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Bölüm Bir Önceki Sürüme Göre Yapılan Değişiklikler 

Madde 1-(1)  

Madde 2-(1)  

Madde 13-(2) 

Madde 16-(5,8) 

Madde 19-(1,2,3,5) 

Madde 20-(3,4) 

Madde 21-(2) 

Madde 27-(3) 

Madde 28-(1) 

Madde 29-(1) 

Madde 30-(1) 

Madde 31-(1) 

Yönergede geçen özel isim ve unvanların baş harfleri büyütülmüştür. 

Madde 3-(2)  

Madde 6-(1)  

Madde 7-(1)  

Madde 9-(3)  

Madde 12-(2) 

Madde 13-(3,8) 

Madde 15-(2) 

Madde 16-(1) 

Madde 19-(3) 

Madde 21-(2) 

Madde 27-(5) 

Anlam bütünlüğünü sağlamak, farkındalık yaratmak ve iş akışının planlanması için 

ifadeler değiştirilip, güncellenmiştir. 

Madde 4 – (1) Bölge yapılanması tamamlandığından yeni tanımlamalar yapılıp, eski tanımlar 

silinmiştir. Bakanlık bünyesindeki kurumların isimleri güncellenmiştir. Ayrıca Daire 

Başkanlıklarının görev değişiklikleri dikkate alınarak; Yönerge tanımlarında 

güncellemeler yapılmış olup, yeni tanımlar listeye eklenmiştir. 
Madde 7-(3,4,5) 

Madde 8-(2)  

Madde 10-(1) 

Madde 11-(2) 

Madde 12-(1,5) 

Madde 13-

(5,6,10,11,12,13) 

Madde 14-(2) 

Madde 15-(2) 

Madde 17-(2) 

Madde 18-(2,3) 

Madde 19-(2,6) 

Madde 20-(1) 

Madde 21-(1) 

Madde 23-(2,3,4,5) 

Madde 27-(1) 

Yönetim Kurulu kararıyla isimleri değişen iş yerlerinin isimleri ve Bölge 

yapılanmasının tamamlanmasıyla değişen unvan ve iş yeri isimleri güncellenmiştir. 

EK-2 Kaza İnceleme Yönergesinde değişen Acil Durum Türlerine göre güncellenmiştir. 
EK-3, EK-4, EK-7, EK-

8, EK-9 (EK-9.1 -

9.12), EK-15 

Yönetim Kurulu kararıyla isimleri değişen iş yerlerinin isimleri güncellenmiştir. 

EK-11 Acil Durum Sorumlularının Sorumluluk Bölgeleri kapatılan işletmelere ve yeni bölge 

sınırlarına göre güncellenmiştir. 
EK-14 Bakanlık bünyesindeki kurumların isimleri güncellenmiştir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL EYLEM YÖNERGESİ 

(YÖNETİM KURULUNUN 26.03.2021 TARİH VE 10/25 SAYILI KARARI İLE KABUL 

EDİLMİŞ, KURUMSAL EMNİYET YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ 30.03.2021 TARİH 

VE 42915 SAYILI YAZISI İLE 01.04.2021 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.) 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kaza ve Olay Türleri 

Amaç 

MADDE 1 - (1) Bu Yönerge; TCDD Taşımacılık A.Ş.’yi, işletmeciliğini, araçlarını, personelini 

ve müşterilerini etkileyen, demiryolu trafiğini kesintiye uğratan her türlü kaza/olayın bildirilmesi, 

müdahale edilmesi, bertaraf edilmesi, ilk delillerin toplanması ve demiryolu ulaşımının en kısa sürede 

normale döndürülmesini sağlayacak prosedürlerin belirlenmesi, ilgili tüm birimlerin acil müdahale ve 

eylemlere sürekli hazır tutulması amacıyla hazırlanmıştır. 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, tüm konvansiyonel ve yüksek hızlı tren hatlarında; TCDD 

Taşımacılık A.Ş. tarafından işletilen trenler ve demiryolu araçlarında meydana gelen, demiryolu 

işletmeciliğini ve hizmetlerini kesintiye uğratan tüm kaza ve olaylarda uygulanacak acil eylem 

süreçlerini kapsamaktadır. 

(2) Acil eylem kapsamındaki süreçler EK-1’de gösterilmiştir. 

(3) Deprem, sel, fırtına, toprak kayması, çığ, iltica ve nüfus hareketleri, yangınlar,  kazalar, 

kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer madde kazaları ve olayları, tehlikeli ve salgın hastalıklar gibi 

doğal afet,  insan kaynaklı afet ve acil durumlar ile yetkili devlet kurumu tarafından acil durum veya afet 

olarak değerlendirilen diğer olay ve durumlarda, afet ve acil durum yönetimini gerektiren hallerde; 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi hükümleri 

uygulanır. 

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 19.11.2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren Demiryolu Emniyet Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

(2) Bu Yönergenin hazırlanmasında Ulaştırma Hizmetleri  Düzenleme Genel Müdürlüğü 

(UHDGM) tarafından yayımlanmış olan Ortak Emniyet Göstergeleri Kılavuzu ile üyesi olunan 

Uluslararası Demiryolu Örgütlerinin (UIC ve benzeri) ve adaylık sürecinde Avrupa Birliği Parlamentosu 

Konsey direktifleri, kararları ve standartları referans alınmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Acil durum: Demiryolunu ve faaliyetlerini etkileyen her türlü kaza ve olayı, 

b) Acil Durum Sorumlusu: Acil eylem süreçlerini yöneten Lojistik Müdürünü/Şefini, 

c) Acil eylem: Acil durumlar için önceden yapılacak hazırlıklar ile acil durumun ortaya 

çıkmasından itibaren normale dönüş sürecine kadar yapılacak tüm işlem ve faaliyetleri,  

ç) AFAD: Afet ve Acil Durum Başkanlığına bağlı birimleri, 

d) Bölge Müdürlüğü: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından sınırları 

belirlenmiş, idari yönden Bölge Müdürüne bağlı tüm birimler ile teknik yönden Yük, Yolcu, Araç Bakım 

ile KEY Dairesi Başkanlıklarına bağlı birim ve tesislerin bulunduğu Müdürlüğü, 

e) Bölge Müdürlüğü Tren Takip ve Kriz Yönetimi Merkezi: Şirketin Bölge Müdürlüklerinde 

bulunan tren takip ve kriz yönetimi merkezlerini, 
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f) Bölge Müdürü: Şirketin İstanbul, Ankara, İzmir, Sivas, Malatya, Adana ve Afyonkarahisar il 

merkezlerinde kurulan Bölge Müdürlüklerindeki Bölge Emniyet Kurulu üyesi Servis Müdürlerinin ve 

EYS Müdürünün idari olarak bağlı bulunduğu Müdürü, 

g) Ciddi kaza: En az bir kişinin ölümü veya en az beş kişinin ağır yaralanması ile sonuçlanan ya 

da araçlarda, yolda, diğer tesislerde veya çevrede meydana getirdiği zararların toplamı en az iki milyon 

Euro karşılığı TL olan kazaları, 

ğ) EYS Müdürlüğü: Bölge Müdürüne bağlı şirketin Bölge Müdürlüğü merkezlerinde bulunan 

Emniyet Yönetimi Sistemi Müdürlüklerini, 

h) Genel Müdürlük Tren Takip ve Kriz Yönetimi Merkezi: Şirkete ait Genel Müdürlük 

merkezinde bulunan tren takip ve kriz yönetimi merkezini, 

ı) Kaza: Maddi hasar, ölüm, yaralanma gibi zararlı sonuçları olan istenmeyen, beklenmedik, ani 

ve kasıtsız bir olay veya olaylar zincirini,  

i) Kaza öncüsü: Bir kazaya sebep olma potansiyeli olan olayları, 

j) KEY: Kurumsal Emniyet Yönetimi Daire Başkanlığını, 

k) Olay: İstenmeyen, beklenmedik, demiryolu sisteminin işleyişini ve/veya emniyetini etkileyen, 

kaza tanımı dışında kalan durumları, 

l) Önemli kaza: Hareket eden en az bir demiryolu aracının karıştığı, en az bir kişinin öldüğü 

veya ağır şekilde yaralandığı kazalardır. Araçta, hatta, yapılarda veya çevrede önemli hasara ya da 

trafikte kapsamlı aksamalara (6 saat ve daha fazla aksama) sebebiyet veren (atölye, depo ve antrepolarda 

olan kazalar hariç) kazaları,  

m) Şirket: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel 

Müdürlüğünü, 

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

o) TCDD Acil Eylem Yöneticisi: TCDD Acil Eylem Yönergesi’nde tanımlanan yöneticiyi, 

ö) TCDD Acil Müdahale Ekibi: TCDD Acil Eylem Yönergesi’nde tanımlanan ekibi, 

p) Tehlikeli madde: RID (Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin 

Yönetmelik)Bölüm 3.2’deki tehlikeli maddelerin listelendiği Tablo A’da yer alan madde ve nesneleri, 

ifade eder. 

(2) Ciddi, ağır yaralanma durumları için Kaza İnceleme Yönergesindeki tanımlar esas alınır. 

(3) Önemli ve ağır hasar kabul edilecek tutarlar Genel Müdürlük tarafından belirlenir ve 

duyurulur. 

Kaza ve olay türleri  

MADDE 5 - (1) Kaza türleri ve kaza öncüllerini içeren acil durum türleri EK-2’de verilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Acil Eylem Hazırlık ve Planları 

Acil eylem hazırlıkları 

MADDE 6 - (1) Acil durumlara ilişkin olarak Bölge Müdürlüklerinde bulunan aşağıda belirtilen 

işyerlerinde; bu bölümde belirtilen acil eylem hazırlıkları yapılacak, yazılı ve güncel bilgiler ile bunları 

kapsayacak acil eylem dosyaları oluşturulacaktır. Tablo-1’de belirtilen işyerlerinde bulunması gereken 

acil eylem dosyalarının içeriği EK-3’de verilmiştir. 

Tablo 1 Acil eylem dosyası bulunacak işyerleri 

 

 

Acil Eylem Dosyası Bulunacak İşyerleri 

Araç Bakım Servis Müdürlüğü 

Lokomotif/Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü/Şefliği, Lokomotif ve Vagon/Vagon Muayene İkmal 

Şefliği 

YHT/Marmaray Araç Bakım Atölye Müdürlüğü/Şefliği 

Emniyet Yönetim Sistemi Müdürlüğü 
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Lojistik Müdürlüğü/Şefliği 

Yük Servis Müdürlüğü 

Yolcu Hizmetleri Müdürlüğü/Şefliği 

YHT/Marmaray Yolcu Hizmetleri Müdürlüğü/Şefliği 

Yolcu Servis Müdürlüğü 

   

İletişim bilgileri 

MADDE 7 - (1) İletişim bilgileri EK-4’de yer alan bilgileri kapsayacak şekilde hazırlanacaktır. 

Bu bilgiler bu Yönergenin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan tüm birimlerin Acil Eylem 

Dosyalarında yer alacak ve sürekli güncel tutulacaktır. EK-4’ün 1 inci bölümünde yer alan bilgiler tüm 

birimlerin dosyalarında, diğer bölümlerdeki bilgiler ise yukarıdaki tabloda belirtilen işyerlerinin iletişim 

bilgilerinde 1 inci bölümdekilere ilave olarak bulunacaktır. 

(2) Cumhuriyet Savcılıklarının iletişim telefonları ile birlikte sorumluluk alanları da planlarda 

yer alacaktır. 

(3) Acil Durum Sorumlusu olarak görevlendirilen Lojistik Müdürüne/Şefine sadece acil 

durumlarda kullanılmak üzere hatlı GSM telefonu verilecektir. Tahsis edilen bu telefon sadece acil 

eylem sürecinde yer alan Servis Müdürleri, Bölge Müdürleri, Daire Başkanları, Genel Müdür 

Yardımcıları, Özel Kalem Müdürü ve Genel Müdür’ün Acil Durum Sorumlusu ile doğrudan 

haberleşmesinde kullanılacaktır. 

(4) EK-4’ün 1 inci bölümündeki genel iletişim bilgileri, güncel olarak Servis Müdürlükleri 

tarafından bağlı işyerlerini de kapsayacak şekilde Personel ve Mali İşler Servis Müdürlüğüne bildirilecek 

ve bu Müdürlük tarafından bütünleştirilerek bu Yönergenin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasındaki tüm 

birimlere ve Tren Takip ve Kriz Yönetimi Merkezlerine bildirilecektir. 

(5) İletişim bilgilerinde değişiklik olması halinde bu planda yer alan personel değişikliği derhal 

bağlı olduğu işyerine bildirecektir. Bu değişiklik EK-4’ün 1 inci bölümünde yer alıyorsa işyeri 

tarafından bağlı olduğu Servis Müdürlüğüne, servis tarafından Personel ve Mali İşler Servis 

Müdürlüğüne bildirilecek ve buradan da acil eylem dosyası bulunan tüm birimlere ilan edilecektir. 

Değişiklik EK-4’ün 1 inci bölümü dışındaki bölümlerde yer alıyorsa sadece işyerine bildirim ve işyeri 

acil eylem dosyasında güncelleme yeterli olacaktır. 

(6) İletişim bilgilerinin değiştiği işyerlerinin bağlı olduğu Servis Müdürlükleri tarafından 

değişiklik bilgileri derhal acil eylem dosyası bulunan tüm işyerlerine gönderilecektir.  

(7) Tüm işyerleri, iletişim planlarını güncel tutacak ve günün her saatinde ulaşılabilir olmasını 

sağlayacaktır. 

Ulaşım planları 

MADDE 8 - (1) TCDD’ye ait ulusal demiryolu altyapı ağındaki demiryolu hatlarına ve 

istasyonlarına karayolu ulaşım haritaları TCDD’den temin edilir.  

(2) Haritalar, Yük Servis Müdürlükleri tarafından TCDD’den sorgulanarak daima güncel 

durumda tutulur. Güncellenen haritalar bu Yönergenin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında tanımlanan 

tüm işyerlerine dağıtılır. 

Bölge Müdürlüklerinin hazırlıkları 

MADDE 9 - (1) İmdat trenleri ile vinçlerin, kaldırma ve kurtarma araçlarının mevcudunun, mobil 

demiryolu araçlarının yerlerinin, teknik özellik ve kapasitelerinin yer aldığı bilgiler, Araç Bakım Servis 

Müdürlüğü tarafından hazırlanacaktır. Bu listelerde: 

a) Derayman vinçlerinin bulunduğu yer, kaldırma kapasitesi ve seyir hızları, 

b) İmdat trenlerinin çıkış merkezleri ile trenlerde bulunan tüm kaldırma ve kurtarma araçlarının 

türü, adedi, özellikleri ve kapasiteleri belirtilecektir. 

(2) İmdat ekibi/treni ve derayman vinçlerinin müdahale edecekleri kesimler, bölge sınırlarına 

bakılmaksızın bulundukları yer itibariyle yakınlık esas alınarak Araç Bakım Dairesi Başkanlığınca 

belirlenerek tüm şebekeye ilan edilecektir. Tüm acil eylem dosyalarında bu müdahale bölgeleri yer 

alacaktır.  
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(3) Acil eylemlerde, Bölgedeki şirket dışı imkânların süreci hızlandırmak için kullanılabilmesi 

amacıyla, nerede bulundukları, sahip oldukları kaldırma ve kurtarma araçlarının sayı, özellik ve 

kapasiteleri, iletişim bilgileri belirlenecek, buna ilişkin bilgiler tüm iş yerlerinin acil eylem dosyalarında 

bulunacaktır. Bölge Müdürlerinin yasal yetkileri çerçevesinde bu imkânların hızlı şekilde kullanılması 

da önceden planlanacak ve uygulamayı yapacak işyerlerine Araç Bakım Servis Müdürlüğü tarafından 

bildirilecektir. 

(4) Yüksek Hızlı Tren Hatları ile Banliyö Hatlarında herhangi bir nedenle yolda kalan trenin 

devamının sağlanması için, servise hazır personelli yedek tren setleri ile setlere bağlama aparatlı 

personelli lokomotifler önceden belirlenen yerlerde hazır bekletilecektir. 

(5) Her tip set ve yolcu vagonu için Araç Bakım Dairesi Başkanlığınca kurtarma ekiplerine yol 

göstermek üzere EK-5’deki gibi iki sayfayı geçmeyecek şekilde, aracın serisi belirtilerek içeriğinde; 

geçiş ve kurtarma yerleri, acil durumda kapı açma, çıkış pencereleri, vagon duvar, tavan ve döşeme 

malzemeleri, yangına karşı duyarlılıkları, elektrik tehlikeleri yer alan kılavuz hazırlanacaktır. Bu 

kılavuzlar araçlarda ve acil eylem dosyalarında bulundurulacaktır.  

(6) Demiryolu araçlarının tekrar hatta alınması (derayın kaldırılması) ve çekilmesi ile ilgili 

prosedürler, Araç Bakım Dairesince araç imalatçılarından temin edilir. 

