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AMAÇ 

 

 Bu demiryolu kazası, 16.7.2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Demiryolu Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği” 

hükümleri doğrultusunda incelenmiştir. 

 

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

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

emniyetine yönelik mevzuat ve uygulamaların geliştirilmesine ve ileride olabilecek benzer kaza 

ve olayların önlenmesine katkı sağlayacak tavsiyelerde bulunmaktır. 

 

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

suçluyu tespit etmek veya sorumluluk paylaştırmak değildir. 

 

 Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulunun 07.08.2017 tarihli ve 94665312-662/E.63689 

sayılı görev emri ile kaza incelemesini yapmak üzere uzmanlar görevlendirilmiştir. 
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TANIMLAR VE KISALTMALAR 

Bröve: Makinist sürücü belgesidir. 

Demiryolu altyapı işletmecisi: Tasarrufundaki demiryolu altyapısını güvenli bir şekilde 

işletmek ve demiryolu tren işletmecilerinin hizmetine sunmak hususunda yetkilendirilmiş kamu 

tüzel kişileri ve şirketleridir. 

Demiryolu tren işletmecisi: Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yük ve/veya yolcu 

taşımacılığı yapmak üzere yetkilendirilmiş kamu tüzel kişileri ve şirketleridir. 

Deray: Demiryolu üzerinde giden araçların herhangi bir sebeple demiryolundan çıkarak hat 

harici olması durumu. 

Kondüvit: Lokomotif kompresöründe üretilerek ana hava deposunda depolanan havanın 

vagonlara aktarılmasına yarayan, lokomotif ve vagonlarda bulunan boru hattını ifade eder.  

Livre (Kalkış-Varış Tarifesi): Bütün trenlerin istasyon ve duraklara varış, duruş ve kalkış 

saatlerini, buluşma ve öne geçmelerini, yolcu trenlerinin teşkilatını ve irtibatlarını trenlerin hat 

kesimlerine, trenin cinsine, lokomotif tipine göre çekerlerini, trenlerin en yüksek hızını, doğal 

ve en az seyir sürelerini istasyonların birbirine olan uzaklığını gösteren ve trenlerle ilgili diğer 

bilgilerin yer aldığı kitapçığı ifade eder. 

PCS: DE 33000 tipi lokomotiflerde seri fren yapıldığında veya totman kaçması nedeni ile fren 

yapıldığında lokomotifin yükten çıkmasını sağlayan emniyet devresi elemanı (bekçi) ve buna 

bağlı arıza ikaz lambasını ifade eder. 

TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü ifade eder. 

TMİ: Trenlerin trafiğinin merkezden telefonla idaresi sistemini ifade eder. 
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1. ÖZET  

 4 Ağustos 2017 tarihinde, Muratbağı-İskenderun arasında sefer yapan 53049 sefer 

numaralı yük treni Şefkat-Baskil istasyonları arasında rampa aşağı seyri esnasında vagonların 

frenlerinin tutmaması sonucu kaçarak Şefkat istasyonunda durmadan geçmiş, kontrol dışı 

sürati artan tren saat 19.30 civarında demiryolu km: 324+400’de bulunan Şelmut Deresi 

Köprüsü üzerinden geçtiği esnada köprü üzerinden savrularak deray etmiştir. (Resim 1, 2) 

 Kazaya karışan trende görevli olan 47 yaşındaki makinist ile 23 yaşındaki makinist işçisi 

kaza anında olay yerinde hayatını kaybetmiştir. 

 Kaza sonucu demiryolu ağır hasarlanmış ve treni temin eden 33008 numaralı lokomotif 

ile 13 adet platform tipi yük vagonu tamamen kullanılamaz duruma gelmiştir. 

 

 

Resim 1 (Kaza Yerinin Uydu Görüntüsü) 
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Resim 2 (Kaza Yerinin Uydu Görüntüsü) 

 

2. KAZAYA İLİŞKİN BİLGİLER 

2.1. Kaza Hakkındaki Detaylar 

2.1.1 Kaza Bildirimi 

 Kaza; Kurulumuza 05 Ağustos 2017 tarihinde TCDD Genel Müdürlüğü tarafından SMS 

bildirimi ile ihbar edilmiştir. 

2.1.2. Kaza Bilgileri 

Tarih ve Saat : 04.08.2017 - 19.40 

Kazanın Yeri : Elazığ İli, Baskil İlçesi, Şefkat-Baskil istasyonları arasında 

demiryolu km: 324+400’de bulunan demiryolu köprüsü. (Şelmut 

Deresi Köprüsü) (Resim 3) 
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Resim 3 (Kaza Yerinin Harita Görüntüsü) 

 

Yaralanma/Can Kaybı : Kazaya karışan trende görevli 2 makinist kaza anında 

hayatını kaybetmiştir. 

Hasar/Zarar/Tehir : Kaza sonucu 53049 numaralı tren deray ederek 1 adet DE 

33000 tipi lokomotif, 13 adet yük vagonu tamamen 

kullanılamaz duruma gelmiştir. Vagonlarda bulunan toplam 

676 ton hamule zayi olmuştur. Kaza sebebiyle demiryolu 

yaklaşık 72 saat kapalı kalmış, bölgede çalışan yolcu 

trenlerinden Güney ekspresi ve Fırat Ekspresi yolcuları 5 – 

6 Ağustos 2017 tarihlerinde Malatya-Elazığ-Malatya 

parkurunda karayolu ile aktarma yapılmak suretiyle 

taşınmış, bu sebeple 13.732,00 TL aktarma bedeli 

oluşmuştur. Iskat edilen DE 33008 numaralı lokomotifin 

maliyeti: 8.750.000,00 TL, ıskat edilen 13 adet vagonun 

maliyeti: 1.552.600,00 TL, deray kaldırma işlemleri için 

Elazığ Depo Müdürlüğünün yaptığı harcamalar: 122.232,00 

TL, Malatya Loko Bakım Atölye Müdürlüğünün yaptığı 

harcamalar: 101.688,11 TL, Zayi olan krom ve demir 

cevherlerinin bedeli: 130.000,00 TL olmak üzere toplam: 

10.670.252,11 TL maddi zarar oluşmuştur. Demiryolu 

altyapısında ise 23.877,00 TL maddi zarar meydana 

gelmiştir.  
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2.1.3. Kaza Yeri Altyapı Bilgileri 

Trafik Yönetim Sistemi : TMİ 

Yol : 49.050 tipi ray, HM tipi beton travers, son yol yenileme 2009 

tarihinde yapılmıştır. 

Sinyalizasyon : Yok 

Elektrifikasyon : Yok 

Yol Eğimleri : - ‰ 16 

 

2.1.4. Hava ve Görüş Bilgileri 

Hava Durumu : Kaza tarihinde hava açık, sıcaklık yaklaşık 25ºC’dir. 

Görüş Durumu : Hava açık olup görüşe engel bir durum yoktur. 

 

2.2. Tren Seferlerine ve Kazaya Karışan Trene Ait Bilgiler 

2.2.1. Tren Bilgileri 

Demiryolu Tren İşletmecisi : TCDD Taşımacılık A.Ş. 

Tren Türü : Ekspres Yük Treni 

Tren Numarası : 53049 

Lokomotif/Ünite Bilgileri : DE 33008 

Tren Vagon Sayısı : 13 

Tren Dingil Sayısı : 52 Dingil 

Tren Brüt Ağırlığı : 960 Ton 

Tren Güzergâhı : Muratbağı-İskenderun  

Tren Livre Hızı : 50 km/s (Kazanın gerçekleştiği bölgede) 

 

2.3. Kaza Sonrası Elde Edilen Delil, Bulgu ve Kayıtlar 

2.3.1. Makinistlere ait Bilgiler 

 Kaza öncesinde makinistler Elazığ Garda (teşkilat garında) yapılan fren tecrübesi 

işlemlerinde yürüttükleri görevler bakımından Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait 

Yönetmelik hükümlerine göre adlandırıldığında; fren tecrübesinde lokomotifin kumandasında 

olan makinist İkinci makinist, treni muayene eden ve fren tecrübesi işlemlerini yürüten makinist 

ise ikinci makinist olarak adlandırılmıştır. Buna göre kaza anında 53049 numaralı trende, DE 

33008 numaralı lokomotifin markiz bölümünde bulunan makinistlerden; 

Birinci makinist 1994 doğumlu olup, kaza tarihi itibariyle 23 yaşındadır. 26.08.2015 

tarihinde makinist işçisi olarak göreve başlayan personelin işe girmeden önce 12.08.2015 

tarihinde psikoteknik muayeneye gitmiş olup, kaza tarihi itibariyle geçerli psikoteknik 

muayenesi bulunmaktadır. Sadece manevra lokomotiflerini kullanmak için geçerli sürücü 

belgesi olan personelin DE 33000 tipi lokomotifleri kullanabilmek için geçerli sürücü belgesi 

bulunmamaktadır. 
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 İkinci makinist 1970 doğumlu olup, kaza tarihi itibariyle 47 yaşındadır. En son 

14.06.2012 tarihinde psikoteknik muayeneye gittiği belirlenen personelin geçerli psikoteknik 

muayene raporu yoktur. DE 33000 tipi lokomotifleri kullanabilmek için gerekli sürücü belgesine 

sahiptir. 

 

2.3.2. Telsiz ve Telefon Ses Kayıtları 

Elazığ Depo Şefliği: 33 binlik makine (İkinci makiniste sesleniyor) 

İkinci makinist: Dinlemede 

Elazığ Depo Şefliği: Bir dakika çıkmasın (İkinci makiniste sesleniyor) 

Elazığ Depo kendi arasındaki konuşma: 33086 mı gidecek 33008 mi. Tamam tamam bak 

yanlış söylüyoruz. Kimsede yok orada tamam tamam ben değiştiririm. Tamam. 

İkinci makinist: 33086 makine dizi üzerinde zaten boşalttık yola aldık. O reyon önündeki değil. 

Elazığ Depo Şefliği: … usta. … usta onu geri getir. … usta bu reyonun önündeki 33 binlik. … 

usta anlaşıldı mı? (İkinci makiniste sesleniyor) 

İkinci makinist: Onun üstünde makine var kimse yok. (Depo Şefliğine sesleniyor) 

Elazığ Depo Şefliği: Tamam onu alalım, onun gitmesi lazım o acil Malatya’ya gidecek onu 

orada değiştireceksiniz. (İkinci makiniste sesleniyor) 

İkinci makinist: Valla onun PCS’si zaten yanıyor. O arızalı değildir de. (Depo Şefliğine 

sesleniyor) 

Elazığ Depo Şefliği: Onun PCS’si ile ilgili değil onun bir hava borusu çatlak, rölantide normal 

hava doldurmuyor. O yüzden değiştirilecek. (İkinci makiniste sesleniyor) 

Elazığ Nöbetçi Hareket Memuru: Bir taneniz evrakları alın diğeriniz dizi üzerine gidin, 

bağlanın, motorlunun gelişine gönderelim sizi. (33008 lokomotif makinistine sesleniyor) 

İkinci makinist: 74 (Manevra personeline sesleniyor) 

Manevra Personeli: Dinler 74 

İkinci makinist: 53049 trenin hamulesi hazır mı? 

