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MODÜL Tren Trafik Ġdaresi 

MODÜLÜN TANIMI 
Tren trafik yönetimi ile ilgili yeterliklerin kazandırıldığı bir 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40 / 32  

ÖN KOġUL  

YETERLĠLĠK Tren trafik yönetimi yapmak  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun ortam ve araç gereçler sağlandığında iĢletme talimat 

ve yönetmeliklerine uygun olarak TSĠ ve TMĠ sistemine göre 

tren trafiğinde iĢlem yapabilecek, istasyonlarda ve ana yolda 

meydana gelen çekilen araç düzensizliklerini 

giderebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. TSĠ ve TMĠ sistemine göre tren trafiğinde iĢlem 

yapabileceksiniz. 

2. Ġstasyonlarda ve ana yolda meydana gelen çekilen araç 

düzensizliklerini giderebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye, sınıf veya gerçek çalıĢma ortamı  

Donanım: Telsiz, telefon, pano/yerel kumanda masası, 

gerekli formlar ve yönetmelikler ve trafik iĢaretleri  

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. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modül ile ülkemizde hızla geliĢen raylı sistemlerin trafik yönetimini 

öğreneceksiniz. 

 

Tren hatları üzerindeki trafiğin yönetimi, belirli merkezlerden sevk ve idare 

edilmektedir. Bu sayede, demir yolu trafiğinin emniyetli bir Ģekilde vaktinde akıcı ve 

ekonomik olarak yürütülmesi sağlanmaktadır. Tren trafik yönetimi çok önemlidir çünkü 

gözden kaçan küçük bir hata büyük aksaklıklara ve kazalara yol açabilir. 

 

Tren trafik yönetimi modülü ile tren hatları üzerindeki trafiğin sevk ve idare edilmesi 

iĢlemini, istasyonlar ve ana yolda meydana gelen düzensizliklerin neler olduğunu 

öğreneceksiniz.  

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında TSĠ ve TMĠ sistemine göre tren trafiğinde iĢlem 

yapabileceksiniz. 

 

 

 
  

 Çevrenizde bulunan raylı sistemlerde kullanılan trafik iĢletme sistemlerini 

araĢtırınız. 

 Demir yolu trafiğinin merkezlerden telefonla idaresi sistemini araĢtırınız. 

 Demir yolu trafiğinin bir merkezden kumanda edilen sinyallerle sevk ve idaresi 

sistemini araĢtırınız. 

 AraĢtırma konusunda sanal ortamda ve ilgili sektörde kaynak taraması yapınız. 

 Topladığınız bilgi ve dokümanları rapor hâline getiriniz ve hazırladığınız raporu 

sunum yaparak arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

1. ĠġLETME SĠSTEMLERĠNE GÖRE 

TRAFĠĞĠN ĠDARESĠ 
 

1.1. TMĠ Sisteminde Trafik Yönetimi 
 

Demir yolu trafiğinin merkezlerden telefonla idaresine TMĠ sistemi denir. TMĠ 

sisteminde merkez istasyonlarda trafik kontrolörünün bulunduğu bir trafik kontrolörü, 

kumanda merkezinde haberleĢme sistemleri, ses kayıt cihazları, sorumluluk alanındaki 

istasyonların özelliklerini gösterir Ģemalar, trafik kontrolörü grafiği, renkli kalemler bulunur. 

 

1.1.1. Trenlerin Hareket Saatleri  
 

Düzenli ve isteğe bağlı yolcu ve yük trenlerinin hareket saatleri tesisler daire 

baĢkanlığınca hazırlanan orerler ve varıĢ kalkıĢ tarifelerinde belirtilmektedir.  

 

Sonradan orer dıĢı sefere konulan tarifeli ve tarifesiz trenlerin kalkıĢ saatleri; tesisler 

daire baĢkanlığınca orerlerin ve varıĢ kalkıĢ tarifelerinin hazırlanmasından sonra trenin 

çalıĢacağı hat kesimine bildirilebileceği gibi tesisler daire baĢkanlığının trenleri sefere 

koyma ve seferden kaldırma yetkisi verdiği birimlerce de çalıĢacağı günde veya daha 

öncesinden ayrıca bildirilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Hizmete mahsus orerler, kalkıĢ-varıĢ tarifeleri ve grafiklerdir. Bunlar tesisler dairesi 

baĢkanlığınca hazırlanır. 

 

KalkıĢ-varıĢ tarifelerinde ait olduğu hat kısmının grafiğindeki bütün trenlerin iĢlediği 

kesimin seyir cetvelleri, istasyonlar arasındaki uzaklık, yolcu trenlerinin teĢkilatı, düzenli 

trenlerin iĢleme günleri, lokomotiflerin o kısımda trenin cinsine göre çekebileceği yükün 

ağırlığı, koĢum takımı çekerleri, fren emsalleri ile diğer gerekli bilgiler bulunur. 
 

Halka mahsus orerler, trenlerin iĢleme günleri ile hareket saatlerinin ve müĢterilerle 

ilgili bilgilerin yer aldığı ilanlar, afiĢler, yolcu rehberleri ve benzerleridir. Halka mahsus 

orerler; ticaret, hareket ve tesisler dairesi baĢkanlıklarınca müĢtereken hazırlanır ve dağıtımı 

yapılır. 

 

1.1.2. Trenlerin Kabul ve Sevk Yolları  
 

“Ġ” tipi veya “Toros” tipi emniyet tesisatı ya da ileri koruması olan istasyonların giriĢ 

iĢaretleri, herhangi bir yanlıĢ anlamaya yer vermeyecek Ģekilde serbest duruma 

getirilmediğinde; “Toros” tipi emniyet tesisatı ve ileri koruma bulunan istasyonlar ile hiçbir 

tesisatı olmayan istasyonlarda baĢ makasta görevli tren teĢkil memuru tarafından iĢaret 

gösterilmediğinde; gece makas fenerleri ıĢıklandırılmadığında veya giriĢ iĢaretlerinin 

fosforlu olmadığı durumlarda trenler istasyona giremez.  

 

BuluĢma, öne geçme veya herhangi bir zorunluluk yoksa bütün trenler istasyonun ana 

yoluna alınır. Tren teĢkil memurları, makasa trenin istasyona geliĢ saatinden en geç 15 

dakika önce gönderilir. 

 

Mekanik giriĢ iĢaretleri trenlerin geciktirilmemesi için trenin komĢu istasyondan 

hareket saati bildirildikten hemen sonra açılır ve trenin istasyona giriĢinden hemen sonra 

mutlaka kapatılır. ĠĢaretlerle korunmamıĢ istasyonlarda trenin istasyona girmesine engel bir 

durum olursa duruĢ mesafesi dikkate alınarak kırmızı iĢaret gösterilerek tren baĢ makas 

dıĢında durdurulur. 

 

Genelde karĢılıklı yönlerden gelen iki trenin bir istasyonda buluĢmasında her biri gidiĢ 

yönüne göre sol taraftaki yola kabul edilir. Ancak yolcu trenlerinin perona yakın yola 

alınması, bazı trenlerin doğru yoldan geçirilmesi zorunluluğunda veya çok ana yollu yerlerde 

bu kural dıĢına çıkılır. Her orer değiĢiminde tesisler dairesi baĢkanlığı veya tesisler 

müdürlüğü hangi istasyonlarda hangi trenlerin bu hükme göre kabul edileceğini bir emir ile 

bildirir. 

 

Nöbetçi hareket memurları, istasyona girecek veya durmadan geçecek ya da hareket 

edecek trenlere gerekli iĢaretleri vermek üzere trenin geçeceği yolu ve tren personelinin 

vereceği iĢareti görebileceği uygun bir yerde durur. 
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Genel kural olarak bir istasyona çeĢitli yönlerden aynı anda birden fazla trenin giriĢine 

izin verilmez. Ancak makaslar ve giriĢ sinyal veya iĢaretlerinin girecek trenlere göre 

düzenlenmiĢ olması veya istasyona gelecek trenlerin yokuĢ çıkıyor olmaları hâlinde aynı 

anda birden fazla trenin istasyona giriĢine izin verilir. Nöbetçi hareket memuru veya tren 

trafik kontrolörü aynı anda birden fazla trenin istasyona giriĢinde sakınca görürse trenlerin 

istasyona geliĢ saatini kendisi belirler. Hangi treni durdurarak istasyona kabul edecekse o 

treni, görevlendireceği memurlar veya iĢaretler aracılığı ile baĢ makastan önce veya sinyalde 

durdurur. 

 

Tek tren teĢkil memuru bulunan istasyonlardaki buluĢmalarda ana yola girecek treni 

nöbetçi hareket memuru, barınmaya girecek treni tren teĢkil memuru kabul eder. Ancak 

barınmaya girecek tren, tren teĢkil memurunun diğer treni kabul etmesine yetecek kadar 

zaman aralığında gelirse nöbetçi hareket memuru makasa gitmez; barınmaya girecek treni 

kabul eden tren teĢkil memuru trenin giriĢinden sonra makası ana yola düzenleyerek ana yola 

girecek trenin kabulü için vakit geçirmeden makasa gider. Barınmaya gelen tren geldiği 

hâlde diğer tren henüz gelmemiĢ ise yine tren teĢkil memuru makası ana yola düzenleyerek 

bu treni kabul için makasa gider ve nöbetçi hareket memurunun görev yerine dönmesini 

sağlar. Nöbetçi hareket memuru da tren teĢkil memurunu bu konuda mümkünse önceden 

uyarır. 

 

Treni hareket memuru kabul etmiĢse trenin ana yola girmesinden sonra makası 

barınmadan çıkacak trene, tren teĢkil memuru da ana yoldan çıkacak trene düzenleyerek 

trenlerin geçiĢini sağlar. Tren teĢkil memuru daha sonra tüm makasları ana yola 

düzenleyerek kilitler. 

 

Tren teĢkil memurunun olmaması veya nöbetçi hareket memurunun treni kabul için 

makasa gitmesinin mümkün olmadığı durumlarda, önceden tren personeline yazılı olarak 

bildirmek Ģartıyla tren istasyonun doğru yoluna tren teĢkil memursuz kabul edilir. Bu 

durumda tren, baĢ makasta durduktan ve makasın doğru yola düzenlenmiĢ olduğu tren 

personeli tarafından kontrol edildikten sonra istasyona girecektir. 

 

Bir tren için serbest duruma getirilen makaslar kesin bir zorunluluk olmadıkça 

kapatılamaz ve üzerinde bir tren veya lokomotif bulunduğu sırada tren veya lokomotifin 

yanlıĢ yola girdiği anlaĢılsa dahi kesinlikle çevrilmez, durma iĢaretleri verilerek yanlıĢ yola 

giren trenin durdurulması sağlanır. 

 

Yolcu trenleri, istasyonun, yolcuların inmesi veya binmesi ile eĢyaların yüklenmesi ve 

boĢaltılmasına en uygun yerinde durdurulur. Trenlerin duruĢ yerlerinin belirlenmesi, nöbetçi 

hareket memurlarının yoksa tren Ģefinin görevi olduğundan makinistler bunların vereceği 

iĢaretlere kesinlikle uymak zorundadır. Nöbetçi hareket memuru veya tren Ģefi tarafından 

durma iĢareti verilmeyen trenler, kabul edildikleri yolun limitleri içine girdikten sonra durur. 

 

Trenler mutlaka kabul edildikleri yolların limitleri içinde ve makaslar bölgesini 

meĢgul etmeyecek Ģekilde durur. Limitten daha ileriye çekilmesi gerekiyorsa tren durduktan 

sonra nöbetçi hareket memurundan veya tren trafik kontrolöründen izin alınır. 
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Trenlerin istasyonlara kabulü sırasında makaslar; 

 

 BuluĢma ve öne geçme yoksa trenin giriĢine ve çıkıĢına, 

 BuluĢma varsa önce her iki taraftan trenlerin giriĢine ve trenler istasyona girip 

limit yaptıktan sonra her iki trenin çıkıĢına, 

 Öne geçme varsa önce istasyona ilk gelecek trenin giriĢine, bu tren gelip limit 

yaptıktan sonra arkadan gelip öne geçecek trenin giriĢine ve çıkıĢına, bu tren 

öne geçip istasyonu terk ettikten sonra ilk gelen trenin çıkıĢına göre düzenlenir. 

 

 

Resim 1.1: Ġstasyon kabul ve sevk yolları 

Son vagonda görevli personel, trenin son vagonu tren arka destekli ve destek 

lokomotifi de dâhil kabul edildiği yolun limitleri içine girmiĢ ise yeĢil iĢaret; limit içine 

girmeden durmuĢ ise kırmızı iĢaret gösterir. Bu iĢaret makinistin görmesi için diğer tren 

personeli tarafından tekrar edilir. Treni kabul eden tren teĢkil memuru da son vagon limitler 

içine girinceye kadar treni izler ve gördüğü düzensizlikleri ilgililere bildirir. 

 

Tren, kabul edildiği yolun limitleri içine girmeden veya makaslar bölgesini meĢgul 

edecek Ģekilde veyahut limiti geçtikten sonra durursa istasyon nöbetçi hareket memurundan 

o yoksa tren Ģefinden izin aldıktan sonra limitler içine girmek üzere ileri veya geri hareket 

ettirilir. Ancak bir tehlike varsa makinist kendi kararıyla hareket edebilir. 

 

Trenin kabul edileceği yolu değiĢtirmeye nöbetçi hareket memuru yetkilidir. Nöbetçi 

hareket memuru yaptığı değiĢikliği trenin kabulü ve gönderilmesinden sorumlu personel ile 

manevra personeline önceden bildirir. 

 

Tren doluysa veya kör yola kabul edilecekse duruĢu olan önceki istasyon tarafından 

durum tren Ģefine, makiniste ve varsa destek makinistine bildirilir. 
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Genel olarak önden verilecek destek lokomotifi bağlanacağı trenin kabul edileceği yol 

üzerinde bekletilmez. Zorunlu olarak aynı yol üzerinde bekletilmesi gerekirse durum tren 

Ģefine, makiniste ve varsa destek makinistine bildirilir.  