(7) Demiryolu araçlarının tekrar hatta alınması (derayın kaldırılması) ile ilgili müdahale 

rehberleri oluşturulmalıdır. Eğer deray kaldırma pusulası mevcut değilse, deray kaldırma faaliyeti ilgili 

deray kaldırma amirinin sorumluluğunda gerçekleştirilir. 

(8) Demiryolu araçlarının tekrar hatta alınması (derayın kaldırılması) ve çekilmesi için gerekli 

olacak özel gereçler, deray kaldırma ekiplerinin araçlarında bulundurulur. 

Yolcu aktarma planları 

MADDE 10 - (1) Acil durumlarda; olay yerinde ve olay yerinin her iki tarafında bekleyen 

trenlerdeki yolcuların aktarılması ve devamlarının sağlanması planları, Yolcu Servis Müdürlüklerince 

belirlenecek, buna ilişkin bilgiler tüm işyerlerinin acil eylem dosyalarında yer alacaktır. Yolcu Servis 

Müdürlerinin yasal yetkileri çerçevesinde bu imkânların hızlı şekilde kullanılması da önceden 

planlanacak ve uygulamayı yapacak işyerlerine bildirilecektir. Bu planlarda; 

a) İşleyen mevcut tüm trenlerin hat kesimi ve aktarma karakteristiğinin değişim durumuna göre 

trenden trene, trenden karayolu araçlarına aktarma türlerinden hangisinin kullanılacağı,  

b) Trenin yolcu kapasitesi, 

c) Aktarmanın hangi gar ve istasyonlarda yapılacağı, 

ç) Yüksek Hızlı Tren Hatları ile Banliyö Hatlarında bu Yönergenin 9 uncu madde kapsamında 

belirlenen personelli, servise hazır yedek tren setleri ve lokomotiflerin bekleme noktaları, sayısı ve tren 

setlerinin kapasitesi, 

d) Olay yerinde trenden trene aktarmaların şekli ve kullanılacak yardımcı araç gerecin (köprü, 

merdiven vb.)  bulunma yerleri ve kullanımı, 

e) Aktarmada personele verilecek görevlerin tanımlanması, 

f) Bölgedeki karayolu araçlarının teminine yönelik olarak, yer, iletişim, kapasite ve intikal yolları 

açık şekilde belirlenecektir. 

Kış mevsimine ilişkin planlar 

MADDE 11 - (1) Kış mevsimine ilişkin tedbirler konusunda mevcut mevzuat kurallarına tüm 

işyerleri hazırlıklı olacaktır. Bu kurallara uymakla birlikte kış mevsiminde oluşacak acil durumlar için 

eylem planları önceden hazırlanacak ve bu Yönergenin 6 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen tüm 

işyerlerinin Acil Eylem Dosyalarında yer alacaktır. 

(2) 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasındaki kış mevsimi süresince, hava sıcaklığı, yağış ve rüzgâr 

hususlarını kapsayan resmi hava tahmin raporları Bölge Müdürlüğü Tren Takip ve Kriz Yönetimi 

Merkezleri tarafından önceden takip edilerek günlük olarak Yük, Yolcu ve Araç Bakım Servis 

Müdürlüklerine bildirilecektir. Araç Bakım Servis Müdürlükleri tarafından aşağıdaki hususları kapsayan 

planlar hazırlanacaktır: 

a) Anayolu trafiğe açık tutma amaçlı hatta kılavuz yaptırılacak lokomotiflerin hazır 

bekletilecekleri yerler, 
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b) Yolda kalan trenlerin ve yolcularının kurtarılması amacıyla en uzak kesime yüksek hızlı tren 

hatlarında en geç bir saatte, diğer hatlarda iki saatte ulaşmaya imkân verecek şekilde personelli, servise 

hazır yedek tren setleri ile personelli, setlere bağlama aparatlı lokomotiflerin ve jeneratör vagonlarının 

hazır bekletilecekleri yerler. 

c) Bu planlar her Bölge Müdürlüğünde, Araç Bakım Servis Müdürlükleri tarafından hazırlanarak 

tüm işyerlerinin acil eylem dosyalarında yer alacaktır. 

Tehlikeli madde taşımalarında acil durum hazırlıkları 

MADDE 12 - (1) Tehlikeli maddelerin taşımaya kabulünden önce Lojistik Müdürlükleri 

tarafından; 

a) Maddelerin cins ve özellikleri, 

b) Taşındığı tren, vagon ve işyerlerinde acil durum oluştuğunda 24 saat kesintisiz bildirim 

yapılacak gönderici, alıcı, yetkili kurum ve kuruluş iletişim bilgileri, 

c) Tehlikeli maddelerin serbest kalmasından (sızmasından) sonra destek için başvurulabilecek 

uzmanların iletişim bilgileri ile uzman ve yetkili kişilerin müdahalesi anına kadar alınacak önlem ve 

dikkat edilecek hususlar,  

belirlenip yazılı belge haline getirilecek, taşımanın yapılacağı hattaki Yük Servis Müdürüne, ilgili Servis 

Müdürlüklerine ve tüm işyerlerine bildirilecek ve bir nüshası da taşıma evrakına eklenecektir. Taşınan 

tehlikeli madde cinsini belirten etiketler korunaklı ve yanmaz bir çerçeve içerisinde ya da bu özellikte 

bir levha olarak, vagonlarda görülebilir ve erişilebilir bir yere düşmeyecek şekilde asılacaktır. 

(2) Taşıma sırasında meydana gelebilecek kazaya bağlı bir acil durumda destek olarak tehlikeli 

malların bulunduğu trenlerde kaza ve acil durum halinde yapılacak işlemleri belirten EK-6 Tehlikeli 

Malların Bulunduğu Trenlerde Kaza ve Acil Durum Halinde Yapılacak İşler talimatı, verilen araç 

ekibinin kabininde taşınacak ve derhal erişilebilir olacaktır. 

(3) Bu talimat ilgili tarafından, yolculuğun başlamasından önce her personelin okuyup 

anlayabileceği şekilde araç ekibine sunulacaktır. Lojistik Müdürlüğü/Şefliği, araç ekibinin her bir 

üyesinin talimatı anladıklarından ve bu talimatı düzgün şekilde yerine getirebileceklerinden emin 

olmalıdır. 

(4) Yolculuğun başlamasından önce, araç ekibinin üyeleri yüklü tehlikeli mallar konusunda 

birbirlerini bilgilendirmeli ve bir kaza veya acil durum halinde alınması gereken eylemlere dair detaylar 

konusunda yazılı talimata başvurmalıdır. 

(5) Bir kaza ya da ihlalin, insan hayatı ve çevre üzerinde oluşacak olumsuz sonuçlarını mümkün 

olduğu kadar minimize etmek üzere, tehlikeli madde taşımacılığı yapılan Yük Servis Müdürlüklerine 

bağlı tüm işyerleri tarafından, UIC 201 (Tehlikeli malların taşınması-Demiryolu garlarına ilişkin acil 

durum planlama kılavuzu) no.lu fişe göre, manevra hizmetleri ile tehlikeli madde yükleme, boşaltma ve 

taşımacılığı sırasında olabilecek kaza ya da ihlal durumlarında, uygulanmak üzere “Acil Eylem Planı” 

hazırlanır. 

(6) Acil eylem planına ilişkin talimatlar işyerlerinde ilgili personele tebliğ edilir ve görülecek 

yerlere asılır. 

(7) Tehlikeli madde taşımalarında makinist kabininde; portatif aydınlatma cihazı, makinist için 

uygun uyarı kıyafetleri, göz durulama sıvısı, göz koruyucu donanım (örneğin koruyucu gözlük ve 

benzeri), bir çift koruyucu eldiven bulundurulur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Acil Durumların Bildirilmesi 

Acil durumların bildirilmesi 

MADDE 13 -  (1) Acil durumlar, olayı ilk gören ya da ihbar alan personel tarafından derhal trafik 

kumanda merkezine (istasyon ve gar dâhilinde bu işyerinin nöbetteki Lojistik/Yolcu Hizmetleri 

Müdürlüğü/Şefliği personeline); yangın, yaralanma gibi durumlarda olay yerinden haberleşme imkânı 

varsa 112 Acil Durum İhbar Merkezlerine de bildirilir. Trafik Kumanda Merkezine ve Garda/İstasyonda 

nöbetteki Lojistik/Yolcu Hizmetleri Müdürlüğü/Şefliği personeline yapılan bildirimlerde, Acil Durum 
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İhbar Merkezlerine bildirim yapılıp yapılmadığı da açıklanır. Acil durumlarda yapılması gereken 

bildirimler EK-7’de gösterilmiştir. 

(2) TCDD, her bir tehlikeli olayın Şirketin yetkili Acil Durum Sorumlusuna/Tren Takip ve Kriz 

Yönetimi Merkezine bildirilmesini sağlar. Bildirimler, olaya karışan kişilerin doğrudan suçlanmaması 

prensibine uygun olarak normalde kazaya karışan şirket personelinin kişisel bilgilerini içermez. 

(3) Tren içindeki acil durumlarda yardım çağrısı, mevcut iletişim araçları vasıtasıyla makinist 

tarafından işletmeyi yürüten birime (Trafik Kontrolörü ve ilgili diğer birimlere) yapılır. Diğer tren 

personeline bir acil durum bildirildiğinde, bu personel konuyu derhal makiniste iletir.  

(4) Acil durumlarda bildirim yapacak merkezler, EK-2’ye göre acil durumun türünü belirler. 

(5) Acil durumlarda bildirimler Olay Yerinden, Trafik Kumanda Merkezinden, Bölge Müdürlüğü 

Tren Takip ve Kriz Yönetimi Merkezinden ve Genel Müdürlük Tren Takip ve Kriz Yönetimi 

Merkezinden EK-8’de gösterilen yerlere yapılır. 

(6) Tren Takip ve Kriz Yönetimi Merkezi, radyoaktif maddelerin taşınmasıyla bağlantılı 

radyoaktif madde sızıntısının olduğu veya sızıntı olma ihtimalinin ya da şüphesinin bulunduğu olaylarda, 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na da bilgi verir. Aynı zamanda Acil Durum Sorumlusuna da bildirimde 

bulunulur. Tüm bildirimler “radyoaktif maddeler” ibaresiyle yapılır. 

(7) Bildirim merkezleri, acil durum türüne göre EK-9’da belirtilen yerlere bildirim yapar. 

Bildirimler öncelikle tüm cep telefonlarına kısa mesaj olarak topluca, daha sonra telefonla yapılacaktır.  

Bildirim merkezleri, acil durum türüne göre bildirimleri yaparken aşağıda belirtilen eklerden faydalanır. 

Tablo 2 Acil durum türüne göre başvurulacak ekler 

Acil Durum Türüne Göre Başvurulacak Ekler Ek 
Çarpışma Ek 9.1  

Trenin raydan çıkması (deray)  Ek 9.2  

Hemzemin geçit kazaları için Ek 9.3  

Hareketli demiryolu aracı nedeniyle kişilerin maruz kaldığı kazalar  Ek 9.4 

Demiryolu araçlarında yangın  Ek 9.5 

Diğer kazalar  Ek 9.6 

Kaza öncülleri  Ek 9.7 

Sabotaj  Ek 9.8  

Saldırı ve gasp  Ek 9.9  

Yolcu ve personellerle ilgili acil durumlar  Ek 9.10 

Trenin yolda arızalanması  Ek 9.11 

Tehlikeli madde taşımalarında acil durumlar  Ek 9.12 

 

(8) Demiryolu hatlarındaki kaza ve olaylarda yardım çağrısı TCDD’nin Tren Takip Bürosu                

üzerinden gerçekleştirilir. Şirketin tesisleri ile tren ve araçlarında meydana gelen ölüm ve yaralanmalar, 

ölüm ve yaralanmalı kaza-olaylar, demiryolu trafiğini uzun süre kesintiye uğratan kapanmalar, yangın, 

sabotaj ve tehlikeli madde yüklü araçların kazaya karışması gibi acil durumlar ve gereken diğer 

durumlar,  TCDD tarafından idari ve adli makam/birimlere bildirilir. Bu tür durumların ilk acil 

ihbarlarının yapılması sonrası Mülki İdare Amirleri ve Cumhuriyet Savcılıkları ile diğer görüşmeler 

ilgili Servis Müdürü tarafından yapılır.  

(9) Türü ve kapsamı itibariyle medyanın ilgisini çekmeye aday olaylarda bütün bildirim yerlerine 

bildirimler yapılır.  

(10) Tren Takip ve Kriz Yönetimi Merkezi tarafından olaya ilişkin gelen ilk bildirimler, olay 

yerine intikaller ve olayla ilgili gelişmeler EK-10’da kayıt altına alınacaktır. 

(11) Haberleşmenin hızlı şekilde sağlanması için, tüm Tren Takip ve Kriz Yönetimi 

Merkezlerinde, TCDD dâhili telefonu ile birlikte şehirlerarası görüşmelere açık sabit hatlı telefon, GSM 

telefonu ve faks ile internet erişimi 24 saat çalışır vaziyette bulundurulacaktır. 

(12) Tren Takip ve Kriz Yönetimi Merkezinin bildirimleri sonrası, ilgili Servis Müdürleri ve olay 

yerine en yakın işyerleri, kendi sorumluluk alanları ile ilgili görüşme ve bildirimleri doğrudan kendisi 

yapacak, bu işler için Tren Takip ve Kriz Yönetimi Merkezi aracı olarak kullanılmayacak, telefonları 

zorunlu görüşmeler dışında meşgul edilmeyecektir. 
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(13) Basına, radyo ve televizyona verilecek ilk bilgiler Acil Durum Sorumlusu, Bölge Müdürü 

veya diğer işletme birimlerinden mesleki olarak konuyla ilgili Servis Müdürü tarafından Genel Müdürün 

onayı alınarak verilebilir. Bilgiler tahminleri içermez. Olay nedenleri, incelemelerin tamamlanmasından 

sonra açıklanır, suç konusunda bir görüş beyan edilmez. 

(14) Daha sonraki bilgiler basına, radyo ve televizyona sadece Şirketin Genel Müdürü veya onun 

görevlendirdiği kişiler tarafından belirtilen şahıslarla mutabakat içerisinde verilir.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İlgili Kişi ve Ekiplerin Olay Yerine Gidişi ve Olay Yerinde Yapılacak İşlemler 

Ekiplerin olay yerine gidişi 

MADDE 14 - (1) Acil durumların üçüncü bölüme göre bildirimini alan tüm birimler, olay 

yerinden verilen ilk bilgileri de dikkate alarak ikinci bölüm gereği yapılan hazırlık ve planlar 

doğrultusunda olay yerine gitmesi gereken kendisine bağlı personel ve ekipleri derhal haberdar ederek, 

gerekli araç ve malzemelerle birlikte en kısa sürede olay yerine hareketini sağlayacaktır.  

(2) Önemli kaza tanımına giren durumlarda ilgili Servis Müdürleri veya birer yardımcıları, ciddi 

kaza tanımına giren durumlarda ise Bölge Müdürü ve ilgili Servis Müdürleri en kısa sürede olay yerine 

gidecek, acil eylem süreçlerini yerinde izleyerek kontrol ve koordine edecektir. 

Acil Durum Sorumlusunun olay yerine gidişi 

MADDE 15 - (1) Acil Durum Sorumlularının bölgesel sorumluluk sahaları EK-11’de 

belirtilmiştir. 

(2) Acil Durum Sorumlusu, olayın kendisine bildirilmesini müteakip olay yerine gitmek için 

şirketin tüm demiryolu ve karayolu araçlarından öncelikli olarak yararlanacak, gereken durumlarda 

şirket dışı araç imkânlarını onay beklemeksizin kullanacaktır. Olay yerine varışı 60 (altmış) dakikadan 

fazla sürecekse, en yakın yerdeki Araç Bakım/Yolcu birimlerinin Müdürü/Şefi ile derhal irtibata 

geçecek, kendi müdahalesine kadar onun vasıtasıyla acil eylem yönetim sürecini yürütecektir. 

Olay yerinde yapılacak ilk işlemler 

MADDE 16 - (1) Trenlerin karıştığı olaylarda trenin sorumlu personeli tarafından; diğer 

olaylarda ise ilk gören ya da ihbarı ilk alan personel tarafından, öncelikle bu Yönergenin 13 üncü 

maddesi kapsamında Trafik Kumanda Merkezine bildirim yapılarak, gerektiğinde trafiğin durdurulması 

sağlanır. Eğer harici yardım ekipleri talep edilirse, ilk önce demiryolundaki gerekli hatlar,  istasyonda 

ise gerekli kapsamdaki hatlar kapatılır ya da kapattırılır. Bu kapatılan hatlar yalnızca TCDD Acil Eylem 

Yöneticisinin onayı ile tekrar açılabilir. 

(2) Olay yerindeki personel tarafından, olay yerine gelmekte olan ve trafik kumanda merkezi 

tarafından durdurulma imkânı kalmayan trenlerin durdurulması tedbirleri acilen alınır. Olaya karışan 

trenin korunma tedbirleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınır. 

