NoBo/DeBo Faaliyeti

AB YASAL ÇERÇEVESİ
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AB Demiryolu Mevzuat Çerçevesi Demiryolu Paketleri
2001 ile 2016 yıllarında raylı ulaştırma hizmeti piyasalarının
kademeli olarak rekabete açılması, ulusal demiryolu
sistemlerinin müşterek işletilebilir kılınması ve tek bir Avrupa
demiryolu alanının geliştirilmesi için uygun çerçeve koşullarının
tanımlanması amacıyla dört mevzuat paketi kabul edilmiştir. Bu
paketler ücretlendirme ve kapasite atama kuralları, demiryolu
taahhütlerinin ruhsatlandırılması ve tren sürücüsü
sertifikasyonuyla ilgili ortak hükümler, güvenlik gereklilikleri,
demiryollarına ilişkin Avrupa Ajansı’nın kurulması ve her üye
devletteki demiryolu düzenleme kurumlarının yanı sıra raylı
ulaşım yolcu haklarını içermektedir.
Dördüncü demiryolu paketi
2016/797 sayılı
Direktif
(yeniden
biçimlendirilmiş)

2016/798 sayılı
Direktif
(yeniden
biçimlendirilmiş)
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IOD (Müşterek İşletilebilirlik Direktifi)
Yeni Yaklaşım Ürün Direktifi
SD (Güvenlik Direktifi)

AB Demiryolu Mevzuat Çerçevesi Demiryolu Paketleri
Yeni Yaklaşım direktifleri kapsamında ulusal makamların bu
standartlara başvurarak UYGUNLUK
DEĞERLENDİRMELERİ GERÇEKLEŞTİRMESİNİ
tasarladıkları ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARI (Onaylı Kuruluşları)
ONAYLADIKLARI bir mekanizma öngörülmüştür.

Dördüncü demiryolu paketi
2016/797 sayılı
Direktif
(yeniden
biçimlendirilmiş)

2016/798 sayılı
Direktif
(yeniden
biçimlendirilmiş)
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IOD (Müşterek İşletilebilirlik Direktifi)
Yeni Yaklaşım Ürün Direktifi
SD (Güvenlik Direktifi)

AB Demiryolu Mevzuat Çerçevesi Demiryolu Paketleri
ONAYLI KURULUŞUN ROL VE SORUMLULUKLARI
•Onaylı Kuruluş, yetki alanından sorumlu üye devlet tarafından ürünlerin kendileri için geçerli Birlik
uyumlaştırma mevzuatının gerekliliklerine uygunluğunu değerlendirmek için teknik olarak yetkin
olduğu kabul edilerek onaylanmış bir üçüncü şahıs uygunluk değerlendirme kuruluşudur.
•Bir üçüncü şahıs gerekli olduğunda geçerli olan teknik uyumlaştırma mevzuatında anılan uygunluk
değerlendirme usullerine ilişkin görevleri gerçekleştirir.