Manevra Personeli: Gel gel bizim oraya kadar gel. 

TTİ: … abi nasıl yaptınız 53049’u? (Hareket Memuruna sesleniyor) 

Elazığ Hareket Memuru: ... 4 den 4 den. (TTİ’ye sesleniyor) 

TTİ: Tamam 4 de var mı o kadar yoksa 3 de. (Hareket Memuruna sesleniyor) 

Elazığ Hareket Memuru: ... 13 tane var 13 tane gider. (TTİ’ye sesleniyor) 

Manevra personeli: Gel ustam gel 4 üncü yola gidiyoruz. (33008 lokomotif makinistine 

sesleniyor) 

Elazığ Nöbetçi Hareket Memuru: Elazığ Nöbetçi Hareket Memuru ... (Trafik Kontrolörüne 

sesleniyor) 

Trafik Kontrolörü: Evet … (Hareket Memuruna sesleniyor) 

Elazığ Nöbetçi Hareket Memuru: 61502 Trenin gelişine 53049 trene sevk alalım. ... 

Trafik Kontrolörü: Saat 18.05 dir. 61502 tren size gelince 53049 treni 63031. 63029 trenler 
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le buluşmak üzere Yolçatı’ya sevk ediniz. … 

Elazığ Nöbetçi Hareket Memuru: 61502 tren bize gelince 53049 treni 63031-63029 trenler 

ile buluşmak üzere Yolçatı’ya sevk edeceğim. ... 

Trafik Kontrolörü: 53049 tren 63031-63029 trenler ile buluşmak üzere Yolçatı’ya gelecektir… 

Tamam. 

İkinci makinist: … canım sondayım. (Birinci makiniste sesleniyor) Hava doldurursa şöyle hafif 

ileri silkele ve fren yap. Hoppa, hoppa … canım bıraktı. Hafif ileri çek fren yap. 

Birinci makinist: Abi tahliye etti de 

… 

İkinci makinist: Anlaşılmadı. 

Birinci makinist: Bu da büyük bir risk abi. (İkinci makiniste sesleniyor) 

İkinci makinist: … son tutmadı canım. Tahliye et bir daha yap biraz fazla at. Tamam, tamam 

… fren yap. … son tutmadı. Biraz fazla at hele bakalım. Sonra revizör arkadaşları çağıralım, 

tamam … pirjör yaptım son tutuyor. Sen tahliye et ben geleyim. (Birinci makiniste sesleniyor) 

Birinci makinist: … abi (İkinci makiniste sesleniyor) 

İkinci makinist: Dinlemede 

Birinci makinist: Abi kondüvit düştü istersen makineyi değişelim. 

İkinci makinist: Zaten makine böyle olduğu için gönderiyorlar. Şişir havayı üstüne ver. 

İkinci makinist: … 4 üncü yol hazır 19.22 gidelim mi? (Hareket Memuruna sesleniyor) 

Elazığ nöbetçi Hareket Memuru: … (İkinci makinisti ismi ile çağırıyor) 

İkinci makinist: Dinlemede. 

Elazığ Nöbetçi Hareket Memuru: 61502 tren saat 18.20 geldi. Sizde 18.22 gidersiniz. Uyar 

mı? 

İkinci makinist: Tamam 18.22 gittik. … yollar bize mi. …! …! 74!  çıkışlar 4 üncü yola mı? 

(TTİ’ye sesleniyor) 

TTİ: 4 üncü yoldaki tren gitmiyor mu? 

İkinci makinist: Şimdi hareket ediyoruz. … bey (birinci makinist) tahliye etmemiş de pirjörledik 

hareket ediyoruz. 

TTİ: Tamam abi yolun açık olsun. 

Elazığ Nöbetçi Hareket Memuru: … Bey daha 53049 treni göndermediniz mi? (TTİ’ye 

sesleniyor) 

TTİ: Bir vagonda sorun varmış daha gitmemiş. 

Elazığ Hareket Memuru: Bende hareketini vermiştim. 

İkinci makinist: Tamam sorun değil, hareket ettik. 

Elazığ Nöbetçi Hareket Memuru: Elazığ Nöbetçi Hareket Memuru ... (Trafik kontrolörü 

telefonu ile yapılan görüşme) 

Yolçatı Nöbetçi Hareket Memuru: Yolçatı Nöbetçi Hareket Memuru … (Trafik kontrolörü 

telefonu ile yapılan görüşme) 
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Elazığ Nöbetçi Hareket Memuru: 53049 tren 52 dingille saat 18.22 do gitti. ... 

Yolçatı Nöbetçi Hareket Memuru: 53049 trenin 52 dingille saat 18.22 de gittiği anlaşıldı … 

(Trafik kontrolörü telefonu ile yapılan görüşme) 

Elazığ Nöbetçi Hareket Memuru: 52 dingil 950 ton 33008 makine. Makine depodan 18.00 da 

çıktı. Teşkil, fren. (Trafik kontrolörü telefonu ile yapılan görüşme) 

Trafik Kontrolörü: Tamam. (Trafik kontrolörü telefonu ile yapılan görüşme) 

Yolçatı Nöbetçi Hareket Memuru: Yolçatı Nöbetçi Hareket Memuru … (Trafik kontrolörü 

telefonu ile yapılan görüşme) 

Trafik Kontrolörü: Trafik Kontrolörü … (Trafik kontrolörü telefonu ile yapılan görüşme) 

Yolçatı Nöbetçi Hareket Memuru: 53049 tren saat 19.00 da geldi 19.02 de gitti. Hareket 

bildirisi. (Trafik kontrolörü telefonu ile yapılan görüşme) 

Şefkat Nöbetçi Hareket Memuru: Şefkat Nöbetçi Hareket Memuru … (Trafik kontrolörü 

telefonu ile yapılan görüşme) 

Yolçatı Nöbetçi Hareket Memuru: 53049 tren 52 dingille saat 19.02 de gitti. ... (Trafik 

kontrolörü telefonu ile yapılan görüşme) 

Şefkat Nöbetçi Hareket Memuru: 53049 trenin 52 dingille saat 19.02 de gittiği anlaşıldı. … 

(Trafik kontrolörü telefonu ile yapılan görüşme) 

Trafik Kontrolörü: Trafik Kontrolörü … Yolçatı sana tamam. Şefkat 53012 tren Baskil'e 

geliyor, ikisinin de gelişine bakacağız. (Trafik kontrolörü telefonu ile yapılan görüşme) 

Şefkat Nöbetçi Hareket Memuru: Şefkat tamam anlaşıldı. 

Şefkat Nöbetçi Hareket Memuru: ...! …!  (İkinci makiniste sesleniyor) 53049 tren ne oldu? 

Ne oldu? Niye durmadınız? 53049 tren ne oldu? Şefim duramıyor musunuz? 

53012 Tren personeli (telsizle): Hangi tren ne tarafa geliyor. 

Şefkat Nöbetçi Hareket Memuru: Şefim Baskil tarafına geliyor kaçtı, hatta tren varsa hemen 

geri kaçsın istasyonlara barınmaya. 

Trafik Kontrolörü: Baskil, Baskil. 

Baskil Nöbetçi hareket Memuru: Baskil Nöbetçi hareket Memuru. … 

Trafik Kontrolörü: Baskil Şefkat’ten tren kaçtı. 

Baskil nöbetçi hareket Memuru: Şefim anlaşılmıyor. 

Şefkat nöbetçi hareket memuru: Şefkat nöbetçi hareket memuru. … 

Trafik Kontrolörü: Evet … Bey (Şefkat nöbetçi hareket memuruna sesleniyor) 

Şefkat nöbetçi hareket memuru: Şefim 53049 tren kaçtı tren durmadan geçti. 

Trafik Kontrolörü: Makinistlerle görüşebiliyor musun? 

Şefkat nöbetçi hareket memuru: Makinistlerle görüştüm, diyor “durduramıyoruz.” 

Trafik Kontrolörü: Baskil. 

Baskil nöbetçi hareket memuru: Dinliyorum şefim. 

Trafik Kontrolörü: Baskil yolu barınma yoluna yap. 

Baskil nöbetçi hareket memuru: Şefim sesin net gelmiyor. 
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Pınarlı nöbetçi hareket memuru: Tren geldi mi? 

Baskil nöbetçi hareket memuru: Daha gelmedi. 

Pınarlı nöbetçi hareket memuru: Treni emniyetli yola alabilir misin? 

Baskil nöbetçi hareket memuru: Yok daha gelmedi emniyetli yol kör yolumuzda yok. 

Pınarlı nöbetçi hareket memuru: Makası yarım bırak, ya makası yarım bırak. 

Baskil nöbetçi hareket memuru: Deray mı ettireyim? 

Pınarlı nöbetçi hareket memuru: Deray ettir. Makası yarım bırak, makasların ikisini de yarım 

bırak. Şefkat cihetinin makaslarını ikisini de yarım bırak. 

Trafik kontrolörü: Makasların ikisi de yarım olsun yarım bırak makasları. 

Pınarlı nöbetçi hareket memuru: Makasların ikisini de yarım bırak hadi kimin kardeşi hadi. 

Battalgazi Nöbetçi Hareket Memuru: …abi Baskil'e giden tren var mı? (Pınarlı nöbetçi 

hareket memuruna sesleniyor) 

Pınarlı nöbetçi hareket memuru: 53012 yakıt treni gidiyor. 53012 trenin sesi bana gelmiyor 

ki geri çekeyim. 

Baskil nöbetçi hareket memuru: Baskil nöbetçi hareket memuru. … 

Pınarlı nöbetçi hareket memuru: Kardeş ne yaptın sen yarım yaptın mı yolları? 

Baskil nöbetçi hareket memuru: Tamam yarım yaptım yolları. 

Pınarlı nöbetçi hareket memuru: Makasa yetişebilir misin? Onların arasına taş bırakasın ki 

yaslanmaya bir tarafa da orda deray etsin. 

Baskil nöbetçi hareket memuru: Tamam makasa gidiyorum. 

Trafik kontrolörü: Hemen koş makasların arasına taş bırak. (Baskil nöbetçi hareket 

memuruna sesleniyor) 

Pınarlı nöbetçi hareket memuru: 53012 tren makinisti! 

53012 tren: Dinlemede. 

Pınarlı nöbetçi hareket memuru: Baskil'e yakın mısınız? 

