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AMAÇ 

Bu demiryolu kazası, 16.07.2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Demiryolu Kazalarını ve Olaylarını AraĢtırma ve Ġnceleme Yönetmeliği” 

hükümleri doğrultusunda incelenmiĢtir. 

 

Demiryolu kaza ve olay incelemesinin amacı; demiryolu kaza ve olaylarının meydana 

gelmesine neden olan gerçek sebeplere ulaĢmak suretiyle demiryollarında can, mal ve çevre 

emniyetine yönelik mevzuat ve uygulamaların geliĢtirilmesine ve ileride olabilecek benzer 

kaza ve olayların önlenmesine katkı sağlayacak tavsiyelerde bulunmaktır. 

 

Bu kaza incelemesi adli veya idari soruĢturma niteliğinde olmadığı gibi, amacı suçu ve 

suçluyu tespit etmek veya sorumluluk paylaĢtırmak değildir. 

 

Kaza AraĢtırma Kurulunun 15.03.2017 tarihli ve 94665312-662/E.22715 sayılı görev emri ile 

kaza incelemesini yapmak üzere uzmanlar görevlendirilmiĢtir.  
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TANIMLAR VE KISALTMALAR 

Akerman: Demiryolu araçlarındaki hava musluğu. 

Cer postası: Konumlandırıldığı hat kesimlerine enerji verilmesi/kesilmesi iĢlemlerinin 

yapıldığı ekipmanların besleme ünitelerini barındıran mono blok yapı. 

ECM (Entity in Charge of Maintenance): Bakımdan sorumlu birim. 

ERTMS (The European Railway Traffic Management System) : Avrupa Demiryolu Trafiği 

Yönetim Sistemi. 

Gb Vagonu: Kapalı yük vagonu. 

GiriĢ Sinyalleri: Ġstasyon ve saydinglerin giriĢlerine yerleĢtirilmiĢ olan yüksek dört lambalı 

kumandalı sinyalleri ifade eder. 

Ġmba: Ġstasyon merkez bağlantı arızası. 

Kondivit Hattı: Fren kumandası için kullanılan düzenleyici basınçlı havanın içinden 

geçirildiği hattır. 

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

MDA: Mobil demiryolu aracı; hem karayolunda hem de demiryolunda gidebilen kendinden 

tahrikli makinaya denir. Genel olarak demiryolu altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon 

vb. bakım ve inĢasında kullanılmaktadır. 

NVR (National Vehicle Register) : Demiryolu araçlarına ait bilgilerin kaydedildiği ulusal veri 

tabanını ifade eder. 

OS Bölgesi (Occupied Section) : Sinyalli hatlarda makaslardaki meĢguliyet bölgesi. 

OTIF (Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail): Uluslararası 

Demiryolu TaĢımalarına ĠliĢkin Hükümetlerarası Örgütü ifade eder. 

Peronbej: DüĢük yükseklikli yolcu platformu. 

Sp Vagonu: Platform yük vagonu. 

Sınırlı Seyir: Her an, meĢgul yol, kırık ray, ters makas, vagon kantarı, döner köprü veya 

benzeri bir engelle karĢılaĢma olasılığının bulunduğu durumlarda her an durabilecek gibi ve 

saatte en çok 25 km hızla sınırlandırılmıĢ seyri ifade eder. 

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

üzerine yerleĢtirilmiĢ, çeĢitli renk bildirileri vererek demiryolu trafiğini düzenleyen tesisleri 

ifade eder. 

TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları. 

THTY: Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait Yönetmelik. 

TSI (Technical specifications for interoperability) : KarĢılıklı ĠĢletilebilirlik Teknik 

ġartnamesi. 

TSĠ: Trenlerin trafiğinin elektrikli sinyallerle merkezden idaresi sistemi. 

Trafik Kumanda Merkezi: TSĠ ve TMĠ sisteminin uygulandığı demiryolu bölümünde trafiğin 

yürütülmesi için, kumanda makinasının, trengraf cihazının, haberleĢme sisteminin ve iĢlem 
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kaydedici cihazın, yol kesimi ile istasyonları gösteren küçük ölçekli bir Ģemayı da içeren bir 

panonun da bulunduğu, trafikle ilgili iĢlemlerin yapılıp kumanda edildiği ve talimatların 

verildiği yer. 

TTG: Tren teĢkil görevlisi. 
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1. ÖZET 

14 Mart 2017 tarihinde Adana Ġli, Karaisalı Ġlçesinde, elektrifikasyon projesinde kullanılan 

MDA, yol yenileme Ģantiyesine ait malzemeler yüklü Gb tipi vagon ve 3 adet beton 

elektrifikasyon direği yüklü Sg tipi yük vagonu ile Hacıkırı Ġstasyonunda manevra esnasında 

kontrolden çıkmıĢtır. 

Hacıkırı Ġstasyonu çıkıĢında baĢlayan ‰ 23 iniĢ yönlü eğimde saat 17:00‟de kontrolden çıkan 

dizi yaklaĢık 9 km boyunca hızlanarak ortalama 110 km/s süratle Karaisalıbucağı 

Ġstasyonuna saat 17:05‟de ulaĢmıĢtır. 

Adana TKM Trafik Kontrolörü Durak Ġstasyonundan Karaisalıbucağı Ġstasyonuna doğru 

seyreden yük treni ile çarpıĢmanın önüne geçilmesi için kontrolden çıkan diziyi 

Karaisalıbucağı Ġstasyonu 2 nci yola alıp yolun sonundaki kör tampondan deray ettirmeyi 

planlamıĢtır. 

Kontrolden çıkan dizi Karaisalıbucağı Ġstasyonu M03 nolu makastan yüksek süratle sapmalı 

girdiğinden makas üzerinde deray baĢlamıĢtır. YaklaĢık 150 metre sonra istasyon binasının 

önünde MDA ile Gb tipi yük vagonu yol kenarına savrularak durmuĢ, dizinin sonundaki Sg tipi 

yük vagonu 350 metre sonra deraylı olarak durmuĢtur. 

Kaza sonucunda Tren TeĢkil Memuru ile MDA‟da görevli iki personel olmak üzere üç kiĢi olay 

yerinde hayatını kaybetmiĢtir. 

Altyapı, demiryolu araçları ve tehirlerden kaynaklı 409.878,33 ₺ maddi zarar meydana 

gelmiĢtir. 

 

2. KAZAYA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

 
2.1. Kaza Hakkındaki Detaylar 

 
2.1.1 Kaza Bildirimi 

Kazanın meydana geldiğine dair TCDD tarafından herhangi bir bildirimde bulunulmamıĢtır. 

Kaza hakkında medyadan haberdar olunmuĢtur. 

 

2.1.2 Kaza Bilgileri 

Tarih ve Saat : 14.03.2017 saat: 17:05 

Kazanın Yeri : Adana Ġli, Karaisalı Ġlçesi, Karaisalıbucağı Ġstasyonu 

km: 315+118‟deki M03 numaralı makas. 
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Resim 1: Kaza Yerinin Ulusal Demiryolu Altyapı Ağındaki Konumu 

 

Can Kaybı/Yaralanma : Manevra görevini yapan Tren TeĢkil Memuru, MDA 

operatörü ile elektrifikasyon projesinde görevli diğer 

iĢçi olmak üzere 3 kiĢi hayatını kaybetmiĢtir. 

Altyapıdaki Hasar ve Zararlar : 80 adet K tipi beton travers, 250 takım K tipi küçük yol 

malzemesi, makineli yol tamiratı ve iĢçilik maliyetleri 

olmak üzere 28.680 ₺, elektrifikasyon ve 

sinyalizasyon sistemlerinde 55.009,24 ₺ tutarında 

maddi zarar meydana gelmiĢtir. 

Tren Tehirleri ve Maddi KarĢılığı : Tren tehirlerinden dolayı 830,00 ₺ tutarında maddi 

zarar meydana gelmiĢtir.  

Demiryolu Araçlarındaki Hasar ve 

Zararlar : MDA olarak çalıĢtırılan kamyon, kazadan sonra 

kullanılamayacak hale gelmiĢ olup değeri 288.760,16 

₺‟dir. Dizide bulunan 2 adet yük vagonundaki maddi 

zarar miktarı 38.598,93 ₺‟dir. 

Toplam Maddi Zararlar : 409.878,33 ₺ 

 

2.1.3. Kaza Yeri Altyapı Bilgileri 

Trafik Yönetim Sistemi : TSĠ  
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Yol : UIC 60 E1 (60 kg/m) tipi ray ve B70 tipi beton travers 

olup 2016 yılında yol yenilemesi yapılmıĢtır. 

Sinyalizasyon : ERTMS Seviye-1 

Elektrifikasyon : ĠnĢa halinde 

Yol Eğimleri : Kontrolden çıktığı noktada (-) ‰ 23,  Hacıkırı-

Karaisalıbucağı Ġstasyonları arası ortalama eğim (-) 

‰ 20,71‟dir. 

 

2.1.4. Hava ve GörüĢ Bilgileri 

Hava Durumu : Parçalı bulutlu, hava sıcaklığı yaklaĢık 12° 

GörüĢ Durumu : GörüĢ açık 

 

2.2. Tren ĠĢletmecileri ve Demiryolu Araçlarına Ait Bilgiler 

Demiryolu Altyapı ĠĢletmecisi : TCDD 

Demiryolu Tren ĠĢletmecisi : TCDD TaĢımacılık A.ġ. 

