
DEMİRYOLU İŞLETMECİLİĞİ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, Ulusal dem�ryolu altyapı ağı üzer�nde

yapılan her türlü dem�ryolu taşımacılık faal�yetler�nde düzen�n sağlanması;  dem�ryolu
altyapı �şletmec�ler�, dem�ryolu tren �şletmec�ler� �le dem�ryolu taşımacılığı alanında
(Mülga �bare:RG-19/9/2019-30893) (…), acente, kom�syoncu, gar veya �stasyon
�şletmec�s� faal�yet�nde bulunanların h�zmet esasları, mal� yeterl�k, meslek� yeterl�k ve
meslek� saygınlık şartlarının bel�rlenmes�, bu faal�yetlerde bulunanların; hakları, yetk�ler�,
yükümlülükler� ve sorumluluklarının tesp�t ed�lmes�; yetk�lend�r�lmes� ve denetlenmes� �le
�lg�l� usul ve esasları düzenlemekt�r.

(2) Bu Yönetmel�k hükümler�; Ulusal dem�ryolu altyapı ağı dışındak� şeh�r �ç� raylı
toplu taşıma h�zmetler� ver�len dem�ryolu ağlarındak� taşımacılığı kapsamaz.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; (Ek �bare:RG-19/9/2019-30893) 10/7/2018 tar�hl�

ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 478
�nc� maddes�, 26/9/2011 tar�hl� ve 655 sayılı (Değ�ş�k �bare:RG-19/9/2019-30893)
Ulaştırma ve Altyapı Alanına İl�şk�n Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamen�n 28 �nc� maddes� �le 24/4/2013 tar�hl� ve 6461 sayılı Türk�ye Dem�ryolu
Ulaştırmasının Serbestleşt�r�lmes� Hakkında Kanunun 6 ncı maddes�ne dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Acente: Dem�ryolu taşımacılığı alanında; t�car� mümess�l, t�car� vek�l, satış

memuru veya müstahdem g�b� bağımlı b�r sıfatı olmaksızın b�r sözleşmeye dayanarak
bel�rl� b�r yer veya bölge �ç�nde da�m� surette b�r veya b�rden fazla taşımacıyı �lg�lend�ren
sözleşmelerde aracılık etmey� ve onlar adına taşıma sözleşmes� yapmayı meslek ed�nen ve
Bakanlıkça yetk� belges� ver�len gerçek k�ş�ler�, kamu tüzel k�ş�ler� ve ş�rketler�,

b) Bağımsız denet�m kuruluşu: Kamu Gözet�m�, Muhasebe ve Denet�m Standartları
Kurumunca bağımsız denet�m yapmakla yetk�lend�r�len, ortakları yem�nl� mal� müşav�rl�k
ya da serbest muhasebec� mal� müşav�rl�k ruhsatını almış meslek mensuplarından oluşan
sermaye ş�rketler�n�,

c) (Değ�ş�k:RG-19/9/2019-30893) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,
ç) (Değ�ş�k:RG-19/9/2019-30893) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
d) Çeken araç: Dem�ryolu üzer�nde kend� tahr�k güçler�yle hareket etme yeteneğ� olan

her türlü aracı,
e) Çek�len araç: Dem�ryolu üzer�nde kend� güçler� �le hareket etme yeteneğ� olmayan

yük ve yolcu taşımasında kullanılan her türlü dem�ryolu araçlarını,
f) Dem�ryolu altyapısı: Dem�ryolunu oluşturan zem�n, balast, travers ve ray �le

elektr�f�kasyon, s�nyal�zasyon ve haberleşme tes�sler�yle bunların tamamlayıcısı her türlü
sanat yapısı, tes�s, gar ve �stasyonları, loj�st�k ve yük merkezler� ve bunların eklent�ler� �le
�lt�sak hatlarını,



g) Dem�ryolu altyapı �şletmec�s�: Tasarrufundak� dem�ryolu altyapısını güvenl� b�r
şek�lde �şletmek ve dem�ryolu tren �şletmec�ler�n�n h�zmet�ne sunmak hususunda
Bakanlıkça yetk�lend�r�lm�ş kamu tüzel k�ş�ler�n� ve ş�rketler�,

ğ) Dem�ryolu aracı: Hat yapım, bakım, tam�r ve kontrol araçları dah�l her türlü çeken
ve çek�len araçlar �le tren setler�n�,

h) Dem�ryolu �şletmec�ler�: Bu Yönetmel�kte bel�rt�len usul ve esaslara göre
Bakanlıkça yetk� belges� ver�len tüm dem�ryolu �şletmec�ler�n�,

ı) Dem�ryolu tren �şletmec�s�: Ulusal dem�ryolu altyapı ağı üzer�nde yük ve/veya
yolcu taşımacılığı yapmak üzere Bakanlıkça yetk�lend�r�lm�ş kamu tüzel k�ş�ler�n� ve
ş�rketler�,