53012 tren: Yok Baskil'e daha var. Zaten rampa çıkıyoruz. 

Trafik kontrolörü: Pınarlı ona söyle 53012 ye. Pınarlı’ya geri gelsin. 

Pınarlı nöbetçi hareket memuru: Bana gel bana. 

Trafik kontrolörü: Pınarlı 53012 trene söyle geri gelsin. 

Pınarlı: Tamam şefim ben onu geri çağırıyorum. 

Trafik kontrolörü: Çağır çağır, geri çağır. 

Pınarlı nöbetçi hareket memuru: Arayan Pınarlı tam gaz geri dayan gel 53012 tren geri 

dayan gel. 

Pınarlı nöbetçi hareket memuru: Kardeş ben ne yapayım bende bilmiyorum ne yapacağımı. 

Pınarlı nöbetçi hareket memuru: … Bey geri gelemeyiz diyor. (Trafik kontrolörüne 

sesleniyor) O zamana kadar tren gelir diyor. Ne yapalım diyorlar. Sait Bey bunlar geri 

gelemeyiz diyorlar. Ne yapalım? 

Trafik kontrolörü: Yapacak bir şey yok yani. Geri dayansınlar, dayanabildiği kadar geri 
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gelsinler. 

Pınarlı nöbetçi hareket memuru: Ustam geri dayanabiliyorsanız geri dayanın geri. 53012 

tren geri dayanın gelin. 

Trafik kontrolörü: … Bey! Baskil makasları yarım yapacak, iki makası da yarım yapacak, … 

Bey ona söyle. (Şefkat nöbetçi hareket memuruna sesleniyor) 

 

2.3.3. Elazığ Garda Bulunan Güvenlik Kameralarından Elde Edilen Görüntüler 

 Muratbağı istasyonundan gelen 53049 numaralı trenin saat: 17.00 da Elazığ Gar 5 inci 

yoluna alındığı ve daha sonra saat: 17.05 de 4 üncü yoldan tren dizisine bir vagon verilmek 

üzere 4 üncü yola dizi üzerine dayandığı, 

 Tren dizisinin 4 üncü yola bırakıldığı saat: 17.05 ile tren dizisine DE 33008 numaralı 

lokomotifin verildiği saat: 18.05 dilimleri arasında tren dizisine şüpheli şahıs ya da herhangi bir 

TCDD personelinin yaklaştığına dair herhangi bir kamera görüntüsünün olmadığı, 

 04.08.2017 tarihli 53049 treni temin edecek olan DE 33008 numaralı lokomotifin saat: 

17.56 da Elazığ Gar önüne geldiği, 

 DE 33008 numaralı lokomotifin Elazığ Gar 1 inci yolunda durduğu ve ikinci makinistin 

lokomotiften inip hareket memurluğuna gittiği, 

 Saat: 18.01 de ikinci makinistin vagon evraklarını alarak hareket memurluğundan çıkıp 

tren dizisini kontrol etmeye gittiği, 

 Saat: 18.02 de DE 33008 numaralı lokomotifin tren teşkil işçisi nezaretinde (lokomotifin 

sağ tarafında) Malatya cihetinden çıkarak saat: 18.05 de dizi üzerine yanaştığı, 

 Saat: 18.07.45 de ikinci makinistin dizinin sonunda görüldüğü, 

 Saat 18.08 de tren teşkil işçisinin ikinci makiniste doğru gittiği, 

 Saat: 18.08 de 53049 tren dizisinin 1 vagon boyu kadar Malatya cihetine çekildiği, daha 

sonra saat: 18.09 da 1 vagon boyu daha çekildiği, 

 Saat: 18.09 da tren teşkil işçisinin, (vagon teknisyeninin de aynı anda) Elazığ Gar’a 

geldiği, 

 Saat: 18.10 da revizör işçisinin de Elazığ Gar’a geldiği, 

 Tren teşkil işçisinin DE 33008 numaralı lokomotif ile vagonların arasını bağladığı 

esnada kameranın başka bir noktada kayıt yapması nedeni ile görüntü elde edilemediği, 

 53049 numaralı trenin fren tecrübesine vagon teknisyeninin katıldığına dair herhangi 

bir görüntüye rastlanılmadığı, 

 Tren dizisi çevresinde şüpheli kişi ya da kişilerin dolaştığına dair kamera kayıtlarında 

herhangi bir görüntünün olmadığı,  

 Saat: 18.29 da 53049 numaralı trenin DE 33008 lokomotif ile Elazığ Gardan hareket 

ettiği, 

 MOBESE kamera hareketli olduğundan ikinci makinistin lokomotife biniş görüntülerinin 

alınamadığı, 
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 MOBESE kamera ile sabit kamera kayıtları arasında 3 dakikalık saat farkının olduğu, 

MOBESE kayıtlarının 3 dakika fazla gösterdiği, 

 Trenin bulunduğu yolun her iki yanındaki yollarda vagon dizileri olduğundan trenin fren 

kollarının durumuna dair görüntü kaydı alınamadığı, 

 Tespit edilmiştir. 

 

2.3.4. TCDD Lokomotif Hız Kayıt Cihazı Tetkiki 

 53049 sefer numaralı ekspres yük treninin kazanın gerçekleştiği bölgede yapabileceği 

livre süratinin km: 331+000 – 319+800 arasında 50 km/h olduğu tespit edilmiştir. (Tablo 1) 

 TCDD 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan Sürat Kayıt Cihazı grafiği incelemesine 

göre;  

 Trenin Elazığ Gar’dan saat: 18.28 de hareket ettiği, 

 Elazığ ile km: 10+000 arasında süratini kademeli olarak azami 77 km/s hıza çıkardığı, 

 Km: 10+000 ile km: 7+000 arasında süratini kademeli olarak 38 km/s hıza düşürdüğü, 

 Km: 7+000 ile Yolçatı gar arasında 32 – 38 km/s hızlarla seyrettiği, 

 Yolçatı Gardan saat: 19.01 de durmadan 14 km/s hızla geçtiği, 

 Yolçatı il km: 332+200 arasında azami 32 – 34 km/s hızlarla seyrettiği, 

 Km: 332+200 den sonra süratini kademeli olarak yükselttiği, (Rampa çıkışın bitip inişin 

başladığı yer) 

 Şefkat istasyonuna saat: 19.26 da 64 km/s hızla girdiği, 

 Şefkat istasyon çıkışında süratini 59 km/s e düşürdüğü, 

 Şefkat ile km:324+400 arasında süratini kademeli olarak azami 146 km/s hıza çıkardığı, 

 Deray ettiği nokta olan Km: 324+400 de saat: 19.31 de 146 km/s hızla seri olarak 

duruşa geçtiği (deray sebebiyle) tespit edilmiştir. (Resim 4)  
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53049 Hızlı Yük 

Azami Hız 70 km/s 

İstasyonlar 
Azami 

Hız 

Asgari 

Müddet 

Tabii 

Müddet 
Varış Kalkış Buluşma 

Öne 

Geçme 

Elazığ 30 17 28 17.42 17.52 61502 X  

Km: 023+000 30       

Km: 003+400 70       

Km: 000+800 60       

Yolçatı 30 23 38 18.30 18.35   

Km: 345+000 30 1 1  18.36   

Km: 344+600 30       

Karaali 65 10 21  18.57   

Km: 332+400 65       

Şefkat 55 4 8 19.05 19.19 53018 X  

Km: 331+000 55       

Km: 319+800 50       

Baskil 55 15 16 19.35 19.38 53012 X  

Tablo 1 (53049 Numaralı Trenin Kaza Yerindeki Livre Sürati Tablosu) 

 

 

Resim 4 (DE 33008 Numaralı Lokomotifin TELOC Hız Kayıt Verileri Grafiği) 
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2.3.5. Kaza Sonrasında Vagonların Fren Tertibatlarının Durumları 

 Meydana gelen kaza sonrası olay yeri incelemesi yapan TCDD yetkililerince hazırlanan 

05.08.2017 tarihli tutanağa göre; 

 33008 numaralı lokomotifin hava musluklarından bir tanesinin açık diğerinin kapalı 

olduğu, fren silindir pistonlarının fren konumunda olduğu (Piston çıkmış durumda), saboların 

(fren pabucu) tamamen aşınmış durumda olduğu, hatta bazılarında pabuç tutuculara kadar 

aşındığı, tekerlek takımlarında yuvarlanma yüzeylerinde apletilerin olduğunun görüldüğü tespit 

edilmiştir. 

 Vagonların çift hava hortumlu oldukları ancak tek taraf hava hortumlarının bağlanmış 

olduğunun tutanak altına alınmış olduğu tespit edilmiştir. 

 Vagonların tren dizisindeki sırasına göre numaraları, ait oldukları firmalar, revizyon 

tarihleri ve kaza sonrasında düzenlenen tutanağa göre fren sistemlerinin durumu aşağıdaki 

tabloda verilmiştir. (Tablo 2) 
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04.08.2017 Tarihinde 53049 Numaralı Trenin Kaçarak Deray Etmesi Kazasında 

Hasarlanan Vagonlara Ait Kaza Sonrası Elde Edilen Bilgiler 

Tren 

Dizisindeki 

Sırası 

Vagon No 
Ait Olduğu 

Firma 

Revizyon 

Tarihi Ve 

Revizyon 

Yeri 

Kaza Sonrası Fren 

Tertibatının Durumu 

1 33 75 454 7 264-5 KÖKTAŞ 
03.05.2017 

RAYVAG 

Kondüvit musluğunun bir 

tanesi sağlam, diğerinin 

kırık olduğu, Fren iptal 

kolunun kapalı durumda 

olduğu. 

2 33 75 454 7 249-6 KÖKTAŞ 
29.01.2016 

RAYVAG 

Fren iptal kolunun kapalı 

durumda olduğu. 

3 33 75 454 7 205-8 KÖKTAŞ 
29.12.2015 

RAYVAG 

Her iki taraf fren iptal 

kollarının kırık durumda 

olduğundan, fren iptal 

durumu tespit edilemedi. 

4 33 75 454 1 207-0 ETİ LOJİSTİK 
2017 

RAYVAG 

Fren iptal kolunun kapalı 

durumda olduğu. 

5 33 75 454 1 172-6 ETİ LOJİSTİK 
29.03.2017 

RAYVAG 

Fren iptal kolunun kapalı 

durumda olduğu. 

6 33 75 454 1 205-4 ETİ LOJİSTİK ? 
Fren iptal kolunun kapalı 

durumda olduğu. 

7 33 75 454 7 257-9 KÖKTAŞ 
31.03.2017 

RAYVAG 

Fren iptal kolunun kapalı 

durumda olduğu. 

8 33 75 454 7 275-1 KÖKTAŞ ? 
Fren iptal kolunun kapalı 

durumda olduğu. 