NOT (IOD):
‘Onaylı kuruluşlar’ müşterek işletilebilirlik bileşenlerinin kullanım için uygunluğunun veya yeterliliğinin
değerlendirilmesinden veya altsistemlerin doğrulanması için ‘AT’ usulünün fiyatının saptanmasından
sorumlu kuruluşlar anlamına gelir.
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AB Demiryolu Mevzuat Çerçevesi Demiryolu Paketleri
‘YENİ YAKLAŞIMIN’ MÜŞTEREK İŞLETİLEBİLİRLİK
DİREKTİFİ (IOD) VE TSI’LARA UYGULANAN İLKELERİ
Ürün uygunluk değerlendirmesi ve testine ilişkin yeknesak koşullar belirlenmiştir.
Bu amaç doğrultusunda, AB mevzuatı uygunluk değerlendirmesi usullerinin farklı evreleri için
modüller tanımlamakta ve bu usullerin kullanımı ile bu usulleri yerine getiren kuruluşların atanmasına
ilişkin kriterleri belirlemektedir.
 Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2008/57/AT sayılı Direktifi kapsamında kabul edilen müşterek
işletilebilirliğe ilişkin teknik şartnamelerde 09/11/2010 tarihli 2010/713/AB sayılı uygunluk, kullanım için
yeterlilik değerlendirmesi ve AT doğrulamasına yönelik usullere ilişkin modüller hakkında Komisyon Kararı
kullanılacaktır.
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MÜŞTEREK İŞLETEBİLİRLİK
DİREKTİFİ TASDİĞİ
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Raylı Sistemler IOD Tasdiği
TSI’ların ROLÜ
TSI’ler asli gereklilikler ile Avrupa standartları (EN) ve diğer
kural koyucu niteliklere haiz diğer belgelerarasındaki ilişkiyi açıklar.
Özellikle aşağıdakiler arasında açık bir ayrım yapılmalıdır:
TSI’larda belirtilen, IOD amaçlarına ulaşmak için zorunlu olan
standartlar (veya standart parçaları);
teknik uyumlaştırma ve standartlaştırmaya ilişkin yeni yaklaşım ruhuyla geliştirilmiş ‘uyumlaştırılmış’
standartlar (zorunlu değil).
TSI’nın gerekliliklerinin karşılanması IOD’nin asli gerekliliklerine uygunluğun varsayılması için yeterlidir
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Raylı Sistemler IOD Tasdiği
Müşterek İşletilebilirlik bileşenleri
Tüm Müşterek İşletilebilirlik Bileşenleri ilgili TSI’da belirtilmiş uygunluğun ve kullanım için
yeterliliğin değerlendirilmesine ilişkin usule tabidir ve kendisine denk düşen sertifikaya sahip olmalıdır.
Üye devletler bir müşterek işletilebilirlik bileşeninin söz konusu koşullara uygun olmak için
geliştirilen kendisine denk düşen TSI veya kendisine denk düşen Avrupa şartnamelerinin
öngördüğü koşullara uygunsa asli gereklilikleri karşıladığını kabul eder.
 ‘AT’ Beyanı raylı sistemin müşterek işletilebilirliği ile ilgli müşterek işletilebilirlik bileşenleri için geçerlidir.
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Raylı Sistemler IOD Tasdiği
Müşterek İşletilebilirlik bileşenleri
 ‘AT’ beyanı aşağığdakileri kapsar:
Ya, tek başına değerlendirildiğinde, bir müşterek işletilebilirlik bileşeninin karşılanması gereken teknik
şartnamelere özünde uygun olduğunun onaylı bir kuruluş (kuruluşlar) tarafından değerlendirilmesi
(UYGUNLUK),
ya da bir onaylı kuruluş (veya kuruluşlar) tarafından kendi demiryolu ortamında değerlendirildiğinde ve
özellikle de teknik şartnamelerle ilgili özellikle de kontrol edilecek olan işlevsel niteliğe sahip arayüzlerin
dahil olduğu durumlarda bir müşterek işletilebilirlik bileşeninin KULLANIM İÇİN YETERLİLİĞİNİN
değerlendirilmesi/muhakemesi.
Onaylı kuruluşlar tarafından tasarım ve üretim aşamalarında uygulanan değerlendirme usulleri
TSI’larda anılan koşullara göre 2010/713/AT sayılı Kararda tanımlanan modüllerden yararlanacaktır.
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Raylı Sistemler IOD Tasdiği
DEMİRYOLU ALTSİSTEMLERİ
Her üye devlet sadece yapısal altsistemlerin raylı sisteme entegre edildiklerinde hizmete
sokulmasına kendileri ile ilgili asli gereklilikleri karşılayacakları şekilde:
TASARLANMASI
 İNŞA EDİLMESİ ve
 KURULMASI
halinde hizmete sokulmasına izin verir.
Üye devletler özellikle aşağıdakileri kontrol eder:
bu altsistemlerin entegre edildikleri sistemler ile teknik uygunluğu
 bu altsistemlerin SD’ye (2004/49/AT) göre güvenli entegrasyonu
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Raylı Sistemler IOD Tasdiği
DEMİRYOLU ALTSİSTEMLERİ TSI’ları

İşlevsel Altsistemler

Yapısal Altsistemler
•Altyapı

•İşletim ve trafik yönetimi

•Enerji
•Demiryolu Levazımı (Loc&Pas – Vagon – Gürültü)

Ortak TSI’lar
•Komuta, Kontrol ve sinyalizasyon

•Nakliye hizmeti için telematik uygulaması
•Yolcu hizmeti için telematik uygulaması
•Bakım

