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1 DEMİRYOLU KAZA İNCELEME RAPORU 
RAPOR NO:9(R-3/2021) 

AMAÇ 

 

 Bu demiryolu kazası, 14 Kasım 2019 tarihli ve 30948 sayılı Resmî 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. 

 

 Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığının 3 Kasım 2020 tarihli ve E-94665312-

050.04- [04]-61606 sayılı yazı ile kaza incelemesi yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hüseyin POLAT Grup Başkanı 

Erkan KAYA  Uzman 

Fatih ÖZDEMİR  Uzman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

2 DEMİRYOLU KAZA İNCELEME RAPORU 
RAPOR NO:9(R-3/2021) 

TANIMLAR VE KISALTMALAR 

Demiryolu Altyapı İşletmecisi (DAİ): Tasarrufundaki demiryolu altyapısını güvenli bir şekilde 

işletmek ve demiryolu tren işletmecilerinin hizmetine sunmak hususunda yetkilendirilmiş kamu 

tüzel kişileri ve şirketleridir. 

Demiryolu Emniyet Yönetmeliği: 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik. 

Emniyet Yönetim Sistemi: Tüm işletmecilerin emniyetli çalışmasını sağlayacak, tehlikelerin 

ve kazaların azaltılmasına, risklerin düşürülmesine yönelik önlemlerin sistematik olarak 

belirlenmesi ve buna göre kuralların, talimatların, süreçlerin devamlı takip edilerek revize 

edilebilmesini sağlayan organizasyonel yapıdır. 

EYS: Emniyet Yönetim Sistemi. 

Hattı Cari: Ana hat. 

KUAŞ: Körfez Ulaştırma AŞ 

Limit: Demiryolu çeken ve çekilen araçlarının bir yoldan diğer yola birbirine çarpmadan 

geçişini sağlamak amacıyla, iki ayrı yolun birleştiği noktadan itibaren iç raylar arasındaki 

açıklığın 2 metre olduğu nokta. 

MDA: Mobil demiryolu aracı. 

RUP: The Residuum Upgrade Project (TÜPRAŞ Fuel Oil Dönüşüm Projesi hatları)  

TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 

THTY: Trenlerin hazırlanması ve trafiğine ait yönetmelik. 

TİA: Tren işletme amiri. 

TMİ: Trenlerin trafiğinin merkezden telefonla idaresi sistemi. 

TTG: Tren teşkil görevlisi. 

YHT: Yüksek hızlı tren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

3 DEMİRYOLU KAZA İNCELEME RAPORU 
RAPOR NO:9(R-3/2021) 

1. ÖZET 

1.1. Özet 

8 Ekim 2020 tarihinde TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen 13052 tren numarasıyla 

seyrine devam edecek DE 36011 lokomotifte görevli makinistlere Dubai Port İltisak hattından 

Körfez İstasyon 1 inci yoluna gelip beklemeleri talimatı verilmiştir. Bu sırada Körfez 

İstasyonuna Derince yönünden gelmekte olan Körfez Ulaştırma AŞ tarafından işletilen 23202 

tren için doğu makaslar Körfez istasyon 4 üncü yoluna tanzim edilmiştir. Saat 23:18 sıralarında 

23202 numaralı yük treni Körfez istasyonuna girmekte iken 13052 tek lokomotif 1 inci yol 

limitleri içerisinde durmayarak 23202 trenin 9 uncu sırada bulunan nolu vagonu hizasından 

diziye çarpmıştır. Dizide 9 uncu sırada bulunan 33 75 7841 715-2 nolu vagon deray ederek 

yan yatmış, 10 uncu sırada bulunan 33 75 7841 010-8 nolu vagonun tank kısmında yırtık 

oluşarak sahaya platformat dökülmüştür. Çarpma neticesinde TCDD Taşımacılık AŞ’ye ait DE 

36011 lokomotifin ön sağ tarafının hasar almış ve deraysız vaziyette durmuştur. Kazada 

herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiştir. 

Altyapı, araçlar ve yükteki toplam hasarın maddi karşılığı yaklaşık ₺850.000,00’dir. 

 

1.2. Kaza Hakkındaki Detaylar  

 
1.2.1. Kaza Bildirimi 

Kaza; Başkanlığımıza 8 Ekim 2020 tarihinde TCDD Genel Müdürlüğü tarafından elektronik 

posta bildirimi ile ihbar edilmiştir. 

 

1.2.2. Kaza Bilgileri 

Tarih ve Saat  : 8.10.2020 - 23:18 

Kazanın Yeri : Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Körfez İstasyonu doğu 

makaslar bölgesi, 10 nolu makas, km:76+720. 



  
 

 

4 DEMİRYOLU KAZA İNCELEME RAPORU 
RAPOR NO:9(R-3/2021) 

 

 

Resim 1 (Kaza Yerinin Ulusal Demiryolu Altyapı Ağındaki Konumu) 

 

Yaralanma/Can Kaybı : Kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma 

meydana gelmemiştir. 

Hasar/Zarar/Tehir :  

Altyapı : Hasarlanan yol ve makasın ıslahı için malzeme ve 

işçilik gideri ₺82.918,76’dir. 

Araçlar  : DE 36011 lokomotifin ön sağ tarafında dış cidarda 

yırtılma, kumluk ve etek sacında hasar meydana 

gelmiş, hasarların maddi karşılığına dair bilgiye 

ulaşılamamıştır. 23202 numaralı yük treninin 8 inci 

sırada bulunan 33 75 7841 060-3 nolu vagonda 

₺15.368,31, 9 uncu sırada bulunan 33 75 7841 715-2 

nolu vagon kullanılamayacak hale geldiğinden ıskat 

bedeli olarak ₺601.262,03, 10 uncu sırada bulunan 33 

75 7841 010-8 nolu vagonda ₺19.007,59 olmak üzere 

toplam ₺635.637,93 araçlarda maddi hasar meydana 

gelmiştir.  



  
 

 

5 DEMİRYOLU KAZA İNCELEME RAPORU 
RAPOR NO:9(R-3/2021) 

Yük : 23202 numaralı yük tren dizisinin 9 ve 10 uncu sırada 

bulunan vagonlardan dökülen platforma ürünü, işçilik 

ve atık gideri olarak ₺138.363,69 maddi zarar 

meydana gelmiştir. 

Tehir : Tren iptal ve tehirlerine hakkında bir kayda 

ulaşılamamıştır. 

Toplam : Kaza nedeniyle toplam ₺856.920,41 maddi hasar 

meydana gelmiştir. 

 

1.2.3. Hava ve Görüş Bilgileri 

Hava Durumu : Kaza anında hava yağmurlu, sıcaklık yaklaşık 16ºC’dir. 

Görüş Durumu : Görüş alanında TÜPRAŞ’a ait köprü ve yetersiz 

aydınlatma bulunmaktadır. 

 

2. KAZA SÜRECİ 

 
2.1. Kaza Öncesi Süreç ve Kaza Anı 

8 Ekim 2020 tarihinde TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen 23208 tren olarak Körfez 

İstasyonuna saat 22:29’da gelen Dubai Port İltisak hattı varışlı tren vagonları iltisak hattına 

bırakıldıktan sonra, 13052 tren numarasıyla seyrine devam edecek DE 36011 numaralı tek 

lokomotifte görevli makinistlere Dubai Port İltisak hattından Körfez İstasyon 1 inci yoluna gelip 

beklemeleri talimatı verilmiştir. Derince’den saat 23:00’de hareket eden Körfez Ulaştırma AŞ 

tarafından işletilen 23202 tren Körfez İstasyonuna doğu girişine saat 23:07 civarında gelmiştir.  

