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TCDD TAŞIMACILIK A.Ş.  

EMNİYET HEDEFLERİ YÖNERGESİ 

(Yönetim Kurulunun 26.12.2017 tarih ve 26/95 Sayılı Kararı ile kabul edilmiş, 01.01.2018 

tarihinde yürürlüğe girmiştir.)  

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 Amaç  

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Demiryolu Tren İşletmecisi (DTİ) olarak TCDD 

Taşımacılık AŞ’nin, işletme emniyetinin devamlılığının sağlanması, iyileştirilmesi ve 

sürdürülmesi için oluşturulan Emniyet Yönetim Sistemi içerisinde, kurumsal emniyet hedeflerinin 

belirlenmesi, belirlenen hedeflere ulaşmak için kullanılacak önlem ve  usullerin tespit edilmesi ve 

uygulanması,  hedeflerin takibi, gözden geçirilmesi ve izlenmesi için yapılacak işlemleri ve 

yöntemleri belirlemektir. 

 Kapsam 

MADDE 2 -(Değişik: Y.K. 29.09.2020 tarih ve 18/92 sayılı kararı ile)  (1) Bu Yönerge, 

TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından yürütülen tren işletmeciliğinde, emniyetin devamlılığının 

sağlanması, iyileştirilmesi ve sürdürülmesi için oluşturulan Emniyet Yönetim Sistemi içerisinde 

Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri işyerleri bazında; Bakanlık tarafından yayımlanan Ortak 

Emniyet Göstergeleri kullanılarak sayısal hedeflerinin ve Şirketimizde emniyet yönetim 

sisteminin mevcut durumunun iyileştirilmesine katkıda bulunacak olan nitel hedeflerinin 

belirlenmesini kapsar. 

(2) Şirketin emniyet yönetim sistemi dışında kalan diğer kurumsal hedeflerini kapsamaz. 

EYS dışında kalan hedefler Şirketin ilgili birimleri tarafından kendi görev alanları, mevzuatı ve 

düzenlemeleri dâhilinde yapılır. 

(3) Belirlenen sayısal ve nitel hedeflere ulaşılması için Genel Müdürlükte ve Bölge 

Müdürlükleri işyerlerinde yapılacak olan iş ve işlemler ile belirlenen hedeflerin takibinin yapılarak 

izlenmesi ve gerektiğinde hedefe ulaşmak için önlemlerin Emniyet Kurullarında görüşülerek 

geliştirilmesini ve uygulamaya alınmasını kapsar.  

(4) Bakanlık tarafından Ortak Emniyet Hedefleri Referans Değer Tablosu yayımlandığı 

tarihten itibaren tabloda belirtilen referans değerler dikkate alınır. 

 Dayanak 

 MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı mevzuatlarından olan ve 19 

Kasım 2015 tarihli 29537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Demiryolu 

Emniyet Yönetmeliği” nin 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasının b bendi (Emniyet Hedeflerinin 

Belirlenmesi) ve “Ortak Emniyet Hedefleri” başlıklı 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

 MADDE 4 - (Değişik: Y.K. 18.03.2020 tarih ve 5/19 sayılı kararı ile) (Değişik: Y.K. 

29.09.2020 tarih ve 18/92 sayılı kararı ile)  (1) Bu Yönergenin uygulanmasında; 

a) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını, 

b) Emniyet Hedefi: Her işletmecinin emniyetin devamlılığını sağlanması ve 

iyileştirilmesi için Bakanlık tarafından yayımlanan ortak emniyet hedeflerini dikkate alarak, ortak 
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emniyet göstergelerine dayanarak ve kendi belirlediği göstergeler ile birlikte belirlediği sayısal ve 

nitel hedeflerinin tamamını, 

c) Emniyet Kurulu: Emniyet Kurulları Yönergesine göre şirketin Genel Müdürlük ve 

Bölge Müdürlükleri merkezlerinde oluşturulan kurulları,  

ç) EYS: Emniyet Yönetim Sistemini, 

d) Genel Müdürlük: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünü, 

e) Hedef (eşik) Değer: Çeşitli metotlar ile belirlenen, ilgili gösterge için bir sonraki yılda 

aşılmaması planlanan değeri,  

f) Kaza: Kaza türleri, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Kaza İnceleme 