•Azalmış hareketliliğe sahip kişiler

•Demiryolu tünellerinde güvenlik
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Raylı Sistemler IOD Tasdiği
TSI’lar
Açık Noktalar
Bir TSI içinde açık bir şekilde kapsanmamış asli gerekliliklere denk düşen mekanik unsurlar. Bunlar
açık noktalar olarak TSI ekinde tanımlanmıştır.
TSI’ye uygun bir araca bir üye devlette hali hazırda izin verildiğinde, ek izinler sadece araç ile şebeke
arasındaki teknik uyumluluk ile ilgili açık noktaları dikkate almalıdır.
İstisnalar
Bir üye devlet tarafından verilen bir iznin bir veya birden çok TSI (veya bölümleri) için geçerli olmaması.
İstisnalar sadece düzenlenmiş durumlarda mümkündür ve AB Komisyonu tarafından teyit edilip
onaylanacaktır.
Özel Durum
Jeografik, topografik ve kentsel çevre kısıtlamaları veya mevcut sistemle uyumluluğu etkileyen
kısıtlamalar nedeniyle geçici veya kalıcı olarak TSI’larda özel hükümler konulmasını gerektiren raylı
sistem bölümü.
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TSI SERTİFİKASYON SÜRECİ
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TSI Sertifikasyon Süreci
Modüller

• SG Modülü – birim doğrulaması temelinde AT doğrulaması
• SB Modülü – AT- tipi inceleme
• SF Modülü – ürün doğrulaması temelinde AT doğrulaması
• SD Modülü – üretim sürecinin kalite yönetim sistemi temelinde AT doğrulaması

• SH1/SH2 Modülü – tam kalite yönetim sistemleri artı tasarım incelemesi temelinde AT doğrulaması
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TSI Sertifikasyon Süreci
SB Modülü. AT-tipi inceleme
AT-tipi incelemede onaylı kuruluş bir altsistemin teknik tasarımını inceler ve
altsistemin teknik tasarımının ilgili TSI’nın/TSI’ların gerekliliklerini karşıladığını doğrular ve onaylar.
AT-tipi inceleme aşağıdakilere göre gerçekleştirilir:
- tasarım tipi
- üretim tipi
Sürümler arasındaki farkların ilgili TSI’nın/TSI’ların hükümlerini etkilememesi kaydıyla bir tip altsistemlerin çok
sayıda sürümünü kapsayabilir.
İlgili faaliyetin evreleri:
• Tasarım
• İmalat
• Test Etme
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TSI Sertifikasyon Süreci
SD Modülü. Üretim sürecinin kalite yönetim sistemi temelinde AT doğrulaması
Onaylı kuruluş üretime ilişkin kalite yönetim sistemini sistemin tipe uygunluk sağlayıp sağlamadığını belirlemek
için değerlendirir ve bir KYS onay sertifikası çıkartır.
Kalite yönetim sistemi, KYS belgeleri aracılığıyla altsistemin AT-tipi inceleme sertifikasında tanımlanan tipe
uygun olmasını ve bu şekilde ilgili TSI’nın/TSI’ların gerekliliklerine uygun olmasını sağlar.