 

 

 

Resim 2 (Kaza Öncesi saat 23:07 civarı) 



  
 

 

6 DEMİRYOLU KAZA İNCELEME RAPORU 
RAPOR NO:9(R-3/2021) 

23202 tren nöbetçi hareket memurunun telsizle verdiği talimatla saat 23:15’te Körfez 

İstasyonuna giriş yapmaya başlamıştır. Bu sırada 13052 tren numarasıyla seyrine devam 

edecek DE 36011 numaralı tek lokomotif batı makaslardan istasyona giriş yaparak 1 inci 

yoldan doğu makaslara Derince yönüne doğru seyrine devam etmiştir. 

 

Resim 3 (Kaza Öncesi saat 23:15 civarı) 

 

Saat 23:18 sıralarında 13052 tren numarasıyla seyrine devam edecek DE 36011 numaralı tek 

lokomotif tek lokomotif 1 inci yol limitleri içerisinde durmayarak 23202 trenin 9 uncu sırada 

bulunan nolu vagonu hizasından diziye çarpmıştır. 

 



  
 

 

7 DEMİRYOLU KAZA İNCELEME RAPORU 
RAPOR NO:9(R-3/2021) 

 

Resim 4 (Kaza yeri) 

 

Tek lokomotif dizide 8 inci sırada bulunan 33 75 7841 060-3 nolu vagona hafif temas etmiş, 9 

uncu sırada bulunan 33 75 7841 715-2 nolu vagon deray ederek yan yatmış, 10 uncu sırada 

bulunan 33 75 7841 010-8 nolu vagonun tank kısmında yırtık oluşarak sahaya platformat 

dökülmüştür. 

 

Resim 5 (Kaza Anı saat 23:18) 

 

 

10 UNCU SIRADAKİ 
33 75 7841 010-8 NOLU VAGON 

9 UNCU SIRADAKİ 
33 75 7841 715-2 NOLU VAGON 

8 İNCİ SIRADAKİ 
33 75 7841 060-3 NOLU VAGON 



  
 

 

8 DEMİRYOLU KAZA İNCELEME RAPORU 
RAPOR NO:9(R-3/2021) 

2.2. Kaza Sonrasındaki Süreç, Hattın Trafiğe Açılması 

Kazanın hemen ardından istasyondaki yollar ve İstanbul-İzmit arası bağlantıyı sağlayan YHT 

hatları trafiğe kapatılmıştır. TÜPRAŞ yangın söndürme ekibi ile vagondan dökülen platformate 

malzemesinin alev almasını önlemek amaçlı soğutma çalışması yapılmıştır. Vagonlardaki yük 

boşaltılması/aktarılması sonrası ertesi gün 9 Ekim 2020 tarihinde gündüz deray kaldırma 

çalışmalarına geçilmiştir. Dizide 8 inci sırada bulunan 33 75 7841 060-3 nolu, 10 uncu sırada 

bulunan 33 75 7841 010-8 nolu deraylı vagonlar kurtarılmıştır. 

 

 

Resim 6 (9 uncu ve 10 uncu sırada bulunan vagon) 

 

10 Ekim 2020 tarihinde dizide 9 uncu sırada bulunan 33 75 7841 715-2 nolu devrilmiş vagon 

kaldırılarak deray kaldırma çalışmaları sonlandırılarak tamiratın ardından hat trafiğe açılmıştır.  



  
 

 

9 DEMİRYOLU KAZA İNCELEME RAPORU 
RAPOR NO:9(R-3/2021) 

 

Resim 7 (9 uncu sırada bulunan vagon) 

 

3. KAZA HAKKINDA BİLGİ VE BULGULAR 

 
3.1. Emniyet Yönetim Sisteminin İşleyişi 

 
3.1.1. Demiryolu Emniyet Yönetmeliği 

Ülkemiz ulusal demiryolu altyapı ağındaki demiryolu altyapı işletmeciliği ve demiryolu tren 

işletmeciliği Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü Demiryolu Emniyet 

Yönetmeliğinde belirtilen emniyet usul ve esaslarına göre yürütülmektedir. Ulusal demiryolu 

altyapı ağındaki tek altyapı işletmecisi olan TCDD’nin Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel 

Müdürlüğü tarafından verilen geçerli Emniyet Yetkilendirmesi, kazaya karışan trenleri işleten 

TCDD Taşımacılık AŞ ve Körfez Ulaştırma AŞ’nin Emniyet Sertifikası bulunmaktadır.  

 

3.1.2. Tüpraş Risk Değerlendirme Raporu  

Demiryolu Emniyet Yönetmeliği kapsamında demiryolu altyapı işletmecisi TCDD tarafından 

TÜPRAŞ AŞ talebiyle 2019 yılında hazırlanan Tüpraş Risk Değerlendirme Raporunda kaza ile 

ilişkisi olduğu değerlendirilen kısımlar aşağıya çıkarılmıştır. 
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12 DEMİRYOLU KAZA İNCELEME RAPORU 
RAPOR NO:9(R-3/2021) 

 

 

3.2. Personel Organizasyonu 

 
3.2.1. Demiryolu Altyapı İşletmecisi Personel Organizasyonu 

Kaza günü, Körfez İstasyonunda nöbetçi hareket memuru, bir TTG şeklinde personel 

organizasyonu bulunmaktadır. 

 

3.2.2. TCDD Taşımacılık AŞ Personel Organizasyonu 

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen 13052 tren numarasıyla Körfez İstasyonundan 

Derince yönüne seyrine devam edecek DE 36011 lokomotifte 2 makinistin görev yaptığı tespit 

edilmiştir. Körfez İstasyonunda tren manevraları için herhangi bir TTG veya tren muayeneleri 

için lokomotif veya vagon kontrol teşkilatı bulunmamaktadır. 

 

3.2.3. Körfez Ulaştırma AŞ Personel Organizasyonu 

Körfez Ulaştırma AŞ tarafından işletilen 23202 trende 2 makinistin görev yaptığı tespit 

edilmiştir. Kaza günü Körfez İstasyonunda bir TİA, iki TTG, bir vagon teknisyeni görevli 

bulunmaktaydı. 

 

3.3. Personelin Vasıfları 

 
3.3.1. Körfez İstasyonu Nöbetçi Hareket Memuru ve TTG 

Demiryolu altyapı işletmecisi personelleri olan Nöbetçi Hareket Memuru ve TTG’nin sağlık ve 

psikoteknik muayene raporları sunulmuştur.  

 

3.3.2. TCDD Taşımacılık 13052 Tren Makinistleri 

Kazada görevli her iki tren makinistinin için sağlık ve psikoteknik raporları bulunmaktadır. Kaza 

anında kumandada olan ikinci makinistin araç brövesi bulunmamakta, birinci makinistin araç 

brövesi bulunmaktadır. Hat brövelerine ilişkin bir kayda ulaşılamamıştır. 

