerin kullanım alanlarını 

ve çeĢitlerini inceleyiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Çevrenizdeki raylı taĢıtların tarihsel 

geliĢimlerini inceleyiniz. 

 

 

  ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını 

belirleyiniz. 

 Yapılacak araĢtırma için interneti 

kullanınız. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri 

sınıf ortamına taĢıyınız.  

 AraĢtırma sonunda kazanılan 

bilgilerden sunum hazırlayarak sınıf 

ortamında tartıĢınız. 

 

 

 Çevrenizdeki raylı taĢıtların çeĢitlerini 

inceleyiniz. 

 

 
 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız.  

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını 

belirleyiniz. 

 Yapılacak araĢtırma için interneti 

kullanınız. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri 

sınıf ortamına taĢıyınız. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan 

bilgilerden sunum hazırlayarak sınıf 

ortamında tartıĢınız. 

 

 Çevrenizdeki istasyon, makas vb. 

tesislerin numaralandırılmasını 

inceleyiniz.  

 

 
 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını 

belirleyiniz. 

 Yapılacak araĢtırma için interneti 

kullanınız. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri 

sınıf ortamına taĢıyınız. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan 

bilgilerden sunum hazırlayarak sınıf 

ortamında tartıĢınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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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. Ülkemizde raylı sistemlerin tarihî geliĢimlerini araĢtırdınız mı?   

2. Raylı sistemler alanında kullanılan terimleri araĢtırdınız mı?   

3. Çevrenizde bulunan istasyon, makas vb. tesisleri incelediniz 

mi? 

  

4. Raylı sistem taĢıtlarının çeĢitlerini incelediniz mi?   

5. Yaptığınız araĢtırmanın sunumunu hazırladınız mı?   

6. Hazırladığınız sunumu sınıf ortamında gösterip tartıĢtınız 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‖ye geçiniz. 
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ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 

 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi ülkemiz sınırları içinde inĢa edilen ilk demir yolu hattıdır? 

A) EskiĢehir- Afyon     

B) Ġzmir- Aydın     

C) Ankara- YahĢihan      

D) Kayseri- Sivas 

 

2. Ġstasyon ve saydinglerde ana yolun dıĢında kalan sapmalı yollara ne ad verilir? 
A) Barınma yolu    

B) Kör yol    

C) Makas bölgesi       

D) Hattı cari 

 
3. AĢağıdakilerden hangisi trenlerin sınıflandırılmasında kullanılan yöntemlerden biri 

değildir? 

A) Orer bakımından trenler    

B) Sefere konma Ģekli bakımından terenler            

C) Gördükleri iĢ bakımından trenler        

D) Konfor bakımından trenler 

 
4. Kısa mesafeler arasında iĢleyen hızlı trenlere ne ad verilir? 

A) Banliyö treni 

B) Ekspres 

C) Ray otobüsü ve mototren 

D) Bölgesel ekspres 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi yük treni çeĢitlerinden biri değildir? 

A) Blok yük trenleri     

B) Bölgesel hızlı yük trenleri 

C) Hızlı yük trenleri 

D) Ekspres yük trenleri 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında raylı sistemler trafiğinde güvenliğin 

sağlanmasında kullanılan iĢaretleri inceleyeceksiniz. 

 
 

 

 

 

 Raylı sistemler trafiğinde güvenliğin sağlanmasında kullanılan iĢaretler 

hakkında bilgi edininiz. 

 Mekanik güvenlik donanımlarını inceleyiniz. 

 Güvenlik iĢaretlerini kullanan kiĢileri ve görevlerini öğreniniz. 
 

 

2. RAYLI SĠSTEMLER TRAFĠĞĠNDE 

GÜVENLĠĞĠN SAĞLANMASINDA 

KULLANILAN ĠġARETLER  
 

2.1. Mekanik Güvenlik Donanımları 
 

Ġstasyonlarda tren seyrüseferinin güvenliğini sağlamak amacıyla makas dil uçlarının, 

buna bağlı olarak giriĢ ve çıkıĢ sinyallerinin (semaforlarının) istasyondan idare edilmesini 

sağlayan düzeneğe ―mekanik güvenlik donanımı‖ denir. 

 

2.1.1. Samaforlar 

 
Semaforlar trenlerin istasyonlara emniyetle giriĢ ve çıkıĢlarını düzenleyen bir iĢarettir. 

Semaforlar giriĢ ve çıkıĢ semaforu olmak üzere ikiye ayrılır. 

 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Semaforlar 8 metre yüksekliğindeki demir kafes direkler üzerine konulmuĢ; iki metre 

boyunda 20-25 cm kalınlığında, bir taraf ucu yuvarlak ve ortası beyaz, kenarı kırmızı boyalı 

saçtan yapılmıĢ ve bir, iki veya üç koldan meydana gelmiĢtir. Geceleri, kolların yerine yeĢil 

ve kırmızı ıĢık veren fenerleri bulunur. Kolların arka yüzleri siyaha boyalıdır. 

 

Toros tipi emniyet tesisatlarında sadece giriĢ semaforu bulunur. ÇıkıĢ semaforu 

yoktur. Makaslar elle düzenlenir semafor açılınca bağlı makasları da kilitler. Ġ tipi emniyet 

tesisatlarında hem giriĢ semaforu hem de çıkıĢ semaforları bulunur. Makaslar emniyet 

tesisatından düzenlenir ve kilitlenir. 

 

 

 

 

 

 

Kırmızı 

Gündüz Gece 

Resim 2.2: GiriĢ semafor kapalı 

pozisyon 
ġekil 2.1: GiriĢ semafor kapalı pozisyon 

Resim 2.1: Samafor 
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 Kapalı durumu 

 

 Gündüz; tren tarafından en üstteki kolun semafor direğine 90 derece açı 

yapacak Ģekilde görülmesi, 

 Gece; tren tarafından kırmızı ıĢığın görünmesi semaforun kapalı olduğunu 

ve iĢaretin önünde mutlaka durulacağını bildirir. 

 

 Açık durumu 

 

 

 Gündüz;  

 

o Üstteki tek kolun tren tarafından semafor direğine 135 derece açı 

yapacak Ģekilde kalkık görünmesi, sapma yapmadan doğru yola 

girileceğini, 

Yeşil 

Gündüz Gece 

Resim 2.3: Bir sapma yapmadan doğru 

yola girilecek semafor iĢareti 
ġekil 2.2: Bir sapma yapmadan doğru 

yola girilecek iĢareti 
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o Ġki kolun semafor direğine 135 derece açı yapacak Ģekilde 

görünmesi, bir sapma yaparak barınma yoluna girileceğini, 

o Üç kolun semafor direğine 135 derece açı yapacak Ģekilde 

görünmesi, iki veya daha fazla sapma yaparak herhangi bir barınma 

yoluna girileceğini bildirir. 

 Gece;  

o Bir yeĢil ıĢığın görünmesi, sapma yapmadan doğru yola girileceğini,  

o Ġki yeĢil ıĢığın görünmesi, bir sapma yaparak barınma yoluna 

girileceğini,  

o Üç yeĢil ıĢığın görünmesi, iki veya daha fazla sapma yaparak 

herhangi bir barınma yoluna girileceğini bildirir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Toros tipi emniyet tesisatı  
 
Toros tipi mekanik güvenlik donanımı çalıĢma prensibinin içerdiği elemanlar 

açısından I tipi mekanik güvenlik donanımından farkı, toros tipi tesisatında makasların topla 

Gündüz Gece 

Yeşil 

ġekil 2.3: Bir sapma yaparak 

barınma yoluna girilecek iĢareti 
Resim 2.4: Bir sapma yaparak barınma 

yoluna girilecek semafor iĢareti 

Gece 

Yeşil 

Gündüz 

ġekil 2.4: Bir veya birden fazla sapma 

yaparak barınma yoluna girilecek 

iĢareti 
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düzenlenmesi ve çıkıĢ semaforunun olmamasıdır. Kumanda aleti I tipi tesisattan farklı olup 

manivelalar öne arkaya değil de sağa veya sola çevrilerek sinyal açılır, makas yapılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 ÇıkıĢ Semaforları 

 
Trenin gidiĢ yönüne göre kumanda ettiği yolun sağına ve limitlerinin içine konulmuĢ 

olup tek kolludur ancak, bazı özel durumu olan istasyonlarda çift kollu da olabilir. ġekil ve 

görünüĢ itibariyle giriĢ semaforunun aynıdır. Kapalı ve açık olmak üzere iki durumu vardır: 

 

 ÇıkıĢ Semaforlarının  Kapalı durumu 

 

o Gündüz; semafor kolunun semafor direği ile 90 derece açı yapacak Ģekilde 

görünmesi, 

 

o Gece; kırmızı ıĢığın görülmesi semaforun kapalı olduğunu trenin hareket 

edemeyeceğini bildirir. 

Resim 2.5: Toros tip güvenlik donanımı kumanda aleti 
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 ÇıkıĢ semaforlarının açık durumu 

 

o Gündüz; semafor kolunun semafor direği ile 135 derece açı yapacak Ģekilde 

kalkık görünmesi, 

 

o Gece; yeĢil ıĢığın görünmesi semaforun açık olduğunu, bu yoldaki trenin 

hareket edebileceğini bildirir. Semafor iĢaretinin arkasında görünen gün 

ıĢığının bir anlamı yoktur. 

 

 

 

Kırmızı 

ġekil 2.5: ÇıkıĢ semaforu kapalı iĢareti 

Kırmızı 
Yeşil 

ġekil 2.6: ÇıkıĢ semaforu açık iĢareti 
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 Ġhbar iĢaretleri 
 

GiriĢ ve çıkıĢ semaforları ile birlikte çalıĢan ve semaforların açık veya kapalı 

pozisyonlarını bildiren yardımcı iĢarettir. Bunlar ileri ihbar ve çıkıĢ semaforu ihbarı olmak 

üzere çalıĢma amaçlarına göre ikiye ayrılır. 

 

2.1.2. Ġleri Koruma ĠĢaretleri 

 
Semafor tesisatı olmayan bazı 

istasyonları uzaktan korumak amacıyla baĢ 

makastan en az 700 metre uzaklığa konulan; 3-

3,5 metre yüksekliğinde bir direk üzerine 

yerleĢtirilmiĢ, ortası kırmızı, kenarı beyaz 

dikdörtgen Ģeklinde bir levhadır. 

 

Geceleri, kırmızı ve yeĢil ıĢık veren 

feneri bulunur. Ġstasyon binası içinde veya 

makas baĢında bulunan bir kumanda kolu ile 

idare edilir. ĠĢaretin kapalı ve açık olmak üzere 

iki durumu vardır. 

 

 Kapalı durumu 
 

Gündüz; ortası kırmızı, kenarı beyaz dikdörtgen levhanın, gece ise; kırmızı ıĢığın 

görülmesi, ileri korumanın kapalı olduğunu ve trenin iĢareti geçmeden durması gerektiğini 

bildirir. 

 

 

  

Resim 2.6: Ġleri koruma kumanda kolu 

Gündüz 

durumu 

Gece 

durumu 

Kırmızı 

Resim 2.7: Ġleri koruma iĢareti ġekil 2.7: Ġleri koruma iĢaretinin kapalı durumu 



 
 

25 

 

 

 Açık durumu 
 

Gündüz; iĢaretin tren tarafından yere paralel yatık ve bir çizgi hâlinde görülmesi, gece 

ise; yeĢil ıĢığın görülmesi, iĢaretin açık olduğunu ve baĢ makasa kadar ilerleneceğini ve 

makasta makasçının vereceği iĢarete göre hareket edileceğini bildirir. 

 

Ġleri koruma iĢaretinin normal durumu kapalıdır, bir trenin istasyona kabul 

edilmesinde bir sakınca bulunmadığında trenin geliĢinden önce açık duruma getirilir. Tren 

kabul edildiği yolun limitleri içine girdikten sonra mutlaka kapatılır. 

 

Ġleri koruma iĢaretinin gündüz arka tarafındaki beyaza boyanmıĢ yüzü ile gece arkadan 

görünen gün ıĢığının bir anlamı yoktur. 

 

Ġleri koruma iĢaretinin kapalı iken geçildiğinin belirlenmesi için ray üzerine kestane 

fiĢeği konulmasını sağlayacak bir sistem ileri korumanın yakınına konulabilir. 

 

Ġstasyondan hareket ederek çıkan bir trenin personeli, seyir ettiği yöndeki çıktığı 

istasyona giriĢe kumanda eden ileri korumanın açık olduğunu görürse derhâl trenini durdurur 

ve nöbetçi hareket memurundan yeniden emir almadıkça treni hareket ettirmez ve durumu 

trafik cetveline yazarak birlikte imzalar. Bu sırada tren baĢ taraftan derhâl iĢaretlerle emniyet 

altına alınır. 

 

 

Gece 

Durumu 

Gündüz 

Durumu 

YeĢil 

ġekil 2.8: Ġleri koruma iĢaretinin açık durumu 

Resim 2.8: Ġleri koruma iĢaretinin açık durumu 
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2.2. Diğer ĠĢaretler 
 

2.2.1. ĠĢaret Bayrağı 

 
Kırmızı ve yeĢil renkli olan iĢaret bayrağı yalnız gündüz kullanılır.  

 

Kırmızı renkli bayrak, derhâl durmayı emreder.  

 

YeĢil renkli bayrak; dikkatin artırılması, makaslardan izin verilen hızla diğer yerlerden 

25 km/sa.; süper ekspres, mavi tren, ekspres, ray otobüsü ve motorlu trenlerin 40 km/sa. 

hızla seyir edeceğini bildirir. Kılıfı içinde bayrak, yolun geçiĢe serbest olduğunu bildirir. 

 

 

2.2.2. Yuvarlak Levhalar 

 
Gündüz, durma ve yavaĢlama iĢaretleri vermek üzere kullanılan çapı 40 cm ve orta 

yuvarlağının çapı 27 cm olan levhalardır. Ġki türlüdür: 

 

 Bir yüzünün ortası yeĢil, kenarı beyaz; öteki yüzünün ortası beyaz, kenarı yeĢil 

levha: Ortası yeĢil, kenarı beyaz yüzünün görülmesi, hızın 25 km/saate; süper 

ekspres, mavi tren, ekspres, ray otobüsü ve motorlu trenlerde 40 km/saate 

indirilmesini ve dikkatin artırılmasını bildirir. Ortası beyaz, kenarı yeĢil 

yüzünün görülmesi, yolun serbest olduğunu ve normal hızla seyir edileceğini 

bildirir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIRMIZI YEġĠL 

ġekil 2.9: ĠĢaret bayrakları 

Kırmızı Yeşil 

ġekil 2. 11: YeĢil- kırmızı 

yuvarlak levha 

Yeşil 
Yeşil 

ġekil 2.10: YeĢil yuvarlak 

levha 
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 Bir yüzünün ortası kırmızı, kenarı beyaz; öteki yüzünün ortası beyaz kenarı 

yeĢil levha: Ortası kırmızı, kenarı beyaz yüzünün görülmesi, derhâl durmayı 

emreder. Ortası beyaz, kenarı yeĢil yüzün görülmesi, yolun serbest olduğunu ve 

normal hızla seyir edileceğini bildirir. 

 

2.2.3. El ĠĢaret Feneri 

 
Kırmızı, yeĢil ve gün ıĢığı gösteren üç renkli el feneri, geceleri gaz lambası veya pille 

aydınlatılarak kullanılır.                 