�) Emn�yet sert�f�kası: Dem�ryolu ulaştırma h�zmetler�n�n tüm süreçler�n�n emn�yetl�
b�r şek�lde yönet�ld�ğ�n� gösteren, dem�ryolu tren ve şeh�r �ç� raylı toplu taşıma
�şletmec�s�n�n emn�yet yönet�m s�stem� kurduğunu ve �lg�l� emn�yet standartları ve
kurallarına uyum göstereb�ld�ğ�n� kanıtlayan ve Bakanlık tarafından bu �şletmec�lere ver�len
sert�f�kayı,

j) Emn�yet yetk�lend�rmes�: Dem�ryolu ulaştırma h�zmetler�n�n tüm süreçler�n�n
emn�yetl� b�r şek�lde yönet�ld�ğ�n� gösteren, dem�ryolu altyapı ve şeh�r �ç� raylı toplu taşıma
�şletmec�s�n�n emn�yet yönet�m s�stem� kurduğunu ve �lg�l� emn�yet standartları ve
kurallarına uyum göstereb�ld�ğ�n� kanıtlayan ve Bakanlık tarafından bu �şletmec�lere ver�len
yetk�lend�rmey�,

k) Emn�yet yönet�m s�stem�: 19/11/2015 tar�hl� ve 29537 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Dem�ryolu Emn�yet Yönetmel�ğ�ne uygun olarak; dem�ryolu altyapı ve tren
�şletmec�ler�n�n emn�yetl� çalışmasını sağlayacak, tehl�keler�n ve kazaların azaltılmasına,
r�skler�n düşürülmes�ne yönel�k önlemler�n s�stemat�k olarak bel�rlenmes� ve buna göre
kuralların, tal�matların, süreçler�n devamlı tak�p ed�lerek rev�ze ed�leb�lmes�n� sağlayan
organ�zasyonel yapıyı,

l) Gar: Dem�ryoluyla yolculuk edenler�n �ht�yaçlarının gen�ş ölçüde karşılandığı
büyük tren �stasyonlarını,

m) Hat: Dem�ryolu ulaşımı sağlayan b�r çeken ve çek�len aracın uğradığı yerler�n
bütününü, dem�ryolunu,

n) İstasyon: Traf�kle �lg�l� h�zmetler�n TCDD tarafından yürütüldüğü, yolcu ve/veya
yük taşımasını yapmaya yarayan dem�ryolu ve tes�sler�n�n bulunduğu yerler�,

o) İstasyon veya gar �şletmec�s�: B�r gar veya �stasyonu �şletmek üzere Bakanlıkça
yetk� belges� ver�len kamu tüzel k�ş�ler�n� ve ş�rketler�,

ö) Komb�ne taşımacılık: B�rden fazla taşıma türünün kullanılarak yapılan yolcu
ve/veya yük taşımacılığı,

p) Kom�syoncu: Dem�ryolu taşımacılığı alanında; ücret� karşılığında kend� nam veya
b�r müvekk�l hesabına yük taşıtmayı meslek ed�nm�ş gerçek k�ş�ler�, kamu tüzel k�ş�ler�n�
ve ş�rketler�,

r) Meslek� yeterl�k: İşletmen�n sah�p olduğu b�lg�, becer� ve yetk�nl�ğ�,
s) (Değ�ş�k:RG-28/4/2017-30051) Organ�zatör: Bu Yönetmel�ğe göre dem�ryolu yük

taşımacılığı alanında yetk� belges� almış tüzel k�ş�ler�n �mkân, kab�l�yet ve kapas�teler�n�
kullanarak kend� nam ve hesabına yük taşıması yaptırarak taşıma faturası düzenleyen
Bakanlıkça yetk� belges� ver�len kamu tüzel k�ş�ler�n� ve ş�rketler�,



ş) Orta düzey yönet�c� (ODY): Dem�ryolu ulaşım faal�yet� gösteren gerçek veya tüzel
k�ş�l�klerde veya buna a�t bağımsız b�r�mlerde taşımacılık faal�yetler�n� sürekl� ve etk�n b�r
şek�lde sevk ve �dare eden müdür, şef, uzman, operasyon yönet�c�s� unvanları �le en az 2
(�k�) yıl görev yapan k�ş�ler�,

t) RID: Tehl�kel� Eşyanın Dem�ryolu İle Uluslararası Taşınmasına İl�şk�n
Yönetmel�ğ�,

u) Şebeke: B�r dem�ryolu altyapı �şletmec�s�n�n sah�p olduğu ve/veya onun tarafından
yönet�len ve ulusal dem�ryolu altyapı ağı �ç�nde yer alan tüm dem�ryolu altyapı ağını,

ü) Şeh�r �ç� raylı toplu taşıma h�zmetler�: Ulusal dem�ryolu altyapı ağına bağlı
olmayan b�r şeh�r merkez� veya şeh�rleşm�ş bölge, �l ve c�var bölgeler� arasındak� ulaşım
�ht�yaçlarının karşılanması �ç�n sunulan metro, tramvay, banl�yö ve benzer� raylı s�stemler
�le ver�len dem�ryolu ulaştırma h�zmetler�n�,

v) Ş�rket:13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanununa göre tutulan t�caret
s�c�l�ne kayıtlı ş�rket�,

y) Taşıma sened�: Yük taşımalarında gönderen �le yetk� belges� sah�b� arasında
akded�len sözleşmeye ve �lg�l� mevzuata �st�naden düzenlenen yük belges�n�,

z) TCDD: Türk�ye Cumhur�yet� Devlet Dem�ryolları İşletmes� Genel Müdürlüğünü,
aa) Tehl�kel� madde: RID Bölüm 3.2 dek� tehl�kel� maddeler�n tablo A da yer alan