9 33 75 454 7 218-7 ETİ LOJİSTİK 
05.05.2017 

RAYVAG 

Fren iptal kolunun kapalı 

durumda olduğu. 

10 33 75 454 7 266-0 KÖKTAŞ 
03.05.2017 

RAYVAG 

Fren iptal kolu açık 

durumda olmasına 

rağmen fren izi olmadığı 

görülmüştür. 

11 33 75 454 7 272-8 KÖKTAŞ 
03.05.2017 

RAYVAG 

Fren iptal kolunun kapalı 

durumda olduğu. 

12 33 75 454 7 277-7 KÖKTAŞ 
03.05.2017 

RAYVAG 

Fren iptal kolunun yarı 

açık durumda olduğu. 

13 33 75 454 7 673-7 AR-GÜ 
07.03.2017 

RAYVAG 

Fren iptal kolunun kapalı 

durumda olduğu. 

Tablo 2 (53049 Numaralı Tren Dizisinde Bulunan Vagonları Fren Sistemi Bilgileri Tablosu) 
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2.3.6. Lokomotif ve Vagonların Fren Tertibatlarına Dair İhtimaller 

 TCDD Malatya Araç Bakım Servis Müdürlüğünce hazırlanan 23.08.2017 tarihli teknik 

raporda belirtilen ihtimaller tablosunda kazaya karışan trenin fren tertibatlarında olması 

muhtemel durumlar ile bu durumlarda oluşacak fren durumu sonuçları belirtilmiştir. (Tablo 3) 

 

Sıra no 

lokomotif yük vagonu 

Makinist musluğu Modrabl 

Kondüvit 

akerman 

musluğu 

Fren iptal Pirjör 
Fren 

durumu 

1 

1*1 yol kapalı açık iptal değil çekilmemiş yok 

1*2 boşluk alma (min. Fren) kapalı açık iptal değil çekilmemiş var 

1*3 kademeli fren kapalı açık iptal değil çekilmemiş var 

1*4 
totman tanzim 

(max.fren) 
kapalı açık iptal değil çekilmemiş var 

1*5 ranfor kapalı açık iptal değil çekilmemiş var 

1*6 seri fren kapalı açık iptal değil çekilmemiş var 

2 

2*1 yol açık açık iptal değil çekilmemiş yok 

2*2 boşluk alma (min. Fren) açık açık iptal değil çekilmemiş var 

2*3 kademeli fren açık açık iptal değil çekilmemiş var 

2*4 
totman tanzim 

(max.fren) 
açık açık iptal değil çekilmemiş var 

2*5 ranfor açık açık iptal değil çekilmemiş var 

2*6 seri fren açık açık iptal değil çekilmemiş var 

3 

3*1 yol kapalı kapalı iptal değil çekilmemiş yok 

3*2 boşluk alma (min. Fren) kapalı kapalı iptal değil çekilmemiş yok 

3*3 kademeli fren kapalı kapalı iptal değil çekilmemiş yok 

3*4 
totman tanzim 

(max.fren) 
kapalı kapalı iptal değil çekilmemiş yok 

3*5 ranfor kapalı kapalı iptal değil çekilmemiş yok 

3*6 seri fren kapalı kapalı iptal değil çekilmemiş yok 

4 

4*1 yol kapalı açık iptal  çekilmemiş yok 

4*2 boşluk alma (min. Fren) kapalı açık iptal  çekilmemiş yok 

4*3 kademeli fren kapalı açık iptal  çekilmemiş yok 

4*4 
totman tanzim 

(max.fren) 
kapalı açık iptal  çekilmemiş yok 

4*5 ranfor kapalı açık iptal  çekilmemiş yok 

4*6 seri fren kapalı açık iptal  çekilmemiş yok 

5 

5*1 yol açık açık iptal değil çekilmiş yok 

5*2 boşluk alma (min. Fren) açık açık iptal değil çekilmiş var 

5*3 kademeli fren açık açık iptal değil çekilmiş var 

5*4 
totman tanzim 

(max.fren) 
açık açık iptal değil çekilmiş var 

5*5 ranfor açık açık iptal değil çekilmiş var 

5*6 seri fren açık açık iptal değil çekilmiş var 

Tablo 3 (Trenin Fren Tertibatlarında Olması Muhtemel Durumlar İle Bunların Sonuçları) 
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 Kaza sonrasında trenin vagonlarında yapılan incelemelerde tekerleklerde ve fren 

pabuçlarında herhangi bir fren izine rastlanılmamıştır. Buna rağmen DE 33008 numaralı 

lokomotif üzerinde yapılan incelemelerde tekerlek yuvarlanma yüzeylerinde apletilerin 

oluştuğu, saboların büyük çoğunluğunun tamamen aşınmış olduğu hatta bazı saboların 

tutucularına kadar aşınmış oldukları tespit edilmiştir. Kaza yerinde alınan fotoğraf kayıtlarından 

lokomotifin kumanda masasına ait görüntüler incelendiğinde modrabl ve makinist musluğu 

kollarının fren pozisyonunda olduğu gaz kolunun kapalı o Bu durum trenin kaçtığı esnada 

lokomotifte fren sisteminin çalıştığını ve etkin olarak kullanıldığını göstermektedir. Vagonlarda 

fren izine rastlanılmamış olup, fren sistemi pozisyonları açısından Tablo 3 incelendiğinde 

vagonlarda fren olmaması için tablonun 3. ve 4. Sırasında bulunan ihtimallerden bir tanesinin 

gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bu ihtimaller incelendiğinde ya lokomotif ile vagonlar 

arasında bulunan kondüvit hattına ait hava musluğu kapalı vaziyette olmalı veya tüm 

vagonların fren iptal kollarının iptal pozisyonunda olmaları gerekmektedir. 2.3.5. maddesinde 

belirtildiği üzere MOBESE görüntülerinden trenin 5. Sırasındaki vagon haricinde diğer 

vagonların fren iptal kollarının açık vaziyette olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda tablo 2 de 

verilen ihtimallere bakıldığında fren iptal kolları açık olmasına rağmen vagonlarda fren 

olmaması için sadece 3. sırada bulunan ihtimal olan kondüvit hava musluklarının kapalı olması 

ihtimali ortaya çıkmaktadır. Kaza sonrası elde edilen kamera kayıtları incelenmesine rağmen 

lokomotif ile ilk vagon arasında bulunan kondüvit hava musluğunun durumunu gösteren net bir 

görüntü kaydına ulaşılamamıştır. 

 

2.3.7. Emniyet Müdürlüğü MOBESE Kameralarından Elde Edilen Görüntüler 

 Elazığ Gara yaklaşık 10 km. mesafede bulunan MOBESE kamera kayıtlarının 

incelenmesi sonucu beş farklı açıdan trenin kamera görüş açısına girdiği (Resim 5) ve kamera 

görüntülerinden trende bulunan vagonlardan altıncı sıradaki 33 75 454 1 205-4 numaralı 

vagonun fren iptal kolunun kapalı vaziyette olduğu, diğer vagonların fren iptal kollarının açık 

vaziyette oldukları görülmüştür. (Bölüm 8 – Resim 17 – 44, 53049 Numaralı Trenin Mobese 

Görüntüleri) 
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Resim 5 (53049 Numaralı Trenin Kaza Öncesi Farklı Açılardan Mobese Görüntüleri) 

 

3. KAZANIN GELİŞİMİ 

3.1. Kaza Öncesi Süreç ve Kaza Anı 

 Muratbağı istasyonundan cevher dolumu yapılan 53049 numaralı tren livre kalkış saati 

16.10 olmasına rağmen 04.08.2017 tarihinde saat: 14.48 de Muratbağı istasyonundan hareket 

ederek saat: 17.00 da Elazığ’a gelmiştir. Elazığ Gar 5 inci yoluna alınan tren dizisi 4 üncü yolda 

bulunan bir vagonun ilave edilmesi için saat: 17.05 de 4 üncü yola dizi üzerine alınmıştır.  

 Tren dizisinin 4 üncü yola bırakıldığı saat: 17.05 ile tren dizisine DE 33008 numaralı 

lokomotifin verildiği saat: 18.05 zaman aralığında tren dizisine şüpheli şahıs ya da herhangi bir 

TCDD personelinin yaklaştığına dair herhangi bir kamera görüntüsü bulunmamaktadır. 

 Kaza tarihinde hava arızası dolayısıyla Malatya’ya gönderilecek olan DE 33008 

numaralı lokomotif Elazığ depo müdürlüğünce 53049 numaralı treni temin etmek üzere işbaşı 

yapan makinistlere verilmiştir. DE 33008 numaralı lokomotifi teslim alan makinistler lokomotifle 

birlikte istasyon birinci yoluna gelerek burada İkinci makinist tren evraklarını almak üzere 

hareket memurluğuna gitmiş, birinci makinist ise tren teşkil görevlisi nezaretinde lokomotifi tren 

dizisi üzerine yanaştırmıştır. İkinci makinistin tren dizisi sonuna gelerek telsizle verdiği 

talimatlar ve lokomotifin kumandasında bulunan birinci makinistin hava kumandası ile fren 

tecrübesi yapılmıştır. Fren tecrübesi esnasında yaşanan fren çözme problemi karşısında İkinci 

makinist tarafından tren dizisindeki vagonların pirjör kolları çekilmek suretiyle frenleri tahliye 

ettirilerek tren hareket etmiştir. 
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 53049 numaralı tren, TCDD 5 inci Bölge Müdürlüğünce yayımlanan 26 nolu bölge 

emrinde belirtilen ve tek nolu bütün trenlerin tam fren tecrübesi yapma zorunluluğu getirilen, 

rampa başı istasyonu olan Yolçatı istasyonunda durmadan geçerek Şefkat istasyonu 

istikametine devam etmiştir. Elazığ – Yolçatı – Şefkat arası hat kesimi, Elazığ’dan itibaren km: 

332+852’ye kadar % 0,13 rampa yukarı (çıkış) şeklinde olup, Yolçatı istasyonunda da 

durmadan geçen 53049 numaralı tren km: 332+852’ye gelinceye kadar fren atma ihtiyacı 

hissetmemiştir. Şefkat istasyonu öncesinde bulunan Km: 332+852 den itibaren rampa aşağı 

iniş başlamaktadır. (% 0,16) Şefkat istasyonu km: 331+636 da bulunmakta olup, tren rampa 

aşağı yaklaşık 1200 metre mesafe kat ettikten sonra istasyona gelebilmektedir. Bu kadar 

mesafe fren atmadan gelen trenin makinistleri Şefkat istasyonu girişinde yavaşlamak için fren 

yapmaları sonrasında trenin frenlerinin tutmadığını anlamışlar ancak bu esnada Şefkat 

istasyonundan durmadan geçmişlerdir. Şefkat istasyonu ile km:324+400 arasında sürati 

kademeli olarak azami 146 km/s hıza çıkan 53049 numaralı tren km: 324+400’de bulunan 

Şelmut Deresi Köprüsü üzerinden geçtiği esnada köprü üzerinden savrularak deray etmiştir. 

