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Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 
Kurumsal Yapısının Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi:

Türkiye’de demiryolu ulaşım sektörü, 2000’li yıllardan itibaren yapılan 
yeni yatırımlar,  teknik ve idari düzenlemeler ile farklı bir döneme girmiştir. 
Sektörün taşımacılıktaki payının artırılması için, demiryolu emniyetinin 
sağlanması,  lojistik köy, merkez veya üslerin kurulması ve desteklenmesi, 
altyapı, ekipman ve araçların AB ile karşılıklı işletilebilirlik standartları 
çerçevesinde işletmeye alınmaları ve denetimleri, yeni teknolojilerin teşviki 
ve kaynakların daha verimli kullanılmasının temini için AB ile uyumlu, 
adil ve eşit rekabet koşullarında bir serbestleşme süreci benimsenmiştir. 
Bu amaçla, 1 Kasım 2011 tarihinde yayımlanan 655 sayılı “Ulaştırma, 
Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında” 
Kanun Hükmünde Kararname ve 1 Mayıs 2013 tarihinde yayımlanan 6461 
sayılı “Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında 
Kanun” ile yasal altyapı hazırlanmış ve etkin bir sektör yaratılması için 
kurumsal ve organizasyonel değişimler hayata geçirilmiştir. 

Serbestleşmenin sektöre getirdiği en önemli kurumsal yapılardan biri 
Demiryolları Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün (DDGM) kurulmasıdır.  Bu 
yasal düzenlemelere göre DDGM, Türkiye’de demiryolu sektöründe Ulusal 
Emniyet Makamı olup, aynı zamanda demiryolu ulaştırma faaliyetlerinde 
çalışacak kurum ve kuruluşların, yetkilendirme, emniyet, araç tescili ve 
altyapıya erişim gibi konularda ihtiyaç duyulan mevzuatı düzenlemek 
ve düzenlemelere uygun faaliyetlerin gerçekleştirilmesini denetlemekle 
görevlidir.

Demiryolu sistemlerinin altyapı, üstyapı, çeken-çekilen araçlar gibi 
teknik bileşenlerine ait asgari niteliklerinin belirlenmesi, uygunluklarının 
değerlendirilmesi ve belgelendirilerek yetkilendirilmesi DDGM’nin yetkileri 
içinde yer almaktadır.

Kuruluşundan bu yana DDGM, sektörün serbestleşmesine yönelik 
gerekli düzenlemeleri hızlı bir şekilde hayata geçirmek için çalışmalarını 
sürdürmektedir. DDGM’nin Kurumsal Yapısının Geliştirilmesi Teknik 
Yardım Projesi, yapılan mevzuat çalışmalarının AB mevzuatı ile uyumunun 
sağlanması ve ülkemiz şartlarına uygun yasal düzenlemelerin desteklenmesi 
ve kurumsal yapının geliştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir projedir.

Sözleşme bedeli 2,3 milyon Avro olan bu projeye, 19 Eylül 2014 tarihinde 
başlanılmış olup, proje 24 ay içinde tamamlanacaktır. Projenin teknik 
destek ekibi Piri Group liderliğinde Ecorys ve Railistics firmalarından oluşan 
konsorsiyumdur. 

Projenin genel amacı, ekonomik, hızlı, emniyetli ve kaliteli demiryolu 
taşımacılık ve altyapı hizmetlerinin çevreye duyarlı bir şekilde verilmesinin 
sağlanmasıdır. Projenin özel amaçları ise;

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın (UDHB) kurumsal, 
teknik ve idari kapasitesini artırmak, 

• Demiryolu sektörünün AB müktesebatıyla yasal ve kurumsal 
uyumlaştırılmasını iyileştirmek, 

• UDHB bünyesinde demiryolları düzenleyici birim olan DDGM’nin 
kapasitesini artırarak rekabetçi, şeffaf ve etkili bir demiryolu 
sektörünün oluşumunu kolaylaştırmaktır.

Proje 6 bileşenden oluşmaktadır.  
 

1. Bileşen: Emniyetli bir demiryolu ulaşım sistemi için kapasite 
geliştirilmesi

2. Bileşen: DDGM’nin düzenleyici fonksiyonlarının geliştirilmesinin 
desteklenmesi

3. Bileşen: Kamu hizmet yükümlülüğü sözleşmeleri, altyapı erişim 
sözleşmeleri, çok yıllık anlaşmaların tanımlanması 

4. Bileşen: DDGM çalışanları ve sektörle ilgili diğer kamu çalışanlarına 
yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri

5. Bileşen: DDGM’nin lojistik hizmetleri ile ilgili rolü ve hedefleri ile ilgili 
bir yol haritası hazırlanması

6. Bileşen: DDGM’nin tanıtımı, hizmetleri hakkında bilgilendirme ve 
projenin görünürlüğü