(3) Yaralı ya da kurtarma bekleyen personel ve yolcular için hemen yardım istenerek, ilk yardım 

ve kurtarma müdahaleleri yapılır. 

(4) Olaya karışan tehlikeli madde yüklü vagon var ise, bu durumla ilgili bildirimler hemen 

yapılarak, özellikle de sızma ve dökülme durumlarında bu Yönergenin 12 inci maddesi kapsamında 

hazırlanan ve taşıma evrakı ekinde bulunan belgede öngörülen tedbirler alınır.   

(5) Olay yerindeki personel, TCDD Acil Müdahale Ekibinin gelişine kadar olay yerindeki 

delillerin kaybolmamasına ve bunlara dokunulmamasına özen gösterir. Demiryolu işletmesindeki 

tehlikeli bir olaya iştirak etmiş olan Şirket çalışanları ve/veya üçüncü şahıslar yalnızca TCDD Acil 

Eylem Yöneticisinin uygun görmesi durumunda olay yerini terk edebilirler. 

 (6) Makinist tarafından EK-12’de belirtilen işlemler gerçekleştirilir ve EK-13’de verilen kaza 

bildirim formu doldurulur.   

(7) Olay yerindeki faaliyetleri esas olarak TCDD Acil Eylem Yöneticisi yönetir. Eğer kendisine 

verilmiş olan iletişim tertibatı üzerinden ulaşılabiliyorsa, olay yerine gidişi esnasında da faaliyetlerin 

yönetimi TCDD Acil Eylem Yöneticisine aittir. 
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(8) Zararın çok büyük olması durumunda şehrin veya ilçenin müdahale merkezinde, Şirketçe 

tayin edilmiş bir temsilci, danışman olarak Şirketi temsil eder. 

Acil Durum Sorumlusunun yapacağı işlemler 

MADDE 17 - (1) Acil Durum Sorumlusu vakit gecikmeksizin olay yerine gider. Emniyetle ve 

işletmeyle ilgili alınan önlemleri, olay yerine seyahat esnasında kendisine verilmiş olan iletişim tertibatı 

üzerinden (örneğin: cep telefonu, telsiz)  kontrol eder ve gerektiğinde tamamlayıcı talimatlar verir. Acil 

Durum Sorumlusu, olay yerine geldiğinde açıkça görülebilecek şekilde ikaz renginde (fosforlu, 

reflektörlü) bir elbise (yelek) giyer ve bu yeleğin arkasında "Acil Durum Sorumlusu" yazar.  

(2) Olay yerindeki personelden ilk bilgileri alır. Acil Durum Sorumlusu, gerekli bildirimlerin 

verilmesinden sorumludur. Olay yerinde inceleme yaptıktan sonra, Tren Takip ve Kriz Yönetimi 

Merkezine olayla ilgili diğer bilgileri tamamlayıcı bildirim olarak aktarır. 

(3) Olay yerinde beklemekte olan yolcuların kendileri ile ilgili süreç konusunda 

bilgilendirilmesini sağlar. Mağdurlar için ilk desteği sağlar, yolcularla ve personelle ilgilenilmesini 

sağlar. 

(4) Tüm işletme birimlerinin çalışanları imkânları dâhilinde yardıma hazır olurlar ve doğan 

sonuçların ortadan kaldırılmasına, işletmenin devamının sağlanmasına ve nedenlerin tespitine yönelik 

önlemleri almalarında ilgili servis birimlerine destek olurlar ve TCDD Acil Eylem Yöneticisinin 

talimatlarını dikkate alırlar. 

(5) Kurtarma ve tahliye önceliğinin yanında Acil Durum Sorumlusu tarafından tüm önlemler 

işletmenin bir an önce tekrar yürütülebilmesi hedefine odaklanmalıdır. 

Tehlikeli madde taşımalarındaki olaylarda yapılacak işlemler 

MADDE 18 - (1) Şirketin işletme faaliyetleri ile bağlantılı olarak tesislerin, araçların vb. 

mevzuata uygun işletiminin aksatılarak çevreyi tehlikeye sokacak belli miktardaki maddeler yayılırsa 

(serbest kalırsa), Şirket tarafından kullanılan araçlardan alt yapının bileşenlerine çevreyi tehlikeye sokan 

maddeler gelirse veya demiryolu işletmesi için patlama tehlikesi, yangın tehlikesi ya da başka tehlikeler 

mevcutsa, bu durum gecikmeksizin Trafik Kontrolörüne bildirilir. Eğer kendisini tehlikeye sokacak bir 

durum söz konusu değilse, makinist tarafından derhal karşı önlemler alınır (çevreye yayılmış olan 

tehlikeye sokan maddelerin toplanması veya bağlanması) ve itfaiye ya da diğer yardım kuruluşları 

yardıma çağırılır. TCDD Tren Takip Bürosunun çevresel acil durumu, çevre koruma için yetkili ulusal 

makamlara, yetkili birimlere, yetkili uzman görevlilere bildirilmesini sağlar. EK-14 formu doldurulur. 

(2) Tehlikeli maddelerin yüklenmesi, doldurulması, taşınması veya boşaltılması esnasında ciddi 

bir kaza veya olay meydana gelirse, bu durumda olayın meydana geldiği yerdeki Yük Servis Müdürlüğü 

tarafından EK-14’deki rapor olaydan sonra en geç bir ay içinde Yük Dairesi Başkanlığı aracılığıyla 

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğüne sunulur. 

(3) Yük Servis Müdürü, bu Yönergenin 12 inci maddesi kapsamında hazırlanan planlar 

doğrultusunda ilgili/yetkili kurum ve kuruluşlar ile gönderici ve alıcılara bildirim yapar. Olay yerinde 

ilk bildirimi yapan personelle derhal iletişim kurarak alınması gereken acil önlemler konusunda bu 

personeli yönlendirir. En yakın Lojistik Müdürünü/Şefini derhal olay yerine gönderir. Devamında Acil 

Durum Sorumlusu ve olay yerine gönderdiği Lojistik Müdürü/Şefi ile sürekli iletişim halinde tehlikeli 

maddeler ile ilgili süreci sonuna kadar koordine eder. 

(4) Tehlikeli madde sızıntısında veya ani ürün kaybı tehlikesi olduğunda, kişisel yaralanma, ciddi 

veya çevresel zarar oluştuğunda veya EK-9.12’deki 3 üncü maddede belirtilen koşullardan biri veya 

birkaçı meydana geldiğinde belirtilen miktarlarda ürün kaybı tehlikesi varsa olay rapor edilecektir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Yolcu Trenlerinde Meydana Gelen Acil Durumlarda Personelin Yapacağı İşlemler 

Yolcu trenlerinde seyahat esnasında meydana gelen yaralanma, doğum, ölüm gibi 

olaylarda personelin yapacağı işlemler 

MADDE 19 - (1) Trenlere taş atılması durumunda; Kondüktör/Hostes tarafından Tren 

Şefine/Başhostese haber verilir. Atılan taşlar, tren üzerinde etki yapsın veya yapmasın her seferinde, tren 
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numarasının, olayın meydana geliş tarihini, olay yerinin kilometresini, biliniyor ise şehir, mahalle veya 

köy ismini, taş isabet eden vagonun numarasını, meydana gelen zararları, taş atan şahıs görülmüş ise 

eşkâlini belirtmek suretiyle olaya şahit olan yolcuların ve Kondüktör/Hostesin varsa koruma güvenlik 

görevlisinin katılımı ile Tren Şefine/Başhostes tarafından tutanak düzenlenir. 

(2) Atılan taş neticesinde yolcu yaralanması, trenlerde aniden hastalanan/ölen yolcu/yolcular 

olması ve doğum yapacak yolcular olması halinde Tren Şefi/Başhostes telefon, telsizle Trafik 

Kontrolörüne, Tren Takip ve Kriz Yönetimi Merkezine, en yakın Gar/İstasyona, sağlık birimlerine (112 

Acil Servis), güvenlik birimlerine (yaralanma olayı var ise) gerekli tedbirleri almak üzere bilgi verir.  

(3) Trenlerde aniden hastalanan/yaralanan/doğum yapacak yolcular Kondüktör/Hostes 

tarafından Tren Şefine/Başhostese bildirilerek diğer yolculardan ayrı bir bölüme alınır. Tren 

Şefi/Başhostes tarafından ilk yardım çantası açılarak yaralı/hasta yolcuya ilk yardım yapılır. Tren Şefi 

veya Başhostes bulunmaması durumunda trende görevli diğer personel tarafından yapılır. 

Kondüktör/Hostes tarafından tren içinde yolcular içerisinde doktor, ebe, hemşire araştırılarak yardım 

talebinde bulunulur ve ilk yardım çantası sağlık personeli emrine verilir. 

(4) Tren Şefi/Başhostes, yaralanma olaylarında EK-15’de belirtilen tutanak düzenlenecek ve 

diğer tutanakla birlikte tablete/trafik cetveline kaydedilerek duruş yapılan ilk istasyonda, nöbetçi 

memura imza karşılığı teslim edilir. 

(5) Yaralanan/hastalanan yolcunun trenden indirilmesi durumunda, yanındaki eşyaları Tren 

Şefine/Başhostes tarafından, Kondüktör/Hostes varsa koruma güvenlik görevlisinin katılımı ile 

tutanakla tespit edilerek, yolcunun indiği istasyona teslim edilir.  

(6) Yolcu trenden indirilerek Gar/İstasyon görevlisi refakatinde sağlık kuruluşuna sevk edilir. 

Yaralının/hasta yolcunun yakınlarına ulaşılabiliyorsa detaylı bir şekilde bilgi verilir. Yaralanan/ 

hastalanan yolcular hastanede kaldığı müddetçe günlük olarak takip edilerek, ailesine ve Yolcu Servis 

Müdürlüğüne durumu hakkında bilgi verilir. 

Trende adli Yaralanma/ölüm olaylarında yapılacak işlemler 

MADDE 20 - (1) Tren seyir halindeyken meydana gelen yolcuların birbirini yaralama/cinayet 

olaylarında Kondüktör/Hostes tarafından durum Tren Şefi/Başhostese bildirilir. Tren Şefine/Başhostes 

telefon, telsiz ile trafik kontrolörüne, Tren Takip ve Kriz Yönetimi Merkezine, en yakın Gar/İstasyona, 

sağlık birimlerine, (112 Acil Servis) güvenlik birimlerine ve Cumhuriyet Savcılığı'na gerekli tedbirleri 

almak üzere bilgi verecektir. 

(2) Tren Şefi/Başhostes tarafından ilk yardım çantası açılarak yaralı yolcuya ilk yardım 

yapılacaktır. Trende varsa yaralıya müdahale etmek üzere yolcular arasında sağlık görevlisi veya doktor 

derhal davet edilerek yaralı yolcunun tedavisi için ilk yardım çantası doktorun emrine verilecektir. 

(3) Adli yaralanma ve cinayet vakalarında, Tren Şefi/Başhostes, Kondüktör/Hostes varsa koruma 

güvenlik görevlisi ile birlikte zanlı yolcu etkisiz hale getirilerek diğer yolculardan ayrı bir bölüme 

alınacaktır. 

(4) Tren Şefi/Başhostes tarafından, ölüm ve yaralanma olaylarında EK-15’de belirtilen tutanak 

düzenlenecektir. Ayrıca ölüm hadiselerinde cesedin üzerinde bulunan nüfus cüzdanı, kimlik, kıymetli 

eşya para vb. eşyaların Tren Şefi/Başhostes tarafından Kondüktör/Hostes varsa koruma güvenlik 

görevlisinin katılımı ile tutanakla tespiti yapılacaktır. Tren Şefi/Başhostes tarafından Cumhuriyet 

Savcılığına verilmek üzere eşyalar ve EK-15’de belirtilen tutanak teslim edilecektir. Yaralı yolcu 

trenden indirilerek Gar/İstasyon görevlisi refakatinde sağlık kuruluşuna sevk edilecektir. Yaralanan 

yolcu yakınlarına ulaşılabiliyorsa detaylı bir şekilde bilgi verilecektir. Yaralanan yolcular hastanede 

kaldığı müddetçe günlük olarak takip edilecek, ailesine ve Yolcu Hizmetleri Müdürlüğüne bilgi 

verilecektir.  

(5) Yolcu ölüm olaylarında, cenazenin indirildiği istasyonda doktor muayenesi ve Cumhuriyet 

Savcısının gerekli işlemleri tamamlamasından sonra düzenlenen tutanağın bir sureti Gar/İstasyon 

görevlisi tarafından teslim alınacaktır. Bu görevlilerce ölen kişinin eşyaları adli makamlara, cenaze ise 

en yakın sağlık kuruluşuna gönderilmek üzere sağlık yetkililerine teslim edilecektir. Yaralanma ve 

ölüme sebebiyet veren zanlı şahıs, Gar/İstasyon görevlisi tarafından güvenlik birimlerine eşyalarıyla 

birlikte tutanakla teslim edilecektir. 
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Trende başkalarını rahatsız eden yolcular hakkında yapılacak işlemler 

MADDE 21 - (1) Trende Şirket talimatlarına uygun hareket etmeyen ve başkalarını rahatsız eden 

yolcular ile sarhoş yolcular Kondüktör/Hostes tarafından yapılan ikaza rağmen hareketlerini kontrol 

etmezlerse durum Tren Şefi/Başhostese bildirilecektir. Tren Şefi/Başhostes telefon, telsiz ile trafik 

kontrolörüne, Tren Takip ve Kriz Yönetimi Merkezine, en yakın Gar/İstasyona, güvenlik birimlerine 

gerekli tedbirleri almak üzere bilgi verecektir.  

(2) Yolcu, Tren Şefi/Başhostes tarafından Kondüktör/Hostes varsa koruma güvenlik görevlisinin 

katılımı ile olayı açıklayıcı tutanak düzenlenerek, trafik cetveline kaydedilerek duruş yapılan ilk 

istasyonda trenden indirilerek nöbetçi memura imza karşılığı teslim edilecek ve   Gar/İstasyon görevlisi 

tarafından güvenlik birimlerine teslim edilecektir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Trenlerdeki yangınlarda yapılacak işlemler 

MADDE 22 - (1) Trenlerde yangın meydana gelmesi durumunda; tünel, köprü ve viyadük 

dışında tren hemen durdurulur. Trendeki yolcular trenden indirilerek ve yangın yerinden uzaklaştırılarak 

trende bulunan söndürücülerle yangına müdahale edilir. Olay derhal trafik kumanda merkezine ve 

yangın acil durum ihbar hattına bildirilir. 

(2) İlk müdahale esnasında yangın söndürülemezse, tren karayolundan gelen itfaiye araçlarının 

müdahalesine imkân verecek şekilde demiryoluna yaklaşabileceği noktaya çekilir. Öndeki ve arkadaki 

vagon ya da setlerden ayrılma imkânı olanlar yanan bölümden ayrılarak emniyete alınır.  

(3) Olay yerindeki yolcuların alınması için, en yakın yerdeki tren dizisi veya setleri, bu mümkün 

olmazsa karayolu araçları olay yerine gönderilir ve yolcu aktarma planları uygulanır. Olay yerinde trafiği 

durdurma ve korunmayla ilgili bu Yönergenin 23 üncü maddesindeki tedbirler uygulanır. 

(4) Yangın yeri, yangından etkilenen kirlenmiş bitişik bölgeler dâhil, yetkisiz girişlere karşı bir 

yasak levhası ya da başka uygun bir yöntemle emniyet altına alınır.  

(5) Yolcu taşınan demiryolu araçlarında yangından zarar gören bölümler (kompartıman, yolcu 

vagonları) toplu taşıma hizmetine kapatılır. 

(6) Büyük yangın zararlarının sonucu olarak demiryolu araçlarının bir park alanına sevk edilmesi 

gerektiğinde bununla ilgili kararı Acil Durum Sorumlusu, ilgili servis müdürlükleri ve TCDD Acil 

Eylem Yöneticisi ile mutabakat içerisinde alır. Demiryolu araçlarının en yakın park alanına sevki, özel 

önlemler gerektirmeden gerçekleştirilebilir. Ancak, çalışır durumdaki kapı ve pencereler kapatılmalıdır. 

Yolcuların aktarılması 

MADDE 23 - (1) Tüm acil durumlarda; yolun açılması ve trenlerin trafiğinin sağlanması için 

öngörülen süre; 

a) Yüksek Hızlı Tren hatlarında 60 dakikayı, 

b) Konvansiyonel hatlarda 120 dakikayı, 

geçecekse bu Yönergenin 10 uncu maddesi kapsamında hazırlanan planlar doğrultusunda yolcu aktarma 

işlemlerine derhal başlanacaktır. Olay yerinden verilen ilk bilgiler ışığında Yolcu Servis Müdürü, olay 

türüne göre yolun açılışı yönünde öngörü belirleyip yolcu aktarması ile ilgili kararı derhal vererek 

uygulamaya koyar.  