(Resim 6, 7, 8) 

 

 

Resim 6 (Kaza Yerinin Uydu Görüntüsü) 
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Resim 7 (Kaza Yerinin Uydu Görüntüsü) 

 

 

Resim 8 (Kaza Yerinin Uydu Görüntüsü) 

 

3.2. Kaza Sonrasındaki Süreç, Hattın Trafiğe Açılması 

 Kaza sonrasında TCDD yetkililerince acil yardım/ambulans talep edilmiş, kolluk 

kuvvetleri haberdar edilmiş ve Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilmiştir. Ayrıca telgraf çekilmek 

suretiyle TCDD ilgili birimlerine bilgi verilmiştir. 
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 Meydana gelen kazada trenin kumandasında olan makinistler olay yerinde hayatını 

kaybetmiştir. Cumhuriyet Savcısının kaza yerine intikali sonrasında vermiş olduğu talimat ile 

kolluk kuvvetlerince gerekli inceleme çalışmaları yapılmıştır. 

 Cenazelerin nakil işlemleri ile tamamlanan tahkikat sonrası Malatya deray ekibinin kaza 

yerine gelmesiyle 05.08.2017 tarihinde saat: 09.30 da deray kaldırma çalışmalarına 

başlanmıştır. Hurdaya dönen vagonların başka vagonlar üzerine yüklenmesi ve bozulan 

demiryolu hattının yenilenmesi ile gerekli kontrol işlemlerinden sonra 07.08.2017 tarihinde 

saat: 19.00 da demiryolu tren trafiğine açılmıştır. 

 Demiryolu altyapısında 23.877,00 TL maddi zarar meydana gelmiştir. Kaza sebebiyle 

demiryolu yaklaşık 72 saat kapalı kalmış, bölgede çalışan yolcu trenlerinden Güney ekspresi 

ve Fırat Ekspresi yolcuları 5 – 6 Ağustos 2017 tarihlerinde Malatya-Elazığ-Malatya parkurunda 

karayolu ile aktarma yapılmak suretiyle taşınmış, bu sebeple 13.732,00 TL aktarma bedeli 

oluşmuştur. 

 

4. DEĞERLENDİRME 

 4.1. TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi 

 TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesinin “Psikoteknik Değerlendirmeler” başlıklı 

dördüncü bölümünün; 

  “Psikoteknik değerlendirme yapılacak unvan ve işlerde çalışan personel” kenar başlıklı 

14 üncü maddesi: 

 MADDE 14- (1) Aşağıda belirtilen unvanlarda çalışanlara periyodik olarak psikoteknik 

değerlendirme yapılır:  

 a) Sürücüler 

 1) Baş Makinist, YHT Makinisti, Makinist, Makinist İşçisi, 

 … 

  “Periyodik psikoteknik değerlendirme süreleri” kenar başlıklı 15 inci maddesi: 

 MADDE 15- (1) Bu Yönergenin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında unvanları belirtilen 

personele;   

 a) 45 yaşına kadar 5 yılda bir,  

 b) 45-55 yaş arasında 3 yılda bir,  

 c) 55 yaşından sonra ise 2 yılda bir 

 Periyodik psikoteknik değerlendirme yapılır. 

 … 

 “Değerlendirme sonuçları yetersiz olanlar” kenar başlıklı 22 nci maddesi: 

 MADDE 22- (1) Psikoteknik değerlendirmelerde: 

 a) Psikoteknik değerlendirme sonucundan “yetersiz” görülen personel;  

 1) İkinci kez psikoteknik değerlendirmeye gideceği tarihe kadar olan süreçte, 

psikoteknik değerlendirme için gönderildiği unvanının görevinde çalıştırılamaz.  
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 2) İkinci psikoteknik değerlendirme sonucunda da yetersiz görülen personel, 

psikoteknik değerlendirme için gönderildiği unvanın görevlerinde bir daha çalıştırılamaz. 

 … 

 İş yeri amirinin sorumluluğu kenar başlıklı 23 üncü maddesi: 

 MADDE 23- Periyodik psikoteknik değerlendirme zamanı gelmiş, ciddi kazaya karışmış 

ya da dur bildirisi veren sinyal ve işaret ihlalinde bulunan periyodik psikoteknik 

değerlendirmeye tabi çalışan personelin, psikoteknik değerlendirmeye gönderilmesinden ve 

geçerlilik günü geçmiş psikoteknik değerlendirme raporu ile çalıştırılan personelden iş yeri 

amiri sorumludur. 

 Hükümlerini içermektedir. 

 Kaza anında 53049 numaralı trende DE 33008 numaralı lokomotifin markiz bölümünde 

bulunan makinistlerden ikinci makinist 1970 doğumlu olup, kaza tarihi itibariyle 47 yaşında 

olduğu, bir sonraki raporu muayene tarihi 14.06.2017 olmasına rağmen iş yeri tarafından 

11.07.2017 tarihinde sağlık kuruluna gönderilmiş olup sağlık raporu gelmediği için psikoteknik 

muayeneye gönderilemediği ve bu durumda çalıştırılmaya devam edildiği tespit edilmiştir. 

 Psikoteknik muayene geçerlilik süresi bitmiş olan bir personel tarafından yürütülen tren 

muayenesi işlemlerinin seyrüsefer emniyetini olumsuz etkileyeceği değerlendirilmiştir. 

 

4.2. Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait Yönetmelik 

 Kazanın meydana geldiği tarihte yürürlükte olan Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait 

Yönetmeliğin; 

 4.2.1. “Trenlerin Hazırlanması” başlıklı üçüncü kısmının, “Trenlerin Dingil Sayısı, 

Uzunluğu, Ağırlığı, Muayenesi” başlıklı üçüncü bölümünün; “Trenlerin muayenesi” kenar 

başlıklı 26 ncı maddesi: 

 Madde 26-Trenler, ilk teşkil istasyonları ile duruşunun uygun olduğu istasyonlarda, ilgili 

revizör/vagon teknisyenleri ve görevli tren personeli tarafından ilgili yönetmelik ile emirlerde 

belirlendiği şekilde,  kontrol ve muayene edilir. Bu muayenelerde trenin trafik emniyetinin 

sağlanması için her türlü önlem alınır. Trafikle ve trenin bu yönetmeliğe uygun olarak 

hazırlanması ile ilgili düzensizliklerden tren şefi veya bu görevi yapan personel, teknik 

konulardaki düzensizliklerden ise makinist ve revizör / vagon teknisyenleri sorumludur. 

 1- İlk teşkil istasyonlarında nöbetçi hareket memuru treni bu yönetmelik hükümlerine 

göre hazırlatarak görevli tren personeline teslim eder. 

 2- İlk çıkış istasyonlarında hazırlanan diziler görevli revizör/vagon teknisyenleri ile 

teslim alacak tren personeli tarafından, ara istasyonlardan trene verilecek vagonlar ise varsa 

revizör/vagon teknisyenleri tarafından, yoksa tren personeli tarafından, aşağıdaki hususlara 

dikkat edilerek kontrol ve muayene edilir. Görülen arıza, eksiklik ve düzensizlikler görevli 

revizör/vagon teknisyenlerince, ara istasyonlarda ise revizör/ vagon teknisyeni yoksa görevli 

makinist tarafından giderilir. 



 ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 

 KAZA ARAŞTIRMA VE İNCELEME KURULU 

 DEMİRYOLU KAZA İNCELEME RAPORU 

 RAPOR NO: 1/DMY-1/2018 

23 

 Trenin kontrolü yapılırken; 

 a) Bütün vagonların birbirine kusursuz bağlanmış olmasına, tamponların düzgün, körük 

ve geçit saçlarının yerlerine takılmış olduğuna, 

 b)  Frenlerin sayısı ve cinsleri ile iyi çalışır durumda olmasına, frenli vagonların dizi 

üzerine eşit olarak dağıtılmış ve fren kollarının yolcu-yük, dolu-boş durumuna göre ayarlanmış 

olduğuna, 

 ...  

 h)  Vagonlarda, trenin seyrini tehlikeye sokacak arıza ve aksaklıkların bulunmadığına, 

 … 

Dikkat edilir. 

 … 

 Hükmünü içermektedir. 

Elazığ Garda yapılan fren muayene işlemlerine revizör/vagon teknisyenlerinin 

katılmadığı bu itibarla yapılan fren muayene işlemlerin “Trenlerin muayenesi” açısından 

Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait Yönetmeliğe uygun olmadığı değerlendirilmiştir. 

 

 4.2.2. “Trenlerin Hazırlanması” başlıklı üçüncü kısmının, “Trenlerde Görevlendirilecek 

Personel ve Malzemeleri” başlıklı beşinci bölümünün; “Trenlerde Görevlendirilecek Personel 

Sayısı” kenar başlıklı 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası: 

 (Değişik YK 09.02.2015 tarih ve 2 / 21 sayılı kararı ile) Trenlerde ve tren hükmünü 

taşıyan tek lokomotiflerde İkinci makinist ve ikinci makinist olmak üzere iki makinist 

görevlendirilir. 

 I. ve II. Makinistin görev yaptığı çeken aracın brövesinin olması zorunludur. 

 Birinci makinist;  lokomotife kumanda eden Başmakinist, makinist veya makinist işçisi 

ünvanlı, İkinci makinist ise gerektiğinde tren şefliği görevini yapacak başmakinist,  makinist ve 

makinist işçisi ünvanlı personelden olur. 

 Genel Müdürlüğün izni ile yolcu ve yük ve hizmet trenlerinden bazılarına tren şefi 

verilmeyerek bu görev ikinci makinistlere yaptırılabilir. 

 … 

Hükmünü içermektedir. 

Yönetim Kurulunun 02.08.2002 tarih ve 16/212 sayılı kararı ile kabul edilen Trenlerin 

Hazırlanması ve Trafiğine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği 

Yönetim Kurulunun 27.09.2016 tarih ve 19/277 sayılı kararı ile kabul edilen "Trenlerin 

Hazırlanması ve Trafiğine Ait Yönetmelikte" yapılan değişiklik ile; 

Trenlerde Görevlendirilecek Personel Sayısı Madde 30- 2) (Değişik YK 09.02.2015 

tarih ve 2 / 21 sayılı kararı ile) Trenlerde ve tren hükmünü taşıyan tek lokomotiflerde birinci 

makinist ve ikinci makinist olmak üzere iki makinist görevlendirilir. (İlave YK 06.08.2015 tarih 

ve 4 / 87 sayılı kararı ile) I. Makinist olarak görevlendirilen makinistin görev yaptığı çeken aracın 
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brövesinin olması zorunludur. (Değişik YK 06.08.2015 tarih ve 4 / 87 sayılı kararı ile) I ve II. 