 

2.2.1. Diziye Ait Bilgiler 

Vagon Sayısı : 2 Vagon 

Dingil Sayısı : 6 dingil 

DiziliĢi : 1 MDA,  2 yük vagonu 

 

2.2.2. 06 DZ 6668 Plakalı MDA Bilgileri 

Aracın Markası/Modeli : HĠSCAR BUFFALO 2.3 SFT TURKAR 

Aracın Model Yılı : 2013 

Aracın Cinsi : Kamyon (Demiryolu Bakım Aracı) 

Aracın Kullanım Amacı : Yük nakli- Ticari 

Net Ağırlığı : 3500 kg 

Azami Yüklü Ağırlığı : 5000 kg 

Trafiğe ÇıkıĢ Tarihi : 10.05.2013 

Son Muayene Tarihi : 24.02.2017 

 

2.2.3. Vagon Bilgileri 

 
2.2.3.1. Gb Vagonu 

Vagon Numarası : 2175 1512 146-5 

Vagon Tipi : Gb Kapalı Yük Vagonu 

Darası : 13,5 ton 
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Dingil Mesafesi : 8000 mm 

Toplam Uzunluk : 14020 mm 

Son Bakım Tarihi : 21.04.2015 

 

2.2.3.2. S Vagonu 

Vagon Numarası : 3175 4568 095-9 

Vagon Tipi : Sg Platform Yük Vagonu 

Darası : 23 ton 

Dingil Mesafesi : 14600 mm 

Toplam Uzunluk : 19640 mm 

Son Bakım Tarihi : 16.12.2015 

 

2.4. Kaza Sonrası Elde Edilen Delil, Bulgu ve Kayıtlar 

 
2.4.1. Personel Bilgileri 

53 yaĢındaki tren teĢkil memurunun bulunduğu görevde ve kaza bölgesinde 10 yıldan fazla 

sürede çalıĢtığı, geçerli psikoteknik muayene kayıtlarının olduğu tespit edilmiĢtir. Kaza 

sonrası otopsi raporunda kanda ve göz sıvısında alkol, uyuĢturucu maddeye rastlanmadığı 

belirtilmiĢtir. 

31 yaĢındaki MDA operatörünün bulunduğu görevde ve kaza bölgesinde 1 yıldan az süredir 

çalıĢtığı, demiryolu hattında çalıĢma belgesinin bulunduğu, renk körü olduğu, herhangi bir 

demiryolu trafik eğitimi almadığı, geçerli psikoteknik muayene kayıtlarının bulunmadığı tespit 

edilmiĢtir. Kaza sonrası otopsi raporunda kanda ve göz sıvısında alkol, uyuĢturucu maddeye 

rastlanmadığı belirtilmiĢtir. 

41 yaĢındaki elektrifikasyon projesinde görevli iĢçinin, bulunduğu görevde ve kaza 

bölgesinde 1 yıldan az süredir çalıĢtığı, demiryolu hattında çalıĢma belgesinin bulunduğu, 

herhangi bir demiryolu trafik eğitimi almadığı, geçerli psikoteknik muayene kayıtlarının 

bulunmadığı tespit edilmiĢtir. Kaza sonrası otopsi raporunda kanda ve göz sıvısında alkol, 

uyuĢturucu maddeye rastlanmadığı belirtilmiĢtir. 

 

2.4.2. Kaza Sürecindeki Personel Telefon/Telsiz KonuĢma Kayıtları 

 
Adana Kumanda Merkezi ile Hacıkırı Ġstasyon Arasındaki Telefon KonuĢmaları 

Kaza Öncesi Saat:14.55 

Hareket Memuru: Hacıkırı hareket. 

Trafik Kontrolörü: Sana söylediğim ilk emrim geçerlidir. Tekrar ediyorum Nöbetçi Trafik 

Kontrolörü olarak ben Hacıkırı‟da makasçı olmadığı takdirde hiçbir müsaade vermiyorum.  
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Hareket Memuru: Tamam abi makasçı yok ben de yapmıyorum. Yapmam zaten o riski 

alamam. 

Trafik Kontrolörü: Beni ilgilendirmez. Oraya buraya telefon ediyorlar bilmem ne yapıyorlar. 

Seninle hiçbir alakası yok bu işin. 

Hareket Memuru: Öyle abi yapacak bir şey yok. 

Trafik Kontrolörü: Beni masadan alsınlar koçum sen hiç karışma. 

Hareket Memuru: Tamam oldu abi. 

Trafik Kontrolörü: Masadan alsınlar beni sen karışma hiçbir şeye. Nöbetçi dispeçer müsaade 

etmiyor. Ben nöbetçi dispeçer olarak müsaade etmiyorum tamam. 

Hareket Memuru: Tamam oldu. 

Trafik Kontrolörü: Senlik bir dava yok sen sadece diyeceksin makasçım yok dispeçere 

söyledim dispeçer kabul etmedi. Tamam mı kardeşim? 

Hareket Memuru: Oldu abi. 

Trafik Kontrolörü: Beni masadan alsınlar sen karışma beni alsınlar sıkıntı yok ya. 

Hareket Memuru: Tamam tamam oldu abi. 

Trafik Kontrolörü: Senlik bir dava yok yani oraya buraya telefon et. Yenice‟ye gidiyormuş, Gar 

Şefine gidiyormuş, yok bilmem ne şefine gidiyormuş, isteyen istediği yere gidebilir. Ben 

müsaade etmiyorum. 

Hareket Memuru: Akşam 7‟de gelir tren teşkil görevlisi, o zaman yapsınlar sıkıntı yok. 

Trafik Kontrolörü: Tamam güzel kardeşim bak makasçı varsa manevraya müsaadem var. 

Makasçı yoksa yok. Anladın mı, anlaşılmayan bir şey var mı? 

Hareket Memuru: Her şey açık ve net abi.  

Trafik Kontrolörü: Tamam açık ve net anlaşıldıysa sana kolay gelsin. Tamam mı paşam? 

Hareket Memuru: Tamam oldu abi. 

Saat: 16.35 

Hareket Memuru: Abi, … Bey (TTG) geldi şimdi Pozantı‟dan manevra için. Şimdi geçitten bir 

tane TURKAR girecek, 5 inci yola gelecek. 5‟ten bir grup alıp 4‟e bırakacak, çekebildiği kadar 

artık ne kadar çekebilirse. Tekrar 5‟ten bir grup alıp 4‟e bırakacak. Bir tane boş vagonu alıp 

hemzemin geçide gidecek. Hemzemin geçitte yükleme yapacak, 1 inci yola rampaya 

indirecek. Sonunda bu yaptığımız işlemleri tekrarlayıp 4 üncü yoldaki vagonları 5‟e atacak. 

Trafik Kontrolörü: Tamam abi makasçın geldi mi? 

Hareket Memuru: Geldi geldi. 

Trafik Kontrolörü: Makasçın geldiyse manevrayı yap müsaaden var. 

Hareket Memuru: Tamam manevraya alıyorum ben. 

Trafik Kontrolörü: …. (Hareket memuruna sesleniyor) 

Hareket Memuru: Efendim abi. 

Trafik Kontrolörü: O tren sana gelir seni geçer o arada treni geçiririm haberin olsun. 
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Hareket Memuru: Tamam tren daha Bucağa (Karaisalıbucağı İstasyonu) gelmedi. Daha epey 

zaman var. 

Trafik Kontrolörü: Tamam Bucağı çıktıktan sonra manevrayı tatil ettirirsin. Tamam şimdilik 

manevra yap. 

Hareket Memuru: Tamam oldu. 

 

Hacıkırı Ġstasyon, TTG, Emniyet Görevlisi ve TURKAR Operatörü Arasındaki Telsiz 

GörüĢmeleri 

16.37 TURKAR Operatörü: … abi, … abi (TTG‟ye sesleniyor) 

16.38 TTG: Dinliyor. 

16.39 Emniyet Görevlisi: … ancak sinyal geliyor konuşsana konuş. 

16.39 TURKAR Operatörü: Daha yeni ses geldi abi. 

16.39 Emniyet Görevlisi: Sabahtan beri konuşmuyon. Hadi geçide git, geçitten çık gel haydi. 

16.39 Hareket Memuru: … abi beklesin bir dakika, geçide girmesin, dispeçerle görüşeceğim 

önce. (Emniyet görevlisine sesleniyor.) 

16.41 TURKAR Operatörü: Oto geçitte bekliyor, geçitte bekliyorum. 

16.41 Emniyet Görevlisi: Tamam bekle bekle. Memurdan haber bekle. Bir dakika bekle. 

16.42 TURKAR Operatörü: Tamam abi. 

16.42 Hareket Memuru: TURKAR geçitten gir. Beşinci yola gel. 

16.42 Emniyet Görevlisi: …, … TURKAR … Tamam bu yana doğru gelirseniz gelin bakim de. 

Kaç vagon çekebilecen?  

16.43 Hareket Memuru: … abi (TTG‟ye sesleniyor.). Sana zahmet o havayı doldurunca 

vagonlar fren denemesini bir yapalım da. 

16.43 TTG: Yani havayla dursun diye mi çekince öyle mi demek istiyon? 

16.43 Hareket Memuru: Yok abi aşağıya çekince durabilsin diye. Yoksa TURKAR‟ın havası 

kurtarmaz onu. 

16.43 TTG: Koca süren adam bilir zahar. 

16.50 TTG: … bi havayı doldur bakim … havayı doldur. 

16.50 TURKAR Operatörü: Hava, havayı dolduruyorum zaten. 

16.50 TTG: Doldur bir fren yap. Vagonun frenine bir bakalım. 

16.50 TURKAR Operatörü: Tamam abi. 

16.51 TTG: … hava doluysa az bir şey çek bakim. Hacı şey Bucağa doğru. 

16.51 TURKAR Operatörü: Tamam abi hava yeni doldu abi. 

16.51 TTG: Altında bir tahta parçası var. Ben bi gireyim ona göre sen bi ileri geri yap, ondan 

sonra çek. 

16.52 TTG: Az bi geri yap …. Az bi geri yap. Az daha dayan bakim …. Belemediğe doğru 

dayan dayan tamam böyle kal böyle kal tamam. Çek. 
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16.52 TTG: Hani fren yaptın mı fren? 

16.52 TURKAR Operatörü: Abi fren yaptım aha durdurmadı. Hemen durdurmuyor bak. 

16.52 TTG: Gardaş tutuyor da geç tutuyor geç. Tahliye ver, tahliye ver, yavaş yavaş çekecen 

ona göre yavaş yavaş çek inerkene. 

16.52 TURKAR Operatörü: Tamam abi. 

16.53 TTG: Az bekle böyle. 

16.55 TTG: … Çavuş (Hareket Memuruna sesleniyor.) Beşinci yoldan çıkıyoruz. 

16.55 Hareket Memuru: Sinyal açıyorum .. abi.(TTG‟ye sesleniyor.) 

16.59 Hareket Memuru: …abi kurtarmadı.(TTG‟ye sesleniyor.) 

16.59 Hareket Memuru: Durduramıyorlar mı? 

17.04 Hareket Memuru: … abi … abi. (TTG‟ye sesleniyor.) 

 

Adana Kumanda Merkezi ile Hacıkırı Ġstasyon Arasındaki Telefon KonuĢmaları 

Kazanın Hemen Öncesi Saat:16.55 

Trafik Kontrolörü: Efendim. 