 

 El iĢaret feneri ile kırmızı gösterilmesi, derhâl durmayı emreder. 

 

 El iĢaret feneri ile yeĢil gösterilmesi, hızın 25 km/saate; süper ekspres, mavi 

tren, ekspres, ray otobüsü ve motorlu trenlerde 40 km/saate indirilmesini ve 

dikkatin artırılmasını ve makaslardan izin verilen hızla geçilmesini bildirir. 

 

 El iĢaret feneri ile gün ıĢığı gösterilmesi, yolun serbest olduğunu bildirir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ġekil 2.12: El iĢaret feneri 
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2.2.4. Basit Makas Feneri 

 
Makasın çevrilmesi ile birlikte fener kendi ekseni etrafında dönerek dört Ģekil gösterir. 

Makas fenerinin;  

 

Dikdörtgen yeĢil yüzünün görülmesi, 

makasa iğne ucundan ve sapma yapmadan ana yola 

girileceğini bildirir. 

 

Dikdörtgen süt beyaz yüzünün görülmesi, 

makasa ökçeden girilerek sapma yapmadan ana 

yola çıkılacağını bildirir. 

 

Süt beyaz ok iĢaretli yüzünün görülmesi, 

makasın iğne ucundan ve ok yönüne sapma yaparak barınma yoluna girileceğini bildirir. 

 

Süt beyaz yuvarlak yüzünün görülmesi, makasın ökçesinden girilerek barınma 

yolundan ana yola sapma yaparak çıkılacağını bildirir. 

2.2.5. Mesafe Tayin Levhası 

 
Ġleri koruma iĢareti; semafor ihbar iĢareti ve durup kalkma (D) feneri bulunan istasyon 

ve yerlerde bu iĢaretlere olan uzaklığını bildiren, beyaz zemin üzerinde siyah meyilli çizgiler 

bulunan, dikdörtgen Ģeklinde yüzer metre ara ile konulmuĢ levhalardır. 

 

Bu levhalar sırası ile; 

 

Meyilli 3 çizgi; ileri korumaya, semafor ihbar iĢaretine veya durup kalkma fenerine 

300 metre kaldığını bildirir. 

 

Meyilli 2 çizgi; ileri korumaya, semafor ihbar iĢaretine veya durup kalkma fenerine 

200 metre kaldığını bildirir. 

 

Meyilli 1 çizgi; ileri korumaya, semafor ihbar iĢaretine veya durup kalkma fenerine 

100 metre kaldığını bildirir. 

 

Siyah çapraz levha; ileri korumaya, semafor ihbar iĢaretine veya durup kalkma 

fenerine gelindiğini bildirir. 

 

Süt beyaz 

ġekil 2.14: Makas feneri ok 

Süt beyaz 

 

ġekil 2.15: Makas feneri yuvarlak 

süt beyazı 

Süt beyaz 

 

 

ġekil 2.13: Makas feneri 

dikdörtgen süt beyazı 
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2.2.6. Hareket Memuru Diski 
  

Nöbetçi hareket memurları tarafından kullanılan, bir yüzünün ortası kırmızı, kenarı 

beyaz; diğer yüzünün ortası beyaz kenarı yeĢil yuvarlak levhadır. Geceleri ıĢıklandırılarak 

bir yüzünde kırmızı ıĢık, öteki yüzünde yeĢil ıĢık vermesi sağlanır.  

 

Hareket memuru diski aĢağıdaki amaçlar için kullanılır: 

 

Trene hareket emri verilmesi için gündüz diskin ortası beyaz, kenarı yeĢil yüzü; gece 

ise yeĢil ıĢık veren yüzü, trenin gidiĢ yönüne dönen nöbetçi hareket memuru tarafından baĢ 

hizasında kaldırılarak tren hareket edinceye kadar makinist ve tren Ģefine gösterilir. 

 

Trenleri durdurmak için gündüz ortası kırmızı, kenarı beyaz; gece ise kırmızı ıĢık 

veren yüzünün gelmekte olan trenin geldiği yöne, hareket etmiĢ bir trene ise trenin gidiĢ 

yönüne doğru makinist ve tren 

Ģefinin en iyi görebileceği bir 

yerden baĢ hizasında gösterilir. 

 

Gelmekte olan bir trene, 

nöbetçi hareket memuru tarafından 

diskle dur iĢareti verildiğinde kabul 

edildiği yolun limitleri içine 

girdikten ve baĢ tarafı limiti 

geçmeyecek Ģekilde durur. Ancak 

ġekil 2.16: Mesafe tayini levhası 

Yeşil 

Gündüz Gece 

Gündüz 

Gece 

Kırmızı 

ġekil 2.17: Hareket memuru diski ile hareket emri 

ġekil 2.18: Hareket memuru diski ile dur emri 

Resim 2. 9: Hareket memuru diski 

ile hareket emri 
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önceden bildirilmiĢse hareket memurunun dur iĢareti verdiği nokta geçilmeden durulur. 

Duran bir trene limit yapmadığını bildirmek üzere disk kullanılmaz. 

 

Durmadan geçecek trenlere; 

gündüz ortası beyaz, kenarı yeĢil 

yüzü; gece ise yeĢil ıĢık veren yüzü, 

gelmekte olan trenin personelinin 

görebileceği bir yerden trenin geldiği 

yöne tutularak lokomotifi nöbetçi 

hareket memurunun bulunduğu 

noktaya geldikten sonra son vagon 

geçinceye kadar aynı yüzü trene 

paralel çevrilerek gösterilir. 

 

 

 

2.2.7. Yol Bitim ĠĢareti 

 
Kör yolların sonundaki tampon traversi üzerine konulan, tampon traversi olmayan 

yollarda yolun ortasına dikilen ortası kırmızı, kenarı beyaz bir yuvarlak levha veya fenerdir. 

Geceleri kırmızı ıĢık vermesi sağlanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2.8. Vagon Kantarı ĠĢareti 

 
Vagon kantarı kulübesi üzerine konulmuĢ, kantar hareketleriyle birlikte hareket edip 

kendi ekseni etrafında dönen, her iki yüzünün ortası kırmızı, kenarı beyaz yuvarlak levhadır. 

Ġki durumu vardır: 

 

Yeşil 

Gündüz 
Gece 

ġekil 2.19: Hareket memuru diski ile 

durmadan geç emri 

 

Gündüz 

Kırmızı 

ġekil 2.20: Yol bitim iĢareti 
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 Kapalı durumu: Her iki yönden ortası kırmızı, kenarı beyaz levhanın 

görülmesi, kantar kefesinin kalkık olduğunu ve kantar yolu üzerinden 

geçilemeyeceğini bildirir. Gece aydınlatılır. 

 

 Açık durumu: Her iki yönden levhanın bir çizgi hâlinde görülmesi, kantar 

kefesinin inik olduğunu ve kantar yolundan geçmenin serbest olduğunu 

bildirir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.9. Limit ĠĢareti  

 
Demir yolu çeken ve çekilen araçlarının bir yoldan diğer yola birbirine çarpmadan 

geçiĢini sağlamak amacıyla iki ayrı yolun birleĢtiği noktadan itibaren iç raylar arasındaki 

açıklığın 2 metre olduğu yere konulmuĢ, beyaz boyalı bir iĢarettir. TSĠ sisteminde çıkıĢ 

sinyalleri veya yanar söner sinyale uyulacağını bildiren YS levhaları da limitleri belirler.  

 

 

 

Trenin son vagonundaki görevli ve makasçı; trenin son vagonu, arka destek lokomotifi 

dâhil giriĢ makaslarını geçip kabul edildiği yolun limiti içerisine girmiĢ ise tren duruncaya 

kadar yeĢil, limitler içerisine girmeden durmuĢ ise kırmızı iĢaret gösterir. 

 

ġekil 2.22: Limit iĢareti 

ġekil 2. 21 Döner köprü iĢareti 
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Eğer trenin son kısmı buluĢmadan sonra çıkacak veya öne geçecek trenin yolunu 

kapatmıĢsa son vagondaki görevli ve makasçı, çıkacak veya girecek trenin makinistine hem 

kırmızı iĢareti göstermeye devam eder hem de ağız düdüğü ile "DUR" iĢareti verir. 

 

2.2.10. Döner Köprü ĠĢareti 

 
Döner köprü üzerindeki yola paralel olarak uygun bir yerine konulmuĢ, bir fener ile 

her iki yüzünün ortası kırmızı, kenarı beyaz yuvarlak levhadır. Ġki durumu vardır. 

 

 Kapalı durumu: Gündüz döner 

köprüye girilecek yolun her iki 

yönünden ortası kırmızı, kenarı 

beyaz yuvarlak levhanın 

görülmesi; gece her iki yönden 

kırmızı ıĢığın görülmesi döner 

köprüye girilemeyeceğini bildirir. 

 

 Açık durumu: Gündüz her iki 

yönden levhanın çizgi hâlinde 

görünmesi; gece iki yönden yeĢil 

ıĢığın görünmesi, döner köprüye 

dikkatli girilebileceğini bildirir. 

 

2.2.11. Tren ĠĢaretleri 

 
Trenlerde esas ve geçici olmak üzere iki tür iĢaret bulunur. 

 

Trenlerin esas iĢaretleri; gündüz son vagonun arka tamponları üstündeki sabit 

elektrikli veya sinyalli bölgeler dıĢında sportlara takılan ve arka tarafında kırmızı cam 

bulunan fener veya lambalardır. Bunlar gece ıĢıklandırılır. Sinyalli bölgelerde seyyar sport 

fenerleri kaldırılmıĢtır. Gece ise bu iĢaretin dıĢında, trenin ön tarafında, gün ıĢığı veren 

lokomotif, mototren ve ray otobüslerinin ön sağ ve solunda bulunan lambalar ile orta üst 

kısmında bulunan projektörlerdir.  

 

Tek seyir eden lokomotiflerin, arka orta kısmına gündüz, ortası kırmızı kenarı beyaz 

levha; gece ise arka tarafına kırmızı ıĢık veren fener takılır. 

 

ġekil 2.23:Döner köprü iĢareti 

  

Gün ışığı 
 
Kırmızı 

 

ġekil 2.24: Tren iĢaretleri 
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Trenlerin geçici iĢareti; TSĠ ve DRS bölgeleri dıĢında orerde gösterilen buluĢma 

istasyonu değiĢtiğinde, buluĢma değiĢikliği ile giden trenin yeni buluĢma istasyonuna kadar 

lokomotif, motorlu tren ve ray otobüslerinin kumanda bölmelerinin sol ön camının içine 

konulan gündüz ortası kırmızı, kenarı beyaz yuvarlak levha olan buluĢma değiĢikliği iĢareti 

takılır. Gece ise bu levha yerine sol ön taraftaki lambanın kırmızı ıĢık vermesi sağlanır. 

 

Ġki istasyon arasında herhangi bir nedenle trenin bölünerek götürülmesi gerektiğinde, 

sinyalli bölgeler dıĢında ilk 

hareket edecek kısmın son 

vagonunun yalnız sağ taraf arka 

tampon üstündeki sporda arkaya 

geceleri kırmızı ıĢık, gündüzleri 

kırmızı renk gösteren bir fener 

takılır. Ġkinci kısmın alınmasında, 

arka iĢaretleri yine muntazam 

takılır. Bu madde sinyalli 

bölgelerde uygulanmaz.  

Geceleri; trenlerin esas iĢaretlerinden olan her iki ön taraftaki lambalar ile üstteki 

projektörden hiçbiri herhangi bir nedenle yanmazsa tren bulunduğu yerde imdat ister. Sadece 

projektörü veya lambalardan biri veyahut her ikisi de yanmazsa tren ilk istasyona kadar gider 

ve burada yanmaları sağlanır, bu mümkün olmadığı takdirde ilgili makamların vereceği emre 

göre hareket edilir. 

 

2.2.12. Çeken Araç ve Ağız Düdüğü 
 

 Ağız düdüğü 

 

Ağız düdüğü ile gece ve gündüz aĢağıdaki iĢaretler verilir: 

 Bir uzun düdüğün çalınması; (nöbetçi hareket memuru bulunmayan istasyonlar 

ile durak ve saydinglerde tren Ģefi tarafından çalınması) trenin hareket 

edebileceğini, 

 

 Ġki uzun düdüğün çalınması; geriye hareketi, 

 

 Üç kısa düdüğün çalınması; durmayı, duran bir tren için frenlerin sıkılmasını, 

 

 Üç kısa düdüğün birkaç kez çalınması; tehlike olduğunu ve derhâl durmayı, 

 

 Ġki kısa düdüğün çalınması; tampon yapılmasını, fren tecrübesinde frenin 

gevĢetilmesini, 

 Bir kısa düdüğün çalınması frenin muntazam olduğunu bildirir. 

 

 Çeken araç düdüğü 

 

Çeken araç düdüğü ile gece ve gündüz aĢağıdaki iĢaretler verilir: 

Kırmızı 

                  Gündüz Gece 

ġekil 2. 25 BuluĢma değiĢikliği iĢareti 
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 Bir uzun düdük çalınması; ileriye hareket edileceğini, 
 

 Ġki uzun düdüğün çalınması; geriye hareket edileceğini, 
 

 Üç kısa düdüğün çalınması; durulacağını, duran trenlerde fren tecrübesi için fren 

sıkılacağını, 
 

 Üç kısa düdüğün birkaç kez tekrarlanması; tehlike olduğunu ve derhâl 

durulacağını, 
 

 Ġki kısa düdüğün çalınması; tampon yapılacağını, fren tecrübesinde frenin 

gevĢetileceğini, 
 

 Bir kısa düdüğün çalınması; frenlerin muntazam olduğunu bildirir. 
 

 Seyir hâlindeki trenlerde; 
 

o YerleĢim yerlerine, hemzemin geçitlere, yarma ve tünellere, arızalı 

bölgelere yaklaĢırken bir uzun düdük çalınır. 

o El frenlerinin sıkılması için üç kısa düdük çalınır. 

o El freninin gevĢetilmesi için iki kısa düdük çalınır. 
 

2.2.13. Manevra ve Fren Deneme ĠĢaretleri 
 

 Manevra iĢaretleri 
 

Manevra iĢaretleri gündüz kolla ve ağız düdüğü ile gece ise üç renkli iĢaret feneri ve 

ağız düdüğü ile lokomotifin durumu dikkate alınarak verilir. Lokomotif veya kumanda 

bölmesinin bulunduğu taraf ön taraf, yani ileri, diğer taraf da geri olarak kabul edilir. 

 

 Ġleri iĢareti: Gündüz, kolun; gece gün ıĢığı gösteren 

fenerin ileriye doğru sallanmasıyla birlikte ağız düdüğünün bir 

defa uzun çalınması ile ileri iĢareti verilir (ġekil 2.24). 
 

 Geri iĢareti: Gündüz, kolun; gece, gün ıĢığı 

gösteren fenerin geriye doğru sallanması ve ağız düdüğünün iki 

defa uzun çalınması ile geri iĢareti verilir (ġekil 2.25). 
 

 Dur iĢareti: Gündüz, kolun; gece, kırmızı ıĢık 

gösteren fenerin baĢ üzerinde yarım daire yapacak Ģekilde 

sallanması ve ağız düdüğünün üç defa kısa çalınması ile dur 

iĢareti verilir (ġekil 2.26). 

