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MiLLi EĞiTiM BAKANLIĞI
Özel Ögretim Kurumlan Genel Müdürlüğü

Sayı : 3250l5l l4l0.02-E.
Konu: Zonguldak Hemzemin Geçit

Kaza İnceleme Raporu

............VALİLİĞİNE
(il Milli Eğitim Müdürlüğii)

iıgi: 09.|2.20|6 tarihli ve 946653 l 2-050.04(002)-E .92932 sayflı yazı.

02 Haziran 20|6 tarihinde Zonguldak ili, Çaycuma ilçesinde demiryolu
km:367+079'da bulunan hemzemin geçitte 24236 say:I.ı yük treni ile 78 SH l79 plakalı
otomobilin çarpışması neticesinde 2 kişi vefat etmiş, 2 kişi yaralanmıştır.

16 Temmuz 20l5 tarihli 29418 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
Demiryolları Kazalannı ve Olaylarını Araşttrma ve İnceleme Yönetmeliğine göre kaza
incelemesi yapılmış olup kaza inceleme raporu 08l|2120|6 taihinde karara bağlanmıştır.

Demiryollarında can, mal ve çewe emniyetine yönelik mevzuat ve uygulamaların
geliştirilmesine, ileride olabilecek benzer kazalann önlenmesine katkı sağlayacak tavsiyeleri
içeren ve ekte gönderilen kaza inceleme raponınun dikkate alınmasını, ilk ve orta dereceli
okullardaki trafik derslerinde demiryolu hemzemin geçitleri konusunda daha fazla dikkat

çekecek şekilde yer verilmesini ayrıca siinicü kurslarındaki eğitimlerde teorik dersler
okutulurken, derste bu kaza raporuna da yer verilmesi ve raporun incelenmesi hususunda
bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Kemat ŞAMLIOĞLU
Bakan a.

Genel Müdür V

Ek: Kaza İnceleme faporu (23 sayfa)

DAĞlTIM:
B Plan

Mcb Bcşevler Kampüsü E-Blok Beşevlcf/ANI(AR_A
Elektronik Ağ: ookgrn. meb.gov. tr
e-po§ta: ookgn@meb.gov.ır

Aynntılı bilgi için: Cwdet BULUT Şb,Md.
Tel : (0 3l2) 4l3 34 32

, Faks: (0 3l2)223 9926

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmışıır- hnp://9wak§orgu.meb.gov.ır adresinden 286f-b406-348e-84e6-6484 kodu ile teyil edilebilir.
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[ILAŞTİRMA. DENIZCILİK V! HAtsERLEŞME BARANLIEI

*o16 4pIŞTIRMA VE INCELEME KuRULU

Salı :946653l2-050.04[04J-E,929]2
Konu : Zongultlak Hemzeııin Geçit Kaza

Inceleme Rıporu

09.12.20i6

2 Haİran 2016 tarihindc ZongııIdak İli, Çaycuma İ}esindc derıiryolu km: 367+079'da
bulunan hcmzcmin gcçiıüc 24236 ıayılı yü treni ile 78 SH l79 plakalı olomobiliı çaryışma§ı
neticcsiuie 2 kişi vefat etmiş, 2 kişi yaıalaııın§tıı.

16 '|'emmuz 2015 rerihla 29418 sayılı Recmi Gazçtede yayımlanaıık yürürliiğc gircn
Dcınlıyolu Kazalarrnı vt Olaylarını Araştırma vE İncclemc Yöneımeliğine göre tıza ingclcntcsi
yzpılmış olup kazı ingelcme raporu 08/1212016 farihinde Kıırulumuzda giiritş(ılctck kartra
bağlanınıştır, Söz konusu rapor Kunılıımuz inlemei sit€sinde (w*ıı,.kaik,gov.tr) yayımlanmışıır.

Demiryollanndı cın, mal vc çcvrc cmniyctinc yönelik mevzual ve uygulamaların
gğlişlirilmğsinc vc ilcridc olabilccck bcnztr kazalaıın ,iinlenmcsinc katkr sağlayacak tavsiyelcri
içercn söz konusu raporun dikiate alınması hususunda gcreğini arz ve rica ederiın.
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Mustafa FIRAT
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2 HAZİRAN 2016 TARltilNDEl<l712r6 NUMARALI TREN ıLn 78 sİI r79

PInKALİ ARAC1N IIEIı,ı2EIEİN GEÇİT Iaz^sINA İLişIğN
KAZA İNCELEME RAPORU

ZoBgutdıi İIi ÇıyGııEı İI9e8l K[ı 36?+0?9'dıki Hcozıııılı Gçiı
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AMAÇ

Bu deıniryolrı kazası. 1617120l5 tarilıli vc 294l8 sayılı Resmi Gazeıede yayınılanarak

loı{lrl0ğe gircn "Dcmiryolu Ksztl,arını vc ()laylannı Araşırma vc İııcc|eme Yönetmeliği-

hükümlcri doğrulıusunda ince|enmişıir.

Demiryolu kaza ve olay ingelgmesinin amacı; dcmiryolu kaza vc olaylarının meydana

gelmesine ncdcn olan gerçek scbepleıe u|aşmal surttiyic dcmiryollarında ca& ırı.:rl v9 çevre

emniyetine yünelik ınevzuat ve uygulamalann gellştirilmesine ve ileridc olabileç€k bcn?€T

kaeı vc olaylaıın önienırcsine kııiı sağlayacak ıavsi;-clcrde bulunmıktıı

Bu kca iııccltmesi adli v*ya idari soruşıurma niteliğinde olırıadığı gibi, ımacı suçıı vc

§uçluyu ıcgpil glınğk vcya sü!rum}uluk payiaşıırmak dcğildir.