 



  
 

 

13 DEMİRYOLU KAZA İNCELEME RAPORU 
RAPOR NO:9(R-3/2021) 

3.3.3. KUAŞ 23202 Tren Makinistleri 

Kazada görevli her iki tren makinistinin için sağlık ve psikoteknik raporları ile araç ve hat 

bröveleri bulunmaktadır. 

 

3.4. Kazaya Karışan Kişilerin Eylemleri ve Beyanları 

 
3.4.1. Kazaya Karışan Kişilerin Eylemleri  

Körfez Nöbetçi Hareket Memuru kaza sürecinde, TCDD Taşımacılık tarafından işletilen 23208 

numaralı yük treninin Eskişehir’den gelip Körfez İstasyonunun batısından giriş çıkış yapılan 

Dubai Port Limanına 20 vagonu bırakmak üzere manevraya göndermiş, bu sırada Körfez 

İstasyonunun doğusuna gelen KUAŞ tarafından işletilen 23202 yük trenini TTG veya kendi 

başında bulunmaksızın doğudan istasyona girmesine karar vermiştir. 

TTG 23208 treni Duabi Port limanına manevraya götürmüş, dönüşte 13052 tren numarasıyla 

seyrine devam edecek DE36011 lokomotife binmiş, doğuya doğru devam etmiş, hareket 

memurunun 1 inci yol limitlerinde durulması talimatına ilişkin makinistlere herhangi bir uyarıda 

bulunmamıştır. 

KUAŞ tarafından işletilen 23202 yük treni makinistleri Körfez doğudan istasyona girişlerinde 

herhangi bir işaretçiye (TTG veya Hareket Memuru) tabi olmaksızın Hareket Memurunun 

telsizle talimatını yeterli görüp istasyona giriş yapmıştır. 

13052 tren numarasıyla seyrine devam edecek DE36011 lokomotif makinistleri batıdan giriş 

yaptıkları Körfez İstasyonunun limitlerinde durma talimatına uymamış, istasyon yollarında izin 

verilen hızları aşmış, birinci makinist yola bakmak yerine cep telefonuyla konuşmaya devam 

etmiştir. 

 

3.4.2. Kazaya Karışan Kişilerin Telsiz Konuşmaları 

Saat 23:04:59 

KUAŞ TTG: … ortak makaslarda işin var mı? (TCDD TTG’ye sesleniyor.) 

TCDD TTG: Abi beş dakikaya oradayım, tek makine geçecek. 

KUAŞ TTG: Treni o zaman bekletecen baş makasta. 

TCDD TTG: Yok tek makine Derince’ye devam edecek. 

KUAŞ TTG: Tamam. 

Körfez Hareket Memuru: … 202 çıktı geliyor. (TCDD TTG’ye 23202 trenin Körfez İstasyonuna 

geldiğini bildiriyor.) 

TCDD TTG: Tamam, hoppa. 

Saat 23:06:21 

KUAŞ TTG: … tren Derince’den yürüyeli 6-7 dakika oldu, 4’ten nasıl yollayacan sen tek 

makineyi (TCDD TTG’ye sesleniyor.) 
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Saat 23:06:21 

TCDD TTG: Abi RUP’a doğru gir. 

KUAŞ TTG: Hamulesi şeyde kalacak, köprü altında kalacak. 

TCDD TTG: Bekleyecek mi orada? 

KUAŞ TTG: Biraz bekleyecek. 

TCDD TTG: … abi biz ne yapalım? (Hareket Memuruna sesleniyor.) 

Körfez Hareket Memuru: Treni uzatırız, tek makineyi birden gönderirsin sen. Sonra duruma 

geri dayanır tren. 

Saat 23:07:07 

KUAŞ TTG: … ortak makası bozdum haberin olsun. (TCDD TTG’ye sesleniyor.) 

TCDD TTG: Tamam. 

23202 Tren Makinisti: Körfez 23202. 

Saat 23:07:26 

Körfez Hareket Memuru: 202 tren … abi hoş geldiniz. Baş makasa kadar gelin abi.  

23202 Tren Makinisti: Tamam geldik zaten. 

Körfez Hareket Memuru: … sen ne durumdasın? (TCDD TTG’ye sesleniyor.) 

Saat 23:08:09 

Körfez Hareket Memuru: … makine ne zaman gelir istasyona doğru? (TCDD TTG’ye 

sesleniyor.) 

Saat 23:10:38 

Körfez Hareket Memuru: … sen diziyi çekeceksen hemen içeriye çağıralım yoksa biraz 

beklesin de makine 1’den geçsin. Makineyi gönderdikten sonra geri dayanırız treni. 

Saat 23:11:05 

KUAŞ TTG: … abi bu hamule biraz bekler abi, onun manevrası var biraz. 

Saat 23:12:49 

13052 Tek Lokomotif Makinisti: … (TCDD TTG’ye sesleniyor.) 

TCDD TTG: Efendim abi. 

13052 Tek Lokomotif Makinisti: Makası yapacan mı kardeşim? Kurtardın mı? 

TCDD TTG: Kurtardık biz tamam. 

Saat 23:13:17 

TCDD TTG: … abi? (Hareket Memuruna sesleniyor.) 

Körfez Hareket Memuru: … sen tek makineyi 1’den al, treni içeri doğru alalım, sonu kurtarınca 

makine gider sonra duruma göre treni dayandırırlar. 

Saat 23:13:42 

23202 Tren Makinisti: Girelim mi içeriye abi? (Hareket Memuruna sesleniyor.) 

Saat 23:13:50 

TCDD TTG: … abi 1’in batısına kadar çekin. (13052 Tek Lokomotif Makinistine sesleniyor.) 
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Saat 23:14:06 

Körfez Hareket Memuru: Geliyor musunuz siz … usta? (13052 Tek Lokomotif Makinistine 

sesleniyor.) 

13052 Tek Lokomotif Makinisti: Abi evet abicim. 1’e doğru girmek üzereyiz.  

Körfez Hareket Memuru: … treni içeriye çağırayım ben, sonu kurtarınca makineyi gönderelim. 

Duruma göre geri dayanırsınız, kendinize göre. 

KUAŞ TTG: Anlaşıldı abi, tamam. 

Körfez Hareket Memuru: 202 tren, … abi, hat 3’ten iç yollara geç abi. Sen 4. yoldan devam et. 

23202 Tren Makinisti: Tamam anlaşıldı.  

Saat 23:15:01 

TCDD TTG: … abi hoppa. (13052 Tek Lokomotif Makinistine sesleniyor.) 

Saat 23:15:29 

KUAŞ TTG: … abi, köprüden geçerken biraz ağır gel de beni de al abi. 

23202 Tren Makinisti: Tamam. 

KUAŞ TTG: Tamam abi, bu arada hoş geldin, geçmiş olsun. 

23202 Tren Makinisti: Daha geçmedi ya geri dönecem şimdi. 

KUAŞ TTG: O zaman şimdiden hayırlı yollar abi. 

Saat 23:17:33 

KUAŞ TTG: Hoppa … ustam hoppa. (23202 Tren Makinistine sesleniyor.) 

Saat 23:18:02 

KUAŞ Vagon Teknisyeni: …, … (Hareket Memuruna sesleniyor.) 

Körfez Hareket Memuru: Dinliyorum. 

KUAŞ Vagon Teknisyeni: O makine çarptı diziye. 

Saat 23:18:17 

Körfez Hareket Memuru: … (TCDD TTG’ye sesleniyor.) 