Hareket Memuru: … abi bu TURKAR duramıyor, … şefim durduramıyoruz. Şu an Bucağa 

doğru gidiyor. Ben giriş sinyalini iptal ettim Bucak‟tan. 

Trafik Kontrolörü: Tamam, tamam emniyete al, emniyet yoluna al. 

Kaza Anı Saat:17.00 

Hareket Memuru: Efendim … abi. 

Trafik Kontrolörü: İçinde kaç adam var vagonun? 

Hareket Memuru: 2 operatör, manevracı da sonda. 

Trafik Kontrolörü: Peki öyle kaçıyor mu şu an? 

Hareket Memuru: Evet, evet. 

Trafik Kontrolörü: Emniyet yoluna yaptım, yani o atlasalar bari ya. 

Hareket Memuru: Bilmiyorum ki ne yaptılar. 

Trafik Kontrolörü: Off Durak imba oldu! 

Hareket Memuru: Hat imba oldu, bilmiyorum kötü oldu. 

Trafik Kontrolörü: Hat imba oldu off! …‟mı vardı makasçı. 

Hareket Memuru: Evet abi. 

Trafik Kontrolörü: Ona ulaşabiliyor musun? 

Hareket Memuru: Ulaşamıyorum, cevap vermiyor. 

Trafik Kontrolörü: Tamam, peki. 

Hareket Memuru: Makasta dray etti herhalde, makas flaş yaptı. 

Trafik Kontrolörü: Ya dray etti orda dağ yoluna girmedi çünkü. 

Trafik Kontrolörü: Şu anda hat gitti komple. 

Hareket Memuru: Hat da gitti sistem de. 
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Trafik Kontrolörü: Kaç vagonla çıktı ordan? 

Hareket Memuru: Bir dolu bir boşla çıktılar, hatta fren denemesini de yaptılar 5 inci yolda. 

Trafik Kontrolörü: Evet. 

Hareket Memuru: Özellikle söyledim… abi tek tek bak, hava varsa frenler tutuyorsa 

çıkartalım diye. Biraz tutuyor dedi. O şekilde çıkmışlardır. 

Hareket Memuru: Geçidi açıyorum 44‟ü. 

Trafik Kontrolörü: Orda ya dray etti o da. Ya sistemde şu an göremiyorum zaten. 

Hareket Memuru: O içeriye girdi, o dray etti muhtemelen. 

Trafik Kontrolörü: İnşallah ya! Yanındaki operatörlere ulaşabiliyor muyuz? 

Hareket Memuru: Ulaşamıyorum burdaki … bey o da gitti. 

Trafik Kontrolörü: Off! Bucak‟ta …‟a ulaşabiliyor musun? …‟ın telefonu var mı? 

Hareket Memuru: Aramıştım onu hemen gitmişti zaten o. … çavuşa ulaşayım. 

Trafik Kontrolörü: Tamam hemen ulaş ona. 

ġeklinde gerçekleĢtiği tespit edilmiĢtir. 

 

3. KAZANIN GELĠġĠMĠ 

 
3.1. Kaza Öncesi Süreç ve Kaza Anı 

Kayseri-Boğazköprü-UlukıĢla-Yenice ve Mersin-Toprakkale Hat Kesimine Elektrifikasyon 

Tesisleri Kurulumu Projesi kapsamında cer postası tırla Hacıkırı Ġstasyonuna getirilmiĢtir. 

Ġstasyon 1 inci yol kenarı km:305+970‟e tır üzerinden hat kenarına indirilmesi planlanmıĢ, söz 

konusu kesimde tırın manevra yapabileceği alan bulunamadığından istasyondan vagonla 

taĢınması kararlaĢtırılmıĢtır. 

Manevra planı Hacıkırı Ġstasyonu Nöbetçi Hareket Memuru ile paylaĢılmıĢ, Hareket Memuru 

ve Trafik Kontrolörü tarafından Tren TeĢkil Görevlisi olmadan manevraya müsaade 

edilmeyeceği bildirilmiĢtir. 

Bunun üzerine Pozantı Ġstasyonunda görevli Tren TeĢkil Memuru karayolu aracıyla Hacıkırı 

Ġstasyonuna saat 16.30 civarında getirilmiĢtir. Tren TeĢkil Görevlisinin Hacıkırı Ġstasyonuna 

gelmesi üzerine Trafik Kontrolörü güzergahtaki tren trafiğini izah ederek Hareket Memuruna 

manevra iznini vermiĢtir. 

5 inci yoldaki dizinin arasında kalan vagonun çıkarılması için önünde yer alan vagonlar 

Karaisalıbucağı cihetinden 4 üncü yola bırakılmak üzere manevraya baĢlanmıĢtır. 
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Resim 2: Ġstasyon ġemasından Manevra Planı Gösterimi 

 

Hacıkırı Ġstasyonunun Karaisalıbucağı Ġstasyonu yönündeki G41 hemzemin geçitten MDA 

demiryolu üzerine indirilerek 5 inci yoldaki dizi üzerine bağlanmıĢtır. 

 

 

Resim 3: MDA‟nın Demiryolu Hattına Bindirilmesi 

 

Nöbetçi hareket memuru TTG‟ye fren tecrübesi yapması gerektiği, havanın yetmeyebileceği 

hususunda telsizle talimat vermiĢ, bu talimat TTG tarafından teyit edilmiĢtir. 

MDA 5 inci yoldaki dizinin baĢında yer alan 2175 1512 146-5 numaralı yol yenileme 

Ģantiyesine ait malzemeler yüklü Gb tipi vagona bağlanmıĢtır. Vagonun kancası ve hava 

hortumunun bağlanmasından sonra, TTG operatöre fren yapılması talimatı vermiĢtir. 

Operatör havanın dolduğunu teyit etmiĢ, TTG vagon altında kalan tahta parçasına almak için 
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diziyi Belemedik cihetine ittirmesi talimatı vermiĢtir. Tahtayı aldıktan sonra operatör frenlerin 

tutmadığını bildirmiĢ, TTG frenin geç tuttuğunu belirterek yavaĢ yavaĢ çekmesini istemiĢtir. 

TTG Hareket Memurundan Karaisalıbucağı Ġstasyonu cihetine yol istemiĢ, sinyal açıldıktan 

sonra dizi hareket etmiĢtir.  

 

Resim 4: Hacıkırı Ġstasyonundan ÇıkıĢ Güzergahı 

 

MDA ile G vagonundan sonra, cer kancası bağlı vaziyette ancak hava hortumunun bağlı 

olmayan Sg tipi 3175 4568 095-9 numaralı vagondan oluĢan dizi baĢ makasa yaklaĢık 600 

metre mesafedeki S01 sinyalini (km:306+945) ihtiva eden OS bölgesini geçtikten sonra 

durmak üzere seyrine devam etmiĢtir. 

  

Resim 5: Dizinin Karaisalıbucağı Ġstasyonu Cihetine Doğru ÇıkıĢı 

 

Makaslar bölgesini ve hemzemin geçidi geçtikten sonra baĢlayan iniĢ yönlü eğimde çok fazla 

hızlanmamak için fren atılmıĢ ancak dizi frene geçmemiĢtir.  
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Resim 6: Dizinin Kontrolden Çıktığı Noktalar 

 

Dizinin kontrolden çıkıp duramayacağı anlaĢılınca ve personelle irtibat kesilince hareket 

memuru ve trafik kontrolörü tarafından zararın büyümemesi için trafik planlaması yapılmıĢtır. 

Karaisalıbucağı Ġstasyonu giriĢinde bulunan hemzemin geçit bariyeri uzaktan kontrolle 

karayolu geçiĢine kapatılmıĢ, Adana yönünden gelip kontrolden çıkan dizi istikametine 

seyreden 63002 numaralı yük treninin olduğu yerde durdurulup Durak Ġstasyonuna geri 

döndürülmesi sağlanmıĢtır. Bu sırada Trafik Kontrolörü tarafından kontrolden çıkan dizinin 

Karaisalıbucağı Ġstasyonu emniyet yoluna alınarak deray ettirilmesi planlanmıĢtır. 

Hacıkırı-Karaisalıbucağı Ġstasyonları arasındaki 9 km mesafeyi yaklaĢık 5 dakika sürede alan 

dizi, sapan yola tanzimli makastan yaklaĢık 150 km/s süratle geçtiği sırada deray baĢlamıĢtır.   
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Resim 7: Dizinin Deray Ettiği Makaslar Bölgesi 

 

Makas üzerinde km:315+120/130 civarında baĢlayan derayda MDA 1 inci yolun gabarisine 

taĢmıĢ vaziyette, 1 ve 2 nci yolun arasında peronbejin baĢlangıç kısmında seyir yönünün 

tersi vaziyette durmuĢtur.  

 

Resim 8: Kaza Sonrası MDA 

 

MDA‟nın arkasına bağlı Gb tipi yük vagonu 2 ve 3 üncü yola zarar vermiĢ ayrıca 

elektrifikasyon konsolu ve beton direğini kırarak ilerlemiĢ, 3 üncü yolun üzerinde çapraz 

vaziyette, yan yatarak durmuĢtur. 

 

Resim 9: Kaza Sonrası Gb tipi Yük Vagonu 

 

Gb tipi yük vagonunun arkasında dizinin sonunda yer Sg tipi yük vagonu MDA‟nın yaklaĢık 

200 metre ilerisinde 2 nci yol üzerinde ön bojisi deraylı vaziyette durmuĢtur. Üzerinde yüklü 

elektrifikasyon direkleri 1 inci yolun kenarına düĢmüĢtür. 
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Resim 10: Kaza Sonrası Sg tipi Yük Vagonu 

 

Hacıkırı Ġstasyonundan çıkıĢta MDA‟nın kabininde seyahat eden personeller, Karaisalıbucağı 

Ġstasyonunda kaza sırasında operatör kabinde diğerleri kasada yer almıĢlar, kazadan sonra 

feci Ģekilde hayatlarını kaybetmiĢlerdir. 

 

Resim 11: Kaza Krokisi 

 

3.2. Kaza Sonrasındaki Süreç ve Hattın Trafiğe Açılması 

Kaza sonrasında Karaisalıbucağı Ġstasyonu civarında ikamet eden personel tarafından ilk 

yardım ekiplerine haber verilmiĢtir. Ġlk yardım ekibinin ulaĢması ve Savcılık incelemesinin 

ardından cenazeler önce Karaisalı Devlet Hastanesine ardından Adana Adli Tıp Kurumuna 

yollanmıĢtır. 