 

Trene hareket emri veren nöbetçi hareket memuru ve treni kabul eden tren teĢkil 

memuru; gelen, giden ve durmadan geçen trenlerin tamam ve yolda kopmamıĢ olduklarını 

kontrol etmek zorundadır. 

 

Ġstasyonda duran yolcu treninin yanından geçen trenlerin makinistleri inip binen 

yolcuları uyarmak için lokomotif düdüğü ile sık sık iĢaret verir. 

 

1.1.3. Sevk Emirleri 
 

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

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

kontrolörleri tarafından sevk emirleri aĢağıdaki metinlere uygun olarak verilir.  

 

1.1.3.1. Bir Sonraki Ġstasyona Sevk Emri 

 

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

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

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

Trafik Kontrolörü: Tamam 

 

1.1.3.2. Birkaç Ġstasyona Birden Devamlı  Sevk Emri  

 

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

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

B Ġstasyonu Hareket Memuru: B anlaĢıldı. Soyadı. 

C Ġstasyonu Hareket Memuru: C anlaĢıldı. Soyadı. 

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

Trafik Kontrolörü: Tamam 

 

1.1.3.3. Gönderilecek Trenle BuluĢmak Üzere KarĢı Yönden Bir Tren Gelmekteyse 

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 
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1.1.3.4. Gönderilecek Trenle BuluĢmak Üzere KarĢı Yönden Bir Tren Gelmekteyse 

BuluĢma Bekleyen Bu Trene Birkaç Ġstasyona Birden Devamlı Sevk Emri  

 

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

D’ye kadar sevk ediniz. Soyadı. 

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

edilecektir. Soyadı. 

B Ġstasyonu Hareket Memuru: B anlaĢıldı. Soyadı. 

C  Ġstasyonu Hareket Memuru: C anlaĢıldı. Soyadı. 

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

Trafik Kontrolörü: Tamam. 

 

1.1.3.5. Bir Sonraki Ġstasyona Vaktinden Önce Sevk Emri  

 

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

sevk ediniz. Soyadı. 

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

edeceğim. Soyadı. 

B Ġstasyonu Hareket Memur .......... tren vaktinden önce  B’ye  gelecektir. Soyadı. 

Trafik Kontrolörü: Tamam 

 

1.1.3.6. Birkaç Ġstasyona Birden Vaktinden Önce Tren Gönderilmesi 

 

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

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

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

edilecektir. Soyadı. 

B Ġstasyonu Hareket Memuru: B anlaĢıldı. Soyadı. 

C Ġstasyonu Hareket  Memuru: C anlaĢıldı. Soyadı. 

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

Trafik Kontrolörü: Tamam. 

 

1.2. TSĠ Sisteminde Trafik Yönetimi 
 

TSĠ (CTC); bir hat kesimi üzerinde tren ve makine seyirlerinin bir merkezden 

kumanda edilen sinyallerle sevk ve idare edildiği demir yolu iĢletme sistemidir. 

 

Sinyalizasyon sisteminin amacı; 

 

 Emniyetli, 

 Akıcı, 

 Ekonomik bir iĢletmeciliğin sağlanmasıdır. 
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TSĠ sisteminin özellikleri aĢağıda belirtilmiĢtir:  

 

 TSĠ sisteminin uygulandığı hat kısmında terminal ve saydinglerin giriĢ ve 

çıkıĢları ile terminal ve saydinglerin arasında bulunan blokların giriĢlerine 

konulan sinyallerle trenlerin trafiği akıcı olarak sağlanır. Sistemde terminal ve 

saydinglerin arasındaki hat kısmı birçok bloklara ayrılarak birbirini takip eden 

birden fazla trenin aynı anda iki terminal veya sayding arasında seyir ettirilmesi 

ve hat kabiliyetinin artması sağlanır. 

 Sinyaller ve uzaktan kumandalı motorlu makaslar uzaktan kumanda ile 

düzenlendiğinden personelden tasarruf edilir ve otomatik fren sistemi ile de 

daha emniyetli bir trafik akıcılığı sağlanır. 

 Pano üzerinde kumandalı sinyaller, makaslar ve geçitler küçük ölçekli mozaik 

parçalar hâlinde belirlenmiĢtir. Pano üzerindeki kumandalı sinyal izlenimleri 

düzenlenmemiĢse sönük, düzenlenmiĢse yeĢildir.  

 Trafik kumanda panosundan kumanda bölgesindeki bütün trenlerin izlenmesi 

mümkün olduğundan tren trafiği düzenli bir Ģekilde yürütülür. 

 Makasların ve sinyallerin pozisyonları trafik kumanda merkezinden ve istasyon 

kumanda masasından izlenir. 

 Bu sistemde trenlerin trafiği tamamen sinyal renk bildirilerine ve trafik 

kontrolörü tarafından verilecek emirlere göre sağlanır. 

 Yolcu taĢıyan trenler hariç yük trenleri, demir yolu makineleri ve iĢ trenleri ile 

tek lokomotifler; sinyaller serbest yol bildirisi veriyorsa terminal ve 

saydinglerden vaktinden önce hareket edebilir ve durmadan geçebilir. 

 Birden fazla ana yolu bulunan hatlardaki sinyaller gidiĢ ve dönüĢe kumanda 

edecek Ģekilde konulduğundan trafik kontrolörü gerektiğinde trenlerin trafiğini 

gidiĢ yolu yerine dönüĢ yolundan veya dönüĢ yolu yerine gidiĢ yolundan 

düzenleyebilir. 

 KayaĢ-Çetinkaya, Ġskenderun-Divriği, Basmane-Aliağa, Alsancak-Cumaovası, 

Halkalı-Kapıkule arası sistemde gerek gördüğünde trafik kontrolörü terminal 

veya saydinglerde terminal veya saydinglerin bir tarafı veya her iki tarafı için 

yerel kumanda izni verir. Bu durumda tren trafiği ve manevralar istasyon 

kumanda masası veya panosundan yetki verilmiĢ personel tarafından 

düzenlenerek idare edilir. Yerel kumanda izni trafik kontrolörü tarafından sözlü 

ve elektriksel olarak verilir. KayaĢ-HaydarpaĢa arasında pano kullanma izni 

alındığında sinyaller bildiri vermez ve trafik kumanda merkezinden sinyaller 

sönük, makaslar ise flaĢ durumda görülür. 

 Kumanda bölgesinde seyir eden bütün trenlerin hareketleri ve kırmızı sinyalden 

geçiĢleri trafik kumanda merkezinde bulunan trengrafa otomatik olarak 

kaydedilir. Ayrıca bazı kumanda merkezlerinde yapılan iĢlemler ile arızalar 

otomatik yazıcılar tarafından saat belirtilerek kaydedilir. 
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1.2.1. Sinyal Bildirileri 
 

YeĢil ıĢık; ilerle, sarı ıĢık; kontrollü ilerle (Ġlk ikaz olarak da algılanmalıdır.), kırmızı 

ıĢık; kesinlikle dur anlamındadır. Genelde sarı ıĢık ve kombine renkleri trenin kontrollü 

ilerlemesini ikaz eder. Kırmızı ve kombinasyonları duracak Ģekilde ilerlemeyi ikaz eder. 

YeĢil ve sarı kombinasyonları ise ilerlemeyi bildirir. Yanar söner ıĢıklar da manevra 

bildirimini verebilir.  

 

1.2.2. Sinyal ÇeĢitleri 
 

GörünüĢleri, kullanılıĢları ve görevleri bakımından sinyaller aĢağıda açıklanacaktır. 

 

1.2.2.1. GörünüĢleri Bakımından Sinyaller 

 

GörünüĢleri bakımından kullanılan değiĢik tipteki sinyaller aĢağıda verilmiĢtir. 

 

 Ġkili cüce renkli sinyaller  

 

Resim 1.2: Ġkili cüce renkli sinyaller 

 Üçlü cüce renkli sinyaller  

 

Resim 1.3: Üçlü cüce renkli sinyaller 
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 Üçlü yüksek renkli sinyaller  

 

Resim 1.4: Üçlü yüksek renkli sinyaller 

 Dörtlü yüksek renkli sinyaller  

 

Resim 1.5: Dörtlü yüksek renkli sinyaller 
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1.2.2.2. KullanılıĢları Bakımından Sinyaller 

KULLANILIŞLARI 

BAKIMINDAN

SİNYALLER

KULLANILIŞLARI 

BAKIMINDAN

SİNYALLER

KUMANDALI

SİNYALLER
KUMANDALI

SİNYALLER

OTOMATİK

SİNYALLER
OTOMATİK

SİNYALLER

KULLANILIŞLARI 

BAKIMINDAN

SİNYALLER

KULLANILIŞLARI 

BAKIMINDAN

SİNYALLER

KUMANDALI

SİNYALLER
KUMANDALI

SİNYALLER

OTOMATİK

SİNYALLER
OTOMATİK

SİNYALLER

 

ġekil 1.1: 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 

(ġekil 1.2). 

 

ġekil 1.2: Kumandalı sinyaller 

 Otomatik sinyaller: Kumandalı sinyaller dıĢında kalan, trafiğin yönüne ve 

kendinden bir sonraki sinyalin durumuna göre otomatik olarak renk bildirisi 

veren sinyallerdir (ġekil 1.3). 

 

ġekil 1.3: Otomatik sinyaller 
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1.2.2.3. Görevleri Bakımından Sinyaller 

 

 GiriĢ sinyalleri: Genelde istasyonun her iki giriĢinde bulunan giriĢ sinyalleri 

4’lü yüksek sinyallerden oluĢmuĢtur. Merkezden direkt kumanda edilebilir. 

Alttan itibaren sarı, kırmızı, yeĢil, sarı  renkler üst üste dizilmiĢtir.        

 

ġekil 1.4: GiriĢ sinyali 

 

Resim 1.6: GiriĢ sinyali 

 ÇıkıĢ sinyalleri: Ġstasyonun her iki çıkıĢ tarafında bulunur. Ana hat üzerindedir. 

Üç renkli yüksek, çift hatlı ise dört renkli yüksek olur. Yan yolların çıkıĢlarında 

ise üç renkli cüce sinyaller bulunur (ġekil 1.5). 

 

ġekil 1.5: ÇıkıĢ sinyalleri 
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Resim 1.7: ÇıkıĢ sinyalleri 

 

Resim 1.8: Üç renkli cüce sinyalleri 

 

Resim 1.9: ÇıkıĢ sinyalleri (çift hatlı yollarda) 
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 Blok sinyalleri: Ġstasyonlar arasında açık hatta bulunan, blokların giriĢine 

konmuĢ 3’lü,  yüksek sinyallerdir. Bu sinyaller kendinden bir sonraki sinyalin 

durumuna göre otomotik olarak renk bildirisi verir. Bloklar yaklaĢık 2 km 

uzunluğundadır. 

 

ġekil 1.6: Blok sinyalleri 

Otomotik bloklarda ilerleyen trenler, blokların meĢguliyetlerine göre renk bildirisi 

veren blok sinyallerine göre ilerler.  

 

Blok sinyallerinin tren hareketlerine göre renk bildirileri aĢağıdaki Ģekillerde 

gösterilmektedir. 

 

ġekil 1.7: Ġki blok boĢsa giriĢ bloktaki sinyal yeĢil yanar 

 

ġekil 1.8: ÇıkıĢ sinyalleri tek blok boĢsa blok giriĢ sinyali sarı yanar 

 

ġekil 1.9: ÇıkıĢ sinyalleri blok doluysa blok giriĢ sinyali kırmızı yanar 
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Resim 1.10: Blok sinyalleri 

 YaklaĢma sinyalleri: Her istasyon giriĢ sinyalinin bir öncesinde bulunan 

kumandalı blok sinyalidir. GiriĢ sinyaline uzaklığı yaklaĢik 1500 m kadardır 

(Resim 1.11). 

 

ġekil 1.10: YaklaĢma sinyali 

Tüm sinyaller  normal hava koĢullarında yaklaĢık 1000 m uzaklıktan görünecek 

Ģekilde dizayn edilmiĢlerdir. Otomotik blok sisteminde blok sinyaller, kabin sinyaller veya 

her ikisi birden otomatik olarak idare edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1.11: YaklaĢma sinyalleri 
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 Koruma sinyalleri: Terminal istasyonları veya manevrası fazla olan 

istasyonlarda giriĢ sinyalinden bir evvelki kumandalı sinyallerdir (ġekil 1.11). 

Koruma Sinyali

YS

YS

DEPO

Koruma Sinyali

YS

YS

DEPO

 

ġekil 1.11: Koruma sinyalleri 

 Tekrarlama sinyali: Belirli bir uzaklıktan görülemeyen, sinyallere 400 metre 

mesafeye kadar konulan ve bu sinyalin durumuna göre renk bildirisi veren, iki 

renkli ve altında yuvarlak süt beyaz üzerine siyah renkli (T) harfli levha bulunan 

yüksek sinyallerdir (ġekil 1.12). 

TekrarlamaTekrarlama
 

TekrarlamaTekrarlama

 

ġekil 1.12: Otomatik blok sinyalinde tekrarlama 
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1.3. Yüksek Hızlı Trende Trafik Yönetimi 
 

Bugünün hızlı trenleri, ilk örneklerinin 10 katından daha fazla bir hızla gitmektedir. 

Ancak bu hıza ulaĢmanın belli koĢulları vardır. Sistemin baĢarılı olması, oluĢturulacak 

hatlara bağlıdır. 

 

Resim 1.12: Yüksek hızlı tren demir yolu hattı 

Hızlı trenlerin söz konusu yüksek hızlara ulaĢması için bu hızı destekleyen özel yapım 

demir yolu hatları gerekmektedir (Resim1.11). UIC (Uluslararası Demir yolları Birliği) ve 

Avrupa Birliği, “yüksek hız” tanımını aynı esaslara dayandırmaktadır. UIC Yüksek Hız 

Departmanı ve Avrupa Birliği’nin 96/48 ve 2004/50/ AB numaralı direktiflerinde yüksek hız 

ana baĢlığı altında çok sayıda sistemi içeren bir tanım yapılmıĢtır. Bu tanımlarla belirlenen 

standardın altında kalan hatlar ise “Konvansiyonel (Geleneksel-Klasik)” olarak kabul 

edilmektedir. 