Yönergesinde tarif edildiği şekilde sınıflandırılan maddi hasar, ölüm, yaralanma gibi, zararlı 

sonuçları olan, istenmeyen, beklenmedik, ani ve kasıtsız olay veya olaylar zincirini, 

g) Kaza öncülü gösterge: Kaza İnceleme Yönergesinde tarif edildiği şekilde, kazaya 

sebep olma potansiyeli olan olayları,  

ğ) KEY: Kurumsal Emniyet Yönetimini, 

h) Milyon-Tren Km: Ortak Emniyet Göstergeleri ve Kılavuzunda açıklandığı gibi, yurt 

içinde faaliyet gösteren trenlerin yaptığı toplam kilometrenin, milyon kilometre olarak ifade edilen 

birimi,  

ı) Müdahale sınır değeri: İlgili gösterge için belirlenmiş olan hedef (eşik)  değerin % 

20 oranında fazlasını veya 3 ay üst üste %1-19,99 aralığında seyretmesini, 

i) Ortak emniyet göstergesi: Demiryolu operasyon süreçlerinin ortak emniyet hedefleri 

ile uyumlu olduğunu değerlendirmek ve demiryolu emniyet performansının izlenmesini 

kolaylaştırmak için ihtiyaç duyulan ve Bakanlık tarafından Ortak Emniyet Göstergeleri ve 

Kılavuzu ile yayımlanan göstergeleri, 

j) Şirket: TCDD Taşımacılık Anonim Şirketini, 

k) TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü, 

l) UHDGM: Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünü, 

ifade eder. 

(2) Bu Yönergede; görev tanımlarının yapılmasındaki sıralama, hiyerarşik bir unvan 

sıralaması olmayıp, işyeri ve iş ilişkileri dikkate alınarak belirlenmiştir.  

(3) Yönergedeki tanımlarda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 

hazırlanarak 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Demiryolu Emniyet Yönetmeliği”  referans alınmıştır.   

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Esaslar, Yıllık Emniyet Raporu 

Genel Esaslar 

MADDE 5 - (1) Demiryolu Tren İşletmeciliğinde, işletme emniyetinin devamlılığının 

sağlanması, iyileştirilmesi ve sürdürülmesi için nicel ve nitel kurumsal emniyet hedefleri 

belirlenir.  
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(2) Emniyet hedeflerinin içeriğine;  

a) Önceki yılların emniyet raporlarındaki veriler, 

b) İşletmedeki olaylar (düzensizlikler, risk ve hata yönetimi süreçleri verileri) 

c) Güncel teknolojik durum, 

ç) Orta vadeli kaynak mevcudiyeti, 

d) Bağlı olunan şartlardaki değişiklikler (değişen mevzuatlar vs.) etki eder. 

Şekil-1 emniyet hedeflerinin ne şekilde türetildiğini göstermektedir.  

Emniyet hedeflerinin belirlenmesi
Kaydedilen 
Kaza-Olay 

Verileri

Kaynak mevcudiyeti Çevresel değişiklikler
Geçmiş

emniyet raporları

Emniyet hedefi

 

Şekil-1 Emniyet hedeflerinin belirlenmesi 

 

(3) Kaydedilen kaza-olay verilerinden oluşturulacak emniyet hedefleri, genelden özele 

(kök sebep) giden Şekil-2’deki gibi ağaç yapısı (neden ağacı) yardımı ile belirlenir. 

 

  

 

Şekil-2 Ağaç yapısı ile hedeflerin belirlenmesi 
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(4) Emniyet hedefleri belirleme süreçleri döngüsü Şekil-3’de verilmiştir.  

 

   

 
Şekil 3-Yıllık Emniyet Hedefi Döngüsü 

 

 

 1- Emniyet verilerinin derlenmesi: Emniyet verileri aşağıdakilerden elde edilir: 

a) Kaza ve olay verileri, 

b) Kaza öncüllerinden gelen veriler, 

c) Eğitim sonuçlarının analizinden elde edilen veriler, 

ç) Emniyet göstergelerinden edinilen veriler,  

2- Verilerin değerlendirilmesi: Veriler derlendikten sonra inceleme yapılarak gidişatın 

yönü (eğilim) analiz edilir. Bu analiz sonuçları önlemlerin belirlenmesinin temelini oluşturur. 