(2) Banliyö bölgelerinde, banliyö trenlerinin aynı yöne seyreden bir sonraki trenin saatini aşacak 

beklemelerinde yolcuların seferdeki diğer banliyö trenleri, yedek bekletilen tren setleri ve karayolu toplu 

ulaşım araçları ile devamlarının sağlanması tedbirlerinden yer ve zamana göre en uygun olanı 

uygulanacaktır. Bu iş Yolcu Servis Müdürlüğü tarafından sağlanacak, gerektiğinde ilgili Servis 

Müdürlükleri de bu birime gerekli desteği verecektir. 

(3) Yolcu aktarmaların Yolcu Servis Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır. Acil Durum 

Sorumlusu uygulamaya konulan olay yerindeki yolcu aktarma işlemlerini bizzat takip ve koordine 

edecektir. 

(4) Yolcu aktarma işlemlerine yönelik olarak Acil Durum Sorumlusu ile Yolcu Servis 

Müdürünün talimatları tüm personel ve işyerleri tarafından derhal uygulanacaktır. 
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(5) Olay yerinde yapılacak yolcu aktarma işlemlerinde, yolcuların trenden trene geçişini, trenden 

inişini ve trene binişini kolaylaştıracak bu Yönergenin 9 uncu maddesi gereği bekleme noktaları belli 

olan araç-gereçler (köprü, merdiven vb.), bulunduğu olay yerine en yakın gar ve istasyondan, yolcuların 

devamını sağlayacak araçlarla, olay yerine müdahale için gidecek ilk araç ve trenlerle, bu imkânların 

olmaması ya da gecikeceği durumlarda ayrı araç temini suretiyle Yolcu Hizmetleri Müdürlüğü/Şefliği 

tarafından derhal aktarma noktasına gönderilecektir. Yolcu Servis Müdürleri bu durumu yakinen takip 

ederek aksamalara müdahale edecektir.  Yüksek Hızlı Trenlerde ise her tren setinde bu araç gereçler 

mutlaka bulunacak, ihtiyaç duyulabilecek ilave araç-gereçler ilgili YHT Yolcu Birim/Birimleri 

tarafından en uygun araçla en kısa sürede olay yerine gönderilecektir. 

(6) Aktarmanın yapılış şekli olay yerinde Acil Durum Sorumlusu, Gar/İstasyonlarda Yolcu 

Hizmetleri Müdürü/Şefi tarafından yolculara duyurulması sağlanacaktır. 

(7) Yolcu aktarmalarına ilişkin uygulamalar, belirlenmesini müteakip Yolcu Servis Müdürlüğü 

tarafından TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. Çağrı Merkezlerine bildirilecektir. 

Kaza ve olayların incelenmesi ile delillerin toplanması 

MADDE 24 - (1) Kazaların incelenmesi süreçleri detaylı olarak Kaza İnceleme Yönergesinde 

düzenlenmiştir. 

(2) Kaza ve Olay yerindeki delillerin toplanması esas olarak TCDD Acil Eylem Yöneticisinin 

sorumluluğundadır. Acil Durum Sorumlusu, TCDD Acil Eylem Yöneticisinin bu konudaki talimatlarına 

uyar, kaza ve olayların incelenmesi ile delillerin toplanması esnasında, TCDD Acil Eylem Yöneticisi ile 

birlikte koordineli olarak çalışır ve gerekli katkıyı sağlar. 

Olayların kaldırılması ve normale dönüş süreçleri 

MADDE 25 - (1) Olay yerinde yukarıda ilgili bölümlerde belirtilen tedbirlerin alınması, 

işlemlerin yapılması ve delillerin toplanması sonrası TCDD Acil Müdahale Ekibi üyeleri tarafından 

TCDD Acil Durum Yöneticisi koordinesinde olayın kaldırılması ve normale dönüş için yapılacak 

işlemler planlanacaktır. Bu plana göre TCDD Acil Müdahale Ekibince talep edilmesi durumunda ilgili 

servisin üyesi sorumluluğundaki faaliyetlerin yürütülmesini sağlayacaktır. 

(2) Araç Bakım imdat ekipleri, derayman vinçleri, Şirket dışından temin edilenler de dâhil tüm 

kaldırma ve kurtarma araçlarının çalışmaları ve koordinasyonundan Vagon/Lokomotif Bakım Atölye 

Müdürü/Depo Müdürü/Depo Şefi sorumlu olacaktır.  

(3) Olay yerinde, olaya karışmamış lokomotif ve vagonların çekilmesi, olay yerinin her iki 

tarafındaki gar ve istasyonlarda beklemekte olan trenlerle ilgili düzenleme TCDD Acil Eylem Yöneticisi 

ile müştereken belirlenecek ve uygulanacaktır. 

(4) Olay yerinde yük dökülmesi, aktarması vb. durumların olması halinde TCDD Acil Eylem 

Yöneticisinin talebi sonrası en yakın yerdeki Lojistik Müdürü/Şefi olay yerine giderek bu konudaki 

işlemleri yerine getirecektir. 

(5) Olay yerindeki tüm ekipler faaliyetlerini tam bir dayanışma içerisinde yürütecektir. 

(6) Olay yerinde yapılan çalışma planları ile gerçekleşmeler ve gelişmeler Acil Durum 

Sorumlusu tarafından sık sık Bölge Müdürüne bildirilecektir.  

(7) Bölge Müdürü ve Servis Müdürleri tarafından bu süreçler yakından, gerekli görüldüğü 

durumlarda bizzat olay yerine gidilerek takip edilecektir.  

(8) Olayın kaldırılması sonrası Acil Durum Sorumlusu tarafından ilgili tüm işyerlerine, Bölge 

Müdürüne, ilgili Daire Başkanlıklarına ve Genel Müdürlüğe durum resmi yazışmalarla bildirilecektir. 

Bu bildiride; 

a) Olayın oluş şekli, 

b) Olayın kaldırılması süreçleri, 

c) Araçlarda, yolda ve diğer tesislerde meydana gelen hasar ile zararlar, 

ç) Olaya ilişkin elde edilen bulgu ve deliller, 

d) Bulgu ve delillere göre olayın tespit edilen nedeni, 

ayrıntılı olarak açıklanacaktır. 

(9) Ölüm ve yaralanma ile sonuçlanıp Cumhuriyet Savcısının müdahalesi gereken olaylarda, 

Bölge Müdürü Savcının müdahale sürecini yakından izleyecek ve iletişim halinde bulunacaktır. 
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(10) Acil durumlara müdahalede görevlendirilen tüm birimler ve ekipler, bir olaya müdahalenin 

tamamlanması sonrası vakit geçirilmeksizin yeni bir olaya müdahaleye hazır duruma getirilecektir. Bu 

işlemler işyeri amirleri tarafından yerine getirilecek, ilgili Servis Müdürleri tarafından takip edilecektir. 

Altyapı İşletmecisi Kurum ile koordinasyonun sağlanması 

MADDE 26 - (1) Bu Yönergede tanımı yapılan Acil Durum ve Acil Eylemlerde altyapı 

işletmecisi olan TCDD ile Şirket arasında koordinasyon ve iş birliğinin sağlanarak kaza ve olaylara etkin 

bir müdahalenin yapılması ve en kısa sürede normale dönülmesi için olay yerindeki faaliyetlerin 

yönetilmesi, personel, haberleşme, kaza/olay bildirimi, ulaşım (servis yolu haritalarının oluşturulması), 

acil durum yönetimi açısından demiryolu araçlarının yapısı hakkında bilgiler, acil durum ekipmanlarının 

kapsamı ve faaliyet metodu konularında kurumların birbirine karşı görev ve sorumluluklarını belirten 

bir protokol yapılarak ortak çalışma zemini hazırlanacaktır. 

(2) Şirket gerektiği takdirde diğer işletmelerle ilave acil durum yardımı anlaşması yapar. 

Acil eylem eğitim ve denetimleri ve tatbikatlar 

MADDE 27 - (1) Yönergenin yürürlüğe giriş tarihine kadar bu Yönergenin 6 ncı maddesinin 1 

inci fıkrasında belirtilen işyerlerinin yöneticilerine, Acil Durum Sorumlularına, Tren Takip ve Kriz 

Yönetimi Merkezi çalışanlarına, içerik ve süresi Şirketin Hizmet İçi Eğitim Mevzuatında belirtilen usul 

ve esaslara göre tespit edilen acil eylem hazırlık, planlama ve yönetimi ile ilgili eğitim verilecektir. 

Bunun dışında Acil Durum Sorumluları ve Tren Takip ve Kriz Yönetimi Merkezi çalışanları; işe yeni 

başlayanlar hemen, diğerleri her 12 ayda bir Bölge Müdürlüğü uhdesinde düzenlenen, Acil Eylem 

Yönergesi gereği yapılması gereken iş ve işlemler hakkında geliştirme eğitimine/seminerine katılırlar. 

(2) Bu Yönergenin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen işyerlerinin yöneticileri ise, kendi 

işyeri acil müdahale planları konusunda süreçte yer alan  tüm personelinin olay yerinde davranış 

prensipleri ile ilgili eğitimini işbaşı eğitimi yaparak sağlayacaktır.  

(3) Ayrıca, Acil Eylem Yönergesinde görev, yetki ve sorumluluk ilişkisi kurulan personel Şirket 

tarafından belirlenecek ve bu personelin yetişmesi için düzenlenen eğitim programlarına Yönerge 

kapsamı, Hizmet İçi Eğitim Mevzuatında belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde ilave edilecektir. 

Yüksek Hızlı Tren Hatlarında ve diğer tren hatlarında çalışan tren personeli (Tren Şefi, Kondüktör, 

Hostes, Makinist, vb.) kendi kendini kurtarma ve başkaları tarafından kurtarılma konularında eğitim 

almalıdırlar. 

(4) Acil Eylem Dosyalarının hazırlanması ve güncellenmesi ile eğitim ve bilgilendirme işlemleri, 

Servis Müdürleri tarafından, ilki bu Yönergenin yürürlük tarihinden sonraki bir ay içerisinde olmak 

üzere yılda en az iki defa denetlenecektir. Denetim sonucunda tespit edilen hususlar için rapor 

düzenlenerek ilgili Servis Müdürlüğü tarafından tedbir alınıp giderilmesi sağlanacaktır. İlgili Daire 

Başkanlıkları yıllık denetim turnelerinde bu Yönerge uygulamasını denetleyecektir.  

(5) TCDD/TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından düzenlenen acil durum tatbikatlarına tüm ilgili 

birimler iştirak eder. Tatbikat sonrası iştirak eden her birim tarafından bir tatbikat sonuç raporu 

hazırlanıp ilgili birimler tarafından gereği için ilgili birimlere gönderilir. Kurumsal Emniyet Yönetimi 

Dairesi Başkanlığına veya Bölge EYS Müdürlüğüne bilgi verilir. 

Yürürlükteki mevzuat 

MADDE 28 - (1) Bu Yönergenin yürürlüğe giriş tarihine kadar tüm Daireler tarafından 

yürürlükteki mevzuatlarında yönerge ile uyum sağlayacak değişiklikler yapılacaktır. 

Yönergenin ekleri 

MADDE 29 - (1) Bu Yönergenin tüm eklerinde değişiklik yapmaya Genel Müdür yetkilidir. 

 

Yürürlükten kaldırılan yönerge 

MADDE 30 - (1) Yönetim Kurulunun 27.07.2017 tarih 15/46 sayılı kararı ile kabul edilen TCDD 

Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Acil Eylem Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 31 - (1) Bu Yönerge 01/04/2021 tarihinde yürürlüğe girer. 



                                    TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL EYLEM YÖNERGESİ 
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Yürütme 

MADDE 32 - (1) Bu Yönerge hükümleri TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü tarafından 

yürütülür. 
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EK-2Acil Durum Türleri

KAZA TÜRLERİ
1- Çarpışma
Gabari dâhilindeki bir engel ile çarpışma dâhil olmak üzere, trenin bir demiryolu aracıyla çarpışması, trenin bir 
bölümüyle başka bir trenin, demiryolu aracının bir bölümünün, manevra aracının kafa kafaya, arkadan veya yandan 
çarpışmasını ifade eder. (Bkz: EK-9.1)

2- Trenin raydan çıkması (Deray)
Bir trenin en az bir tekerleğinin ray üzerinden ayrıldığı herhangi bir durumdur . 
(Bkz: EK-9.2)

3- Hemzemin Geçit Kazaları 
Bir hemzemin geçit üzerinde bir demiryolu aracının dâhil olduğu hemzemin geçit kullanıcısı araç , bisikletli, yaya veya 
hemzemin geçit kullanıcıları tarafından hemzemin geçit üzerinde gabari dâhiline bırakılan veya düşürülen nesnelerin 
karıştığı kazalardır. (Bkz: EK-9.3)

4- Hareketli demiryolu aracı nedeniyle kişilerin maruz kaldığı kazalar
Bir veya daha fazla insana bir demiryolu aracının , eklentilerinin ve araçlardaki nesnelerin çarpması, demiryolu 
araçlarından insanların düşmesi ya da demiryolu aracı üzerindeki insana bir nesnenin çarpmasıdır . (Bkz: EK-9.4)

5-Demiryolu Araçlarında Yangın 
Seyir, duruş, bekleme ve manevra esnasında demiryolu araçlarında ve içlerindeki yüklerde meydana gelen yangın ve 
patlamalardır. (Bkz: EK-9.5)

6-Diğer Kazalar
Belirtilen kazalar dışında meydana gelen tüm kazalar bu kapsamdadır . (Bkz: EK-9.6) 

7-Kaza Öncülleri
Kırık ray
Hat burulmaları ve hattaki diğer bozulmalar
Emniyetsiz durum sinyal hatası
Dur bildirisine uymama
Hizmetteki demiryolu aracında kırık teker
Hizmetteki demiryolu aracında kırık mil (aks)
Dizi ayrılması (cer kanca kopması / otomatik koşum takımı ayrılması)
Hatta araç girmesi/düşmesi
Tren veya vagon kaçması
Doğa olayları
Diğer olaylar
(Bkz: EK-9.7)

8- Sabotaj
Demiryolu araçlarına ve tesislerine karşı yapılan sabotaj ve sabotaj ihtimalleri olaylarını içerir. (Bkz: EK-9.8)

9- Saldırı veya Gasp
Yolculara demiryolu çalışanlarına veya demiryolu araçlarına karşı yapılan saldırı veya gasp olaylarıdır . (Bkz: EK-9.9)

10- Yolcu ve Personellerle İlgili Acil Durumlar 
Hareket halinde veya gar/istasyon alanlarında yolcu ve personellerin acil durum olayları bu kapsamda değerlendirilir . 
(Bkz: EK-9.10)

11- Trenin Yolda Arızalanması
Trenin tehlikeli olayla bağlantısı olmadan yolda kalma durumudur. (Bkz: EK-9.11)

12- Tehlikeli Madde Taşımalarında Acil Durumlar
Tehlikeli madde yüklü vagonlarla ilgili acil durumları içerir. (Bkz: EK-9.12)
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Telefon no

1 Trafik Kumanda Merkezlerinin telefon ve faks numaraları 0 (.. .. ..) - (.. .. .. - .. .. .. ..)

2 Bölge Tren Takip ve Kriz Yönetimi Merkezi telefon ve faks numaraları 0 (.. .. ..) - (.. .. .. - .. .. .. ..)

3 Araç/Lokomotif/Vagon Bakım Atölye Müdürlerinin/Şeflerinin isim ve telefon numaraları 0 (.. .. ..) - (.. .. .. - .. .. .. ..)

4
Bölge dahili gar ve istasyonların telefon ve faks numaraları, bağlı oldukları il ve ilçeler,  işyeri 

amirlerinin isim ve telefon numaraları
0 (.. .. ..) - (.. .. .. - .. .. .. ..)

5 Lojistik Müdürlerinin isim ve telefon numaraları 0 (.. .. ..) - (.. .. .. - .. .. .. ..)

6 Bölge Müdürlüğü Kaza İnceleme Ekibi üyelerinin isim ve telefon numaraları 0 (.. .. ..) - (.. .. .. - .. .. .. ..)

7 Araç Bakım, Yolcu, Yük Servis Müdür ve Yardımcılarının isim ve telefon numaraları 0 (.. .. ..) - (.. .. .. - .. .. .. ..)

8 Genel Müdürlük Tren Takip ve Kriz Yönetimi Merkezi telefon ve faks numaraları 0 (.. .. ..) - (.. .. .. - .. .. .. ..)

9 Ulusal Acil Durum İhbar Merkezlerinin numaraları (AFAD, Sağlık, İtfaiye, Polis, Jandarma vb.) 0 (.. .. ..) - (.. .. .. - .. .. .. ..)

10
Bölge dâhilindeki il, ilçe ve beldelerdeki mülki yönetimler, yerel yönetimler, adli birimler, 

güvenlik birimleri ve resmi sağlık kurumlarının irtibat telefonları
0 (.. .. ..) - (.. .. .. - .. .. .. ..)