Onaylı kuruluş, onaylı kalite yönetim sistemine güvenebilmesi nedeniyle üretim evresinde gerçekleştirilen
herhangi bir teste katılmak zorunda değildir.
Eğer altsistemin imalatçı bölümü veya altsistemin tamamı proje esnasında değiştirilirse bu imalatçının üretime
ilişkin kalite yönetim sisteminin yeniden değerlendirilmesi gerçekleştirilmelidir.
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TSI Sertifikasyon Süreci
SF Modülü. Ürün doğrulaması temelinde AT doğrulaması
Ürün doğrulaması temelinde AT doğrulaması (SF modülü) SB Modülünü izler.
Onaylı kuruluş altsistemin AT-tipi inceleme sertifikasında tanımlanan onaylı tip ile uygunluğunu kontrol
etmek için uygun inceleme ve testleri gerçekleştirir. Bu durum daha sonra ilgili TSI’nın/TSI’ların
gerekliliklerine uygunluğa işaret eder.
Onaylı Tip ile uygunluğun doğrulanması için altsistemler tek tek incelenir ve ilgili TSI’nın/TSI’lar,
uyumlaştırılmış standart/standartlar ve/veya teknik şartnamelerde belirtilen uygun testler gerçekleştirilir.
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TSI Sertifikasyon Süreci
SH1/SH2 Modülü. Tam kalite yönetim sistemi artı tasarım incelemesi temelinde AT
doğrulaması
İlgili altsistemin tasarımı, imalatı ve son incelemesi ile test edilmesi ilgili TSI’nın/TSI’ların tüm gerekliliklerinin
karşılanması anlamında bir onaylı kuruluş tarafından kontrol edilmiş bir onaylı kalite yönetim sistemi
kapsamında yapılır.
Onaylı kuruluş altsistemin tasarımını incelemek zorundadır ve tasarımın ilgili TSI’nın/TSI’ların altsistem için
geçerli gerekliliklerini karşıladığı yerlerde bir AT-tasarım incelemesi sertifikası çıkarır.
AT-tasarım incelemesi sertifikası SB Modülünün bir numunenin, ürünlerin uygunluğunun bu numuneye göre
kontrol edilebilmesi için, “öngörülen üretimi temsil etme” uygunluğunu onaylayan AT-tipi inceleme sertifikası ile
karıştırılmamalıdır.
Tam kalite yönetim sistemi (KYS) aracılığıyla NoBo başvuru sahibinin KYS’sini ana yüklenicilerin KYS’si
olarak dikkate almak zorundadır. Gerçekten NoBo bileşenin/altsistemin ilgili TSI gerekliliklerine uygunluğunu
destekleyen tüm KYS’leri değerlendirmek zorundadır.
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TSI Sertifikasyon Süreci
SG Modülü. Ürün doğrulaması temelinde AT doğrulaması
SG Modülünde bir onaylı kuruluşun görevi bir projedeki tüm farklı altsistemleri
geçerli tüm TSI gerekliliklerine göre değerlendirmektir.

Üretim evresinde güvenebilecek bir kalite yönetim sistemi olmadığı için her altsistemin eş tasarımdan
bağımsız olarak kontrol edilmesi gereklidir.
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TSI Sertifikasyon Süreci
Müşterek
İşletilebilirli
k Bileşeni
Modülleri
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TSI Sertifikasyon Süreci
Teknik
Belgeler

UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİNE GENEL YAKLAŞIM

Uygunsuzlukların
Takibi
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TSI Sertifikasyon Süreci
Sertifikasyon talebi
Bir teklifin hazırlanmasına devam edebilmek için en azından aşağıdakileri içermek zorunda olan bir istem
doldurulması suretiyle
sertifikasyon talebi resmi hale getirilmelidir:

•müşteriye ilişkin genel bilgiler
•gerekli sertifikasyonun kapsamı
•sertifika verilecek ürünün teferruatlı tanımı
•ürünün imalatı ile ilgili üretim sahalarının belirtilmesi
•başvuru sahibinin uygulanacak sertifikasyon sisteminin gerekliliklerine uymayı
ve değerlendirme sürecini desteklemek için gerekli olan herhangi bir bilgiyi vermeyi kabul ettiğini ifade ettiği
beyanı.
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TSI Sertifikasyon Süreci
Seçim daha sonradan gelecek olan belirleme işlevi için gerekli tüm bilgi ve girdilerin
toplanmasına ilişkin planlama ve hazırlık faaliyetlerini içerir.
Seçim aşağıdakileri içerir:
gerekliliklerin ve/veya numunelerin örneklenmesi (örn.; kritik bölümlerin veya
gerekliliklerin seçilmesi)
 en uygun değerlendirme usullerinin (test etme, denetimler, teftişler)
ve ilgili yöntemlerin seçimi

 usulleri gerçekleştirmek (geliştirme aşaması, yerinde, laboratuvarlar,
vs.) için düzgün konumların ve/veya koşulların
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seçilmesi.

