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1. GENEL BĠLGĠLER 
 

Bu doküman Tablet 5501 uygulamalarının yapılarını ve kullanım şekillerini tanımlamak amacıyla 

hazırlanmıştır. Dokümana konu olan uygulamalar m5501 Trafik Cetvelinin tablet ortamında 

kaydının tutulması ve bu kayıtların Kurumsal Kaynak Yönetimi (KKY) sistemine entegre edilmesi 

amacı ile hazırlanmıştır.  

1.1. Uygulamaların Genel Tanıtımı 

 

Tablet bilgisayarların istenen amaca yönelik şekilde çalışabilmesi için aşağıdaki uygulamalar 

hazırlanarak bu cihazlara yüklenmiştir. 

- TCDD Android Uygulamalar Yöneticisi: Sistemi kullanabilmek için kullanıcı adı ile giriş yapılan ve 

tüm uygulamaları yöneten ana uygulamadır, 

- Online Trafik Cetveli Uygulaması: m5501 Trafik Cetvelinde tutulan bilgilerin kullanıcılar 

tarafından girildiği ve tablet cihaza kaydedildiği uygulamadır, 

- Konum Takip Uygulaması: GPS sistemi üzerinden trenlerin konumlarını takip etmek amacı ile 

hazırlanmış olan uygulamadır, 

- KKY Entegrasyon Uygulaması: Kullanıcılar tarafından elle çalıştırılamayan, arka planda çalışan ve 

Online Trafik Cetveli Uygulamasına kullanıcıların girdiği bilgileri KKY sistemi ile entegre eden 

uygulamadır, 

- TCDD Başlangıç Düzenleyici Uygulaması: Kullanıcılar tarafından elle çalıştırılamayan, arka 

planda çalışan ve tüm uygulamaların ortak verilere erişimlerini yöneten uygulamadır, 

- Uygulama Güncelleme Aracı: Burada konu edilen tüm uygulamaların yeni sürümlerinin cihazlara 

güncellenmesi amacı ile hazırlanan uygulamadır, 
 

Önemli: Uygulamaların tamamında hatalı işlem yapılması veya işlemin KKY sistemine kaydının 

gerçekleşmemesi durumlarında kullanıcıyı yönlendiren mesajlar yayınlanmaktadır. Kullanıcıların 

ekranda açılan mesajları takip etmesi ve mesajlarda yer alan yönergeleri izlemesi önem 

taşımaktadır. 
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1.2. Dijital Klavyenin Kullanımı 
 

Uygulamaların sicil numarası, parola, vagon numarası, meşruat gibi klavye girişi gerektiren 

alanlarına tıklanıldığında aşağıdakine benzer bir dijital klavye açılmaktadır. Klavye seçilen alana 

göre aşağıdaki şekilde olabileceği gibi, sadece nümerik tuşlardan da oluşabilecektir. Klavyede yer 

alan özel tuşlar aşağıda açıklanmıştır. 
 

 

Resim 1: Dijital klavye 
 

1) Bu butona tıklanıldığında numerik klavye ile alfabetik klavye arasında geçiş yapılabilir, 

2) Bu butonlardan her hangi birisine basıldığında (alfabetik klavye modunda iken) bir kereliğine 

büyük harf modunda, bu modda iken ise küçük harf moduna geçilebilir. Tuşa uzun süre 

basıldığında büyük harf modu kilitlenir, 

3) Yazma alanında imlecin solunda bulunan en son harf/rakam bu buton vasıtası ile silinebilir, 

4) Klavye ile yazım işlemi tamamlandığında bu butona basılarak dijital klavye kapatılabilir. 

Klavyenin tekrar açılabilmesi için giriş yapılacak (yazı yazılacak) alana tekrar tıklanması gerekir, 

5) (u, i, o, s, g, c) tuşlarına uzun süre basıldığında (ü, ı, ö, ş, ğ, ç) harflerine ulaşılabilir, 

1.3. Data Hatları 
 

Tüm android cihazlarda PTTCell sim kartlar takılı olup kullanıcıların girdiği bilgilerin KKY sistemi ile 

entegrasyonu bu hatlarla sağlanan GPRS altyapısı kullanılarak yapılmaktadır. 
 

 

Resim 2: Tablet ekran kilidi 
 

Yukarıdaki resimde de görüldüğü üzere tablet cihazların ekranları kilitli olduğunda ekranda yer 

alan saatin üzerinde cihazda takılı olan sim kartın ait olduğu şebeke bilgisi yer almaktadır. 
 

Önemli: Kullanıcılar uygulama için cihazları aldıklarında öncelikle cihazların yukarıda gösterilen 

sim kart bilgilerini incelemeli ve sim kartı takılı olmayan cihazlar teslim alınmamalıdır. 
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2. TCDD ANDROĠD UYGULAMALAR YÖNETĠCĠSĠ 
 

Bu uygulamaya tablet cihazın her masaüstü ekranına yerleştirilmiş (TCDD logolu) kısayola 

tıklayarak ulaşılabilir. 
 

 

Resim 3: Android uygulamalar yöneticisi giriş ekranı 
 

Uygulama ilk çalıştırıldığında, henüz kullanıcı girişi yapılmamış ise yukarıda örneği gösterilen 

kullanıcı giriş ekranına ulaşılır. Bu ekranda yer alan "Kullanıcı Adı" alanına giriş yapacak 

kullanıcının KKY Personel Numarası ve "Şifre" alanına şifresi girilerek sisteme giriş yapılır. Ekranın 

sağ üstünde yer alan numara cihazın IMEI numarasıdır. 
 

Not: Kullanıcıların şifreleri TC Kimlik Numaralarının ilk 4 hanesi, doğum günü ve doğum ayından 

oluşmakta olup toplam 8 karakterdir. Yani TC Kimlik numarası 123456… olan 5 Haziran doğumlu 

bir personelin şifresi 12340506' dır. 
 

 

Resim 4: Android uygulamalar yöneticisi ana ekranı 
 

Girişin doğru bir şekilde yapılması durumunda yukarıda gösterilen ana ekrana ulaşılmaktadır. Bu 

ekranda kullanıcılar tarafından elle çalıştırılabilen uygulamaların kısayolları ve (kısayolların 

altında) çalışma durumları yer almaktadır. Uygulama isimlerinin altında yer alabilen ibareler; 

- Güncelleme gerekli: öncelikle uygulama güncelleme aracı kullanılarak ilgili uygulamaların 

güncellenmesi gerekir, güncelleme yapılmadan hiçbir uygulama çalıştırılamaz,  

- Yetkili değilsiniz: kullanıcının bu uygulamayı kullanmaya yetkisinin olmaması durumunu gösterir, 

- Çalışıyor: uygulamanın daha önce çalıştırıldığını ve arka planda çalışmaya devam ettiğini 

gösterir, kısayola tıklandığında uygulamanın kullanılan en son ekranına ulaşılır, 

- Herhangi bir ibarenin bulunmaması durumunda uygulama henüz çalıştırılmamıştır, kısayola 

tıklanması durumunda uygulamanın giriş ekranına ulaşılır. 
 

Not: Ekranda "Güncelleme Gerekli" ibaresinin bulunması durumunda kesinlikle öncelikle 

Uygulama Güncelleme Aracı ile gerekli güncellemelerin yapılması gerekir. 
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3. UYGULAMA GÜNCELLEME ARACI 
 

Cihazda yüklü bulunan uygulamaların yeni versiyonları yayınlandığında bu versiyonların cihazlara 

yüklemesinin bu uygulama üzerinden yapılacağı daha önce belirtilmişti. TCDD Android 

Uygulamalar Yöneticisi uygulama erişim kısayollarının altında "Güncelleme Gerekli" ibaresinin 

belirmesi durumunda "Uygulama Güncelleme Aracı" çalıştırılmalıdır. 
 

 

Resim 5: Uygulama Güncelleme Aracı giriş ekranı 
 

Bu uygulama çalıştırıldığında yukarıdakine benzer bir ekranda cihazınızda yüklü bulunan 

uygulamaların yüklü versiyonları ile olması gereken versiyon bilgileri görüntülenmektedir. 