 

Yüksek hızlı tren, ticari hizmetlerde kullanılan en az 200 km/saat ve üzerindeki hıza 

ulaĢabilen sabit tertibatlı motor ve vagon setlerinden oluĢan dizidir. Belirli koĢullarda yatar 

gövdeli trenler gibi daha düĢük hızlarda iĢleyen (200 km/sa.) ancak kaliteli hizmet sunan tren 

türleri de yüksek hızlı trenler olarak tanımlanabilir. 

 

Demir yolu iĢletmeciliğine göre değiĢen bu tanım için 4 ayrı durum söz konusudur: 

 

 Hızlı tren iĢletmeciliğinde en klasik sistem, hızlı trenlerin kendi hatlarında, 

konvansiyonel trenlerin kendi hatlarında çalıĢmasıdır. Japonya’daki JR East, JR 

Central ve JR West Shinkansen hatları böyledir. 

 Hızlı tren hatlarında yalnızca hızlı trenler çalıĢır. Konvansiyonel hatlarda ise 

hem konvansiyonel trenler hem de hızlı trenler, konvansiyonel tren hızlarında 

çalıĢır. Fransa’da SNCF’nin iĢlettiği hatlar böyledir. 

 Konvansiyonel hatlarda sadece konvansiyonel trenler çalıĢır. Hızlı tren 

hatlarında ise hızlı trenlerle konvansiyonel trenler birlikte çalıĢabilir. Ancak 

konvansiyonel trenler daha düĢük hızlarda gideceğinden kapasite azalmaktadır. 

Ġspanya’da RENFE’nin iĢlettiği hatlar böyledir. 
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 Konvansiyonel ve hızlı trenler aynı hatlarda birlikte çalıĢabilir. Almanya ve 

Ġtalya’da durum böyledir. Almanya (DB AG) ve Ġtalya (Trenitalia) demir 

yolları, tüm tren trafiğini hızlı tren trafiğini hesaba katarak planlamaktadır. 

 

Yüksek hızlı trende trafik planlanması Ģu Ģekilde yapılmaktadır:  

 

Yüksek hızlı trenler THTY’nin 8. maddesine göre 91 bin serisinden numaralandırılır. 

THTY hükümlerine göre sefere konur. Bu hatta seyir edecek iĢ, bakım ve hizmet trenlerinde 

bölge kodu olarak (9) kullanılmaktadır. 

 

Yüksek hızlı trenlerde 5505 model trafik cetveli kullanılacaktır. Trafik cetveline ilk 

çıkıĢ ve son varıĢ saatleri ile duruĢ yapılması hâlinde yeri ve saati, görevli personel isimleri, 

trendeki demirbaĢlar ve aksaklıklar kaydedilmektedir. 

 

Trenler, istasyonlardan sinyal bildirileri ile hareket eder. Ġlk çıkıĢ garlarında sinyal 

bildirileri ile birlikte hareket emri, nöbetçi hareket memuru tarafından gösterilecek hareket 

diski ile verilir.  

 

Tren trafiği yüksek hızlı tren kumanda masasından yönetilecektir. 2. bölge 

müdürlüğünce trafiğin yönetimi konusunda trafik kontrolörleri arasında yetki paylaĢımı ile 

ilgili düzenleme yapılacaktır. Lokal kumanda yapabilen teknik binalardan trafik 

kontrolörünün talimat ve izni olmadan makas ve sinyal tanzimi yapılmaması için teknik ve 

idari tedbirler 2. Bölge Müdürlüğünce alınmaktadır. 

 

Hat boyundan ve teknik binalardan yüksek hızlı tren kumanda merkezi ile yapılacak 

haberleĢmede sisteme ait telefonlar kullanılacaktır. GSM-R telefonları devreye girinceye 

kadar tren üzerinden kumanda merkezi ile yapılan görüĢmelerde telsiz veya yüksek hızlı tren 

kumanda merkezlerinde bulunan ve kayıt altına alınabilen GSM telefonları kullanılacaktır. 

Ölü bölgelerde kumanda merkezi ile görüĢme zorunluluğu olduğunda tren durdurularak 

sisteme ait yol boyu telefonları ile görüĢülecektir. Sisteme ait sabit telefonlarla görüĢme 

olanağı olan personelin kumanda merkezi ile telsizle görüĢmeleri yasaklanmıĢtır. 

 

1.3.2. Yüksek Hızlı Trende Kullanılan Sinyaller Renk Bildirileri ve Anlamları 
 

Yüksek hızlı yol boyu sinyalizasyon sistemi, aĢağıdaki Ģekilde gösterilen sinyal 

tiplerini kullanacaktır. Soldan sağa 3 veya 4 bildirimli yüksek sinyaller, hız göstergeli 

yüksek sinyaller ve 3 bildirimli cüce sinyallerdir. 
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ġekil 1.13: Sinyal tipleri 

Sinyaller, konumlarına ve yol boyu sinyalizasyon sistemindeki rollerine göre 

aĢağıdaki Ģekilde adlandırılır: 

 

 Alfanümerik göstergeli sinyaller: Alfanümerik gösterge monte edildiği 

yerdeki sinyalden sonra varılacak olan sinyalden geçiĢ hızını veya geçiĢ hızıyla 

birlikte sapma yönünü gösterir.  

 

Alfanümerik gösterge; giriĢ sinyallerinde, çıkıĢ sinyallerinde ve (KS) kumandalı 

sinyallerde kullanılır. 

 

Alfanümerik gösterge; monte edildiği sinyalin kırmızı olması durumunda bildiri 

vermez. 

 

Bir sinyal tanzimi yapıldığında alfanümerik gösterge arızalanmıĢ ise bu durum 

anklaĢman tarafından tespit edilir ve arızalı alfanümerik göstergenin monte edildiği 

sinyalden sonraki sinyal kırmızı olarak değerlendirilir. Bu durumda ETCS L1 hareket 

yetkisini kırmızı olarak değerlendirilen sinyale göre belirler. 

 

Alfanümerik göstergeler monte edildiği yerdeki sinyalden bağımsız bir Ģekilde 

adlandırılmaz. 
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Bildirim Anlamı 

Ok iĢaretsiz beyaz rakamlar 

(65/110) 

veya 

Beyaz sapma yönlü rakamlar 

(65/110) 

 

Varılacak olan sinyaldeki maksimum hızı gösterir 

(65/110 km/h).  

Varılacak olan sinyalin devamında sapma varsa maksimum 

hızla birlikte makas üzerindeki sapma yönünü de gösterir. 

Tablo 1.1: Alfanümerik göstergeli sinyallerin renk bildirimi ve anlamları 

 GiriĢ sinyalleri: Sapmalı bir kesimi veya istasyon yollarını korumak için 

kullanılan sinyale giriĢ sinyali denir.   Ġki çeĢit giriĢ sinyali vardır: 

 

 Sinyalden sonra güzergâhta bir sapma varsa her biri dört lamba ile teçhiz 

edilir (yukarıdan aĢağı doğru bakıldığında sarı, yeĢil, kırmızı ve sarı). 

 Sinyalden sonra yalnızca düz bir hat varsa üç lamba ile teçhiz edilir 

(yukarıdan aĢağıya doğru bakıldığında sarı, yeĢil ve kırmızı).  

 

Bir giriĢ sinyalinde aynı anda en fazla 2 renk bildirimi olur. GiriĢ sinyallerinde flaĢ 

renk bildirimi kullanılmaz. GiriĢ sinyalleri aynı zamanda trenlerin bir sonraki sinyale kadarki 

performanslarını artırmak amacıyla alfanümerik bir sinyalle teçhiz edilebilir.  

 

GiriĢ sinyalleri “S0#” olarak adlandırılmıĢtır. 

 

 Kumandalı sinyaller (KS): GiriĢ kesimlerini korur. Bu sinyaller, yaklaĢım 

levhaları ile bildirilir ve sadece üç lamba ile teçhiz edilir. Bu sinyaller 

(yukarıdan aĢağıya bakıldığında sarı, yeĢil ve kırmızı) aynı zamanda 

alfanümerik gösterge ile teçhiz edilir.  

 

Kumandalı sinyalde aynı anda en fazla bir renk bildirisi olur (alfanümerik gösterge 

dıĢında), yanar-söner renk bildirisi kullanılabilir. Kumandalı sinyaller “KS###” olarak 

adlandırılmıĢtır. 

 

 Ana yol yüksek çıkıĢ sinyalleri: Ġstasyonlardaki ana hatlar üzerindeki istasyon 

yollarını sınırlandırmak için yerleĢtirilir. Bunlar makas bölgelerini ve istasyon dıĢındaki ilk 

blok kesimini korur. Ġki tür yüksek çıkıĢ sinyali bulunmaktadır.  
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 Ana hat üzerinde çıkıĢ sinyalleri, sinyalden sonra sapmalı bir yol varsa 

dört lamba ile teçhiz edilmiĢtir (yukarıdan aĢağıya bakıldığında sarı, 

yeĢil, kırmızı ve sarı). 

 Ana hat üzerindeki çıkıĢ sinyalleri, sinyalden sonra düz bir güzergâh 

varsa üç lamba ile teçhiz edilir (yukarıdan aĢağıya bakıldığında sarı, yeĢil 

ve kırmızı).  

 

Bir çıkıĢ sinyalinde aynı anda en fazla 2 renk bildirimi olur. ÇıkıĢ sinyallerinde yanar-

söner renk bildirimi kullanılabilir. Ana yol çıkıĢ sinyalleri “S%#” olarak adlandırılmıĢtır. 

 
Sinyal ĠĢareti Bildirim Anlamı 

  
 

Kırmızı 

 

Dur 

V=0 km/h 

 

YeĢil 

 

Serbest 

Tren sinyali izin verilen maksimum hızla geçebilir. 

Vmaks = 250 km/h 

 

Üst sarı 

Dikkatli ilerle 

Bu sinyalde alfanümerik bildiri yoksa bir sonraki 

sinyal DUR bilgisi verebilir. 

(KS) Kumandalı Sinyaller Ġçin Vmaks = 160 km/h 

GiriĢ Sinyalleri Ġçin Vmaks =65 km/h veya 110 

Km/h 

Ana Yol ÇıkıĢ Sinyalleri Ġçin Vmaks =160 km/h 

 

Sarı Üzeri 

YeĢil 

Ġlerle, makas üzerinde hız sınırlaması 

Bu bildirim, trenin sinyalden sonra AVM tipi 

makastan saparak geçeceği anlamına gelir. Bir 

sonraki sinyal ilerle bildirimi vermektedir. 

Vmaks =110 km/h 

Not: GiriĢ sinyallerinde bulunan bir alfanümerik 

gösterge, bir sonraki sinyale kadar hızı 

sınırlayabilir. 
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Sinyal ĠĢareti Bildirim Anlamı 

 

 

 
Yanar-Söner 

YeĢil 

Ġlerle 

Bir sonraki sinyalde hız sınırlaması var. 

 

Vmaks = 250 km/h 

 

Not: Bu bildirim istasyon yollarını koruyan giriĢ 

sinyallerinde verilmez. 

 

Sarı Üzeri Sarı 

Makas üzerinden sapma yaparak ilerle 

 Bu sinyalde alfanümerik bildiri yoksa bir sonraki 

sinyal dur bilgisi verebilir. 

 

Vmaks = 65 km/h veya 110 km/h 

 

Kırmızı Üzeri 

YeĢil 

Manevra bölgesinde manevra hızı ile ilerle 

Bu bildirim, trenin bir manevra güzergâhında 

manevra hızı ile ilerleyebileceği anlamına gelir. 

Vmaks= 25 km/h 

 

Not: Bu bildirime GiriĢ ve ÇıkıĢ sinyalleri ile 

koruma sinyallerinde izin verilir. 

 

Kırmızı Üzeri 

Sarı 

MeĢgul veya sinyalsiz yola dikkatli ilerle 

Bu bildirim, trenlerin meĢgul bir istasyon yoluna 

veya sinyalsiz bir yola girmeleri için verilir. 

Vmaks= 25 km/h 

 

Not: Bu bildirime yalnızca 3’lü GiriĢ sinyallerinde 

izin verilir. 

 

Sarı Üzeri 

Kırmızı 

MeĢgul veya sinyalsiz yola dikkatli ilerle 

Bu bildirim, trenlerin meĢgul bir istasyon yoluna 

veya sinyalsiz bir yola girmeleri için verilir. 

Vmaks= 25 km/h 

 

Not: Bu bildirime yalnızca 4’lü GiriĢ sinyallerinde 

izin verilir. 

Tablo 1.2: Kumandalı sinyal, giriĢ sinyali ve ana yol çıkıĢ sinyalleri renk bildirimi anlamları 
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 Cüce çıkıĢ sinyalleri: Cüce çıkıĢ sinyali istasyon yan (tali) yollarını korumak 

için yerleĢtirilmiĢtir. Bir cüce sinyalde manevra varsa en fazla iki, yoksa en 

fazla 1 renk bildirimi olur. Cüce sinyallerde yanar-söner renk bildirimi 

kullanılmaz. Her biri üç lamba ile teçhiz edilmiĢtir (yukarıdan aĢağıya 

bakıldığında kırmızı, yeĢil ve sarı).  

 

Cüce çıkıĢ sinyalleri, “S%#” olarak adlandırılacaktır.  

 
Sinyal ĠĢareti Bildirim Anlamı 

 

Kırmızı 

Dur 

Hiçbir trenin sinyali geçmesine izin verilmez. 

V = 0 km/h 

 

YeĢil 

Ġlerle, makas üzerinde hız sınırlaması 

Bu bildirim, trenin sinyalin devamındaki makas 

üzerinden geçeceğini ve bir sonraki sinyalin ilerle 

bildirimi verdiği anlamına gelir. 

Vmaks = 65 km/h 

 

Sarı 

Dikkatli ilerle, bir sonraki sinyal DUR bilgisi 

verebilir. 

Bu bildirim, trenin sinyalin devamındaki makas 

üzerinden geçeceğini ve bir sonraki sinyalin DUR 

bildirimi verdiği anlamına gelir. 