madde ve nesneler�,
bb) Ulusal dem�ryolu altyapı ağı: Türk�ye sınırları �çer�s�nde bulunan �l ve �lçe

merkezler� ve d�ğer yerleş�m yerler� �le l�manlar, hava meydanları, organ�ze sanay�
bölgeler�, loj�st�k ve yük merkezler�n� b�rb�r�ne bağlayan, kamuya veya ş�rketlere a�t
bütünleş�k dem�ryolu altyapısı ağını,

cc) Üst düzey yönet�c� (ÜDY): Dem�ryolu ulaşım faal�yet� gösteren kurum ve
kuruluşlarda tüzel k�ş�l�ğ� tems�l ve �lzam ederek ve/veya bu k�ş�ler�n faal�yetler�n� f��len
sevk ve �dare ederek sürekl� ve etk�n b�r şek�lde yöneten yönet�m kurulu başkanı, yönet�m
kurulu üyes�, genel müdür, genel müdür yardımcısı, genel koord�natör, genel sekreter, b�r�m
başkanı unvanlar �le en az 2 (�k�) yıl görev yapan k�ş�ler�,

çç) Yetk� belges�: Bu Yönetmel�k kapsamında b�r faal�yette bulunacak gerçek k�ş�lere,
kamu tüzel k�ş�ler�ne ve ş�rketlere çalışma �zn� veren ve Bakanlık tarafından düzenlenen
belgey�,

dd) Yolcu tren� �şletmec�s�: Ulusal dem�ryolu altyapı ağı üzer�nde yolcu taşımacılığı
yapmak üzere kurulmuş ve Bakanlıkça yetk� belges� ver�len kamu tüzel k�ş�ler�n� ve
ş�rketler�,

ee) Yük tren� �şletmec�s�: Ulusal dem�ryolu altyapı ağı üzer�nde yük taşımacılığı
yapmak üzere kurulmuş ve Bakanlıkça yetk� belges� ver�len kamu tüzel k�ş�ler�n� ve
ş�rketler�,

�fade eder.
Dem�ryolu ulaştırması faal�yetler�nde genel kural
MADDE 4 – (1) Dem�ryolu ulaştırması faal�yetler�nde genel kural, dem�ryolu

ulaştırması faal�yetler�n�n t�car�, ekonom�k, sosyal �ht�yaçlara ve tekn�k gel�şmelere bağlı
olarak ekonom�k, ser�, elver�şl�, güvenl�, kal�tel�, çevreye kötü etk�s� en az ve kamu yararını
gözetecek tarzda serbest, ad�l ve sürdürüleb�l�r b�r rekabet ortamında ve bu faal�yetler�n
d�ğer ulaştırma türler�yle b�rl�kte, b�rb�rler�n� tamamlayıcı olarak gerçekleşt�r�lmes�n�
sağlamaktır.



İKİNCİ BÖLÜM
Temel Hükümler

Yetk� belges� alma zorunluluğu
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamına g�ren, ülke sınırları �ç�nde dem�ryolu

altyapı �şletmec�s� ve dem�ryolu tren �şletmec�ler� �le dem�ryolu taşımacılığı alanında
(Mülga �bare:RG-19/9/2019-30893) (…), acente,  kom�syoncu, gar veya �stasyon
�şletmec�s� faal�yetler�nde bulunacak gerçek k�ş�ler�n, kamu tüzel k�ş�ler�n ve ş�rketler�n
yapacakları faal�yetlere uygun olan yetk� belges�n�/belgeler�n� Bakanlıktan almaları
zorunludur.

Yetk� belges� türler�
MADDE 6 – (1) Dem�ryolu altyapı �şletmec�s� yetk� belges� - DA yetk� belges�: Yurt

�ç�nde dem�ryolu altyapı �şletmec�l�ğ� yapacak kamu tüzel k�ş�lere ve ş�rketlere ver�l�r.
Dem�ryolu altyapı �şletmec�s�n�n kend� �ht�yaçları �ç�n aynı zamanda dem�ryolu tren
�şletmec�l�ğ� yapacak �se ayrıca DB1 ve/veya DB2 yetk� belges� alma zorunluluğu vardır.
Dem�ryolu altyapı �şletmec�s� DB1 ve/veya DB2 yetk� belges� alarak t�car� taşıma yapamaz.

(2) Yolcu tren� �şletmec�s� yetk� belges� - DB1 yetk� belges�: Ulusal dem�ryolu ağı
üzer�nde yolcu taşımacılığı yapacak kamu tüzel k�ş�ler�ne ve ş�rketlere ver�l�r.

(3) Yük tren� �şletmec�s� yetk� belges� - DB2 yetk� belges�: Ulusal dem�ryolu ağı
üzer�nde yük taşımacılığı yapacak kamu tüzel k�ş�ler�ne ve ş�rketlere ver�l�r.

(4) Gar veya �stasyon �şletmec�s� yetk� belges� - DC yetk� belges�: Dem�ryolu altyapı
�şletmec�s� yönet�m� dışında kalan yerlerde kamu tüzel k�ş�ler� ve ş�rketler tarafından
kend�ler�ne ve/veya başka ş�rketlere a�t Gar/İstasyon �şletmec�l�ğ� yapacak kamu tüzel
k�ş�ler�ne ve ş�rketlere ver�l�r. DA Yetk� Belges� alan dem�ryolu altyapı �şletmeler� DC yetk�
belges�n� almış sayılır.

