
DEMİRYOLLARI DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TARAFINDAN HAZIRLANAN YASAL DÜZENLEMELER

Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.



Demiryolları Düzenleme Genel Müdürlüğü 
Tarafından Hazırlanan Yasal Düzenlemeler:

1 Mayıs 2013 tarihinde yayımlanan 6461 sayılı 
“Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi 
Hakkında Kanun” ile Türkiye demiryolu ulaştırmasında;

• Uygun maliyet ile daha etkin ve kaliteli 
hizmet sunmak,

• Demiryollarının rekabet gücünü artırmak,

• Taşımacılıkta dengeyi demiryolları lehine 
çevirmek,

• Sektörde düzenleme - denetleme yapan 
bağımsız bir yapı oluşturmak,

• Avrupa Birliği ile yasal ve yapısal uyumu 
sağlamak,

amaçlanmaktadır. 

655 sayılı “Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında” Kanun 
Hükmünde Kararname ile demiryolu sektöründe 
düzenleyici kuruluş olarak kurulan DDGM;  bu yetki 
ile demiryolu ulaştırma faaliyetlerini AB mevzuatına 
uyumlu hale getirilebilmek ve serbestleşme sonucu 
ortaya çıkacak yeni yapıdaki sektör paydaşlarının 
görev, yetki ve sorumlulukları ile yetkilendirilmelerine 
yönelik çalışmalarda bulunmaktadır.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde 
düzenlenen;

“Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak 
Tedbirler ve Uygulama Esasları” Yönetmeliği, 3 
Temmuz 2013 de Resmi Gazete’de yayınlanarak 
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yürürlüğe gitmiştir. Bu yönetmeliğin amacı, demiryolu 
hemzemin geçitlerinin ve bunlara ait koruma 
sistemlerinin yapımına, bakımına, işletilmesine ve 
işaretlemesine ilişkin standartları, usul ve esasları, 
ilgililerin yetki ve sorumluluklarını belirleyerek 
demiryolu hemzemin geçitlerinde demiryolu 
ve karayolu trafiğinin düzenini ve güvenliğini 
sağlamaktır.

Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği: 
02 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye 
sınırları içinde ulusal demiryolu altyapısına açık 
erişimin sağlanması için altyapı kapasitesi tahsisi ve 
ücretlendirmeye yönelik bir sistemin oluşturulması 
koşullarını düzenlemektir. 

Yakın Bir Zamanda Yayımlanması Planlanan 
Yönetmelikler: 

Demiryolu Emniyet Yönetmeliği: Bu yönetmeliğin 
amacı; Türkiye sınırları içerisinde demiryolu 
emniyetinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi, izlenebilmesi 
ve denetlenebilmesini sağlamak üzere, demiryolu 
altyapı işletmecilerinin, demiryolu tren işletmecilerinin 
ve şehir içi raylı toplu taşıma işletmecilerinin emniyet 
yönetim sistemlerini kurması ve bu işletmecilere 
emniyet sertifikası verilmesi ve/veya emniyet 
yetkilendirmesi yapılmasına yönelik usul ve 
esasların belirlenmesidir. Çalışmalar tamamlanmış 
olup, yayımlanma aşamasındadır.

Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği: 
Bu Yönetmeliğin amacı ulusal demiryolu altyapı 
ağında işletilecek demiryolu araçlarının tescil ve 
sicil işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 
Çalışmalar tamamlanmış olup, yayımlanma 
aşamasındadır.
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Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği: 
Bu yönetmeliğin amacı, her türlü demiryolu taşımacılık 
faaliyetlerinde demiryolu altyapı ve tren işletmecileri, 
gar, istasyon ve lojistik merkez işletmecileri ile benzer 
işletmeler için hizmet esasları, mali yeterlilik, mesleki 
yeterlilik ve mesleki saygınlık ilkelerine uygun olarak 
pazara giriş şartları ile bu faaliyetlerde bulunanların 
hak, yükümlülük ve sorumluluklarını tespit ederek, 
yetkilendirmek ve denetlemektir. Çalışmalar 
tamamlanmış olup, yayımlanma aşamasındadır. 

Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Yönetmeliği: Bu 
yönetmeliğin amacı, belirli bir hat üzerinde herhangi 
bir demiryolu tren işletmecisinin ticari şartlarda 
veremediği bir demiryolu yolcu taşımacılığı hizmetinin 
verilmesini sağlamak amacıyla ve bir sözleşmeye 
dayalı olarak demiryolu yolcu taşımacılığı hizmetlerinin 
sağlanmasına dair usul ve esasları düzenlemektir. 
Taslak çalışmalar tamamlanmış olup, sektör görüşüne 
açılmıştır.