Kaza Aısşnrma Kurulıınıın 21612016 tarihli vc 946653|2-66a4098l sayılı gör€v cmri

ile kaza inceleme,siıi yıpmak üzcrc u.zrnanlaı göreviendirilmiştiı

4!- ut.ıstıı« ıeızcııı! \t tı^!EiLe*g! ı.lı Aı,i ı.x) r Ar. .ı 
^şT|iıı ^ 
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TANIMLAn vE KISAL,rMALAR
Bıüvo: Makinisl siirücü belgesini ifade edcı

DĞmiryoIu Atlyapı lşktmcchi: Tagamıfuııdakİ demİryulu ıltyapısını gfrvenlİ bir şukilde

işlctmclı ve demiryolu tıen i$lötmğİleıinin hizmeiinc sunmak hususuıda yotkilundiıilmiş

Ianıu ıiiızol kişileri ve şiıketlcıidir.

Dtoiryolu Tıeı lştameciıi: Ulusal demiıyııtu altyapı ğ üzşriııde yiik ve/vcya yoicu

nşımacıiığ yapmak iDera 1,ctkiloııdiıilmiş k$rtıu llirol kişileri ve şiıkeilacidir.

Ka|kış-Vınş Tırifcıi Clivre): Büitirı ırgnleıin i§tctyon ve duıaklara varış, durış vc t6lkış
§srilerİnİ, bulıışma vc önc goçmcloriıi, yolcu trenleıinin lğşkilıtını vo irtibıtlarıru renterin

hai kacİmlerine, tranh clnsine, loktı tipinc gtlre Ağkaılğfiili. lrenlorin on yüksoi }ızıııı, doğal

ve en aı seyir süıtlarini isıa*yonl,aıın birbirinc olan uıaklığüt gö8tclsn ve tenlorle ilgiti diğcr

bilgilerin yer atüğı kinpçığı iiirde eder.

Scyir oomentl: Demiryırlu hçmzomin geçİdindcn son biı yılda gğçtn rren soyısının yıtl*
ortrlame giinliik doğeri ilo kaıayolu aıaç sıy!§nın yıllık odalaına eünlilk tcJii (YOGT)

değoıinin çaıpımıyla clde edilon sayıyı ifadc edcr.

TCI}I}: Tilıkiye Cumhuıiyeıi Devlet Demiryollırı İşlckncsi Gtntl MüdürIWüıü ifadı cd?(.

Trılik Cctvcll: Trenlcrin 1tk çıkış İcıasyonu ile §on varış istasyohuna kadaı olan rıarış, duruş.

kalk,ş btıluşma, öüe ppçmo işlemleri ilc yolda rncydaııa gclen heı türlü af,sat]ü vc

diizenşizlikleıin kıydcdilnıesine yıııayarl tıtne ait işlomtcrin koniıoliinö, loiomotif vğ

vagonlann haĞketlctirıo ait istatistiti bilgileıia tespitino vo işletmo sonuçlarıııa

değerlendirilmesine esas tğşkil eden formu ifade çder.

Tniitı knıtııdı Mcrkçıiı Tsı ve TMı sigieminin uygulandığı denıiryolu böiilmilndc

tof8in ır]ıtıtliİmaıi içh. kumanda makiırasıouı kungruf oihaznın haberloşmc ıistminin ve

işlem kaydedici cihızm, yol kcsimi ilç İstasyonian gOsteren küçük ölçckli Üı şemıyı da

içertn biı paııonun da buiıınduğu iaj'*lo ilgili işlemlerin yıpılıp kumaııda edildiği ve

tılimatlanı vcriidiği yeıi ifıde eder.

-a'v Lr.Asnıİa^ ğĞNuİü vE ıİı!ğİ-§c a^İ^ı'uf,l İ^ıi 
^ıAJnıı,lA 

vE ll(lıtıılE llrılJtlJ

rn!!*m*,.gfomm'**u



ı. özET
2 Haziıan 2016 tarihinde Kaıahiik-Zorıguldeü scfşini yapan 34Zi6 rıolu yllk trcnİ;

r]ökççbey-Çaycuma İsıısyonlııı ırusı Ahatlı Köyü Movkiindc km j57+079'du bu|unan

hernzcmin geçiıtm geçcıken funt 0l:33'do. Çtycııma istiRamsiinden goiorek 57.25 nolu ii
yulunlaıı Perşınbe Boldasine ıcytoden 78 SH I79 plakıJı olümobillğ çaşışmtşırı.

78 SH l79 ple*alı otomobilde buluınn aıaç süıücüsü 27 yaşındaki erkak şahs ğıı
yaıah olarak kıldınldığı Çaycııma De\4eı }ia§bııösindc alnı giin haetancde hayaiını

kaybetmİş, ön yolcu kohuğunda otuıan silrüçliüııain 50 ysş:nde*i kıyınpedtrİ kıza yörinde

h[yoünı kaybetmİştir, Olomobilİn arka koliuğtında otumn §ilriicünün eşi 24 yEşında vc 1.5

aylrk oğlu ağıı yaııtı olarak Zonguldck Bültrıi Ecğvit Ünisemiesi Tıp Fakti|bsine

k alÖnlmıştıİ.

Kaza gonucu derıiryulu ıraçJannda, domiryolu hatıındı ıç çclıodc kayda doğor bir

hasaı mrydaoa golmomişür. ifueaya kaıışn 78 SH l79 plalıalı Raıault maıka obınöbil

kullandamayacak duruına gelmiştiı.

Rısir l (Kaza Ycriıin Uydu Gör6ııt0sll)

2. KAZAYA İLİşKİN BiLGtLER

2.1. Kızı H.lüJndıLl llctaylıı

LlJ Kırı Bildirini
Kaza, Kıuıı]uıııııza 2 H:aziraı 2016 lııihinde saat 06:5ll'da TCDD Genel Müdulüğ{i

uıafınclan SM§ blldirimi ile ihbaı cdilmiştit.