 

 YavaĢlama iĢareti: Gündüz, kolun; gece, gün 

ıĢığı gösteren fenerin yere paralel olarak uzatılıp yavaĢ yavaĢ 

aĢağı yukarı hareket ettirilmesi ve ağız düdüğünün bir uzun bir 

kısa çalınması ile yavaĢlama iĢareti verilir (ġekil 2.27). 

 

ġekil 2.26: Ġleri iĢaret 

ġekil 2.27: Geri iĢaret 
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 Tampon yap iĢareti: Gündüz, iki elin omuz hizasında birleĢtirilmesi; gece gün 

ıĢığı gösteren fenerin omuz hizasında, iki yana sallanması ve ağız düdüğünün iki defa kısa 

çalınması ile tampon yap iĢareti verilir (ġekil 2.28). 
 

 Atma manevra iĢareti: Dizinin gidiĢ yönüne göre gündüz, kolun; gece, gün 

ıĢığı gösteren fenerin, hızla sallanması ve ağız düdüğünün bir kısa bir uzun çalınması ile 

atma manevra iĢareti verilir (ġekil 2.29). 

 

Makinist manevra için verilen iĢaretleri anladığını belirtmek amacıyla lokomotif 

düdüğü ile aynen tekrar eder. Ancak dur iĢaretini alan makinist önce durma giriĢiminde 

bulunur, sonra iĢareti tekrar eder. 
 

 Fren denemesi iĢaretleri 
 

Fren denemesi iĢaretleri, ağız düdük ile birlikte kol veya gün ıĢığı gösteren fenerle 

verilir. 
 

 Fren sık iĢareti: Gündüz iki kolun baĢ üzerinde birleĢtirilmesi, gece gün ıĢığı 

gösteren fenerin sağdan yukarı doğru yarım daire Ģeklinde kaldırılıp dik olarak aĢağıya 

indirilmesi ve ağız düdüğünün üç defa kısa çalınması ile verilir. 
 

 Fren gevĢet iĢareti: Gündüz tek kolun, gece gün ıĢığı gösteren fenerin, baĢ 

üzerinde yarım daire çizecek Ģekilde sağa sola sallanması ve ağız düdüğünün iki defa kısa 

çalınması ile verilir.  
 

 Fren muntazam iĢareti: Gündüz tek kolun, gece gün ıĢığı gösteren fenerin, 

aĢağıdan yukarıya dik olarak kaldırılması ve ağız düdüğünün bir kısa çalınması ile verilir.  

ġekil 2.29: YavaĢlama iĢareti ġekil 2.28: Dur iĢareti 

ġekil 2.31: Atma manevra 

iĢareti 

ġekil 2.30: Tampon yap iĢareti 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki iĢlem sırasını uygulayarak raylı sistem trafiğinde güvenliğin sağlanmasında 

kullanılan iĢaretleri inceleyiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Çevrenizdeki demir yollarında 

bulunan mekanik güvenlik 

donanımlarını inceleyiniz. 

 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını 

belirleyiniz. 

  Yapılacak araĢtırma için interneti 

kullanınız. 

  AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri 

sınıf ortamına taĢıyınız. 

  AraĢtırma sonunda kazanılan bilgilerden 

sunum hazırlayarak sınıf ortamında 

tartıĢınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Raylı sistem güvenliğinin 

sağlanmasında kullanılan iĢaretleri ve 

bu iĢaretlerin kullanım talimatlarını 

araĢtırınız. 

 

 
 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını 

belirleyiniz. 

 Yapılacak araĢtırma için interneti 

kullanınız. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri 

sınıf ortamına taĢıyınız. 

  AraĢtırma sonunda kazanılan bilgilerden 

sunum hazırlayarak sınıf ortamında 

tartıĢınız. 

 

 Raylı sistem güvenliğinin 

sağlanmasında sorumluluk 

üstlenen çalıĢanları ve görev 

tanımlarını araĢtırınız. 

 
 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

  Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını 

belirleyiniz. 

  Yapılacak araĢtırma için interneti 

kullanınız. 

  AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri 

sınıf ortamına taĢıyınız. 

   AraĢtırma sonunda kazanılan bilgilerden 

sunum hazırlayarak sınıf ortamında 

tartıĢınız. 
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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. Çevrenizde bulunan yollarda trafiğin güvenliği için 

kullanılan iĢaretleri araĢtırdınız mı? 

  

2. Trafiğin güvenliği amacıyla kullanılan diğer iĢaretleri 

incelediniz mi? 

  

3. Trafik güvenliği iĢaretlerinin kullanım talimatnamelerini 

incelediniz mi? 

  

4. Trafik güvenliği iĢaretlerini kullanan personelin görev 

tanımlarını incelediniz mi? 

  

5. Yaptığınız araĢtırmanın sunumunu hazırladınız mı?   

6. Hazırladığını sunumu sınıf ortamında gösterip tartıĢtınız 

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‖ye geçiniz. 
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ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Kırmızı renkli bayrağın anlamı nedir? 

A) Derhâl dur     

B) 25 km hızla seyret     

C) Ġlk barınma yoluna gir      

D) Dikkatli seyret 

 

2. AĢağıdaki konumlardan hangisi basit makas fenerinde bulunmaz? 
A) Dikdörtgen süt beyazı 

B) Dikdörtgen yeĢil 

C) Dikdörtgen sarı 

D) Yuvarlak süt beyazı 

 
3. AĢağıdakilerden hangisi hareket memuru diskinin kullanım amaçlarından biri değildir? 

A) Trene hareket emrinin verilmesi    

B) Trenlerin durdurulması  

C) Hareket etmiĢ bir trene hareket yönünün gösterilmesi 
D) Hareket etmiĢ bir trenin seyir hızının belirtilmesi  

 
4. Demir yolu çeken ve çekilen araçlarının bir yoldan diğer yola birbirine çarpmadan 

geçiĢini sağlamak amacıyla kullanılan iĢarete ne ad verilir? 

A) Hareket memuru diski 

B) Limit iĢareti 

C) Vagon kantarı iĢareti        

D) Samafor 

 

5. Hareket memurunun iki uzun düdük çalmasının anlamı nedir? 

A) Ġleriye hareket     

B) Fren muntazam 

C) Geriye hareket 

D) Tehlike var, derhâl dur 

 

 

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. 

ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

 
Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında raylı sistemlerdeki sinyalizasyon 

sistemlerini tanıyacaksınız. 

 

 

 

 

 
 Raylı sistem iĢletmelerinde kullanılan sinyal sistemleri hakkında bilgi edininiz. 

 Sinyal sistemlerinin nasıl idare edildiğini öğreniniz. 

 Bu sistemleri idare eden kiĢileri ve görevlerini öğreniniz. 

 Sinyal sistemlerinin önemi hakkında bilgi edininiz. 

 

3. RAYLI SĠSTEMLERDE KULLANILAN 

TRAFĠK SĠSTEMLERĠ 

 
3.1. TSĠ Trenlerin Trafiğinin Elektrikli Sinyallerle Merkezden 

Ġdaresi Sistemi 
 

Bu sistemle trafik, elektrikli sinyallerle otomatik ve kumandalı olarak merkezden idare 

edilir. Trafik kontrolörü trafik kumanda masasındaki butonlara basarak giriĢ ve çıkıĢ 

sinyalleri ile makaslara kumanda ederek trafiği düzenler. Trafik kontrolörünün kumanda 

ettiği bölgede 20—25 istasyon bulunur. Bloklar kumanda panosunda görüldüğü için trenlerin 

nerede oldukları bilinmektedir. 

 

Arıza hâlinde, trafik kontrolörü telefonla veya telsizle emir vererek trafiğin akıĢını 

devam ettirir. Bunun yanı sıra trenlerin tüm hareketleri "trengraf‖a çizilir.  

 

3.1.1. Kumanda Merkezi 

 
TSĠ ve TMĠ sisteminin uygulandığı demir yolu bölümünde trafiğin yürütülmesi için 

kumanda makinesinin, trengraf cihazının, haberleĢme sisteminin ve iĢlem kaydedici cihazın, 

yol kesimi ile istasyonları gösteren küçük ölçekli bir Ģemayı da içeren bir panonun da 

bulunduğu, trafikle ilgili iĢlemlerin yapılıp kumanda edildiği ve talimatların verildiği yerdir. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
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Resim 3.1: Kumanda merkezi 

3.1.2. Trafik Kontrolörü 

 
Sorumlu olduğu hat kesiminde çalıĢan trenlerin trafiğini, bu yönetmelik hükümlerine 

uygun olarak trafik kumanda merkezinden telefonla veya kumanda makinesi aracılığıyla 

vereceği emir ve kumandalarla zamanında, akıcı, ekonomik ve güvenli bir Ģekilde yürüten 

personeldir. 

 

3.1.3. Kumanda Bölgesi 

 
Bir kumanda merkezine bağlı birçok istasyonu da içeren demir yolu bölümüdür. 

 

3.1.4. Ġstasyon Kumanda Masası 

 
TSĠ ve DRS sisteminde istasyon veya saydinglerde sistemin yerel olarak kullanılması 

için konulmuĢ tesisattır. 

 

3.1.5. Kumanda Panosu 
 

TSĠ sisteminde trafik kontrolöründen alınacak izinle makasların tanziminin 

görevlilerce yapıldığı,  istasyon ve saydinglerin istasyon binası yanında veya baĢ 

makaslarındaki kulübelerde bulunan tesisattır. 

 

3.1.6. Trengraf 

 
Kumanda bölgesinde seyir eden bütün trenlerin hareketlerinin ve kırmızı sinyalden 

geçiĢlerinin otomatik olarak kayıt edildiği cihazdır. 
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3.2. TSĠ Sisteminde Sinyaller 
 

3.2.1. Sinyal 
 

Üzerinde iki, üç veya dört renkli lambası bulunan; çelik boru, konsol veya köprüler 

üzerine yerleĢtirilmiĢ, çeĢitli renk bildirileri vererek demir yolu trafiğini düzenleyen 

tesislerdir. Türlerine göre sinyaller aĢağıdaki Ģekilde gruplanır. 

  

3.2.2. Sinyal ÇeĢitleri 
  

3.2.2.1. GörünüĢleri Bakımından Sinyaller 

 
 Yüksek sinyaller: Üç veya dört lambalı olan, 3-3.8 metre yüksekliğinde boru 

direkler veya arazinin ve gabarinin uygun olmadığı yerlerde konsollar ve 

köprüler  üzerine yerleĢtirilmiĢ ana yol üzerinde bulunan sinyallerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim 3.2: Yüksek sinyaller 
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 Cüce sinyaller: Boyları kısa çelik borular üzerine ve barınma yollarının 

çıkıĢlarına  yerleĢtirilmiĢ sinyallerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2.2.2. KullanılıĢları Bakımından Sinyaller 

 
 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. 

 

 Otomatik sinyaller: Kumandalı sinyaller dıĢında kalan, trafiğin yönüne ve 

 kendinden bir sonraki sinyalin durumuna göre otomatik olarak renk bildirisi 

veren  sinyallerdir. 
 

3.2.2.3. Görevleri Bakımından Sinyaller 

 
 GiriĢ sinyalleri:  Ġstasyon ve saydinglerin giriĢlerine yerleĢtirilmiĢ, yüksek  dört 

lambalı kumandalı sinyallerdir. 

 

 

 

 

 

 
  

Resim 3.3:  Cüce sinyaller 

         Resim 3.4: GiriĢ sinyalleri 
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 ÇıkıĢ sinyalleri: Ġstasyon ve sayding yollarının çıkıĢlarına yerleĢtirilmiĢ yüksek 

 ve cüce kumandalı sinyaller,  ana yollardan çıkıĢ sinyalleri, üç yönlü 

istasyonlarda ve çok hatlı bölgelerde dört lambalı yüksek sinyal, tek hatlı 

bölgelerde üç lambalı yüksek sinyaller, barınma yollarının çıkıĢlarındaki cüce 

sinyallerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Otomatik blok sinyalleri: Ġstasyon ve saydingler arasındaki blokların 

giriĢlerine yerleĢtirilmiĢ yüksek, üç lambalı otomatik sinyallerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Resim 3.5: ÇıkıĢ sinyalleri 

 

Resim 3.6: Otomatik blok sinyalleri 
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 YaklaĢma sinyalleri: Terminal istasyonları haricindeki istasyonlar ile 

saydinglerin giriĢ sinyallerinden bir önceki otomatik blok sinyalleridir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Koruma sinyalleri: Terminal istasyonları veya manevrası fazla olan 

istasyonlarda  giriĢ sinyalinden bir evvelki kumandalı veya yarı kumandalı 

sinyallerdir. 

 

 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. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3.7: YaklaĢma blok sinyali 

 

Resim 3.8: Tekrarlama sinyali 
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3.2.2.4. Sinyallerde Bulunan Lambaların Sırası ve Renkleri 

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

 Üç lambalı yüksek sinyal: Kırmızı, yeĢil ve sarı 

 Cüce sinyal: Sarı, yeĢil ve kırmızı 

 Tekrarlama sinyali: Üstte yeĢil, altta beyaz 

 Ġki lambalı cüce sinyal: Altta sarı, üstte kırmızı 

 Ġki lambalı cüce sinyalde manevra sinyali olarak altta yeĢil, üstte kırmızı 

 

3.3. TMĠ Trenlerin Trafiğinin Merkezden Telefonla Ġdaresi Sistemi 
 

Bu sistemde 20 – 25 istasyonun bağlı olduğu bir kumanda merkezi vardır. Bu 

merkezde görevli trafik kontrolörü trenin hareket edeceği istasyon ile varacağı istasyonun 

nöbetçi hareket memurları ile telefonla konuĢarak trenin sevk emrini verir. KonuĢmalar 

kumanda merkezindeki kayıt bandına geçer. Trafik kontrolörü, aynı zamanda kumanda 

masasındaki trafik kontrolörü grafiğine trenin hareketlerini çizer. Bu çizgilerden hangi 

trenlerin hangi istasyon ya da istasyonlar arasında olduğu; istasyonlara varıĢ, duruĢ ve kalkıĢ 

saatleri ile seyir programlarının ne Ģekilde uygulandığı gibi bilgiler öğrenilir. Trafik 

kontrolörü bu amaçla üç çeĢit renkli kurĢun kalem kullanır. Renkler trenlerin cinsini belirtir.  

 

3.3.1. Tren Sevk Emirleri 

 
Trafik kontrolörü tarafından trafiğin durumuna ve orer grafiğine göre sevk emri, 

telefon veya telsiz vasıtası ile istasyonlardaki nöbetçi hareket memurlarına verilir. Trafik 

kontrolörleri tarafından sevk emirleri aĢağıdaki metinlere uygun olarak verilir.  

 
 Bir sonraki istasyona sevk emri 

 
 Trafik Kontrolörü: Saat ...................dır. ..............treni B’ye sevk ediniz. Soyadı. 

 A Ġstasyonu Hareket  Memuru: .............treni B’ye sevk edeceğim. Soyadı. 

 B Ġstasyonu Hareket  Memuru: .............tren B’ye gelecektir. Soyadı. 

 Trafik Kontrolörü: Tamam 

 
 Birkaç istasyona birden devamlı sevk emri  

 
 Trafik Kontrolörü: Saat .............dır. .........treni A’dan D’ye kadar sevk ediniz. Soyadı. 

 A Ġstasyonu Hareket Memuru: Tren D’ye kadar sevk edilecektir. Soyadı. 

 B Ġstasyonu Hareket Memuru: B anlaĢıldı. Soyadı. 