Emniyet hedefleri taslağı oluşturulurken, emniyeti en fazla etkileyecek olan verilerden yola 

çıkılır. Kaza/olay nedenleri incelenerek, yoğunluğun olduğu nedenler (örneğin: olayların belirli 

noktalarda yoğunlaşması, çok aykırı olay değerleri, vs.) ve ilgili birimler tespit edilir ve 

değerlendirilir.  

  3- Emniyet hedeflerinin belirlenmesi: Yukarıda anlatılan esaslar dâhilinde nitel ve 

sayısal emniyet hedefleri taslağı belirlenir. Emniyet hedefi değerleri belirlenirken bir önceki yılın 

milyon tren kilometrede kaza/olay sayısını geçmemesine dikkat edilir. Burada esas amaç kaza ve 

olay sayılarının aşağı çekilerek emniyetin artırılmasıdır.  

4- Dokümantasyon: Geçmiş yılların verileri kullanılarak belirlenen emniyet hedefleri 

yazılı hale getirilir.  

5- Önlemlerin belirlenmesi: Yukarıda anlatılan şekilde belirlenen emniyet hedeflerine 

kaynak olan nedenleri ortadan kaldırmaya ve kararlaştırılan emniyet hedeflerine ulaşmaya yönelik 

önlemler belirlenir.  
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6- Önlemlerin olası risklerinin tespiti ve değerlendirilmesi: Aşağıda belirtilen 

yöntemler ile önlemlerin olası riskleri geliştirilir:  

a) Mevcut olan metot/uygulama/prosedür/sistem daha yoğun olarak kullanılmalıdır.

 b) Mevcut olan metot/uygulama/prosedür/sistem değiştirilmelidir.  

  c) Yeni metot/uygulama/prosedür/sistem uygulamaya alınmalıdır. Son iki durumda; 

önlemler uygulamaya alınmadan önce, alınacak bu önlem ve değişikliklerden dolayı ortaya 

çıkabilecek riskler analiz edilir ve değerlendirilir. 

7- Gerektiğinde önlemlerde değişikliğe gidilmesi: Risk değerlendirmesinin sonucuna 

göre önlemlerde uyarlama ve değişiklik yapılır. Risk analizi tekrar uygulanır. 

8- Önlemlerin uygulaması: Belirlenen önlemler uygulamaya alınır. 

9- Önlemlerin etkinliğinin izlenmesi: Önlemler uygulandıktan sonra bu önlemlerin 

etkinliği 2 ve 4 no.lu adımlar uygulanarak kontrol edilir. Önlem etkin değil ise 6 no.lu adım tekrar 

uygulanır. 

Yıllık Emniyet Raporu  

MADDE 6 - (Değişik: Y.K. 18.03.2020 tarih ve 5/19 sayılı kararı ile) (Değişik: Y.K. 

29.09.2020 tarih ve 18/92 sayılı kararı ile)  (1) Şirketin emniyet hedefleri her yıl emniyet raporunda 

emniyet verileri ile birlikte yazılı hale getirilir. Şirket tarafından, yapı ve içerik olarak UHDGM 

tarafından yayınlanan Demiryolu Emniyet Yönetmeliğinde belirtilen; 

a) Şirketin emniyet hedeflerine nasıl ulaşıldığı ve emniyet planlarının sonuçları, 

b) Şirketimizi ilgilendiren ortak emniyet göstergelerinin gelişimi, 

c) İç emniyet denetim ve kontrollerinin sonuçları, 

ç)   Şirketimizde meydana gelen kaza ve olayların verileri, sebepleri ve buna bağlı alınan 

tedbirler, 

hususlarına uygun olarak KEY Dairesi Başkanlığı tarafından bir önceki yılla ilgili olarak 

emniyet raporu hazırlanır ve UHDGM’ nin talep ettiği tarihe kadar Genel Müdürlük makamı 

imzasıyla gönderilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sayısal/Nitel Emniyet Hedeflerinin Belirlenmesi, Emniyet Hedeflerinin 