Herhangi bir uygulamanın yüklü versiyonu ile güncel versiyonunun farklı olması durumunda ilgili 

uygulama satırının sonunda "Güncelle" butonu belirmektedir. Bu ekran açıldığında versiyon 

farklılığı bulunan tüm uygulamalar güncellenmeli ve cihaz kapatıp açılarak tüm uygulamalar 

yeniden çalıştırılmalıdır. 

3.1. Uygulamaların Güncellenmesi 
 

Uygulama Güncelleme Aracı ekranı uygulama satırlarında yer alan "Güncelle" butonuna 

basıldığında uygulama yüklü versiyonu TCDD sunucularından indirecek, indirme süresince bir 

işlem ilerleme ekranı açacaktır. İndirme işlemi tamamlandığında yükleme işlemi otomatik olarak 

başlayacağından kullanıcıların ek bir işlem yapmasına gerek kalmayacaktır. Yükleme başladığında 

kullanıcı yüklemenin onaylanması amacı ile uyarılacak, ekrana çıkan iki onay sorusunda "Tamam" 

ve "Yükle" butonlarına basıldıktan yaklaşık 10 saniye sonra uygulamanın güncel versiyonunun 

yüklenmesi tamamlanacaktır. 
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4. KONUM TAKĠP UYGULAMASI 
 

Bu uygulama, cihazlarda bulunan yerleşik GPS modülünden faydalanarak trenlerin konumlarının 

tespiti amacı ile geliştirilmiştir.  
 

 

Resim 6: Konum takip uygulaması giriş ekranı 
 

Uygulama giriş ekranı yukarıda gösterildiği gibi olup, ekranın üt bölümünde uygulama ekranına 

erişildiği andaki GPS verilerini, orta kısmında ise uygulama tarafından tespit edilen son 5 GPS 

verisi zaman bilgisi ile birlikte yer alır. Uygulama elle (ilgili uygulama kısayoluna tıklanarak) 

çalıştırılması gerekirken, kullanıcıların bu uygulama ekranlarında yapacakları herhangi bir işlem 

bulunmamaktadır. 
 

Önemli: Kullanıcıların bu uygulamayı çalıştırdıktan sonra ekranın alt kısmında yer alan 

"Arkaplanda Çalıştır" butonuna basarak uygulamayı devamlı çalışır vaziyette tutmaları 

gerekmektedir. Zira, bu uygulama çalışır durumda olmadığı sürece Trafik Modeli Uygulaması da 

çalıştırılamayacaktır. 
 

Not: Tablet cihaz GPS uydularına kilitlenemediği taktirde uygulama ekranlarında herhangi bir GPS 

verisi bulunmayacaktır. Yani uygulama ekranının boş olması bir hata durumu değildir. 
 

Not: GPS konum takibinin cihazlarda hafıza problemine sebep olduğu tespit edildiğinden, hata 

giderilene kadar geçici bir süre ile (2.03 versiyonu ile) GPS takibi devre dışı bırakılmıştır. 

Uygulamanın yine kullanıcılar tarafından çalıştırılması gerekirken yeni versiyon yayınlanana kadar 

uygulama konum takibi yapmayacaktır. 
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5. ONLĠNE TRAFĠK CETVELĠ UYGULAMASI 
  

Bu uygulama Trafik Cetvelinde bulunan personel, teşkilat, itinerer ve meşruhat bilgilerinin 

kullanıcılar tarafından girilmesi ve cihaz üzerinde yer alan veritabanına kaydedilmesi amacıyla 

hazırlanmıştır. 
 

 

Resim 7: Online trafik cetveli sefer seçim ekranı 
 

Uygulama ilk kez çalıştırıldığında yukarıda görülen sefer çeçim ekranı açılmaktadır. Sefer 

numarası; her tren için günlük olarak KKY sisteminde üretilen numara olup, aynı trenin farklı 

günlerde çalışan seferlerinde bu numara da değişmektedir. Sefer numaraları teşkilat garında 

hareket memurlarından, personel değişim noktalarında ise treni terk eden personelden temin 

edilmelidir. 
 

Önemli: Konum takip uygulaması başlatılmadan trafik cetveli uygulaması çalıştırılırsa sefer seçim 

ekranında "Konum takip uygulaması çalıştırılmadan bu uygulama çalıştırılamaz." şeklinde bir hata 

mesajı çıkacak ve sefer seçim ekranı kapanacaktır. 

5.1. Uygulama Girişi ve Ekran Tanıtımı 
 

 

Resim 8: Online trafik cetveli uygulaması ana ekranı 
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Uygulama ekranı bir önceki sayfada gösterildiği gibi sol tarafında trafik cetvelinin bölümlerine 

ulaşımı sağlayan butonlardan, alt tarafında mesaj bölümü ve ek işlevlere ulaşımı sağlayan 

gösterge ve butonlardan oluşmaktadır.  

Sefer seçimi yapılarak ana ekrana ilk ulaşıldığında ekran boştur ve seçilen sefere ait bilgilerin KKY 

sisteminden yüklenmesi beklenmelidir. Bu yükleme işlemi sefere ve GPRS sinyal gücüne bağlı 

olarak 15-60 saniye sürmekte olup, yükleme tamamlandığında ana sayfa otomatik olarak 

yüklenecektir. 

- Mesaj Bölümü: KKY sistemi ile entegrasyon adına yapılan en son işlemi ve başarı durumunu 

içeren mesajlar bu bölümde yayınlanır. Her mesaj bir önceki mesajı silmektedir. Mesajlar beyaz 

veya siyah renklerde yayınlanmakta olup, beyaz renkli mesajlar başarılı kayıtları, siyah renkli 

mesajlar başarısız işlem kayıtlarını işaret etmektedir. Herhangi bir kaydın KKY sistemine 

entegrasyonunda bir sorun çıktığında konu ile ilgili mesaj bu alanda siyah renkle yazılacağı gibi, 

bu tip durumlar pop-up ekranlarda kullanıcı bilgisine sunulmaktadır. 

- Tcdd GPS: Uygulamanın düzgün bir şekilde çalıştırılabilmesi Konum Takip Uygulamasının 

çalışıyor olması şartına bağlıdır. Android sistem uzun süre boyunca erişilmemiş, arka planda 

çalışan uygulamaları durdurabildiğinden bu uygulama kısayolu bu ekrana da koyulmuştur. Bahsi 

geçen uygulananın çalışması durmuş ise Trafik Cetveli Uygulaması üzerinde herhangi bir işlem 

yapmaya çalışıldığında sistem bu durumu belirten bir uyarı mesajı çıkartarak işlem girişini 

engelleyecektir. Bu durumda kullanıcıların Tcdd GPS butonunu kullanarak Konum Takip 

Uygulamasını çalıştırması gerekmektedir. 

- 3G: Uygulama üzerine girilen veriler GPRS sistemi üzerinden KKY sistemine kaydedilmektedir. 

Bu gösterge GPRS sisteminin çekim durumunu göstermektedir. 3G yazısının yeşil olması cihazda 

takılı bulunan hattın GPRS sinyallerini çektiğini, farklı bir renkte olması (kırmızı veya gri) sinyalleri 

çekemediğini göstermektedir. 

- 000: Uygulama yapılan tüm işlemleri Android veritabanına kaydetmekte, KKY Entegrasyon 

Uygulaması (bu uygulama sistem tarafından otomatik olarak arka planda çalıştırılır) ise 

veritabanında bulunan işlemleri KKY sistemine kaydetmektedir. GPRS sinyallerinin çekmediği 

bölgelerde girilen veriler anında KKY sistemine kaydedilememekte olup bu durumda bu alandaki 

rakamlar (001, 002, 003 …) şeklinde artmaktadır. Buradaki rakamlar cihaza kaydedilmiş, fakat 

KKY kaydı tamamlanmamış işlemlerin miktarını göstermektedir. Rakamların üzerine tıklandığında 

kaydı tamamlanan veya tamamlanmamış işlemlerin listesini içeren ekrana ulaşılmaktadır. 