 C Ġstasyonu Hareket Memuru: C anlaĢıldı. Soyadı. 

 D Ġstasyonu Hareket Memuru : .............tren D’ye kadar gelecektir. Soyadı. 

 Trafik kontrolörü: Tamam 
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 Gönderilecek trenle buluĢmak üzere karĢı yönden bir tren gelmekte ise sevk 

emri  

 
Trafik Kontrolörü: Saat ..........dır. ..........tren size gelince..........treni  B’ye sevk ediniz. 

Soyadı. 

A Ġstasyonu Hareket Memuru: .......... tren bize gelince .......... treni B’ye sevk 

edeceğim. Soyadı. 

B istasyonu Hareket Memuru: ........... tren B’ye gelecektir. Soyadı. 

Trafik kontrolörü: Tamam 
 

 Gönderilecek trenle buluĢmak üzere karĢı yönden bir tren gelmekte ise ve 

buluĢma bekleyen bu trene birkaç istasyona birden devamlı sevk emri  
 

Trafik Kontrolörü: Saat .....................dır. .......... tren size gelince ............ treni A’dan 

D’ye kadar sevk ediniz. Soyadı. 

A istasyonu Hareket Memuru :........ tren bize gelince .......... tren D’ye kadar sevk 

edilecektir. Soyadı. 

B Ġstasyonu Hareket Memuru: B anlaĢıldı. Soyadı. 

C Ġstasyonu Hareket Memuru: C anlaĢıldı Soyadı 

D Ġstasyonu Hareket Memuru: ...........tren D’ye kadar gelecektir. Soyadı. 

Trafik kontrolörü: Tamam 
 

 Vaktinden önce gönderilecek trenler için sevk emri  

 

 Bir sonraki istasyona vaktinden önce sevk emri  

 
Trafik kontrolörü: Saat ...................dır. ...........treni vaktinden ......... dakika önce B’ye 

sevk ediniz. Soyadı. 

A istasyonu Hareket Memuru: .......... treni vaktinden ......... dakika önce B’ye sevk 

edeceğim. Soyadı. 

B Ġstasyonu Hareket Memuru: .......... tren vaktinden önce  B’ye  gelecektir. Soyadı. 

Trafik kontrolörü: Tamam 

 

 Birkaç istasyona birden vaktinden önce tren gönderilmesi 

  
Trafik kontrolörü: Saat ....................dır............ treni vaktinden .............dakika önce 

A’dan D’ye kadar sevk ediniz. Soyadı. 

A Ġstasyonu Hareket Memuru: ........ tren vaktinden .......  dakika önce D’ye kadar sevk 

edilecektir. Soyadı 

B Ġstasyonu Hareket Memuru: B anlaĢıldı. Soyadı. 

C Ġstasyonu Hareket  Memuru: C anlaĢıldı. Soyadı. 

D Ġstasyonu Hareket Memuru: .............. tren vaktinden önce D’ye gelecektir. Soyadı. 

Trafik kontrolörü: Tamam 
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3.3.2. Trenlerin BuluĢması ve Öne Geçmesi 

 
Tek hatlarda aksi veya ayrı yönlerden gelen iki trenin uygun bir istasyonda 

karĢılaĢmasına buluĢma, aynı yönde giden trenlerden birinin bir istasyonda diğerinin önüne 

geçmesine de öne geçme denir. BuluĢmaların ve öne geçmelerin kalkıĢ-varıĢ tarifelerinde 

gösterilmesi ve türleri aĢağıda belirtilmiĢtir. 

 

3.3.2.1. Trenlerin BuluĢması 

 
BuluĢmalar, normal ve geçici buluĢma olarak ikiye ayrılır. Orerde yer alan buluĢmalar 

normal, orerde yer almayan veya sonradan sefere konulan bir tren nedeniyle veyahut normal 

buluĢmanın orerde gösterildiği istasyondan baĢka bir istasyonda gerçekleĢmesi de geçici 

buluĢmadır. Trenlerin buluĢmaları genel kural olarak nöbetçi hareket memuru olan 

istasyonlarda yapılır. Zorunlu hâllerde bu kuralın dıĢına çıkılarak karĢılıklı olmamak Ģartı ile 

memursuz istasyonlarda da buluĢma yaptırılabilir. 

 

Seyir programına göre buluĢma istasyonuna ilk gelen tren, buluĢma bekleyen, sonra 

gelen de buluĢmaya gelen trendir. 

 

Trenlerin kalkıĢ-varıĢ tarifelerinde buluĢmaları gösterilirken buluĢmanın yapılacağı 

istasyonun karĢısındaki buluĢma bölümlerinde tren numaraları gösterilir ve buluĢma 

bekleyen trenin numarasının altı çizilir. 

 
KalkıĢ-varıĢ tarifelerinde buluĢmalar; istasyonların kavĢak, son istasyon ve ara 

istasyon olmalarına göre X veya V iĢaretleri ile gösterilir. 

 

Resim 3.9: Trenlerin buluĢması 
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X buluĢma yapan trenler, tek hatlarda karĢılıklı yönlerden gelip her biri diğerinin 

geçtiği yoldan ileriye devam edecek trenlerdir. BuluĢma istasyonunun yanına X iĢareti 

konur. X iĢareti ile gösterilen trenlerin ileriye devam edebilmeleri için bazı Ģartların yerine 

getirilmiĢ olması gerekir. Bunlar: 

 

 KarĢıdan gelecek trenle buluĢmanın fiilen gerçekleĢmesi 

 Gelecek tren gecikmiĢ ise buluĢma değiĢikliği emrinin makinist ve tren Ģefine 

verilmiĢ olması 

 Gelmesi gereken tren seferden kaldırılmıĢ ise seferden kaldırma emrinin 

makinist ve tren Ģefine verilmiĢ olması 

 

Bu Ģartlar yerine getirilmeden nöbetçi hareket memurları treni gönderemez, makinist 

ve tren Ģefi de treni hareket ettiremez. 

 

V iĢaretiyle belirtilen buluĢmalar; hat baĢı, kavĢak, tek hatla çok yollu hattın birleĢme 

istasyonları ile ara istasyonlarda seferi biten trenlerde olduğu gibi buluĢmanın fiilen 

gerçekleĢmemesi veya buluĢma değiĢikliğine gerek olmaması olasılığı olan trenlerde 

kullanılır. KarĢı yönden gelen trenin geliĢ yoluna girmeyecek tren V, buluĢmaya gelen trenin 

geliĢ yoluna girecek tren ise X buluĢma yapar ve bu iĢaretlerle belirtilir.  

 

Hat baĢı istasyonunda; orer gereğince bu istasyondan hareket edecek bir trenin hareket 

saati ile karĢı yönden gelecek diğer bir trenin bu istasyona geliĢ saati arasında en fazla 45 

dakikalık bir süre olduğunda gelen tren çıkacak trenle V buluĢma, çıkacak tren ise gelen 

trenle X buluĢma yapar. 

 

KavĢak istasyonlarında; trenlerden birinin kalkıĢ veya geliĢ saati ile diğer trenin geliĢ 

veya kalkıĢ saati arasında en fazla 45 dakikalık süre olursa ana hat treni Ģube hattından gelen 

trenle V, Ģube hattından gelen tren ise ana hat treni ile X buluĢma yapar. 

 

Tek hatla çok yollu hatların birleĢtiği bir istasyondan tek hat yönüne çıkacak trenin 

hareket saati ile tek hattan bu istasyona gelecek trenin geliĢ saati arasında en fazla 45 

dakikalık bir süre olursa çok yollu hatta girecek tren diğer trenle V, çok yollu hattan tek hatta 

gidecek tren diğer trenle X buluĢma yapar.  

 

Ara istasyonlarda karĢılıklı yönlerden gelen trenlerden birinin seferi sona erer, diğeri 

yoluna devam ederse geliĢ saatleri arasında en fazla 45 dakikalık süre olduğunda seferi sona 

eren tren diğer trenle V buluĢma, buluĢmadan sonra diğer trenin geldiği yöne gidecek tren 

seferi sona eren trenle X buluĢma yapar. 

 

X iĢareti ile gösterilen trenlerin buluĢmalarında trenlerden birinin seferden 

kaldırılması nedeniyle buluĢma yapılamazsa diğer trene 5201 veya 7003 model verilerek 

buluĢmaya gelecek trenin seferden kaldırıldığı bildirilir. 

 

Tek hatlarda birbirlerinin yolunu çiğnemeyen iki trenin bir istasyonda birbirlerini 

görmeleri veya çok yollu hatlarda trenlerin bir istasyonda karĢılaĢmaları buluĢma sayılmaz 

ve kalkıĢ-varıĢ tarifeleri ile trafik cetvellerinde buluĢma gösterilmez. 
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Trafik cetvellerindeki buluĢma ve öne geçme bölümlerine buluĢma yapan, öne geçen 

ve önüne geçilen trenler nöbetçi hareket memuru tarafından yalnız tren numaraları yazılarak 

imzalanır. 

 

3.3.2.2. Trenlerin Öne Geçmesi 
 

Öne geçme iki türlüdür. Orerde yer alan öne geçmeler normal, orerde yer almayan 

veya bir trenin gecikmesinden veya sonradan bir trenin sefere konulmasından dolayı yapılan 

öne geçmeler de geçici öne geçmedir. 

 

Seyir programına göre öne geçme istasyonuna önce gelip öne geçecek treni bekleyen 

tren önüne geçilecek tren, sonra gelip diğer trenin önüne geçecek tren de öne geçen trendir. 

KalkıĢ-varıĢ tarifelerindeki öne geçme bölümlerine öne geçen ve önüne geçilen tren 

numaraları yazılmakla beraber, Romen rakamı ile öne geçen tren numarasının yanına I, 

önüne geçilen tren numarasının yanına II rakamı konur. 

Öne geçmenin ne Ģekilde yapılacağı aĢağıda belirtilmiĢtir. Trenlerin normal öne 

geçme istasyonları orerlerde gösterilmiĢtir. Geçici öne geçmeler, önüne geçilecek trenin öne 

geçme nedeniyle kaybedeceği zamanı ileride kazanabilmesi, trenler arasındaki bağlantı, 

trenlerin sırası göz önüne alınarak trafik kontrolörü tarafından belirlenir. 

 

TMĠ sisteminde öne geçme iĢlemi, öne geçmenin yapıldığı istasyonun nöbetçi hareket 

memuru tarafından tren Ģefi ve makiniste sözlü olarak bildirilir ve trafik cetvelinin ilgili 

bölümüne tren numaraları yazılır. Geçici öne geçme istasyonu, öne geçecek trenin tren Ģefi 

ve makinistine bir önceki istasyon tarafından imza karĢılığı bildirilir. 

 

Resim 3.10: Öne geçme 
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Normal öne geçmenin, çeĢitli nedenlerle geçici olarak baĢka istasyonda yapılması 

gerektiğinde trafik kontrolörü durumu daha sonraki istasyonlara telle veya telefonla bildirir.  

 

3.3.3. Grafikler 

 
Trafik kontrolörü grafikleri:  

 
TMĠ trafik kontrolörü grafikleri, trafik kumanda bölgeleri göz önünde tutularak 

hazırlanır. Trafik kontrolörleri bölgenin trafiğini bu grafikler üzerinde yürütür. Grafiklerde 

istasyon çizgileri dikey, zaman çizgileri ise yatay olarak gösterilir. Grafik üzerindeki baĢ ve 

son istasyonlarla arada bulunan önemli istasyonların isimleri kalın ve iri harflerle, diğer 

istasyonların isimleri ince, zorunlu duraklar ise daha ince harflerle yazılır. BaĢ ve son 

istasyonlarla arada bulunan önemli istasyonların çizgileri kalın, diğer istasyonların ince, 

zorunlu durakların ise kesik kesiktir. 

 

Zaman çizgilerinden saat baĢlarını gösterenler kalın, her 10 dakikayı gösterenler ise 

daha incedir. Ayrıca, istasyon çizgileri üzerinde dakika çizgileri bulunur. Bunlardan 5’inci 

dakikaları gösteren çizgiler, diğerlerinden biraz daha uzun gösterilerek belirtilir. Saat 

çizgileri 12 cm, dakika çizgileri ise ikiĢer milimetre ara ile çizilir. 

 

Grafikler üzerinde yolcu trenleri kalın, düzenli tarifeli yük trenleri ince, isteğe bağlı 

yük trenleri ise kesik ve soluk renkli çizgilerle gösterilir. 

 

Grafiklerin en üst orta yerinde ait olduğu trafik kontrolör bölgesinin adı, bunun altında 

tarih, gün, nöbetçi trafik kontrolörlerinin adları, çalıĢmalarda grafik üzerine konacak iĢaretler 

ve anlamları; sağ üst kısımda o gün içinde iĢleyecek bütün trenlerin numaraları ile 

iĢleyecekleri bölgenin yazılacağı çizelge; grafiklerin yan taraflarında günün önemli 

özelliklerinin ve olayların yazılacağı kolonlar bulunur. 

 

Resim 3.11: Trafik kontrolörü çalıĢma masası 
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ġekil 3.1: Trafik kontrolörü grafiği 
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Grafiklerin iĢlenmesi sırasında, sefer eden trenlerin gerçek seyirlerinin açıkça 

görülebilmesi için mototren, ekspres ve normal yolcu trenleri kırmızı; yük trenleri, tek 

lokomotifler mavi; iĢ, imdat, tecrübe tren ve lokomotifleri demir yolu makineleri, oto, 

motorlu drezin, pompalı drezin ve vagonetler ise yeĢil renkli kalemle ve istasyonlardan 

alınacak bilgilere göre trafik kontrolörü tarafından çizilerek gösterilir. Gerçek seyirleri 

gösteren tren çizgileri üzerine tren numaraları ve bu çizgilerin baĢlangıç ve son uçlarına o 

andaki gecikme, erken sevk ve gelme zamanları aynı renkli kalemle yazılır. Bunlardan 

gecikmeler (+), erken gelmeler (-) iĢaretiyle gösterilir. Ġstasyonlardaki duruĢlar, istasyon 

çizgisini kapatmayacak Ģekilde, varıĢ kalkıĢ arasındaki zaman (S) ile birleĢtirilerek gösterilir.  

 

Ġki istasyon arasındaki yolun trafiğe kapatılması ise kapanıĢ ve açılıĢ zaman çizgileri 

ile istasyon çizgileri arasında kalan kısım, dörtgen Ģeklinde çizilip içi taranarak grafik 

üzerinde gösterilir. Yolun kapanması, önceden bildirilen bir tamirat nedeniyle olmuĢ ise 

dörtgen yeĢil kalemle, bir olaydan kapanmıĢsa dörtgen kırmızı kalemle çizilip içi taranır. 

Grafiklerin baĢ tarafında gösterilmiĢ bulunan iĢaretler, gerektiğinde tren çizgileri üzerinde, 

birer numara verilerek gösterilir.  

 

Bu iĢaretlerle ilgili olaylar, olayların açıklanması kolonunda gösterilirken verilmiĢ 

olan numaraların, açıklamaların baĢına aynı renk kalemle yazılması zorunludur. Özel bir 

seyir programı ile sefere konulan trenler, kurĢun kalemle önceden grafiğe çizilir. Bu trenlerin 

gerçek seyirleri, cinsine göre renkli kalemle belirtilir. Seferden kaldırılan veya iĢlemeyecek 

trenlerin grafik üzerindeki numaraları kurĢun kalemle çizilir. Her an göz önünde 

bulundurulması gereken özellikler, grafik üzerinde ayrılmıĢ olan özel bölüme yazılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
 AĢağıdaki iĢlem sırasını uygulayarak raylı sistemlerdeki sinyalizasyon 

sistemlerini tanıyınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Çevrenizdeki demir yollarındaki TSĠ 

sisteminin özelliklerini inceleyiniz. 