Vmaks = 65 km/h 

 

 

YeĢil Üzeri 

Kırmızı 

Manevra bölgesinde, manevra hızı ile ilerle 

Bu bildirim, trenin bir manevra güzergâhında 

manevra hızı ile ilerleyebileceği anlamına gelir. 

Vmaks= 25 km/h 

Tablo 1.3: Cüce sinyallerin renk bildirimleri ve anlamları 

 Blok sinyalleri: Blok sinyalleri otomatik blok iĢlevi bulunan hatlar üzerinde 

kullanılır. Bir blok sinyalinde aynı anda en fazla 1 renk bildirimi olur. Blok 

sinyallerinde yanar-söner renk bildirimi de kullanılır. Bir blok sinyali, her biri 

tek flamanlı, üç lamba ile teçhiz edilmiĢtir; yukarıdan aĢağıya bakıldığında renk 

sıralaması sarı, yeĢil ve kırmızıdır. 

 

Blok sinyalleri “BS ###” olarak adlandırılır. 
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Sinyal ĠĢareti Bildirim Anlamı 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kırmızı 

Dur 

Hiçbir trenin sinyali geçmesine izin verilmez. 

V = 0 km/h 

 

Sarı 

Dikkatli ilerle 

Bu sinyalden bir sonraki sinyal DUR bilgisi verebilir. 

Vmaks = 160 km/h 

 

Yanar-Söner 

YeĢil 

Ġlerle, bir sonraki sinyalde hız sınırlaması var 

Vmaks = 250 km/h 

 
 

YeĢil 

Serbest 

Tren sinyali izin verilen maksimum hızla geçebilir. 

Vmaks = 250 km/h 

Tablo 1.4: Blok sinyallerin renk bildirimleri ve anlamları 

 

 YaklaĢım levhaları: YaklaĢım levha setleri, makinistleri blok sonu ve bir giriĢ 

kesiminin yakın olduğu hakkında uyarır. Bunlar, her bir kumandalı sinyalinden 

(KS) önce, aĢağıdaki resimde gösterilen mesafelere göre yerleĢtirilir. Her bir 

set, 3 adet levhadan oluĢur ve levha üzerindeki her çizgi kumandalı sinyale olan 

100 m’yi ifade eder.  
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ġekil 1.14: YaklaĢım levha setleri 

 

Tablo 1.5: Sinyal bildirimleri özeti 

 Sinyal geri düĢme bildirimleri: Sinyallerdeki herhangi bir lamba arıza yaparsa 

anklaĢman bunu fark eder ve otomatik olarak bu sinyal için geri düĢme bildirimi 

komutunu verir. Geri düĢme bildirimi, aĢağıdaki tabloda gösterildiği gibi her 

zaman daha kısıtlayıcı olacaktır.  
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Tablo 1.6: Geri düĢme bildirimleri 

1.3.3. Yüksek Hızlı Trende Kullanılan Sinyallerin, Makasların ve Ray 

Devrelerinin Adlandırması ve Numaralandırması 
 

Hat için kullanılan sinyallerin, makasların ve ray devrelerinin isimleri aĢağıdaki 

gibidir: 

 

 GiriĢ sinyalleri: S0# 

 ÇıkıĢ sinyalleri: S#% 

 Kumandalı sinyaller: KS ### 

 Blok sinyalleri: BS ###  

 Makaslar: Mnn 

 Ġstasyon içi ray devreleri: %%ST 

 Makas ray devreleri:  

 Tek makas: nnMT,  

 Birkaç makas: nnMnnMT  

 Blok kesimlerinin ray devreleri: ### BT  

 Her bir blok kesiminin ray devresi: ###BT#/#  (003BT1/3, 003BT2/3, 

003BT3/3) 

 

1.3.3.1. Numaralandırmada Uyulacak Kurallar 

 

 Ġstasyon yolları [%%]:  (01, 02, …) istasyon binasına veya teknik binaya en 

yakın istasyon yolu 01ST olarak baĢlar ve diğer yolların numaraları artarak 

devam eder. 

 

 GiriĢ sinyalleri [S0#]:  Kuzeydeki hattan baĢlar. 

 

 Doğu yönüne ÇĠFT sayılar (02, 04, …)  

 Batı yönüne TEK sayılar (01, 03, …) 
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 Ġstasyon çıkıĢ sinyalleri: [S%#] 

 

 Ġlk rakam (%): Sinyalin tahsis edildiği istasyon hattının numarası: 

(1,2,3,…) 

 Ġkinci rakam: Doğu yönüne (2), batı yönüne (1) 

 

 Makaslar [Mnn]:  

 

 Batı tarafı: (01,03,…,) Teknik binanın bulunduğu taraftan baĢlar.  

 Doğu tarafı: (02,04,…,) Teknik binanın bulunduğu taraftan baĢlar. 

 

 Makasların ray devreleri [nn]: Makasla aynı sayı 

 

 Blok sinyalleri [###]: Ankara CTC kontrol alanının doğusundan baĢlar.  

 

 DOĞU yönündeki sinyaller, ÇĠFT sayılar ([012, 014], [022,024],…) 

kuzey hattan baĢlar. 

 BATI yönündeki sinyaller, TEK sayılar ([011, 013], [021,023],…) kuzey 

hattan baĢlar. 

 

 Blok ray devreleri [###]: Ankara CTC kontrol alanının doğusundan baĢlar. 

 

 Kuzey yol ray devreleri: Tek sayılar, (001, 003,…)  

 Güney yol ray devreleri: Çift sayılar, (002, 004,…) 

 

1.3.4. Ankara-Ġstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı Kesimi Sinyalizasyon 

Prensipleri 
 

Ankara-Ġstanbul arasında yüksek hızlı (maksimum 250 km/h), çift hatlı, 

elektrifikasyonlu, sinyalizasyonlu hat inĢa edilmektedir. Hattın tamamında sinyalizasyon 

kontrolü için “makas teknik binaları” ve “teknik binalar” yapılmaktadır. 

 

Yeni hattın tümünün uzaktan kontrolü, Ankara’da yer alan trafik kontrol merkezi 

tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Mevcut istasyonlar  Beylikova, Biçer ve Polatlı’dır. 

 

 Makaslar 

 

 M-tipi: Ana yol-tali yol geçiĢini sağlayan makas, azami sapma hızı 65 

km/h  

 AVM-tipi: Ana yoldan diğer ana yola geçiĢ makası,  azami sapma hızı 

110 km/h 
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 Tren koruma sistemi 

 

ETCS L1 kabin içi teçhizat sistemi ile teçhiz edilmiĢ trenler, bu hat üzerinde azami 

300 km/saat hızla seyredebilecektir.  

 

ETCS L1 sisteminin arıza yapması ya da ETCS L1 kabin sinyalizasyon teçhizatı 

olmayan trenlerin azami 110 km/h hızla güvenli iĢletimi yol boyu sinyalleriyle sağlanacaktır 

(normal frenleme mesafesi yaklaĢık 110 km/sa. ile 850 m). 

 

Yüksek hızlı teren saatte ortalama 250 km/h gibi inanılması güç bir süratle, güvenli bir 

yolculuk imkânı sağlamaktadır. ATS, ERTMS, basınç değerlendirme sistemi, SICAS, ATP  

gibi dünya standartlarında teknolojik sistemleri rayla buluĢturulmuĢtur. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 AĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre TMĠ, TSĠ ve hızlı tren sistemlerindeki tren 

trafik yönetimini inceleyiniz.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Düzenli ve isteğe bağlı yolcu ve yük trenlerinin tesisler 

daire baĢkanlığınca hazırlanan orerler ve varıĢ kalkıĢ 

tarifelerini inceleyiniz.  

 Trenlerin kabul, sevk yolları ve sevk emirleri ile ilgili 

hususları inceleyiniz. 

 Ġstasyona kabul edilecek trenlerin kabul ve sevk yerlerini 

belirleyiniz. Belirlerken yolcu trenlerinin perona yakın 

olan yola alınmasını sağlayınız. 

 

 Trenin geçeceği yolun serbest olduğunu kontrol ediniz. 

 

 Manevra yapan trenlerin girecek olan treni tehlikeye 

sokmadığını kontrol ediniz. 

 Ġstasyon sınırları içindeki hemzemin geçitlerin 

bariyerlerinin kara yoluna kapatılmıĢ olduğunu kontrol 

ediniz. 

 

 Limit dıĢına bırakılmıĢ vagon olup olmadığını kontrol 

ediniz.    

 

 Güvenlik kurallarına 

uyunuz. 

 Emniyet tedbirlerini 

alınız.  

 Dikkatli ve titiz 

çalıĢınız. 

 Emirlere uyunuz. 

 Soğukkanlı olunuz. 

 Kriz yönetim 

becerilerinizi 

uygulayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Yol ve makasların zamanında trenlerin geçiĢine uygun 

duruma getirilip getirilmediğini kontrol ediniz. 

 

 

 Makasları, istasyona önce giren trenin giriĢine ve limit 

(diğer yoları meĢgul etmeyecek Ģekilde yerleĢim) 

yapmasına göre ayarlayınız. Daha sonra arkadan gelip 

öne geçecek olan trenin diğer yola giriĢine, çıkıĢına, öne 

geçmesine ve istasyonu terk etmesine göre ayarlayınız. 

Bundan sonra ilk trenin istasyonu terk etmesine göre 

ayarlayınız. 

 TSĠ sistemindeki sinyal bildirilerini inceleyiniz. 

 Yüksek hızlı trende kullanılan sinyaller, renk bildirileri 

ve anlamlarını inceleyiniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Orerler ve varıĢ kalkıĢ tarifelerini incelediniz mi?   

2. Trenlerin kabul, sevk yolları ve sevk emirleri ile ilgili hususları 

incelediniz mi? 
  

3. TSĠ sistemindeki sinyal bildirilerini incelediniz mi?   

4. Yüksek hızlı trende kullanılan sinyaller, renk bildirileri ve 

anlamlarını incelediniz mi?  
  

5. Tren trafiğinin yönetimi ile ilgili uyulması gereken güvenlik 

kurallarını incelediniz mi? 
  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

1. Hizmete mahsus orerler, kalkıĢ - varıĢ tarifeleri ve grafikler hangi daire tarafından 

hazırlanır? 

A) Cer dairesi 

B) Ticaret dairesi 

C) Tesisler dairesi 

D) Hareket dairesi 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi TMĠ ve TSĠ sistemindeki düzensizliklerden değildir?  

A) TSĠ sisteminin arızalanması 

B) Tren veya vagon kaçması          

C) Trende yangın çıkması 

D) Hava Ģartları 

 

3. Tren teĢkil memurları makasa trenin istasyona geliĢ tarihinden ne zaman önce 

gönderilir? 

A) 1 saat 

B) 45 dk. 

C) 15 dk. 

D) 30 dk. 

 

4. Bir hat kesimi üzerinde tren ve makine seyirlerinin bir merkezden kumanda edilen 

sinyallerle sevk ve idare edildiği demir yolu iĢletme sistemi hangisidir? 

A) TMĠ 

B) TSĠ 

C) ATS 

D) ATC 

 

5. TSĠ’nin amacı aĢağıdakilerden hangisi değildir? 

A) Emniyet 

B) Akıcılık 

C) Ekonomiklik 

D) Telefonla haberleĢme 

 

6. GiriĢ sinyalleri hakkında aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Genelde istasyonun her iki giriĢinde olur. 

B) Merkezden direkt kumanda edilebilir. 

C) Üç renkli cüce sinyaller kullanılır. 

D) Alttan itibaren sarı-kırmızı-yeĢil-sarı renkler üst üste dizilmiĢtir.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

7. (   ) Demir yolu trafiğinin merkezden telefonla idaresine TSĠ sistemi denir.  

8. (   ) TSĠ sisteminde makasların ve sinyallerin pozisyonları trafik kumanda 

merkezinden ve istasyon kumanda masasından izlenemez.  

9. (   ) Alfanümerik gösterge monte edildiği sinyalin kırmızı olması durumunda bildiri 

vermez. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
Bu öğrenme faaliyeti sonucunda istasyon ve ana yoldaki düzensizlikleri 

giderebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde istasyon veya garda bulunan trafik kontrol merkezini ziyaret edip 

yetkililerden düzensizliklerin giderilmesi ile ilgili bilgi alınız. 

 Kriz yönetimi ile ilgili kitaplardan bilgi derleyerek sınıfta arkadaĢlarınızla 

birlikte kriz yönetimi sunusu gerçekleĢtiriniz.  

 AraĢtırma konusunda sanal ortamda ve ilgili sektörde kaynak taraması yapınız. 

 Topladığınız bilgi ve dokümanları rapor hâline getiriniz. 

 Hazırladığınız raporu grubunuza sunum yaparak paylaĢınız.  

2. ĠSTASYONLAR VE ANA YOLDAKĠ 

DÜZENSĠZLĠKLER 
 

2.1. Ana Yoldaki Düzensizlikler 
 

Ana yol üzerinde trenlerin trafiğini tehlikeye düĢürecek veya engelleyecek bir arıza ve 

düzensizliğin bulunduğu demir yolu kısmının her iki yönüne iĢaretler konularak gerekli 

evraklarla tren personeline bildirilir. Hiç tren olmasa veya tren personeline evrakla bildirilse 

de arızalı yol mutlaka iĢaretlenir. KomĢu istasyonlara ve trafik kontrolörüne bildirilir. 

 

Tren personeli, trenin seyri sırasında demir yolu trafiğini tehlikeye düĢürecek ve demir 

yolu ile araçlarına hasar ve zarar verecek arıza ve düzensizlikleri gördüğünde derhâl telefon 

veya telsizle trafik kontrolörüne ve ilgililere bildirir ayrıca telle doğrular. Acil hâllerde treni 

durdurarak yolun bu kısmını iĢaretlerle emniyet altına alır, trafik cetveline yazar veya rapor 

düzenler. 

 

Tren personelinin telgrafını alan yol veya tesisler servisi yetkilileri ile diğer ilgililer, 

bildirilen arıza ve düzensizliklerin giderilmesi için gerekli önlemleri en kısa sürede alır. 

Arıza ve düzensizliğin giderildiğini önce telefonla sonra telle trafik kontrolörüne,  

istasyonlara ve diğer ilgililere bildirir. 