,'at-/ lrr§Tfi,aA DEllğcı.ğ, \,E HAEEıIE5ME Bd(AıtLtcl J(ıA 
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Z.t.2 Kııı Btlgil.ri

Tırih tc sııt
kııının ytri

ı 2.6,201ö 01:33

: 2ronguldak lli, Çıycuıııa İlçeii, Ahatlı K6ıü mçvkiİ Jenıiryolu

hattı km:567+079'daii hemzçmin geçit
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Rııim 2 (Kızı Ye,rinin Haıiia Gtiıiintüil)

Cıı l(ıyby'Yırılııoı : Otomobil *ürüçtleü ve ıin yolou kolhığurıda rıturaıı şahıs veht

çtmiş. arkı lıoliukİcİ,i bebek ve annesl agİ ynİEls!İtııştıf-

IIııır vc Zırırlır : Demirrolu araglmıda vö tcsisl€ılnde kayda değer bit zeıar

meyduna gelmeınişir. Kırayolu aracı kullınılamayacü halc

gs|miş olup ka§io doğst,i yailşk 14.000,00 TL dir. Tchir e,dçıı

tıenleıdeı dolayı 1 t.083. l 5 TL maddi zaızı moydaoı gelmiştir.

2.1.t. Kızı Ycri A§ıpı Bilgilcri
Traf* Yönetim Sistçmi : TSİ

Yol : 49-430 kg/m ny, xın yol yanilcrtıe 1995 ıadhiıdc yapılınışlır.

Sinyalizasyoı ; CTC-AT§

Elekınfikasyon : _

a

üııt eıoşııı

4,"g. u,A§r|ı-v^ Dalülzct-ü \'E ı_rr!ıl-EşirE !ı(^İt]rj t_ıt^ 
^ıı§lıİİ^ vE lüüıııliıo, (Uıa/LU

a< H ax. ffi§gffi s|ct,ıı}eı..Pau



Yol Fğmlcri , 

H;;ı;#Tren 
(.j66+500) kaze yerino (367+079) doğru

Heırızemin Goçiı Sınıfı ; Fls$irlü-çanh vt otomaf k briyor sisıomli iııınzomiı goçiı

Crcçiı Kıptama Ciısi : Konıpozit

2"1,4. Hıvı vc GErtş Bllgilcri

Hıva Durumu : Zongulı|ak İlİ Çıycıuna İtçusindo kaza gioihdc hava açık vo

§rcalilık goce ya[loşık l3'C'dir.

Gör§ Dunımu : Yığmıır, sİs. pırs vs. kaynallı görüşt oIurD^ıJz etkİIoyeoĞk

durumlar mgvgut değildir. GErüş olüıkça ç*hı
2.1, Kıııyı Ifuryın Dımiryolu vo Ksrıyolu Arıçhnnı Att §iiıllır
Deıniryolu Alryapı İşIetmeciı i: 'I'CDD

Demiryolu Troo İşletmeciıi :'ICDD

2.Z.l. Z4:136 T ı ıı 8ilgiltri
TrenNumaıası ;24235

Lokomoiif/Üıitt Biğitoıi : 33055 F^s LokDmotif. ]3ö37 t»§tsk LtıLtıtıoüf

1'reo Vçon §ayıeı : 43 Vlgotı

Trun Dingil Sıyısı : l72 tliogil
'lien Dizilişi t F.ıos LoLomotif, 43 adci Fal-r'as tipi boş yrk vqgoau. dosek

lokomotifı
'I'rçn Briiıt Ağırlığı : ll0.5 Ton

Tıun Gitzergılıı : Ülkü.Zoıguldak

Trcn Türti : Yt*

2,2.2. 18 SİJ, l79 Phkılı Arıç Bllsilııt
Aıacın Ma*ası/iılod,eli : Roıault R l9 1.6 RNE Eıırupa

Aıacın Modçl Yılı : 1999

A:ncın Cinsi : Otomobil

Araçın Kullaıım Amacı : Özel, Yolcu Nakli

NetAğırlığı : l0l0 Kg

Azami YükJü Ağırtığ : 1380 Kg

4ı-,
ls,a.a*

Lı-AfItlll^ aılNtElrİ( \lE HAiEP.ırC§lılG DAK^ığucl İ 2^ 
^ı^§İıx^ 

vE ltü5iaİljtulıJ
DENnİOLU fi^ıJt ltJüEL§gE MfinU
ırtloı İ€lDtııY.raı, ı a
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2.}. I(ııı §onr*ei Eldc Edilcı D+lil, üulgıı vc Kıyıtlır

2.J.l. Oiomtıblt S[rücü Bllgİt.ti ve Kızıya İilşkin Bulgulıı
Kaza},a karışan 78 SH ]79 plakalı oıoııobilin süriiuiisünün 2009 taıihinde süıücü belgosi

alüğı. kaza giiniino kıdaı hcrhaııgi bir irafik coza$ntn bulunmadığı vo kanında alkol

bügusuna rasilanı lmad ığı tesph edilmiştir.

2.3J. Tıen Pgrıootl Bilgiltri
DE 3]065 lokomcıtif ınakişiçtlerinin DE jj000'lik tokomolifleıe ilişEin bıövolorinin olduğu.

küza giborga}u ha*tında grıckli tcorübĞyo saiıip olduklan ıespiı edilmiştiı

2.3J. Lokomotİİ §orıt KoDfiol Bıntlın Tçlkikl
6/6DOı6 ıaİihıi ıCDD 2. Eölge Miıdiırıüğü lıkomotij'Sümi Konrol Bııduun 't'nİik Ccıvcli

ile Karşılqhıma Ceh.eli akinde TEI,OC 1520 hu kayıt sisiemine göro tıonin kazı snındoki

hızı 50 kııy'c, çaıpşma soıuaeı dunış mo§afĞsi 365 metredit.