 

 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını 

belirleyiniz. 

 Yapılacak araĢtırma için interneti 

kullanınız. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri sınıf 

ortamına taĢıyınız. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgilerden 

sunum hazırlayarak sınıf ortamında 

tartıĢınız. 

 

 

 

 Çevrenizdeki demir yollarındaki TMĠ 

sisteminin özelliklerini inceleyiniz. 

 

 
 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını 

belirleyiniz. 

 Yapılacak araĢtırma için interneti 

kullanınız. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri sınıf 

ortamına taĢıyınız. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgilerden 

sunum hazırlayarak sınıf ortamında 

tartıĢınız. 

 

 TMĠ sisteminde kullanılan grafikleri 

inceleyerek trenlerin buluĢma ve öne 

geçme iĢlemlerinin yapılıĢlarını 

araĢtırınız. 

 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını 

belirleyiniz. 

 Yapılacak araĢtırma için interneti 

kullanınız. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri sınıf 

ortamına taĢıyınız. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgilerden 

sunum hazırlayarak sınıf ortamında 

tartıĢınız. 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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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. Çevrenizdeki raylı sistem kullanım alanlarını ziyaret ettiniz 

mi? 

  

2. Sinyalizasyon çeĢitlerini öğrendiniz mi?   

3. CTC sinyal merkezini incelediniz mi?   

4. TMĠ sistemlerini incelediniz mi?   

5. Yaptığınız araĢtırmanın sunumunu hazırladınız mı?   

6. Hazırladığını sunumu sınıf ortamında gösterip tartıĢtınız 

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‖ye geçiniz. 
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ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 
 

 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. Bir kumanda merkezine bağlı birçok istasyonu da  içeren demir yolu bölümüne ne 

denir? 

A) Ġstasyon kumanda masası  

B) Kumanda bölgesi          

C) Kumanda panosu                                         

D) Kumanda merkezi 

2. Terminal istasyonları veya manevrası fazla olan istasyonlarda giriĢ sinyalinden bir 

evvelki kumandalı veya yarı kumandalı sinyallere ne ad verilir? 

A) GiriĢ sinyalleri  

B) ÇıkıĢ sinyalleri    

C) Koruma sinyalleri  

D) YaklaĢma sinyalleri 

3. Orerde bulunan buluĢmalara ne ad verilir? 

A) Geçici buluĢma  

B) Normal buluĢma  

C) Mecburi buluĢma   

D) D)Kendiliğinden buluĢma 
 

4. Bir trenin gecikmesinden kaynaklanan öne geçmelere ne ad verilir? 

A) Geçici öne geçme     

B) Normal öne geçme  

C) Mecburi öne geçme        

D) Hiçbiri  

5. TMĠ sisteminde kullanılan grafiklerde aĢağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz? 

A) BaĢ ve son istasyon isimleri   

B) Zaman çizgileri   

C) Nöbetçi trafik kontrolörlerinin adı    

D) Makinistlerin adı  

 

 

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. 

ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında raylı sistemlerdeki iletiĢimi 

sağlayabilecek ve manevraların yapılıĢını öğreneceksiniz. 

 
 

 

 

 

 Bölgenizde bulunan raylı sistemler alanındaki iĢletmelerin faaliyetlerini 

araĢtırınız. 

 Raylı sistemler alanında iletiĢimin sağlanmasında kullanılan cihazları 

araĢtırınız. 

 Raylı sistem iletiĢiminde geçerli olan kuralları araĢtırınız. 

 AraĢtırma konusunda sanal ortamda ve ilgili sektörde kaynak taraması yapınız. 

 Topladığınız bilgi ve dokümanları rapor hâline getiriniz. 

 Hazırladığınız raporu atölyede tartıĢınız.  

 Yaptığınız araĢtırmanın sonuçlarını rapor hâline getirerek sınıfta arkadaĢlarınıza 

ve öğretmenlerinize sununuz.  

 

4. RAYLI SĠSTEMLERDE YAPILAN 

ĠLETĠġĠM VE MANEVRALAR 

 
4.1 Telefon ve Telsiz ÇeĢitleri 
 

Telefon ve telsizler kullanım amaçlarına göre adlandırılır. 

 

4.1.1 Telefon ÇeĢitleri 

 

 Hizmet telefonları 

 
Ġstasyon personelinin tren trafiği dıĢında diğer iĢlemler için görüĢmelerini yaptığı ve 

yapılan görüĢmelerin kayıt altına alınmadığı haberleĢme aracıdır. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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 Otomatik telefonlar 

 

YazıĢmalar nedeniyle meydana gelen gecikmelerin önlenmesi amacıyla iĢ yerleri 

arasındaki haberleĢmeyi ve gerektiğinde diğer ulusal telefon sistemi ile bağlantı kurarak yurt 

içi ve yurt dıĢı haberleĢmenin otomatik olarak yapılmasını sağlar. Öteki haberleĢme 

araçlarında arıza olduğunda trenlerin trafiğinin sağlanması ve telgrafların alınıp yazılması 

için de kullanılabilir. 

 

 Trafik telefonları 

 

Trafiğin yönetilmesinde kullanılan telefonlara trafik telefonu denir. Bu telefonlar 

trafik kumanda merkezinde; istasyon kumanda masaları, kumanda panoları, geçitler ve 

sinyallerin yanında bulunur. Bu telefonla yapılan görüĢmeler mümkün olduğu kadar kısa 

yapılmalıdır. Uzun süre meĢgul edilmemelidir. Bu telefonla yapılan tüm görüĢmeler kayıt 

altına alınmaktadır. Bu telefonların amaçları dıĢında kullanılması yasaktır. 
 

 Telsiz kullanımı 

 
Hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında tren trafiği ile doğrudan ilgili olmayan 

ancak trafiği tamamlayıcı ve emniyetinin artırılması ile hizmetlerin hızla yerine getirilmesi 

amacıyla iĢ yerleri, kumanda merkezleri ve trenlerde görevli personelin haberleĢmesinde 

sabit ve seyyar telsizler kullanılmaktadır. 

 

Telsizle haberleĢme aĢağıdaki Ģekilde yapılır ve konuĢmalarda belirtilen konuĢma 

kalıpları kullanılır: 

 

Telsizin konuĢmayı sağlayacak duruma getirilmesi için açma/kapama (on/of) düğmesi 

açık konuma getirilir. Sonra ses ayarı için düğme çevrilmeye devam edilir. 

 

Resim 4.1: El telsizleri ve sabit telsiz  
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Uygun frekans seçilir. Telsizin konuĢma mandalına basılarak konuĢma yapılır. Mandal 

bırakılarak dinlenir. 

 

Aramayı yapan, önce kendi kodu veya numarasını sonra aradığı yerin kodunu veya 

numarasını belirtir  ve ―tamam‖ diyerek konuĢmayı bitirir. 

 

Aranan telsizin yetkilisi, bu duyuruyu aldığında önce kendisini, arayanın kodunu veya 

numarasını, sonra kendi kodunu veya numarasını söyler ve dinlemede olduğunu bildirir. 

 

Bunun üzerine arayan görevli konuĢmasını yapar ve "Tamam" diyerek konuĢmayı 

bitirir, konuĢmayı dinleyerek aynen tekrarlar ve sonunda "AnlaĢıldı tamam" diyerek 

konuĢmayı bitirir. Her ikisinin de "tamam" demesi ile haberleĢme tamamlanmıĢ olur. 

 

Eğer verilen emir veya konuĢma tam anlaĢılmamıĢ ise emrin anlaĢılmadığı ve 

tekrarlanması aynı Ģekilde istenir. 

 

Trenlerin trafiğine ait iĢlemlerin telefonla yapılması esas olmakla birlikte yapılan 

konuĢmaların tamamı kumanda merkezindeki ses alma cihazına kayıt edilmek Ģartıyla 

trenlerin trafiğine ait iĢlemlerde telsiz de kullanılabilir. Trenlerin trafiğine ait iĢlemlerde 

telsizin kullanılabileceği hatlar ayrıca belirlenir. 

 

Telsizle iĢlemlerin yapılması sırasında, sadece telefon yerine telsizin kullanılmasına 

izin verilmiĢ olduğundan ilgili yönetmelik, genel emir ve emirlerdeki bu iĢlemlerin telefonla 

yapılması ile ilgili kurallara uyulması zorunludur. 

 

Telsizle yapılan haberleĢme sırasında konuĢulan kiĢinin yetkili kiĢi veya personeli 

olup olmadığı konusunda tereddüde düĢüldüğünde sorulacak bazı sorularla kendisini tam 

olarak tanıtması istenir. 

 

Açma 

Kapama 

ve ses 

ayarı 

düğmesi 

Frekans kanal düğmesi 
Anten  

Resim 4.2: Telsiz düğmeleri 
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Telsizle yapılacak haberleĢmeler kumanda merkezlerine konulacak cihazlarla banda 

kaydedilir ve yetkililerce periyodik olarak yapılan konuĢmaların yönetmeliğe uygunluğu baĢ 

trafik kontrolörü tarafından kontrol edilir. 

 

4.1.2. KonuĢma Kuralları ve Kayıt Altına Alınması 

 
 Telefonla konuĢma kuralları 

 
ĠletiĢimin sağlanması için teknoloji, insanlara çeĢitli olanaklar sunmaktadır. Telefon 

da bunlardan biridir. Bu iletiĢim aracı günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.  

 

ĠletiĢim için aĢağıdaki kurallara dikkat edilmelidir: 

 

Telefon konuĢmaları olabildiğince kısa yapılmalıdır. Telefon hatları boĢ yere meĢgul 

edilmemeli, konuĢulan kiĢinin iĢi olabileceği de düĢünülmelidir. 

 

Telefonda yüksek sesle konuĢulmamalıdır. KonuĢmaların net olarak anlaĢılabilmesi 

için sözcükler, tek tek ve uygun bir ses tonu ile vurgulanmalıdır. 

 

Telefonda ―alo‖ denince ilk olarak karĢıya, aranan yer olup olmadığı sorulur. Bunun 

için ya ―Ġyi günler ben tren teĢkil memuru Ahmet, 4135 mi?‖ gibi aranılan telefon numarası 

söylenir  ya da ―Ġyi günler 1. bölge iĢletme mi?‖ gibi kurum, kuruluĢ, kiĢi adı söylenir.  

 

Aranan yer doğru ise arayan kiĢi kendini tanıtıp görüĢmek istediği kiĢinin ya da 

birimin adını söyler. GörüĢülmek istenen kiĢiye ulaĢınca görüĢme konusu kısaca belirtilmeli 

varsa sorular açık, anlaĢılır biçimde sorulmalıdır. KarĢılık verecek olan da sorulara açık, 

anlaĢılır ve kısa biçimde yanıt vermelidir. 

 

 Telefon konuĢmalarının kayıt altına alınması 

 

Trafik kontrolörü ile yapılacak bütün konuĢmalar, trafik kumanda merkezindeki bir 

ses alma cihazına otomatik olarak kayıt edilir. 

 

GeliĢen teknoloji ile artık bilgisayar yardımı ile kayıtlar tutulmaktadır. Ancak 

bilgisayar sisteminde herhangi bir arıza olması durumunda bantlı kayıt sistemi yedek olarak 

tutulmaktadır.  

Bilgisayarlı kayıt sisteminin avantajları: 

 

 Daha uzun süre kayıt yapılabilmektedir. 

 Sabit ve taĢınabilir ortamlarda veri saklanabilmektedir. 

 Kayıtlarda ses kaydının yanı sıra daha çözümleyici veriler ile saklama 

yapılabilmektedir. 

 Kayıtlarda geliĢmiĢ bir sorgu yapılabilir. Rapor hazırlanabilir veya baĢka bir 

yere grup yapılarak transfer edilebilir. 

 Ağ üzerinden kayıtların baĢka yerden dinlenmesine olanak sağlar. 
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Her trafik kumanda merkezinde biri yedek olmak üzere iki adet ses alma cihazı 

bulunur. Bunlardan birinin arızalanması durumunda ikinci cihaz devreye sokulur. Bir yetkili 

ile trafik baĢ kontrolörü kullanılan bantta soruĢturmayı gerektirecek bir durum olmadığını 

kontrol ettikten sonra söküp özel silme cihazı ile sildikten sonra kontrolünü yaparak yeniden 

yerine takar. 

 

Bilgisayarlı sistemde kayıtların elle silinmesi engellenmiĢtir. Silme iĢlemi otomatik 

olarak sistem tarafından yürütülür. Kayıt sistemleri yaklaĢık üç ay yedekleme yapmadan 

kayıt yapmak üzere tasarlanır. Bu süre yetersiz kalırsa CD veya DVD’ye yedekleme yapılır. 

Eğer sistemde yer alan kritik alan eĢiğine gelinirse en eski kayıttan baĢlanarak kayıtlar 

silinerek diskte yer açılır. 

 

Her trafik kumanda merkezinde biri yedek olmak üzere iki adet ses alma cihazı 

bulunur. Bunlardan birinin arızalanması durumunda ikinci cihaz devreye sokulur. Bir yetkili 

ile trafik baĢ kontrolörü kullanılan bantta soruĢturmayı gerektirecek bir durum olmadığını 

kontrol ettikten sonra cihazı söküp özel silme cihazı ile sildikten sonra kontrolünü yaparak 

yeniden yerine takar.  

 

Bilgisayar kayıtlı sistemde kayıtların elle silinmesi engellenmiĢtir. Silme iĢlemi 

otomatik olarak sistem tarafından yürütülür. Kayıt sistemleri yaklaĢık üç ay yedekleme 

yapmadan kayıt yapmak üzere tasarlanır. Bu süre yetersiz kalırsa CD veya DVD’ye 

yedekleme yapılır. Eğer sistemde yer alan kritik alan eĢiğine gelinirse en eski kayıttan 

baĢlanarak kayıtlar silinerek diskte yer açılır. 

 

SoruĢturmayı gerektiren durumlarda soruĢturma kurulu, trafik baĢ kontrolörü ile 

birlikte olaya ait konuĢmaların bulunduğu banda el koyar. Bilgisayarlı sistemde soruĢturma 

günü ve saatine ait kayıtlar CD veya DVD’ye aktarılır ve konuĢmaları dinleyerek tutanağa 

geçirir. Olayın önemine göre kayıtlar silinmeden soruĢturma kurulunun istediği sürece 

saklanır. 

 

Trafik baĢ kontrolörleri kayıtları haftada en az bir kez dinleyerek yapılan iĢlemlerin 

kontrolünü yapar. 