TCDD TTG: Abi diziye vurduk. 

Saat 23:38:15 

KUAŞ TİA: … Bey. (Hareket Memuruna sesleniyor.) 

Körfez Hareket Memuru: Dinliyorum. 

KUAŞ TİA: Abi hattı carideki tüm yolları kapat, hiçbir tren geçmesin şu an. 

Körfez Hareket Memuru: Tamam. 

KUAŞ TİA: Yani tüm trafik dursun. 

Saat 23:39:27 

KUAŞ TİA: … Bey şu an gelecek hiçbir tren yok şu an değil mi?  

Körfez Hareket Memuru: Yok yok, herhangi bir şey yok. 

KUAŞ TİA: Tamam şefim, bizden talimat gelmeden hiçbir tren gelmesin.  
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3.4.3. Kazaya Karışan Kişilerin Beyanları 

 
3.4.3.1. Körfez Nöbetçi Hareket Memuru Beyanları 

2012 yılında Hareket Memuru Yardımcısı olarak göreve başladığını, son bir yıldır Körfez 

İstasyonunda Hareket Memuru olarak çalıştığını, TCDD Taşımacılık tarafından işletilen 23208 

numaralı yük treninin Eskişehir’den gelip Körfez İstasyonunun batısından giriş çıkış yapılan 

Dubai Port Limanına 20 vagonu bırakmak üzere manevra yaptığını, bu sırada Körfez 

İstasyonunun doğusuna KUAŞ tarafından işletilen 23202 yük treninin geldiğini, Körfez 

İstasyonunda tek TTG ile tren kabul ve manevra hizmetlerinin yürütüldüğünü, TTG’ye 23208 

trenin vagon bırakma işleminin ne aşamada olduğunu sorduğunu,  23202 treni 4 üncü yola 

aldıktan sonra 1 inci yoldan 13052 tek lokomotifin doğudan Derince yönüne gönderilmesi 

talimatını verdiğini, 13052 tek lokomotifin durması gerektiği yerde durmayıp limitte 23202 trene 

çarptığını, TTG’nin batıdan doğuya 13052 tek lokomotif üzerinde gittiğini, kaza olmasaydı 

doğuda lokomotiften inecek TTG’nin 23202 treninin istasyona girişinden sonra yolları 13052 

tek lokomotifin çıkışına tanzim edeceğini, söz konusu tanzimden sonra trafik kontrolöründen 

sevk izni alacağını, 23202 trenin istasyona kendi talimatıyla alındığını, TTG’nin bayrakla 

karşılamadığını, kendisinin karşılamaya gitmediğini, makasların uygun tanzim olunduğundan 

emin olduğunu, TTG eksikliğinden bu yönteme sık sık başvurmak zorunda kaldıklarını, bir yıldır 

çalıştığı Körfez İstasyonunda TTG’lerin tren kabulünde bayrak tutmadığını beyan etmiştir. 

 
3.4.3.2. Körfez Tren Teşkil Görevlisi Beyanları 

İki yıldır Körfez İstasyonunda TTG olarak çalıştığını, kaza günü 19:00’da nöbete girdiğini, 12-

24 şeklinde vardiya düzeninin olduğunu, TCDD Taşımacılık tarafından işletilen 23208 numaralı 

yük treninin Eskişehir’den gelip Körfez İstasyonunun batısından giriş çıkış yapılan Dubai Port 

Limanına 20 vagonu bırakmak üzere manevra yaptığını, Hareket Memurunun 23202 trenin 

geldiğini ve Dubai Port liman yollarından 1 inci yola girip 23202 trenin kabulünden sonra 13052 

tek lokomotif için makasları tanzim etmesini söylediğini, doğuya giderken tek lokomotifin 

içerisinde ön kabinde olduğunu, tren kabulünde bayrak kullanmadığını, makinistlerin 

duracaklarını zannettiğini, çarpmalarına anlam veremediğini beyan etmiştir. 

 

3.4.3.3. 13052 Tren Numarasıyla Seyrine Devam Edecek DE 36011 Lokomotif 

Makinistlerinin Beyanları 

 

3.4.3.3.1. Kumandadaki Makinist 

Kaza günü Eskişehir’den saat 14:10’da görev aldıklarını, Dubai Port liman yollarından Körfez 

İstasyonu 1 inci yoluna girdiklerini, istasyon önünde durmadıklarını, 23202 treni kabul edecek 

TTG’nin yanlarında olmasından dolayı durmaya gerek görmediklerini, 1 inci yolun limitinde 

duracak şekilde ilerlediklerini, 23202 trenin istasyona kabulünü yanlarında götürdükleri TTG 



  
 

 

17 DEMİRYOLU KAZA İNCELEME RAPORU 
RAPOR NO:9(R-3/2021) 

tarafından yapılacağını zannettiğini, doğuya yanaştıklarında 23202 trenin istasyona girdiğini 

anladığında yaklaşık 50-60 metre mesafe kaldığını, fren yaptığını ve durduramadığını, 

projektörün yetersiz, ortamın karanlık ve havanın yağışlı olduğunu beyan etmiştir. 

 

3.4.3.3.1. İkinci Makinist 

Kaza günü Eskişehir’den saat 14:10’da görev aldıklarını, Dubai Port liman yollarından Körfez 

İstasyonu 1 inci yoluna girdiklerini, istasyon önünde durmadıklarını, 23202 treni kabul edecek 

TTG’nin yanlarında olmasından dolayı durmaya gerek görmediklerini, 1 inci yolun limitinde 

duracak şekilde ilerlediklerini, 23202 trenin istasyona kabulünü yanlarında götürdük leri TTG 

tarafından yapılacağını zannettiğini, doğuya yanaştıklarında 23202 trenin istasyona girdiğini 

anladığında yaklaşık 50-60 metre mesafe kaldığını, projektörün yetersiz, ortamın karanlık ve 

havanın yağışlı olduğunu beyan etmiştir. 

 
3.4.3.4. KUAŞ 23202 Tren Makinisti Beyanları 

Kaza günü Eskişehir Enveriye İstasyonundan saat 16:20’da hareket ettiklerini, saat 23:00’de 

Derince İstasyonundan geçtiklerini ve herhangi bir kısıtlama ihbarında bulunulmadığını, saat 

23:08 civarı Körfez İstasyonu doğu başmakasa geldiklerini, duruş yapıp istasyona haber 

verdiklerini, istasyonun manevra olduğunu ve bir süre beklemeleri gerektiğini bildirdiğini, 5 

dakika sonra nöbetçi hareket memurunun istasyona girmeleri yönünde talimat verdiğini, 

istasyona girişte TTG veya hareket memurunun karşılamadığını, yavaş yavaş giriş yaptıktan 

sonra ilerlediklerini, bu sırada tek lokomotifin kendi dizisine çarptığını anladığını beyan etmiştir. 

 

3.5. Uygulanan Kurallar ve Mevzuatlar 

 
3.5.1. TCDD Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait Yönetmelik 

Kaza ile ilgisi olduğu düşünülen THTY’nin ilgili kısmı aşağıya çıkarılmıştır: 

“İstasyon Yollarının Numaralandırılması, İsimlendirilmesi   

Madde 4- İstasyon yolları aşağıdaki şekilde numaralandırılır. 