(5) (Mülga:RG-19/9/2019-30893)
(6) Acente yetk� belges� – DE yetk� belges�: T�car� amaçla yolcu veya yük

taşımacılığı alanında acente h�zmet� verecek gerçek k�ş�lere, kamu tüzel k�ş�ler�ne ve
ş�rketlere ver�l�r. DE yetk� belges� sah�b� acenteler aynı zamanda tren �şletmec�s� değ�l �se
kend� nam ve hesabına taşıma yapamaz. DE yetk� belges� faal�yet�n şekl�ne göre aşağıdak�
türlere ayrılır:

a) DE1 yetk� belges�: Yolcu taşımacılığı alanında acentel�k yapacaklara ver�l�r. DB1
yetk� belges� alan yolcu tren� �şletmec�ler� sadece kend� �şletmeler� �ç�n acente �şler�
yapacaklarsa DE1 yetk� belges�n� almış sayılır; ancak d�ğer dem�ryolu tren �şletmec�ler� �ç�n
acente �şler� yapacaklarsa ayrıca DE1 yetk� belges� almak zorundadır.

b) DE2 yetk� belges�: Yük taşımacılığı alanında acentel�k yapacaklara ver�l�r. DB2
yetk� belges� alan yük tren� �şletmec�ler� sadece kend� �şletmeler� �ç�n acente �şler�
yapacaklarsa DE2 yetk� belges�n� almış sayılır; ancak d�ğer dem�ryolu tren �şletmec�ler� �ç�n
acente �şler� yapacaklarsa ayrıca DE2 yetk� belges� almak zorundadır.

(7) Kom�syoncu yetk� belges� – DF yetk� belges�: T�car� amaçla yük taşımacılığı
alanında kom�syoncu olarak h�zmet verecek gerçek k�ş�lere, kamu tüzel k�ş�ler�ne ve
ş�rketlere ver�l�r. DF yetk� belges� sah�b� kom�syoncular organ�zatörlük veya kend� nam ve
hesabına taşıma yapamaz.

Mevzuata uygun taşımacılık faal�yet� yapılması ve yasaklar
MADDE 7 – (1) Dem�ryolu taşımacılık faal�yetler�n�n �k�l� ve çok taraflı uluslararası

antlaşma ve sözleşmelere, kanunlara, bu Yönetmel�ğe ve �lg�l� d�ğer mevzuata uygun olarak



gerçekleşt�r�lmes� esastır. Buna göre:
a) Yetk� belges� almaya hak kazanmış dem�ryolu altyapı �şletmec�s�n�n faal�yetler�ne

başlayab�lmes� �ç�n �lg�l� mevzuat kapsamında tanımlanan b�r emn�yet yönet�m s�stem�n�
kurması ve Bakanlıktan emn�yet yetk�lend�rme belges� alması gerek�r.

b) Yük ve/veya yolcu tren �şletmec�s�n�n almış olduğu yetk� belges� sah�pler�ne
doğrudan ve kend�l�ğ�nden dem�ryolu altyapısına er�ş�m hakkı vermez. Dem�ryolu
altyapısına er�ş�m hakkı alab�lmes� �ç�n �lg�l� mevzuat kapsamında tanımlanan b�r emn�yet
yönet�m s�stem�n� kurması ve Bakanlıktan emn�yet sert�f�kası alması gerek�r.

c) Dem�ryolu tren �şletmec�ler�n�n dem�ryolu altyapısına er�ş�m�, dem�ryolu altyapı
�şletmec�s� tarafından �lg�l� mevzuat hükümler� doğrultusunda yapılacak �şlemlerle
gerçekleş�r.

ç) Dem�ryolu �şletmec�ler�, yapılacak faal�yet�n kapsamına uygun b�r yetk� belges�
alınmadan bu Yönetmel�kte bel�rt�len herhang� b�r faal�yette bulunamaz.

d) Yetk� belges� sah�pler�, almış oldukları yetk� belges�n�n kapsamı dışında faal�yette
bulunamaz.

e) Yetk� belges� sah�pler�, bu Yönetmel�k kapsamındak� faal�yetler�n�, Bakanlığa
b�ld�rd�kler� merkez ve şubeler� �le varsa acenteler�n�n adresler�nde yürütmekle
yükümlüdür. Bakanlığa b�ld�r�lmeyen yerlerde faal�yette bulunamaz.

(2) İlg�l� mevzuata göre tesc�l� olmayan dem�ryolu bakım araçları dah�l her türlü
çeken ve çek�len dem�ryolu araçlarının ulusal dem�ryolu altyapısını kullanmalarına �z�n
ver�lmez.

Taşımacılık faal�yetler�nde h�zmet�n sürekl�l�ğ�
MADDE 8 – (1) Yetk� belges� sah�pler�, almış oldukları yetk� belges� kapsamına

g�ren h�zmetlerden, ayırım yapmaksızın herkes�n yararlanmasını ve h�zmet�n sürekl�l�ğ�n�
sağlamak zorundadır.