TSI Sertifikasyon Süreci
Belirleme faaliyetleri uygunluk değerlendirmesi veya örneği amacıyla
belirtilen gerekliliklerin yerine getirilmesine ilişkin tam bilginin
geliştirilmesi için gerçekleştirilir.
Belirleme aşağıdakileri içerir:
 tasarımın veya diğer belgelerin incelenmesi veya analizi
 teftişler
 test etme
 denetim

Belirleme genel olarak, özellikle de genel gerekliliklere uygunluğun
değerlendirilmesindeprofesyonel muhakemenin yürütülmesini gerektirir.
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TSI Sertifikasyon Süreci
Gözden geçirme uygunluk değerlendirmesinin nesnesinin belirtilen gereklilikleri
yerine getirebildiğinin güvenilir olarak gösterilip gösterilmediğine ilişkin kararlar
vermeden önce kontrolün son aşamasıdır.

İspat belirtilen gerekliliklerin yerine getirildiğinin gösterildiğini bildiren
herhangi bir araç anlamına gelen “Uygunluk Beyanının”
verilmesiyle sonuçlanır.

Eğer belirtilen gerekliliklerin yerine getirilmesi gösterilmemişse,
uygunsuzluk bulgusu raporlanabilir.
Kritik uygunsuzlukların etkili bir şekilde giderildiğini kontrol etmek için takip
(sürecin tekrarlanması) gerekebilir.
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TSI Sertifikasyon Süreci
Uygunluk Değerlendirmesi Süreci genel olarak ispat çıkartıldığında sona erer.
Bazı durumlarda ispatın sonucunda ortaya çıkan beyanın geçerliliğini sürdürmesi için (değerlendirme
yöntemleri ve/veya geçerli kuralların hükümlerine bağlı olarak) sürecin sistematik olarak tekrarlanması gerekli
olabilir.
Tekrarlar diğer sistematik olmayan durumlarda da gerekli olabilir (örn.; nesnede veya belirtilen gerekliliklere
uygunluğu ile ilgili diğer unsurlarda yapılan değişiklikler)
Bu durumlarda, ispatın geçerliliği benzer bir şekilde gerçekleştirilen GÖZETİM faaliyetlerine tabidir.
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TSI Sertifikasyon Süreci
ISARail Metodolojisi
Evreler

Çıktılar

Planlama

Faaliyet planlama
Faaliyetin sorumluluğunu alma
Değerlendirme Faaliyetleri Planlama
Değerlendirme Şartnamesi

Belirleme

Faaliyet Dosyası
Faaliyetlerin sayfaları

Gözden geçirme ve ispat

ISA Raporu/Raporları
Teftiş Sertifikası / AT doğrulama sertifikası

Uygunsuzlukların takibi

Uygunsuzluk Modülünün yönetimi
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TSI Sertifikasyon Süreci
ISARail Metodolojisi – Harici Taahhüt
Eğer değerlendirme şartnamesi ile beklenen faaliyetlerin bir kısmının ifa edilmesi
harici bir unsurun taahhüdünü gerektiriyorsa (altyüklenici kullanma), bu altyüklenici uygun yeterliklere sahip
olanlar arasından seçilir.

Yeterlik gereklilikleri: ilgili ISO / IEC 17000 serisi standartlar ve akreditasyon düzenlemeleri.
Tarafsızlık gereklilikleri: her zaman uygulanır.
Müşteri garantisi: taraflar için yasal olarak bağlı sözleşmesel düzenlemeler.
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TSI Sertifikasyon Süreci
Teftiş Faaliyetlerinin Altyüklenicilere Verilmesi
Mümkün olan hallerde altyüklenici ISO / IEC 17020 standardına göre akreditasyonu EA (Avrupa Akreditasyon
İşbirliği) seviyesinde altyüklenicilik konusu ile ilişkili akreditasyon kapsamına sahip tanınmış kuruluşlardan bir
tanesi tarafından yapılmış kuruluşlar arasından seçilir.
Böyle bir akreditasyonun olmaması halinde, altyüklenicinin ISO / IEC 17020, gereklilikleri ve kendisine verilen
faaliyetlerin kapsamına ilişkin yetkinlik ve deneyim gereklilikleri ile ilgili yeterliliği bir yeterlik denetiminin
gerçekleştirilmesiyle geçici olarak gösterilmiştir.
Bu denetim ile ilgili belgeler altyüklenicinin doğrulamaları gerçekleştirme imkanını vermeyi ve faaliyetlere kendi
gözlemcileri ile katılmayı garanti etmesi gereken akreditasyon, tanıma veya onay kuruluşlarının tasarrufundadır.
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TSI Sertifikasyon Süreci
Test Faaliyetlerinin Altyükleniciye Verilmesi
Eğer faaliyet kontrollü çevre koşulları ile ileri seviye ekipman ve yöntemlerin kullanılmasıyla gerçekleştirilecek
“analitik test etme” sahası dahilindeyse, dışarıdan hizmet alma faaliyetleri EN ISO / IEC 17025 kapsamı dahilinde
olan bir laboratuvar hizmetinin alınması olarak tanımlanır.
Laboratuvar seçim kriterleri:
1)Spesifik test için EN ISO / IEC 17025 uyarınca akredite laboratuvar