1- İstasyon yolları; istasyon binasına en yakın yoldan ve 1'den başlayarak sıra numarası alır. 

2- İstasyon binasının her iki tarafında yol bulunduğunda, kilometrenin artış yönüne göre 

binanın sağındaki yollar sağ 1, sağ 2, sağ 3, solundaki yollar ise sol 1, sol 2, sol 3, şeklinde 

sıra numarası alır. 

3- Yollar, istasyon binasına dik ise, istasyonun sağındaki yoldan başlayarak sıra ile numara 

verilir. 

4- İstasyonlardaki yollar hüzmelere ayrılmış ise bu hüzmeler, A, B, C.… gibi harflerle veya isim 

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

1 den başlayarak numaralandırılır. 
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5- İstasyonlar dışında, loko bakım atölyesi, depo, ambar, fabrika ve benzeri yerlerdeki yollar 

yukarda belirtildiği şekilde numaralandırılır. Ancak, numaranın başına bulunduğu işyerinin adı 

eklenir.  Depo 1, Depo 2 gibi. 

6- Çok yollu hatlarda genel kural olarak, kilometrenin artış yönüne göre soldaki anayola kuzey, 

sağdaki anayola güney yol denir. Yol üzerindeki raylar da bu şekilde kuzey yolun kuzey rayı, 

kuzey yolun güney rayı, güney yolun kuzey rayı, güney yolun güney rayı olarak isimlendirilir. 

Çok yollu hatlarda, yolların isimlendirilmesi Genel Müdürlükçe ayrı bir emirle belirlenir.” 

 

“Trenlerin Hızı  

Madde 10- Trenlerin yapabilecekleri en yüksek hızlar yol ve makasların durumuna, trenlerin 

cinsine, işletme zorunluluklarına, lokomotif ve vagonların yapı durumlarına göre aşağıdaki 

şekilde sınırlandırılmıştır. 

… 

4- İşletme zorunluluklarına göre en yüksek hızlar aşağıda belirtilmiştir. 

… 

ı) Yolda bir arıza veya engelle karşılaşılabilecek durumlarda, şiddetli yağmur, sis ve kar fırtınası 

gibi nedenlerle işaretlerin durumlarını kesin olarak görmekte güçlük çeken makinistler hızlarını 

gerektiği kadar düşürmek zorundadır.” 

 

“Trenlerde Görevlendirilecek Personel Sayısı 

Madde 30- (Değişik YK 09.02.2015 tarih ve 2 / 21 sayılı kararı ile) İstasyon ve trenlerle, diğer 

demiryolu araçlarında; tren trafiği ile ilgili görevleri yapmakla görevlendirilecek tüm servislere 

bağlı personelin, gerekli staj, kurs, uygulama eğitimlerine katılmış, başarılı olmuş ve bunu 

belirleyen belgesinin bulunması zorunludur. Gerekli eğitimden geçirilmemiş personelin 

sorumlu olduğu düzensizlikten personel ile birlikte görevlendirenler de sorumludur.  

… 

2) (Yönetim Kurulunun 27.09.2016 tarih 19/277 sayılı kararı ile değişik) Trenlerde ve tren 

hükmünü taşıyan tek lokomotiflerde birinci makinist ve ikinci makinist olmak üzere iki makinist 

görevlendirilir.   

I. Makinist olarak görevlendirilen makinistin görev yaptığı çeken aracın brövesinin olması 

zorunludur.  

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

31.12.2017 tarihinde yürürlüğe girer.)” 

 

 “Trenlerin Kabulünden Önce Alınacak Önlemler 

Madde 39- Trenlerin kabulünden önce aşağıdaki önlemler alınır. 

… 
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2- İşaretlerle korunmamış istasyonlarda, gelmesi beklenen bir trenin kabul edileceği yol ile bu 

yolun giriş ve çıkış makasları üzerinde yapılan her türlü manevralar trenin gelişinden 10 dakika, 

ileri koruma veya giriş samaforu işareti bulunan istasyonlarda trenin geliş saatinden 5 dakika, 

TSİ ve DRS bölgelerinde trenin geliş saatinden 3 dakika önce tatil edilir. Gecikmeli yolcu ve 

yük trenlerinin en az seyri takip edebileceği ve yük trenlerinin ara istasyonlardaki duruşlarının 

kaldırılabileceği göz önünde tutularak, beklenen trenin geliş saati belirlenir. 

… 

6- Makaslar, giriş ve çıkış sinyal veya işaretleri ve makas kilitleri trenlerin istasyona varışından, 

kalkışından veya durmadan geçişinden hemen sonra kapalı veya asli duruma getirilir. Bu 

hükme uyulmamasından ilgili personel sorumlu tutulur. Trenlerin istasyona varışı, giriş işaretini 

ve makasları geçip kabul edildiği yolun limiti içine girmesi, istasyonlardan çıkışı ise, trenin son 

çıkış makasını tamamen geçmesi,  durmadan geçiş ise, trenin başmakastan girip diğer yöndeki 

başmakastan geçerek durmadan istasyonu terk etmesidir. 

… 

10- Trenlerin tren teşkil memuru tarafından kabul edildiği tek tren teşkil memuru bulunan 

istasyonlardaki buluşmalarda, anayola girecek treni nöbetçi hareket memuru, barınmaya 

girecek treni tren teşkil memuru kabul eder. Ancak, barınmaya girecek tren, tren teşkil 

memurunun diğer treni kabul etmesine yetecek kadar zaman aralığında gelirse, nöbetçi 

hareket memuru makasa gitmeyerek, barınmaya girecek treni kabul eden tren teşkil memuru  

trenin girişinden sonra makası anayola düzenleyerek, anayola girecek trenin kabulü için vakit 

geçirmeden makasa gider. Barınmaya gelen tren geldiği halde, diğer tren henüz gelmemiş ise 

yine tren teşkil memuru makası anayola düzenleyerek bu treni kabul için makasa gider ve 

nöbetçi hareket memurunun görev yerine dönmesini sağlar. Nöbetçi hareket memuru da tren 

teşkil memurunu bu konuda mümkünse önceden uyarır.” 

 

“Trenlerin İstasyonlara Girişi ve Yolların Kullanılışı 

Madde 40- Trenlerin istasyonlara girişi ve yollarının kullanılışı aşağıda belirtilmiştir. 

1- İ tipi veya Toros tipi emniyet tesisatı ya da ileri koruması olan veyahut TSİ ve DRS sistemi 

bulunan istasyonların giriş işaret ve sinyalleri herhangi bir yanlış anlamaya yer vermeyecek 

şekilde serbest duruma getirilmedikçe ve Toros tipi emniyet tesisatı ve ileri koruma bulunan 

istasyonlarla, hiç bir tesisatı olmayan istasyonlarda başmakasta görevli tren teşkil memuru 

tarafından işaret gösterilmedikçe ve gece makas fenerleri ışıklandırılmadıkça veya fosforlu 

değil ise trenler istasyona giremez. Tren teşkil memurları makasa trenin istasyona geliş 

saatinden en geç 15 dakika önce gönderilir. 

… 
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7- Hiç bir emniyet tesisatı ve sinyal sistemi bulunmayan ve tren trafiğine açık olan 

istasyonlarda, trenlerin normal ve geçici buluşmalarında her iki trenin de tren teşkil memuru 

tarafından kabulü gerekir. 