Makinistin görev yaptığı çeken aracın brövesinin olması zorunludur.(Bu madde hükmü 

31.12.2017 tarihinde yürürlüğe girer.) 

 53049 numaralı trenin makinistlerinden fren tecrübesini yapan ve tren şefliğini yürüten 

makinistin (ikinci makinist) treni çeken lokomotif olan DE 33000 tipi lokomotiflere ait sürücü 

belgesinin (bröve) bulunduğu ancak lokomotifin kumandasında bulunan işçi makinistin (birinci 

makinist) sadece manevra lokomotiflerini kullanmaya yetkili olduğu, DE 33000 tipi 

lokomotiflere ait sürücü belgesinin olmadığı tespit edilmiştir. Trenin fren muayenesi ikinci 

makinist tarafından yapılmış ve ardından trenin kullanılması da yine ikinci makinist tarafından 

sağlanmıştır. Bu durumda aynı makinist hem tren şefliğini (trafik cetvelinin doldurulması ve 

diğer evrak işlemleri) hem fren muayene işlemlerini, hem de trenin sevk ve idaresini tek başına 

gerçekleştirmiştir. 

 Kaza yapan trende seyrüsefere dair tüm işlemlerin sadece bir personel tarafından 

yürütülüyor olmasının Trenlerde Görevlendirilecek Personel açısından Trenlerin Hazırlanması 

ve Trafiğine Ait Yönetmeliğe uygun olmadığı değerlendirilmiştir. 

 

 4.2.3. “Frenler” başlıklı dördüncü kısmının, “Fren Türleri ve Fren İhtiyacı, Fren Hesabı” 

başlıklı birinci bölümünün; “Trenlerin Fren İhtiyacı ve Fren Hesabı” kenar başlıklı 34 üncü 

maddesinin 2 nci fıkrası: 

 … 

 Treni çeken veya iten lokomotiflerin fren ağırlığı trenin fren hesabına katılmaz. Hava 

freni arızalı lokomotiflerin treni temin etmesine veya tek olarak seyrine izin verilmez. 

 … 

 Hükmünü içermektedir. 

 Kaza tarihinde hava arızası dolayısıyla Malatya’ya gönderilecek olan DE 33008 

numaralı lokomotif Elazığ depo müdürlüğünce 53049 numaralı treni temin etmek üzere görevli 

makinistlere verilmiştir. Kaza sonrasında incelenen telsiz konuşma kayıtlarından Elazığ depo 

müdürlüğü yetkilisi ile trende görevli ikinci makinist (DE 33000 brövesi olan) arasında geçen 

konuşmalardan, depo şefinin “Onun PCS’si ile ilgili değil onun bir hava borusu çatlak, rölantide 

normal hava doldurmuyor. O yüzden değiştirilecek.” Şeklinde ifade ettiği üzere DE 33008 

numaralı lokomotifin rölantide normal hava doldurmadığı anlaşılmıştır. 

 Elazığ – Şefkat istasyonları arasında seyredecek olan bir trenin rampa çıkacak olması 

nedeniyle lokomotifin yüksek gaz kademelerinde çalışacağı bilinse de telsiz ses kayıtlarından 

da anlaşılacağı üzere durumun personel üzerinde bir şüphe ve endişe oluşturduğu 

görülmektedir. 

 Kaza yapan trene hava arızası olan bir lokomotifin verilmesi, her ne kadar doğrudan bir 

fren arızası olmasa da fren sistemini etkileyecek bir durum olarak görüldüğünden Hava freni 
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arızalı lokomotiflerin treni temin etmesi açısından Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait 

Yönetmelikte net olmayan alanların bulunduğu değerlendirilmiştir. 

 

 4.2.4. “Frenler” başlıklı dördüncü kısmının, “Fren Denemesi” başlıklı ikinci bölümünün; 

“Trenlerin fren denemesi” kenar başlıklı 36 ncı maddesi: 

1) (Değişik YK 09.02.2015 tarih ve 2 / 21 sayılı kararı ile) Tam fren denemesi; 

-Trenin hazırlandığı ilk çıkış istasyonunda, 

… 

-Rampa başı istasyonlarında, 

… 

  Trenin bütün frenlerinin çalışıp çalışmadığının kontrolü için yapılır.” 

 … 

 

 2) (Değişik YK 09.02.2015 tarih ve 2 / 21 sayılı kararı ile) Tam fren denemelerine, çıkış, 

varış ve hudut istasyonlarında tren şefi veya bu görevi yapan personel, I. makinist ve nöbetçi 

revizör/vagon teknisyeni katılır. Rampa başı istasyonlarında ise tren şefi veya bu görevi yapan 

II. makinist, I. makinist ve varsa revizör/vagon teknisyeni katılır. Rampa başı istasyonlarında 

nöbetçi hareket memuru bulunmayan yerler hariç yapılan tam fren denemelerini nöbetçi 

hareket memurları gözetler ve fren denemesinin tam olarak yapıldığına emin olmadıkça treni 

göndermez. Bu tür istasyonlardaki yollar ve yol arasındaki alanlar bu hizmete uygun hale 

getirilir ve sürekli kontrol edilir. 

 … 

 5- (Değişik YK 09.02.2015 tarih ve 2 / 21 sayılı kararı ile) Tam fren denemesi aşağıdaki 

şekilde yapılır. 

 a) (Değişik YK 09.02.2015 tarih ve 2 / 21 sayılı kararı ile) Tam fren denemesine 

başlanılmadan önce tren şefi veya bu görevi yapan personel, revizör/vagon teknisyeni ile 

birlikte, hava hortumlarının iyice bağlanmış, muslukların açılmış, ayar kollarının trenin cinsine, 

yük kollarının vagonların yüklerinin gerektirdiği dolu-boş durumunda olup olmadığını gözden 

geçirir. Görülecek eksikliklerin tamamlanmasından sonra tren şefi veya bu görevi yapan 

personel, I. makiniste fren denemesine başlanılacağını ve diziyi hava ile doldurmasını söyler. 

I. Makinist fren musluk kolunu çözme pozisyonu durumuna getirir ve dizinin hava ile dolduğunu 

tren şefine veya bu görevi yapan personele bildirir. Bu işlerin yapılmasından sonra fren 

denemesine başlanır. 

 b) (Değişik YK 09.02.2015 tarih ve 2 / 21 sayılı kararı ile) Tren şefi veya bu görevi yapan 

personel ve revizör/vagon teknisyeni dizinin hava ile dolduğunu I. makinistten öğrendikten 

sonra, bütün vagonların frenlerinin gevşeyip gevşemediğini kontrol eder. Gevşememiş 

frenlerin nedeni araştırılır ve arızanın giderilmesine çalışılır. Arızası giderilemeyen vagonların 

frenleri iptal edilir, boşaltma çubuğu çekilerek havası boşaltılır. 
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 c) (Değişik YK 09.02.2015 tarih ve 2 / 21 sayılı kararı ile) Bütün frenlerin gevşediği 

görüldükten sonra tren şefi veya bu görevi yapan personel, trenin baş tarafından I. makiniste 

fren yap işaretini verir veya telsizle söyler. I. Makinist bu işarete veya söyleme lokomotif 

düdüğü ile cevap verir ve ana borusundan yarım atmosfer hava boşaltarak fren yapar. 

 d) (Değişik YK 09.02.2015 tarih ve 2 / 21 sayılı kararı ile) Bunun üzerine, tren şefi veya 

bu görevi yapan personel ve revizör/nöbetçi vagon teknisyeni trenin başından sonuna kadar 

bütün frenlerin sıkılı olup olmadığını kontrol eder. Sıkılı olmayan fren görülürse nedeni 

araştırılır. Gerektiğinde tekrar gevşetilerek yeniden fren yaptırılır. Bu denemeler sırasında bir 

frenin sıkmadığı veya sıktıktan sonra gevşemediği görülürse nedeni araştırılır. Arıza 

giderilemezse freni iptal edilir. Fren iptalinde trene gereken fren ağırlığı dikkate alınır. 

 e) (Değişik YK 09.02.2015 tarih ve 2 / 21 sayılı kararı ile) Tren şefi veya bu görevi yapan 

personel, son vagonun da freninin sıkıldığını gördükten sonra buradan I. makiniste fren gevşet 

işareti verir veya telsizle söyler. I. Makinist lokomotif düdüğü ile cevap vererek makinist fren 

musluğunu çözme pozisyonu durumuna getirerek daha önce boşaltmış olduğu havayı 

tamamlar. Son vagonun freninin gevşediği görüldüğünde tren şefi veya bu görevi yapan 

personel ve revizör/vagon teknisyeni bütün dizideki vagonların frenlerinin gevşeyip 

gevşemediğine bakarak başa kadar gelir. 

 f) (Değişik YK 09.02.2015 tarih ve 2 / 21 sayılı kararı ile) Bütün frenlerin gevşediğinin 

görülmesinden sonra, fren denemesi bitmiş sayılır ve tren şefi veya bu görevi yapan personel, 

I. makiniste fren muntazam işaretini verir veya telsizle söyler. 

               g) (Değişik YK 09.02.2015 tarih ve 2 / 21 sayılı kararı ile) Frenlerin mutlaka I. makinist 

tarafından ve lokomotiften gevşetilmesi şarttır. Makinist fren musluğu ile gevşemeyen ve iptal 

edilmesi gereken bir fren, boşaltma çubuğu çekilerek gevşetilmez. Frenin bu şekilde 

gevşetilmesi arızanın görülmesini engelleyeceğinden tehlikeli ve yasaktır. 

 h) (Değişik YK 09.02.2015 tarih ve 2 / 21 sayılı kararı ile) Fren denemesi sırasında 

dizide görülen hava kaçaklarının normal bir düzeyde olmasından, I. makinist, tren şefi veya bu 

görevi yapan personel ve nöbetçi revizör/ vagon teknisyeni müştereken sorumludur. 

  

6- (Değişik YK 09.02.2015 tarih ve 2 / 21 sayılı kararı ile) Loko Bakım Atelyeleri ve 

Depolar, lokomotifleri hava ve el frenleri muntazam çalışır şekilde servise verir. I. Makinist de 

bu konuda gerekli kontrolleri yaparak teslim alır. Nöbetçi revizör/vagon teknisyeni ve Tren şefi 

veya bu görevi yapan personel lokomotifin hava ve el freninin muntazam çalışır ve saboların 

sağlam olduğunu kontrol eder. 