Acil Eylem Yöneticileri bilgilendirildikten sonra saat 18.30‟dan itibaren kaza yerine ulaĢmaya 

baĢlamıĢlardır. Adana Gardan imdat ekibi görevlendirilmiĢ saat 21.00‟de kaza yerine intikal 

ederek deray kaldırma çalıĢmaları baĢlamıĢtır. 

1 inci yolun gabarisinde kalan MDA hat harici edilmiĢ, Sg vagonunun derayı kaldırılıp yola 

konulmuĢ, Sg vagonundan 1, 2 ve 3 üncü yollara devrilen elektrifikasyon direkleri hat harici 
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edilmiĢ ardından yapılan yol tamiratlarıyla 1 inci yol aynı gün saat 22.20‟de, 2 nci yol ertesi 

gün saat 00.10‟da trafiğe açılmıĢtır. 

3 üncü yol yapılan tamiratların ardından 16.03.2017 tarihinde saat 17.00‟de trafiğe açılmıĢtır. 

 

4. DEĞERLENDĠRME 

 
4.1. Mobil Demiryolu Aracı 

 

4.1.1. MDA’lar Hakkında Genel Bilgiler 

Demiryolu inĢasında MDA‟lar yaygın olarak kullanılmaktadır. Üreticiler demiryolu inĢasında 

çalıĢan Ģirketlerden gelen taleplere göre çeĢitli kullanım amaçlarına uygun MDA 

geliĢtirmektedirler. Demiryolu inĢasında çalıĢan Ģirketler MDA filosuna sahiptirler. Bu araçlar 

genelde demiryolu hattı üzerinde kullanılmak için dönüĢtürülmüĢ konvansiyonel karayolu 

araçlarıdır. Ancak bu dönüĢtürme iĢlemi gerçek aracın emniyetinden ve performansından 

taviz vermekle sonuçlanmaktadır. Bu araçlar genellikle düĢük hızlarda ve trafiğe kapatılmıĢ 

demiryolu hatlarında kullanılmaktadır. 

Türkiye‟de son yıllarda hızlı tren inĢası, metro, tramvay inĢası pazarının büyümesi ile birlikte 

MDA‟lara olan ihtiyaç artmıĢtır.  

 

4.1.2. MDA Kullanım Alanları ve Türleri 

Mobil demiryolu aracı; hem karayolunda hem de demiryolunda gidebilen kendinden tahrikli 

makinaya denir. Genel olarak demiryolu altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon vb 

bakım ve inĢasında kullanılmaktadır. AĢağıdaki amaçların bir veya birkaçı için kullanılan özel 

tasarlanmıĢ araçlardır: 

 Kazı, 

 Buraj, balast eleme, balast regülesi ve balast sıkıĢtırılması, 

 Yol yenileme, 

 Ray taĢlama, 

 Vinçle kaldırma, 

 Katener yenileme/bakımı, 

 Altyapı bileĢenlerinin bakımı, 

 Altyapı bileĢenlerinin muayenesi ve ölçülmesi, 

 Tünel muayenesi/havalandırması, 

 Manevra, 

 Acil durum ve kurtarma hizmetleri, vd. 
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Resim 12 ve 13‟de çeĢitli MDA resimleri görülmektedir. Bu araçlar; çalıĢma modu, kendi 

kendini götürme modu, vagon çekme modu gibi farklı modlarda kullanılmaktadır. 

 

MDA‟lar için aĢağıdaki Ġngilizce terimler kullanılmaktadır: 

 

 EN 15746‟de Road-rail machines (Karayolu-Demiryolu Makinası) 

 TSI‟larda OTM (On track machines)  

 RRV (road/rail vehicle),  

 Hi-rail (from highway and rail),  

 High-rail,  

 HiRail,  

 Hy-rail 

 

Türkiye‟de bu araç için aĢağıdaki isimler kullanılmakta olup, bu raporda  “mobil demiryolu 

aracı, MDA” terimi kullanılmıĢtır: 

 

 Yol/hat bakım aracı/makinası, 

 Yol/hat aracı/makinası, 

 Bakım aracı/makinası, 

 Unimog, 

 Turkar, 

 Mobil araç/makine, 

 Mobil yol/hat aracı/makinası, 

 Mobil bakım aracı/makinası, 

 Mobil yol/hat bakım aracı/makinası,  

 Demiryolu hat bakım onarım aracı, vd. 

 

  

Çok amaçlı acil durum MDA Nakliye MDA 
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Damperli MDA 2800 tona kadar manevra MDA 

 
 

Elektrifikasyon/sinyalizasyon iĢlerinde 

kullanılan MDA 

Uzaktan kumandalı MDA 

Resim 12: ÇeĢitli amaçlar için kullanılan MDA‟lar 

 

 

 

Bakım MDA ÇalıĢma platformlu MDA 
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Deray kaldırma ve acil müdahale MDA Treylerli ekskavatör MDA 

 
 

Çöp temizleme MDA Vinç/Ekskavatör MDA 

Resim 13: ÇeĢitli amaçlar için kullanılan MDA‟lar 

 

4.1.3. MDA’lar Ġle Ġlgili EN / TS EN Standartları 

Avrupa Birliği (AB) Standartları (EN), Avrupa Standardizasyon kuruluĢları tarafından 

hazırlanan standartlardır. EN 15746 mobil demiryolu araçları ile ilgili gereksinimleri içeren 

Avrupa Birliği standardıdır. EN 15746 “Demiryolu uygulamaları - Yol – Karayolu-demiryolu 

makinaları ve ilgili donanımları” standardı aĢağıdaki bölümlerden oluĢmaktadır: 

 

 Bölüm 1: Seyir ve çalıĢma için teknik özellikler 

 Bölüm 2: Genel emniyet kuralları 

 

TS EN 15746-1 ve TS EN 15746-2 standartları Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 

uyumlaĢtırılmıĢ standartlardır. AB Komisyonu tarafından kabul edilen Avrupa standartları 

(EN) AB resmi gazetesinde yayımlandıktan sonra ulusal düzeyde uyumlaĢtırılmaktadır. EN 

Standartları Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından aslına uygun olarak 

uyumlaĢtırılmaktadır. TSE tarafından uyumlaĢtırma çalıĢmaları yapılan EN standartları genel 

olarak TS EN xxxxx adı altında yayınlamaktadır. 

 

“EN 15746-1 + A1 Demiryolu uygulamaları - Yol - Karayolu ve demiryolu makinaları ve ilgili 

donanımları - Bölüm 1: Seyir ve çalıĢma için teknik özellikler (Railway applications - Track - 

Road-rail machines and associated equipment - Part 1: Technical requirements for running 

and working)” standardı, 08.03.2012 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Türk Standartları Enstitüsü 

(TSE) tarafından 05.05.2015‟de tercüme edilerek TS EN 15746-1+A1 olarak adlandırılmıĢtır. 

Bu standart, kendinden tahrikli karayolu demiryolu makinaları (hem demiryolu hem de 

karayolunda iĢletilebilen makinalar) ve ilgili donanımının imalatçının veya yetkilendirdiği 

temsilcisi tarafından verilen teknik özelliklere uygun olarak yapıldığında iĢletmeye alınması, 
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iĢletilmesi ve bakımı sırasında ortaya çıkabilecek, özel demiryolu tehlikelerini azaltmak için 

makinaların teknik kurallarını kapsar. 

 

TS EN 15746-2 + A1 Demiryolu uygulamaları - Yol - Karayolu ve demiryolu makinaları ve 

ilgili donanımları - Bölüm 2: Genel emniyet kuralları (Railway applications - Track - Road-rail 

machines and associated equipment - Part 2: General safety requirements) standardı, 

08.03.2012 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 

30.03.2016‟da tercüme edilerek TS EN 15746-2+A1 olarak adlandırılmıĢtır. Bu standart, EN 

15746-1:2010 Standardı madde 3.5 ve madde 3.6‟da tanımlanan karayolu-demiryolu 

makinalarının demiryolu üzerinde kullanımlarına yönelik uyarlamadan kaynaklanan önemli 

tehlikeleri, tehlikeli durumları ve olayları kapsar. Bu standart makinanın ayarlanması, 

programlanması, iĢlemler arası değiĢiklik yapma, iĢletme, temizleme, arıza bulma, bakım ve 

iĢletmeden çıkarma dâhil olmak üzere kullanımı, seyri, montajı ve kurulumu, iĢletmeye 

alınması, demiryolu üzerinde ve dıĢında seyahati sırasında yaygın olarak görülen tehlikeleri 

ele almaktadır. 

 

4.1.4. MDA’ların Sınıflandırılması 

TS EN 15746-1‟e göre 4 kategoride sınıflandırılmaktadır. Bunlar:  

 

Kategori 8 Bir trene bağlanarak taĢınabilir. 

Kategori 9A Frenleme ve cer doğrudan demiryolu tekerlekleri üzerindedir. Yük 

tümüyle demiryolu tekerlekleri üzerindedir. Bir trene bağlanarak 

taĢınamaz. 

Kategori 9B Karayolu tekerleklerinden demiryolu tekerleklerine frenleme ve cer 

dolaylı olarak iletilir. Yük tümüyle demiryolu tekerlekleri üzerindedir. Bir 

trene bağlanarak taĢınamaz. 

Kategori 9C Frenleme ve cer karayolu tekerlekleri üzerindedir. Yük karayolu ve 

demiryolu tekerlekleri arasında paylaĢtırılmıĢtır. Bir trene bağlanarak 

taĢınamaz. 

 

Kategori 8 Mobil Demiryolu Aracına Örnek 

 

Bir trene bağlanarak bir yerden bir yere götürülebilir. ġekil 1‟de bir örnek verilmiĢtir. 
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ġekil 1: Kategori 8 MDA‟ya örnek 

 

Kategori 9A MDA’ya Örnek 

 

Yük tamamen demiryolu tekerleklerine biner. Frenleme ve aracın hareketi direk demiryolu 

tekerlekleri ile yapılır. ġekil 2 ve resim 14‟de örnekler verilmiĢtir. 