Yayımlanması, Emniyet Hedeflerine Ulaşılması İçin Önlemler, Emniyet 

Hedeflerinin Gelişiminin Takibi 

 Sayısal Emniyet Hedeflerinin Belirlenmesi 

MADDE 7 - (Değişik: Y.K. 29.09.2020 tarih ve 18/92 sayılı kararı ile)  (1) Sayısal emniyet 

hedefleri taslağı; KEY Dairesi Başkanlığınca, istatistiki verilerin incelenmesi ve ilgili Dairelerin 

vereceği bilgiler ile Bakanlık tarafından yayımlanan Ortak Emniyet Göstergelerine ve Ortak 

Emniyet Hedeflerine dayanılarak hazırlanır. Emniyet hedefleri;  kaza göstergeleri, kaza öncülü 

göstergeleri, kişi ölüm ve ağır yaralanmaları (yolcular, personel, hemzemin geçit kullanıcıları, 

izinsiz giren kişiler, diğer kişiler ve tüm toplum), tehlikeli mal taşımacılığı göstergeleri, kazaların 

ekonomik etkileri ile ilgili göstergeler ve araçların teknik emniyeti ile ilgili göstergeler temel 

alınarak belirlenir (EK-1).  

(2) Hedef konulacak göstergeler için son 5 yılda meydana gelmiş olan kaza/ kaza 

öncülü/ölüm sayıları incelenir. Ölümlü kazalarda, tek kazada yıl içi toplam ölüm sayısının % 
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30’unu geçen kazalar, emniyet hedeflerin belirlenmesinde dikkate alınmaz, ancak ayrıca 

değerlendirmeye alınır ve incelenir.  

a) Belirlenen göstergeler için son 5 yılda meydana gelmiş olan kaza/ kaza öncülü/ölüm 

sayıları, yıllar bazında belirlenerek, her yıl için milyon-tren kilometredeki değerleri tespit edilir. 

b) Her gösterge için geçmiş 5 yıllık ortalama alınır. Bulunan ortalama, hedef (eşik) değer 

olarak kabul edilir.  

c) Böylece her gösterge için milyon-tren km başına kaza/kaza öncülü/ölüm hedef değerleri 

tespit edilir. Emniyet hedefleri belirlenirken, her gösterge için en fazla bir önceki yılın milyon-

tren-kilometredeki değeri kadar olmasına dikkat edilir. Ancak bir önceki yılın gerçekleşme 

değerinin sıfır olması durumunda 5 yıllık ortalamanın altındaki bir değer hedef değeri olarak tespit 

edilebilir. 

ç) Hedef (eşik) değer olarak 5 yıllık ortalama ölüm ve yaralanma sayıları kabul edilerek; 

en fazla bir önceki yılın değeri kadar olmasına dikkat edilir. Burada esas amaç, hedefler 

belirlenerek kaza ve olay sayılarının ve etkilerinin (sonuçlarının) aşağı indirilmesi veya en azından 

mevcut durumun muhafaza edilmesidir. 

 (3) Ek-2’de belirtilen bilgiler ilgili birimler tarafından belirtilen süreler içerisinde KEY 

Dairesi Başkanlığına yazılı bildirilir. 

 (4) Ölüm sayıları belirlenirken 10 ağır yaralanma 1 ölüm kabul edilir.  

 (5) Emniyet hedefleri Ek-1’de belirtilen verilerden yararlanılarak oluşturulur.  

Nitel Emniyet Hedeflerinin Belirlenmesi 

MADDE 8 - (Değişik: Y.K. 29.09.2020 tarih ve 18/92 sayılı kararı ile)  (1) Nitel emniyet 

hedefleri EYS’nin mevcut durumunun iyileştirilmesine yönelik olarak belirlenir. Bunlar; EYS’nin 

benimsenmesi ve emniyet kültürünün oluşturulması, emniyet bilincinin artırılması, emniyet kritik 

personelin mesleki eğitimlerinin kalitesinin artırılması, Bölge Müdürlüklerindeki acil durum 

tatbikatları ile benzeri çalışmaların ve uygulamaların artırılmasıdır. Herhangi bir konuda niyet 

belirten açıklama ve uygulamalar da nitel emniyet hedefi olarak kabul edilebilir (EK-1). Sayısal 

emniyet hedeflerinin sayısal değişimleri yıllar bazında ve yıl içinde analiz edilebilirken, nitel 

emniyet hedefleri her yıl birbirinden farklılık gösterebilir. 