 

Yol veya tesis görevlileri veya yetkilileri tarafından arıza ve düzensizliğin giderildiği 

bildirilinceye kadar istasyonlar ve trafik kontrolörleri buradan geçecek trenlerin arıza ve 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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düzensizliğin bulunduğu yerde durması veya yavaĢ geçmesi için gerekli evrakları tren Ģefi ve 

makiniste verir veya verilmesini sağlar. 

Demir yolu kenarında veya yakınında yangın olduğunu öğrenen demir yolu personeli, 

durumu ilgili yol personeline bunlar tarafından da trafik kontrolörüne, kısım Ģefine ve komĢu 

istasyonlara, yol, ticaret, hareket ve tesisler müdürlüğüne ve diğer ilgililere bildirilir. 

 

Genel müdürlükten 24 saat önceden izin alınmadıkça ana yol ile istasyonların tren 

kabul ve gönderme yolları herhangi bir nedenle trafiğe kapatılamaz. Ancak acil ve 

olağanüstü durumlarda bu kuralın dıĢına çıkılabilir. 

 

Resim 2.1: Trenlerin gidemeyeceği bir yol 

Yol personeli, herhangi bir nedenle üzerinde seyredilemeyecek olan yol kısmını, genel 

hükümlere göre korunmasını sağladıktan sonra durumu telefonla veya telsizle varsa trafik 

kontrolörüne ve komĢu istasyonlara bildirir; daha sonra bunu telgrafla doğrular. ġayet yol 

personeli trafik kumanda merkezi veya istasyonlarla görüĢemezse durumu bir haberci ile 

komĢu istasyonlardan birine bildirir. Bu bildiriyi alan ilgililer de durumu komĢu istasyonlara 

ve diğer ilgililere bildirir. 

 

Bu bildiriyi alan komĢu istasyonlar, ana yollarının arızanın bulunduğu yönüne kırmızı 

iĢaret koyar. Emniyet tesisatı bulunan istasyonlarda kumanda kollarının üzerine “Yol 

Kapalıdır” levhalarını asar. DRS sisteminde hareket memurları, TSĠ ve TMĠ sisteminde ise 

trafik kontrolörleri de bu yöne kumanda eden düğme ve butonlar üzerine kullanmayı önleyici 

engeller koyar. Yol kapalı kaldığı sürece komĢu istasyonlar arızalı yöne hizmet trenlerinden 

baĢka tren gönderemez. 

 

Yol personeli,  yolun açıldığını telgrafla trafik kontrolörü ve istasyonlara, trafik 

kontrolörü de durumu komĢu istasyonlara bildirir. Ġstasyonlar bu bilgiyi aldıktan sonra daha 

önce koymuĢ oldukları durma iĢaretlerini, kestane fiĢeklerini ve yol kapalı levhalarını 

kaldırır. Yolun açıldığı hakkındaki bildirinin trafik kumanda merkezine yapılamaması 
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hâlinde durum, yetkili yol personeli tarafından komĢu istasyonlardan birine telgrafla 

bildirilir. 

 

2.2. Trenlerin Seyri Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Trenin seyri sırasında makinist her Ģeyden önce seyredeceği yola, iĢaretlere ve 

lokomotifin gidiĢine dikkat eder. Bundan baĢka zaman zaman arkaya bakarak 

treni de gözetler. Lokomotifte görevlendirilen diğer personel de bu konularda 

makinist ile birlikte sorumludur. 

 Tren personeli yolda diğer görevlerini yaparken aynı anda trenin seyrine ve 

makinist tarafından veya yoldan verilecek iĢaretlere de özellikle dikkat eder. 

 Yolcu trenlerinde görevli tren Ģefi ve trende görevli tren teĢkil memuru veya bu 

görevleri yapan personel, öncelikle trenin trafik emniyetinin sağlanmasına 

dikkat eder. Bilet kondüktörleri ve hostesler ise bilet kontrolü bittikten sonra 

görevli oldukları yolcu vagonlarını sürekli olarak gözetim altında bulundurur ve 

demir yolu araç ve malzemeleri ile yolculara zarar verecek veya yolcuları 

rahatsız edecek kimselerin hareketlerine engel olur, vagonların iklimlendirme 

ve aydınlatma ayarlarını yapar ve gözetir. Aynı zamanda trenin trafik emniyeti 

ile ilgili olarak verilen emir ve iĢaretlerin gereğini yapar. 

 TMĠ sisteminde bir iĢaret önünde veya ana yolun herhangi bir yerinde trenin 

durması hâlinde tren Ģefi, gideceği istasyona varması gereken saatten itibaren 

personelinden birini görevlendirerek önce trenin iĢaretlerle arkadan korunmasını 

sağlar, sonra telsiz veya telefonla durumu komĢu istasyonlardan birine ve trafik 

kontrolörüne bildirir. 

 Ana yolda seyreden ve durma evrakı almamıĢ olan bir tren ancak trenin trafik 

emniyeti ile ilgili nedenlerle ana yolda durdurulur. 

 TSĠ ve DRS sistemleri dıĢında yol personeli, aksi yönden geleceği bilinen bir 

trenin geçeceği yol üzerinde diğer yönden buluĢma değiĢikliği iĢareti taĢımadan 

gelen bir treni durdurur ve nedenini tren Ģefinden öğrendikten sonra seyrine izin 

verir. 

 Ġstasyondan hareket eden bir trenin personeli çıktığı yöndeki giriĢ iĢaretinin 

istasyona giriĢe açık durumda olduğunu görürse derhâl treni durdurur ve 

istasyon nöbetçi hareket memurundan nedenini öğrendikten sonra seyrine 

devam eder. 

 

2.3. Lokomotif Düdüğünün Bozulması 
 

Yolda lokomotifin düdüğü bozulursa aĢağıdaki Ģekilde hareket edilir. 

 

 Tren, trafik cetveline yazılarak lokomotifin değiĢeceği ilk istasyona kadar 25 

km/sa. hızla yoluna devam eder. 

 Ġlk varılacak istasyonda nöbetçi hareket memuruna, TMĠ ve TSĠ sisteminde 

trafik kontrolörüne bildirilir. 

 Lokomotif düdüğünün çalınmasının gerektiği hemzemin geçitler, yaya geçitleri 

veya yerleĢim merkezlerinden geçilirken istenildiği anda durulabilecek bir hızla 

ve dikkatli olarak geçilir. 
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Resim 2.2: Lokomotif düdüğünün bozulması 

2.4. Güç Durumda Kalan ve Bölünerek Götürülecek Trenler 
 

Güç durumda kalıp bölünerek götürülecek trenler için aĢağıdaki Ģekilde hareket edilir: 

 

Bir tren iki istasyon arasındayken lokomotif yükü çekemez ve güç durumda kalırsa 

tren Ģefi ve makinist, treni bütün olarak veya bölüm bölüm ilerideki veya gerideki istasyona 

götürmeye çalıĢır. Bu mümkün olmazsa trendeki vagonların el ve yan frenleri sıkılarak 

iĢaretlerle korunması sağlandıktan sonra usulüne göre imdat istenir.   

 

TSĠ ve TMĠ sisteminde trafik kontrolörüyle görüĢülür, alınacak emre göre hareket 

edilir. Trafik kontrolörü de her iki komĢu istasyona durumu bildirir. 

 

Eğer tren bölünerek götürülecek ise önce kaç parça hâlinde götürüleceği belirlenir ve 

yol üzerinde bırakılacak bölümündeki vagonların el ve yan frenleri sıkılır,  sonra iĢaretlerle 

korunması sağlanır. Gerekirse treni arkadan ve önden korumak üzere bir personel 

görevlendirilir. Son vagonun iĢaret feneri gidecek dizinin son vagonunun sağ tarafına takılır, 

varsa tren Ģefi her bölümün gidiĢ geliĢinde bulunur. 

 

Tren Ģefi ilk bölümü harekete hazır duruma getirdikten sonra TMĠ ve TSĠ sisteminde 

hareket edeceklerini trafik kontrolörüne, DRS sisteminde haberleĢme varsa komĢu 

istasyonlara bildirir. 
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Resim 2.3: Lokomotifin tren yükünü çekememesi 

Trenin ilk bölümünün hareketinde makinistle tren Ģefi birbiriyle anlaĢır. Ġlk bölümün 

istasyona götürülmesi sırasında önce istasyonun baĢ makasında durularak durum, varsa 

görevli tren teĢkil memuruna yoksa istasyon nöbetçi hareket memuruna bildirilir. BuluĢma 

bekleyen tren varsa hareket etmemesi sağlanır. Sonra durum varsa nöbetçi hareket memuru 

tarafından yoksa tren Ģefi tarafından trafik kontrolörüne bildirilerek ikinci bölümün alınması 

için hareket edilir. Bu bildiriyi alan trafik kontrolörü veya nöbetçi hareket memuru durumu 

komĢu istasyonlara bildirerek bu yöne tren gönderilmesini önler. 

 

Yolda kalan ikinci bölümün alınması için geri geliĢte dizinin kaçmaması için 

lokomotif ile çok dikkatli yanaĢılır. Lokomotifin bağlanmasından sonra vagonların el ve yan 

frenleri açılır, altlarında takozlar varsa kaldırılır, geri getirilen iĢaret feneri yerine takılır, 

koruma görevlilerinin trene alınmasından sonra hareket edilir. 

 

Bölünerek götürülecek tren, mümkünse yolun eğimi en az veya düz olan kısmında 

durdurulur. 

 

Bölünen trende ikinci parçayı korumak üzere eleman bulundurulamıyorsa tren 

bölünerek götürülmez. Ġmdat istenir. 

 

2.5. Ġmdat Ġsteme 
 

Ġmdat istenmesi ve imdat isteğini alanların yapacakları iĢler aĢağıda belirtilmiĢtir: 

 

 Bir imdat treni veya lokomotifi aĢağıdaki durumlarda istenir. 
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 Kaza, sel, heyelan, toprak kayması, köprü yıkılması, tünel çökmesi ve 

benzeri nedenlerle demir yolunun trafiğe kapanması ve eldeki araç 

gereçlerle yolun açılmasının mümkün olmadığı durumlarda 

 Bir trenin seyri sırasında makinist görevine devam edemeyecek duruma 

gelmiĢ ve trende de bu görevi yapacak kimse bulunmuyorsa 

 Tren lokomotifi arızalanırsa 

 

 Ana yolda bir tren imdat istemek zorunda kalırsa tren Ģefi, trenin her iki yönden 

korunmasını sağladıktan sonra telefon veya telsizle durumu TSĠ ve TMĠ 

sisteminde trafik kontrolörüne, diğer sistemlerde komĢu istasyonlara ve 

ilgililere bildirir. Alınacak emre göre hareket eder. Telefon veya telsizle 

görüĢmek mümkün olmazsa tren Ģefi telgraf yazarak bir veya iki personeli en 

yakın istasyona gönderir. Uygun durumlarda bu haberi ulaĢtırmak için tren 

lokomotifinden ve kara yolu araçlarından da faydalanılır. Ancak telefon ve 

telsizle yapılan imdat talepleri sonra telgrafla teyit edilir. 

 Bir tren için imdat istenildikten sonra imdada gerek kalmazsa trafik 

kontrolöründen veya komĢu istasyonlardan imdat lokomotifinin çıkıp çıkmadığı 

öğrenilir. Ġmdat lokomotifi çıkmıĢsa bu lokomotifin geliĢine kadar tren 

bekletilir. ġayet çıkmamıĢsa imdada gerek kalmadığı bildirilir.  Trafik 

kontrolöründen veya komĢu istasyonlardan imdat lokomotifinin 

gönderilmeyeceği konusunda garanti alındıktan sonra tren yoluna devam 

edebilir. 

 Ġstasyon içinde veya çok yakınında güç duruma düĢen ve yoluna devam 

edemeyen bir trene imdat istemekle istasyonun nöbetçi hareket memuru, hareket 

memuru olmayan yerlerde ise tren Ģefi veya bu görevi yapan personel 

görevlidir. 

 Ġmdat isteğini haber alan istasyonlar veya trafik kontrolörleri gecikmeden 

gereğini yapmaya baĢlar ve durumu cer, tesisler, hareket ve ticaret 

müdürlüklerine ve diğer ilgililere bildirir. Eğer yaralı varsa ilk sağlık yardımının 

yapılmasını sağlar. 

 Ġmdat treni veya lokomotifi, en uygun ve imdadı kolaylıkla sağlayabilecek olan 

gar müdürlüğü, lokomotif bakım atölyesi veya depo müdürlüklerinden telgraf, 

telsiz veya telefonla istenir. 
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Resim 2.4: Kaza yapan bir trenin imdat istemesi 

 Ġstasyon, tesisler bölge kontrolörlüğü, lokomotif bakım atölyesi, depo 

müdürlüğü ve Ģube Ģefliği yetkilileri ile öteki ilgililer istenilecek imdat 

trenlerinin gerekli personel, araç gereçlerle en kısa zamanda yola çıkmasını 

sağlamak üzere bu trenlerde görev yapacak olanların açık adresleri ve 

çalıĢtıkları yerleri önceden belirler. Gerekli imdat vagonu, vinç ve benzeri 

araçları her an göreve hazır bir durumda bulundurur. 

 Ġmdat isteğini gerektiren arıza lokomotifte ise aĢağıdaki Ģekilde hareket edilir. 

Lokomotif arızası nedeniyle yapılan imdat istekleri trafik cetveline yazılarak 

makinistin imzası alınır. 

 

 Lokomotif arızası nedeniyle iki istasyon arasında bir trenin imdat talebini 

alan komĢu istasyonlardan birinde, manevra veya yedek lokomotif varsa 

veya kendisinde bekleyen bir tren bulunuyorsa bu lokomotiflerden birisi 

ile imdat talep eden treni kendi veya komĢu istasyonuna çektirerek ana 

yolu trafiğe açar. TMĠ ve TSĠ sistemlerinde imdat isteyen trenin hangi 

lokomotiflerle, nereye çekileceğini trafik kontrolörü belirler. 