Rcıim 3 (L<*omotif Sürı1 Kontol Dandı Çözümü Göıihtii§ii)

.qE lı^.tıı^ ıııof;ı rr vç üA*ııqıı,ıG ı^ı^ıuğ *rlA aı,rFuıa^ yı DüI(ilai ı(rı!'].u

!1.niEffi]g:f#.H#,,*,



Rııim 4 (t okoınoiİf .§iırat Kooırol Bandı G0r(intijışü)

2.4. Kııı §oııııı Müdahılclcr vc Acll Kuriıroı Çıl4mıJın
kaza sonrsı trtı preoneli tırıfından t12 Acll senıs, Eınniyot va Trıfik kuınaıda Mşrkozi

aranaril biği vaıilıniştiı. 78 SH l79 plaialı ötooıobildc hılurıan aııç gitrüciisü 27 yışındaki

urkok şahıs oğır yanlı olaıık kalünldığ Çayuuına Deı,lct Hıstanesinde. ön yolcu Loltuğunda

ürurın §itüoüniırr 50 yşındakİ kıyınpcdcri lcaıa yorinde lıayatını kaybctıııişir. otomobilin

arka kottuğuıda oturan siirüciinün 2:l yşındaii cşi yğ 1,5 aylık oğlu ağıı yaralı olsr8k

Zongutda* Biilent Eceviı Ünivorsiasi Tıp Fakütosine kaldınlmıştıı

3.KAZAİ{IN GELİşİMİ
3.1. I(ııı öoccci Süırç vc Kızı Aıı
2 Haziran 2016 hrihinde ÜlkiLzonsuldğk arasında irtstİlmck iizera plaııIaaan 24236 sayıh

yi* treni 33065 esa§ loLoınoül 43 Fıl-Fas tipi boş ytik ııgonu, J3037 dcstck lokomotiften

mtıtğşeİİiı. u2 diııgil 1105 !orı]a Ükü'dğn 2.}:25'te haİEkçt otniŞtir.

Çaycuma'nın mücaviı istaıyonu Gökçobey lstasyonuııdııı duruş yapmadan §aal 01:l9'da

caçmiştL,

Nebioğlu Beldçsi,nde yaşayuı aite, İBhat§ızla,nan 45 giinıiık bĞbcküğini Çıycumı Devlet

Iİşonosine söttİrEiış hasiant dönüşiı Paşcrıbc Yolu 67-25 K.K. nolu İl yolunun AİıatIı

Köyü movkiinü km;0+600'de yer alın heınzamıı geçidı kullaamak işaıiştiı,

Iırıa*-ZonguldaRıloııiryoluh8tınrnkm:]67+o79noktıghdayeıalınflşörlü-çarılıve

otomatikbariyeısisteıtlihetzemingçidinflşörveçaıılarısuat01:3l:30,dadcweyogirmiş.

O l:3 t:54'k bariJcrler inmİşıiı,

Bariycrlerin inmcsindeı 156 sanilt şonrE sant 0t:33:00'to 24236 ğ"^ilo 78 SII t79 plakıtı

otJomüil şaıprşmıştlı, Tıonin ğ§g§ lokomotifinin §oI ön k,§nıyla otoıııobiliı sEğ ğn ve yan

-ffçffitf,,,ffiffiffi 
ı.. .,ı,ıııf, ."rı,zA,ı^,ıoJ," vEıffı,o/E ..tııı ı|
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liı§mıo&ıı tcıı'ıas nııyduna gclmiş, olomobil 21 mcıı,e siıriiklenmiş clcktrik direğine çaıpğ8,ı
düıımaştur. Tıün ige 365 mette mesafodc dutmuştur,

78 s}I t79 platalı otrı!İİobilda buıunarı Eİıç siiİüoii'ü 2? yaşınıhki cİkek şohı§ ağıİ yaralı
olarak ka|dıııldığ Çaycurna Devlcı llosıançsiıde, ön yolcu tolıuğunda Atumn 8üİücİinün 50
yŞııdaİ,i kayıııpederi kaıa ycıinde hayahnı koybçtmişiiı otomobitin uka koıfuğırnda oiu/an
§İıİiicünİin 24 yaŞındaki eşi ve 1.5 aylık oğIu ağır yaıalı olaıak zoıguldalc Blİ.leaı Ecevit
floivcrsiteei Tıp Fakütıısinc kaldıııtmışiır.

3.2, I(ııı Sonrıeıadıki Süroç, Hıtlıı Trailğı Açılcrsıı
kazı sonrısı iıen personcli igraiindan l 12 Acil seois, Eııniyeı vc Trıfık kuınaııda Mtrkczi
aranaak bilgi verilmişiir. kazı mahaılinde 0ıaçts vefai ödçn vc yard8nan şüıslar
oioınobildçn çıkarıımıstır. Saat 03:55'te 2421i6 tıen Çeyçıttıı İsusyonuın varmlş ve
dcmiryolu hattı haiiğe r4;ılıı,ştır. Adli sönışıuııha için alıkonulın maiiıistloıin yerinc

ÇEtalağa Dçulın göıevlendİıİlerı makinisüer taıafindan trmin dcvarnı *ğtuımış. saet

04:38'ıla Çuycuma lstasyonundan hareket edorak soyrine devam elmİştiı.

3.3. Hcmztmin Gcçiıaki Taıpitlor

kazanın meydsna epldiği uıihıe ytlrtlrlüıe olın Dcmiryolu Homzçmin Gaçiılotinde Alınacak

Tedbltleı vo l Jygulımı Esaslan }Iakkında Yörıctmeliğe Görs YapıIan Tesgider,

3.3.1. "Demiryolu homzonıin goçit açılaınıyacak ycrla" kcııır bşlıklı 8 iıci maddanin l iıci
fikıı-sının (c) bendinh 1 İııci aJt bcıdii' F.tayoh üocnürn dımiıplıın beş meıre

nat$eile, demiryolınuıı he? iti !önüııiih Nrüş waklığnırı 50O ııvlrenin alt:ıı& oIüığıı... "

çcklinılodİr, Kazaya kuışan kaıayolu aracının hemzEmin gu9ide yaklaştığı yöııdco göıtişilıı