5.1.1. Uygulama Girişinde Karşılaşılabilecek Muhtemel Hatalar 
 

- Online 5501 izni verilmemiş; Trenlerde online trafik cetveli uygulamasının kullanılabilmesi için 

hareket memurları tarafından bu uygulamanın kullanımına izin verilmesi gerekmektedir. Bu hata 

ile karşılaşılması durumunda hareket memurluğunun bu izni vermesi sağlanmalıdır. 

- Tehir bilgilerinde tutarsızlık; Trenlerde uygulamanın kullanımına başlanabilmesi için trenin o 

anda bulunduğu konuma kadar olan varış/çıkış ve tehir bilgilerinin tam olarak girilmiş olması 

gerekmektedir. Bu hata ile karşılaşılması durumunda hareket memurluğunca bu verilerin 

tamamlanması sağlanmalıdır. 
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5.2. Ana Sayfa 
 

Sefer bilgileri ilk kez yüklendiğinde görüntülenen bu sayfaya uygulamanın solunda yer alan ilgili 

buton vasıtası ile de ulaşılabilir. 

 

Resim 9: Ana sayfa - Sefer bilgileri ekranı 
 

Sefer bilgileri ekranının üst tarafında sefer numarası, seferin teşkilat garından ilk çıkış planlama 

tarihi, seferin hangi orer çizgilerinden (ve versiyonlarından) oluştuğu ve istasyonun çıkış/varış 

istasyon bilgileri yer almaktadır. 

Bu bilgilerin altında ise versiyon güncellemelerinde yapılan değişiklik ve düzeltmelere ait bilgiler 

yer almaktadır. Sistemin ilk açılışı anında herhangi bir güncelleme yapılması gerekir ise ana 

sayfanın bu bölümünden gelen güncelleme ile  hangi değişikliklerin veya düzeltmelerin yapıldığı 

bilgisine erişilebilir. Güncelleme tamamen sistematik ise (yani kullanıcı arayüzlerinde veya 

işlemlerinde bir değişikliğe sebep olmamış ise) bu alanda güncelleme ile ilgili herhangi bir bilgi yer 

almayacaktır. 

5.2.1. Sefer Bilgilerinin Güncellenmesi 
 

Ana sayfanın altında yer alan "Sefer Bilgilerini Güncelle" butonu seferle ilgili cihazda kayıtlı 

bilgilerin silinerek KKY sisteminde kayıtlı olan bilgilerin tekrar yüklenmesi amacı ile kullanılmakta 

olup, gereksiz kullanımın önlenmesi amacı ile sistemin ilk yüklenmesi anında bu buton devre dışı 

durumdadır. 

Sefer bilgilerinin güncellenmesi normal kullanım durumunda gereken bir işlem olmayıp, itinerer, 

tehir, teşkilat işlemlerinin kaydı esnasında herhangi bir hata oluşması durumunda güncelleme 

işlemi sistem tarafından önerilmektedir. Kullanıcıların hata mesajlarında geçen "ana sayfa 

üzerinden sefer bilgilerini güncelleyiniz" uyarısı ile karşılaşmadığı sürece sefer bilgilerini 

güncellemesine ihtiyacı yoktur. 
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5.3. Personel Sayfası ve Ġşlemleri 
 

Ana sayfa solunda yer alan ilgili butona basıldığında personel sayfasına ulaşılabilir. Bu sayfa 

üzerinde tren teşkilatında görevli olan personelle ilgili düzenlemeler yapılabileceği gibi eksik olan 

personeller de listeye eklenebilir. 

 

Resim 10: Personel sayfası ana ekranı 
 

Personel sayfasında trende görev yapmış / halen görevli personelin listesi yer almakta olup, bu 

liste personelin sicil ve personel numarasını, ad ve soyadını, trendeki görevini, göreve hangi 

istasyonda başlayıp, hangi istasyona kadar devam edeceği, trendeki görev durumu, görev yaptığı 

araç (veya araçlar), verinin KKY sistemine işlenme durumu bilgileri yer almaktadır. Personel 

bilgilerinin değiştirilmesini sağlayan buton ile personel üzerinde bulunan evrakların sefer başı ve 

sonu numaralarının girişlerinin yapıldığı ekranı açan buton da yine personel listesinde her satırda 

ayrı ayrı yer almaktadır. 

Sayfanın altında solda yer alan (+) butonu yeni personel ekleme ekranını açmakta olup, sağ 

taraftaki buton ise verilerin güncellenmesi için kullanılmaktadır. 

Tren herhangi bir istasyondan çıkmış ise görevi bu istasyonda sona eren personeller bu listede 

görüntülenmez. Sayfanın altında yer alan "Görev mıntıkası geçmiş olan personeli de göster" 

kontrol kutusunun işaretlenmesi durumunda görevi son bulmuş personel de listeye dahil 

edilecektir. 
 

Not: Bir personelin görev mıntıkası geçilmiş olsa da personel üzerinde sefer başı değerleri 

işlenmiş fakat sefer sonu bilgileri işlenmemiş evrak bilgileri var ise bu personel listede 

görüntülenmeye devam edecektir. 
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5.3.1. Yeni Personelin Listeye Eklenmesi 
 

 

Resim 11: Yeni personel ekleme ekranı 
 

Personel sayfası sol altında yer alan yeni personel ekleme butonuna basıldığında yeni personel 

bilgi giriş ekranı açılmaktadır. Ekranın sol tarafında personel tip seçim butonları, ortasında kimlik 

bilgileri, sağında ise görev bilgileri bilgi giriş alanları yer almaktadır. Ekrandaki alanlar doldurulup 

"Yeni Kaydet" butonuna basıldığında personel kaydı tamamlanmış olacaktır. Bu ekranın 

doldurulmasında dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir; 

- Kurum personeli girişi yapılırken ya personel numarası ya da sicil numarası girilmelidir. İki alana 

birden bilgi girişi yapılmasına gerek yoktur. Ad ve soyad bilgileri KKY sisteminden sağlanacaktır. 

- Kurum dışı personel (emniyet, restoran personeli vb) girişinde sicil ve personel numarası 

alanları girişe kapanacak ve sadece ad ve soyad girişi mümkün olacaktır. 

- Görev durumu ve görevi alanlarında bilgi girişi zorunludur. 

- Görev durumu alanında "Görevli" seçildiğinde diğer alanların tamamı bilgi girişine açılacaktır. 

"Görevli değil" seçiminde ise görev yeri belirtme imkanı olmayacaktır. 

- Görevi alanında personelin görevine uygun seçim yapılmalıdır. Teftiş için trene binen personel 

(Başmakinist, kontrolör vb) listeye eklenirken görevi "Kontrolör/Müfettiş" olarak seçilmelidir. 

- Görev yeri (ilk/son araç) listelerinde tren teşkilatında yer alan araçlar bulunmaktadır. Listenin 

eksik olması durumunda teşkilat sayfasına geçilerek eksik araçlar tren teşkilatına eklenmelidir. 

- Makinist, tren şefi gibi tek araçta görev yapan personel için görev yeri (son araç) alanının 

girilmesine gerek yoktur. Bu alan kondüktörlerin görev alanların belirtilmesinde kullanılacaktır. 

- Görev başlangıcı alanının doldurulması zorunlu değildir. Bu alan boş bırakılırsa sistem otomatik 

olarak trenin teşkil istasyonunu personelin görev başlangıcı olarak atayacaktır. 

- Görev sonu alanının doldurulması zorunlu değildir. Fakat personel listesinde görev sonu 

belirtilmemiş personeller bulunduğu sürece trenin son istasyona giriş bilgisinin kaydına izin 

verilmeyecektir. 
 

Önemli: Girilen sicil numarasına uyan personel bulunmaması durumunda sistem sicil numarasının 

düzeltilmesi için personel bilgileri güncelleme ekranını açacak, bu bilgi düzeltilmeden yeni bir 

işlem kaydının yapılmasını engelleyecektir. 
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5.3.2. Mevcut Personelin Bilgilerinin Güncellenmesi 
 

Personel listesinde yer alan bir bilginin düzeltilmesi için ilgili personel satırının sağında yer alan 

"Değiştir" butonuna tıklanmalıdır. Bu butona tıklandığında resim 11' de görülen personel ekleme 

ekranının aynısı açılacak olup, ilgili tüm alanlar sistem tarafından doldurulacaktır. 