1 İmdat Ekiplerinde görevli personelin isim, adres ve telefon bilgileri 0 (.. .. ..) - (.. .. .. - .. .. .. ..)

2
Kuruluş dışı kurtarma ve kaldırma araçları bulunan firmalar ile üçüncü şahısların isim, adres ve 

telefon numaraları 
0 (.. .. ..) - (.. .. .. - .. .. .. ..)

1 Makinist ve Yardımcı Makinistlerin isim ve telefon numaraları 0 (.. .. ..) - (.. .. .. - .. .. .. ..)

2
Tüm bölgede karayolu yolcu taşıması yapan ve yasal şartlara uygun firmaların isim, adres ve telefon 

bilgileri 
0 (.. .. ..) - (.. .. .. - .. .. .. ..)

1 Makinist ve Yardımcı Makinistlerin isim ve telefon numaraları 0 (.. .. ..) - (.. .. .. - .. .. .. ..)

2 Demiryolu ile taşıma yapan firma veya şahısların iletişim bilgileri 0 (.. .. ..) - (.. .. .. - .. .. .. ..)

3
Tehlikeli madde taşınmalarında günün her saatinde iletişim kurulabilecek kurum/kuruluş ve firma 

iletişim bilgileri
0 (.. .. ..) - (.. .. .. - .. .. .. ..)

1
TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivil Savunma Uzmanları ile TCDD Arama Kurtarma Ekiplerinin adres 

ve telefon numaraları
0 (.. .. ..) - (.. .. .. - .. .. .. ..)

2
AFAD İl Müdürlükleri, Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlükleri ile Gönüllü Derneklerin 

adres ve telefon numaraları
0 (.. .. ..) - (.. .. .. - .. .. .. ..)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: LOJİSTİK MÜDÜRLÜKLERİNDE BULUNACAK İLAVE İLETİŞİM BİLGİLERİ

BEŞİNCİ BÖLÜM: SİVİL SAVUNMA UZMANINDA BULUNACAK İLAVE İLETİŞİM BİLGİLERİ

EK-4İletişim Bilgileri

BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL İLETİŞİM BİLGİLERİ

İKİNCİ BÖLÜM: ARAÇ BAKIM SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ, ARAÇ/LOKOMOTİF/VAGON BAKIM 

ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜ/ŞEFLİĞİNDE BULUNACAK İLAVE İLETİŞİM BİLGİLERİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BÖLÜM: YOLCU SERVİS MÜDÜRLÜĞÜNDE BULUNACAK İLAVE İLETİŞİM 

BİLGİLERİ
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Demiryolu Araçları İçin Müdahale Rehberi 

 
 Bu rehber, yardım ekipleri içindir ve acil durumlarda insanların kurtarılması için kullanılır 

 Seri veya Model  

 1. Araç yapısı 

■ Araç görünümü: 

 

■ Vagon duvarları ve çatısının malzemesi: 

 

■ Özellikler: 

 

■ Söndürme noktalarının özellikleri: 

 

 2. Kurtarma ve tedarik kapakları (önceliğe göre) 

■ Kapılar: 

 

■ Acil çıkışlar: 

 

■ Pencereler: 

 

■ Komşu vagona geçiş: 

 

■ Pencere altındaki yan duvarlar: 

 

 3. Elektrik akımı sonucu oluşabilecek diğer tehlikeler 

■ Pantograflar esas olarak aşağı indirilmiş olmalıdır! 

■ Yüksek gerilim: 

 

■ Batarya gerilimi: 

 

■ Elektrik panosundaki artık (kalan) gerilimler: 

 

 4. Malzemelerin yanıcılığı 

■  

 5. Sıvıların ve gazların yol açtığı tehlikeler 

  ■   İçerik / madde Miktar bilgisi Özellikler  
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En üstte, müdahale rehberinin geçerli olduğu demiryolu araçları (seri veya modeli) 

tanımlanmalıdır. 

Dizelle çalışan araçlar ve tahrikli olmayan vagonlarda da yüksek gerilim ile ilgili açıklama 

gereklidir. Zira bu araçlar katener hattı olan hatlarda da işletilebilmektedir.  

 Araç görünümü: 

Aracın yandan görünümü tasvir edilmelidir. Eğer kurtarma ekiplerini yönlendirmek için ilave 

araç görünümleri de faydalı olacaksa, bu ilave görünümler de tasvir edilebilir. İçerisinde harici kurtarma 

için tüm önemli tertibatlara (örn. Kapılar, acil durum kilit açma mekanizmaları, acil durum çıkış 

pencereleri, inişi kolaylaştırıcı tertibatlar) ve de özel tehlikeli noktalara (örneğin: yüksek gerilim 

bileşenleri, batarya kutuları) işaret edilmelidir. 

Eğer birden fazla araç serisi için geçerliyse, araç görünümünün ait olduğu araç serisinin adı 

mutlaka mevcut olmalıdır. 

Vagon duvarları ve çatısının malzemesi: 

Burada araç yapısı ile ilgili bilgiler açıklanmalıdır. 

 Özellikler: 

Kurtarma ekiplerinin trende yönlendirilmelerine kolaylık sağlayacak bilgiler 

verilmelidir(örneğin: döşeme altı parçalar, trende yürünebilirlik, sürücü kabinine geçiş ile ilgili 

özellikler). 

Söndürme noktaları: 

Olası söndürme noktalarına işaret edilmelidir. 

Kurtarma ekiplerinin hedefi, insanların kurtarılmasına faydalı olacak delikler (geçiş yerleri) 

oluşturmaktır. Öncelik derecesine göre sıralama şu şekildedir: ”ilk önce kapılar, sonra acil durum 

çıkışları ve daha sonra pencereler”. 

Kapılar: 

En hızlı ve en emniyetli kurtarma, kapılar vasıtasıyla mümkündür. Bu nedenle mevcut bir acil 

durum kilit açma mekanizması (özellikle dışarıdan açma) mümkün olduğunca detaylı ve kolay anlaşılır 

şekilde açıklanmalıdır. Kullanma ve yönlendirme resimlerinin olumlu etkisi olabilir. 

Acil çıkışlar: 

İçeriden ve/veya dışarıdan kullanılabilen tüm acil çıkışlar özellikle bildirilmelidir. 

Pencereler: 

Pencere camları hakkında bilgiler (malzeme ve kalınlık) verilmelidir. 

Komşu vagona geçiş: 

Komşu vagona geçişin olup olmadığı açıklanmalıdır.  

Lokomotifler için bu imkân geçerli değildir. Lokomotiflerde bu bölüm atlanabilir.  

 Pencere altındaki yan duvarlar: 

Duvar kalınlığına ilişkin bilgiler (izolasyon, kaplama, ...) belirtilmelidir (besleme hatları 

hakkındaki bilgiler dahil olmak üzere). Vagon duvarı, tabanı veya tavanından içeri girme, çok zaman 

kaybına neden olur. 

Batarya gerilimi: 
Batarya geriliminin kontrolü ile ilgili bilgiler, gerilim 24 V’dan büyük ise gerekli görülür. Batarya 

gerilimini kapatma imkânı gösterilmelidir (batarya soketi, batarya şalteri, ...). 

Elektrik panosundaki artık (kalan) gerilimler: 
Gerilimin kesilmesine veya topraklamaya rağmen yüksek gerilim bölgelerinde artık (kalan) gerilimlere 

işaret edilmelidir. 

DIN 5510-2 veya CEN TS 45545-2’ye göre araçların yangın dayanım sınıfları belirtilmelidir. PVC 
malzemelerine işaret edilmelidir. 

Tehlikenin değerlendirmesine yönelik olarak kurtarma ekipleri için, mevcut yanıcı sıvılar, tehlikeli 

maddeler ve de basınçlı hava tesisleri hakkında bilgiler verilmelidir. Bir cetvelde miktar bilgileri ile birlikte ek 

açıklamalar yer almalıdır (örneğin: UN-Numarası (tehlikeli maddeler için uluslararası kod; bu kod tehlikeli 
maddeyi ve tehlikelerini belirtir), Batarya suyu risk sınıfı). 
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YAZILI TALİMAT (YT-1) 

Taşıma esnasında oluşabilecek bir kaza veya tehlike anında tren personeli, güvenli 

ve elverişli bir yerde aşağıdaki adımları izlemelidir: 

 Treni köprü, tünel, viyadük, nötr bölge, yerleşim merkezi vb. yerlerin dışına 

çıkarınız. 

 Lokomotifi işletme talimatlarına uygun şekilde stop ediniz ve treni emniyete alınız. 

 Katener hattına 2 metreden daha az olan mesafeye yaklaşmayınız.  

 Verilen kişisel koruyucu donanımları kullanınız. 

 Lokomotiften ayrılırken uyarı yeleğini giyiniz. 

 Kaza veya olayın gerçekleştiği yerden uzaklaşın, diğer insanların da uzaklaşmasını 

sağlayın ve görevli çalışanların tavsiyelerini (dâhili veya harici) dikkate alın. 

 Etrafa saçılan maddelere doğru yürümeyin, bunlarla temas etmeyin, rüzgâr yönünü 

dikkate alarak ilgili duman, buhar, toz ve gazları solumayın. 

 Kirlenen kıyafetleri güvenli şekilde uzaklaştırın ve bertaraf ediniz. 

 Göze bulaşma varsa göz durulama sıvısını kullanınız. 

 Ateş kaynaklarından özellikle de sigara, elektronik sigara ve benzerlerinden 

kaçınınız,  elektrikli ekipmanları kapatınız. 

 Gelen trenler bakımından treni önden ve arkadan emniyete alınız. 

 Yaralı ya da kurtarılmayı bekleyen varsa 112’den yardım isteyiniz. 

 Yangın, sızma, dökülme, bulaşma varsa 110’dan yardım isteyiniz. 

 Çevre emniyetinin alınması için 155/156’dan yardım isteyiniz. 

 Olayın türü, olayın yeri ve saati, tehlikeli maddenin cinsi,  yaralı ve ölü olup 

olmadığını, tren anayolda ise Trafik Kontrolörüne, gar ve istasyon yollarında ise 

nöbetteki trafik personeline bildiriniz. 

 Taşıma esnasında mallar için hazırlanan tehlike etiket modeli ve işaretinin 

numarasına denk gelen tehlikeleri dikkate alınız. 

 Acil durum servisleri gelir gelmez taşınan tehlikeli mallar hakkında (UN no.su, cinsi, 

tehlike özellikleri vb.) bilgi veriniz. 

Aşağıdaki bölümde belirtilen tehlike durumlarına göre koruma tedbirlerini uygulayınız. 
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Sınıf  

-1- 

Patlayıcı Maddeler ve Nesneler 

UN 1203 motor ispirtosu, gazolin veya petrol, UN 1202 dizel yakıt, gaz yağı veya ısıtma 

yağı, UN 3256 asfalt veya bitumen, 60⁰c’nin üstünde parlama noktasında veya üzerinde. 

Etiket Tehlike Özellikleri Koruma Tedbiri 

 

 

 

 

 

Kütlesel patlama, parçaların fırlaması, yoğun 

ateş/ısı akımı, parlak ışık oluşumu; yüksek 

ses veya duman gibi özeliklere ve etkilere 

neden olabilir.  

Kendinizi koruma altına alınız ve yere 

yakın yerlerden uzak durunuz. 

 

Ufak patlama ve ateş alma riski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendinizi koruyunuz 
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Sınıf  

-2.1-  

Alevlenir Gazlar 

Etiket Tehlike Özellikleri Koruma Tedbiri 

 

 

 Yangın riski. 

 Patlama riski.  

 Basınç altında olabilir. 

 Boğulma riski. 

 Yanıklara ve/veya soğuk ısırmasına neden 
olabilir.  

 İçindekiler ısındığında patlayabilir. 

 Kendinizi koruma altına alınız ve pencerelerden 
uzak durunuz. 

Sınıf  

-2.2- 

Alevlenmeyen Zehirsiz Gazlar 

Etiket Tehlike Özellikleri Koruma Tedbiri 

 

 Boğulma riski. 

 Basınç altında olabilir. 

 Soğuk ısırmasına neden olabilir. İçindekiler 
ısındığında patlayabilir. 

 Kendinizi koruma altına alınız ve yere yakın 
yerlerden uzak durunuz. 

Sınıf  

-2.3- 

Zehirli Gazlar 

Etiket Tehlike Özellikleri Koruma Tedbiri 

 

 Zehirlenme riski. 

 Basınç altında olabilir. 

 Yanıklara ve/veya soğuk ısırmasına neden 
olabilir.  

 İçindekiler ısındığında patlayabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gaz maskesi takınız. 

 Kendinizi koruma altına alınız ve yere yakın 
yerlerden uzak durunuz. 
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Sınıf  

-3-  

Yanıcı Sıvı Maddeler 

Alevlenir sıvılar, UN 1203 motor ispirtosu veya gazolin veya petrol, UN 1202 dizel 

yakıt, gaz yağı veya ısıtma yağı, UN 3256 asfalt veya bitumen, 60 ⁰c’nin üstünde 

parlama noktasında veya üzerinde 

Etiket Tehlike Özellikleri Koruma Tedbiri 

 

 

Yangın riski. Patlama riski. İçindekiler 

ısındığında patlayabilir. 

Kendinizi koruyunuz. 

Olay yerinden uzak durunuz. 

Sınıf  

-4.1- 

Alevlenir katılar, Kendiliğinden Reaktif Maddeler ve Patlayıcı Özelliği 

Duyarsızlaştırılmış Katı 
Etiket Tehlike Özellikleri Koruma Tedbiri 

 
 

 

 

Yangın riski.  

Alevlenir veya patlayıcı; ısı, kıvılcım veya 

alev halinde tutuşabilir.  

Sürtünme ve darbe yoluyla diğer maddeler 

(asitler, ağır metal bileşenleri ve aminler) ile 

temas ettiğinde ısı açığa çıkması durumunda 

ekzotermik parçalanmaya sebep olabilecek 

reaktif maddeler içerebilir.  

Bu, zararlı ve alevlenir gazların veya 

buharların oluşmasına ya da kendiliğinden 

tutuşmaya neden olabilir.  İçindekiler 

ısındığında patlayabilir. Duyarsızlaştırma 

maddesinin kaybından sonra duyarsız 

patlayıcıların patlama riski. 

 

Sınıf  

-4.2- 

Kendiliğinden Yanmaya Yatkın Maddeler 

Etiket Tehlike Özellikleri Koruma Tedbiri 

 

 

Ambalajlar zarar görürse veya içindekiler 

dökülürse aniden yanma riski vardır. Suyla 

temas ettiğinde kuvvetli tepki verebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

Dökülmüş maddeler, döküntülerin 

kapatılması yoluyla kuru tutulmalıdır. 
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Sınıf  

-4.3-  

Su ile Temas Ettiğinde Alevlenir Gazlar Açığa Çıkaran Maddeler 

Etiket Tehlike Özellikleri Koruma Tedbiri 

 

 

Suyla temasında yangın ve patlama riski 

vardır. 

Dökülmüş maddeler, döküntülerin 

kapatılması yoluyla kuru tutulmalıdır. 

Sınıf  

-5.1- 

Yükseltgen Maddeler 

Etiket Tehlike Özellikleri Koruma Tedbiri 

 

Tutuşabilir veya alevlenir maddelerle temas 

halinde tehlikeli tepkime, tutuşma veya 

patlama riski. 

Alevlenir veya tutuşabilir maddelerle (örn. 

talaş) karıştırmaktan sakınınız. 

Sınıf  

-5.2- 

Organik Peroksit 

Etiket Tehlike Özellikleri Koruma Tedbiri 

 

Yüksek sıcaklıklarda, diğer maddelerle 

temasta (örn. Asit, ağır metal bileşikleri veya 

eminler) ezgotermik parçalanma riski. Bu, 

zararlı ve alevlenir gazların veya buharların 

oluşmasına yada kendiliğinden tutuşmaya 

neden olabilir. 

Alevlenir veya tutuşabilir maddelerle (örn. 

talaş) karıştırmaktan sakınınız. 

Sınıf  

-6.1- 

Zehirli Maddeler 

Etiket Tehlike Özellikleri Koruma Tedbiri 

 

Soluma, ciltle temas veya yutma halinde 

zehirlenme riski.  

Sulu ortam veya kanalizasyon sistemi için 

risk teşkil eder. 

 

 

 

 

 

 

Gaz maskesi kullanınız. 
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Sınıf  

-6.2- 

Bulaşıcı maddeler 

Etiket Tehlike Özellikleri Koruma Tedbiri 

 

Enfeksiyon riski. 

İnsanlarda veya hayvanlarda ciddi 

hastalıklara neden olabilir. 

Sulu ortam veya kanalizasyon sistemi için 

risk teşkil eder. 

 

Sınıf  

-7- 

Radyoaktif Malzeme 

Etiket Tehlike Özellikleri Koruma Tedbiri 

 

 

 

 

Emilim ve dış radyasyon riski Maruziyet süresini sınırlandırın. 