Tehl�kel� maddeler�n ve tehl�kel� atıkların taşınması 
MADDE 9 – (1) Yetk� belges� sah�pler�, tehl�kel� madde ve tehl�kel� atık taşımalarını

�lg�l� ulusal mevzuata ve RID’e uygun olarak yapmak zorundadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetk� Belges� Alma, Yen�leme veya Değ�şt�rme Şartları ve Gerekl� Belgeler
Yetk� belges� alma veya yen�leme genel şartları
MADDE 10 – (1) Yetk� belges� almak veya yen�lemek �ç�n başvuru sah�pler�n�n

aşağıdak� şartları ha�z olması gerek�r:
a) Gerçek k�ş�, kamu tüzel k�ş�s� veya 6102 sayılı Kanuna göre tutulan t�caret s�c�l�ne

kayıtlı ve �lg�l� yetk� belges� kapsamına uygun faal�yet gösteren b�r ş�rket olması.
b) Ş�rketler�n kurucu veya kurucu paydaşları �le tems�l ve �lzama yetk�l� yönet�c�ler�,

kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı �flas, sahtec�l�k, güven� kötüye kullanma, uyuşturucu ve
s�lah kaçakçılığı, kaçak �nsan taşımacılığı veya t�caret�, hırsızlık, rüşvet suçları ve
12/4/1991 tar�hl� ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu �le 21/3/2007 tar�hl� ve 5607
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına g�ren suçlardan dolayı hürr�yet� bağlayıcı
ceza �le hükümlü olmaması.

c) 11 �nc� maddede bel�rt�len özel şartları sağlamaları.
ç) 33 üncü maddede bel�rt�len yetk� belges� ücret�n� ödem�ş olmaları.
Yetk� belges� almanın veya yen�lemen�n özel şartları



MADDE 11 – (1) Altyapı �şletmec�s� yetk� belges� - DA yetk� belges�:  Dem�ryolu
altyapı �şletmec�ler�ne DA yetk� belges� ver�lmes�ne �l�şk�n özel şartlar, Bakanlık tarafından
bel�rlen�r.

(2) Yolcu tren� �şletmec�s� yetk� belges� - DB1 yetk� belges�: Ulusal dem�ryolu altyapı
ağı üzer�nde yolcu taşımacılığı yapmaya elver�şl� ve Bakanlık tarafından tesc�l� yapılmış en
az 6 adet yolcu vagonu ve bu d�z�y� çekeb�lecek 2 adet lokomot�f veya 2 adet tren set� öz
mal veya k�ralık olarak sah�p olduğunu belgelemes� veya söz konusu araçları er�ş�m
sözleşmes� �mzalanmadan önce satın alma veya k�ralama şekl�nde tem�n edeceğ�n� yazılı
olarak Bakanlığa taahhüt etmes� ve ayrıca 10 uncu maddedek� yetk� belges� alma genel
şartları �le 13, 14, 15 ve 16 ncı maddelerde bel�rt�len s�gorta, meslek� saygınlık, mal� ve
meslek� yeterl�l�ğe �l�şk�n şartları karşılayan dem�ryolu tren �şletmec�ler�ne ver�l�r.

(3) Yük tren� �şletmec�s� yetk� belges� - DB2 yetk� belges�: Ulusal dem�ryolu altyapı
ağı üzer�nde yük taşımacılığı yapmaya elver�şl� ve Bakanlık tarafından tesc�l� yapılmış,
vagon üzer�nde yazılı kapas�tes�ne göre en az 1500 ton yük taşıma kapas�tel� vagonlar �le en
az �k� adet ana hat lokomot�f öz mal veya k�ralık olarak sah�p olduğunu belgelemes� veya
söz konusu araçları er�ş�m sözleşmes� �mzalanmadan önce satın alma veya k�ralama
şekl�nde tem�n edeceğ�n� yazılı olarak Bakanlığa taahhüt etmes� ve ayrıca 10 uncu
maddes�ndek� yetk� belges� alma genel şartları �le 13, 14, 15 ve 16 ncı maddelerde bel�rt�len
s�gorta, meslek� saygınlık, mal� ve meslek� yeterl�l�ğe �l�şk�n şartları karşılayan dem�ryolu
tren �şletmec�ler�ne ver�l�r.

(4) (Değ�ş�k:RG-19/9/2019-30893) Gar veya �stasyon �şletmec�s� yetk� belges� – DC
yetk� belges�: DC yetk� belges� �ç�n başvuranların en az 300.000 Türk L�rası kayıtlı
sermayes�ne sah�p olması, ayrıca 10 uncu maddedek� yetk� belges� alma genel şartları �le 14
ve 15 �nc� maddelerde bel�rt�len meslek� saygınlık ve mal� yeterl�k şartları karşılayan gar
veya �stasyon �şletmec�ler�ne ver�l�r. Yetk� belges� alan gar veya �stasyon �şletmec�ler�,
�şlett�kler� gar veya �stasyona a�t b�lg�ler� ve varsa k�ra sözleşmeler�n� Bakanlığa b�ld�r�r.