IKZ Pojgsi kaFsaınııds kufutrn btıik binı nedeıiylc 15 metıtye kadaı d§ıüşt|h. Ayııca

gçidin üğe,r ıçılaruıda da ağıçlardaıı dolıyı 50D mete göriiş uzıklığ bulrınmmıaiEdır,

.'ıqİ/ ır^!tİiİr^ Dedrcı"r vE $^EııtlşıE tı^İ^ıılJo (^2^ AığTtl\r,iA vğ ıı,cltlıG İUıuLt,

t< F!+:H]ı§İ.ffiff, l'*'*"'



İaim 5 (Otomobil Siinicüıliniin Gö,rüş Açııı)
3.f.L "Tren lua ve ıraJik yoğunluğuna gilıö tcais odile!ğk demiıyolu bomzomin geçit korumı

§i$ğmled" 9 uncu ınaddcnin 2 nci fıbası: "Ssyiı ırıomerıti j0.000 tıisı4ıııını üçeh lnıIğrda

heınemh gıçit qılaııııa, all veya İ;tt geçit yapılv." şeklİndedir. T7 H:cıitşıı 20ll§ tıııihİndt

zonguıdak vııiliği ıaralindgrı tğmin edilcn kıyıtlta gthc ]3600 olarak şcyir ııomcıti tD§Pit

edilmiştiı.

3JJ. *Gonol fiziki etandoıtlaf keııaı başlıtlı l0 uncu maddonin t inoi İikraıınıo (a) bondi;

"Demiryolu lıemzsmin geçiılgrinia heı iki yaaına, furyoluafun göriilccel şelıiide

" Deniryolu Acil Dıuııaı jlıfu lfuUr" talqfon!ırının ııımğraları İıı,ıı,lıı." şklinde
beliitn€§inc mğnea ıolefon ııırtEralın konulmaınışir.

3J.4, "cr€Del fiziki staşdaıtlaı" kenar başlı}lı l0 rııçu maddeııin l inci hktısının (c) bçndi:

'Tf,m dımi4ııılu lıenıenin gzçitle|& Lor:aııolu ıırııqlarınıı dııniryolıı güaıi sa}rıııııa

teltilıli yftl& yu,tlaşmasını önleıı*l için en yukın rqfuı itibaren 5 ııeğe ırı,asdeü

kararnluııa "DUR" çEgisi çizilir ıe " DUR" leşlı»ı tonuluı. " şeklindedir.

Heınzcmiı geçİtE "DUR" levhasırın bıılunduğu ancak "D[JR" çizsisinin olmaüğ ıeepit

odiltrıiştiı.

4:}-ı<aix ıru|r,uia ı*r.l!,jtl-tr 1JE ı(^rqErtıE ı^İ]+ıLlG| (/{z^ 
^ın8l(RM^ 

vE bıcĞıİr,G t(tlıı İ ü,

Deı|Rrü,u ı^z^ lıtajıjic ı ıQlu
ıAıO m,$rrMYa/rıın
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Reıiuı 6 (Otoıaobit Sürüciisiinün Geçidc Yaklışma Yön0ndoki İşııltlrr)
3J.5. "Geool fiziki siaıdnril.r* konaı beşlıklı l0 unou maddgnin l inci fıiraşnıı (o) bendi:

"Styiı momentinia t5-000 kıısayısnı geç,tiği deniryolı }ıç,ıırcıezıin gpçlıle|ıIe; &nirydınıı 5

me e lala W yolıı iııeriıv lemzemin geçit ıirrrali lı,nvr. Tablo l'& bılirtileı hıı ıe
fiegafeİare Nte taşıt 1nlunu qııca hrmızı.|laştl,ılü ııyerı siayııli koruılyı " şcklindc olrnğ§tna

rığmtıı sıiz lonusu sinyatiı konuhadığ ıespi! cdilmiştir.

3J.6. "Genıl fizitri sıaııdallar" i.cnaı başlıtlı lO uncu rnlddğt{n 1 incİ fıjıışsııun (i) bondi:

"Şshiriçi gsçi§lef lrğriç, lıımnmin ge1i etde, geçil matglle ndo iaıaııolu şenı gen$liği

aı&laru bitbiriai rollaııııyaeağı şekil& fuıcl!ılmak laruim adıiı " şoklinde olmtısına

rağmen hcmzomin geçidİD heı ikİ yolıırıda da şçıit güııişliği aıaçlann biıbirini ıoltıyabilcceği

4.E'ıııııııoEıdzcİ,J(tEığtılrJIşıGı^(^i-Lrli^r!ırti]tltBM^vElhİJıı^ilEtırıULlJ
l<.F_ı altffi'ri"r"Hç§ElEll@ ı^*lıl J
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sç,İllktadır.

Raim 7 (||ç62çmin Geçit KırıyırIu Açıklıkian)
3.3.6. "GenğI fiziki sğn<ianlıı" icrıar bşl*lı I0 ıııı,ı maddenin l inçi fıkrrııın 0) benoi:
"thniryolıı lıııgımin geçi ?ı9 75a ,wçe ııeıqfe& deıairyoluııı baaıııa " DlKx,Ar
HEı{üEMiN GIÇIT DÜDÜK ÇıI- Iıvhaız iııulw. " şoklinde olmasına nğton sğz ionur,u
lethanın İ,onulmıdığı iespit cdilmiştir.

1i!1

Rtıin E (tıcnin Hcmzemin Qeçide 750 Metıç Meeailxlçki G(iıtlşü)

ı{
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3.3.7. "Gğnol İıziki sıındarilaı" kcnar bşlıi]ı l0 uışu mıddçnin l inui fikıasnın (k) bcndinin

2 nci alt ffii:. "Demiryolıı h.rınzemin gıçltlsru]e iıvıryula iizwiııdtfu pllaşım levhçlflıı

kıpsaıııııfu y?, dcıJı lokomoiif wyq fur@f ;§ıüctiırir, o]tırraı dian ıgen leıfuı içerisiııe

" DİKİAT DEMLRI1LLJ" iüırılsi eHYnİı." şkliıde ottasına fqğtngn stiz kDnu§u lcvharun

konulmdğı. yatlaşım toçhalannüı isc fşrkh anlamlan ifıde oden şokilloıin kııllanılclığı

icıpit odilmi+liı.