Sınıf  

-7E- 

Bölünebilen Malzeme 

Etiket Tehlike Özellikleri Koruma Tedbiri 

 

Nükleer zincir tepkimesi riski. 
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Sınıf  

-8- 

Aşındırıcı Maddeler 

Etiket Tehlike Özellikleri Koruma Tedbiri 

 

Aşındırma nedeniyle yanık riski. Birbiriyle, 

suyla veya diğer maddelerle tehlikeli 

tepkimeye girebilir. Dökülen madde 

aşındırıcı buharlar oluşturabilir. Sulu ortam 

veya kanalizasyon sistemi için risk teşkil 

eder. 

 

Sınıf  

-9- 

Muhtelif Tehlikeli Maddeler ve Nesneler 
Muhtelif tehlikeli maddeler ve nesneler (UN 3257 ASFALT veya BİTUMEN 100⁰ C’ de 

veya üzerinde ve parlama noktasının altında)(UN 3082 Fuel Oil veya Atık yağ) 
Etiket Tehlike Özellikleri Koruma Tedbiri 

 

Yangın riski. Patlama riski. Sulu ortam veya 

kanalizasyon sistemi için risk teşkil eder 

 

Çevre İçin Tehlikeli Maddeler 
Çevre için tehlikeli maddeler(UN 3257 ASFALT veya BİTUMEN 100⁰ C’ de veya üzerinde ve parlama 

noktasının altında) (UN 3082 Fuel Oil, Atık yağ) 

Etiket Tehlike Özellikleri Koruma Tedbiri 

 

Sulu ortam veya kanalizasyon sistemi için 

risk teşkil eder. 

 

Yükseltilmiş Sıcaklık Maddeleri 
Yükseltilmiş sıcaklık maddeleri(UN 3257 ASFALT veya BİTUMEN 100⁰ C’ de veya üzerinde ve parlama 

noktasının altında,190⁰ C’den yüksek sıcaklıkta doldurulmuş) 

Etiket Tehlike Özellikleri Koruma Tedbiri 

 
 

Isı nedeniyle yanık riski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taşıma ünitesinin sıcak kısımları ve 

dökülen madde ile temas etmekten kaçının. 
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EK-8Acil Durum Bildirim Merkezleri

(*) Bildirim yerleri kodları gösterilmiştir.

3. TCDD Bölge Tren Takip Bürosundan Bildirimler

1- Olay Yerinden Bildirimler (Olayı ilk gören veya ihbar eden personel) 

 Acil durumlar, olayı ilk gören ya da ihbar alan personel tarafından derhal Trafik Kumanda Merkezine (istasyon ve 
gar dâhilinde bu işyerinin nöbetteki Lojistik/Yolcu Hizmetleri Müdürlüğü/Şefliği personeline) bildirilir

 Haberleşme imkânı varsa 112 Acil Durum İhbar Merkezlerine de bildirilir. 
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EK-9.1Acil Durum Türü ve Bildirimleri

1-Acil Durum Tanımı ve Türü

 Gabari dâhilindeki bir engel ile çarpışma dâhil olmak üzere , trenin bir demiryolu aracıyla çarpışması, trenin bir 
bölümüyle başka bir trenin, demiryolu aracının bir bölümünün, manevra aracının kafa kafaya, arkadan veya yandan 
çarpışmasını ifade eder.

 Çarpışma türleri:
-Trenin bir demiryolu aracı ile çarpışması
-Gabaride bulunan bir engel ile çarpışması

Bölge Müdürlüğü Tren Takip ve Kriz Yönetimi Merkezi tarafından yapılacak bildirimler
-Çarpışma türü acil durumlarda;

Bildirim Yeri        Bildirim Yeri Kodu Bildirim Koşulları

Genel Müdürlük Tren Takip ve Kriz Yönetimi Merkezi tarafından yapılacak bildirimler

TCDD Bölge Tren Takip Bürosundan Yapılacak Bildirimler

Acil Durum Bildirim Koşulları 

Türü ve kapsamı itibariyle medyanın ilgisini çeken olayların tamamı bütün bildirim yerlerine  bildirilir .
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EK-9.2Acil Durum Türü ve Bildirimleri

1-Acil Durum Tanımı ve Türü

 Bir trenin en az bir tekerleğinin ray üzerinden ayrıldığı herhangi bir durumdur. Deraydan sonra tekerleğin 
kendiliğinden yeniden raya kavuşması deraya dahildir .

Acil Durum Bildirim Koşulları 

Türü ve kapsamı itibariyle medyanın ilgisini çeken olayların tamamı bütün bildirim yerlerine  bildirilir .

Bölge Müdürlüğü Tren Takip ve Kriz Yönetimi Merkezi tarafından yapılacak bildirimler
-Trenin raydan çıkması (deray)  türü acil durumlarda;

Bildirim Yeri        Bildirim Yeri Kodu Bildirim Koşulları

Genel Müdürlük Tren Takip ve Kriz Yönetimi Merkezi tarafından yapılacak bildirimler

TCDD Bölge Tren Takip Bürosundan Yapılacak Bildirimler
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EK-9.3Acil Durum Türü ve Bildirimleri

1-Acil Durum Tanımı ve Türü

 Bir hemzemin geçit üzerinde bir demiryolu aracının dâhil olduğu hemzemin geçit kullanıcısı araç , bisikletli, yaya 
veya hemzemin geçit kullanıcıları tarafından hemzemin geçit üzerinde gabari dâhiline bırakılan veya düşürülen 
nesnelerin karıştığı kazalardır.  

 Hemzemin geçit kazalarında kazaya müdahil olan demiryolu aracının tren olması şartı aranmaz .

Acil Durum Bildirim Koşulları 

Türü ve kapsamı itibariyle medyanın ilgisini çeken olayların tamamı bütün bildirim yerlerine  bildirilir .

Bölge Müdürlüğü Tren Takip ve Kriz Yönetimi Merkezi tarafından yapılacak bildirimler
-Hemzemin geçit kazaları  türü acil durumlarda;

Bildirim Yeri        Bildirim Yeri Kodu Bildirim Koşulları

Genel Müdürlük Tren Takip ve Kriz Yönetimi Merkezi tarafından yapılacak bildirimler

TCDD Bölge Tren Takip Bürosundan Yapılacak Bildirimler
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EK-9.4Acil Durum Türü ve Bildirimleri

1-Acil Durum Tanımı ve Türü

 Bir veya daha fazla insana bir demiryolu aracının , eklentilerinin ve araçlardaki nesnelerin çarpması, demiryolu 
araçlarından insanların düşmesi ya da demiryolu aracı üzerindeki insana bir nesnenin çarpması .

 Trenlere inip binerken meydana gelen kazalar, demiryolu aracının içinde gevşek nesnelerin şahsa çarpması veya 
kişinin araç içerisinde düşmesi,  peronlar arası geçitleri kullanan kişilere araç çarpması , hemzemin geçit üzerinde 
duran bir trenden şahısların düşmesi, peron dışında duran trenler veya yanlış tarafa açılan kapılar nedeniyle 
şahısların uğradıkları kazalar bu kapsamdadır.

Acil Durum Bildirim Koşulları 

Türü ve kapsamı itibariyle medyanın ilgisini çeken olayların tamamı bütün bildirim yerlerine  bildirilir .

Bölge Müdürlüğü Tren Takip ve Kriz Yönetimi Merkezi tarafından yapılacak bildirimler
-Hareketli demiryolu aracı nedeniyle kişilerin maruz kaldığı kazalar türü acil durumlarda;

Bildirim Yeri        Bildirim Yeri Kodu Bildirim Koşulları

Genel Müdürlük Tren Takip ve Kriz Yönetimi Merkezi tarafından yapılacak bildirimler

TCDD Bölge Tren Takip Bürosundan Yapılacak Bildirimler
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EK-9.5Acil Durum Türü ve Bildirimleri

1-Acil Durum Tanımı ve Türü

 Seyir, duruş, bekleme ve manevra esnasında demiryolu araçlarında ve içlerindeki yüklerde meydana gelen yangın ve 
patlamalardır. Yangın durumunda yapılacaklar;
 Trenlerde yangın meydana gelmesi durumunda ; tünel, köprü ve viyadük dışında tren hemen durdurulur . Trendeki 

yolcular trenden indirilerek ve yangın yerinden uzaklaştırılarak trende bulunan söndürücülerle yangına müdahale 
edilir. Olay derhal trafik kumanda merkezine ve yangın acil  durum ihbar hattına bildirilir.

 İlk müdahale esnasında yangın söndürülemezse, tren karayolundan gelen itfaiye araçlarının müdahalesine imkân 
verecek şekilde demiryoluna yaklaşabileceği noktaya çekilir . Öndeki ve arkadaki vagon ya da setlerden ayrılma 
imkânı olanlar yanan bölümden ayrılarak emniyete alınır .

 Olay yerindeki yolcuların alınması için, en yakın yerdeki tren dizisi veya setleri, bu mümkün olmazsa karayolu 
araçları olay yerine gönderilir ve yolcu aktarma planları uygulanır. Olay yerinde trafiği durdurma ve korunmayla 
ilgil i 23. (yolcuların aktarılması) maddedeki tedbirler uygulanır.

  Yangın yeri emniyet altına alınır. 
 Yolcu taşınan demiryolu araçlarında yangından zarar gören bölümler (kompartıman, yolcu vagonları) toplu taşıma 

hizmetine kapatılır.
 Büyük yangın zararlarının sonucu olarak demiryolu araçlarının bir park alanına sevk edilmesi gerektiğinde bununla 

ilgil i kararı Acil Durum Sorumlusu, ilgil i Servis Müdürlükleri ve TCDD Acil Eylem Yöneticisi  ile mutabakat içerisinde 
alır. Demiryolu araçlarının en yakın park alanına sevki, özel önlemler gerektirmeden gerçekleştirilebilir . Ancak, 
çalışır durumdaki kapı ve pencereler kapatılmalıdır .

Acil Durum Bildirim Koşulları 

Türü ve kapsamı itibariyle medyanın ilgisini çeken olayların tamamı bütün bildirim yerlerine  bildirilir .

Bölge Müdürlüğü Tren Takip ve Kriz Yönetimi Merkezi tarafından yapılacak bildirimler
-Demiryolu araçlarında yangın türü acil durumlarda;

Bildirim Yeri        Bildirim Yeri Kodu Bildirim Koşulları

Genel Müdürlük Tren Takip ve Kriz Yönetimi Merkezi tarafından yapılacak bildirimler

TCDD Bölge Tren Takip Bürosundan Yapılacak Bildirimler

 



  

Sayfa 40 / 59 

 

EK-9.6Acil Durum Türü ve Bildirimleri

1-Acil Durum Tanımı ve Türü

 Belirtilen kazalar dışında meydana gelen tüm kazalar bu kapsamdadır .  
-Bakım onarım amacıyla kapatılan hatlardaki kazalar da dahil olmak üzere, manevra araçlarının veya bakım onarım 
aracı/makinelerinin çarpışmaları, derayları.
-Acil durum prosedürleri gereği bilerek yapılan çarpışma ve deraylar
-Tren geçişi sebebiyle fırlatılan nesneler (balast, buz vb.).
-Hareket halindeki demiryolu aracı ile ilgili elektrik çarpılmaları (park halindeki araçların neden olduğu enerjiye 
kapılmalar hariç).

Acil Durum Bildirim Koşulları 

Türü ve kapsamı itibariyle medyanın ilgisini çeken olayların tamamı bütün bildirim yerlerine  bildirilir .

Bölge Müdürlüğü Tren Takip ve Kriz Yönetimi Merkezi tarafından yapılacak bildirimler
-Diğer kazalar türü acil durumlarda;

Bildirim Yeri        Bildirim Yeri Kodu Bildirim Koşulları

Genel Müdürlük Tren Takip ve Kriz Yönetimi Merkezi tarafından yapılacak bildirimler

TCDD Bölge Tren Takip Bürosundan Yapılacak Bildirimler
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EK-9.7Acil Durum Türü ve Bildirimleri

1-Acil Durum Tanımı ve Türü

 Aşağıdaki durumları içerir;
-Kırık ray
-Hat burulmaları ve hattaki diğer bozulmalar
-Emniyetsiz durum sinyal hatası
-Dur bildirisine uymama
-Hizmetteki demiryolu aracında kırık teker
-Hizmetteki demiryolu aracında kırık mil (aks)
-Dizi ayrılması (cer kanca kopması / otomatik koşum takımı ayrılması)
-Hatta araç girmesi/düşmesi
-Tren veya vagon kaçması
-Doğa olayları
-Diğer olaylar

Acil Durum Bildirim Koşulları 

Türü ve kapsamı itibariyle medyanın ilgisini çeken olayların tamamı bütün bildirim yerlerine  bildirilir .

Bölge Müdürlüğü Tren Takip ve Kriz Yönetimi Merkezi tarafından yapılacak bildirimler
-Kaza öncülerindeki acil durumlarda;

Bildirim Yeri        Bildirim Yeri Kodu Bildirim Koşulları

Genel Müdürlük Tren Takip ve Kriz Yönetimi Merkezi tarafından yapılacak bildirimler

TCDD Bölge Tren Takip Bürosundan Yapılacak Bildirimler
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EK-9.8Acil Durum Türü ve Bildirimleri

1-Acil Durum Tanımı ve Türü

 Demiryolu araçlarına ve tesislerine karşı yapılan sabotaj ve sabotaj ihtimalleri olaylarını içerir.
 Demiryolu araçlarına ve tesislerine karışı yapılan terör saldırıları ve ihtimalleri olayları bu kapsamdadır .
 Kasıtlı olarak tehlikeli müdahale şüphesi olduğunda , demiryolu araçlarının ve demiryolu tesislerinin yok edilmesi, 

zarara uğratılması veya tahrip edilmesi, engellere sebebiyet verilmesi, kasıtlı olarak yanlış işaret veya sinyal 
verilmesi durumlarını içerir.

Acil Durum Bildirim Koşulları 

Türü ve kapsamı itibariyle medyanın ilgisini çeken olayların tamamı bütün bildirim yerlerine  bildirilir .

Bölge Müdürlüğü Tren Takip ve Kriz Yönetimi Merkezi tarafından yapılacak bildirimler
-Sabotaj türü acil durumlarda;

Bildirim Yeri        Bildirim Yeri Kodu Bildirim Koşulları

Genel Müdürlük Tren Takip ve Kriz Yönetimi Merkezi tarafından yapılacak bildirimler

TCDD Bölge Tren Takip Bürosundan Yapılacak Bildirimler
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EK-9.9Acil Durum Türü ve Bildirimleri

1-Acil Durum Tanımı ve Türü

 Yolculara demiryolu çalışanlarına veya demiryolu araçlarına karşı yapılan saldırı veya gasp olaylarıdır .

Acil Durum Bildirim Koşulları 

Türü ve kapsamı itibariyle medyanın ilgisini çeken olayların tamamı bütün bildirim yerlerine  bildirilir .

Bölge Müdürlüğü Tren Takip ve Kriz Yönetimi Merkezi tarafından yapılacak bildirimler
-Saldırı ve gasp türü acil durumlarda;

Bildirim Yeri        Bildirim Yeri Kodu Bildirim Koşulları

Genel Müdürlük Tren Takip ve Kriz Yönetimi Merkezi tarafından yapılacak bildirimler

TCDD Bölge Tren Takip Bürosundan Yapılacak Bildirimler
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EK-9.10Acil Durum Türü ve Bildirimleri

1-Acil Durum Tanımı ve Türü

 Hareket halinde veya gar/istasyon alanlarında yolcu ve personellerle ilgili acil durum olaylarıdır .
 Yolcuların/Personellerin hareketli trenlerde, gar, istasyon alanlarında; yaralama, yaralanma, kamu malına zarar vs 

gibi ulusal acil sağlık merkezlerinden birini, mülki adli ve idari birimleri ilgilendiren acil durumlar,
 Trenlerde veya gar/istasyon alanlarında hastalanma, yaralanma, doğum, kalp krizi, adli yaralanma, cinayet vs türü 

olayları kapsar.

Taşra Tren Takip Bürosu tarafından yapılacak bildirimler
-Yolcu ve personellerle ilgili acil durumlarda;

Bildirim Yeri        Bildirim Yeri Kodu Bildirim Koşulları

Genel Müdürlük Tren Takip Bürosu tarafından yapılacak bildirimler

TCDD Bölge Tren Takip Bürosundan Yapılacak Bildirimler

Acil Durum Bildirim Koşulları 

Türü ve kapsamı itibariyle medyanın ilgisini çeken olayların tamamı bütün bildirim yerlerine  bildirilir .

 



  

Sayfa 45 / 59 

 

EK-9.11Acil Durum Türü ve Bildirimleri

1-Acil Durum Tanımı ve Türü

Trenin tehlikeli olayla bağlantısı olmadan yolda kalma durumudur. Tren Takip Merkezi, trenin yolda kalmasının 
aşağıdaki durumlara yol açacağını gördüğü takdirde yolda kalmayı derhal Acil Durum Sorumlusuna bildirir .
 Toplam 60 dakikadan fazla tehir meydana gelme durumu,
 Tek bir yolcu treni 30 dakikadan fazla gecikme durumu
 Bir veya birden fazla tren (hat kısımları üzerinde de) arıza yapma durumu.