 

Trafik kumanda merkezlerindeki ses kayıt bandı, cihazı ve bilgisayarlı kayıt sistemi 

kilitli olarak bulundurulur. Bandın değiĢmesi ve dinlenmesi için kilit ilgili tesisler Ģefi ve 

trafik baĢ kontrolörü tarafından soruĢturmalarda ise soruĢturma heyeti elemanları tarafından 

birlikte açılır ve tutulacak bir deftere açılma nedeni, tarihi, saati ve çıkarılan mühür ile 

yeniden takılan mühür numaraları yazılarak ortaklaĢa imzalanır. Bandın ve cihazın kilitsiz 

kullanılmasından trafik baĢ kontrolörü ve ilgili tesisler Ģefi sorumlu tutulur. 
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4.1.3. Çağırma Lambası ve Zili 

  

 
Manevra veya herhangi bir nedenle tren 

Ģefi, nöbetçi hareket memuru veya pano ve 

istasyon kumanda masasını kullanacak 

görevlilerin trafik kontrolörü ile konuĢmaya 

çağrılması için TSĠ sisteminin uygulandığı bazı 

bölgelerde çağırma zili, bazı bölgelerde ise 

çağırma lambası bulunur. 

 

Ġstasyon ve saydinglerin her iki tarafında 

bulunan kumanda panosunun üstüne yerleĢtirilmiĢ 

gün ıĢığı veren bir lamba bulunur, bu lamba trafik 

kontrolörü tarafından yakılıp söndürülerek 

personele çağrı yapılır. 

Çağırma lambası yandığında istasyonda 

bulunan trenin tren Ģefi, görevli istasyon memuru 

veya herhangi bir demir yolu personelinin derhâl 

trafik kontrolörü ile konuĢması zorunludur. 

 

Çağırma lambası veya zili trafikle 

doğrudan ilgili olmadığından giriĢ ve çıkıĢ sinyallerinden birinin kırmızı yandığını görüp 

duran bir trenin tren Ģefi veya tren Ģefi görevini yapan görevlisi çağırma lambasının 

yanmasını veya zilin çalmasını beklemeden trafik kontrolörü ile derhâl görüĢür. 
 

Ġstasyon kumanda masası bulunan istasyon ve saydinglerde, masanın bulunduğu 

binanın üzerinde ve her iki baĢ makasta bulunan çağırma zili; trafik kontrolörü tarafından 

istasyon kumanda masası telefonla arandığında çalar, bunu duyan görevlilerin derhâl trafik 

kontrolörü ile konuĢmaları zorunludur. 
 

Resim 4.3 Çağırma lambası ve zili 
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4.1.4 Genel Uyarıcı Anonslar 

 
Anons sistemi; insanların toplu olarak bulunduğu ortamlarda topluluğu 

bilgilendirmek, uyarmak, ikaz etmek ve müzik dinletmek için anons sistemi 

kullanılmaktadır. Anons sistemi genel olarak bir mikrofon, amplifikatör ve hoparlör 

sisteminden oluĢur. Ancak bilgisayar yardımı ile genel anonslar bir kere kayıt edilir ve 

istenildiği zaman tekrarlanabilir. Bu bakımdan oldukça kullanıĢlıdır. Anons sistemini 

kullanmak için amplifikatör açılır. Ses düzeyi bas ve tiz ayarları yapılır. Anonsun tam olarak 

anlaĢılabilmesi için eko yapmamasına dikkat edilir. Daha sonra mikrofon açılarak mikrofona 

belli bir mesafeden anons yapılır. 

 

 

 

Resim 4.4: Mikrofon Resim 4.5: Hoparlör 

Resim 4.6: Amplifikatör 
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Anons sisteminin kullanıldığı durumlar aĢağıda verilmiĢtir: 

 

 

 Tren geliĢ gidiĢ saatleri 
 

Ġstasyona gelen ve giden trenlerinin günlük olarak geliĢ gidiĢ saatleri ve hangi yola 

girecekleri, varsa nöbetçi hareket memuru veya istasyon kumanda masasını kullanan 

görevliden, banliyö istasyonlarında ise kumanda merkezinden öğrenilir. Trenlerin geliĢ ve 

gidiĢ saatleri ve istasyona yaklaĢmaları ile hareket saatleri belirli zaman aralıklarında anons 

edilir. 

 

 Yolcu trenlerinin tehir miktarı 
 

Yolcu trenlerinin gelme saatine yakın, varsa nöbetçi hareket memuru, yoksa kumanda 

merkezi aranılarak trenin nerede olduğu ve tahmini olarak ne zaman geleceği sorulur. Tren 

tehir (gecikme) yapacaksa anons sistemi kullanılarak durum yolculara bildirilir. Saatinde 

gelecekse geleceği peron ve süre belirtilir. Örneğin; ―Boğaziçi ekspresi 5 dakika sonra 1 nu.lı 

perona gelecektir.‖ Ģeklinde olabilir. 
 

 Yolcu trenlerinin kabul ve sevk edilecekleri yollar 
 

Yolcu trenlerinin kabul edileceği yollar iĢletmece daha önceden belirlenir. Ancak bazı 

özel durumlarda kabul ve sevk edileceği yollar değiĢtirilebilir. Bu özel durumlar bagaj 

yükleme boĢaltma, yol durumunda bir değiĢiklik veya tehir etmiĢ trenler nedeniyle olabilir. 

Bunun için istasyon nöbetçi hareket memurundan veya kumanda merkezinden trenin kabul 

ve sevki hakkında son bilgiler alınır. DeğiĢiklik olması hâlinde anons edilerek yolcular ve 

ilgililer bilgilendirilir. 

 

 Yolculara iletilecek bilgiler 
 

Seyahat esnasında tren içerisinde varılacak istasyon hakkında anons yapılmaktadır. Bu 

anons ile inecek yolcuların istasyona gelmeden hazırlıklarını yapmaları ve güvenli bir 

Ģekilde inmeleri sağlanır. Merkezi anons sistemi olan trenlerde genel anons yapılırken anons 

sistemi olmayan trenlerde yolcuları bilgilendirme iĢlemi kondüktör veya hostesler tarafından 

gerçekleĢtirir. 

 

 Genel uyarıcı bilgiler 
 

Trenlerin kabul ve sevk yollarının bilgilendirilmesi dıĢında anons sistemi kullanılarak 

yolculara ve ilgililere güvenlik ve emniyet tedbirleri, trenden inme ve trene binme kuralları, 

kuruluĢ uygulamaları, trende dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi mahiyetinde 

anonslar da yapılabilir.  
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Örnek: 

 

 ―Seyahatiniz esnasında tanımadığınız kiĢiler tarafından ikram edilen yiyecek ve 

içecekleri kabul etmeyin!‖ 

 ―Seyahatiniz esnasında değerli eĢyalarınızı yanınızdan ayırmayınız!‖ 

 ―Sayın Ahmet Yılmaz lütfen danıĢmaya geliniz!‖ 

 ―3 yaĢlarında bir kız çocuğu kaybolmuĢtur. Görenlerin veya bulanların 

danıĢmaya gelmesi rica olunur!‖ 
 

4.2. Manevranın Tanımı ve ÇeĢitleri 

 
Manevra; trenlerin istasyonlardan gönderilmesi, istasyonlara kabulü veya durmadan 

geçiĢleri dıĢında lokomotif ve vagonlar ile diğer demir yolu çeken ve çekilen araçlarının tek 

tek veya birbirine bağlı olarak dağıtılması, toplanması veya birleĢtirilmesi veyahut tren teĢkil 

edilmesi için yapılan tüm hareketlerdir.  

 

Manevra türleri aĢağıda verilmiĢtir. 
 

4.2.1. Normal Manevra 
 

Normal manevra, manevra personelinin yönetiminde çeken ve çekilen araçların 

birbirine bağlı olarak çekilmesi veya itilmesidir. 

 

4.2.2. Atma Manevra 
 

Atma manevra, lokomotif veya çeken araca bağlı diziden çözülen bir veya birkaç 

vagonun belirli bir hızla hareket ettirilip lokomotif veya dizinin durdurulması veya hızının 

azaltılması suretiyle diziden ayrılan vagonların kendi kendine hareket ettirilmesidir. 

 

4.2.3. El Manevrası 
 

El manevraları, görevli demir yolu personelinin yönetim ve sorumluluğunda insan 

gücü ile vagonların hareket ettirilmesidir. 

 

4.2.4. Kaydırma Manevra 

 
Kaydırma manevra, meyilli bir yol üzerinden veya özel yapılmıĢ bir manevra sırtından 

bırakılan vagonların kendi ağırlıkları ve meyilden aldıkları güçle hareketlerinin 

sağlanmasıdır. 

 

4.2.5. Yan Manevra 
 

Yan manevra, vagonların ray üzerinde olmayan motorlu araçlarla veya hayvanlarla 

yandan çekilerek hareket ettirilmesidir. 
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4.2.6. ÇeĢitli Araçlarla Yapılan Manevra 
 

ÇeĢitli araçlarla yapılan manevra; döner köprü, vinç veya çelik halatlarla lokomotif ve 

vagonların hareket ettirilmesidir. 

 

4.2.7. Manevraların Yönetimi ve YapılıĢı 
 

Manevraların yönetimi ve yapılıĢ Ģekli aĢağıdaki gibidir. 

 

 Manevralar,  sorumlu tren teĢkil memuru veya manevrayı yöneten görevlinin 

yönetiminde manevra personeli tarafından yapılır. 

 

 Nöbetçi hareket memuru, manevraya baĢlamadan önce hazırlayacağı manevra 

planını yazılı olarak sorumlu tren teĢkil memuruna verir. 

 

 Sorumlu tren teĢkil memuru veya manevrayı yapanlar, kendisine verilen plan 

doğrultusunda, manevranın en az hareketle ve en kısa sürede nasıl yapılacağını 

kararlaĢtırır. Daha sonra verdiği karar doğrultusunda makinist ve manevra 

personeline yapılacak hareketlerle ilgili bilgi ve talimatını verir. Fırsat buldukça 

ve gerektikçe telsizle talimatları yeniler ve yeni talimatlar verir. Buna göre de 

manevrayı yöneterek manevranın en iyi Ģekilde yapılmasını sağlar.  

 

 Birden fazla manevra ekibi ve lokomotifi bulunan istasyonlarda, her lokomotif 

ve manevra ekibinin istasyon alanındaki çalıĢma esasları ve bölgeleri nöbetçi 

hareket memuru veya iĢ yeri amirlerince belirlenir. Buna göre, kendi bölgesi 

dıĢına çıkacak sorumlu tren teĢkil memuru, gireceği bölgenin sorumlu tren 

teĢkil memuru ile anlaĢmak zorundadır. 

 

 Manevra personeli manevraları nöbetçi hareket memurundan alınan manevra 

vaziyet planına uygun olarak yapar. Buna uymadıkları zaman meydana gelecek 

gecikme ve düzensizliklerden doğrudan sorumludur 

 

 Manevra personeli bulunmayan istasyonlarda, manevralar nöbetçi hareket 

memuru veya görevlendireceği sorumlu personel tarafından yönetilir ve yapılır. 

 

 Manevra personeli bulunmayan istasyonlarda, tren lokomotifi ile yapılacak 

manevralar; tren Ģefi veya bu görevi yapan personelin idaresinde, tren üzerinde 

görevli tren teĢkil memuru, tren üzerinde görevli tren teĢkil memuru yoksa 

istasyon veya garlarda görevli tren teĢkil memurları tarafından yapılır. Bunlar 

da yoksa sadece arızalı vagonun terki veya seyir emniyetini bozan aksaklığı 

gidermek için lokomotif personeli tarafından yapılır. Tren Ģefi manevraya 

baĢlamadan önce varsa nöbetçi hareket memurundan, yoksa trafik 

kontrolöründen manevranın nasıl yapılacağı ve manevraya baĢlanılıp 

baĢlanılamayacağı hususunda talimat alır. Manevrayı alacağı bu talimata uygun 

olarak yaptırır. 
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 Trafiğe kapalı bulunan veya herhangi bir nedenle üzerinden dikkatle geçilmesi 

gereken yollar ve makaslar üzerinde yapılacak manevraları, nöbetçi hareket 

memuru, yoksa tren Ģefi yönetir. 

 

 Manevrayı idare eden memur, geçici olarak görevine ara vermek zorunda 

kalırsa görevi manevralar hakkında gerekli bilgi ve deneyime sahip diğer bir 

görevliye teslim etmek suretiyle iĢinden ayrılabilir. 

 

4.2.8. Manevralarda Hız 

 

Bütün manevra hareketleri; bir olaya neden olmaması, vagonların ve içindeki eĢyanın 

hasar görmemesi için çok dikkatli yapılır. Bunun için aĢağıdaki açıklamalara uyulması 

gerekir. 

 Manevralarda en fazla hız 25 km/saattir. GörüĢ uzaklığı uygun olan iki istasyon 

arasındaki yapılacak manevralarda bu hız artırılabilir. Ancak manevra yapılan 

yer ve araçlar veya diğer koĢullar dikkate alınarak ani bir tehlike karĢısında 

hemen durulabilecek Ģekilde hız makinist tarafından ayarlanır. 

 

 Manevra sırasında, makinist manevra personelini gözden kaybederse hızını her 

an durabilecek Ģekilde azaltmak zorundadır. 

 

 Hız iltisak hatlarında l0 km/saat, manevra sırtlarında ve dar kurplarda 2-4 

km/saati geçemez. 

 

 Yükleme ve boĢaltma yollarında yapılacak manevralarda görevli personel 

haberdar edilir. Yükleme boĢaltma iĢlerinin tamamen durduğuna kanaat 

getirildikten sonra manevralar her an durabilecek hızla yapılır. 

 

 Manevra yollarında bulunan vagonların arasına, manevra personeline haber 

verilmeden ve gerekli önlem alınmadan vagonların tamir ve bakımı için 

girilemez. 

 Ray üzerinde olmayan araçlarla yapılacak manevralarda, hız l0 km/saati 

geçemez. 

 

 Döner köprü ve benzeri tesisler üzerinde yapılacak manevralarda hız her an 

durabilecek Ģekilde olmalıdır 

 

 Vagon kantarı bulunan yollarda, yapılacak manevralarda en fazla hız 5 km/saati 

geçemez. 

 

 Vagon tamir ve bakım yollarına manevra için girilmemesi gerektiğinde 

revizör/vagon teknisyenlerince bu yollara giriĢi engelleyici iĢaretler konur. 

 

 Atölyelerde yapılacak manevralarda hız 10 km/saati geçemez. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
AĢağıdaki iĢlem sırasını uygulayarak raylı sistemlerdeki iletiĢimi ve manevraları 

öğreniniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Çevrenizdeki demir yollarında 

kullanılan iletiĢim sistemlerini 

inceleyiniz. 

 

 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını 

belirleyiniz. 

 Yapılacak araĢtırma için interneti 

kullanınız. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri sınıf 

ortamına taĢıyınız. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgilerden 

sunum hazırlayarak sınıf ortamında 

tartıĢınız. 

 Çevrenizdeki demir yollarında 

bulunan manevra sahasını ve 

manevraların yapılıĢını inceleyiniz. 

 

 
 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını 

belirleyiniz. 

 Yapılacak araĢtırma için interneti 

kullanınız. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri sınıf 

ortamına taĢıyınız. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgilerden 

sunum hazırlayarak sınıf ortamında 

tartıĢınız. 

 

 Demir yolu iletiĢiminde kullanılan 

araçların kullanım kurallarını 

araĢtırınız. 

 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını 

belirleyiniz. 

 Yapılacak araĢtırma için interneti 

kullanınız. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri sınıf 

ortamına taĢıyınız. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgilerden 

sunum hazırlayarak sınıf ortamında 

tartıĢınız. 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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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. Çevrenizdeki raylı sistem kullanım alanlarını ziyaret ettiniz 

mi? 