(5) (Mülga:RG-19/9/2019-30893)
(6) (Değ�ş�k:RG-19/9/2019-30893) Yolcu taşımacılığı acente yetk� belges� – DE1

yetk� belges�: DE1 yetk� belges� �ç�n başvuranların, en az faal�yet göster�len yer �lçe �se
5.000 Türk L�rası, �l �se 15.000 Türk L�rası kayıtlı sermayes�ne sah�p olması, acentel�k
h�zmet�ne elver�şl� müstak�l b�r büroya veya �stasyon veya gar �ç�ndek� bürolardan b�r�nde
yeterl� b�r alanın kullanım hakkına sah�p olması ve ayrıca 10 uncu maddedek� yetk� belges�
alma genel şartları �le 14 ve 15 �nc� maddelerde bel�rt�len meslek� saygınlık ve mal� yeterl�k
şartları karşılayan acentelere ver�l�r. Köy, kasaba ve beldelerde faal�yette bulunmak üzere
DE1 yetk� belges� almak �steyenlerden sermaye veya �şletme sermayes� şartı aranmaz ve
yetk� belges� ücret�nde % 80 �nd�r�m uygulanır.

(7) (Ek:RG-19/9/2019-30893)(1) Yük taşımacılığı acente yetk� belges� – DE2 yetk�
belges�: DE2 yetk� belges� �ç�n başvuranların, en az 50.000 Türk L�rası kayıtlı sermayes�ne
sah�p olması, acentel�k h�zmet�ne elver�şl� müstak�l b�r büroya veya �stasyon veya gar
�ç�ndek� bürolardan b�r�nde yeterl� b�r alanın kullanım hakkına sah�p olması ve ayrıca 10
uncu maddedek� yetk� belges� alma genel şartları �le 14 ve 15 �nc� maddelerde bel�rt�len
meslek� saygınlık ve mal� yeterl�k şartları karşılayan acentelere ver�l�r.

(7) (Değ�ş�k:RG-19/9/2019-30893) Kom�syoncu yetk� belges� – DF yetk� belges�: DF
yetk� belges� �ç�n başvuranların en az 50.000 Türk L�rası kayıtlı sermayes�ne sah�p olması,
bu �şe elver�şl� bağımsız b�r büronun kullanım hakkına sah�p olması ve ayrıca 10 uncu



maddedek� yetk� belges� alma genel şartları �le 14 ve 15 �nc� maddelerde bel�rt�len meslek�
saygınlık ve mal� yeterl�k şartlarını karşılayan kom�syonculara ver�l�r.

Yetk� belges� almak veya yen�lemek �ç�n gerekl� belgeler
MADDE 12 – (1) Yetk� belges� almak �steyen gerçek k�ş�ler�n, kamu tüzel k�ş�ler�n�n

ve ş�rketler�n aşağıdak� belgeler� Bakanlığa vermeler� zorunludur:
a) 10 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde bel�rt�len k�ş�ler�n T.C. K�ml�k

numarası, adl� s�c�l kaydı belgeler�, tems�l ve �lzama yetk�l� olanların noterden onaylı �mza
s�rküler�.

b) İlg�l� meslek odası ya da t�caret ve/veya sanay� odalarından b�r�ne kayıtlı olduğunu
gösteren başvuru tar�h�n�n �ç�nde bulunduğu yılda alınmış belge.

c) İlg�l� meslek odası ya da t�caret ve/veya sanay� odalarına kayıtlı gerçek ve tüzel
k�ş�lere a�t geçerl� unvan, adres, ortaklar, tems�l ve �lzama yetk�l� olan k�ş�ler, sermaye
m�ktarı ve �şt�gal konusunun yer aldığı t�caret s�c�l� gazetes�/gazeteler�.

ç) Yetk� belges� ücret�n�n ödend�ğ�n� gösteren belge.
d) Yetk� belges� türüne göre 11, 13, 14, 15 ve 16 ncı maddelerde yer alan ve sah�p

olunması zorunlu/şart olan hususlara �l�şk�n d�ğer belgeler.
S�gorta
MADDE 13 – (1) Dem�ryolu tren �şletmec�ler�, b�r kaza meydana gelmes� hal�nde

mal� yükümlülükler�n� yer�ne get�reb�lmes� �ç�n Bakanlığa bu Yönetmel�kte bel�rt�len
hususlar �le ulusal ve uluslararası mevzuata uygun b�r s�gorta pol�çes� ver�r. Pol�çen�n asgar�
şartları Bakanlık tarafından ayrıca bel�rlen�r.

(2) Başvurularda, yetk�l� k�ş�ler tarafından �mzalı ve �stenen hususları �çeren s�gorta
pol�çes� veya s�gorta pol�çes� tekl�f� sunulur.

(3) Pol�çey� yapan s�gorta kurumu, Bakanlığın �zn�n� almadan pol�çen�n kapsamını
değ�şt�remez veya �ptal edemez.

(4) (Değ�ş�k:RG-28/4/2017-30051)  Asgar� s�gorta pol�çe m�ktarı, her olay başı
20.000.000 TL (y�rm� m�lyon Türk L�rası) den az olamaz. Bu m�ktar her takv�m yılı
başından geçerl� olmak üzere 40 ıncı maddede bel�rt�len yen�den değerleme oranında
artırılarak uygulanır. Yen�den değerleme oranı �le bel�rlenen tem�nat tutarları yürürlüktek�
s�gorta sözleşmeler�ne herhang� b�r ek pr�m alınmaksızın uygulanır. S�gorta ş�rketler�,
düzenled�kler� pol�çeler�n ön yüzüne “Sözleşme süres� �ç�nde tem�nat tutarları artırıldığı
takd�rde, bu pol�çede yazılı tem�nat tutarları, herhang� b�r �şleme gerek kalmaksızın ve ek
pr�m alınmaksızın yen� tem�nat tutarları üzer�nden geçerl� olur.” �bares�n� yazmak
zorundadır.