Rıtlm 9 (Homzuınin Geşit Yaklşım Ler,halaıı)

35.8. "Domiryolu heınumin gogitleıdc kuniacık koruma sişemlçrinin dpllikteıi" kenar

bsşlıklı lt inci meddenin l inci frkıasının O) bendi: *Heı hly haıiyet kolu üıeülr& prgun

aıolıilaıla yeİleşııriinıiş 3 adeı kıııııızı runk laıfu yer olıı. liijc kıınysıü lambatar lıeııızemin

geçiün ütlıoyınrıı .şoırof] bıriyar ıııe franizıııosına en uzak lanıba sabiı, difur ihisi yaıw

söaer olacaL şakilde işareıe başlat ,ıe lanıbalar lvwemia geçit korıoıa tktemi çalşmxını
ıaıamltJıııcaın |afor yaıp ıör;,meye dıyam edcr. " şokliıdcdir. Baıiycı kolundaki

lımbalaım kızı sırasında çal§ır ıuEiycnc oimadığ kaıneın kayıtlarından tespit edilmi$iı.

cY
,.*f|.lts

t!Jır!ıı,a^ DENİacİİ yfı ıo\!aı!.E§M! rAİ^İrdl ı^z^ Aı^{!ıEI,|A vE İiı;§EMıi f,OıuLc
oaliıİo l xlt. ıt(5İlc ılr,oio
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Rıctm l0 (Homzemin Gcçit §ıriyor Kolundali lagıbal8r)

!.3,9, "Demiryolu hemzoınin geçİtlade kurulacak korumı sistcmlerinin özcltikleri" kmar

başi[h 1l inci ınıddeııİn ! inci fıi:asınrn (d) bondi: "Bailnrler yolu ıam lıalnıacah

şahidıdı7. " hiikmiiııde olmasına rağptn Mrıyerler yolu tam kıpatmunai,tadır,

Rt*io 1l (}Ienzcaıin Gçit Bariyer Kolu)

33.10. -Domiryolu bomzgmin geçitlorde kı.ırulğçü ionıını ıistemlçtinin Ozcllikieri' keıııı

b&şl,kh l l iııçi maddcnin l inci fılaasının (İ) berıdi: "7 rci @ııiı. biıiııti fibosıun (a) ııe

(b) beıııIerln& bzliaileı geçirlcrfu gıçittea soıuııılı fuııı. ve fuylırşlt toafıafuı
*ııııerayla iücınıe gisıemletl hıulw. Bıı ıiııçırl Eırıı.iyer Ger?ıl Mijaüüglirıtg hıllaıılan

eletdmrıilc &rıetiın ıisıımlerirıe uyıınlu ve bağ!ıılır. İilenen ıe dsıEllcrün heınzenin

ççiılerdı tıoıdı hıllanıcıIua ceza yaptrrrmı uygıılonesını ıamirreı kayıılaf ilgili birimlere

a*!- ıı.rırnıııooııcrtğ,vtılAıtıaEşa ı^(^rJğtÜ| r^zı 
^rı^İtlr.l.E 

ı|Ctırı.E xrıutl] l!
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gğrıılellliı. " hilkmındedir. Llomztmin geçide kunıJu karnea ksyıt sistcıai Emniyoi Gcnel

Mtidürliğfuıco kııIlanılsn cltkEonİ} dcnetim sİstgmlerİne uyıımlu vo bağh olmadrğı rcEpit

edilmiştir.

,l, DEĞ$RLENDİRME

4,1. Hooıçmin Geçidin Bntrımı" İşlĞtitmodi Sırrsındı Maldını Gelcn §orunlır
2015 yılı mnundı gşici kıbulü yıpılen lrınak-Karabiik-ZonguJdak Domiryolu ilatunın

Rohabilitasyonu ve §inyaliıasyonu Pro.lesi kapsımınıia sinyalizaıyon §istcminç bağlanan

hcmzomiı goçi<lin tckoik bina§ı 8örüş rre§afoeini hsa}tauai, şekildc hooumlandırılmışıır. IKZ
Pıojcsi kapsıııında diğcr hoıızamin gcaitlere konu|şn tokıil binalaıın da aynı şkiido
koıumlardınldığı bilgisi alınmışuı.

(iomıük baıiyuli hemzomin gsçitloıin birçoğunda olduğu ğbi kuzanıı meydana geldiği

homzeıİıio 3eçidi kutlanan kaİayolu tışıt §liriicülofi özensiz. ssbırsız vc dikkıısiz

ku]ianımlaıından dolayı bıriyer iollarına çaıpm:ı !ıonuou sık sık kıtılüğ totpii edilrniştiı.

}lçmzşnin goçidin kaınorasındaİı alın8n ömĞk göriinttılerd€ kııayolu tşıt siİrücüleri bariyer

kollarını kınp aıkasına bakmaıları devam ottiLlcri. soıırısıırda iıc kolluk kuvr.utlerino vaya

demiryotlanaı bildiıiın yapınadaıı hernzemin gçitten uzaklaştıklnıı göriilmtışti}ı.

Ar*alarıen boriyer kollannın ıamiri öıcçsi arııı ıespiti ile aıızaııın gidadmesi arı»ınıia

gegın sücde demiryolu ve karayolu tafik omniycti ıöNikğyc dilşmekledir.