Kaydı tamamlanmış bir personelin kimlik bilgileri değiştirilemeyeceğinden bilgi güncelleme 

ekranında bu alanlar girişe kapalı bulunmaktadır. Fakat görev bilgi alanlarının tamamında 

değişiklik yapılabilmektedir. 

Personel girişinin tamamlanması sonrasında hatalı kimlik girişinin yapıldığının tespit edilmesi 

durumunda (personel kimlik bilgileri değiştirilemeyeceğinden) bu personelin listeden silinmesi 

gerekmektedir. Personelin silinmesi, satırda yer alan personelin trende hiç görev yapmaması 

durumunda yapılması gereken bir işlem olup, trende daha önce görev yapmış veya halen görevde 

olan hiçbir personel bilgi kaydı listeden silinmemelidir. 
 

Önemli: KKY kaydı tamamlanmamış hiçbir personel bilgisi değiştirilemez, silinemez. 

5.3.3. Değerli Evrak (Bilet) Numaralarının Girilmesi / Görüntülenmesi 
 

Personeli listesinde her personel satırının sonunda o personel için değerli evrak numaralarının 

girişini sağlayan "Evrak" butonu yer almaktadır. Butonun üç renk durumu bulunmaktadır; 

- Gri; personel ile ilgili evrak numarası girişi yapılmamıştır, 

- Turuncu; personel ile ilgili evrak numarası girişi yapılmış, girilen evraklardan en birinin sefer 

sonu değeri henüz belirtilmemiştir, 

- Yeşil; personel ile ilgili evrak numarası girişi yapılmış, girilen evrakların tamamının sefer başı ve 

sefer sonu değerleri belirtilmiştir, 

 

Resim 12: Personel değerli evrak (bilet) bilgileri ekranı 
 

Evrak butonu (her renk durumunda) hem mevcut girişleri görüntülemek, hem de girişleri 

düzenlemek amacı ile kullanılabilmekte olup, butona basıldığında yukarıda örneği görülen ekran 

açılmaktadır. Personel ile ilgili model sefer başı numaraları belirtilip kaydedildiğinde buton turuncu 

renge dönmekte, sefer sonları da belirtildiğinde buton yeşil olmaktadır. 
 

Önemli: KKY kaydı tamamlanmamış personele evrak bilgisi kaydı girilemez. 
 

Önemli: Tüm personeller için evrak ekranında sefer başı değerleri girilen modellerin sefer sonu 

değerleri de girilmediği sürece son istasyonun giriş bilgisinin kaydına izin verilmeyecektir. 
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5.4. Teşkilat Sayfası ve Ġşlemleri 
 

Ana sayfa solunda yer alan ilgili butona basıldığında teşkilat sayfasına ulaşılabilir. Bu sayfa 

üzerinde tren teşkilatı ile ilgili düzenlemeler yapılacaktır. 

 

Resim 13: Teşkilat sayfası ana ekranı 
 

Bu sayfada tren teşkilatında yer alan her bir araç sırası ile gösterilmekte, araç satırlarında aracın 

darası, yük miktarı, fren ağırlığı, boyu ve dingil sayısı ile aracın teşkilata dahil edildiği istasyonla 

planlanan bırakma istasyonu bilgileri yer almaktadır.  

Sayfanın altında yer alan Vagon Ekle ve Vagon Bırak butonları listeden bir araç seçildikten sonra 

aktifleşmekte, herhangi bir araç seçili değil iken bu butonlar kullanılamamaktadır.  
 

Önemli: Tren teşkilatında hiçbir araç yok ise teşkilat sayfası açıldığında tren teşkilatının 

bulunmadığını belirten ve araç ekleme sayfasına girilmesi gerektiğini belirten bir mesaj 

görüntülenmektedir. 
 

Önemli: Araç dara, yük, fren ağırlığı, boyu ve dingil sayısı bilgileri KKY sisteminden temin 

edilmekte olup, bu bilgilerde hata olması durumunda ne yapılacağı Meşruhat Sayfası ile ilgili 

bölümde açıklanmaktadır. 
 

Önemli: Çeken araçların dara, yük, fren ağırlığı, boyu ve dingil sayısı bilgileri ekran üzerinde 

görüntülenmez. 
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5.4.1. Teşkilata Yeni Araç Eklenmesi 
 

Teşkilata yeni araç ekleyebilmek için yeni eklenen aracın önünde veya arkasında yer alan bir araç 

tren teşkilatı listesinden seçilmelidir.  

 

Resim 14: Teşkilat satırında seçim 
 

Araç seçimi yapıldığında seçilen araç satırı yukarıda da gösterildiği şekilde bir çerçeve içine 

alınmakta ve ekranın altında yer alan Vagon Ekle butonu aktive olmaktadır. 

 

Resim 15: Vagon ekleme ekranı 
 

Vagon Ekle butonuna basıldığında açılan Vagon Ekleme ekranında bulunan beş alanın tamamının 

doldurulması gerekmekte olup, bu alanlarla ilgili özellikler aşağıda belirtilmiştir; 

- Seçili Olan Araca Göre Konumu; yeni eklenecek aracın, "Vagon Ekle" butonuna basılmadan 

önce seçilen aracın önüne mi / arkasına mı ekleneceği bu alanda belirtilir, 

- Araç Tipi; Yeni eklenecek aracın tipi burada belirtilir; 

 - Loko (Esas); teşkilata esas loko eklemek için bu seçenek seçilir, esas loko her zaman 

 teşkilatın en önünde gösterilmelidir, 

 - Loko (Ranfor); teşkilata ranfor loko eklemek için bu seçenek seçilir, ranfor loko teşkilata 

 arkadan da dahil olsa, çeken araçlar bölümünde yani teşkilatın ön tarafında gösterilmelidir, 

 - Loko (Soğuk); teşkilata soğuk loko eklemek için bu seçenek kullanılmalıdır, 

 - Vagon (Ticari); Vagon hangi ülke/kuruma ait olursa olsun, kontrol numarası içeren, toplam 

 13 karakterden (31754568xxx-x gibi) oluşan bir numaraya sahipse bu seçenek kullanılmalıdır, 

 - Vagon (İdari); Servis, balast vagonu gibi toplam 5-6 karakterden oluşan bir numaraya sahip 

 olan ve numarasında kontrol numarası bulunmayan vagonlar için bu seçenek kullanılmalıdır, 

- Araç No; teşkilata eklenecek aracın numarası buraya girilmelidir. Giriş yapılırken lokomotiflerin 

numaralarının önünde yer alan DE, E, DH gibi karakterler girilmez. Aynı şekilde vagon 

numaralarının kontrol numaraları ve bu numaradan önce gelen "-" karakteri de girilmemelidir. 

- Çıkış İstasyonu; aracın teşkilata dahil edildiği istasyon bu alandan seçilmelidir.  

- Varış İstasyonu; aracın bırakılacağı istasyon bu alandan seçilmelidir. 
 

Önemli: Çıkış istasyonu listesinde trenin giriş-çıkış yaptığı veya geçtiği son 3 istasyon yer alır. 

Yani, vagon ekleme işlemi sadece işlemleri tamamlanan son 3 istasyon için yapılabilir. Bir 

istasyonun ardından, en az 3 istasyon daha itinerer işlemi tamamlandıktan sonra o istasyon için 

vagon ekleme işlemi yapılamaz. 
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5.4.1.1. Vagon Ekleme Hatası - Araç Numarası 
 

Vagon ekleme ekranında girilen araç numarası KKY sistemi mevcutları ile kontrol edilmekte, 

kontrol sonucuna göre ekleme işlemi gerçekleşmektedir. 

 

Resim 16: Hatalı araç numarası bilgi ekranı 
 

Araç numarasının KKY sisteminde bulunmaması durumunda kullanıcı teşkilat sayfasına 

yönlendirilmekte, teşkilat sayfası açılışında ise yukarıda görülen numara kontrol ekranı 

açılmaktadır. 