  

2. Telefon çeĢitlerini öğrendiniz mi?   

3. Telefon ve telsiz konuĢmalarını kayıt altına alınmasını 

incelediniz mi? 

  

4. Manevra çeĢitlerini ve manevra sahasını incelediniz mi?   

5. Yaptığınız araĢtırmanın sunumunu hazırladınız mı?   

6. Hazırladığını sunumu sınıf ortamında gösterip tartıĢtınız 

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‖ye geçiniz. 
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ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 
 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi demir yolu iletiĢiminde kullanılan telefon çeĢitlerinden biri 

değildir? 
A) Otomatik telefonlar 

B) Ankesörlü telefonlar        

C) Hizmet telefonları                                        

D) Trafik telefonları 

 

2. Telsizle yapılan ve kayıt altına alınan konuĢmaların yönetmeliğe uyumu kim tarafından 

kontrol edilir? 

A) Trafik kontrolörü  

B) Gar müdürü   

C) Depo müdürü  

D) Trafik baĢ kontrolörü 

 

3. Görevli demir yolu personelinin yönetim ve sorumluluğunda insan gücü ile vagonların 

hareket ettirilmesine ne ad verilir? 

A) El manevrası       

B) Atma manevrası  

C) Normal manevra     

D) Kaydırma manevrası 

 

4. Manevra planı hangi görevli tarafından hazırlanır? 

A) Tren teĢkil memuru     

B) Makinist  

C) Nöbetçi hareket memuru     

D) Depo müdürü 

5. Atölyelerde yapılacak manevralarda hız en fazla ne kadar olmalıdır? 

A) 25 km/h   

B) 5 km/h    

C) 15 km/h   

D) 10 km/h 

 

 

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. 

ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 

 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında raylı sistemlerdeki yolcu ve yük 

taĢımacılığının yapılıĢını öğreneceksiniz. 

 

 
 

 

 Bölgenizde bulunan raylı sistemler alanındaki iĢletmelerin faaliyetlerini 

araĢtırınız. 

 Raylı sistemler yük taĢımacılığının yapıldığı ambar, lojistik köy vb. merkezleri 

ziyaret ederek buralarda ne tür taĢımacılığın yapıldığını araĢtırınız. 

 Raylı sistemler yolcu taĢımacılığının yapıldığı gar, istasyon vb. merkezleri 

ziyaret ederek yolcu taĢımacılıkları ile ilgili araĢtırma yapınız. 

 AraĢtırma konusunda sanal ortamda ve ilgili sektörde kaynak taraması yapınız. 

 Topladığınız bilgi ve dokümanları rapor hâline getiriniz. 

 Hazırladığınız raporu atölyede tartıĢınız.  

 Yaptığınız araĢtırmanın sonuçlarını rapor hâline getirerek sınıfta arkadaĢlarınıza 

ve öğretmenlerinize sununuz.  

 

5. YOLCU VE YÜK TAġIMACILIĞININ 

GENEL KURALLARI 
 

Ülkemizdeki demir yolu yük ve yolcu taĢımacılığı toplu ve programlı taĢımalara 

yönelik olup belli kurallar çerçevesinde yapılmaktadır. 

 

5.1. Yolcu TaĢımaları 
 

 Yolcu taĢımaları ülkeler arası, kentler arası ve kent içi ulaĢımda etkin olarak 

yapılmaktadır. 
 

5.1.1. Kent Ġçi ve ġehirler Arası Yolcu TaĢımacılığı ve Ücretlendirme 
 

5.1.1.1. Banliyö Yolcu TaĢımaları  
Ülkemizde üç banliyö bölgesinde yolcu taĢıması yapılmaktadır. Bunlar: 

Ġstanbul; Anadolu yakasında HaydarpaĢa - Gebze, Avrupa yakasında Sirkeci - Halkalı   

Ankara; Sincan - KayaĢ ve Sincan 

Ġzmir; Alsancak - Çiğli, Basmane - Çiğli, Alsancak - Cumaovası, Alsancak - Buca  

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 5.1: Banliyö trenleri 

 

Banliyö hizmetleri elektrikli üniteler ile sağlanmakta Ġstanbul ve Ankara’da banliyöler 

diğer kent içi toplu ulaĢım araçları ile koordineli olarak çalıĢmaktadır.  
 

5.1.1.2. Banliyö Abonman Kartları 
 

Banliyö abonman kartları aylık olup yolcuya bir aylık süre içerisinde günde birden 

fazla seyahat hakkı tanır. Banliyö abonmanları her ayın 22’sinden bir sonraki ayın 23. günü 

son trene kadar (son tren dâhil) geçerlidir. Bu abonmanlar tam ve öğrenci olarak satılır. 

Banliyö abonman kartları satıldığı bölgedeki banliyö trenlerinde geçerlidir. Karton kâğıda 

her ay değiĢik renkte ve hologramlı olarak basılır.  
 

   
 

Resim 5.2:  3162 ve 3163 model banliyö abonman kartları 

 

5.1.1.3. Banliyö Biletleri 
 

Banliyö biletleri, üzerinde yazılı istasyonlar arasında ve banliyö trenlerinde geçerlidir. 

Banliyö biletleri, ―gidiĢ‖ ve ―gidiĢ-dönüĢ‖ olarak verilir.  
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Resim 5.3: 3177 ve 3179 model banliyö biletleri 

 

GidiĢ biletleri; biletin satıldığı gün, gidiĢ-dönüĢ biletlerinin dönüĢ kısımları ise biletin 

satıldığı gün son trene kadar (son tren dâhil) geçerlidir. Banliyö giĢelerince satılır. Satıldığı 

gün ve yönde geçerlidir. Banliyö biletlerinde herhangi bir indirim olmayıp kiĢi baĢına 

standart ücretli olarak satılır 

 

5.1.1.4. Jeton 
 

HaydarpaĢa-Gebze ve Ġstanbul (Sirkeci)-Halkalı banliyö bölgelerinde uygulanan 

otomatik ücret toplama sisteminde, müĢteriler tarafından münferit seyahatlerde kullanılır. 

Banliyö giĢelerince satılır. Banliyö durak ve istasyonlarındaki turnike haznesine atılmak 

suretiyle geçiĢ sağlanır. Fiks ücretli olarak satılır. 

 

5.1.1.5. Akbil 
 

HaydarpaĢa-Gebze ve Ġstanbul (Sirkeci)-Halkalı banliyö bölgelerinde uygulanan 

otomatik ücret toplama sisteminde kaçak yolculukları önlemek, para alıĢveriĢini en aza 

indirmek, giĢe önündeki kuyrukları önlemek, müĢterilere ekonomik bir seyahat seçeneği 

sunmak, personel tasarrufu sağlamak ve Ġstanbul’daki diğer ulaĢım modları arasında 

koordinasyonu sağlamak üzere kullanılan elektronik çipli bir kart sistemidir.  

 

Banliyö trenleri, Ģehir hatları vapurları, metro, tünel, tramvay ve belediye 

otobüslerinde elektronik turnikelere çipin dokundurulması suretiyle kullanılmakta ve hangi 

ulaĢım sistemi turnikesinden geçildiyse ona ait ücret otomatik olarak çipten düĢülmektedir.  

 

5.1.1.6. Akbilli Banliyö Abonmanları 
 

HaydarpaĢa-Gebze ve Ġstanbul (Sirkeci)-Halkalı banliyö bölgelerinde uygulanan 

otomatik ücret toplama sisteminde, diğer banliyö bölgelerinde kullanılan abonman kartları 

yerine kullanılan, tam ve öğrenci olmak üzere satılan aylık elekronik abonmanlardır. 

 

 Akbilli banliyö abonmanları, müĢteriler tarafından ibraz edilecek resimli kimlik 

kartlarına, yine müĢteriler tarafından ĠETT’den alınacak akbil çipleri yerleĢtirilerek veya 

ĠETT abonmanlarına yükleme yapılmak suretiyle kullanılmaktadır. Akbilli banliyö 

abonmanlarının geçerlilik süresi, dolum yapıldığı herhangi bir tarihten itibaren 31 gün olup 

geçerlilik süresi içinde kullanıcılara ekonomik bir seyahat imkânı vermektedir. Aynı akbile 

TCDD banliyö abonmanı, ĠETT abonmanı ve kontör yüklenebilmektedir.  
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5.1.2. Anahat Yolcu TaĢımaları 
 

Ülkemizde ana hat yolcu trenleri çeĢitli kentler arasında doğrudan çalıĢmaktadır. Bu 

trenlere örnek olarak; 

Ankara - Ġstanbul arasında; BaĢkent Ekspresi, Cumhuriyet Ekspresi, Fatih Ekspresi, 

Boğaziçi Ekspresi,  Yüksek Hızlı Tren, 

Ankara - Ġzmir arası; Ġzmir Mavi Treni, Karesi Ekspresi,  

Ġstanbul - Kars arası; Doğu Ekspresi, Erzurum Ekspresi, 

Ġstanbul - Adana arası; Ġç Anadolu Mavi Treni,  

Ġstanbul – Konya arası; Meram Ekspresi, 

Ġstanbul – Denizli; arası Pamukkale Ekspresi, 

 

Yukarıda verilen trenler; çalıĢan trenlerin tamamı olmamakla birlikte seferler ihtiyaçlara 

göre değiĢme gösterir, tren seferleri kaldırılıp, eklemeler yapılmaktadır.  

5.1.2.1. Seyahat Belgeleri 
 

Ana hat yolcu taĢımalarında seyahat belgeleri olarak karton bilet ve açık bilet olmak 

üzere iki çeĢit bilet kullanılmaktadır. 

 

5.1.2.2. Karton Biletler 
 Resim 5.4’te karton bilet örnekleri görülmektedir. 

 

       
 

Resim 5.4: Karton biletler 

5.1.2.3. Açık Biletler 
 3101 form yolcu bileti (bilgisayar bileti) 

 3288 form ana hat yolcu bileti (trenmatik bileti) 
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Resim 5.5: 3288 form ana hat yolcu bileti 

 

 
 

 Resim 5.6: 3497 model ana hat yolcu bileti 

 

 

Ana hat abonman kartları: Tam ve öğrenci aylık ana hat abonmanları, iki bölge ve tek 

mevki (1. mevki) olarak düzenlenir.  
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Resim 5.7: Ana hat abonman kartı (2. bölge) 

 

 

Tren-tur tarifesi: ġebekede iĢleyen ana hat yolcu trenleri, yataklı vagonlar ve banliyö 

trenlerinde geçerli olan yolculara bir aylık sürede sınırsız seyahat hakkı tanıyan bir 

taĢıma sistemidir. 

 

Biletlerin geçerliliği: Ana hat biletleri yolculuk edilecek trenin cinsine, mevkiine ve 

yolcunun niteliğine göre satıldığı tarihteki tren için geçerlidir. 

 

TaĢıma ücretleri: Ana hat yolcu trenleri ile önceden bilet alınarak yolculuk edenlere 

yolculuk edilen trenin cinsi ile mevkisine göre ―tam veya indirimli‖ ücretler uygulanır. 

  

Ancak trene biletsiz binenler ile biletin gösterdiği mevkiden bir üst mevkide yolculuk 

eden veya indirimli bilet aldığı hâlde indirime esas belgeyi gösteremeyenlere, bilette yazılı 

tren cinsinden baĢka bir trende yolculuk edenlere; biletsiz, mevki farkı, sürat veya tren farkı 

ve tama çıkarma iĢlemi hesaplanarak uygulanır. 

 

Tam ücret: Ġndirimli ücretlerden faydalanmayan yolculara uygulanan ücrettir. 

 

5.1.2.4. Ġndirimler 

 

Ġndirimler TCDD yolcu tarifesi gereğince taĢıma ücretlerine uygulanan değiĢik 

oranlardaki ücretlerdir. Ana hat yolcu trenlerinde indirimli seyahat edebilenler aĢağıda 

verilmiĢtir. 

 

% 20 indirimle seyahat edecekler: 
 

Askerî kimliğe sahip yolcular 

Öğrenciler 

Öğretmenler 

GidiĢ-dönüĢ bileti alanlar 

Grup yolcular (en az 12 kiĢiden oluĢan) 

60 yaĢ ve üstündekiler 
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TCDD personeli (memur, sözleĢmeli memur, daimi iĢçi, geçici iĢçinin kendisi, eĢi ve  

aile beyannamesindeki çocukları, TCDD emeklisi ve eĢi)  

Özürlüler 

Yerli ve yabancı basın kartı sahipleri 

 

Ücretsiz seyahat edecekler: 
 

Görevli TCDD personeli 

Görevli askerî personel 

Görevli polisler 

Görevli sağlık elemanları 

Gaziler  

ġehit çocukları 

0-7 yaĢ (8 yaĢına kadar) çocuklar  

 

5.1.3. Yolcu Tren ÇeĢitleri 
 

Banliyö trenleri, süper ekspres, mavi tren, ekspres, bölgesel ekspres, ray otobüsü ve 

mototren ile normal yolcu, karma yolcu ve özel yolcu treni olmak üzere dokuz gruba ayrılır. 

 

5.1.3.1. Banliyö Trenleri 
 

Büyük kentlerin Genel Müdürlükçe belirlenen kesimlerinde toplu yolcu taĢıma yapan 

trenlerdir (Ankara banliyösü, Ġstanbul banliyösü gibi). 

 

5.1.3.2. Süper Ekspresler 
 

Hızlı ve konforlu trenler olup büyük kentler arasında iĢleyen ara gar ve istasyonlarda 

durdurulmayan trenlerdir (BaĢkent Ekspresi, Sakarya Ekspresi gibi). 

 

5.1.3.3. Mavi Trenler 
 

ĠĢledikleri bölgenin önemli merkezleri dıĢında durdurulmayan hızlı trenlerdir 

(Ġçanadolu Mavi gibi). 

 

5.1.3.4. Ekspres Trenler 
 

Uzun mesafeli hızlı trenler olup yolcusu yoğun olan yerlerde duran trenlerdir (Doğu 

Ekspresi gibi). 

 

5.1.3.5. Bölgesel Ekspresler 
 

ĠĢledikleri bölgenin yolcusu yoğun olan merkezlerinde duran hızlı trenlerdir 

(Adapazarı Ekspresi gibi). 
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5.1.3.6. Ray Otobüsü/Mototrenler 
 

ĠĢledikleri bölgedeki bütün istasyon ve duraklarda duran, kısa mesafeler arasında 

iĢleyen hızlı trenlerdir (Amasya-Suluova Ray Otobüsü gibi). 
 

5.1.3.7. Normal Yolcu Trenleri 
 

Kısa ve uzun mesafeli trenler olup yerleĢim merkezleri arasında çalıĢan ve aradaki 

bütün istasyonlar ile yolcusu yoğun olan duraklarda duran gerektiğinde karma (yük+yolcu 

vagonu) olarak çalıĢan trenlerdir (Samsun-Sivas bölgesel yolcu treni gibi). 
 

5.1.3.8. Karma Yolcu Trenleri 
 

Dizisinde yük vagonu da bulunan, iĢledikleri bölgenin istasyon ve durakları arasında 

yolcu ve yük taĢıması yapan trenlerdir (Sivas-Divriği karması gibi). 
 

5.1.3.9. Özel Yolcu Trenleri 
 

Genel Müdürlük ile diğer kiĢi, kurum ve kuruluĢların isteği üzerine tarifeli ve tarifesiz 

olarak sefere konulan orerde gösterilmeyen yolcu trenleridir (GAP treni gibi). 
 