 

 

  

ġekil 2: Kategori 9A MDA‟ya örnekler 

 

 

 

Resim 14 Kategori 9A MDA‟ya örnek (Demiryolu tekerlekleri tahriklidir) 

 

Kategori 9B MDA’ya Örnek 

 

Yük tamamen demiryolu tekerleklerine biner. Frenleme ve aracın hareketi dolaylı olarak 

demiryolu tekerlekleri ile yapılır. ġekil 3 ve resim 15‟de örnekler verilmiĢtir. 
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ġekil 3 Kategori 9B MDA‟ya örnekler 

 

 

 

Resim 15 Kategori 9B MDA‟ya örnekler  

 

Kategori 9C MDA’ya Örnek 

 

Yük hem karayolu tekerine hem de demiryolu tekerleklerine biner. Frenleme ve aracın 

hareketi karayolu tekerlekleri ile yapılır. ġekil 4 ve 5‟de örnekler verilmiĢtir. 

 

  

ġekil 4 Kategori 9C MDA‟ya örnekler 
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ġekil 5 Kategori 9C MDA‟ya örnek 

 

4.1.5. MDA’lar Ġçin YetkilendirilmiĢ KuruluĢun Onayı ve Üreticinin Beyanı  

EN 15746-1 madde 1.1 göre; 

 MDA, EN 15746-1‟de belirtilen gereksinimlere göre yetkilendirilmiĢ kuruluĢ tarafından 

onaylanmalıdır.  

 MDA, EN 15746-2‟de belirtilen gereksinimlere uygunluğu üretici tarafından beyan 

edilmelidir. 

 

EN 15746-1 madde 8‟e göre yetkilendirilmiĢ kuruluĢ demiryolu altyapı iĢletmecisi (Türkiye‟de 

TCDD) tarafından atanmıĢ olmalıdır. YetkilendirilmiĢ kuruluĢ MDA‟nın EN 15746-1 madde 5, 

6 ve 7‟deki gereksinimlere uygunluğunu doğrular. YetkilendirilmiĢ kuruluĢ değerlendirmeyi 

(EN 15746-1 Tablo C1)‟deki uygunluk kontrol listesine göre yapar. (EN 15746-1 Tablo C1) ilk 

üretilen makinanın tip testi için ve sonradan üretilen MDA‟ların tip uygunluk testi için 

doldurulur. YetkilendirilmiĢ kuruluĢ tarafından (EN 15746-1 Ek D)„deki tip onay sertifikası 

düzenlenir. Ait oldukları kategori için Ģartları karĢılayan MDA‟lar, sadece bu kategori için 

onay alır. 

 

Türkiye‟de TCDD tarafından hiçbir kuruluĢ yetkilendirilmiĢ kuruluĢ olarak atanmamıĢ veya 

belirlenmemiĢtir. Türkiye‟deki MDA‟ların TCDD tarafından atanan/belirlenen kurum/kuruluĢça 

değerlendirmeye tabi tutulmadan ulusal demiryolu ağına çıkarıldığı anlaĢılmaktadır.  

 

4.1.6. MDA’lar Ġle Yük Vagonlarına Manevra Yapılması veya Yük Vagonlarının 

Çekilmesi 

EN 15746-1 madde 4.1.1 (Tablo 1) göre; Kategori 9A, 9B ve 9C ye giren MDA‟lar 

yetkilendirilmiĢ kuruluĢ tarafından onaylanmıĢ ise, demiryolu vagonlarını çekmesine/manevra 

yapmasına izin verilir.  
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Çekebileceği/manevra yapabileceği vagon sayısı ve ağırlığı EN 15746-2 madde 8.2.13‟e 

göre kullanım el kitabında yazmalıdır. Çekebileceği/manevra yapabileceği vagon sayısı ve 

ağırlığı; mobil demiryolu aracı üzerinde bulunan hava beslemeli sürekli servis frenin kapasite 

ile iliĢkilidir. Kullanım el kitabında; farklı eğim ve hız sınırlamalarına yönelik emniyetli frenli ve 

frensiz çekilen yükler için koĢulları gösterecek Ģekilde bilgi bulunmalıdır. Bu ilgi "Makinanın 

Teknik Kabiliyeti" baĢlığı altında verilmelidir. Söz konusu bilgi; pratik olması açısından eğim, 

hız ve müsaade edilen frensiz çekilen yükü gösteren bir çizelge olarak sunulur. 

 

4.1.7. EN 15746-1’e Göre MDA’lar Ġçin Gereklilikler  

MDA‟ların kategorisine göre, bu kategoriye karĢılık gelen Ģartlar EN 15746-1 Ek B‟de 

belirtilmiĢtir. EK B‟de aracın kategorisine göre;  

 

 Gabari,  

 Yol engellerinin açıklığı için kurallar, 

 Seyir emniyeti donanımı, 

 Seyir emniyeti ve raydan çıkmanın önlenmesi, 

 Kararlılık ve devrilmeyi önleme, 

 Makina Ģasesi ve yapısı, 

 Makinalar arası koĢum takımları, 

 Seyir tertibatı, 

 Demiryolu tekerlek süspansiyonu, 

 Frenleme, 

 SürüĢ ve çalıĢma kabinleri ve yerleri, 

 Kumandalar, 

 Makinanın görünebilirliği ve iĢitilebilirliği, 

 ÇalıĢma yapılanmasında bitiĢik hatlarda trafik personeli için uyarı sistemleri, 

 Elektrikli donanım ve topraklama bağlantısı, 

 Elektromanyetik uyumluluk, 

 Kategori 8 makinalar ile yol donanımının çalıĢması, 

 Güç kaynağı, 

 Arıza giderme koĢulları, 

 Yola giriĢ ve çıkıĢ, 

 Kurma ve kaldırma, 

 Yükseltilebilen seyyar iĢ platformu (YSĠP) ve YSĠP‟ler gibi, 

 Kullanılan ekskavatörler/yükleyiciler, 
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 Genel ve demiryoluna özel ek parçalar, 

 Egzoz, 

 Makinaların iĢaretlenmesi ve numaralandırılması, 

iliĢkin Ģartlar sıralanmıĢtır. Yukarıdaki Ģartlardan sadece frenleme ile ilgili açıklama aĢağıdaki 

baĢlıkta detaylı olarak yapılmıĢtır. 

 

4.1.8. MDA’larda Hava Beslemeli Sürekli Servis Freni Ġçin ġartlar 

MDA karayolu modundayken karayolu araçlarının fren gerekliliklerine sahip olmalıdır. 

Demiryolu için hava beslemeli sürekli servis freni aĢağıdaki Ģartlara sahip olmalıdır: 

 

EN 15746-2 madde 5.24.5‟e göre üretici kullanım el kitabında çekilebilecek vagon sayısı ve 

ağırlığı belirtilmelidir.  

 

Fren sistemini güvenilir bir Ģekilde çalıĢtırmak için yeterli hava kapasitesi olmalıdır. Sürekli 

servis freni, konvansiyonel demiryolu taĢıtlarına uygun bir kesintisiz hava freni olacak Ģekilde 

tasarlanmalıdır. 

 

MDA‟daki hava beslemeli sürekli servis freni EN 15746-1 madde 5.12.2‟de belirtilen 

donanıma ve Ģartlara sahip olmalıdır. MDA üzerindeki kompresörün kapasitesi ve hava 

deposu toplam 12 dingile sahip vagonların frenini 4 dakikadan az sürede çözebilecek Ģekilde 

boyutlandırılmalıdır. Kompresörün hava üretim kapasitesi tablo 1'de verildiği gibi çekilen 

dingillerin sayısı ile uyumlu olmalıdır. Verilen bu değerler asgari değerler olarak dikkate 

alınmalıdır.  

 

 

 12 

dingil 

24 

dingil 

40 

dingil 

52 

dingil 

7,2 bar (Litre/dakika) 200 300 540 540 

Hava deposu (Litre) 80 170 240 360 

Depo basıncı (bar) 8 8 8 10 

Ana hava hortumu 

çapı (") 

3/4 3/4 3/4 1 

 

Tablo 1 Tren fren donanımı için asgari değerler 

 

Tren fren sisteminin temel donanımı aĢağıda verilen bileĢenlerden oluĢmalıdır: 
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 Tablo 1‟de verilen kesintisiz tren hava frenlerinin uygun olan hava kompresörü, 

 Tablo 1‟de verilen gerekli depo basıncına uygun kompresör için basınç regülatörü, 

 Kompresör ve depolama tankı arasında kompresöre akıĢı engelleyen geri dönüĢsüz 

vana, alternatif olarak geri dönüĢsüz vanaya bütünleĢik olan basınç regülatörü, 

 Depo basıncına uygun emniyet vanası, alternatif olarak emniyet vanasına bütünleĢik olan 

basınç regülâtörü, 

 Tablo 1‟de verilen toplam kapasitesi ile EN 286-3 veya EN 286-4‟e uygun hava tankı, 

 Elle kumanda edilen yoğuĢmalı tahliye vanası veya tek hazneli hava kurutucusu, 

 YoğuĢma tahliyeli hava filtresi, 

 Hava tankına doğru akıĢını engelleyen basınç düĢürme vanası ve hava tankı arasında 

geri dönüĢsüz vana, 

 Depo basıncını 5 bar‟lık fren hattı basıncına düĢürmek için basınç düĢürme vanası, 

 80 mm çaplı veya "sınıf 1 " kalitede dijital ekranlı ana fren hattı basıncı ve ana depo 

basıncı için basınç göstergeleri, 

 Doğrudan ve tamamen ana hava hattını boĢaltan ve aynı zamanda makina üzerinde de 

etki eden imdat fren vanası, 

 EN 14601‟e uygun fren hortumları, 

 EN 14601 uygun belirlenmiĢ ana hat çapının basıncını düĢürmek için kapatma vanası, 

 EN 14601 uygun fren bağlantı baĢlığı, 

 Bağlantısı çözülmüĢ bağlantı baĢlıklarını tutmak için fren bağlantı tutucusu. 

 

Genellikle, dikiĢsiz çelik borular hava hatlarında kullanılmalıdır. Hortum bağlantıları sadece 

elastik bir elemanın kaçınılmaz olduğu yerlerde kullanılmalıdır. 

 

Makina üzerindeki fren hortum bağlantıları ve desteklerinin boyutları EN 14601'de 

tanımlandığı gibidir. 