Tren Makinist Yönetmeliği: Yönetmeliğin amacı; 
tren makinistinin görevini, emniyetli bir şekilde 
yapabilmesi için sahip olunması gereken asgari 
mesleki yeterlilikleri, sağlık ölçütleri ve belgeler ile 
ilgili usul ve esasları belirlemektir. Yönetmelik taslak 
çalışmaları tamamlanmış olup, sektör görüşüne 
açılacaktır 

Emniyet Kritik Personel Yönetmeliği: Yönetmeliğin 
amacı; demiryolu taşımacılık faaliyetlerinde emniyet 
kritik görevleri yapan personel için sahip olunması 
gereken asgari mesleki yeterlilikleri, sağlık ölçütleri 
ve belgeler ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. 
Yönetmelik taslak çalışmaları tamamlanmış olup, 
sektör görüşüne açılacaktır.
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Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Yönetmeliği: 
Yönetmeliğin amacı; demiryolu faaliyetlerinde 
makinistler dahil emniyet kritik görevlerde 
çalışan personele yönelik eğitimlerin, sınavların 
ve belgelendirmenin yapılacağı eğitim ve sınav 
merkezlerinin sağlaması gereken asgari koşulları 
ve bu merkezlerin yetkilendirilmesi, denetlenmesi ile 
ilgili usul ve esasları belirlemektir. Yönetmelik taslak 
çalışmaları tamamlanmış olup, sektör görüşüne 
açılacaktır.

Karşılıklı İşletilebilirlik Yönetmeliği ve 
Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi 
Tebliği:

Demiryolu altyapısı ve demiryolu araçlarının karşılıklı 
işletilebilirlik esaslarına uygunluğunu denetleyip 
onaylayan kuruluşların (NoBo) belirlenmesine 
yönelik, 2008/57/EC direktifine uygun;

“Karşılıklı İşletilebilirlik Yönetmeliği” ve “Onaylanmış 
Kuruluşların Görevlendirilmesi Tebliği” çalışmaları 
devam etmekte olup, 2015 yılı sonuna kadar 
onay alınmak üzere AB konseyine gönderilmesi 
planlanmaktadır.

Devam Eden Diğer Çalışmalar;

Demiryolu Altyapısı Asgari Emniyet Sınır ve 
Şartları Teknik Şartnamesi: Söz konusu şartname 
ile konvansiyonel, hızlı ve yüksek hızlı demiryolu 
sistemlerinin sağlıklı gelişimi ve standardizasyonuna 
yönelik olarak, demiryolu altyapısı ile çeken ve 
çekilen araçların kullanımı için asgari emniyet sınır 
ve şartları ile demiryolu taşımacılık faaliyetlerinde 
kullanılan yük ve yolcu garları veya istasyonları 

4



ve benzeri yapıların asgari nitelikleri belirlenecektir. 
Çalışmaların 2015 yıl sonunda tamamlanması 
planlanmaktadır.

“Türkiye Lojistik Master Plan (TLMP)” Projesi: 
Lojistik sektör ihtiyaçlarını optimize edecek, ekonomik, 
sosyal ve teknolojik olarak lojistik hizmetlerin ülke 
genelinde sunulmasına imkân verecek, tüm idari ve 
teknik hamleleri tanımlayacak, ulaştırma modları, 
koridorları, bağlantı noktaları, lojistik merkez/
üs/köylerin yer seçimlerini belirleyecek, kamu 
kurumlarının lojistikte üstleneceği rolleri tanımlayacak 
ve Ülkemiz Lojistik Mevzuatının hazırlanmasına 
esas teşkil edecek bir “Türkiye Lojistik Master Planı 
(TLMP)” yapılacaktır. 

Ulusal Demiryolu Aracı Kayıt Sistemi: Ulusal 
demiryolu araç kayıt sisteminin tutulması amacıyla 
Avrupa Demiryolu Ajansı’ndan (ERA) bir yazılım 
programı alınmıştır. Bu sayede, ulusal demiryolu 
altyapı ağında çalıştırılan demiryolu araçlarının takibi 
AB ile entegre bir şekilde yapılabilecektir.

Yukarıda sıraladığımız yönetmeliklere ilave 
olarak yakın bir gelecekte Altyapı İşletmeciliği ve 
Yetkilendirilmesi Yönetmeliği ve Demiryollarında 
Yolcu Hakları ve Sorumlulukları Yönetmeliği ile ilgili 
çalışmalara başlanacaktır. Bu çalışmaları, dönemin 
ihtiyaçlarına ve uluslararası taşımacılık ile ilgili 
gelişmelere göre yeni düzenleme çalışmaları takip 
edecektir.
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Yolcu Taşımacılığının Gelecekteki Yapısı

Yük Taşımacılığının Gelecekteki Yapısı
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Bu yayın Avrupa Birliği’nin desteğiyle hazırlanmıştır.
Bu yayının içeriğinden yalnız Piri Group liderliğindeki Konsorsiyum sorumlu olup, 

yayın hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü 

GMK Bulvarı No:128 Maltepe Ankara
Tel: +90 312 203 20 00  E-Posta: demiryolu.duzenleme@udhb.gov.tr