 Emniyet Hedeflerinin Yayımlanması 

MADDE 9 - (Değişik: Y.K. 29.09.2020 tarih ve 18/92 sayılı kararı ile)  (1) Bölge Emniyet 

Kurulları tarafından bu Yönergenin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen esaslar dâhilinde, kendi 

Bölge Müdürlüğü sorumluluk bölgesindeki emniyet hedefleri taslağı belirlenir (EK-1). Belirlenen 

emniyet hedefleri taslağını içeren Emniyet Kurulu kararı 28 Şubat tarihine kadar KEY Dairesi 

Başkanlığına yazılı olarak bildirilir. 

(2) KEY Dairesi Başkanlığı tarafından Bölge Müdürlüklerinden gelen bölgesel emniyet 

hedefleri taslakları teknik incelemeye tabi tutulur. Görülen aksaklıklar varsa düzeltilmek üzere 

ilgili birime iade edilir. Düzeltilen taslaklar tekrar ilgili Emniyet Kurulu onayından sonra 15 Mart 

tarihine kadar KEY Dairesi Başkanlığına gönderilir. 

(3) KEY Dairesi Başkanlığı tarafından ilgili Dairelerin görüşleri de alınarak hazırlanan 

genel ve bölgesel emniyet hedefleri taslakları Merkez Emniyet Kurulunda görüşülür, gerekli 

değişiklikler ve düzeltmeler yapılarak son şeklini alır ve kabul edilir.  
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(4) Merkez Emniyet Kurulunda kabul edilen şirket genel emniyet hedefleri ile bölge bazlı 

emniyet hedefleri kararları 31 Mart tarihine kadar Genel Müdürün imzası ile yayımlanarak tüm 

teşkilata bildirilir. 

Emniyet Hedeflerine Ulaşılması İçin Önlemlerin Belirlenmesi ve Uygulanması 

  MADDE 10 - (Değişik: Y.K. 29.09.2020 tarih ve 18/92 sayılı kararı ile) (1) Bu Yönergenin 

6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtildiği şekilde emniyet hedeflerine ulaşılması için alınacak 

önlemler, aşağıdaki metotlar takip edilerek uygulamaya konulur:   

a) Genel emniyet hedeflerine yönelik önlem önerilerini belirlemek üzere Genel Müdürlükte 

KEY Dairesi, Araç Bakım Dairesi, Yük Dairesi ve Yolcu Dairesi Başkanlıklarının alan 

uzmanlarından; bölge bazlı emniyet hedeflerine yönelik önlem önerilerini belirlemek üzere de 

Bölge Müdürlüklerinde EYS Müdürlüğü, Araç Bakım, Yük, Yolcu Servis Müdürlüklerinin alan 

uzmanlarından oluşan çalışma grupları oluşturulur. Çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları 

Emniyet Kurulları Yönergesine göre düzenlenir. 

b) Çalışma grupları, önlem önerilerinin belirlenmesi aşamasında, önlemlerin olası 

risklerinin tespiti, değerlendirilmesi, teknik ve ekonomik incelemesinin yapılması ile gerektiğinde 

önlemlerin değiştirilmesini dikkate alır, birden fazla çözüm önerisi belirleyebilir. 

c) Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerindeki çalışma grupları tarafından, belirlenen 

yıllık hedeflerin izlenmesini kolaylaştırmak ve gerektiğinde daha hızlı önlem alabilmek için aylık 

hedefler haline dönüştürülür. 

ç) Emniyet hedeflerine ulaşılması için alınacak önlemler ilgili Emniyet Kurullarında karara 

bağlanır. Genel Müdürlükte KEY Dairesi Başkanlığınca Genel Müdürlük emri, Bölge 

Müdürlüklerinde EYS Müdürlüklerince Bölge Müdürlüğü emri olarak yazılı bildirilir. İlgili 

birimler bu önlemleri uygulamakla yükümlüdürler. 

d) Emniyet hedeflerine yönelik önlemlerin ilgili birimlerince yapılan uygulanmasının 

takibi KEY Dairesi Başkanlığı / EYS Müdürlükleri tarafından yapılır.  

e) Emniyet hedeflerine ulaşmak için gereken önlemlerin zamanında alınması için kaynak 

tahsisi gerekiyorsa ilgili yılın bütçesine kaynak Şirket Yönetimi tarafından tahsis edilir. 

f) Önlemlerin uygulanması ilgili birimi tarafından doküman haline getirilir ve bir 

tamamlama bildirimi şeklinde KEY Dairesi Başkanlığına ve EYS Müdürlüklerine sunulur.  