 

Tren fren sisteminin ana hava hattı makinanın baĢ kısımlarına yerleĢtirilenler haricinde hiçbir 

kapatma vanası sahip olmamalıdır. Kapatma vanaları ana hava hattın tam akıĢına izin 

vermeli, hortumlar için kendinden boĢaltma sistemine ve kilitli devre sonlarına sahip 

olmalıdır. 

 

Uygun yerlerdeki etiketler tüm frenleme donanımını tanımlamalıdır. 
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Hava tankları, tank etiketleri kolaylıkla okunaklı olacak Ģekilde makinalara monte edilmelidir. 

Tank etiketlerinin üzeri boyanmamalıdır. 

 

Havalı fren sistemi için frenleri çalıĢtırmak amacıyla bir sürücü fren kumandası ve sürücü ve 

yardımcısının eriĢebildiği ve bir acil durum kumandası olmak üzere iki kumanda bulunmalıdır. 

 

Ana hava hattının (¾") doğrudan ve tam tahliyesi için gerekli acil durum fren hava hattı, 

yapısal nedenlerden dolayı acil durum fren kumandasına kadar getirilemiyorsa, acil durum 

fren vanası, selenoid vanası vasıtasıyla çalıĢtırılmalıdır. 

 

4.1.9. EN 15746-2’ye göre MDA’lar Ġçin Gereklilikler 

MDA‟ya EN 15746-2 madde 7‟ye göre emniyet tedbirlerine uygunluğun doğrulanması yapılır. 

Doğruluma; (EN 15746-2 çizelge B1)‟deki uygunluk kontrol listesine göre yapılır. Ayrıca EN 

15746-2 madde 8‟e göre mobil demiryolu aracı için bir kullanım el kitabı hazırlanır, araç 

üzerine yazı ve iĢaretlemeler yapılır. Kullanım el kitabında EN 15746-2 madde 8.2.13‟e göre; 

eğim, hız ve müsaade edilen frensiz çekilen yükü gösteren bir çizelgenin bulunması önem 

arz etmektedir.  

 

4.1.10. Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinde MDA’ların Yeri  

Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği madde 5 (2)‟ye göre; TSI teknik Ģartlarına 

uygunluk belgesi bulunmayan demiryolu yol bakım, onarım ve ölçüm makinalarının UIC ve 

EN standartlara uygun olduğunun belgelendirilmesi halinde tescil iĢlemleri yapılır. Söz 

konusu maddeden DDGM tarafından MDA‟lar için TSI Ģartlarının aranmadığı anlaĢılmaktadır.  

 

4.1.11. TSI’larda MDA’ların Yeri  

TSI‟larda OTM (On track machines) terimi kullanılmaktadır. TSI LOC&PAS madde 

2.2.2.(D)‟de OTM; “demiryolu inşası ve bakımı için özel olarak tasarlanmış araçtır” olarak 

tanımlanmıĢtır. Lastik tekerlekli demiryolu bakım araçları (MDA‟lar) hakkında ayrıca bir baĢlık 

açılmamıĢtır. 

TSI LOC&PAS madde 2.3.1.(D)‟ye göre; MDA‟ların TSI kapsamına girmeyeceği 

anlaĢılmaktadır. 
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4.1.12. Kazaya KarıĢan TURKAR Marka MDA  

ġekil 10‟da görülen Turkar marka MDA; dönüĢtürülmüĢ bir karayolu aracıdır. Normal lastik 

tekerleklere sahip olup, demiryolu üzerinde gidebilmesi için ilave demiryolu tekerine sahiptir. 

Demiryolu üzerinde lastik tekerleklerden aldığı güçle hareket eder. Demiryolu tekerlekleri 

aracın raydan çıkmasını engeller ve demiryolu tekerleği tahriksizdir. Gerektiğinde demiryolu 

tekerlekleri indirilebilir veya kaldırılabilir.  

 

 

ġekil 6 Turkar marka MDA 

 

ġekil 10‟da görüleceği üzere Turkar marka MDA‟da yük karayolu ve demiryolunda 

paylaĢtırıldığı için EN 15746‟ya göre kategori 9C ye girmektedir. 

 

Turkar marka MDA için herhangi bir yetkilendirilmiĢ kuruluĢ tarafından EN 15746-1‟e göre 

düzenlenmiĢ tip onay sertifikası ve Ek 1 (EN 15746-1 Tablo C1)‟deki uygunluk kontrol listesi 

bulunmamaktadır. Ancak Turkar marka MDA‟nın karayolu aracı olarak AT Uygunluk 

Beyannamesi ve Araç Tip Onay Belgesi bulunmaktadır.  

 

EN 15746-2 madde 5.24.5‟e göre üretici kullanım el kitabında çekilebilecek vagon sayısı ve 

ağırlığı belirtilmelidir. Turkar marka MDA‟nın araç bilgilendirme kılavuzu bakıldığında böyle 

bir bilgi bulunmamaktadır. 

 

Turkar marka MDA‟nın hava beslemeli sürekli servis frenini gösteren fotoğraflar Ģekil 11‟de 

görülmektedir. Yapılan Ģifai görüĢmelerde; hava freninin motordan beslemeli olduğu, hava 

tankı kapasitesinin 140lt olduğu, hava tankının 7,2 atm ile sınırlandırıldığı ve bu değere 

yaklaĢık 7 dk‟da ulaĢıldığı öğrenilmiĢtir. Turkar marka MDA‟nın web sitesinde hava deposu 

kapasitesi 100 litre, kompresör kapasitesi 400 litre/dakika (6 bar) olarak belirtilmiĢtir. 
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Hava tankı Basınç regülatörü 

  

Ana fren hattı basıncı ve ana depo basıncı 

için basınç göstergeleri 

Ana hava /kondivit hattını boĢaltan fren 

vanası 

Resim 16 Turkar marka MDA‟nın hava beslemeli sürekli servis frenini komponentleri 

 

4.1.13. Kaza Yapan Dizinin Fren Hesapları  

Kaza yapan dizinin fren hesapları aĢağıdaki baĢlıklar altında incelenmiĢtir. 

 

Dizinin Kompozisyonu, Hesaplarda Kullanılan Değerler ve Kabuller 

 

Kaza yapan dizinin Ģematik resmi Ģekil 7‟de görülmektedir. ġekilde görüldüğü gibi MDA; Gb 

tipi ve Sg tipi yük vagonlarını çekmektedir. Trenin gidiĢ yönüne göre Sg tipi yük vagonu trenin 

sonundadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sg tipi yük vagonu 

Trenin gidiĢ yönü 

Gb tipi yük vagonu MDA 
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ġekil 7 Kaza yapan dizinin Ģematik resmi 

 

Kaza yapan dizinin video görüntülerinden bir resim 17‟de görülmektedir. Resimde MDA ve 

arkasındaki Gb tipi vagon arasındaki fren hortumu/kondivit hattı bağlıdır. Ancak akerman 

musluklarının açık mı kapalı mı olduğu görülmemektedir.  

 

 

 

 

 

 

Resim 17: Kaza geçiren trende MDA ve Gb tipi vagon arasındaki bağlantı 

 

Kaza geçiren trenin video görüntülerinden bir resim Ģekil 14‟de görülmektedir. Resimde Gb 

tipi vagon ve arkasındaki Sg tipi vagon arasındaki fren hortumu/kondivit hattı bağlı değildir. 

Her iki vagonun hava hortumu yerlerine asılı durumdadır. Buradan trenin sonundaki Sg tipi 

vagonun frensiz olduğu anlaĢılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Resim 18 Kaza yapan dizide Gb tipi vagon ve Sg tipi vagon arasındaki bağlantı 

 

Fren hesapları aĢağıdaki değerler dikkate alınarak yapılmıĢtır:  

 

 Gb tipi vagonun darası    : 15 ton 

Gb tipi yük vagonu MDA Hava hortumu 
bağlantıları 

Sg tipi yük vagonu Gb tipi yük vagonu 
Hava hortumu 

bağlantıları 
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 Gb tipi vagonun fren ağırlığı (boĢ)  : 14 ton 

 Sg tipi vagonun darası    : 23 ton 

 MDA darası     : 2,5 ton 

 Sg tipi vagonun tamponlarla vagon boyu : 19640 mm 

 Gb tipi vagonun tamponlarla vagon boyu : 14020 mm 

 Tren ‰ 23 (binde 23) rampada fren yapmıĢtır. 

 

Fren hesaplarında aĢağıdaki kabuller/varsayımlar yapılmıĢtır:  

 

 MDA ve Gb tipi vagon arasındaki fren hortumlarının bağlantısı yapılmıĢtır ve akerman 

muslukları açıktır. 

 Gb tipi vagonun dolu/boĢ kolu boĢ konumundadır. 

 Sg tipi yük vagonu frensizdir. 

 MDA‟nın fren ağırlığı 0 ton dur. 

 Gb tipi vagonda 5 ton yük bulunmaktadır. 

 Sg tipi vagonda 5 ton yük bulunmaktadır. 

 MDA‟nın uzunluğu 4991 mm. dir. 

 MDA çeki parçasının uzunluğu 1 m.dir. 

 

Trenin Frenleme Oranının/Yüzdesinin Hesaplanması: 

 

Frenleme oranı (fren yüzdesi veya fren emsali) aĢağıdaki formülle hesaplanmaktadır. 

 

  
  
 
     

Φ = Frenleme oranı (fren yüzdesi veya fren emsali) 

Ps = Sabo baskı kuvveti (Fren ağırlığı) (ton) 

G = Araç ağırlığı (ton) 

 

Ps = 14 ton 

G = 15 + 23 + 2,5 + 5 + 5 = 50,5 ton 

Φ = ? 

 

  
  

    
     

 

Φ = 27,7 
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Kaza yapan trenin frenleme oranı (fren yüzdesi) % 27,7 bulunmuĢtur. 

 

Trenin Fren Ġvmesinin Hesaplanması 

 

Trenin fren ivmesi aĢağıdaki formülle hesaplanır: 

 

   
   

   
 

af = Fren ivmesi (m/s2) 

Φ = Frenleme oranı (fren yüzdesi veya fren emsali) 

 

Φ = 27,7 

af = ? m/s2 

 

   
      

   
 

 

af = 0,23 m/s2 

Kaza yapan trenin fren ivmesi 0,23 m/s2 bulunmuĢtur. 