2)Teftiş faaliyeti esnasında gerçekleştirilecek olanlara benzer testler ve kontrol için Onaylı Kuruluşlardan bir
tanesinden alınmış bir yeterlik belgesine sahip laboratuvar
3) Laboratuvarın yeterliğinin belirlenmesinin ikinci şahıs denetimi aracılığıyla gerçekleştirilmesi
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TSI Sertifikasyon Süreci
Test Faaliyetlerinin Altyükleniciye Verilmesi
Müşterinin belirtilen testlerin bazılarını gerçekleştirmeyi amaçladığı durumlarda uygunluk kararlarının
hazırlanması amacı doğrultusunda elfe edilen sonuçların kullanılması kullanılan laboratuvarın yeterli gereklilikleri
karşıladığının daha önceden doğrulanmasına tabidir.
Gerçekleştirilen test tipi için EA ve / veya ILAC-akreditasyonlu laboratuvar söz konusu olması halinde doğrulama
gerçekleştirilen test ile teftiş için hazırlanan değerlendirme şartnamesi arasındaki mutabakat ile sınırlıdır.
Akredite olmayan bir laboratuvar söz konusu olduğunda yetkinliğe, bağımsızlığa, test etme ve materyal işleme
süreçleri, tesisleri ve ekipmanı ile altsistemlere katkı sağlayan diğer süreçlere sahip olma hali, özellikle
uygulanan yöntemlerin yeterliliği ile gerçekleştirilen faaliyetlerin düzgün ve yetkin biçimde ifa edildiğini
doğrulayan doğrudan bir denetim aracılığıyla doğrulanır. Bu son doğrulama testlere katılarak elde edilir (tanıklık).
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ECM Faaliyeti

AB YASAL ÇERÇEVESİ

AB Yasal Çerçevesi - ECM
Bakımdan Sorumlu Kurum (ECM)
2008/110 / AT sayılı Direktif ile getirilmiştir.
Hizmete sokulmadan veya şebeke üzerinde kullanılmadan önce her aracın kendisine atanmış bir bakımdan
sorumlu kurumu olur ve bu kurum NVR’de kayıtlı olur.
Kurum bakımından sorumlu olduğu araçların bir bakım sistemi aracılığıyla güvenli çalışma durumunda olmasını
sağlar.

Bakımdan sorumlu kurum bakımı ya kendisi gerçekleştirir ya da sözleşme yapılmış bakım
atölyelerini kullanır.
Yük vagonları söz konusu olduğunda, her bakımdan sorumlu kuruma bir ulusal güvenlik makamı tarafından
akredite edilmiş veya tanınmış bir kuruluş tarafından sertifika verilir.

Gereklilik ve Sertifikasyon
445/2009/CE sayılı Tüzük – Yük vagonları için Bakımdan Sorumlu Kurumların Sertifikasyon Sistemi
Bakım sistemi aşağıdaki işlevlerden oluşur:
(a) (b) ila (d) fıkralarında anılan bakım işlevlerini denetleyen ve koordine eden ve yük vagonunun demiryolu
sisteminde güvenli bir durumda olmasını sağlayan yönetim işlevi;
(b) tasarım ve operasyonel verilerin yanı sıra performans ve deneyim getirisi temelindeki konfigürasyon
yönetimi dahil bakım belgelerinin yönetiminden sorumlu olan bakım geliştirme işlevi;

(c) the fleet maintenance management function, yük vagonunun bakım için hizmetten alınmasını ve
bakımdan sonra
tekrar işletime sokulmasını yöneten filo bakım yönetim işlevi;
(d) bir yük vagonu veya bazı bölümlerinin servis belgelerinin çıkartılması dahil gerekli teknik bakımını yapan
bakım yapma işlevi.