 Yedek veya baĢka lokomotifi bulunan bir istasyonda bir yolcu veya bir 

imdat treninin lokomotifi arızalanacak olursa o istasyonun nöbetçi 

hareket memuru, varsa trafik kontrolörünün vereceği emirle yoksa 

kendisi yedek veya yardımcı lokomotifi vererek veya imdat isteyen tren 

yolcu treni ise en yakındaki yük treni lokomotifini vererek trenin 

devamını sağlar. Durumu cer, ticaret, hareket, tesisler dairesi 

baĢkanlıkları ve müdürlükleri ile diğer ilgililere bildirir. 

 Arızalanan lokomotif devamı acil olmayan bir trene ait ise nöbetçi 

hareket memuru lokomotifi kendiliğinden değiĢtirmez, tesisler 

müdürlüğünden veya trafik kontrolöründen alacağı emre göre hareket 

eder.  
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Resim 2.5: Arızalı bir lokomotif 

 Lokomotif arızası veya bir kaza/olay nedeniyle imdat isteği yapıldığında 

kaza/olay yerinde bulunan tren personeli ile yol personeli treni ve kaza/olay 

yerini her iki taraftan iĢaretlerle bu modülde belirtildiği Ģekilde koruma altına 

alır. 

 Ġmdat isteğinde aĢağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur: 

 

 Kaza/olayın meydana geldiği tarih, saat ve istasyonun adı veya yolun 

kilometresi, tren ve lokomotif numarası, trenin dingil ve ağırlığı  

 Kaza/olayın türü (toprak kayması, deray, dingil kırılması, lokomotif 

arızası ve benzeri) 

 Hasara uğrayan vagon ve lokomotifler,  yolun durumu, ölü ve yaralı 

sayısı 

 Ġstenilen yardımlar (imdat ekibi, lokomotif, sağlık veya vinç ekibi) 

 Birden fazla ana yolu bulunan yerler ile istasyonlarda diğer yolların 

trafiğe açık olup olmadığı 

 Yolcu trenlerinde yolcu sayısı 

 Hava ve yağıĢ durumu 

 

 Ġmdat istekleri ile kaza/olaylar; 

 

 Kaza/olay istasyonda veya istasyona çok yakın bir yerde meydana 

gelmiĢse istasyon yetkilisi tarafından; istasyon yetkilisi veya nöbetçi 

hareket memuru bulunmayan yerlerde tren Ģefi veya kaza/olayı gören 

personel tarafından,  

 Ġki istasyon arasında meydana gelmiĢse kaza/olayı ilk gören tren Ģefi, yol 

veya diğer servis görevlileri tarafından, 
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 Kaza/olayı bir vatandaĢ, yol çavuĢu veya bekçisi görmüĢse bunların haber 

verdiği trafik kontrolörü, istasyon yetkilisi veya diğer servis yetkilileri, 

tarafından tel, telefon veya telsizle ilgililere bildirir. 

 Tesisler servis müdürlükleri kendilerine bildirilen kaza/olaylarla ilgili 

bilgileri topladıktan sonra bunu bir telgrafla genel müdürlüğe, yol, cer, 

ticaret, hareket ve tesisler daireleri ile ilgili dairelere bildirir. 

 Telgraf kısa fakat yukarıdaki bilgileri kapsayacak Ģekilde yazılır. 

 

 Lokomotif arızası nedeniyle tren Ģefi tarafından yazılacak imdat isteği 

telgraflarına makinistin imzası alınır. Telgraf, ilgili cer ve tesisler müdürlüğüne, 

lokomotifin ait olduğu depo ve loko bakım atölye müdürlüğüne, trenin çıkıĢ ve 

varıĢ gar müdürlüğüne, tesisler bölge kontrolörlüğüne, trafik kumanda 

merkezine, cer ve tesisler dairesi baĢkanlığına ve komĢu istasyonlara arıza 

açıkça belirtilerek yazılır. 

 Bir kaza/olay nedeniyle telgraflar; önce kaza/olayın meydana geldiği demir 

yolunun her iki yönündeki komĢu istasyonlara, ilgili gar müdürlüklerine,  yol 

Ģube ve kısım Ģefliğine, tesisler Ģefliğine, trafik kumanda merkezine, tesisler 

bölge kontrolörlüğüne, iki taraftaki gar müdürlüğüne; ölü ve yaralı varsa kısım 

hekimliğine, TCDD hastane baĢhekimliğine, Cumhuriyet Savcılığına, emniyet 

ve jandarma yetkililerine; önemli olaylarda mülki amirliklere, yol, cer, ticaret, 

hareket ve tesisler müdürlüklerine ve gerek varsa yol, cer, ticaret, hareket ve 

tesisler dairesi baĢkanlığına, lokomotif ve vagonlarda hasar varsa mali iĢler 

dairesi baĢkanlığına ve Genel Müdürlüğe yazılır. 

 

 Kaza/olayı haber alan ilgililerin yapacağı iĢler: 

 

 Kaza/olaya ait haberi alan lokomotif bakım ve onarım, vagon bakım ve 

onarım atölye müdürü veya depo Ģefleri; tesisler bölge kontrolörü; yol 

Ģube ve kısım Ģefi; kaza/olayı soruĢturmaya yetkili ilgili servis; 

haberleĢme, sinyalizasyon veya elektrifikasyonda arıza ve hasar varsa 

ilgili tesisler Ģefi; ilk demir yolu veya kara yolu aracı ile kaza/olay yerine 

emir beklemeden gider. 

 Kaza/olayın önem ve niteliğine göre yol, cer, ticaret, hareket ve tesisler 

dairesi baĢkanlığı yetkilileri ile yol, cer, ticaret, hareket ve tesisler servis 

müdürü veya yardımcıları kaza/olay yerine gider. Kaza/olay yerine giden 

tesisler servis müdürü, alınacak tedbirler konusunda koordinasyonu 

sağlar. 

 Kaza/olay yerine varan yol, cer ve tesisler müdürlüğü elemanları, ilk 

incelemeyi yaptıktan sonra gerekli önlemleri alır. Yaptıkları tespitlere 

göre kaza/olayı açıklayan, alınması gereken önlemleri, gerek duyulan 

malzeme, araç gereç, personel ve diğer ihtiyaçları, trenlerin trafiğinin ve 

yolcuların seyahatlerinin ne Ģekilde sağlanabileceğini belirtilen ayrıntılı 

bir telgrafı yol, cer, ticaret, hareket, tesisler müdürleri, ilgili daireler ile 

birimlere yazar. 
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 Yol, cer, tesisler yetkililerinden oluĢan ortak heyet, kaza/olayın meydana 

gelmesi ile ilgili bütün teknik bilgi ve ölçümleri belirleyip ilgili tutanağa 

geçirerek müĢtereken imzalar. 

 Ayrıca aktarmaya gerek varsa aktarma yapılacak trenler ile yolcu sayıları 

ve aktarmanın ne Ģekilde yapılacağı ve hasara uğrayan yük 

vagonlarındaki eĢyanın cinsi ve ağırlığı, hasar durumu, çıkıĢ ve varıĢ 

istasyonları, gönderici ve alıcı isimleri bildirilir. 

 

 Kaza/olay yerinde trafikle ilgili önlemler tesisler bölge kontrolörü veya tesisler 

servisi yetkilisi, teknik önlem ve çalıĢmalarla ilgili hususlar yol ve cer yetkilileri 

tarafından yerine getirilir. Kaza/olay yerindeki çalıĢmaları, tesisler servisi 

yetkilisi koordine eder ve yönetir, diğer servis yetkililerinin kendisine yardım 

etmesi zorunludur. 

 Önemli kaza/olaylarda, yol, cer ve tesisler müdürlükleri gerektiğinde kaza/olay 

yerindeki çalıĢmaları yapmak üzere yukarıda belirtilen kaza/olayı haber alan 

ilgililerin dıĢındaki elemanlarını da görevlendirebilir. Bu takdirde yukarıda 

belirtilen kaza/olayı haber alan ilgililerin yapacağı iĢlemler bu görevlilerce 

yerine getirilir. 

 Kapanan yolun trafiğe bir an önce açılabilmesi için yol, cer ve tesisler 

yetkilileri, imdat tren ve lokomotifinin gerekli malzeme ve personel ile birlikte 

en kısa sürede kaza/olay yerine gönderilmesi için gerekli önlemleri alır. Trafik 

kontrolörü ve nöbetçi hareket memurları da imdat tren ve lokomotifinin kısa 

sürede kaza/olay yerine gönderilmesi için gerekli önlemleri alır. 

 Kaza/olay yerine yetkililer gelinceye kadar kaza/olay yerinde; tren Ģefi, 

makinist ve varsa yol personeli yolun açılması ve yaralıların kurtarılması için 

gerekli önlemleri alır. Ancak kaza/olay yerinde değiĢiklik yapmamaya gayret 

eder, bu mümkün olmazsa yapılan değiĢiklikleri düzgün Ģekilde kaydederek 

gelen yetkililere teslim eder. 

 Yol, cer ve tesisler yetkilileri, kaza/olayın nedenini ve sorumlularını belirlemek 

için ilgili personelin, diğer Ģahısların deyimlerini alır ve hazırlayacakları 

soruĢturma raporu ile krokileri bu konudaki emirlere uygun olarak 

tamamladıktan sonra tesisler müdürlüğüne gönderir. SoruĢturma heyetinin 

baĢkanlığını ve raportörlüğünü tesisler bölge kontrolörü veya tesisler servisi 

yetkilisi yapar. Diğer servis yetkilileri gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayarak 

kendisine yardım eder. Tren trafiğini etkilemeyen tarla, bağ, bahçe, travers 

yangınları, bariyer koluna araç çarpması, seyirden kayıp, loko arızaları ve 

benzeri soruĢturmaların raportörlüğünü ilgili servis yetkilisi yapar. 

 Çift hatlarda imdat lokomotifi ve trenleri kaza/olay yerinden bir önceki 

istasyona kadar normal yollarından sefer eder. Bu istasyondan kaza/olay yerine 

kadar her iki istasyonun birbirleriyle anlaĢması suretiyle veya trafik 

kontrolöründen alınacak emre göre ters yoldan da gönderilir. 
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2.6. Ana Yolda Arızalanan Trenlerin Korunması 
 

Ana yolda arızalanan trenler aĢağıdaki Ģekilde korunur: 

 

Bir tren, herhangi bir nedenle ana yolda arızalanarak durmak zorunda kalırsa tren Ģefi 

ve makinist önce bu durmanın nedenini araĢtırır. Tren, yoluna devam edemeyecekse TSĠ ve 

DRS bölgeleri hariç,  geriden baĢlamak üzere her iki yönden iĢaretlerle korumaya alınır ve 

derhâl TSĠ ve TMĠ sisteminde trafik kontrolörüne, diğer sistemlerde komĢu istasyonlara 

telefon, telsiz, telgraf veya baĢka Ģekilde bildirilir. Korunmanın uygun Ģekilde yapılmasından 

tren Ģefi, tren Ģefi bulunmayan trenlerde ise tren Ģefliği görevini üstlenen memur sorumludur. 

 

Bir yolcu treni uzun bir tünel içinde arızalanırsa yolcu vagonlarının kapı ve 

pencereleri kapatılır, durum yolculara bildirilir ve yukarıdaki paragraftaki Ģekilde iĢlem 

yapılır. 

 

Bir treni korumak için yol üzerine trenin her iki ucundan baĢlanarak eğime ve 

bölgenin özelliğine göre 750- 850-1050 metre uzağa durma iĢareti olarak kırmızı bayrak; 

ortası kırmızı, kenarı beyaz yuvarlak levha veya kırmızı ıĢıklı fener dikilir. Her iki durma 

iĢaretinden baĢlamak üzere (50) elliĢer metre aralıkla üç kestane fiĢeği konur. Bunlar gelecek 

diğer bir trenin durumuna göre (birincisi sağ, ikincisi sol, üçüncüsü tekrar sağa gelecek 

Ģekilde) sıra ile konulur. 

 

Resim 2.6: Treni korumak için yapılan iĢaretlemeler 

Çift hatlarda bir kazadan dolayı her iki yol kapanmıĢ ise durma iĢaretleri her iki yol 

üzerine de konur. Korumaya her an tren gelebilecek olan komĢu yolun ilerisinin ön 

tarafından baĢlanır. Daha sonra trenin bulunduğu yol, arka taraftan korumaya alınır. KomĢu 

yolun kapanmadığı fakat bu yoldan geçecek trenlerin duran trenler için tehlike yaratabileceği 

durumlarda, komĢu yolun her iki tarafına belirli uzaklıklarda yavaĢlama iĢaretleri konur. 

YavaĢlama iĢaretleri konulmadığı sürece geçecek trenler kırmızı bayrak veya kırmızı ıĢıklı 

fenerle durdurulur.  Duran trenin yanından yavaĢ geçileceği trafik cetveline yazılarak ve 

imzası alınarak makiniste duyurulur. 
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Yol sayısı birden çok ise ve bir yol üzerinde bulunan vagonlar, diğer yollar için de 

tehlikeli olabilecek durumda ise yukarıdaki hükümler aynen uygulanır. 

 

Korunma önlemlerinin tam olarak alınmasından ve vagonların el frenlerinin 

sıkılmasından sonra imdat istenir. 

 

Arızalanan trenin iki istasyon arasındaki duruĢu 15 dakikayı geçecek ise tren Ģefi telsiz 

veya telefonla trafik kontrolörünü ve komĢu istasyonları arar ve trenin ne kadar süre 

duracağını, durma nedenini, yola devam edilip edilemeyeceğini, durulan yerin kilometresini 

bildirir. Trafik kontrolörü ve komĢu istasyonlar gerekli önlemleri alır ve durumu ilgililere 

bildirir. 

Trenin korunması için gerekli önlemler alındıktan sonra personel durma nedenini 

varsa yolculara açıklar. Durmanın kısa süreceği anlaĢılırsa yolcuların trenden inmelerine izin 

verilmez. Çok yollu hatlarda yolcuların öteki yollar üzerine çıkmalarına izin verilmez. Duran 

bir yolcu treni yeniden hareket edeceği zaman makinist lokomotif düdüğü ile yolcuları ve 

tren personelini uyarır. 