:1.2. Hımıcniı Gtçidia İşhttlmoıiıi ltıiltıaiıcı Mçgıuıtiıı
4.2.1. Homzcmto Gcçitloı ite İl;ili Y0ıctmoti}tcr

Dcmiryolu Heıtrzeınin Gşitlcıiıle A|ınacak Tçdbiıler ve Uygulama Esgslcn Hakknda

Yöaetncliğin "Mevcut heıazçııin geçiı|şriı Yönetmeliğa uygun hale getirilmesi" ktaaı

başlıklı gaçici l inci ıııaddesinde,, " Mevcut demiryolu lcııgemia ğeçillerL hı Yllııııııelğin
ytlüılüp girdiği tarihaı iıüren beş yl içırisiııde, biı defaya ınüıcıüs olnat ııa ödeııcb

Bakııılık bFılçesiııdcn karşılanmok fusrc TCDD laıdııfua bıı töneımetiğe ııygın }ıole

8griljİü. " hij]kmiı buluıımaİtadır.

4.2J. T§ıkiyı Domiryoln Ulışıırrııınm §ctbatlcfirilmcıl Eı*kııdı l(ııuı
"Domiryolu ve kaıayolu kesişmclerf' konar başlrklı 9 uııcu maddcıi "(l) Dımiryolunuı

kaıalnlı kEy yııIu ve bcıaeti 1ml ile gerçeileşen kısı+nel.riı& fumiryolu aııa yol sryılıı ve

fumlryılu aıuçIurıııın geçiş ilııünlü*ü vardıt. (2) Bu bıişncler&, lqpıIqıı ınni yolun W
oldııfu fuunTuyı *ııraluş oIı wla iisı geçiı yqmah ve ılifur enniyet odbirlerini o,lmaüa

yıikinlulıı. (j) funiryolı ııaJİk dliuninin gereaİrdiği hıillerde heıuemiı 8e çİıleı ile

-\.\,.. 1,1şllpa 651trlJl!ı vE ll^iĞujsııE s^rAriuÖ| ı^r^ 
^i^sllırlA 

tt hüı!4gİJıuLu
ı< H İıa oaJtYol-u x Aı^ lNcEı6lE ı^loıC
a .- -:.. 1 .... ": l^rot ııo.toaD[rYr.ıo1.



g.)tüş€ €dgel teşkil eden ıesisltı itgili ,rıtlzıIıır çeqcy€siııde kaldırılır veya koldür ir-"

şkliıdedir.

{.3, Htmıcmin GıQidi Kullıaıu t(ıııyolu Tışıt Siı§c0le rini İlgllGndircn iHcvzuıtlrr

43.1 Kınyollırı Trıilk l(ınunu
2918 Sayılı Kırayolları Trafik Kanunrınun 3Dcmiryolu öşitlori" kenaı bşlıklı ?5 ncı

maddc§i: 'Demi4olı gzçi!ııiııde: a) Sirüciilçrin ıien!ryolıı geçiileriııi geçiriin ıiwamna

ııygıın oimalan hıs!ır gpçmeleü, ıŞırJ, v?)üü seİlİ işü,dıin vıcceği "DUR" ialimgl,r.a

ııymamalwı, taşıi yolıı ibeüne intiiıilmiş veya indirilmekıı o|an ıan ww yıınm barbe ar

vaıken gıçide gbmelari }osaklır. b) tşıHı §areı ve bariyerle donaııImaaıış ıiembyulu

gsçiileıini gsçmeden öncy, sirihüiwia durmalafl, lııılpng! hir demiryola gıor;ralrn

ya a.rmddrğırıa emin olfuilaı sunra geçwleıi zorunlııtiur. " şeklindedir.

Kazays kangıı katayolu taşıt sürücil*iiniirı bu kanun hiliıniLrc aykın olaıak gcçida

yıi|şııken durmadığı vc demiryolıınu kontrol ğtmcdan hcmzçrnin geçii iiıerindcn goçmeye

çalıştığı vidco kıyıdaİrndın t Jpit edilıniştiı
.1.3J Türkiyc Dtmiryolu Ulsrlırrıısının S.rbcgalorlirilmıei tIıhlODdı lünun
"Derniryolu va kafEyolu kesişmo|eri" kenaı bışlıklı 9 uncu maddçsi;" (l ) Demiryolıınıın

karıyıılu lcoy yolu ıe beüe iol iie geıçeHeşun kıs$meleriıdc demiryolu ana yol soyılır v,ı

dgmiıtolu arMlotı|ıın Eeçiş iistilnlıiğ voıdır, " şoklindedir.

4.{. Dcııiryolu Alğıpı İ{ctoctiıloln l(cmzcmlı GGçlt İh İlgna Çıl6nılırı
Demiryolu Al§.ıpı İşleımecisi taraindaıı 2ül5 yılında tğhlike tğsphi ıe ıisk anajizi

yaplrııştıı. 20 Ağu§tas 2015 ıarİh.ti ıisk aııaiizinde Risk Kıbul ın ğKabuI

Edilımıç- olarak tespit odilmiş, oıeıi olrak Dtıniryolu Hçmrcmin Goçitlcrinde Ahııacak

Tedbİlçr vo Uygulıma Esaslaıı Hakkında Yön€E!€tik hiikiim]erinc ııyguı olmadığından

dolayı hemzemin gıçiün lııpatıln ı§.aır, uyEuıı olaçağı; ancnk Çaycuma vo Gökçebey ile

peqambe yğ yenipazır beldeleri bağIantı yolu olmısı nedeniyle kapanlınosı imkansız

olduğundaıı çok yoğıJn tfafıği olan vc çok yüksak kaza riski ıa+ıdığndaıı dolayı acilcn bİı ıüşı

ççı'ıle demiryolu gçilack sonınuı çöz,ülebİleceği şeklİnde değerlandiıDe yap mrştır.