(5) Yetk� belges� ver�len dem�ryolu tren �şletmec�ler�, yaptırmış olduğu s�gorta
pol�çes�n� yetk� belges�n�n geçerl� olduğu süre boyunca devam ett�rmek zorundadır.
İşletmeler s�gorta pol�çes�n�n geçerl�l�k süres� b�tmeden önce, yen� dönem� kapsayan yen�
s�gorta pol�çes�n�n aslını süres� sona eren pol�çeler�n b�t�m tar�h�nden 15 gün önce,
Bakanlığa �braz etmek zorundadır.

(6) Pol�çe süres� en az b�r yıllıktır.
(7) B�r dem�ryolu tren �şletmec�s�n�n hem yük hem de yolcu tren �şletmec�l�ğ� yetk�

belges� almak �ç�n başvurması durumunda tek b�r paket s�gorta pol�çes� vermes� yeterl�d�r.
(8) Yürürlükte bulunan s�gorta �le �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� saklıdır.
Meslek� saygınlık şartları



MADDE 14 – (1) Aşağıda bel�rt�len durumda olan b�r �şletmen�n yetk� belges� alma,
yen�leme ve değ�şt�rme taleb� karşılanmaz.

a) İflas eden, tasf�ye hal�nde olan, �şler� mahkeme tarafından yürütülen, konkordato
�lân eden, �şler�n� geç�c� durduran veya kend� ülkes�ndek� mevzuat hükümler�ne göre benzer
b�r durumda olan,

b) İflası �lân ed�len, zorunlu tasf�ye kararı ver�len, alacaklılara karşı borçlarından
dolayı mahkeme �dares� altında bulunan veya kend� ülkes�ndek� mevzuat hükümler�ne göre
benzer b�r durumda olan,

c) İlg�l� merc�lerce h�lel� �flas ett�ğ�ne karar ver�lenler,
ç) Mevzuat hükümler� uyarınca kes�nleşm�ş sosyal güvenl�k pr�m borcu olan,
d) Mevzuat hükümler� uyarınca kes�nleşm�ş verg� borcu olan,
e) Başvuru tar�h� �t�bar�yle, mevzuatı gereğ� kayıtlı olduğu oda tarafından meslek�

faal�yetten men ed�lm�ş olan,
f) Bu maddede bel�rt�len b�lg� ve belgeler� vermeyen veya yanıltıcı b�lg� ve/veya sahte

belge verd�ğ� tesp�t ed�len.
Mal� yeterl�kle �lg�l� şartlar
MADDE 15 – (1) İşletmeler mal� yeterl�l�ğ�n� �spat etmek amacıyla aşağıda bel�rt�len

b�lg� ve belgeler� sunar:
a) Yük ve yolcu tren �şletmec�ler� tarafından bağımsız b�r mal� denet�m kuruluşuna

yaptırılan mal� denet�m sonrasında yıllık hesaplanan ve b�lançolar �le gel�r g�der tablolarıyla
doğrulanmış mal� denet�m �le �lg�l� b�lg� ve belgeler�,

b) Yük ve/veya Yolcu Tren İşletmec�s�n�n, başvuru tar�h� �t�bar� �le asgar�
10.000.000.-TL (onm�lyonTürkL�rası) kayıtlı sermayeye sah�p olduklarını gösteren
belgeler,

c) Dem�ryolu tren �şletmec�ler� har�c�ndek� dem�ryolu �şletmec�ler� �ç�n serbest
muhasebec�, yem�nl� mal� müşav�r veya serbest muhasebec� mal� müşav�rce ya da verg�
da�res�nce onaylanmış b�lanço veya eşdeğer belgeler�.

Meslek� yeterl�kle �lg�l� şartlar
MADDE 16 – (1) Yetk� belges� alma, yen�leme ve değ�şt�rme taleb�nde bulunan

�şletmeler�n, yetk� belges�nde bel�rlenen h�zmetler�, etk�n ve güvenl� b�r şek�lde
gerçekleşt�rmes� ve �zleyeb�lmes� �le bunu gerçekleşt�rmek �ç�n gerekl� b�lg�, tecrübeye ve
b�r yönet�m organ�zasyonuna sah�p olması şarttır. İk�nc� fıkranın (b) bend�nde bel�rt�len
şartları ha�z personel, �şletmeler�n yetk� belges�n�n geçerl� olduğu süre boyunca �st�hdam
ed�l�r. Söz konusu personel�n değ�şmes�, �st�fası veya yen� atama yapılması durumunda
Bakanlığın b�lg�lend�r�lmes� zorunludur.