Ekranın üst kısmında hataya sebep ekleme bilgileri yer almaktadır (örnekte 4568205-4' ün önüne 

Hacıbayram istasyonundan eklenen 66751003044 numaralı vagon). 

Ekranın alt kısmında ise iki ayrı kontrol kutusu yer almaktadır; 

- Araç numarası doğru, bu numara ile işleme devam edilsin; kullanıcı girdiği araç numarasının 

doğruluğundan emin ise bu seçeneği seçerek "Devam" butonuna tıklamalıdır, 

- Araç numarasını listeden seçtiğim veya yeniden girdiğim numara ile değiştir; sistem girilen 

numarayı KKY mevcutlarında bulamadığında bu numaraya benzeyen numaraları ekranda yer alan 

listeye eklemektedir. Kullanıcı bu seçeneği seçerek listeden farklı bir numara seçebilir veya 

listenin sağında yer alan alana yeni bir numara girerek "Devam" butonuna tıklayabilir. 

- Araç Ekleme Kaydını Sil butonuna basılması durumunda hataya sebep olan araç ekleme kaydı 

silinecek ve tren teşkilatında bir daha gösterilmeyecektir. 

5.4.1.2. Vagon Ekleme Hatası - Başka Teşkilattaki / Iskat Edilmiş Araç 
 

Eklenmeye çalışılan vagonun KKY sisteminde bir başka tren teşkilatında bulunması ve/veya ıskat 

edilmiş olması durumunda kullanıcı bu durumları belirten bir pop-up mesaj ile uyarılmaktadır. Bu 

mesaj kullanıcı önüne çıktığında kullanıcının seçebileceği 3 seçenek bulunmaktadır; 

- İşlemden vazgeç; Vagon ekleme işlemi iptal edilir ve eklenmeye çalışılan vagon tren teşkilat 

listesinden silinir, 

- İşlemi gerçekleştir; Vagon ekleme işlemi hatalara rağmen gerçekleştirilir, 

- Bekle; Kullanıcının kararını vereceği ana kadar mesaj kutusu kapatılır fakat bu teşkilat hatası 

giderilene kadar sistem üzerinde yeni bir işlem kaydı gerçekleştirilemez, 
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5.4.2. Teşkilatta Yer Alan Aracın Bırakılması 
 

Teşkilatta yer alan bir aracın bırakılabilmesi için bu araç tren teşkilatı listesinde seçilmelidir. Araç 

seçimi yapıldığında seçilen araç satırı resim 14' te de gösterildiği şekilde bir çerçeve içine 

alınmakta ve ekranın altında yer alan Vagon Bırak butonu aktive olmaktadır. 

 

Resim 17: Vagon bırakma ekranı 
 

Teşkilat listesinden bırakılacak vagon seçilip "Vagon Bırak" butonuna basıldığında yukarıda da 

görüntülenen vagon bırakma ekranı açılmaktadır. Kullanıcıların bu ekranda vagonun bırakıldığı 

istasyonu seçerek vagon bırakma sebebi ile ilgili butona (planlama / arıza) basması 

gerekmektedir. 
 

Önemli: Bırakma istasyonu listesinde trenin giriş-çıkış yaptığı veya geçtiği son 3 istasyon yer alır. 

Yani, vagon bırakma işlemi sadece işlemleri tamamlanan son 3 istasyon için yapılabilir. Bir 

istasyonun ardından, en az 3 istasyon daha itinerer işlemi tamamlandıktan sonra o istasyon için 

vagon bırakma işlemi yapılamaz. 

5.4.3. Teşkilat Ġşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Muhtemel Hatalar 
 

- Vagon işlemleri sadece geçilen son 3 istasyon için yapılabilir, bir istasyon çıkışının ardından en 

az 3 istasyon itinerer işlemi daha yapıldığında o istasyon için ekleme/bırakma işlemleri yapılamaz, 

- KKY kaydı tamamlanmamış bir araca referansla yeni işlem yapılamaz. Yani ekleme kaydı 

tamamlanmamış bir araç bırakılamaz, ekleme/bırakma kaydı tamamlanmamış bir araç satırı 

seçilerek önüne/arkasına yeni bir araç eklenemez, 

- Bir numara, başka teşkilatta yer alma veya ıskat hatası alınmış ise bu hata ile ilgili işlem 

tamamlanmadan yeni bir teşkilat, itinerer veya personel işlemi kaydedilemez, 

- Kullanıcılar ekleme/bırakma işlemi ile ilgili bir hata aldığında bu hata mesajını dikkatli 

okumalıdır. Bu mesajlar işlemin tekrar denenmesini (örneğin manevra işlemleri yapılamadı), 

tekrar denense dahi yapılamayacağını (örneğin bu istasyonda manevra yapılamaz) veya anasayfa 

üzerinden sefer bilgilerinin güncellenmesi gerektiğini belirtebilir, 

5.4.4. Teşkilat Genel Toplamları 
 

Teşkilat sayfasının sağ altında yer alan Genel Toplamlar butonuna basıldığında teşkilattaki çeken 

ve çekilen araç toplamı, dara ve yük toplamı, mevcut fren ağırlığı, dingil sayısı gibi bilgilerini 

içeren bir bilgi ekranı açılmaktadır. Bu ekranda dikkat edilmesi gereken husus, teşkilat bilgi 

ekranında bilgilerinin hatalı olduğu bilinen araçlar var ise, genel toplam bilgileri de hatalı 

oluşacaktır. 
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5.5. Ġtinerer Sayfası ve Ġşlemleri  
 

Ana sayfa solunda yer alan ilgili butona basıldığında itinerer sayfasına ulaşılabilir. Bu sayfa 

üzerinde tren giriş, çıkış, geçiş işlemleri yapılacak ve tehir nedenleri, istisnai duruşlar ve 

buluşma/öne geçme bilgileri bu sayfada kaydedilecektir. 

 

Resim 18: İtinerer sayfası ana ekranı 
 

Sayfada girilen seferin itinererinde bulunan istasyonlar sırası ile yer almaktadır. Mavi satırlar 

istasyonları, kırmızı satırlar ise kendisinden önce ve sonra gelen istasyonlar arasındaki hat kesimi 

bilgilerini içermektedir. 

İstasyon satırlarında sırası ile planlanan giriş ve çıkış saatleri (gri), gerçekleşen giriş ve çıkış 

saatleri (siyah), o istasyonda geçirilen toplam süre ve tehir / kazanç bilgisi yer almaktadır. 

Tehir/Kazanç sütununda yer alan rakamın kırmızı olması miktarın tehir, mavi olması ise kazanç 

olduğunu belirtmektedir. İstasyon giriş, çıkış ve geçiş işlemleri ile ilgili butonlar yine istasyon 

satırlarında 4. sütunda yer almaktadır. Bu sütundaki butonlar bir önceki işlemin durumuna göre 

otomatik olarak düzenlenmektedir. Örneğin bir istasyon girişi yapıldıktan sonra bu sütunda 

sadece çıkış butonu yer alırken, çıkış sonrasında bir sonraki istasyonun giriş ve geçiş butonları 

aktive olmaktadır. 6. sütunda istasyonda yapılan buluşma/öne geçmelerin girişini sağlayan ekranı 

açan bir buton yer almaktadır. Bu buton ise istasyona giriş yapıldıktan sonra aktive olmaktadır. 

Hat kesimi satırlarında ilk sütunda o hat kesiminin uzunluğu ve livre hızı yer almaktadır. Bu 

bilgilerden sonraki sütunda o hat kesiminin asgari ve tabii müddetleri, daha sonraki sütunda ise o 

hat kesiminin geçişinde harcanan süre ve yapılan tehir/kazanç bilgileri yer almaktadır. Hat kesimi 

satırlarının 4. sütununda o hat kesiminde yapılan istisnai duruşların girildiği ekrana ulaşan bir 

buton yer almaktadır. 