 

TSĠ ve DRS sisteminde iki istasyon arasında arızalanan trenin yukarıdaki 4 ve 5. 

paragraflarda belirtilen hâller dıĢında iĢaretlerle belli uzaklıktan korunmaya alınmasına gerek 

yoktur. Ancak tren aynı anda iki bloku da meĢgul edecek Ģekilde durmuĢ ise arkadan 

iĢaretlerle korunmaya alınması zorunludur. 

 

Arızalanan trene imdat olarak gönderilen tek lokomotif veya trenlerin duran trene 

çarpmaması için tren Ģefi gerekli önlemleri alır. 

 

2.7. Sinyallerin Sönük Olması Görülememesi 
 

Sinyallerin sönük olması, beyaz ıĢık göstermesi veya görülememesi gibi görüĢe engel 

durumlarda yapılacak iĢlemler aĢağıda belirtilmiĢtir. 

 

Fırtına, tipi, sis gibi nedenlerle yolun veya sinyal bildirilerinin tam olarak 

görülemediği durumlarda, sinyal bildirilerinin tam olarak görülerek gereğince hareket 

edilebilmesi için zaman kaybına bakılmaksızın hız azaltılır, gerekirse durulur. 

 

Renkli ıĢık olması gereken bir sinyalde hiç ıĢık olmaması, gün ıĢığının görülmesi, 

ıĢığın iyi ayırt edilememesi veya yönetmelikte belirtilen renkler dıĢında bir iĢaretin 

görülmesi veya sinyal sökülmüĢ, kırılmıĢ veya hasara uğramıĢsa duruĢu emreder. 

 

Bu durumlarda tren, lokomotif veya araç derhâl durdurulur ve trafik kontrolörüne 

bildirilir. Trafik kontrolörünün vereceği talimata göre hareket edilir. Trafik kontrolörüyle 

haberleĢme yapılamıyorsa istasyonlardan birine haber verilir ve alınacak talimata göre 

hareket edilir. 
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Resim 2.7: Sinyallerin sönük olması veya görülememesi 

2.8. Ana Yolda Vagon ve Lokomotiflerin Yoldan Çıkması  
 

Trenlerin seyri sırasında lokomotif ve vagonların yoldan çıkması veya 

arızalanmasında alınacak önlemler aĢağıda belirtilmiĢtir. 

 

Seyir sırasında lokomotif ve vagonlardan bir veya birkaçı yoldan çıkarsa makinist ve 

tren Ģefi yanlarındaki araç ve malzeme ile bunları ray üzerine koyabileceklerse derhâl 

kaldırma çalıĢmalarına baĢlar. 

 

Yoldan çıkan lokomotif veya vagonların eldeki araçlarla kısa zamanda 

kaldırılamayacağı veya hiç kaldırılamayacağı anlaĢılırsa gerekli koruma önlemleri alınarak 

imdat istenir. 

 

Yoldan çıkan araçlar eldeki araç gereç ve elemanlarca kaldırılıp ray üzerine 

konulduğunda duruma göre trenin birinci parçası arkasında veya tren dizisi içinde dikkatli 

bir Ģekilde ilk istasyona kadar götürülür. Orada ilgili servisin kontrolüne bırakılır. 

Vagonların istasyon içinde yoldan çıkıp kaldırılmaları durumunda da aynı Ģekilde iĢlem 

yapılır. 

 

Yolda vagonların veya lokomotifin herhangi bir nedenle arızalanması hâlinde tren Ģefi 

ve makinist, vagonun veya lokomotifin bu durumda ilk istasyona kadar götürülüp 

götürülemeyeceğine birlikte karar verir ve gerekli önlemleri alarak ilk istasyona kadar 

götürür. Orada ilgili servisin kontrolüne bırakır. Ġlk istasyona götürülmesi tehlikeli görülürse 

tren korumaya alındıktan sonra imdat istenir. 

 

Gerek trende, gerek istasyonda meydana gelen bu gibi olaylar görevli personel 

tarafından geciktirilmeden yol, cer, ticaret, hareket ve tesisler müdürlüğüne, trafik 

kontrolörüne ve diğer ilgililere bildirilir. 
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Resim 2.8: Ana yolda vagon ve trenlerin yoldan çıkması 

2.9. Vagon ve Tren Kaçması 
 

Vagon ve tren kaçmalarında alınacak önlemler aĢağıda gösterilmiĢtir. 

 

Ġstasyonlardan kaçan vagonlar derhâl trafik kontrolörü ve komĢu istasyonlar ile 

mümkünse trenlere telsiz veya telefonla bildirilir. Trafik kontrolörü de vagonların kaçtığı 

yöndeki komĢu istasyona, yol personeline ve yokuĢ baĢı istasyonları ile diğer ilgililere derhâl 

haber verir. Haber verirken kaçan vagonların sayısı, insan bulunup bulunmadığı, patlayıcı 

madde varsa özelliği ve yol sayısı birden çoksa vagonların hangi ana yoldan kaçtığı belirtilir. 

Trafik kontrolörü yoksa bu iĢlemleri vagonların kaçtığı istasyon nöbetçi hareket memuru 

yapar. 

 

Vagonlar komĢu istasyondan hareket etmiĢ olan bir trene karĢı kaçtığında olayı haber 

alan yol memurları, bu vagonları durdurmak için her çareye baĢvurur. Bu arada vagonların 

durdurulamayacağı anlaĢılırsa bunların yoldan çıkarılmasına çalıĢılır. Kaçan vagonlar 

durdurulur veya yoldan çıkarılırsa gelmekte olan trene karĢı da derhâl bir görevli gönderilir 

ve durma iĢaretleri kullanılarak tren durdurulur, durum tren Ģefi ve makiniste bildirilir. 

Kaçan vagonları veya karĢıdan gelen treni durdurmak için kara yolundan araçla vagonlara 

veya trene karĢı gidilerek yukarıda belirtilen Ģekilde iĢlem yapılabilir. 

 

Resim 2.9: Kaçan vagonların durdurulması için demir yoluna engellerin konulması 
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Kaçan vagonlar komĢu istasyondan sonra bir trenle karĢılaĢacaksa bu istasyon 

vagonların durdurulması için gerekli önlemleri alır. Serbest bir kör yol veya emniyet yolu 

varsa vagonların bu yola girmesini, böyle bir yol yoksa ikinci derecede bir yol üzerine 

engeller koymak suretiyle vagonların durdurulmasını;  durdurulamayacaksa ray sökerek veya 

derayman pabucu koyarak hat harici edilmesini sağlar. Böyle durumlarda vagonların 

istasyon binalarına, sabit tesislere ve makaslara zarar vermeyecek bir yerde yoldan 

çıkarılmasına dikkat edilir. 

 

Resim 2.10: Kaçan vagon ve trenin yoldan çıkarılması için yapılmıĢ bir düzenek 

Hiçbir tren beklenilmediği veya kaçan vagonların devamlarında bir sakınca olmadığı 

durumlarda; yol üzerine kum, toprak ve balast yığılarak durdurulmaya çalıĢılır, durdurmak 

mümkün olamayacaksa makaslar vagonların geçiĢini sağlayacak Ģekilde düzenlenerek kendi 

kendine durabilecekleri bir yokuĢa kadar gitmeleri sağlanır. 

 

Kaçan vagonlara karĢı seyretmekte olan trenler, bulundukları istasyonda veya 

getirilecekleri en yakın istasyonda korumaya alınır, trenlerin zarar görmeleri önlenir. 

Vagonların kaçtığı yönde birden fazla yol bulunuyorsa kaçan vagonlar bu yollardan geçecek 

trenler için de tehlike yaratacağından bu yollardaki trenlerin de seyrine izin verilmez. 

Seyretmekte olan trenler de ileri veya gerideki en yakın istasyonda korumaya çekilir. 
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Kaçan vagonlar, ana yolda durdurulabilirse veya durursa her iki yönden korunur, vakit 

geçirilmeden trafik kontrolörüne veya en yakın istasyona haber verilir. Trafik kontrolörü 

veya bu istasyon, yolun bir an önce trafiğe açılması için gerekli önlemleri alır ve durumu 

ilgililere bildirir. Kaçan vagonlar istasyona getirilip yol kontrol edilerek trafiğe uygun 

olduğu yetkili yol görevlilerince bildirilmedikçe bu yöne tren gönderilmez. 

 

Kaçan trenler için de aynı hükümler uygulanır. 

 

2.10. Trenlerde Yangın Çıkması 
 

Trendeki vagonlardan birinde yangın olursa tren derhâl durdurulur, yangın 

söndürülmeye çalıĢılır. Trafik kontrolörüne veya en yakın istasyona telefon veya telsizle 

bildirilerek yardım istenir ve verilecek emre göre hareket edilir. Trafik kontrolörüne veya 

istasyona haber verilemezse ve yangın söndürülemeyecekse trenin yanan vagonla birlikte en 

yakın istasyona kadar götürülmesinde bir sakınca da görülmezse vagon ilk istasyona 

götürülür ve oraya bırakılır. Bu mümkün olmazsa tren yolda derhâl durdurulur, yanan 

vagonun arkasındaki kısmın el frenleri sıkılır. Arkasından kesilerek yanan vagon bir miktar 

ileriye çekilir, daha sonra da önden kesilerek ön kısmın da uzaklaĢtırılması sağlanır. 

Yangının söndürülmesine çalıĢılır. Bu sırada tren arkadan korunur. Birden çok yol 

bulunduğu durumlarda gerekirse diğer yollar üzerindeki trafiğin de durması sağlanır.  

 

Resim 2.11: Trende yangın çıkması 

Vagonlardan birinde tünel içinde yangın çıkarsa yolcular ve personel için bir tehlike 

yoksa hiçbir dur iĢareti verilmez; fren musluğu ve imdat freni kullanılmadan tren tünel dıĢına 

çıkarılarak derhâl durdurulur ve yukarıda açıklandığı gibi hareket edilir. 
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Tren yanmakta olan vagonla birlikte tünel dıĢına çıkarılamıyorsa arkadaki kısmın el 

frenleri sıkılır. Yanan vagon, onu izleyen vagondan kesilip arkadaki parçadan uzaklaĢtırılır. 

Personel durumun gerektirdiği önlemleri alır ve her Ģeyden önce tehlikede olan yolcuların 

korunmalarını sağlar ve yukarıda belirtildiği Ģekilde hareket eder. 

 

Yanan vagon söndürülemiyorsa ya arkadaki parçadan ayırıp öndeki parça ile istasyona 

götürmek veya orada yanmaya bırakmak gerekeceğinden her iki durumda da tren birkaç 

parçaya ayrılmıĢ olur. Bu nedenle bölünerek götürülen trenlere ait hükümler uygulanır. 

 

Yangın bir yolcu vagonunda çıkarsa tren durdurulduktan sonra önce yolcular ile 

eĢyaları yanan vagondan çıkarılarak korunur, daha sonra yangının söndürülmesi için gerekli 

iĢlemler uygulanır.  

 

2.11. Hemzemin Geçitleri Yaya Geçitleri YerleĢim Yerleri 
 

Hemzemin geçit iĢareti, bir direk üzerine konulmuĢ, tek demir yolu hattındaki 

geçitlerde birer metre boyunda çapraz iki kanattan, birden fazla demir yolu hattındaki 

hemzemin geçitlerinde birer metre boyunda çapraz iki kanat ve çaprazın altında yarım çapraz 

bulunan bir iĢaret olup kanatlar dıĢtan 1 cm beyaz, 2,5 cm kırmızı ve 5 cm beyaza 

boyanmıĢtır. Hemzemin geçit iĢareti tek hatlı veya birden fazla hatlı demir yolu ile aynı 

seviyede kesiĢen kara yolundan Ģoför ve sürücülere demir yolu vasıtalarının geçiĢ üstünlüğü 

hakkına sahip olduğunu belirtmek için kullanılır.  

 

Resim 2.12: Hemzemin geçit iĢareti 

Hemzemin geçit iĢareti, demir yolunun her iki tarafında kara yolunun sağına ve kara 

yolu aracı sürücülerinin kolayca görebilecekleri Ģekilde konulur. 

 

Hemzemin geçit sinyali; TSĠ ve DRS sistemlerinin bulunduğu hatlar hariç hemzemin 

geçit ile istasyon arasındaki mesafe, ray devreli otomatik hemzemin geçit koruma sisteminin 

tesisine imkân vermediği, günün 24 saatinde nöbetçi hareket memuru bulundurulan yerlerde 

baĢ makasın gidiĢ yönüne göre demir yolunun sağına konan ve butona basılarak kumanda 

edilen ray devreli hemzemin geçit koruma sistemi ile ankleĢe çalıĢan sinyaldir. BaĢ 

makastaki sinyalin istasyondan görülemediği yerlerde istasyonun ilgililerce belirlenecek yere 

sinyalin benzeri tekrarlama sinyali olarak konur. Hemzemin geçit sinyali 3-3,5 metre 
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yüksekliğinde boru direk üzerine konulmuĢ üst lambası yeĢil, alt lambası kırmızı bildiri 

veren iki lambalı bir yüksek sinyaldir.  

 

Sinyalin yeĢil bildiri vermesi, hemzemin geçidin kara yoluna kapalı, demir yoluna 

açık olduğunu ve trenin hareket memuru tarafından verilecek hareket emri ile hareket 

edebileceğini bildirir. 

 

Sinyalin kırmızı bildiri vermesi, hemzemin geçidin kara yoluna açık, demir yoluna 

kapalı olduğunu bildirir. 

 

Otomatik bariyer veya hemzemin geçit sinyali arızaları trenlere ilgili evrakla ihbar 

edilir. 

 

Resim 2.13: Otomatik bariyer ve hemzemin geçit 

Butona basılarak çalıĢan ray devreli hemzemin geçit koruma sistemi ile birlikte 

hemzemin geçit sinyalinin tesis edildiği istasyonlarda butonun konulduğu nöbetçi hareket 

memurluğu yazıhanesi veya sinyal kulesinde, bu sistemle ankleĢe çalıĢan hemzemin geçidin 

kara yoluna kapalı olması hâlinde yeĢil ıĢık, hemzemin geçidin kara yoluna açık olması 

hâlinde kırmızı ıĢık veren ıĢıklı uyarı sistemi ve hemzemin geçidin kara yoluna kapalı 

olduğunu bildiren 5-10 saniye sesli uyarı yapan zil tertibatı bulunur. 