Acil Durum Bildirim Koşulları 

Türü ve kapsamı itibariyle medyanın ilgisini çeken olayların tamamı bütün bildirim yerlerine  bildirilir .

Bölge Müdürlüğü Tren Takip ve Kriz Yönetimi Merkezi tarafından yapılacak bildirimler
-Trenin yolda arızalanması türü acil durumlarda;

Bildirim Yeri        Bildirim Yeri Kodu Bildirim Koşulları

Genel Müdürlük Tren Takip ve Kriz Yönetimi Merkezi tarafından yapılacak bildirimler

TCDD Bölge Tren Takip Bürosundan Yapılacak Bildirimler
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EK-9.12Acil Durum Türü ve Bildirimleri

1-Acil Durum Tanımı ve Türü

Tehlikeli madde içeren vagonların yüklenmesi, doldurulması, taşınması veya boşaltılması esnasında meydana gelen 
kaza ve olaylar sonucunda meydana gelen patlama, yangın, sızma,  çevreyi tehlikeye sokacak biçimde serbest kalma 
gibi acil durumlardır.

Acil Durum Bildirim Koşulları 

Türü ve kapsamı itibariyle medyanın ilgisini çeken olayların tamamı bütün bildirim yerlerine  bildirilir .

Bölge Müdürlüğü Tren Takip ve Kriz Yönetimi Merkezi tarafından yapılacak bildirimler
-Tehlikeli madde taşımacılığındaki acil durumlarda;

Bildirim Yeri        Bildirim Yeri Kodu Bildirim Koşulları

Genel Müdürlük Tren Takip ve Kriz Yönetimi Merkezi tarafından yapılacak bildirimler

TCDD Bölge Tren Takip Bürosundan Yapılacak Bildirimler
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EK-9.12Acil Durum Türü ve Bildirimleri

 Kural olarak, yapısal bir zarar sebebiyle taşıma araçları artık taşıma işlemini devam ettirmeye uygun değilse veya 
herhangi bir sebepten dolayı yeterli emniyet seviyesi artık sağlanamıyorsa bu durumun gerçekleştiği varsayılmak 
zorundadır (Örnek: tank veya konteynerin tahribata uğraması, bir tankın devrilmesi veya çok yakınında yangın 
olması).

 Tehlikeli madde sızıntısında veya ani ürün kaybı tehlikesi olduğunda , kişisel yaralanma, ciddi veya çevresel zarar 
oluştuğunda veya aşağıdaki ölçütlerden biri veya birkaçı meydana geldiğinde , olay Ek-14'e (Tehlikeli maddelerin 
nakliyesi esnasındaki olaylara yönelik rapor örneği) göre rapor edilecektir.
Doğrudan tehlikeli maddelerin taşınması sırasında meydana gelen ölüm veya yaralanma ile aşağıdaki yaralanmalar 
kişisel yaralanma vakaları anlamına gelir;
(a) Yoğun tıbbi bakım gerektiren yaralanmalar;
(b) En az bir gün hastanede kalınmasını gerektiren yaralanmalar ;
(c) En az üç gün üst üste iş göremezliğe (çalışamamazlığa) sebep olan yaralanmalar.
Ürün kaybı;
a) Taşıma kategorisi 0 veya 1 olan tehlikeli  maddelerin 50 kg/50 lt veya daha fazla miktarda;
b) Taşıma kategorisi 2 olan tehlikeli maddelerin 333 kg/333 lt veya daha fazla miktarda; 
c) Taşıma kategorisi 3 veya 4 olan tehlikeli maddelerin 1.000 kg/1000 lt veya daha fazla miktarda sızması/salınması 
anlamındadır.
*Taşıma kategorisi için Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Düzenlemeler (RID) 
madde 1.1.3.6.3'e bakınız

 Bir çevresel acil durum söz konusu olup olmadığını belirlemek için aşağıda belirtilen değerlendirme kriterleri 
kullanılmalıdır:
a) Aşağıdaki durumlarda çevrenin tehlike altında olması ihtimali vardır : eğer serbest kalan (sızan) maddeler (sıvılar, 
gazlar, buharlar) örneğin:
i. Toprağa, zemine sızıyorsa,
ii. Suya karışıyorsa,
iii. Kanal girişlerine karışıyorsa ,
iv. Ortam havasını kirletiyorsa ve zehirlenmelere yol açabilirse ,
v. Yangınlar sonucu zehirli veya yakıcı gazlar ya da buharlar ortaya çıkıyorsa .
b) Aşağıdaki durumlarda genellikle çevre tehlike altında değildir: örneğin:
i. Serbest kalan (sızan) maddelerin miktarı toplanabilecek kadar azsa ve sızıntı yeri kapatılabilecekse ,
ii. Sabit olan depo tesislerinden sızan maddeler, bunlar için öngörülen toplama odalarında toplanabilecekse ,
iii. Gaz şeklindeki maddelerde, sızıntı yerleri (genellikle armatürler) sızdırmaz hale getirilebilecekse.
c) Şüpheli durumda her zaman çevresel acil durum olarak bir sınıflandırma yapılmalıdır (çevresel acil durum söz 
konusu olduğu düşünülmelidir).
Taşınan maddeler Sınıf 6.2 nin (Bulaşıcı Maddeler) tehlikeli maddelerini içeriyorsa, rapor verme yükümlülüğü 
miktar sınırı olmaksızın uygulanır.

 Radyoaktif maddelerin yer aldığı olaylarda, ürün kaybı ölçütü aşağıdaki gibidir: 
a) Ambalajlardan herhangi bir radyoaktif madde salınımı;
b) Çalışanların ve kamunun (insanların) iyonlaşmış radyasyondan korunması için olan düzenlemede belirtilen 
sınırların aşılmasına yol açan yayılma (IAEA Emniyet Yayınları No. 115 –  İyonlaşmış radyasyondan korunmak için 
ve radyasyon kaynaklarının emniyeti için uluslararası temel emniyet standartları ) veya
c) Herhangi bir ambalajın emniyet işlevlerinde (sıkı kaplama, muhafaza altına alma, ısıdan koruma veya kritiklik) 
önemli ölçüde bir azalma meydana geldiği ve bunun sonucu olarak da ek emniyet önlemleri alınmaksızın taşıma 
işlemine devam edilmesinin uygun olmayacağı düşüncesinin doğmasına neden olacak sebepler varsa . 
 Tehlikeli madde sızıntısında, miktarına bakılmaksızın tahmin edilen zararın 50.000 €  aştığı durumlar maddi zarar 
ve/veya çevresel zarar olarak nitelendirilir. Bununla birlikte, doğrudan olayın içerisinde olan tehlikeli madde 
taşıyan nakliye araçlarındaki hasar ve seferin yapıldığı alt yapıdaki hasar dikkate alınmaz . Tehlikeli maddelerin yer 
aldığı olaylarda yetkili kurumların olaya müdahil olması; yetkili kurumların olaya doğrudan müdahil olması veya 
olay sırasında tehlike nedeniyle acil yardım servislerini ve kişilerin tahliyesi ya da halka açık trafik yollarının 
(karayolu, demiryolu) en az üç saat süreyle kapatılması anlamına gelir . 
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EK-10Bildirim Kayıt Formu

Açıklamalar

 Tren Takip ve Kriz Yönetimi Merkezi tarafından doldurulur.

 İsim:__________________________ Görev:_____________________ 

Olay Bilgileri
Tarih : _______________
Saat : _______________
Tren No : _______________
Lokomotif No : _______________
Bildirilen Olay : _______________
Bildirimi Yapan : _______________
Yaralı/Ölü : _______________
Yangın durumu : _______________
Tehlikeli madde : _______________

Hat Bilgileri
Hat Yönü (Nereden) : _________________________________
Hat Yönü (Nereye) : _________________________________ 
Hat Kilometresi : _________________________________
Hattın Başlangıcı : _________________________________
Hattın Sonu : _________________________________
Tren İstasyonu : _________________________________
Yerin Tam Tanımı : _________________________________

Bildirim Yeri Bildirim Durumu (Evet/Hayır)      Saat İstasyon
Tren Takip Merkezi ________________________ _______ _________________________________
Trafik Kontrolörü ________________________ _______ _________________________________
Acil Durum Yöneticisi ________________________ _______ _________________________________
Acil Sağlık (112) ________________________ _______ _________________________________
İtfaiye (110) ________________________ _______ _________________________________
Polis (155) ________________________ _______ _________________________________
Jandarma (156) ________________________ _______ _________________________________

Aracın sefere devam edebilme durumu, şartları (hız kısıtlaması vs.) : ________________________________
İhbarda bulunulduysa; ihbarın bildirildiği birim (polis, savcılık vs.) : ________________________________
İhbarda bulunulan makamdaki evrak kayıt numarası : ________________________________
İhbarda bulunulan makamın telefon numarası : ________________________________
Görev yapan makinistin görevini devralan : ________________________________

       Düzenleyenin ismi: İmza

_____________________ _______________________
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Şirket Merkezi Lojistik 

Müdürlükleri/ 

Şeflikleri 

Sorumluluk Bölgeleri 

İstanbul Kapıkule Kapıkule (Hudut)-Pehlivanköy, Uzunköprü-Pityon (Hudut)-

Alpullu (Hariç), Mandıra-Kırklareli 

Çorlu Alpullu (Dahil)-Çerkezköy (Dahil), Muratlı-Tekirdağ 

Halkalı Çerkezköy (Hariç)-Gebze (Hariç),  
Kazlıçeşme-Sirkeci (Yüzeysel hat) 

Derince Gebze (Dahil)-Arifiye (Hariç) 

Arifiye Arifiye (Dahil)- Vezirhan (Dahil), Arifiye-Adapazarı 

Bozüyük Vezirhan (Hariç)-Karagözler (Dahil) 

Marmaray  Halkalı (Dahil ) - Gebze (dahil ) Marmaray İşletmeciliği Hat 
1, Hat 2 

   

Ankara Eskişehir 

Konvansiyonel 

Enveriye (Hariç) Müselles yolları (Dâhil) 

(0+000-913 ile Km 1+600'den itibaren 2DA sinyali hariç) 

Eskişehir - Polatlı (Dâhil) 

Eskişehir YHT Polatlı (Müselles Hariç) - Alifuatpaşa (YHT Km 147+320 
makas dahil) 

Söğütlüçeşme YHT Alifuatpaşa (YHT Km 147+320 mahas hariç) - Halkalı 

Konya YHT Konya-Ankara Polatlı (Müselles Hariç) - Konya YHT 

Ankara 

Konvansiyonel 

Polatlı (Hariç) - Ankara - Irmak (Hariç) 

Sincan - Sincan OSB Sanayi Hattı 

Ankara YHT Ankara Doğu Giriş Sinyali - Sincan Konvansiyonel Hat Batı 

Giriş Sinyalı - Sincan (Dâhil) - Polatlı (Müselles Dahil) 

Irmak Irmak (Dâhil) - Kalecik (Dâhil) 

Irmak - Çerikli (Dâhil) 

Çankırı Kalecik (Hariç) – Çerkeş (Dâhil) 

Karabük  Çerkeş (Hariç) – Gökçebey (Dâhil)  

Çatalağzı Gökçebey (Hariç) - Zonguldak 

Yerköy Çerikli (Hariç) – Yenifakılı (Dâhil) 

Kayseri  Yenifakılı (Hariç) - Kayseri (Km) 

(Kayseri Kuzey Geçiş Dâhil) 

Boğazköprü – Ulukışla (Hariç) 

   

İzmir İzmir Basmane (Dahil)-Ulukent (Hariç), Alsancak (Dahil)- Torbalı 

(Dahil), Torbalı-Ödemiş, Çatal-Tire 

Bandırma Bandırma (Dahil)-Susurluk (Hariç) 

Balıkesir Susurluk (Dahil)-Balıkesir - Soma (Hariç) 

Soma Soma (Dahil)-Akhisar (Hariç) 
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Manisa Muradiye (Dahil)-Manisa-Alaşehir (Hariç), Manisa (Dahil)-

Akhisar (Dahil), Çobanisa-Kemalpaşa 

Biçerova Aliağa-Ulukent (Dahil), Menemen-Muradiye (Hariç), 
Biçerova-Nemrut 

Uşak Alaşehir (Dahil)-Uşak-Dumlupınar (Hariç) 

Ortaklar Ortaklar (Dahil)-Torbalı (Hariç), Ortaklar-Söke 

Aydın Nazilli (Dahil)-Aydın-Ortaklar (Hariç) 

Denizli Nazilli (Hariç)-Denizli-Kaklık (Hariç), Goncalı-Denizli   

   

Sivas Sivas Kayseri (Hariç)-Sivas-Çetinkaya (Dahil), Hanlı (Dahil)-

Bostankaya, Tecer-Yenikangal, Kalın-Zile (Hariç) 

Divriği Çetinkaya (Hariç)-İliç (Dahil) 

Erzincan İliç (Hariç)-Aşkale (Hariç) 

Erzurum Aşkale (Dahil)-Sarıkamış (Hariç) 

Kars Sarıkamış (Dahil)-Kars-Doğukapı-Hudut/Canbaz-Hudut 

Samsun Zile (Dahil)-Samsun, Samsun-Azot, Samsun-Çarşamba 

   

Malatya Malatya Malatya-Yazıhan (Dahil), Malatya-Narlı (Hariç), Malatya-

Baskil (Hariç) 

Hekimhan Yazıhan(Hariç)-Çetinkaya(Hariç) 

Elazığ Baskil (Dahil)-Elazığ, Elazığ-Konak (Dahil), Elazığ-Maden 
(Hariç) 

Muş Genç (Hariç)-Çizmeburun (Dahil) 

Tatvan Çizmeburun (Hariç)-Tatvan İskele 

Van Van İskele-Kapıköy (Hudut) 

Diyarbakır Maden (Dahil)-Diyarbakır, Diyarbakır-Bismil (Dahil) 

Batman Bismil (Hariç)-Kurtalan 

Muratbağı Konak (Hariç)-Genç (Dahil) 

   

Adana Adana Ulukışla (Dahil)-Yenice (Dahil)-Fevzipaşa (Hariç) 

İskenderun Toprakkale (Hariç)-İskenderun 

Gaziantep Narlı (Dahil)-Fevzipaşa (Dahil)-Meydanekbez (Hudut)-

Köprüağzı-Kahramanmaraş-Karkamış-Çobanbey (Hudut)-

Nusaybin-Şenyurt-Mardin 

Mersin Mersin-Yenice (Hariç) 

Konya Konya (Dahil)-Ereğli (Dahil)-Ulukışla (Hariç) 

   

Afyonkarahisar  Afyon   Değirmenözü (Hariç)-Afyonkarahisar-Konya (Km 432+926 

Giriş Sinyali Hariç) 

Afyonkarahisar-Dumlupınar (Dahil)  

Afyonkarahisar-Karakuyu-Kaklık (Km 280+560 Dahil) 
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Sütlaç-Çivril  

Karakuyu-Eğirdir  

Gümüşgün-Burdur  

Bozanönü-Isparta  

Kütahya Değirmenözü (Dahil)-Eskişehir 2DB Giriş Sinyali (Km 

1+600 Hariç)-Enveriye (Dahil)-201 Makas (Hariç) 

Balıkesir  (Alayunt Cihet Km 259+200'deki Sinyal Hariç)-

Tavşanlı-Kütahya-Alayunt 

Tavşanlı-Tunçbilek  

Kütahya-Azot-S.Ömer 
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Yapıldı

1 ☐

2 ☐

3 ☐

4 ☐

5 ☐

6 ☐

☐

1 ☐

2 ☐

3 ☐

☐

1 ☐

2 ☐

3 ☐

4 ☐

☐

1 ☐

2 ☐

3 ☐

1 ☐

2 ☐

3 ☐

4 ☐

5 ☐

6 ☐

7 ☐

*Not: Yapılan işlemlerin onay kutusu işaretlenecektir.

**Not: Bu form her trende markizde en az 2 adet bulundurulacaktır.

Kendini koru (Tehlikeli madde ile vücut temasından kaçın)

DETAYLI BİLGİLENDİRME, KAZA/OLAY YERİNİN YÖNETİMİNİN DEVRALINMASI

Polis (155) veya Jandarmadan (156) yardım iste

Trafik Kumanda Merkezine ilave bilgileri aktar

Acil durum yerine intikal eden yardım ekiplerini bilgilendir

İmza

Tarih

Saat

Düzenleyenin Adı Soyadı

Kaza/Olay yerindeki delilleri koru

Kaza Bildirim Formunda (EK-13)  yer alan bilgileri tespit et

Araştırma makamlarına yorum içermeden sadece gereken bilgileri ver

Acil durum yerini yetkilere devret

AÇIKLAMA: Bu form tüm tren ve demiryolu araçlarında tren şefliği görevini yürüten personelde, tüm gar, istasyon, 

demiryolunda turne, kontrol ve çalışma yapan personel ile ekiplerin sorumlusunda bulundurulur.