 

Trenin Hemzemin Geçitten GeçiĢ Hızının Hesaplanması: 

 

  
 

 
 

V = Hız (km/saat) 

X = Mesafe (km) 

t = Süre (saat) 

 

Video görüntülerinde aĢağıdaki değerler bulunmuĢtur: 

X = 19640mm + 14020mm + 4991mm + 1000mm = 39651mm 

t = 16:42:52-16:43:06=14 saniye 

V= ? km/saat 

 

  
             

       
 

 

V= 10,2 km/saat 
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Kaza yapan trenin hemzemin geçitten geçiĢ hızı 10,2 km/saat bulunmuĢtur. 

 

Trenin DuruĢ Mesafesinin Hesaplanması: 

 

    
      

   (   
 
   

)
 

 

Sfr = DuruĢ mesafesi (kat edilen yol, fren yolu) (metre) 

V = Hız (km/saat) 

af = Fren ivmesi (m/s2) 

i = Rampanın 1000m deki yükselme değeri 

 

V = 10,2 km/saat 

af = 0,23 m/s2 

i = 23 

Sfr = ? m 

 

    
         

   (     
  
   

)
 

 

    
      

   (         )
 

 

    
      

   ( )
 

 

Sfr = ∞  

 

Tren 0,23 m/s2 olan fren ivmesi değeri ile  ‰ 23 (binde 23) rampada duramaz.  

 

Kaza Yapan Trenin Fren Hesapları için Sonuç 

 

Yukarıdaki baĢlıklarda yapılan hesaplamalardan trenin ‰ 23 (binde 23) rampada 

duramayacağı belirlenmiĢtir. 
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4.2. Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği 

16 Temmuz 2015 tarihli Yönetmeliğin “Amaç ve Kapsam” baĢlıklı 1 inci maddesinin 2 nci 

fıkrasının a) bendinde “ Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde çalıştırılacak demiryolu 

araçlarına uygulanır.” , demiryolu aracının tanımı ise “Hat yapım, bakım, tamir ve kontrol 

araçları dâhil her türlü çeken ve çekilen araçlar ile tren setleri” Ģeklindedir. MDA‟nın 

Yönetmelik kapsamında olduğu ortadadır. Kayıtlarda kazaya karıĢan araçla ilgili herhangi bir 

tescil dokümanına rastlanmamıĢtır. 

 

4.3. Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait Yönetmelik 

Kazaya iliĢkin bulgular, süreçler ve çevre Ģartları, hatalı davranıĢlar ve ihmaller, THTY‟nin 

ilgili maddeleri kapsamında değerlendirilecektir. 

 

4.3.1. Manevra BaĢlangıcı 

THTY Madde 122-1-“Manevralar,  sorumlu tren teşkil memuru veya tren teşkil memurunun 

yönetiminde manevra personeli tarafından yapılır.” Ģeklindedir. Kaza günü öğle saatlerinde 

firma yetkilileri hat boyuna monte edilecek cer postasının vagonla taĢınması için manevra 

ihtiyacını Hacıkırı Ġstasyon ġefliğine bildirmiĢ, nöbetçi hareket memuru trafik kontrolörüyle 

istiĢare ederek tren teĢkil görevlisi olmadan manevra yapılamayacağını bildirmiĢtir. Bunun 

üzerine firma yetkilileri Pozantı Gar ġefliğinde görevli Tren TeĢkil Memurunu karayoluyla 

Hacıkırı Ġstasyonuna getirerek manevra iĢlemlerine baĢlanmıĢtır. Pozantı‟da çalıĢan TTG‟nin 

Hacıkırı‟ya görevlendirilmesi hakkında kaza öncesine dair resmi bir kayda ulaĢılamamıĢtır. 

 

4.3.2. Manevra Planı 

THTY Madde 122-1-a) “Nöbetçi hareket memuru, manevraya başlamadan önce, 

hazırlayacağı manevra cetvelini sorumlu tren teşkil memuruna verir.” Yapılan incelemelerde 

manevra cetveline rastlanılmamıĢtır. Manevra nöbetçi hareket memuru tarafından TTG‟ye 

yüz yüze veya telsizle bildirilmiĢtir. 

 

4.3.3. Ara Bağlanması 

Madde 124-“ İki aracın birbirine bağlanması ve çözülmesi aşağıdaki sıraya göre yapılır. 

3- İki çeken ve/veya çekilen aracın birbirine bağlanması ve çözülmesi sırasında aşağıdaki 

kurallara dikkat edilir. 
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a) Araçları birbirine bağlamak için, araçlar arasında bir vagon boyu mesafe kalıncaya kadar 

ayakta, daha az mesafe kalmışsa, cankurtaran demirini tutmak suretiyle, eğilerek duran dizi 

tarafından girilir. 

b) Araçların arasına girecek görevli, mümkün olduğu kadar makinistin, sorumlu tren teşkil 

memurunun veya tren şefinin bulunduğu taraftan girmeli ve çıkmalı, sorumlu tren teşkil 

memuru veya tren şefi ile diğer manevra personeli de işaretleri makinistin bulunduğu taraftan 

vermelidir. Yarı otomatik veya otomatik koşum takımları, bağlanmak üzere araya girilmez. 

c) Geceleri veya görüş şartları uygun olmayan durumlarda, araçların arasına girmeden önce, 

Makinistin veya diğer manevra personelinin bulunduğu tarafa yolun kenarına gün ışığı 

gösteren bir fener bırakılır. Tren teşkil memuru yakınlarda bulunmuyorsa, aradan çıkıldıktan 

sonra fener veya kol kaldırılarak "TAMAM" diye seslenmek suretiyle işin tamamlanmış 

olduğu bildirilir. 

d) İki aracı birbirine bağlamak için, duran tarafın koşum takımının halkasını diğerinin cer 

kancasına takmak gerekir.  

e) İçinde yolcu bulunan vagonlarla, tehlikeli madde yüklü veya dikkatli hareket edilmesi 

gereken vagonlarla yapılan manevralarda, gergi vidaları tampon sustalarına hafif basınç 

yapacak şekilde sıkılır. Hava frenli bir tren dizisi ile yapılan manevralarda, gergi vidaları 

tamponlar birbirine temas edecek şekilde sıkıştırılmalıdır. Koşum takımlarının yolda 

gevşememesi için, gergi vidaları çevirme kolu aşağıya sarkacak şekilde veya vidanın üstüne 

yatacak şekilde bırakılır. Gergi vidalarının iyi çalışır durumda olması zorunluluğu vardır. İyi 

çalışmayanlar görülürse, revizör/vagon teknisyenlerine haber verilerek çalıştırılması sağlanır. 

f) Hava hortumları, genel kural olarak karşılıklı bağlanır. Zorunlu bir durum olursa çapraz 

olarak da bağlanabilir. 

g) Hava hortumları gergin veya çok fazla bükülmüş olarak bağlanmaz.  

h) Hortumların bağlanmasından sonra her iki taraftaki hava muslukları aynı anda açılmaz. 

Önce lokomotife bağlı kısmın musluğu yavaşça açılarak, fren pabuçlarının bandajları 

kavradığı görüldüğünde tekrar kapatılarak, arkadaki musluk açılır ve daha sonra öndeki 

kapatılan musluk açılır.” 

MDA‟nın arkasındaki Gb tipi yük vagonuyla bağlantı sağlanmıĢ ancak Gb tipi yük vagonuyla 

dizinin sonundaki Sg tipi yük vagonunun hava hortumlarının bağlanmadığı kamera 

görüntülerinden anlaĢılmıĢtır. 

 

4.3.4. Fren Tecrübesi 

Telsiz görüĢmelerinden sağlıklı bir fren tecrübesi yapılamadığı anlaĢılmaktadır. 
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4.4. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve 

Psikoteknik Yönergesi 

15 ġubat 2016 tarihli Yönergenin “Kapsam” baĢlıklı 2 nci maddesi:”(1) Bu Yönergenin EK-1‟ 

inde yer alan unvanlarda ilk defa, yeniden, açıktan veya naklen işe alınacak personel 

ile bu görevlerde çalıştırılmak üzere hizmet alımı yoluyla işe alınacak işçiler ve bu 

unvanlarda çalışan veya bu unvanlara görev değişimi suretiyle atanacak personeli 

kapsar.” Ģeklindedir. MDA operatörü EK-1‟de belirtilen “Mekanik Vasıta Operatörü” 

olarak görev yapmaktaydı. Ancak kayıtlarda ilgili çalıĢanın herhangi bir psikoteknik 

muayene kaydına rastlanılmamıĢ ayrıca sağlık raporlarında renk körü olduğu tespit 

edilmiĢtir. Yönergede renk körü olanların söz konusu görevlerde çalıĢamayacağı hükmü 

bulunmaktadır. 

 

4.5. Demiryolu Emniyet Yönetmeliği 

19 Kasım 2015 tarihli yönetmeliğin “araçların bakımı” baĢlıklı 21 inci maddesi “(1) Tüm 

işletmecilerin her aracına, şebekede kullanılmadan önce, bakımdan sorumlu bir kuruluş/birim 

belirlenmiş olmak zorundadır. (2) Demiryolu tren işletmecisi, demiryolu altyapı işletmecisi 

veya araç sahibi ilgili mevzuata uygun olmak koşuluyla bakımdan sorumlu kuruluş olabilir. (3) 

Tüm işletmecilerin sorumlulukları saklı kalmak şartıyla, bir demiryolu aracına bakım ve 

onarım servisi vermek üzere belirlenmiş bakımdan sorumlu kuruluş/birim, araçların 

bakımından ve sonrasında bakımla ilgili emniyetli çalışmasından sorumlu olur. Bakımdan 

sorumlu kuruluş/birim araçların bakımını; araca özel bakım kurallarına, ilgili TSI‟a ve 

yürürlükte olan diğer mevzuata uygun olarak yapar. Her aracın bakım geçmişi ve yeni bakım 

dosyasının kayıt altına alınması zorunludur. Bakımdan sorumlu kuruluş/birim, bakımı ya 

kendi yapar ya da sözleşmeli olarak bir diğer bakım kuruluşları/birimleri vasıtasıyla 

yaptırabilir.” Ģeklindedir. Bakımdan sorumlu kuruluĢ tayin edilmediğinden MDA‟nın bakım 

kayıtlarına ulaĢılamamıĢtır. 