 

Bariyer ve geçit bekçisi olmayan hemzemin geçitlerden yayalar ve kara yolu taĢıt 

araçları, demir yoluna 5 metre mesafede durarak kendi emniyetlerini kendileri sağlamak ve 

Karayolu Trafik Kanunu’nun 76’ncı ve Karayolu Trafik Yönetmeliği’nin 164’üncü 

maddelerine uygun olarak geçmek mecburiyetindedir. Bu hemzemin geçitlerde geçiĢ 

esnasında meydana gelecek kaza ve zararlardan idare sorumlu tutulamaz. 
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2.12. KoĢum Takımlarının Kopması Tamponların DüĢmesi 
 

Seyir esnasında trenin koĢum takımı koptuğunda trenin her iki bölümüne veya kopan 

kısmı durmuĢ ise kopan kısma dikkatli yanaĢılarak tekrar bağlantı sağlanır. Gerektiğinde 

önce kopan kısmın el ve yan frenleri sıkılır, sonra bağlantı sağlanır. 

 

Kopan kısım durmayarak geriye doğru kendiliğinden hareket ederse tren durdurularak 

kopan kısmın kaçtığı trafik kontrolörüne veya komĢu istasyonlara telefon veya telsizle 

bildirilir. Bu mümkün olmazsa tren durdurulmadan ilk istasyona kadar gidilir ve buradan 

bildirilir. Bu durumlarda vagon ve tren kaçmasına ait hükümlere göre iĢlem yapılır. 

Kopan kısım durmayarak trenin birinci parçası üzerine doğru harekete geçmiĢ ise 

Ģiddetli bir çarpıĢmaya meydan vermeden bağlanmasına çalıĢılır. Bunun mümkün 

olmayacağı anlaĢılırsa birinci parçanın hızı, kopan parçanın hızına göre ayarlanarak kopan 

parçanın duracağı bir yere veya ilk istasyona kadar dikkatlice gidilir. Durum telsizle trafik 

kontrolörü ve istasyona bildirilir. 

 

Kopan parça yol üzerinde durursa dikkatli bir Ģekilde bağlanması sağlanır. Kopan 

parçanın bağlanması sağlanmadan bir buluĢma istasyonuna gelinirse buluĢma bekleyen trene 

çarpmasını önlemek için tren, kabul edildiği yolun limitleri içine girmeden durdurulur, kopan 

parçasının trenin kendi dizisine çarpması sağlanır ve mümkünse birinci parçadaki vagonların 

frenleri gevĢek bırakılır. 

   

Resim 2.14: Vagonda bulunan el ve yan frenlerin sıkılması 

Trenin kopan parçasındaki görevli personel, diziyi durdurmak üzere el frenlerini sıkar 

ve trenin baĢ tarafını da durdurmak için durma iĢareti verir. Birinci kısım iĢareti görmeyerek 

durmadan yoluna devam ederse bu personel kopan kısmı her iki taraftan iĢaretlerle koruma 

altına alır ve durumu ilgililere bildirir. 

 

Trenden kopan vagonları gören yol personeli, frenlerin etkisini artırmak için raylar 

üzerine hız azaltıcı engeller koyarak kopan parçanın durdurulmasını sağlamaya çalıĢır. 

 

Trenin koptuğunu ve istasyona doğru geldiğini trafik kontrolörü ve tren Ģefinden 

öğrenen istasyonun nöbetçi hareket memuru veya diğer personel, vagonları durdurmak için 

gerekli önlemleri alır. 
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Gerek yolda gerek manevrada kopan koĢum takımları, nedenleri araĢtırılmak üzere en 

yakın vagon teknisyenliğine dikkatle toplanarak gönderilir, durum cer ve tesisler 

müdürlüğüne telle bildirilir. 

 

Vagon tamponu düĢmelerinde yol, kısım Ģefi tarafından kontrol edilir. Trafiğe engel 

bir durum olmadığını bildirmesinden sonra bu kesimde trenlerin trafiğine izin verilir. 

   

Resim 2.15: KoĢum takımının kopması ve vagonun tamponunun düĢmesi 

2.13. Yüksek Hızlı Tren Trafiğinde Olabilecek Arıza ve Aksaklıklar 
 

Yüksek hızlı tren hattında blok içinde tren olmadığı hâlde sinyal arızası sebebiyle 

duran trenler, trafik kontrolörünün makiniste vereceği izin ile bir sonraki sinyale kadar 

ilerletilebilir, bu Ģekildeki seyirlerde hız 50 km/saati geçmemeli, görüĢ ve duruĢ mesafesine 

göre her an durabilecek Ģekilde ilerlenmelidir. Kırmızı geçiĢ izni ile üzerinden geçilecek 

makaslar blokede tutulmalıdır. 

 

ÇeĢitli arıza ve aksaklık sebebiyle durmak zorunda kalan trenlere acil yardım 

ekiplerinin müdahalesi için kriz yönetimi ilgili tamim hükümleri dikkate alınarak 2. Bölge 

Müdürlüğünce bir acil yardım planı hazırlanmalıdır. 

 

Kaza ve olayların ilgililere bildirilmesi, acil müdahale ekiplerinin yapacağı iĢler ve 

kriz yönetimi ilgili tamim hükümlerine göre yapılır. 

 

Arızalanan veya kazaya uğrayan trenlerdeki yolcuların seyahatlerinin sürdürülmesi 

için gerekli tedbirler Ticaret Dairesi BaĢkanlığınca alınır. Yüksek hızlı trenlerde ilk yardım 

seti ve sedye bulundurulmalıdır. 

 

Sistemin arızalanması ile ilgili aĢağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 

 

Trafik kontrolörü ile haberleĢme yapılamadığında sinyal bildirileri dıĢında trenlere 

hiçbir hareket yaptırılmamalıdır. 

 

ATP sisteminin tamamen arızalanması ve sinyallerin çalıĢır olması hâlinde trenlerin 

hızı 110 km/saati geçmeyecektir.  Trenler yol boyu sinyallerinin bildirilerine uyacaktır. 
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Kumanda merkezinden sisteme kumanda edilemediğinde trafik kontrolörünün 

vereceği izin ve talimatlar ile teknik personelin lokal birim kumanda bilgisayarından sistemi 

kullanmaları sağlanır. Bunun dıĢında buralardan lokal kumanda yapılamaz. Lokal kumanda 

sistemlerinin emniyetleri teknik binaların sorumlularınca sağlanır. 

 

Birbirini takip eden birden fazla sinyalin arıza sebebiyle kırmızı bildiri vermesi 

durumunda trafik kontrolörü tarafından arızalı sinyallerin tamamı için verilecek kırmızı geçiĢ 

izni ile trenler azami 50 km/saat ve duruĢ ve görüĢ mesafesine göre her an durabilecek 

Ģekilde kırmızı sinyallerde durarak serbest yol bildirisi veren sinyale kadar seyrettirilir.  

 

Trafik kontrolöründen izin almayan hiçbir tren, haberleĢme veya sistem arızası olsun 

veya olmasın geriye gidemez. 

 

Sinyalizasyon sistemindeki arızalara anında müdahale edilir. Bunun için bölge 

müdürlüğünce acil müdahale planı önceden hazırlanır.  

 

Uzaktan kumanda sisteminde arıza olan ve kullanılması zorunlu olan makaslar sinyal 

bakım personeli tarafından kullanılır. 

 

Yangın çıkması ile ilgili aĢağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 

 

Trendeki vagonlardan birinde yangın olursa tren derhâl durdurulur. Durma yeri tünel 

ve viyadük içine denk getirilmez. Yolcular ile eĢyaları yanan vagondan çıkarılarak korunur. 

Yangın, trendeki yangın söndürücüleri ile söndürülmeye çalıĢılır. Trafik kontrolörüne 

bildirilerek yardım istenir. 

 

Bölge müdürlüklerince bir yangın planı hazırlanır. Bu plana göre trafik kontrolörü 

ilgili yerlere haber verir.  Yangının büyüklüğüne göre gerekirse diğer yollar üzerindeki 

trafiğin de durması sağlanır.  

 

Yukarıda belirtilen yüksek hızlı tren trafiğinde oluĢabilecek arıza ve aksaklıkların 

oluĢmaması için eğitimler; son derece özenle, seçilmiĢ personellere yurt içi ve yurt dıĢında 

yapılan eğitim faaliyetleri sonucunda uluslararası standartlara göre sertifikalandırma 

yapılarak verilmelidir. 



 

 56 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 AĢağıdaki iĢlem basamaklarını istasyon ve ana yoldaki trenlerin seyirlerindeki 

düzensizlikleri takip ederek gideriniz.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ana yollardaki düzensizlikleri tespit ediniz. 

 Tespit ettiğiniz düzensizliğin giderilmesi için 

yöntem belirleyiniz. 

 Düzensizliği ilgililere bildiriniz. 

 Düzensizliği gideriniz. 

 Düzensizlikler ve giderilmeleri ile ilgili form ve 

evrakları eksiksiz doldurunuz. 

 Yüksek hızlı tren trafiğinde olabilecek arıza ve 

aksaklıkları tespit ediniz. 

 Giderilmesi için önerilerde bulununuz.  

 Kriz yönetim becerilerinizi 

uygulayınız. 

 Soğukkanlı olunuz. 

 Güvenlik kurallarına uyunuz. 

 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Düzensizlikleri tespit edebildiniz mi?   

2. Tespit ettiğiniz düzensizliğin giderilmesi için en uygun yöntemi 

belirleyebildiniz mi? 

  

3. Düzensizliği ilgililere bildirdiniz mi?   

4. Soğukkanlı davranarak ve kriz yönetim becerinizi kullanarak 

düzensizliği gidermeye çalıĢtınız mı?  

  

5. Düzensizliği giderirken alınması gereken güvenlik kurallarına 

özenle uydunuz mu? 

  

6. Düzensizliklerle ilgili gerekli bilgileri eksiksiz olarak ilgili 

evraklara yazdınız mı? 

  

7. Edindiğiniz tecrübeler dâhilinde düzensizliklerin bir daha tekrar 

etmemesi için gerekli tedbirleri aldınız mı?   

  

 
 

DEĞERLENDĠRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Trenlerin seyri sırasında lokomotif ve trende görevli personel ile yol personeli, 

aĢağıdaki hususlardan hangisine dikkat etmez? 

A) Seyredilen yola 

B) Trendeki personel sayısına 

C) Yoldaki iĢaretlere 

D) Trafik emniyetine 
 

2. Bir imdat treni veya lokomotifi aĢağıdaki durumların hangisinde istenmez? 

A) Trenin normal hızını yapamaması 

B) Kaza durumunda 

C) Lokomotif arızalanırsa 

D) Makinist göreve devam edemeyecekse 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi TMĠ ve TSĠ sistemindeki düzensizliklerden değildir?  

A) TSĠ sisteminin arızalanması 

B) Tren veya vagon kaçması  

C) Trende yangın çıkması 

D) Hava Ģartları 
 

4. Düzensizlik soruĢturmalarında soruĢturma evrakını aĢağıdaki birimlerden hangisi 

düzenler? 

A) Tesisler müdürlüğü 

B) Trafik kumanda merkezi  

C) Trafik baĢ kontrolörü 

D) Personel müdürlüğü 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

5. (   ) Ana yolda seyreden ve durma evrakı almamıĢ olan bir tren ancak trenin trafik 

emniyeti ile ilgili nedenlerle ana yolda durdurulur.  

6. (   ) Arızalanan trene imdat olarak gönderilen tek lokomotif veya trenlerin duran trene 

çarpmaması için makinist gerekli önlemleri alır.  

7. (   ) Renkli ıĢık olması gereken bir sinyalde hiç ıĢık olmaması, gün ıĢığının görülmesi, 

ıĢığın iyi ayırt edilememesi veya yönetmelikte belirtilen renkler dıĢında bir iĢaretin 

görülmesi veya sinyalin sökülmüĢ, kırılmıĢ veya hasara uğramıĢ olması durumunda 

düĢük hızda yola devam edilir.  

8. (   ) Bariyer ve geçit bekçisi olmayan hemzemin geçitlerden yayalar ve kara yolu 

araçları, demir yoluna 5 metre mesafede durarak kendi emniyetlerini kendileri 

sağlamak zorundadır.  
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Orerler ve varıĢ kalkıĢ tarifelerini incelediniz mi?   

2. Trenlerin kabul, sevk yolları ve sevk emirleri ile ilgili hususlarını 

incelediniz mi? 

  

3. TSĠ sistemindeki sinyal bildirilerini incelediniz mi?   

4. Yüksek hızlı trende kullanılan sinyaller, renk bildirileri ve 

anlamlarını incelediniz mi?  

  

5. Tren trafiğinin yönetimi ile ilgili uyulması gereken güvenlik 

kurallarını incelediniz mi? 

  

6. Düzensizlikleri tespit edebildiniz mi?   

7. Tespit ettiğiniz düzensizliğin giderilmesi için en uygun yöntemi 

belirleyebildiniz mi? 

  

8. Düzensizliği ilgililere bildirdiniz mi?   

9. Soğukkanlı davranarak ve kriz yönetim becerinizi kullanarak 

düzensizliği gidermeye çalıĢtınız mı?  

  

10. Düzensizliği giderirken alınması gereken güvenlik kurallarına 

harfiyen uydunuz mu? 

  

11. Düzensizliklerle ilgili gerekli bilgileri eksiksiz olarak ilgili evraklara 

yazdınız mı? 

  

12. Edindiğiniz tecrübeler dâhilinde düzensizliklerin bir daha tekrar 

etmemesi için gerekli tedbirleri aldınız mı?   

  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

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

 

1 C 

2 D 

3 D 

4 B 

5 D 

6 C 

7 YanlıĢ 

8 YanlıĢ 

9 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI  

 

1 B 

2 A 

3 D 

4 A 

5 Doğru 

6 YanlıĢ 

7 YanlıĢ 

8 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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KAYNAKÇA 
 http://www.tcdd.gov.tr 

 http://hizlitren.tcdd.gov.tr/home/detail/?id=15 

KAYNAKÇA 
 

http://www.tcdd.gov.tr/