5.1.4. Seyahat Esnasında Belgelerin Kontrolü ve Yapılacak ĠĢlemler 
 

Trenlerde seyahat esnasında yolcuların seyahat belgeleri görevli kondüktörler 

tarafından kontrol edilir. Seyahat belgelerini ibraz edemeyen yolculara kitans ya da ücret 

tahsil makbuzu kesilerek seyahat ücretleri tahsil edilir.  
 

5.1.4.1. Turnike Sistemleri 
 

Turnike sistemleri tren/metro istasyonları ile ticaret merkezleri, stadyumlar, okullar, 

devlet ve özel sektör kuruluĢları ve endüstriyel alanlar gibi diğer yerlere giriĢ çıkıĢın etkin 

bir Ģekilde denetlenmesini ya da kontrol edilmesini sağlayan ürünlerdir. 
 

 
 

Resim 5.8: Turnikeler 
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Resim 5.9: Toplu taĢımada kullanılan farklı turnike sistemleri 
 

Genellikle istasyonlar, giriĢ-çıkıĢ turnikeleri ve bilet temini için bilet satıĢ giĢeleriyle 

donatılır. Turnikeler, istasyonun serbest bölgeleri ile biletli bölgelerini birbirinden ayırır. 

ÇıkıĢ turnikelerinin tasarımı yolcuların sistemden çıkmalarına izin verecek ancak girmelerine 

engel olacak Ģekilde yapılmıĢtır. Bilet giĢeleri serbest bölgede, yolcuların kuyruk 

oluĢturabilmelerine yetecek kadar yer sağlayacak Ģekilde monte edilir.  

 

 
 

Resim 5.10: GiriĢ turnikeleri 
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Resim 5.11: ÇıkıĢ turnikeleri 

 

Turnikenin önünde ve arkasında iki ayrı ikaz ıĢığı bulunmaktadır (yeĢil ıĢık; "geçiĢe 

açık", kırmızı X iĢaretli ıĢık; "geçiĢe kapalı"). Yolcular için ilave bilgi paneli bulunmaktadır. 

 
5.1.4.2. Metro ve Hafif Raylı Sistemlerde Ücret Toplama 
 

Kent içi ulaĢım sistemleri olan metro ve hafif raylı sistemlerde ücret toplama iĢi 

elektronik ücret toplama sistemleri ile yapılır. Bu sayede en hızlı ve güvenli bir Ģekilde ücret 

toplama iĢlemi yapılır. Kaçakları ve sahte bilet kullanımını önleyen sistemin genel yapısı; 

kart okuma cihazlarını, turnikeleri ve her istasyonda bir adet bulunan istasyon bilgisayarları 

ile bütün istasyonları kontrol eden ana sistem dıĢında beĢ ana baĢlık altında toplanır: 

 

 Manyetik kart ve kontaksız kartlar  

 

Bunlar; kâğıt biletler, manyetik biletler, akıllı kartlar, depozitosuz akıllı kartlar, çok 

amaçlı kartlar, çipli kartlar, çift ara yüzlü mikroiĢlemcili biletlerdir. 
 

    
 

Resim 5.12: Manyetik biletler 



 
 

81 

 

 

    
 

Resim 5.13: Akıllı kart ve kiĢiselleĢtirilmiĢ akıllı  kart 

 

 

 Yolcu giriĢ ve çıkıĢ turnikeleri 

 

Turnike sistemleri hızlı, etkin ve güvenli yolcu geçiĢini sağlamak ve denetlemek için 

tasarlanmıĢtır. Genel itibarı ile metro ve hafif raylı sistemlerde kullanılan turnike sistemleri 

diğer toplu ulaĢım sistemlerinde kullanılan turnike sistemleri ile aynıdır. Bazı kent 

uygulamalarında diğer toplu ulaĢım araçlarının ücretlendirme sistemleri ile koordineli 

çalıĢmaktadır. 

 

          
 Kart okuma cihazları (validatörler) 

 

Turnike içerisinde manyetik kartlar ile kontaksız kartların kullanıldığı ve kullanıma 

göre turnikeye açılıp kapanma komutları veren kart okuma cihazlarıdır. Kart okuma cihazları 

(validatörler) ulaĢım ağında kullanılan manyetik kart veya biletlerin geçerliliğini denetlemek 

ve bunları okumak için geliĢtirilmiĢtir. Kart okuyucularında akıllı kart ve manyetik biletler 

karıĢık olarak okunabilir. 

 

   
 

Resim 5.15: Kart okuyucular 
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 Kart dolum makineleri 

 

Kart dolum makineleri kontaksız kartlara kredi yüklemesi yapmaya yarar. Kart 

yükleme cihazları, Ģehrin toplu taĢıma duraklarının yakınlarındaki bayilerde bulunur. 

Yolcular kartlarını bu cihazlar sayesinde yükleyebilir. 

 

 
 

Resim 5.17: Kart dolum makinesi 

 

5.2 Yük TaĢımaları 
 

Ülkemizdeki demir yolu yük taĢımacılığı toplu ve programlı taĢımalara yöneliktir. 

Ayrıca bireysel taĢımalar da gerçekleĢtirilmektedir. 

 

5.2.1 Yurt Ġçi ve Uluslararası Yük TaĢımaları 

 
 Yurt içi taĢımalar 

 
Yurt içi yük taĢımaları, TCDD'ye ait vagonlarla yapılan taĢımalar ve sahibine ait 

vagonlarla yapılan taĢımalar olarak yapılmaktadır.  

 

TaĢıma ücreti eĢyanın cinsi, taĢıma mesafesi ve yükün ağırlığı dikkate alınarak 

hesaplanmaktadır. 
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Resim 5.19: Ülkemizde demir yolu ile yurt içi yük taĢımacılığı 

 
 Uluslararası taĢımalar 

 

Ülkemiz demir yoluyla aĢağıda belirtilen sınır geçiĢleri ile doğrudan uluslararası yük 

taĢımacılığı yapılması mümkündür.  

 

Kapıkule sınır bağlantılı, Bulgaristan'a ve Bulgaristan üzerinden diğer Avrupa 

ülkelerine  

Uzunköprü üzerinden Yunanistan'a ve Yunanistan ilerisindeki ülkelere  

Kapıköy sınır bağlantılı, Ġran'a ve Ġran ilersindeki Orta Asya ülkelerine 

Ġslâhiye sınır bağlantısı ile Suriye'ye ve Suriye üzerinden Irak'a  

Nusaybin sınır bağlantısı ile yine Suriye'ye ve Suriye üzerinden Irak'a yük taĢımacılığı 

yapılmaktadır. 

 

5.2.2. EĢyanın Cinsi 
 

TaĢıma ücretinin saptanmasına esas olmak üzere taĢımaya verilen eĢya için kod 

numarası ve alfabetik esas olmak üzere iki ayrı eĢya sınıflandırılması cetveli tarife kitabı 

düzenlenmiĢtir. Bu cetvellerde her eĢya cinsi ve sınıfı, hizasında gösterilmiĢtir. Gönderici 

taĢımaya verdiği eĢyanın cinsini doğru olarak bildirmekle yükümlüdür.  
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Resim 5.20: DeğiĢik cins eĢya olarak otomobil taĢınması 

 

 

5.2.3. Ücret Tabloları 
 

TaĢıma mesafesi tam vagon iĢlemli taĢımalarda en az 150 km olup taĢıma ücreti en az 

150 km ücreti üzerinden hesaplanarak alınır. 

 

Ücret hesaplanmasında taĢıma mesafesi 1000 km’ye kadar 20'ye, 1001-2500 km 

arasında 50'ye yuvarlatılır. Örnek: 988=1000, 1065=1100 

 

TaĢıma ücreti genel olarak çıkıĢ ve varıĢ istasyonları arasındaki en kısa güzergâh 

(mesafe) üzerinden hesaplanır.   

 

TaĢıma ücreti genel olarak çıkıĢ istasyonlarında peĢin alınır. TaĢıma ücreti ile diğer ek 

masrafları koruyamayacak değerde bulunan eĢya ile kısa sürede ve iklim Ģartlarına göre 

çabuk bozulabilecek eĢyanın ücretleri ve ilgili kısımlarında ücretin peĢin alınacağına iliĢkin 

hükümler saklı kalmak koĢuluyla taĢıma ücret ve masrafları varıĢa havale edilebilir. 

  

5.3. TaĢıma Belgeleri 
 

Bu belgeler, deniz, kara, hava ve demir yolu ile yapılan taĢımacığa göre farklılaĢan 

belgelerdir. Bir taĢıma belgesi, malların ihracatçının ülkesindeki belli bir yerden alınıp 

ithalatçıya teslimini taahhüt eden, buna istinaden taĢıtan ile taĢıyan arasında düzenlenen bir 

taĢıma sözleĢmesidir. Malların teslim alınmasını gösterir bir teslim makbuzudur, ayrıca deniz 

konĢimentosunda olduğu gibi bir kıymetli evrak niteliği taĢır.  
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5.3.1. TaĢıma Belgelerinin Üzerindeki Bilgiler 
 

TaĢıma belgelerindeki bilgiler ilgili hanelerine okunaklı olarak yazılır ve eĢyanın çıkıĢ, 

geliĢ ve teslim tarihini gösteren damga basılır. Düzenlenmesi sırasında taĢıma belgesi 

üzerine aĢağıdaki bilgilerin yazılması zorunludur. 

 

 ÇıkıĢ ve varıĢ istasyonlarının isimleri ile kod numaraları ve iki istasyon 

arasındaki uzaklık 

 Gönderici ve alıcının isim ve adresleri, telefon numaraları  

 EĢyanın beyan edilen değeri 

 EĢyanın cinsi, ağırlığı ve sınıfı 

 Gönderi numarası 

 TaĢıma ücretinin tespit edilmesine esas teĢkil eden eĢya sınıflandırılması 

cetvellerindeki eĢya kod numarası (Perakende iĢlemli taĢımalarda belirtilmesine 

gerek yoktur.)  

 Tam vagon iĢlemli taĢımalarda vagonun emre veriliĢ ve iade ediliĢ tarih ve 

saatleri 

 Perakende iĢlemli taĢımalarda eĢya ambalajının cins ve nevi ile parça adedi, 

ambalajın yeterli olup olmadığı 

 Tam vagon taĢımalarda vagon numarası, tipi, tonajı, darası, kurĢun numarası 

varsa müĢteri kodu, ödeme Ģekli ve taĢıma Ģekli 

 TaĢıma belgesinin düzenlenme tarihi 

 TaĢıma ücreti ve diğer ücretler 

 

5.4. Blok Yük Tren ĠĢletmeciliği 
 

 Belirli merkezler arasında demir cevheri, kömür, konteyner ve benzeri programlı yük 

taĢımalarının yapıldığı, iĢletme zorunluluğu dıĢında ara gar ve istasyonlarda durdurulmayan 

ve manevra yaptırılmayan, belli vagon dizileri ile sefer ettirilen trenlerdir. 

 

Bu trenler çıkıĢtan varıĢa kadar tren personelinin değiĢtirilmesi, lokomotife yakıt 

ikmali, trafik gereği olan buluĢma ve öne geçmeler dıĢında bekletilmeden sevk edilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

 

 Raylı sistemlerde yolcu ve yük taĢımacılığının nasıl yapıldığını inceleyiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Çevrenizdeki demir yollarında yolcu 

taĢımacılığı yapılan istasyon, gar vb. 

tesisleri inceleyiniz. 

 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını 

belirleyiniz. 

 Yapılacak araĢtırma için interneti 

kullanınız. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri 

sınıf ortamına taĢıyınız. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgilerden 

sunum hazırlayarak sınıf ortamında 

gösteriniz ve tartıĢınız. 

 Çevrenizdeki demir yollarında yük 

taĢımacılığı yapılan ambar, lojistik köy 

vb. tesisleri inceleyiniz. 

    
 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını 

belirleyiniz. 

 Yapılacak araĢtırma için interneti 

kullanınız. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri 

sınıf ortamına taĢıyınız. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgilerden 

sunum hazırlayarak sınıf ortamında 

gösteriniz ve tartıĢınız. 

 Demir yolu yolcu ve yük 

taĢımacılığında kullanılan seyahat ve 

taĢıma belgelerini inceleyiniz. 

 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını 

belirleyiniz. 

 Yapılacak araĢtırma için interneti 

kullanınız. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri 

sınıf ortamına taĢıyınız. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgilerden 

sunum hazırlayarak sınıf ortamında 

tartıĢınız. 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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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. Çevrenizdeki raylı sistem yolcu ve yük taĢımacılığı yapılan 

alanları ziyaret ettiniz mi? 

  

2. Yolcu ve yük taĢımacılığı çeĢitlerini öğrendiniz mi?   

3. TaĢıma ve seyahat belgelerini incelediniz mi?   

4. Yolcu tren çeĢitlerini incelediniz mi?   

5. Yaptığınız araĢtırmanın sunumunu hazırladınız mı?   

6. Hazırladığını sunumu sınıf ortamında tartıĢtınız 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‖ye geçiniz. 
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ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 

 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. AĢağıdakilerden hangisi trenlerde ücretsiz seyahat edemez? 

A) Görevli polis                 

B) Görevli öğretmen 

C) Görevli askeri personel              

D) Görevli TCDD personeli 

 

2. Uzun mesafeli hızlı trenler olup yolcusu yoğun olan yerlerde duran trenlere ne ad verilir? 

A) Ekspres   

B) Banliyö treni    

C) Bölgesel ekspres  

D) Mavi tren 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi hafif raylı ve metro sistemlerinde hızlı, etkin ve güvenli 

ücretlendirmenin sağlanması için kullanılmaktadır? 

A) Jeton         

B) Abonman  

C) Karton bilet     

D) D)Turnike sistemleri 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi taĢıma ücreti hesaplanmasında dikkate alınan ölçütlerden biri 

değildir? 

A) EĢyanın cinsi   

B) TaĢıma mesafesi  

C) EĢyanın değeri       

D) Yükün ağırlığı 

 

5. Yük taĢımalarında taĢıma ücreti en az kaç kilometre üzerinden hesaplanır? 

A) 100 km   

B) 150 km    

C) 200 km   

D) 300 km   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise ―Modül Değerlendirme‖ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VEDEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Raylı sistemlerin tarihî geliĢimini araĢtırdınız mı?   

2. TMĠ sistemini araĢtırınız mı?   

3. TSĠ sistemini araĢtırınız mı?   

4. Tren trafik güvenliğini sağlayan iĢaretleri incelediniz mi?   

5. Mekanik güvenlik iĢaretleri ve sinyalleri incelediniz mi?   

6. Raylı sistemlerde kullanılan iletiĢim çeĢitlerini ve 

cihazlarını incelediniz mi? 

  

7. Manevraları, çeĢitlerini ve yapılıĢ kurallarını incelediniz 

mi? 

  

8. Yolcu ve yük taĢımalarının ücretlendirilmesini incelediniz 

mi? 

 

  

9. Yolcu taĢımacılığını incelediniz mi? 
  

10. Yük taĢımacılığını incelediniz mi?   

 

 
DEĞERLENDĠRME 

 

Değerlendirme sonunda ―Hayır‖ Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

―Evet‖ ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

 

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

 

1 B 

2 A 

3 D 

4 C 

5 C 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 D 

4 B 

5 C 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 B 

4 A 

5 D 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 D 

3 A 

4 C 

5 D 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 D 

4 C 

5 B 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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