     Olaya karışan Tehlikeli Madde Yüklü Vagon var ise:

Sızma veya dökülme varsa 110’dan yardım iste, tehlikeli madde hakkında bilgi ver

Taşıma evrakı ekinde bulunan belgede belirlenen acil tedbirleri al

Acil ek yardım taleplerini kumanda merkezine bildir

Yangına müdahale et (yangın söndürücüler: lokomotifte / sürücü kabininde / hizmet odasında)

Kendini koru (Duman zehirlenmelerine dikkat et, rüzgârın tersi istikamette dur)

İlk yardım müdahalelerini yap

     Yangın var ise:

110’dan yardım iste

KİŞİSEL EMNİYET, KURTARMA VE İLKYARDIM 

     Yaralılar var ise:

112’den yardım iste

Acil ek yardım taleplerini kumanda merkezine bildir

EK-12

Elektrifikasyonlu hat ise enerjiyi kestir

Kaza/olay yerini emniyete al

Kaza/olay nedeniyle etkilenen hatlarda kaza/olay yerine yakın demiryolu taşıtı varsa durdurma tedbirlerini al

BİLDİRİM VE KAZA/OLAY YERİ EMNİYETİNİN SAĞLANMASI

Trafik Kumanda Merkezini bilgilendir

Trafiğin durdurulmasını sağla

Kendini, diğer personelleri ve yolcuları emniyete al

Makinist Olay Yeri İlk İşlemler

 
 

 
 

 



   

Sayfa 53 / 59 

 

Kaza Bildirimi

EK-13Kaza Bildirim Formu

2.Olay ve hat bilgileri

3. Olayın kısa tasviri (gerekirse lokomotif kaza krokisi kullanılmalı)

4. Yaralanan şahıslar (isim ve adresler) yaralanma türü

5. Kaza şahitleri (isim ve adresler) - şahitlik edeceği olay

6. Şirkete ait araçlardaki ve tesislerdeki hasar tespiti

1.Form açıklamaları

 Makinist tarafından olaydan sonra doldurulmalıdır.

 Bu form doldurulmuş olarak Acil Durum Sorumlusuna verilir.

 İsim     :__________________________ 

 Görev :_____________________

Olay bilgileri
Tarih : _______________
Saat : _______________
Km : _______________
Hava Durumu : _______________
Görüş Mesafesi : _______________
Tren No : _______________
Lokomotif No : _______________

Hat bilgileri
Hat Yönü (Nereden) : _________________________________
Hat Yönü (Nereye) : _________________________________ 
Hat Kilometresi : _________________________________
Hattın Başlangıcı : _________________________________
Hattın Sonu : _________________________________
Tren İstasyonu : _________________________________
Yerin Tam Tanımı : _________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Olaya karışan tehlikeli madde var mı? _______________________________________________________
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Kaza Bildirimi

EK-13Kaza Bildirim Formu

9. Kazaya karışan diğer kişilerin zararı (hasar)

10. Tamamlayıcı bilgiler, fotoğraflar, emirler (komutlar), raporun ekleri

8.Kazaya karışan harici unsurlar

11. Polis bilgilendirildi mi? Eğer bilgilendirildiyse, görev yeri?

7.Sefere elverişsiz ana ve tali yollar ve işletmenin devamının sağlanmasına yönelik önlemler

12. Kamuoyunun olay ile ilgisi var mı?

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Yabancı Etki Türü (Otomobil, Kamyon, Otobüs, Ağaç, Hayvan) : __________________________________________
Ayrıntılı Tasvir (Araç Plakası, ayrıntılı bilgiler) : __________________________________________
Araç Sahibi, Sürücü, Gayrımenkul Sahibi, Konum : __________________________________________
Sigorta Numarası : __________________________________________
Ek bilgiler :_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

                                        İmza:_________________________        Tarih: ______________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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Nakliyecinin ağır bir kaza veya olayında ve demiryolu trafiğindeki ağır bir kaza veya olayda 

gerektiğinde gönderilecek olan aşağıdaki raporun gönderileceği  

yetkili makamın adresi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
Ü

Z
E

N
L

E
M

E
 /

 

K
O

N
T

R
O

L
 

FORMU DOLDURAN: 

 

________________________________ 

İMZA: 

 

________________________________ 

YER: 

 

________________________________ 

TARİH: 

 

________________________________ 

KONTROL EDEN: 

 

________________________________ 

İMZA: 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
(Bu kapak sayfası, rapor iletilmeden önce yetkili makam tarafından doldurulmalıdır) 
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1. Trafik taşıyıcısı 

Taşıyıcı: 

Demiryolu altyapı operatörü: 

İrtibat Kişisi: 

☐ Demiryolu 

Vagon / araç no (beyan isteğe bağlı): 

________________________________ 

Adres: 

 

Tel: 

☐Karayolu 

Araç plakası (beyan isteğe bağlı): 

________________________________ 

2. Olayın tarihi ve yeri 

 

Yıl: __________ 

 

Ay: __________ 

 

Gün: __________ 

 

Saat: __________ 

Demiryolu 

☐ İstasyon 

☐ Manevra istasyonu /tren teşkil istasyonu 

☐ Yükleme / boşaltma / transfer tesisi 

İl / Devlet: ______________________________ 

☐Hat 

Hattın adı: ______________________________ 

Kilometre: ______________________________ 

Karayolu 

☐ Yerleşim yeri 

☐ Yükleme / boşaltma / transfer tesisi 

☐ Yerleşim yeri dışı 

İl / Devlet: ______________________________ 

 

3. Topoğrafya 

☐ Rampa / iniş 

☐ Tünel 

☐ Köprü / alt geçit 

☐ Kavşak 

4. Özel hava şartları 

☐ Yağmur   ☐ Fırtına         

☐ Kar yağışı                                   ☐ Kasırga  

☐ Kayganlık                                    Sıcaklık: _____°C 

☐ Sis                                       

5. Olayın tasviri 

 

6. Olaya karışan tehlikeli maddeler 

UN-

numarası(1) Sınıf 
Paketleme 

grubu 

Tahmini 

ürün kaybı  

miktarı (kg 

veya litre)(2) 

Muhafaza 

yöntemi(3) 

Muhafaza 

malzemesi 

Muhafaza kaybının 

türü(4) 

    0  0 

    0  0 

    0  0 

    0  0 
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1) Kendileri için RID/ADR - 274 özel yönetmeliğinin geçerli 

olduğu toplu kayıt içerisinde bulunan tehlikeli maddelerde ek 

olarak teknik isimlendirme de bildirilmelidir. 

2) 7 Sınıfından radyoaktif maddeler için 

RID/ADR’nin 1.8.5.3 Bölümündeki kriterlere göre 

değerler bildirilmelidir. 
3) ilgili numarayı belirtin 

1 Ambalaj                       

2 IBC 

3 Büyük ambalaj 

4 Küçük kontayner 

5 Vagon 

 

6 Araç 

7 Tang Vagonu 

8 Tanker 

9 Akülü Vagon 

10 Tüplü gaz tankeri 

4) ilgili numarayı belirtin 

1 Kayıp 

2 Yangın 

3 Patlama 

4 Yapısal Hata 

7. Olayın nedeni (eğer açık olarak belliyse) 

☐ Teknik kusur 

☐ Yük emniyeti 

☐ İşletmesel nedenler (demiryolu işletmesi) 

☐ 

Diğer___________________________________________________________________________________

____ 
 

8. Olayın etkileri 

 

Olaya karışan tehlikeli maddelerle bağlantılı insanlara yönelik zararlar: 

☐ Ölüm(Adet: _____ ) 

☐ Yaralanma            (Adet: _____ ) 

Ürün kaybı: 

☐ Evet 

☐ Hayır 

☐ Muhtemel ürün kaybı riski 

Maddi zararlar / çevre zararları: 

☐ Tahmini zarar tutarı < veya =  50.000 € 

☐ Tahmini zarar tutarı > 50.000 € 

Resmi makamların iştiraki: 

☐ Evet                                         

☐ Hayır 

 

☐ Olaya karışan tehlikeli maddeden dolayı en az üç 

saat için insanların tahliyesi 

☐ Olaya karışan tehlikeli maddeden dolayı en az üç 

saat için halka açık yolların kapatılması 

Eğer gerekliyse yetkili makam konuyla ilgili ilave bilgiler talep edebilir.
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(5566/Model) 

ÖLÜM VE YARALANMA İLE SONUÇLANAN OLAYLARDA  
DÜZENLENENECEK TUTANAK 

 
OLAY TARİHİ   : …../…../………….. (2)TRENİN LİVRE HIZI : …………..  HAVA DURUMU : …….. 
TREN NO.SU  :………………………… (3)TRENİN GERÇEK HIZI : …………..  LOKO ADETİ : …….. 
OLAY SAATİ  :………………………… (4)LOKONUN YERİ  : ………….. 
YERİ VE KM.Sİ  :………………………… (5)YOL DURUMU  : …………………………………………………………………… 
(1) LOKO DURUMU  :………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

(7) OLAYIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİ:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(8) OLAYIN NEDENİ 
 

(9) DELİLLER 
 

(10) KAZANIN ÖNLENMESİ İÇİN ALINMIŞ OLAN ÖNLEMLER 
 

(1
1)

O
LA

YL
A

 İL
G

İL
İ 

O
LA

N
LA

R
 

ADI SOYADI  SİCİL NO.SU UNVANI  AÇIK ADRESİ  
………………………………… ……………………. ………………………       ……………………………………………………………………… 
………………………………… ……………………. ………………………       ……………………………………………………………………… 
………………………………… ……………………. ………………………       …………………………………………………………………….. 
………………………………… ……………………. ………………………       ……………………………………………………………………… 
………………………………… ……………………. ………………………       ……………………………………………………………………… 
 

(1
2)

 
TA

N
IK

LA
R

 ADI SOYADI                                 AÇIK ADRESİ   AÇIKLAMA  
………………………………… …………………………….………………………………………… ……………………………………………………… 
………………………………… …………………….………………………………………………… ……………………………………………………… 
………………………………… …………………….………………………………………………… ……………………………………………………… 
 

Ö
LÜ

 V
EY

A
 Y

A
R

A
LI

LA
R

IN
  

ADI SOYADI D.TARİHİ VE YERİ  NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU                   (14)DURUMU 
    İL  İLÇE                    NÜF. CÜZ. NO.   
………………………… …………………………. …………………………… ………………………… ……………………...      …………………................ 
………………………… …………………………. …………………………… ………………………… ……………………...      …………………................ 
………………………… …………………………. …………………………… ………………………… ……………………...      …………………................ 
 

(15)TANIMI 
 

(16)OLAY ANINDAKİ DURUMU VE LOKO/MAKİNADAN GÖRÜŞ UZAKLIĞI: 
 

(17)YARALI HAKKINDA YAPILAN İŞLEMLER: 
 

(18)CESEDİN KORUNMASI İÇİN ALINAN ÖNLEMLER: 
 

(19)DOKTOR MUAYENE RAPORU: (20)ARACIN PLAKASI 

                 (21) Bu tutanak tarafınızdan doldurularak imzalanır.            Tarih: ……/……/………               Saat: …………. 
                 Tutanağı düzenleyen görevli                                        Tren Şefi                   Makinist            2. Makinist/Yrd. Makinist 
 
 
                 İlgili                                               Tanık                           Tanık                        Tanık 
 
 
(22)EKLER: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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AÇIKLAMALAR 

(1) LOKO DURUMU: Tren ya da manevra lokosunun kaza/olay anında düz ya da ters yönlü olduğu yazılacaktır. 

(2) TRENİN LİVRE HIZI: Trenin olay yerinde kalkış-varış tarifesindeki hızı yazılacaktır. 

(3) TRENİN GERÇEK HIZI: Trenin olay anındaki hızı yazılacaktır. 

(4) LOKONUN YERİ: Lokomotifin tren ya da manevra dizisinin neresinde olduğu, tren ranforlu ise lokonun arka veya ön 

ranfer olduğu belirtilecektir. 

(5) YOL DURUMU: Kaza/olayın olduğu yerdeki yolun sağa veya sola kurplu, inişli veya çıkışlı (biliniyorsa “binde” olarak 

değeri) ya da düz yol olduğu belirtilecektir. 

(6) HAVA DURUMU: Kaza/olayın olduğu andaki havanın durumu (açık, sisli, yağmurlu, kar yağışlı, sulu sepken, sisli, 

güneşli vb. şekilde) yazılacaktır. 

(7) OLAYIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİ: Kaza/olayın meydana geliş şekli ayrıntılı olarak yazılacaktır. 

(8) OLAYIN NEDENİ: Kaza/olayın meydana gelmesindeki ana ve yardımcı etkenler yazılacaktır. 

(9) DELİLLER: Kaza/olayla ilgili delil olarak kullanılabilecek şeyler var ise bu bölüme yazılacaktır.  

(10) KAZANIN ÖNLENMESİ İÇİN ALINMIŞ OLAN ÖNLEMLER:  Tren ya da istasyon personeli tarafından kaza/olay 

ihtimali görüldüğü andan itibaren alınmış olan önlemler (sinyalin kırmızıya çevrilmesi, makasın çevrilmesi, düdük çalınması, 

seri fren yapılması vb.) belirtilecektir. 

(11) OLAYLA İLGİLİ OLANLAR: Kaza/olayla ilgili olan tren veya istasyon personeli ise adı soyadı, sicil ve unvanlarıyla 

birlikte açık adresi, III. Şahıs ise sadece adı soyadı ile açık adresi kısmı doldurulacaktır. III. Şahıs herhangi bir kamu kurum 

ve kuruluşlarında görevli ise çalıştığı kurumdaki sicil ve unvanı ile kurum adı da belirtilecektir. 

(12) TANIKLAR: Kaza/olayın gerçekleşmesine tanık olan ve tanıklık yapmayı kabul edenlerin adı soyadı ve açık adresi 

yazılacaktır. Mümkün olduğu ölçüde tanığın tanık olduğu kaza/olayı yazılı olarak anlatması istenecek ve imzası alınarak 

tutanağa eklenecektir. Bu gibi durumlarda tanığın beyanının yazılı olarak alınıp alınmadığı, alınmışsa ekte olup olmadığı 

“Açıklama” kısmında belirtilecektir. 

(13) KİMLİK BİLGİLERİ: Kaza/olay sırasında ölen ya da yaralanan şahsın kimlik bilgileri yazılacaktır. 

(14) DURUMU: Kaza/olaya uğrayanın ölü ya da yaralı olduğu yazılacaktır. 

(15) TANIMI: Kaza/olay sırasında ölen ya da yaralanan şahsın üzerinden kimlik çıkmamışsa eşkali yazılacaktır. 

(16) OLAY ANINDAKİ DURUMU VE LOKO/MAKİNADAN GÖRÜŞ UZAKLIĞI: Ölü yveya yaralının olay öncesi 

hareketleri ve şahsın makinadan görüş uzaklığı yazılacaktır. 

(17) YARALI HAKKINDA YAPILAN İŞLEMLER: Kaza/olay anında yaralanan şahsa yapılan ilk yardım ile sağlık 

kuruluşlarına ulaştırılmak üzere refakatle görevlendirilen kişi hakkında bilgiler ile araçla gönderilmişse plaka numrası ve 

gönderildiği sağlık kuruluşunun adı belirtilecektir. 

(18) CESEDİN KORUNMASI İÇİN ALINAN ÖNLEMLER: Ölümle sonuçlanan kaza/olaylarda cesedin korunması için 

refakatçi bırakılıp bırakılmadığı ve alınan diğer önlemler belirtilecektir. 

(19) DOKTOR MUAYENE RAPORU: Kaza/olay yerine doktor gelerk ölü veya yaralılar hakkında rapor düzenlemiş ise 

“Var. Rapor Ek …dedir.” Şeklinde yazılacak ve tutanağa bu rapor eklenecektir. 

(20) ARACIN PLAKASI: Olayda karayolu aracı varsa plakası yazılacaktır. 

(21) Bu bölüme tutanağın düzenlendiği tarih ve saat yazılarak tutanağı düzenleyen, Tren Şefi, Makinist, Yardımcı Makinist 

ve tanıklar ile olayla ilgili diğer personel veya III.şahısların ad ve soyadları yazılarak imza edilecektir. 

(22) EKLER: Yukarıda belirtilen bölümlerle ilgili olan ekler tek tek bu kısma yazılacaktır. 

NOT: 

1- Modelin A nushası Cumhuriyet Savcılığına, B nüshası Yolcu Servis Müdürlüğüne gönderilecek, C nüshası ise Dip 

Koçanı olarak saklanacaktır. 

2- Formun doldurulması sırasında, formdaki hanelerin yetmemesi durumunda ikinci bir form sayfası düzenlenecek ve tüm 

ilgililer tarafından imzalanacaktır. 

 

 