8- Tren teşkil memurunun olmaması veya nöbetçi hareket memurunun treni kabul için makasa 

gitmesinin mümkün olmadığı durumlarda, önceden tren personeline yazılı olarak bi ldirmek 

şartıyla, tren istasyonun doğru yoluna tren teşkil memursuz kabul edilir. Bu durumda, tren 

başmakasta durduktan ve makasın doğru yola düzenlenmiş olduğu tren personeli tarafından 

kontrol edildikten sonra istasyona girecektir.” 

 

“Hareket Emri 

Madde 41- Trenler, orerde yazılı olan hareket saatinden önce hareket edemez. TSİ, DRS ve 

TMİ sisteminin uygulandığı bölgelerde yük trenleri ile teşkilatında yolcu taşıyan vagon 

bulunmayan trenler 47 nci madde hükümlerine uygun olarak vaktinden önce hareket 

edebilirler. Trenlere hareket emri verilirken uyulması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir. 

… 

4- Tek lokomotifler hareketten önce kendilerine ayrılan yol üzerine gelir ve hareket emrini o yol 

üzerinde bekler.” 

 

“Manevralarda Hız 

Madde 123- Bütün manevra hareketleri bir olaya neden olunmaması, dolayısıyla da vagonların 

ve içindeki eşyanın hasarlanmaması için çok dikkatli yapılır. 

1- Manevralarda en fazla hız 25 Km/s'dir. Görüş uzaklığı uygun olan uzun mesafelerde 

yapılacak manevralarda bu hız artırılabilir. Ancak, manevra yapılan yer ve araçlar veya diğer 

koşullar dikkate alınarak, ani bir tehlike karşısında hemen durulabilecek şekilde hız makinist 

tarafından ayarlanır.” 

 

3.5.2. Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik 

Kaza ile ilgisi olduğu düşünülen Genel Emrin ilgili kısmı aşağıya çıkarılmıştır: 

“Demiryolu ile tehlikeli maddelerin taşınmasında özel kurallar 

MADDE 6 – (1) RID Bölüm 3.2 Tablo A’da yer alan tehlikeli maddelerin demiryolu ile 

taşınmasında, RID’ın yanı sıra bu Yönetmelikte yer alan özel kurallara uyulması zorunludur. 

(2) Tehlikeli maddeleri taşıyan trenlerin manevralarında aşağıda belirtilen manevra kurallarına 

uyulması zorunludur. 

… 

e) Tehlikeli madde yüklü vagonu bulunan trenler, yeterli emniyet ve aydınlatma teşkilatı 

olmayan istasyonlarda bekletilmeyecektir. 
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… 

(4) Tehlikeli madde taşıyan vagonların bulunduğu trenlerin sevkinde, aşağıda belirtilen 

hususlara uyulması zorunludur. 

… 

b) Teşkilinde tehlikeli madde yüklü vagon bulunan trenler, zorunlu haller dışında aydınlatma 

ve güvenlik teşkilatı olmayan istasyonlarda bekletilemez. Zorunlu hallerde bekletilmeleri 

durumunda ise gerekli emniyet tedbirleri alınacak ve mümkün olan en kısa sürede hareket 

etmeleri sağlanacaktır. 

 

3.5.3. Trafik ve İstasyon Yönetimi Servis Müdürlüğü Personelinin Görev, Yetki ve 

Sorumluluklarına Dair 553 Nolu Genel Emir 

Kaza ile ilgisi olduğu düşünülen Genel Emrin ilgili kısmı aşağıya çıkarılmıştır: 

“Hareket memurunun görevleri  

MADDE 20- (1) Hareket memurunun görevleri aşağıda belirtilmiştir: 

… 

c) Gar/istasyon sahasındaki vagonların durumunu, istasyon yolları, limitlerin serbestliğini, 

trafikle ilgili tesis ve işaretlerin muntazam durumda olmasını kontrol etmek, gördüğü 

olumsuzluklara ilişkin önlem almak, 

… 

e) Trenlerin giriş ve çıkışları için mevzuatta belirlenen zamanlarda manevraları tatil ettirmek, 

f) Makasları ve işaretleri trenlerin giriş veya çıkışına uygun zamanda ve doğru şekilde 

düzenlettirmek/düzenlemek. Tren giriş ve çıkışlarından sonra makas ve işaretlerin asli 

konumuna getirilmesini sağlatmak/sağlamak, 

g) Tren trafik, kabul ve sevk işlemlerini mevzuat, Şebeke Bildirimi ve Erişim Sözleşmesinde 

yayımlanan kurallar dâhilinde yürütmek, 

… 

m) Tek tren teşkilcisi olan ya da hiç bulunmayan yerlerde makas ve işaret tanzimlerini yaparak, 

mevzuata uygun şekilde buluşma ve öne geçme işlemlerini gerçekleştirmek,” 

 

“Tren teşkilcisinin görevleri 

MADDE 21- (1) Tren teşkilcisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir: 

… 

e) Trenlerin kabulü için, trenin gelişinden en geç 5 dakika önce baş makasta bulunmak, 

… 

h) Limitler içine girmeden durmuş olan trenin personelini ve nöbetçi hareket memurunu 

uyarmak, çıkacak olan trenin hareketine engel olmak, 
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… 

j) Trenlerin giriş veya çıkışından sonra makasları doğru yola düzenlemek, kilitlemek ve 

işaretleri kapatmak,” 

 

3.5.4. TCDD Taşımacılık AŞ Araç Bakım Servis Müdürlüğü İle Bağlı İşyerlerinde Çalışan 

Personelin Görev Yetki ve Sorumluluklarına Ait 301 Numaralı Genel Emir 

Kaza ile ilgisi olduğu düşünülen Genel Emrin ilgili kısmı aşağıya çıkarılmıştır: 

 “Tren Makinistinin görev ve yetkileri 

MADDE 30 - (1) Tren Makinisti; 

… 

i) İstasyon/gar görevlisi veya sinyal bildirisi işaretiyle treni hareket ettirmek, tren; tren teşkilinin 

yapıldığı veya manevra nedeniyle tren dizisinde kesip-bağlama işlemi yapılan istasyon/gar 

makaslarını çıktıktan sonra, süratlenmeye başlamadan önce makinist musluğu ile yapılan 

frenlemeyle, trenin fren tesirini pratik olarak tren tipi gözetmeksizin kontrollerini yapmak, 

j) Tren seyrini, cer aracı kullanma ve seyrüseferle ilgili tüm yönetmelik, talimat ve emirlere 

uygun olarak yürütmek, sıcak beklemelerin azaltılması için her türlü özeni göstermek, 

… 

m) Servis yaparken diğer görevli elemanlarla iyi bir diyalog içinde olmak, 

… 

(2) Tren Makinisti, tren makinistliği görevinin yanında tren şefliği de yapacak ise; 

… 

h) Trende görevli diğer personel tarafından yönetmeliklerin gerektirdiği şekilde görevlerinin 

yapılmasını sağlamak, kusurlu personeli amirlerine bildirmek ve konuyu rapor ederek ilgili 

makamlara sunmak, gerektiğinde görevine devam etmesi uygun olmayan personeli görevden 

alıkoymak, durumu ilgili birimlere bildirmek,” 

 

“Tren Makinistinin sorumlulukları 

MADDE 31 - (1) Tren Makinisti; 

a) Beraber görev yaptıkları makinist personelden ve varsa stajyerin çalışmasından, 

eğitiminden, 

… 

f) Servisleri esnasında seyrüseferle ilgili görevlerinden,” 

 

3.6. Demiryolu Araçlarının ve Altyapı Bileşenlerinin İşleyişi ve Bakım Kayıtları 

 



  
 

 

23 DEMİRYOLU KAZA İNCELEME RAPORU 
RAPOR NO:9(R-3/2021) 

3.6.1. Kazaya Karışan Araçlara Ait Bilgiler  

 
3.6.1.1. 13052 Tren  

Demiryolu Tren İşletmecisi : TCDD Taşımacılık A.Ş. 