Sayfanın 5. sütununda o istasyon veya hat kesiminde yapılan tehirin veya kazancın girişinin 

yapılmasını sağlayan ekrana ulaşım butonları yer almaktadır. Bu butonların kırmızı renkte olması 

tehir/kazanç girişinin henüz yapılmadığını, yeşil olması ise girişin tamamlandığını göstermektedir. 

Duruş ve Buluşma/Öne Geçme butonları giriş yapılmadığı durumlarda küçük fontlarla ve silik 

şekilde yazılı iken, bu alanlara giriş yapıldığında butonlar font açısından büyümektedir. 

Sayfanın en altında yer alan "Son Kaydı Sil" butonu yapılan son giriş/çıkış/geçiş işleminin iptali 

için kullanılacak olup, butonun sağ tarafında toplam seyahat süresi ve toplam tehir/kazanç miktarı 

bilgileri yer almaktadır. 

Sayfanın en sağında bulunan sütunda ise kayıt göstergesi yer almaktadır. Bu alanda kum saati 

simgesinin bulunması o satırla ilgili KKY kayıt işleminin başladığı fakat henüz sonuçlanmadığını, 

disket simgesinin bulunması ise o satırla ilgili KKY kaydının tamamlandığını gösterir. 
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5.5.1. Giriş, Çıkış veya Geçiş Ġşlemleri 
 

İstasyon satırında yer alan Giriş/Çıkış/Geçiş butonlarından herhangi birisine basıldığında aşağıda 

gösterilen işlem saati belirleme ekranı açılmaktadır.  

 

Resim 19: Giriş/çıkış/geçiş için işlem saati belirleme ekranı 
 

Ekranın üst kısmında kaydedilmiş en son işlemle ilgili bilgiler yer almaktadır (örnekte 08:08' de 

Suluova istasyonu varışı). Bu bilgilerin altında ise bu ekrana girişe sebep olan işlem bilgisi (4568 

kodlu istasyondan çıkış) ve bu işlem için hesaplanan ve izin verilen en erken işlem saatleri yer 

almaktadır. Hesaplanan işlem saati seferin o ana kadar olan toplam tehir/kazancı dikkate alınarak 

hesaplanmakta olup, izin verilen en erken işlem saatinde ise ilgili istasyon veya hat kesiminin 

asgari müddeti dikkate alınmaktadır. 

Ekranın ortasında yer alan saat (ilk açılış anında hesaplanan işlem saati ile aynıdır) 

giriş/çıkış/geçiş işleminin gerçekleştirileceği saattir. Kullanıcı tehir/kazanç sebebi ile bu saati 

değiştirmek istediğinde saatin altında yer alan -60, -10, -1, +1, +10 ve +60 butonlarını 

kullanmalıdır. Bu butonlar saati üzerlerinde yazan miktar kadar ileri veya geri hareket ettirecektir. 

Saat ile oynandığında "tehir/kazanç girişi yapılacak" kontrol kutusu otomatik olarak 

işaretlenmekte olup kullanıcı bu işareti iptal edememektedir.  

İşlem saati ayarlandıktan sonra yapılacak tek işlem "işlem saatini kontrol ettim" kontrol 

kutusunun işaretlenerek "kaydet" butonuna basılmasıdır.  
 

Not: Tehir/kazanç girişi yapılacak kontrol kutusunun manüel olarak işaretlenme imkanı da 

bulunmakta olup, bu konu ileriki bölümlerde ayrıca açıklanacaktır. 
 

Önemli: Sıradaki istasyon giriş/çıkış/geçiş işlemini yapabilmek için önceki istasyon/hat kesimi ile 

ilgili tüm tehir, kazanç ve th+kz girişlerinin tamamlanmış olması gerekir. Bir başka deyişle itinerer 

listesinin 4. sütununda kırmızı renkli (girişi tamamlanmamış) tehir/kazanç/th+kz butonu var ise 

bir sonraki istasyonla ilgili işlem yapılamaz. 
 

Önemli: Geçiş işlemlerinde hem önceki hat kesimi, hem de geçiş yapılan istasyon içi işlemleri 

birlikte tamamlandığından iki satırın da tehir/kazanç giriş alanları kontrol edilmelidir. 
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5.5.2. Tehir / Kazanç Giriş Ġşlemleri 
 

Giriş/Çıkış/Geçiş işlemi kaydedildiğinde girilen saat tehir veya kazanca sebep olmuşsa 

tehir/kazanç miktarı satırın ilgili sütununda görüntülenmekte ve (kırmızı) tehir veya kazanç 

butonu aktive olmaktadır. 

 

Resim 20: Giriş/çıkış/geçiş için işlem saati tehirli belirlenmiş istasyon satırı 
 

Yukarıdaki örnekte 2 dakika duruş bulunan istasyonda 14 dakika durulduğundan 12 dakika tehir 

ortaya çıkmış ve Tehir butonu aktive olmuştur. Bu butona basıldığında aşağıda resmi verilen 

tehir/kazanç giriş ekranına ulaşılmaktadır. 

 

Resim 21: Tehir/kazanç bilgi giriş ekranı 
 

Bu ekranın üst tarafında girilmesi gereken toplam tehir veya kazanç miktarı ile o ana kadar 

girilmiş olan toplam miktar görüntülenmektedir. Sayıların kırmızı renkte olması tehiri, mavi renkte 

olması kazancı belirtmektedir. 

Girilecek olan tehir/kazanç kodunu belirlemek için öncelikle "Th/Kz Grubu" satırında bulunan iki 

listeden ilgili seçimler yapılır. Birinci listeden seçim yapıldığında ikinci, oradan seçim yapıldığında 

da üçüncü liste dolduğundan sıraya uymak önem arz etmektedir. Th/Kz grubu bilgileri girildikten 

sonra "Th/Kz Nedeni" listesinde tehir/kazanca kod seçimi yapılır. Daha sonra    -10, -1, +1 ve 

+10 butonları ile seçimi yapılan tehir/kazanç koduna kaç dakika tehir/kazanç girişi yapılacağı 

belirlenerek satırın sonunda yer alan "ekle" butonuna basılmalıdır. Bu butona basıldığında yapılan 

seçim ve girilen değer "Mevcut Girişler" alanına taşınmakta ve seçim alanları temizlenmektedir. 

Ekranın üst kısmında bulunan toplam ve girilen tehir alanları sayısal ve renk açısından 

eşitlendikten sonra kaydet butonuna basılmalıdır. Bu alanlar eşitlenmediği sürece bu buton 

çalışmayacaktır. Yukarıdaki örnek ekranda toplam 12 dakikalık tehirin 3 dakikası 161' den 

gösterilmiştir. Henüz kalan 9 dakikalık kısmın neden kodu henüz girilmemiş olduğundan "Kaydet" 

butonu çalışmayacaktır. 
 

Not: Bu ekranda toplamları eşitlemek önemli olduğundan tehir için girilen ekrana sadece tehir, 

kazanç için girilen ekrana sadece kazanç girilmesi ile ilgili bir kural yoktur. Yukarıdaki örnekte 

girilmesi gereken 12 dakikalık tehir 3 dakika kazanç ve 15 dakika tehir şeklinde de bölünebilir. 
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5.5.3. Manüel Tehir / Kazanç Girişi, Th+Kz Butonu 
 

Giriş/Çıkış/Geçiş işlem saati belirleme ekranında (Resim 19) saat değiştirilmeden "kaydet" 

butonuna basıldığında sistem tehir/kazanç girişi yapılmasına müsaade etmeksizin otomatik olarak 

kayıt prosedürünü başlatmaktadır. Vaktinde giriş/çıkış işlemi yapıldığında yinede tehir/kazanç 

girişi yapılması gerekiyor ise kullanıcıların "tehir/kazanç girişi yapılacak" kontrol kutusunu manüel 

olarak işaretlemesi gerekmektedir. Kullanıcıların bilinçli veya hata eseri bu kontrol kutusunu 

işaretlemesi, veya geçiş işleminde sistem öngörüsü sonucunda işlem yapılan satır(lar)a aşağıdaki 

resimde de görüldüğü üzere "Th+Kz" butonu açılmakta ve bu sayede otomatik kayıt prosesi 

başlatılmamaktadır. 