… 

10- (Değişik YK 09.02.2015 tarih ve 2 / 21 sayılı kararı ile) Fren denemeleri sırasında 

revizör/vagon teknisyenleri, tren şefinin yoksa bu görevi yapan personelin emrindedir ve 

görülecek hasar ve arızaların giderilmesini sağlar. 

… 
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12- (Değişik YK 09.02.2015 tarih ve 2 / 21 sayılı kararı ile) Tam ve basit fren 

denemelerinden sonra I. makinist kendisine fren muntazam işareti verilmeden ve frenlerin 

muntazam olduğu trafik cetveline yazılarak katılanlarca imza edilmeden treni hareket ettirmez. 

Nöbetçi hareket memurları da fren denemesinin emirlere uygun veya yeterli olarak 

yapılmadığını gördüklerinde fren denemesinin tekrar yapılmasını ister ve yapılmadıkça trene 

hareket emri vermez. 

Hükümlerini içermektedir. 

Fren muayenesinin ikinci makinist tarafından tek başına yapılması ve diğer görevlilerin 

fren muayenesine iştirak etmemesi hususunun “trenlerin muayenesi” açısından Trenlerin 

Hazırlanması ve Trafiğine Ait Yönetmeliğe uygun olmadığı değerlendirilmiştir. 

 

4.3. TCDD 214 Numaralı Genel Emir 

 Kazanın meydana geldiği tarihte yürürlükte olan, Baş makinistlerin, Makinistlerin ve 

Yardımcı makinistlerin Seçimi, Yetiştirilmesi, Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Ait 214 

Numaralı Genel Emirin; Makinistlerin Seçimi, Yetiştirilmesi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

başlıklı üçüncü bölümünün “Makinistlerin Görev ve Yetkileri” kenar başlıklı 10 uncu maddesi: 

 Madde 10- Makinistler, 

 … 

 10) Görevli oldukları trenin cer aracı lokomotif ise, tren üzerine uygun bir şekilde 

yanaşıp koşum takımlarının ve hava irtibatının uygun bir şekilde bağlanmasını kontrol ettikten 

sonra tren havasını doldurup tam fren tecrübesini yapmak. Tam fren tecrübesinde tereddüde 

düşüldüğü takdirde bizzat tam fren tecrübesine iştirak etmek. 

 … 

 10 uncu maddesinin 34 üncü fıkrası: 

 34) Makinistlik görevi yanında tren şefliği de yapacak ise seyrüseferle ilgili görevleri; 

 … 

 b) Trafik cetvellerindeki kayıtlara göre teslim alacağı trenin teşkilinin, yönetmelikler ve 

emirler çerçevesinde hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol etmek. Seyrüsefere uygun olmayan 

aksaklık ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesini sağlamak. Seyrüseferi tehlikeye 

sokacak durumda olan vagon veya vagonların trenden çıkarılmasını sağlamak. 

 … 

 d) Teslim aldığı trenin; fren tecrübesini, vagon teknisyenleriyle (Revizörlerle) birlikte 

yapmak. Vagon Servis birimlerinin olmadığı yerlerde yapılması gereken fren tecrübelerini, 

trende görevli Makinist veya Yardımcı Makinist (Kumandada fren yapmak/çözmek için) ve 

istasyonda görevli hareket memuruyla birlikte yapmak. Hükmünü içermektedir. 

 Trenin Teşkilat garında yapılan fren muayenesinin ikinci makinist tarafından tek başına 

yapılması hususu “Makinistlerin Görev ve Yetkileri” açısından 214 numaralı genel emirde 

belirtilen usullere uygun olmadığı değerlendirilmiştir. 
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4.4. Personel Davranışları 

Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait Yönetmelikte tam fren tecrübelerinin nerelerde 

yapılacağı, fren denemelerine kimlerin katılacağı ve fren denemelerinin ne şekilde yapılacağı 

tarif edilmiştir. Kaza yapan trende mevzuata göre fren denemesi yapılacak olsaydı: 

 1) Tren şefliği görevini yürüten ikinci makinist revizör/vagon teknisyeni ile birlikte, trenin 

başından sonuna kadar tüm vagonların muntazam olduğunu kontrol edecek, 

 2) Trenin sonundan lokomotifte bulunan birinci makiniste vereceği fren denemesine 

başlanacağı talimatıyla dizinin hava ile doldurulmuş ve tüm vagonların frenlerinin çözülmüş 

olduğunu kontrol için trenin sonundan baş tarafa kadar gelerek frenlerinin çözülmüş olduğunu 

kontrol edecek, 

 3) Trenin başından birinci makiniste vereceği fren yap talimatı üzerine makinistin fren 

yapması sonrası dizinin sonuna kadar giderek bütün frenlerin sıkılı olup olmadığını kontrol 

edecek, Sıkılı olmayan fren görülürse nedenini araştıracak, gerektiğinde tekrar gevşetilerek 

yeniden fren yaptıracak, 

 4) Son vagonun da freninin sıkıldığını gördükten sonra buradan birinci makiniste fren 

gevşet işareti verecek (veya telsizle söyler) Birinci Makinistin frenleri çözüp havayı 

doldurmasından sonra son vagonun freninin gevşediği görüp revizör/vagon teknisyeni ile 

birlikte bütün dizideki vagonların frenlerinin gevşeyip gevşemediğine bakarak başa kadar 

gelecekti. 

Görüldüğü üzere mevzuata uygun bir fren denemesi yapıldığında tren dizisi boyunca 

en az dört defa gitmek (ya da gelmek) gerekmektedir. Böyle bir muayenede tren dizisi iki defa 

dolaşılmış olacağından muhtemel arızalar veya eksikliklerin gözden kaçma ihtimali 

azalmaktadır. Ancak nizami bir muayenede tren dizisi etrafında dört kez yürümek trenin 

uzunluğunun dört katı mesafede yürüyüş yapmak anlamına gelmektedir. Üstelik bu yürüyüş 

düz pir parkurda olmadığı gibi her bir vagona eğilip bakmayı gerektirecek şekilde kontrol 

amaçlı olduğundan oldukça yorucu olacağı kesindir. Kaza yapan trende 13 adet vagon olup 

ortalama vagon boyu 15 metre olarak alındığında; 13x15= 195 metre tren boyu oluşmaktadır. 

İkinci makinistin (vagon teknisyeni ile birlikte) bu mesafenin dört defa kat etmek suretiyle 

yaklaşık 780 metrelik yorucu bir yürüyüş gerçekleştirmesi gerekmektedir. 

Yapılan telsiz konuşmaları dinlendiğinde ikinci makinistin trenin sonuna gelerek 

lokomotifte bulunan birinci makiniste (işçi makinist) treni bir vagon ileri çekmesini ve akabinde 

fren yapmasını istediği tespit edilmiştir. Bu suretle hareket eden trende frenli vagon olmayacağı 

ve frenlerin çözmüş olduğunu, fren esnasında son vagonun freninin tuttuğunu görüp, hareket 

eden trenin durması ile de tüm vagonların fren tuttuğu varsayımıyla hareket eden ikinci 

makinist telsizle fren çözme talimatı vermiş ve vagonların frenlerinin çözülmüş olduğunu 

kontrol ederek dizinin etrafında fazladan üç kez yürüyüş yapmaktan kurtularak tek seferde yani 

780 metre yerine sadece 195 metre yürümekle muayene işlemini tamamlamış üstelik bu işlemi 

vagon teknisyenleri yanında olmaksızın tek başına yaparak tüm riskleri kendi üzerine almıştır. 
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Ayrıca trenin rampa başı istasyonu olan ve TCDD 5 inci Bölge Müdürlüğünce yayımlanan 26 

nolu Bölge Emrinde tek nolu bütün trenlerin tam fren tecrübesi yapma zorunluluğu belirtilen 

Yolçatı istasyonunda durmadan geçerek Şefkat istasyonu istikametine devam etmesi ve 

hareket memurunun da bu duruma müdahale etmemesi teşkilat garında yapılan hataların 

görülmesini tamamen ortadan kaldırmıştır. 

 Fren denemeleri sırasında revizör/vagon teknisyenleri, tren şefinin, yoksa bu görevi 

yapan personelin emrinde olduğu belirtilmiş olmasına rağmen vagon teknisyenlerince oluşan 

fren denemesi esnasında göreve çağrılma hissiyatının fren denemeleri işlemlerinin bir kişinin 

sorumluluğuna bırakılmasına sebep olunmuştur. 

 Fren muayenesinin ikinci makinist tarafından tek başına yapılması ve diğer görevlilerin 

de bir an önce treni sevk etme gayretiyle bu duruma aldırış etmemesi hususunun “trenlerin 

muayenesi” açısından Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait Yönetmeliğe uygun olmadığı 

değerlendirilmiştir. 

 Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait Yönetmelikte Trenlerin fren denemesi 

esnasında uyulacak kurallar yazılmış ve “Fren denemeleri sırasında revizör/vagon 

teknisyenleri, tren şefinin yoksa bu görevi yapan personelin emrinde” olduğu belirtilmiş 

olmasına rağmen vagon teknisyenlerince oluşan fren denemesi esnasında göreve çağrılma 

hissiyatının ortadan kaldırılarak tüm fren denemelerine vagon teknisyenlerinin iştirakinin 

sağlanması, ayrıca fren denemeleri işlemlerinin bir kişinin sorumluluğuna bırakılmasının önüne 

geçilmesini sağlayacak tedbirler alınması. 

 Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait Yönetmeliğin “Trenlerin fren denemesi” kenar 

başlıklı 36 ncı maddesinde rampa başı istasyonlarında tam fren denemesi yapılacağı belirtilmiş 

olmasına rağmen ayrıca TCDD 5 inci Bölge Müdürlüğünce yayımlanan 26 nolu Bölge Emrinde 

Yolçatı istasyonunda tek nolu bütün trenlerin tam fren tecrübesi yapma zorunluluğu belirtilmiş 

olduğu halde 53049 numaralı tren makinistlerinin rampa başı istasyonunda durmadan 

geçmesi, istasyonda görevli personellerinde bu durum karşısında treni uyarmaması neticesi 

emniyet kritik görevlerde çalışan personelce mevzuat hükümlerine riayet edilmediği, tam fren 

tecrübesi hususunda disiplinsiz çalışıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

5. SONUÇLAR 

5.1. Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi 

 TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesinde “geçerlilik günü geçmiş psikoteknik 

değerlendirme raporu ile çalıştırılan personelden iş yeri amiri sorumludur” hükmü ile sorumlu 

personel işaret edilmiştir ancak psikoteknik muayene geçerlilik süresi geçmiş personelin 

trenlerde çalıştırılıp çalıştırılamayacağına dair kesin bir hüküm ortaya konmamıştır. Yapılan 

uygulamanın sadece müsebbip tespiti olduğu ve kazaların önlenmesine dair hiçbir katkı 

sağlamayacağı, kazaların önlenmesi açısından bu gibi durumlarda nasıl işlem yapılacağının 

mevzuatta açık ve net bir şekilde belirlenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 
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5.2. Trenlerin Hazırlanması ve Fren Tecrübesi 

 Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait Yönetmelikte fren denemelerinin nerelerde ve 

ne şekilde yapılacağı, fren denemelerine iştirak edecek personel ve yapacağı işlemler 

detaylıca belirtilmiş olmasına rağmen iş disiplininden uzak tutum ve davranışlar gösterildiği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

 

5.3. Hava Freni Arızalı Lokomotiflerin Treni Temin Etmesi 

 Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait Yönetmelikte hava freni arızalı lokomotiflerin 

treni temin etmesine veya tek olarak seyrine izin verilmeyeceği belirtilmiş olsa da hangi 

arızaların tren teminine mani olacağının net bir şekilde belirtilmesi gerektiği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 

5.4. Acil Durumlarda Yapılacak İşlemler 

 Trenlerin hazırlanması, fren muayeneleri ve seyrüsefer esnasında normal işletimde ve 

acil durumlarda, tren işletmeciliğinde görev alan personelin yapacağı iş ve işlemlerin belirtildiği 

talimatların oluşturulması sonucuna ulaşılmıştır. 