Gereklilik ve Sertifikasyon
Yönetim

Bakım
geliştirme

Filo bakım
yönetimi

Bakım
yapma

Sertifikasyon sisteminin amacı bakımdan sorumlu bir kurumun bakım sistemini oluşturduğuna ve bakımından
sorumlu olduğu herhangi bir yük vagonunun güvenli bir şekilde çalışacak durumda olmasını sağlayan
gereklilikleri karşılayabileceğine dair kanıt sağlamaktır.
Bir ECM sertifikası başvurusunun bir sertifikasyon kuruluşu tarafından değerlendirilmesi
başvuru sahibinin bakım faaliyetlerini yönetme ve bakımın operasyonel işlevlerini yerine getirme becerisinin
değerlendirilmesidir.
Bir yönetim sistemi sertifikasyonu olarak değil birÜRÜN sertifikasyonu olarak yapılandırılmıştır.

Gereklilik ve Sertifikasyon
Evreler

Planlama

Denetim + Teftiş

Denetim Planı

DAV – Teftiş raporu – Uygunsuzluk listesi

Düzeltmelerin ve düzeltici eylemlerin değerlendirilmesi

Değerlendirme

RST HAKKINDA TEKNİK
DEĞERLENDİRME

Konular
RST (Araç)
Manevra vagonları

Yol üzeri makineleri

RST (Bileşen)

Vagonlar

Teknik Değerlendirme
Demiryolu Levazımı

Referans Belgeleri
Ulusal Kurallar Teknik
Şartname
Demiryolları teknik birimi
UIC Fişleri
EN Kuralları
Proje Belgeleri

Çekiş
Tekerlek
takımı
Karoser
Fren sistemi
Bakım

Dolaşım İzni

Olası Yönerge

(azami hız... asgari eğim
çapı...)

RST Bakımı
Yüksek hızlı tren “Italo” üzerinde bakım yapılmasına ilişkin teftiş hizmetleri

SCMT Tasdiği (ALS, ASF, BT, GETS)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALe126+Le126 Firema - Metro Campania Nord Est
Alfa2 Firema – EAV
ALn668 Fiat - Metro Campania Nord Est
ALe601 Ansaldo Breda - Trenitalia
Ale200+Le 200 Firema - Ferrovie del Gargano
Ale80 Firema - Ferrovie del Gargano
ALe088+Le088 Firema - Ferrovie Emilia Romagna
E640 Ansaldo Breda - Ferrovie Emilia Romagna
ATR220 Pesa - Ferrovie Emilia Romagna
ALn 776 Fiat - Ferrovie Centrali Umbre
EU43 Bombardier - Rail Traction Company
D753 Sistemi Territoriali
E402B Ansaldo Breda - RFI
BB36300 Alstom SNCF
D100 Vossloh
G2000 Vossloh
E190 Siemens OBB
BR189 Siemens RTC

SCMT Tasdiği (ALS, ASF, BT, GETS)
Yerleşik Teknolojik Sistem (STB):
Tren koruması ve kontrolünü gerçekleştirmek için sistemler, alt-sistemler, araçlar ve cihazlar

Özellikleri:
– Tren Koruma ve Kontrol
– Sürücünün varlığı ve uyanık olması
– Sürücü için hız / süre ölçümü ve görselleştirilmesi
– Sürüş yardımı
– Olay ve Parametre kayıt (sürüş ile ilgili)

SSB

STB

Değerlendirme Süreci

Belge Kontrol
Standartları
İmalatçıdan
Alınan Belgeler

Test
Tasarımı

Test
Raporu

Son Rapor

Test ve Ölçüm

Bir Örnek
Alıcılar üzerinde Sinyal-Gürültü Oranı
Statik Test

Test ve Ölçüm

Bir Örnek
Alıcılar üzerinde Sinyal-Gürültü Oranı
Dinamik Test – Yol Analizi

Test ve Ölçüm

Sinyal Üretme

Elde Etme ve Analiz RT
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