Tren Türü : Bölgesel hızlı yük treni 

Tren Numarası : 13052 

Tren Dizilişi : DE36011 lokomotif,  

Tren Uzunluğu : 21 m 

Tren Brüt Ağırlığı : 129 ton 

Tren Güzergâhı : Körfez-Derince 
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Resim 8 (DE36011 Lokomotif Hız Kayıtları) 
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Resim 9 (DE36011 Lokomotif Hız Kayıtları) 

 
3.6.1.1. 13052 Tren Lokomotifi Bakım Kayıtları 

 
 

3.6.1.2. 23202 Tren 

Demiryolu Tren İşletmecisi : Körfez Ulaştırma A.Ş. 

Tren Türü : Bölgesel hızlı yük treni 

Tren Numarası : 23202 

Tren Dizilişi : DE36015 esas lokomotif, DE36015 soğuk lokomotif, 2 

adet Rgns tipi emniyet vagonu, 5 adet Za Hyc-dip, 13 

Za Platformate, 5 Za boş vagon. 

Tren Dingil Sayısı : 106 

Tren Uzunluğu : 424 

Tren Brüt Ağırlığı : 1686 

Tren Güzergâhı : Yahşihan-Körfez 
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Resim 10 (DE36015 Lokomotif Hız Kayıtları) 

 

 
3.6.2. Altyapı Bileşenleri 

Trafik Yönetim Sistemi : TMİ 

Yol : UIC 49 ray, B58 tipi beton travers. 
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Yol Eğimleri :   ‰ 5     

Sinyalizasyon : Yok.  

Elektrifikasyon : Yok.  

 

3.7. Demiryolu İşletmecilik Sisteminin Dokümantasyonu 

 

3.8. Benzer Özellikteki Önceki Kaza ve Olaylar 

28 Aralık 2016 tarihinde 04:32’de Derince’den hareket eden 23661 numaralı yük treni saat 

04:45’te Körfez İstasyonuna doğudan 4 üncü yola girerken deray etmiştir.  

8 Haziran 2017 tarihinde saat 08:28’de 23002 numaralı yük treninin dizisi Körfez İstasyonu 4 

üncü yoluna kesilmiş, söz konusu dizi KUAŞ’a ait MDA ile doğu cihete TCDD izni alınmaksızın 

çekilmiş ve ters makasta deray meydana gelmiştir. 

14 Ağustos 2017 tarihinde saat saat 09:15 civarında KUAŞ’a ait MDA ile doğu cihete TCDD 

izni alınmaksızın yapılan manevrada ters makasta deray kazası meydana gelmişir. 

 

3.9. Kaza Hakkında Diğer Bilgiler 

   

4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR 

 
4.1. Emniyet Yönetim Sistemi Değerlendirmesi 

2019 yılında Demiryolu Altyapı İşletmecisi tarafından hazırlanan Tüpraş Risk Değerlendirme 

Raporu ile kazaya ilişkin pek çok somut öngörüde bulunulmuştur. İstasyondaki makasçı 

kulübelerinden, limit işaretlerine, yetersiz aydınlatmaya değin çeşitli eksiklikler ortaya 

konulmuştur. Ancak kaza döneminde ve işbu raporun yazım döneminde risk analiz raporunda 

belirtilen bulguların pek çoğu ile ilgili işlem yapılmadığı, Körfez İstasyonunda TTG sayısında 

bir artışın kaydedildiği bildirilmiştir. 
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Resim 11 (Kazanın meydana geldiği makaslar bölgesi) 

 

Başmakasta henüz makasçı kulübesi bulunmamaktadır. Her iki DTİ’den Körfez İstasyonundaki 

operasyonlara dair emniyet değerlendirmesine ilişkin bir çalışma sunulmamıştır. Mevcut 

şartların devamı halinde TÜPRAŞ gibi yangın tehlikesinin yüksek olduğu Körfez İstasyonunda 

benzer kazaların tekrarı önlenemeyecektir. 

 

4.2. İnsan Faktörü Açısından Değerlendirme  

Kazanın oluşumunda doğrudan etkisi olduğu düşünülen personel davranışları 

değerlendirilecektir. 

 

4.2.1. Körfez Nöbetçi Hareket Memuru 

TMİ ile işletilen Körfez İstasyonunda tren kabullerinde, trenlerin istasyonlara girişi ve yolların 

kullanılışı gibi hususlarda yukarıda ortaya konulan çeşitli mevzuatlarla kesin, tartışmasız 

kurallar konulmasına rağmen tek TTG çalıştırılmasını gerekçe göstererek söz konusu 

operasyonlarda en yetkili personel olarak işlerin zamanında yetiştirilmesi, trenlerin tehirsiz 

çalıştırılması amacıyla kuralların uygulamasında esnek davrandığı sonucuna ulaşılmıştır.  

 

4.2.2. Körfez TTG 

İki yıl gibi tecrübesiz denilebilecek bir süredir Körfez İstasyonunda TTG olarak çalışan 

personel, günlük 10-12 civarında gelen giden tren hareketlerinde tren kabulü, tren 

hazırlanması ve gönderilmesi işlerini nöbeti boyunca tek başına yürüttüğünden bayrak 

STANDART DIŞI LİMİT 
İŞARETLERİ 

EKSİK MAKAS FENERİ 

HATLAR ARASINDA 
YÜRÜYÜŞ YOLU YOK 
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kullanımı, trenlerin TTG’siz kabulü, 13052 trenin limiti geçmesine engel olmak için herhangi bir 

girişimde bulunmaması gibi konularda hatalı davrandığı değerlendirilmektedir. 

 

4.2.3. KUAŞ 23202 Tren Makinistleri  

Körfez İstasyonunun doğusuna gelen KUAŞ tarafından işletilen 23202 yük treni makinistleri 

TTG olmaksızın Hareket Memurunun telsizle verdiği talimatla istasyona giriş yaparak farklı bir 

kural ihlali yaparak kazanın oluşumuna pasif bir katkısı olduğu kanaatine varılmıştır.  

 

4.2.4. TCDD Taşımacılık 13052 Tren Makinistleri 

• İstasyonda bekleme kuralı: Tek lokomotiflerin hareketinden önce hareket emrini 

beklemeleri gerektiği THTY’nin ilgili maddesinde belirtilmiştir. Ancak batıdan Körfez 

İstasyonuna giriş yapan tek lokomotif doğuya kadar durmadan devam etmiştir. 

• Hız ihlali: Manevralarda izin verilen hız maksimum 25 km/s olmasına rağmen loko hızı 31 

km/s sürate kadar çıkarılmış ve fren atılmıştır. Ayrıca görüşün kısıtlı olduğu durumlarda 

hızı daha da düşürmeleri gerektiği yukarıda alıntılanan mevzuatlarda belirtilmektedir. 