Emniyet Hedeflerinin Gelişiminin Takibi 

MADDE 11 - (Değişik: Y.K. 29.09.2020 tarih ve 18/92 sayılı kararı ile)  (1) Genel emniyet 

hedeflerinin gelişimi KEY Dairesi Başkanlığı tarafından, Bölge bazlı emniyet hedefleri her Bölge 

Müdürlüğündeki EYS Müdürlükleri tarafından ilgili birimlerden gelen aylık ilerleme raporlarıyla 

önlemlerin uygulanıp uygulanmadığı takip edilir ve Emniyet Kurullarının her oturumunda gidişat 

gözden geçirilir. Belirlenen aylık hedef değerleri ile aylık gerçekleşen değerler (EK-2) her ay KEY 

Dairesi Başkanlığına yazı ile bildirilir. Ayrıca; Bölge Müdürlüklerindeki ilgili birimler tarafından 

yapılan çalışmalardaki ilerleme sonuçları üçer aylık İlerleme Raporu olarak Bölge 

Müdürlüklerince takip eden ay içerisinde KEY Dairesi Başkanlığına yazı ile bildirilir.   

 (2) Gerçekleşen aylık değerler, o aya ait belirlenen aylık hedef (eşik) değerin %1-19,99 

aralığını aştığında, mevcut uygulamalar, kurallar, risk azaltma tedbirleri gözden geçirilir ve eşik 

değer aşılmadan belirlenmiş olan nedenlere/faktörlere göre yeni önlemler hazırlanır. Gerçekleşen 

aylık değerin, hedef değerin % 20 ve üzerinde çıkması veya 3 ay üst üste %1-19,99 aralığında 

seyretmesi müdahale sınır değeri olarak kabul edilir. Bu Yönergenin 10 uncu maddesinde 
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belirtildiği şekilde, prosedüre/kurallara, işleyişe göre hazırlanan önlemler doğrultusunda müdahale 

edilir. 

 (3) Altyapı işletmeciliğinden kaynaklanan kaza ve kaza öncülü göstergelerin 

nedenleri/faktörleri ile ilgili önlem ve tedbirlerin etkinliğinin araştırılması, kontrollerin 

yoğunluğunun artırılması, gerekli ise yeni önlemler/kurallar geliştirilerek uygulanması istenebilir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bakanlık tarafından Ortak Emniyet Hedefleri Referans Değer 

Tablosu yayınlanmadığından; yolcular, personel, hemzemin geçit kullanıcıları, izinsiz giren 

kişiler, diğer kişiler ve tüm toplum için ölüm ve ağır yaralanma URD (Ulusal Referans Değer)  

olarak TCDD verileri kabul edilerek emniyet hedefleri belirlenir. Bakanlık tarafından Ortak 

Emniyet Hedefleri Referans Değer Tablosu yayınlandığında tabloda belirtilen referans değerler 

dikkate alınır.  

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Doğru, gerçekleşebilir, sapma payı düşük hedefler; en az 5 yıllık 

verinin ortak emniyet göstergelerine ve TCDD tarafından belirlenen ilave göstergelere uygun 

olarak tutulmasından sonra 2023 yılı hedeflerinde gerçekleşir. 

GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Geçmiş yıllara ait sağlıklı veri ve bilgi bulunmayan göstergeler 

için geriye doğru sağlıklı verinin bulunduğu en az bir yıllık veri baz alınarak hedef belirlenir. 

GEÇİCİ MADDE 4 -(Değişik: Y.K. 29.09.2020 tarih ve 18/92 sayılı kararı ile)  (1) 

Bakanlık tarafından yayımlanan kazaların ekonomik etkileri için Ortak Emniyet Göstergeleri 

Kılavuzunda uygun yöntem ve ekonomik göstergelerin geliştirilmesinden sonra bildirim 

yapılacağı belirtildiğinden; bu gösterge için hedef belirlenmez. 