 

4.6. Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği 

31 Aralık 2016 tarihli Yönetmelikte belirtilen emniyet kritik görevlerin en baĢında “demiryolu 

araçlarını sürmek” gelmektedir. Yönetmeliğin ilgili bölümünde “Raylı veya hafif raylı 

sistemlerde yolcu, yük taşımasında veya bu sistemlerin bakım ve onarım işlerinde kullanılan, 

üzerinde kendi tahrik güçleri ile hareket etme yeteneği olan veya olmayan her türlü aracı” 

Ģeklinde demiryolu aracının tanımına yer verilmiĢtir. Bu tanıma göre kazaya karıĢan MDA 

sürücüsü A Grubu Emniyet Kritik Görevi ifa etmekteydi. Ancak Yönetmeliğin gerektirdiği 

eğitim programı, geçerli sağlık kurulu raporu ve psikoteknik değerlendirme gibi en temel 

Ģartları sağlamadan çalıĢtırıldığı anlaĢılmaktadır. 
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4.7. Demiryolu Altyapısında Yükleniciler Tarafından Yürütülen Yapım, Bakım ve 

Onarım Faaliyetlerinde Emniyet Gereksinimlerine Dair 551 Numaralı Genel Emir 

Ülkemiz ulusal demiryolu altyapı ağında son yıllarda yapılan iyileĢtirme çalıĢmaları nedeniyle 

birçok güzergahta inĢaat çalıĢmaları sürmektedir. Üçüncü Ģahıslar eliyle yaptırılan bu iĢlerde 

çalıĢanların demiryolu bilgisi eksikliğinden kaynaklı meydana gelen kazaların önlenmesi için 

TCDD tarafından 2011 yılında emniyet kurallarını içeren 2701 numaralı emir yayımlanmıĢ, 

2015 ve 2017 yıllarında bu emir güncellenmiĢtir. Kazadan 14 gün önce 01.03.2017 tarihinde 

yapılan güncellemeyle 551 numarasıyla yürürlüktedir. 

551 Numaralı Genel Emrin “ÇalıĢma izin talepleri, çalıĢma programlarının oluĢturulması ve 

duyurulması” baĢlıklı 12 nci maddesi: “…Hafta içerisinde meydana gelen değişiklikler 

„çalışma iptali, yeni çalışma izni, yol kapatma ve bölge zaman izinleri‟ bir gün öncesinden ilgili 

işyerlerine bildirilir. Uygun görülen çalışma izinleri Ek:4 üzerine işlenerek çalışmanın 

yürütüleceği hattın bağlı olduğu Trafik Yönetim Merkezlerine, teşkilat garlarına, mücavir 

istasyonlara, Demiryolu Bakım Müdürlüklerine, Sinyalizasyon ve Haberleşme, Elektrifikasyon 

Bakım, Yol Bakım Şefliklerine, işin yürütülmesinden sorumlu birime, Trafik ve İstasyon 

Yönetimi Servis Müdürlüğüne, Kapasite Yönetim Servis Müdürlüğünce duyurulur.” 

Ģeklindedir.  

Ancak haftalık çalıĢma programının dıĢında öngörülemeyen yeni bir çalıĢma izni/bölge 

zaman izni ihtiyacı ortaya çıkmıĢ ve ilgili prosedür iĢlenerek ertesi gün için bir program 

istenilmemiĢtir. Program dıĢı iĢlem talebi karĢısında yalnızca TTG bulundurulması kaydıyla 

manevra iĢlemine izin verilmiĢtir.  

 

Sinyalizasyon ve elektrifikasyon gibi altyapıda çok fazla değiĢim meydana getirmeyen 

iĢlerde, taĢımacılık faaliyetlerinin aksamaması için demiryolu hattının tamamen 

kapatılmaması tercih edilmektedir. Bu gibi kısmi yol kapatma ve bölge zaman izinli yapım 

çalıĢmalarında doğabilecek tehlikelerin takibi daha önem kazanmaktadır.  

 

5. SONUÇLAR  

 
5.1. Trenlerin Hazırlanması ve Trafiği 

Haftalık iĢ programında olmayan manevra için ertesi güne program hazırlanmadığı, MDA‟nın 

cer gücü ve frenleme kabiliyetinin bu manevra iĢlemini yapmak için yeterli olup olmadığı, 

ayrıca demiryolu trafik eğitimi almayan operatörle plan dıĢı iĢlem yürütüldüğü anlaĢılmıĢtır. 
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5.2. Demiryolu Trafiği Eğitimleri 

Bir hizmet sözleĢmesine bağlı olarak çalıĢtırılan MDA sürücülerinin trafik eğitimi alması 

gerekliliği Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliğinde belirtilmiĢ ancak kazaya karıĢan 

operatörün her hangi bir trafik eğitimi alıp almadığı kontrol edilmeden çalıĢtırıldığı sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. 

 

5.3. Ses ve Görüntü Kaydı 

Demiryolu araçlarında ses ve görüntü kaydeden sistemler ile makinistin/operatörün 

kumanda, kontrol, ikaz ve uyarı sistemlerini kontrol için yaptığı iĢlemleri kayıt eden “olay 

kaydedici cihazlar” bulunmasının kazaların aydınlatılması, sebeplerin tespiti ve insan 

davranıĢlarının izlenebilmesi açısından yararlı olacağı sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

 

5.4. Demiryolu ĠĢletmeciliği Sırasında Yürütülen ĠnĢaat Faaliyetleri 

Demiryolu hattının günübirlik kapatılıp açılarak yürütüldüğü inĢaat faaliyetlerinde kontrol 

teĢkilatı/yüklenici ile demiryolu trafiğini yönetenler arasında sağlıklı bir iletiĢimin tesis 

edilmediği sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

 

5.5. Sağlık ve Psikoteknik Muayeneler 

Sağlık raporunda renk körü olduğu tespit edilen operatörün sinyalli hatta çalıĢtırılmasının 

kabul edilebilir bir durum olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

 

5.6. Mobil Demiryolu Araçlarının Kayıtları, Tescili, Bakım Prosedürleri 

Türkiye‟de kullanılan mevcut mobil demiryolu araçlarının DDGM‟deki NVR sistemine 

kayıtlarının yakın zamanda tamamlanacağı öğrenilmiĢtir. Böylece mevcut mobil demiryolu 

araçları için bir ECM atanacak ve bakım dosyasına sahip olacaklardır. NVR kaydı sırasında 

araca bakımdan sorumlu birim atanmaktadır. Bakımdan sorumlu kuruluĢun 94-30/1.2012 

numaralı OTIF ECM Düzenlemesi ve 445/2011/EU AB ECM Düzenlemesine göre sertifikalı 

olması ve söz konusu düzenlemelerdeki Ģartları yerine getirmesi gerekmektedir. Mevcut 

demiryolu araçlarının NVR‟ye kaydı sırasında aracın kullanım el kitabının EN 15746‟göre 

istenmesi tavsiye edilmektedir. TSI‟lar incelendiğinde (birkaç istisna hariç) mobil demiryolu 

araçlarını kapsamadığı görülmüĢtür. Bu nedenle de mobil demiryolu araçları için TSI Ģartının 

aranmaması gerektiği anlaĢılmıĢtır. 

 

5.7. ÇalıĢanların Belge Kontrolleri 

Yapım projesinde görevli personellerin sağlık raporlarının incelenmediği, demiryolu trafik 

eğitim belgeleri ile psikoteknik muayene olup olmadıklarının sorgulanmadığı anlaĢılmaktadır.  
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5.8. Benzer Kazalar 

18 Kasım 2015 tarihinde Mersin, TaĢkent Ġstasyonunda aynı proje kapsamında çalıĢtırılan 

baĢka bir MDA‟nın karıĢtığı ciddi kazada 1 kiĢi hayatını kaybetmiĢ, 4 kiĢi yaralanmıĢtı. Söz 

konusu kaza Kurulumuz tarafından incelenmiĢ yüklenici çalıĢanlarının eğitim ve sertifikasyon 

eksikliklerinin giderilmesine yönelik tavsiyelerde bulunulmuĢtu. Söz konusu raporda belirtilen 

hatalı davranıĢlar ve ihmaller ile demiryolu iĢletmeciliğindeki organizasyonel eksikliklerin 

giderilmediği, tavsiyelerin dikkate alınmadığı anlaĢılmıĢtır. 

 

6. TAVSĠYELER 

 
6.1. Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğüne 

6.1.1. Mevcut MDA‟ların NVR‟ye kaydı sırasında aracın kullanım el kitabının EN 15746‟ya 

göre istenmesi, kullanım el kitabında aracın çekebileceği/manevra yapabileceği vagon sayısı 

ve ağırlığının belirtilip belirtilmediğinin mutlaka kontrol edilmesi, 

6.1.2. Emniyet denetimlerinde demiryolu hatlarında çalıĢtırılan yüklenici firma çalıĢanlarının 

yeterliliklerinin denetlenmesi, 

6.1.3. Demiryolu araçlarına ses ve görüntü kaydeden kamera kayıt sistemleri konulmasını 

zorunlu hale getirecek düzenlemeler yapılması, 

6.1.4. Demiryolu araçlarına; kumanda, kontrol, ikaz ve uyarı sistemlerinde yapılan iĢlemleri 

kayıt eden “olay kaydedici cihazlar” konulmasını zorunlu hale getirecek düzenlemeler 

yapılması, 

 

6.2. Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğüne 

6.2.1. MDA'ların ulusal demiryolu altyapı ağında kullanımında EN 15746-1 ve EN 15746-2‟de 

belirtilen donanım ve Ģartların aranması,   

6.2.2. THTY‟de MDA‟ların motorlu drezin kapsamından çıkarılarak ayrı bir baĢlık altında 

düzenleme yapılması, 

6.2.3. Yüklenici firma çalıĢanlarının sağlık, psikoteknik, ehliyet gibi sertifikasyona dair 

belgelerin kontrollerinin sağlanması ve uygun nitelikte olmayanların çalıĢtırılmaması,  

6.2.4. Ulusal demiryolu altyapı ağında yüklenici firmalar adına çalıĢtırılan MDA‟ların teknik 

kapasite yeterliliklerinin hareketinden önce sorgulanabileceği bir sistem kurulması, 

6.2.5. Yol kapama/bölge zaman izin çizelgelerinde izin verilen iĢ tanımlarında kullanılacak 

demiryolu araçlarının tanımlanması, izin verilen iĢ haricinde gelecek taleplerin kabul 

edilmemesi, 

 

 

Uygun mütalaa edilmiĢtir. 
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7. KAZA RESĠMLERĠ 
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