• Telsiz konuşmaları: Telsiz konuşmalarında pek çok kazada karşımıza çıkan kural ihlalleri 

bu kazada da karşımıza çıkmıştır. Günlük dil kullanılma, kendini tanıtma, verilen emri 

dinleyip anladıktan sonra teyit etme, emir verenin teyit almadan başka konuşmalara 

geçmesi gibi hataların kazanın gelişimine katkısı olduğu değerlendirilmektedir. 

• Kumandada araç brövesiz ikinci makinistin olması: Kumandadaki makinistin kullandığı 

araç tipine uygun brövesi bulunmamakta, bröveli makinistin ise kumandadaki makinisti 

uyarmayıp cep telefonuyla konuşmaya devam etmesi kazadaki en belirgin hata olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 
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Resim 12 (DE36011 Lokomotif Kabin Kamerası) 

 

• Kumandadaki makinistin hatalı fren uygulaması: Makinist karşıdan gelen treni gördüğü 

anda dinamik fren uygulamış ancak gerekli mesafede lokomotifi durduramamıştır. 

Kazadan sonra Körfez İstasyonunda kaza inceleme grubumuz ve ilgili DTİ temsilcileri ile 

yapılan tecrübede, kazadaki DE36000 serisi bir lokomotif ile aynı yolda ve aynı hızlarla 

yapılan fren denemelerinde de dinamik frende gerekli mesafede duruş sağlanamamış, 

makinist musluğu ve moderabl kullanıldığında limitler dahilinde durulduğu tespit edilmiştir. 

Dinamik frenin amacı treni veya lokomotifi durdurmak değil, hız kontrolü ve yavaşlatmadır. 

Kaza öncesi DE36011 loko makinisti acil bir durumda durmak için dinamik fren yerine loko 

fren kolu(moderabl) veya makinist musluğu ile  fren yapmalı dinamik freni de devreye 

alarak ek frenleme kuvveti elde edebilirdi. 

• Eve dönüş sendromu: İkametgahları Sakarya’da olan makinistlerin bir gece önce 

Eskişehir’e tren götürmeleri, gece uykusu almadan Eskişehir’e sabah varışta istirahat edip 

öğlen saatlerinde dönüş yoluna çıkmaları, saat 23:00 civarı Körfez’de yükünü bırakıp tek 

lokomotifi Derince’ye teslim ettikten sonra Sakarya’daki evlerine gitme gayretleri sırasında 

yorulup dikkatlerinin dağıldığı, telsiz konuşmalarını dinlemedikleri veya anlamadıkları 

hususu eve dönüş sendromu olarak irdelenmelidir. 

 

4.3. Yol Numaralandırma 

Yukarıda rapora eklenen krokilerde aynı yol için birden fazla yol numaralandırma yöntemine 

gidildiği görülecektir. Ancak THTY’de kurallar açıkça belirlenmiş olsa da çeşitli nedenlerle yol 

numaralandırılmasındaki ilkeler terk edilmiştir. Körfez İstasyonu Ankara-İstanbul YHT 

güzergahında kalan istasyonlardan biridir. Bilindiği üzere Kocaeli-İstanbul arasında YHT 

hatlarının pek çok kısmı konvansiyonel hat güzergahlarının üzerine inşa edilmiştir. YHT 

projesinde hatların numaralandırmasında kuzey yol HAT-1, güney yol HAT-2 olarak 

adlandırılmıştır, yanyana giden konvansiyonel trenlerin işletildiği üçüncü hat ise HAT-3 veya 

Körfez 1. Yol olarak numaralandırılmıştır.  
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Resim 13 (Kaza Öncesi Yol Numaralandırma) 

 

Demiryolu altyapı işletmecisi ile TÜPRAŞ arasında düzenlenen 21 Haziran 2017 tarihli trafik 

protokolü ile Körfez İstasyonundaki yol numaraları bugünkü halini almıştır. Körfez İstasyonu; 

günlük gelen giden yaklaşık 10-12 yük treni, yıllık 2,5-3 milyon ton gelen giden yük miktarı ve 

pek çok çeşitli tehlikeli yükün taşındığı TÜPRAŞ tesislerine giriş çıkışın yapıldığı, birden fazla 

DTİ’nin kullandığı yolları olması, anılan protokolden haberdar olmayan ve THTY’de öğretilen 

yol numaralandırma sistemi ile çalışan makinistlerin bu yollarda tren kullanmasının 

doğurabileceği tehlikelerin değerlendirilip tedbirler geliştirilmesi gerektiği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Kaza sonrası 2017 tarihli trafik ve manevra protokolü yenilenmiş 25 Ocak 2021 tarihinde yeni 

protokol yürürlüğe girmiştir. Bu protokolle aynı yola birden fazla isim vermeden vazgeçilmiş, 

THTY’de belirtilen ilkelere göre numaralandırmaya geçildiği görülmüştür. Yeni protokolle 

getirilen düzenlemeyle ulaşım emniyetinin artışına katkı sağlandığı değerlendirilmektedir. 
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Resim 14 (Kaza Sonrası Yol Numaralandırma) 

 

4.4. Yetersiz Personelle Çalışma Zorunluluğu 

Kazada birçok insan hatası ön plana çıksa da Körfez İstasyonundaki yetersiz TTG nedeniyle 

kurallar esnetilmiş, ihlal edilmiştir. Daha önceki pek çok kaza inceleme raporumuzda yetersiz 

nitelik ve sayıda personelle tren çalıştırılmasından kaynaklı eksiklikler ortaya konulmuştu. 

Günümüzde Körfez İstasyonunda yeterli TTG sayısına ulaşılmış olsa da başka işyerlerindeki 

personel eksikliklerin giderilmesi önem arz etmektedir. Trenlerin hazırlanması, sevki, seyri, 

kabulü ve diğer bağlantılı hizmetlerdeki mesleklerde adam/saat hesabının yapılarak 

işyerlerinde ideal personel sayısı ve niteliğinin belirlenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.  

 

4.5. Brövesiz Makinist 

Kazada 23202 trene çarpan DE36011 lokomotifte kumandadaki makinistin DE36000 serisi 

araç tipine uygun brövesi bulunmadan görev verilmesi çok önemli bir emniyet eksikliği olarak 

değerlendirilmektedir.  

 

5. TAVSİYELER 

5.1. Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğüne 

5.1.1. Tehlikeli madde taşımacılığın yapıldığı, risk analizlerindeki eksikliklerin halen 

giderilmediği Körfez İstasyonuna rutin dışı denetim yapılması, 

5.1.2. Demiryolu altyapı ve demiryolu tren işletmecilerinin emniyet kritik görev yürüten 

personele ilişkin adam/saat hesabının yapılması hususunun değerlendirilmesi, 

 

5.2. TCDD Genel Müdürlüğüne 

5.2.1. EYS kapsamında hazırlanan risk değerlendirme raporundaki eksikliklerin giderilmesi, 

 

5.3. TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğüne 

5.3.1. Araç brövesi olmayan personelin ilgili araçta görevlendirilmesini engelleyecek tedbirler 

geliştirilmesi 

 

Uygun mütalaa edilmiştir. 