  Hedef (Eşik) Değer ve Müdahale Sınır Değer 

MADDE 12 - (1) Genel Müdür hedef eşik değerlerini ve/veya müdahale sınır değerlerini 

iyileşme yönünde aşağı çekebilir. 

  Yönergenin Eklerinde Değişiklik 

MADDE 13 - (1) İhtiyaç olması durumunda bu Yönergenin eklerinde Genel Müdürün izni 

ile güncelleme ve değişiklik yapılabilir. 

  Yürürlük 

            MADDE 14 - (1) Bu Yönerge 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girer. 

  Yürütme 

MADDE 15 - (1) Bu Yönerge hükümlerini TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü 

yürütür. 

  

EKLER 

EK-1 Emniyet Hedefleri Yıllık Çizelgesi 

EK-2 Emniyet Hedefleri İzleme Çizelgesi 
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EK-1 EMNİYET HEDEFLERİ YILLIK ÇİZELGESİ 

 

2013 2014 2015 2016 2017 Ortalama 2018 Değişim

Çarpışma (toplam)

Trenin bir demiryolu aracı ile çarpışması

Gabaride bulunan bir engel ile çarpışması

Trenin raydan çıkması (deray)

Hareketli demiryolu aracı nedeniyle kişilerin maruz kaldığı kazalar

Demiryolu aracındaki yangın

Diğer kazalar (toplam)

Diğer Kazalar (Manevra  araç çarpışmaları)

Diğer Kazalar (Manevra  araç drayları)

Tehlikeli madde taşımacılığı kazaları (toplam)

Tehlikeli maddenin açığa çıktığı kazalar

Tehlikeli maddenin açığa çıkmadığı kazalar

Dur bildirisine uymama (toplam)

Tehlike noktasının geçildiği dur bildirisine uymama

Tehlike noktasının geçilmediği dur bildirisine uymama

Dizi ayrılması 

Tren veya vagon kaçması

Hizmetteki demiryolu aracındaki kırık teker

Hizmetteki demiryolu aracındaki kırık mil (aks)

Ölüm Sayısı (Toplam)

Ölen yolcu sayısı

Ölen personel / yüklenici elemanı sayısı

Yaralı Sayısı (Toplam)

Yaralı yolcu sayısı

Yaralı personel / yüklenici elemanı sayısı

Lokomotif sayısı (Elektrikli + Dizel)

ATS bulunan loko sayısı

ETCS Seviye 1 ekipman araçüstü ekipman bulunan loko sayısı

ETCS Seviye 2 ekipman araçüstü ekipman bulunan loko sayısı

Telsiz bulunan loko sayısı

Set sayısı (EMU + DMU)

ATS bulunan set sayısı

ETCS Seviye 1 ekipman araçüstü ekipman bulunan set sayısı

ETCS Seviye 2 ekipman araçüstü ekipman bulunan set sayısı

Telsiz bulunan set sayısı

Nitel Emniyet Hedefleri Durum

Emniyet Yönetim Sisteminin benimsenmesi (örnektir)

Personelde emniyet kültürünün oluşturulması (örnektir)

Demiryolu varlıklarına zarar vermenin azaltılması (örnektir)

Demiryolu kullanıcılarının bilinçlendirilmesi (örnektir)

Bölge acil durum tatbikatları yapılması (örnektir)

Tehlikeli madde taşımacılığı eğitimleri (RID) (örnektir)

Emniyet Yönetim Sistemi Uygulamaları (örnektir)

Araç ve Araçüstü Ekipman Verileri

Nitel Hedefler

Faaliyetler

EK-1
Emniyet Hedefleri Yönergesine Göre veri türlerine göre aşağıdaki veri türlerine göre hedefler belirlenir.

Emniyet Hedefleri Yönergesi - Emniyet Hedefleri Yıllık Çizelgesi

Kaza

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kazaları

Kaza Öncülleri

Ölüm / Yaralanma Sayıları 

Son 5 Yıl ve Ortalama Değerler Hedef
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EK-2 EMNİYET HEDEFLERİ İZLEME ÇİZELGESİ 

 

 