 

5.5. Trafik Kontrolörü İle Trenlerin İletişimi 

 53049 numaralı trenin Şefkat istasyonunda durmadan geçmesi ile başlayan trafik 

kontrolörü, istasyon nöbetçi hareket memurları ve kaza yerine yaklaşmakta olan trenler 

arasında yaşanan telsiz görüşme kayıtlarından; trafik kontrolörünün kumanda ettiği bölgedeki 

tüm tenlerle net ve kesintisiz olarak iletişim kuramadığı, arada istasyonların aracılık etmesi ile 

iletişimin sağlandığı, bu durumda da hem zaman kaybı yaşandığı hem de aktarılan mesajın 

net bir şekilde iletilemediği sonucuna ulaşılmıştır.  

 

5.6. Ses ve Görüntü Kaydı 

 Demiryolu ve karayolu araçlarında ses ve görüntü kaydeden sistemler ile lokomotif ve 

tren setlerinde makinistin kumanda, kontrol, ikaz ve uyarı sistemlerini kontrol için yaptığı 

işlemleri kayıt eden “olay kaydedici cihazlar” bulunmasının kazaların aydınlatılması, sebeplerin 

tespiti ve insan davranışlarının izlenebilmesi açısından yararlı olacağı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

5.6. İşletmecilik Faaliyetlerinin Denetlenmesi 

 1 Kasım 2011 tarihli ve 655 Sayılı KHK’nın “Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü” 

kenar başlıklı 8 inci maddesinin f fıkrasında: 

 f) Demiryolu altyapısı ve çeken ve çekilen araçların kullanımı için asgari emniyet sınır 

ve şartlarını belirlemek ve bunları denetlemek. Hükmü bulunmaktadır. 



 ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 

 KAZA ARAŞTIRMA VE İNCELEME KURULU 

 DEMİRYOLU KAZA İNCELEME RAPORU 

 RAPOR NO: 1/DMY-1/2018 

31 

 Demiryolu altyapı işletmecisi ve demiryolu tren işletmecisinin bu kazanın oluşumu 

açısından tespit edilen eksikliklerinin yukarda bahsedilen mevzuat hükümleri çerçevesinde 

denetlenmesinin yararlı olacağı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

6. TAVSİYELER 

6.1. TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğüne 

6.1.1. Psikoteknik muayene geçerlilik süresi dolmuş personelin trenlerde görevlendirilmemesi 

hususunda mevzuat hükümlerinin düzenlenmesi. 

6.1.2. Trenlerin hazırlanması, fren muayeneleri ve seyrüsefer esnasında normal işletimde ve 

acil durumlarda, tren işletmeciliğinde görev alan personelin yapacağı iş ve işlemlerin belirtildiği 

süreç akış şemalarının oluşturulması ile bilgilendirici ve hatırlatıcı el kitapları hazırlanması. 

6.1.3. Trenlerin hazırlanması, fren muayeneleri ve seyrüsefer hizmetlerinde görevli personelin 

mevzuata uygun çalışmalarını sağlamak amacıyla tekrarlama eğitimleri yapılması ve disiplini 

artırıcı tedbirlerin alınması. 

6.1.4. Arızalı lokomotiflerin trenlere verilmesi sürecinde hava fren sisteminde oluşabilecek 

hangi arızaların tren cerrine mani olacağı hususuna açıklık getirilmesi ve mevzuat 

hükümlerinin düzenlenmesi. 

 

6.2. TCDD Genel Müdürlüğüne 

6.2.1. Psikoteknik muayene geçerlilik süresi dolmuş personelin trafik hizmetlerinde 

görevlendirilmemesi hususunda mevzuat hükümlerinin düzenlenmesi. 

6.2.2. Trenlerin hazırlanması, fren muayeneleri ve seyrüsefer esnasında normal işletimde ve 

acil durumlarda, tren işletmeciliğinde görev alan personelin yapacağı iş ve işlemlerin belirtildiği 

süreç akış şemalarının oluşturulması ile bilgilendirici ve hatırlatıcı el kitapları hazırlanması. 

6.2.3. Tren kaçma hadiselerinin yaşanma ihtimali yüksek olan riskli bölgelerin tespit edilmesi 

ve yaşanacak bir tren kaçması durumunda oluşacak zararın en aza indirilebilmesi için kaçan 

trenlerin yönlendirilebileceği kaçış rampaları yapılması. 

 

6.3. Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğüne 

6.3.1. Demiryolu işletmeciliğindeki düzenleme ve uygulamaların emniyet açısından 

denetlenmesi. 

 Uygun mütalaa edilmiştir. 
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7. KAZA YERİ RESİMLERİ 

 

Resim 9 (53049 Numaralı Trenin Kaza Sonrasındaki Görüntüsü) 

 

 

Resim 10 (53049 Numaralı Trenin Kaza Sonrasındaki Görüntüsü) 
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Resim 11 (53049 Numaralı Trenin Deray Ettiği Hat Kesiminin Görüntüsü) 

 

 

Resim 12 (53049 Numaralı Trenin Kaza Sonrasındaki Görüntüsü) 
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Resim 13 (53049 Numaralı Trenin Kaza Sonrasındaki Görüntüsü) 

 

 

 

Resim 14 (53049 Numaralı Trenin Kaza Sonrasındaki Görüntüsü) 
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Resim 15 (53049 Numaralı Trenin Kaza Sonrasındaki Görüntüsü) 

 

 

Resim 16 (53049 Numaralı Trenin Kaza Sonrasındaki Görüntüsü) 
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8. 53049 NUMARALI TRENİN MOBESE GÖRÜNTÜLERİ 

 

 

Resim 17 (53049 Numaralı Trenin Kaza Öncesi Mobese Görüntüsü) 

 

 

Resim 18 (DE 33008 Numaralı Lokomotifin Kaza Öncesi Mobese Görüntüsü) 
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Resim 19 (DE 33008 Lokomotif İle 1. Vagon Arası Kaza Öncesi Mobese Görüntüsü) 

 

 

Resim 20 (1. Vagonun Fren Musluğunun Kaza Öncesi Mobese Görüntüsü) 
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Resim 21 (1. Vagon İle 2. Vagon Arası Kaza Öncesi Mobese Görüntüsü) 

 

 

Resim 22 (2. Vagonun Fren Musluğunun Kaza Öncesi Mobese Görüntüsü) 
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Resim 23 (2. Vagon İle 3. Vagon Arası Kaza Öncesi Mobese Görüntüsü) 

 

 

Resim 24 (3. Vagonun Fren Musluğunun Kaza Öncesi Mobese Görüntüsü) 
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Resim 25 (3. Vagon İle 4. Vagon Arası Kaza Öncesi Mobese Görüntüsü) 

 

 

Resim 26 (4. Vagonun Fren Musluğunun Kaza Öncesi Mobese Görüntüsü) 
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Resim 27 (4. Vagon İle 5. Vagon Arası Kaza Öncesi Mobese Görüntüsü) 

 

 

Resim 28 (5. Vagonun Fren Musluğunun Kaza Öncesi Mobese Görüntüsü) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 

 KAZA ARAŞTIRMA VE İNCELEME KURULU 

 DEMİRYOLU KAZA İNCELEME RAPORU 

 RAPOR NO: 1/DMY-1/2018 

42 

 

Resim 29 (5. Vagon İle 6. Vagon Arası Kaza Öncesi Mobese Görüntüsü) 

 

 

Resim 30 (6. Vagonun Fren Musluğunun [Kapalı] Kaza Öncesi Mobese Görüntüsü) 
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Resim 31 (6. Vagon İle 7. Vagon Arası Kaza Öncesi Mobese Görüntüsü) 

 

 

Resim 32 (7. Vagonun Fren Musluğunun Kaza Öncesi Mobese Görüntüsü) 
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Resim 33 (7. Vagon İle 8. Vagon Arası Kaza Öncesi Mobese Görüntüsü) 

 

 

Resim 34 (8. Vagonun Fren Musluğunun Kaza Öncesi Mobese Görüntüsü) 
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Resim 35 (8. Vagon İle 9. Vagon Arası Kaza Öncesi Mobese Görüntüsü) 

 

 

Resim 36 (9. Vagonun Fren Musluğunun Kaza Öncesi Mobese Görüntüsü) 
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Resim 37 (9. Vagon İle 10. Vagon Arası Kaza Öncesi Mobese Görüntüsü) 

 

 

Resim 38 (10. Vagonun Fren Musluğunun Kaza Öncesi Mobese Görüntüsü) 
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Resim 39 (10. Vagon İle 11. Vagon Arası Kaza Öncesi Mobese Görüntüsü) 

 

 

Resim 40 (11. Vagonun Fren Musluğunun Kaza Öncesi Mobese Görüntüsü) 
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Resim 41 (11. Vagon İle 12. Vagon Arası Kaza Öncesi Mobese Görüntüsü) 

 

 

Resim 42 (12. Vagonun Fren Musluğunun Kaza Öncesi Mobese Görüntüsü) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 

 KAZA ARAŞTIRMA VE İNCELEME KURULU 

 DEMİRYOLU KAZA İNCELEME RAPORU 

 RAPOR NO: 1/DMY-1/2018 

49 

 

Resim 43 (12. Vagon İle 13. Vagon Arası Kaza Öncesi Mobese Görüntüsü) 

 

 

Resim 44 (13. Vagonun Fren Musluğunun Kaza Öncesi Mobese Görüntüsü) 

 