 

Resim 22: Manüel tehir girişi gerektiren durum 
 

Örnek resimde Havza öncesi hat kesimi (tabii 20 dakika) 20 dakikada geçilmiş olduğundan tehir 

veya kazanç oluşmamıştır. Fakat işlem ekranında "tehir/kazanç girişi yapılacak" kontrol kutusu 

işaretlendiğinden "Th+Kz" butonu aktive olmuştur. 

 

Resim 23: Th+Kz giriş ekranı 
 

Tehir+Kazanç giriş ekranı normal tehir veya kazanç giriş ekranı ile aynı olmasına rağmen toplam 

girilmesi gereken tehir/kazanç miktarı 0' dır. Bu sayede bu ekranda (örnek resimde de görüldüğü 

şekilde) hem tehir, hem kazanç girişi yapılarak kayıt imkanı mümkün olmaktadır. 
 

Not: Genel Müdürlük emirleri gereği 5588 modellerden kaynaklanan tehirler (tehire sebep olmasa 

da) 5501 modelde gösterilmek zorunda olduğundan Th+Kz girişi bu amaçla oluşturulmuştur. 

5.5.3.1. Hatalı Aktive Edilen Th+Kz Butonunun Ġptali 
 

Th+Kz butonu kullanıcı hatası ile aktive edilmişse yani Tehir+Kazanç girişi yapılmayacaksa, fakat 

buton bir şekilde aktive olmuş ise (ki bu durumda bu butonla ilgili işlemler tamamlanmadan 

sıradaki işlemin yapılmasına sistem izin vermeyecektir) kullanıcıların ilgili butona basarak Th+Kz 

giriş ekranını açması ve giriş yapmaksızın "Kaydet" butonuna basması gerekmektedir. Zira, 

Th+Kz giriş ekranı ilk açıldığında Girilmesi gereken ile girilen toplam miktarları 0 değerinde, eşit 

durumdadır. 
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5.5.4. Buluşma ve Öne Geçmelerin Girilmesi, Blş/ÖnG Butonu 
 

Bir istasyonda yapılan buluşma ve öne geçmelerin kaydedilebilmesi için ilgili istasyon satırında yer 

alan "Blş/ÖnG" butonuna basılmalıdır. 

 

Resim 24: Buluşma/Öne Geçme Giriş ve İzleme Ekranı 
 

Bahsi geçen butona basıldığında örneği yukarıda görüntülenen buluşma/öne geçme giriş ve izleme 

ekranı açılmaktadır. Yeni buluşma/öne geçme işleminin kaydedilebilmesi için; 

- İşlem türü listesinden girilecek işlemin türü seçilmelidir, 

 - Bekleyen; görev yapılan tren buluşma veya öne geçme için beklemiş ise bekleyen seçeneği, 

 -  Buluşan/Öne Geçen; görev yapılan tren buluşma veya öne geçme için beklememiş ise bu 

 seçenekler seçilmelidir, 

- Buluşulan veya öne geçme yapılan tren numarası ilgili alana yazılmalıdır (tren numarasının 

mevcudiyet kontrolü yapılmadığından kullanıcıların tren numarası girişi yaparken dikkatli olması 

gerekmektedir), 

- Tren numarası girişi yapılıp işlem türü seçildikten sonra "Ekle" butonuna basılarak girilen bilgiler 

"Mevcut/Yeni Eklenen İşlemler" listesine eklenmelidir, 

Yukarıda belirtilen işlemler tekrarlanarak tüm buluşma ve öne geçmeler "Mevcut/Yeni Eklenen 

İşlemler" listesine eklendikten sonra "Kaydet" butonuna basılarak kayıt işlemi tamamlanmalıdır. 
 

Not: Kaydet butonuna basıldıktan sonra otomatik olarak itinerer sayfasına dönülmektedir. Aynı 

istasyon için yeni giriş yapılması gerekiyor veya yapılan girişlerin silinmesi gerekiyor ise "Blş/ÖnG" 

butonuna tekrar basılarak Giriş ve İzleme Ekranına yeniden ulaşılabilir. 
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5.5.5. Ġstisnai Duruşların Kaydedilmesi, Duruş Butonu 
 

Hattı caride istisnai olarak yapılan duruşları kaydedebilmek için ilgili hattı cari satırındaki "Duruş" 

butonuna basılmalıdır. 

 

Resim 25: Buluşma/Öne Geçme Giriş ve İzleme Ekranı 
 

Bahsi geçen butona basıldığında örneği yukarıda görüntülenen Hattı Cari Kilometre Duruş Bilgileri 

ekranı açılmaktadır. Yeni istisnai duruşun kaydedilebilmesi için; 

- Kilometre hanesine duruşun yapıldığı kilometre (+) "zahit" işareti kullanılmadan girilir, örneğin 

4+500 için girilmesi gereken değer 4500 iken, 0+050 için sadece 50' dir, 

- Duruş süresi alanına duruşta kaybedilen süre dakika cinsinden girilmelidir, 

- Gereken girişler yapıldıktan sonra "Ekle" butonuna basılarak girilen bilgiler "Mevcut Girişler" 

listesine eklenmelidir, 

Yukarıda belirtilen işlemler tekrarlanarak tüm istisnai duruşlar "Mevcut Girişler" listesine 

eklendikten sonra "Kaydet" butonuna basılarak kayıt işlemi tamamlanmalıdır. 
 

Not: Kaydet butonuna basıldıktan sonra otomatik olarak itinerer sayfasına dönülmektedir. Aynı 

hat kesimi için yeni giriş yapılması gerekiyor veya yapılan girişlerin silinmesi gerekiyor ise "Duruş" 

butonuna tekrar basılarak Duruş Bilgileri Ekranına yeniden ulaşılabilir. 
 

Önemli: Girilen duruş bilgileri, kağıt ortamındaki 5501 modelin meşruhat bölümüne girilen bilgiler 

olarak değerlendirilmelidir. Bu alana girilen bilgilerin giriş/çıkış saatleri ve tehir bilgileri ile 

herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. 
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5.5.6. Yapılan Kayıtların Silinmesi, Son Kaydı Sil Butonu 
 

Yapılan bir Giriş/Çıkış/Geçiş işlemine ait saat ve tehir/kazanç bilgilerinin değiştirilmesi mümkün 

değilken, itinerer sayfasında yapılmış en son kaydın silinmesi ve dolayısı ile yeniden girilmesi 

mümkündür.  

İşlem saati belirlendikten sonra tehir/kazanç girişi yapılmadan "Son Kaydı Sil" butonuna 

basıldığında son girilen işlem saati derhal silinecektir.  

Tehir/kazanç girişleri yapıldıktan sonra yapılan işlem KKY kayıt sırasına alınacak ve işlem satırının 

sağındaki sütunda kum saati simgesi görüntülenecektir. Bu durumda olan bir kayıt 

silinemeyeceğinden kaydın gerçekleşmesi beklenmelidir. 

KKY kaydı gerçekleştikten sonra yani ilgili satırın son sütununda disket simgesi görüntülendikten 

sonra bu kayıt silinebilir duruma erişmektedir.  
 

Not: Bir işlem silindiğinde o giriş/çıkış/geçiş işlemi ile ilgili olan buluşma, öne geçme ve istisnai 

duruş bilgileri de otomatik olarak silinecektir. 
 

Not: Bir kaydın silinmesi tamamlandığında ondan önce gelen en son kayıtta silinebilir duruma 

gelir. Yani aradaki bir kayıt silinemezken, sıra ile en sondan en başa doğru tüm kayıtlar silinebilir. 
 

Önemli: KKY kaydı gerçekleşmiş bir işlemin silinmesi istendiğinde bu taleple ilgili işlem 

tamamlanana yani KKY kaydının silinmesi gerçekleşene kadar itinerer sayfası kullanım harici 

kalacaktır. 