5. §oNuÇLAn
5.1. lürıyolu Tı{rl SüıOGtl.rl

i(ııayolu taştt §ilrüct[erinin dçmiryotu bcmzemin geçİtl€ıinin kııllaıulması hakkııdı yeerli

bilsiye haiı olmadık]arı, demiryolu aıçlanaın karıyolu araçlırı gibi k»a mcsafşletde

dıırabilcceği sııısı, demiryolu aıaçlaruun ii§tiln ıaşıt olduğun drir biiiıoin oluşınadığ

sonuçlauı ulagılmıştıı. Ayncı hazı ıiiribüloin bariyerli heınzemin gcçitterde beklememok

.<şr, Uı.^{rEıJ^ blNecİİ Yüır^q .tilc.ı^.f,ı.Mlü iı.ı^atlşİFl.^ lf_rNcaılrG,x(,ıl'Lu
r<Eiifffi'n'oilffi*H*"'*"
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için kapalı bariyoı holların kıraısk goçiş yapmak sureıiylo hem karayolu hom de domiryolu

trafik ernniyatini ıohlikuye düşüıdiikleıi kaıncru göriintülerindan taspil tülmiştiı,

5.2. iKtr Projci
lrm*-Zonguldak arası yoi iyileştirmc ve tinytJiza^syon p/ojeıi krp§smında hemzenıin

goçidcrin yanftı yapılııt telrıik biııalırın trgnlorin vc karıyolu aıaçlaıınln gör[4 mosafesini

kısııladü görillmitştiir.

5.3. tlcınzemin Geçidin lyitırlirmodnı Yöıcltk Çılışmılır
*Mrl.cuı hemzeıtin gcçiiictin YOnetıneliğc uygıuıı hale gairilınoıi" kcnaı başlıkh gcçici l

inci rnaddcslndeı "Mııcııı ıkmiıyolıi lpwemiı gcçit!e/, bu Yönetnelğin yfrıııltığe girdiği

ııırihlen iribaren beş yl iççrisinde, biı,defaya ınalısus olııalc,ıc adeneği Baianlıt büişcsiıden

lcarşıioamul iberg ICDD iudıııfuıı bı YEnetmıliğt ıgıgıın halı gilnilb. " hiikilmlçri

bıılunmcktfflıı.

Kııayotlan Gunol Miidilrliğü yırkarıdaki maddeyğ atıfla bulıırıularık 2014 ydı içcrişindc

kaınnın meydaııa galdiği heınıemin gççit düi} olmak iizorç 44 adet hııızçmin gcçidin

meıızJaıa ııygun hala gotirilmusi hususuııda 'ICDD 6cııc1 Mildürlüğü niz,iindc girişimdc

bulunulduğu tespi t edilmişür,

5.4. Scc vc G6rüntü l(:ydı

Demiç,olu ve kaıayolu ançlon$da ses ve gikiiniü kıydulcn sisiomlg İlo lokomotif vt tron

sallerinde müiniıiin kumanda, konErol, ikaz ve uyatı sistomltırini kı,ıntıul kıyıt odon 'blay

kaydedici cihırlar" bıılunmasmın kaaalann aydınlatılmusı, soboplorin tıısplıi vt insaıı

davıutışlannın izleııpbilrıeıi ıçısından 1,araılı olacığı sonuounı ıı!aşı!mıştıı.

6. TAVSİYELER
d_i. TCDD Gcııi M0dürlüğüıc

6.1,1- Kızaııın ırıeydana gcldiği hcmıeııin geçidin §cyir momenti 30.000 kıısayısını goçıiğ

için gcçişin alt veya iı§t gcçit şcklinde diizenlerımesi.

6J. Dcniryolu Düz.nlGEc G.D.l Mid6rl0ğflnc

6.2.1. lakqnotiflcıe se§ ye gönjntti kaydcdcn kaıııera kıyıt sisiemi ile makiniştin kumaııda,

kontıol. iloz ı.e uyan sistcmlerini kayıt edcn -olay kaydedici cihazlır' konulı:ısını zuruılu

hale getirccık diizenlcdıelcr yapılıııgı,

'a,'t,
ı< Hıı<ulŞ,rrııa^ DEı{dalJı vE HüEıLlıaG a^İ^l{Jar [AL^ .ı^şr LıJı^ vP Iı(EıİME ı,ıJiL,l.ı:

n6üıİ(ı.l| *^ı^ b,a6llüG ı^roiı'
ıı\||oı ı9|ı+4aİ-r.ı§l6



}l

6.]. Milll Eğitir Bıkınhğını
63.1, Cen vc mıl gtJvenliği ile t,ıfik cmniyeıinin şğlaıması 1ş y3tıııdeşl6ııınıao

bilinçlşndİtİlınesİ ımacıyla İlk ve orla detEugli iıkııllartinki trafik deı8larindg hemzernin

geçitlori konısııııa daha fazla dikkaı çekecek şekild+ yrr voıilmesi,

6JJ. Siiıücü iuıslanndaki oğilimterde dcrniryolu hcrızcmin gaçiılorin kullaıumı hakkında

tcorik eğitiınloı antrılrnağı, §ııavlarda uygulama y,apılması zoıunlu hola getitilmesi.

6.4. İçlşloıi Bılııuiğınn
6.4.1.29l8 Sayılı Karayolları '[ıa§k Kanıınunun "Demiryolu Geçiitsıİ" keııaı hış|ıklı 76 ncı

maddesi kıpstımda heınzomİo gşçitlğdc kolluh kuwetlğdne donotimler yaphrıImak

§uıetİylo k8ıEyolu süriicülgrinlıı farkındalığının artırılması,

6.ıtJ. Hernzemin geçiı kazlrında kaea scbcbinin tespiti ve siirircüıeıin kuııllara u}ma-§ının

teşviti arrücl)4a kaıayolu aıaçlarında görtintii kaydeden çihaztırtn kırllınımı

yaygınlaşhım6§ı,

6,4J. Kaıayolu 9İaç sünlDiıülariİi bitgilondirme amaçlı basın ve yıytn kırııluşlaıında

yıyınlınmak tzeıt kamu spotlBfl hazırlıııma§ı. konuyıa ilgili tıafık uygulamılarında eğitici cl

broşülcri dağıülnası,

Uygun müalaa gdilmişıiı,

?. KAZAYERİRESİI{L,ER
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