5.5.7. Kaydı Tamamlanmış Eski Ġtinerer Kayıtlarının Görüntülenmesi 
 

Normal şartlar altında tehir/kazanç girişleri yapılarak tamamlanan giriş/çıkış/geçiş işlemleri 

öncelikle kayıt göstergesinde kum saati çıkmakta ve işlem KKY kayıt sırasına alınmakta , kayıt 

gerçekleştiğinde ise kayıt göstergesinde disket simgesi görüntülenmekte ve kaydedilen satır 

itinerer listesinden kaldırılmaktadır. Buradaki amaç itinerer listesinin en üstünde devamlı işlem 

yapılabilecek ilk istasyonu göstermek, işlem yapılacak istasyonun liste içinde bulunmasını 

kolaylaştırmaktır. 

Öte yandan bu yolla kaydedilen işlemler listeden silindiğinden kullanıcılar kaydettikleri işlemleri 

görüntüleyememektedir. Geçmiş kayıtların görüntülenebilmesi için "Son Kaydı Sil" butonunun 

üzerinde yer alan "Tamamlanmış İstasyon Giriş/Çıkışlarını Gösterme" kontrol kutusundaki işaretin 

kaldırılması gerekmektedir. Bu kontrol işareti kaldırıldığında sefer başından gelinen noktaya kadar 

olan tüm istasyonlar itinerer listesinde görüntülenecektir. Kaydedilen giriş-çıkış saatleri ekrandan 

okunabilmekte iken, girilen tehir kodlarına, buluşma/öne geçme kayıtlarına ve istisnai 

buluşmalara ilgili butonlara basılarak ulaşılabilmektedir. 
 

Not: İtinerer sayfasına bir sonraki girişte bahsi geçen "Tamamlanmış İstasyon Giriş/Çıkışlarını 

Gösterme" kontrol kutusu otomatik olarak işaretlenecektir. 
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5.6. Meşruhat Sayfası ve Girişleri 
 

Ana sayfa solunda yer alan ilgili butona basıldığında meşruhat sayfasına ulaşılabilir. Bu sayfada 

daha önce girilmiş meşruhat bilgileri görüntülenmekte ve yeni meşruhat girişleri 

yapılabilmektedir. 

 

Resim 26: Meşruhat sayfası ana ekranı 
 

Sayfada girilen meşruhatın hangi saatte kimi tarafından ve hangi saatte girildiği, meşruhat tipi ve 

açıklama metni yer almaktadır. 

5.6.1. Yeni Meşruhat Girişi 
 

Meşruhat sayfasının altında bulunan "Not/Açıklama Ekle" butonuna basıldığında aşağıda gösterilen 

"Trafik Cetveli Açıklama Girişi" ekranına ulaşılır. 

 

Resim 27: Trafik cetveli açıklama giriş ekranı 
 

Yeni açıklama girişi yapabilmek için; 

- Öncelikle giriş tipi alanında uygun seçim yapılmalıdır, 

 - Trafik Cetveli Açıklaması; 5501 modele girilecek meşruhatlar için bu seçenek kullanılmalıdır, 

 -  Araç (Kontrol Numarası, Dara/Yük, Diğer) Bilgileri Hatası; Teşkilat sayfasında bulunan 

 araçların KKY sisteminden gelen hatalı bilgilerinin belirtilmesi için bu seçenek kullanılmalıdır, 

 - Uygulama Hata Bildirimi; tablet 5501 uygulamasında tespit edilen hatalar veya yeni 

 uygulama talepleri için bu seçenek kullanılmalıdır, 

- Giriş Tipi olarak Araç Bilgi Hatası seçeneği seçilmiş ise bu alan girişe açık hale gelecektir, hata 

kaydının yapıldığı araç bu listeden seçilmelidir, 

- Giriş tipi ve (gerekli ise) araç numarası seçimleri yapıldıktan sonra açıklama alanına gereken 

açıklama girilerek "kaydet" butonuna basılmalıdır. 
 

Önemli: Girilen bir açıklama daha sonra silinemeyecektir. 
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5.7. Kaydedilmemiş Ġşlemler Sayfası 
 

Ana sayfanın altında bulunan (000) butonuna basıldığında kaydedilmemiş işlemler sayfasına 

ulaşılabilir.  

 

Resim 28: Kaydedilmemiş işlemler sayfası 
 

Cihaz üzerinde yapılan işlemler öncelikle cihazda bulunan veritabanına kaydedilmekte, internet 

erişimi sağlandıkça da KKY sistemine gönderilmektedir. KKY sistemine kaydı başarılı bir şekilde 

tamamlanan işlemlere ait kayıtlar kaydedilmemiş işlemler listesinden silinmektedir. 
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5.7.1. KKY Entegrasyonunun Kopması veya Sistemin Durması 
 

Tablet cihazlar en fazla 5 istasyonun giriş/çıkış bilgilerini dahili hafızada tutacak şekilde 

yapılandırılmıştır. 5' ten fazla istasyona ait verilerin KKY sistemine kaydedilememesi durumunda 

cihaz üzerinde yeni işlem kaydı yapılmasına izin verilmeyecek, kullanıcı kaydedilmemiş işlemler 

sayfasına yönlendirilecektir. 

KKY Entegrasyonunu sağlayan ve arka planda çalışan Entegrasyon Uygulaması bir şekilde durursa 

tablete kaydedilen bilgiler KKY sistemine kaydedilemeyecektir. Bu durumda yapılacak işlemler 

aşağıda belirtilmiştir. 

- Kaydedilmemiş işlemler sayfasının alt kısmında Entegrasyon Uygulamasının çalışma durumu 

belirtilmektedir. 

- Bu alanda KKY Bağlantısının normal çalıştığı belirtiliyor ise, internet erişimi olmadığı için 

verilerin entegrasyonunun yapılamadığı anlaşılmalıdır. Bu durumda internet erişiminin sağlanacağı 

ana kadar beklenmeli ve kaydedilmemiş işlemlerin kaydı tamamlandıktan sonra yeni işlem girişine 

devam edilmelidir. 

- Bu alanda KKY Bağlantısının koptuğu belirtiliyor ise listenin altında aktive olan "KKY Bağlantısını 

Kur" butonuna tıklanmalıdır. Bu buton kopan bağlantıyı tekrar kurmaya çalışacaktır. Birkaç 

deneme sonrasında KKY Bağlantısı normal çalışıyor durumuna gelmiş ise sistem normal çalışmaya 

devam edecektir. 

- Birkaç denemeye rağmen KKY bağlantısı kurulamaz ise bu bağlantının düzgün bir şekilde 

kurulabilmesi için sistemin kapatılıp açılması gerekecektir. Bu durumda sistem yeniden açıldığında 

KKY sistemine kaydedilmemiş veriler kaybolmuş olacağından sistem kapatılmadan önce 

kaydedilmemiş işlemler listesinde (en fazla 5 istasyon verisi içerir) yer alan tüm işlemler sistem 

harici bir ortama not edilmeli, sistem açılıp yeniden çalışır duruma geldiğinde not edilen bu bilgiler 

sisteme yeniden girilmelidir. 

5.7.2. KKY Sisteminin Devre Dışı Kalması 
 

KKY sisteminde, kullanılan tablet cihazda veya GPRS sisteminde bir arıza olması halinde sistem ne 

kadar denense de yeni işlemleri KKY sistemine kaydedemeyecektir. Bu durumda, yani GPRS 

sistemi çekmesine rağmen işlemler KKY sistemine kayıt edilemiyorsa, bir süre beklendikten sonra, 

tren şefine trenin tesliminde tablet cihazla birlikte teslim edilen boş 5501 modeller üzerinde 

işlemlere devam edilmelidir. 

5.7.3. Teşkilat veya Personel Bilgi Hatası 
 

Teşkilat sayfasında girilen bir vagonla veya personel sayfasına girilen bir personelle ilgili herhangi 

bir hata oluşursa ve bu durumu kullanıcının düzeltmesi gerekirse sistem yeni bir işlem kaydı kabul 

etmeyecek ve kullanıcıyı ilgili sayfaya yönlendirecektir. Bu durumda kullanıcı ilgili sayfayı 

(personel veya teşkilat) açmalı ve hatalı olan bilgiyi (personel numarası, vagon numarası) 

düzeltmelidir. 

 

 

 

 