(2) Yetk� belges� alma, yen�leme ve değ�şt�rme taleb�nde bulunan �şletmeler,
yeterl�kler�n� �spatlamak �ç�n aşağıdak� hususları �çeren b�lg� ve belgeler� sunmak
zorundadır:

a) İşletme organ�zasyon şeması,
b) Dem�ryolu tren �şletmec�ler�, �şletmeler�nde çalışacak olan en az b�r adet üst düzey

ve b�r adet orta düzey yönet�c�ye a�t bu Yönetmel�ğe göre yeterl�ğ�n� gösteren belges�n�,
c) Dem�ryolu tren �şletmec�ler�, ISO 9001 Kal�te Yönet�m S�stem� belges�, ISO 14001

Çevre Yönet�m S�stem� belges�, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Yönet�m S�stem�
belgeler�.

Yetk� belgeler�n�n ver�lmes�



MADDE 17 – (1) Yetk� belges� almak �steyen gerçek k�ş�ler, kamu tüzel k�ş�ler� ve
ş�rketler 12 nc� maddede bel�rt�len belgelerle b�rl�kte Bakanlığa yazılı olarak müracaat eder.

(2) Bakanlığa yapılan başvuruya �l�şk�n yapılan �nceleme sonunda;
a) Yetk� belges� alma, değ�şt�rme ve yen�leme belgeler�n�n mevzuata uygun ve

noksansız,
b) Talep ed�len yetk� belges� �ç�n 13, 14, 15 ve 16 ncı maddelerde bel�rt�len şartların

yetk� belges�n�n tür ve �lg�s�ne göre sağlanmış
olması hal�nde, talep ed�len yetk� belges� düzenleme tar�h� yetk� belges� başlangıç

tar�h� olarak düzenlenerek ver�l�r.                
(3) B�r ret kararı olması hal�nde, Bakanlık bunun gerekçeler�n� başvuru sah�b�ne

yazılı olarak b�ld�r�r. Bu durumda yetk� belges� ücret� �ade ed�l�r.
(4) Yetk� belges� başvuruları 3 ay �ç�nde karara bağlanır. 
Yetk� belgeler�n�n süres�
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamında ver�len ve yen�lenen yetk� belgeler�n�n

süres� 10 (on) yıldır.
Yetk� belgeler�n�n yen�lenmes�
MADDE 19 – (1) Yetk� belges� sah�pler�, yetk� belgeler�n�n yen�lenmes� �ç�n; yetk�

belges�n�n geçerl�l�k süres� ve 17 nc� maddede bel�rt�len süreler d�kkate alınarak yetk�
belges� geçerl�l�k süres� b�tmeden önce Bakanlığa yazılı olarak müracaat eder. Yetk�
belges�, başvurunun uygun olması hal�nde düzenleme tar�h� esas alınarak yen�len�r.

(2) Yen�leme ücret� yetk� belges� ücret�n�n %10 (yüzdeon) udur.
(3) Yetk� belges� sah�pler� tarafından yetk� belges�n�n geçerl�l�k süres�n�n sona erd�ğ�

tar�hten sonra müracaat etmeler� hal�nde yetk� belges� yen�leme hakkını kaybederler.
Yetk� belges�n�n değ�şt�r�lmes�
MADDE 20 – (1) B�r dem�ryolu �şletmec�s� yetk� belges�n� değ�şt�rmey� talep etmes�

hal�nde; Bakanlığa müracaat eder.  Bakanlık yen� duruma göre yetk� tad�l� talepler�n� 17 nc�
maddede bel�rt�len süre �çer�s�nde değerlend�r�r.

(2) Yetk� belges� sah�pler� sah�p oldukları yetk� belges�n� ücret� daha fazla olan b�r
yetk� belges�yle değ�şt�rmek �stemeler� hal�nde; talep ed�len yetk� belges� �ç�n bu
Yönetmel�kte öngörülen şartları sağlamaları ve her �k� yetk� belges�n�n değ�ş�kl�k
tar�h�ndek� geçerl� tam ücretler� arasındak� ücret farkını ödemeler� kaydıyla yetk� belgeler�
değ�şt�r�l�r.

(3) Yetk� belges� sah�pler�n� sah�p oldukları yetk� belges�n�, ücret� daha az olan b�r
yetk� belges�yle değ�şt�rmek �stemeler� hal�nde; talep ed�len yetk� belges� �ç�n bu
Yönetmel�kte öngörülen şartları sağlamaları kaydıyla her �k� yetk� belges� arasındak� ücret
farkının �ades� yapılmaksızın yetk� belgeler� değ�şt�r�l�r.

(4) Değ�şt�rmelerde yetk� belgeler�n�n süreler�, kalan süre kadar geçerl�d�r.
Yetk� belges� alan dem�ryolu tren �şletmec�ler�n�n faal�yete başlamaları ve ara

vermeler�
MADDE 21 – (1) (Değ�ş�k:RG-30/12/2021-31705 2.Mükerrer) Yetk� belges� alan

dem�ryolu tren �şletmec�ler� yetk� belges� aldığı tar�hten �t�baren 6 (altı) ay �çer�s�nde �lg�l�
mevzuat hükümler� doğrultusunda emn�yet yönet�m s�stemler�n� kurup emn�yet sert�f�kasını
aldıktan sonra faal�yetler�ne başlar. Ancak altı ay �çer�s�nde emn�yet sert�f�kasını alamamış
olan dem�ryolu tren �şletmec�ler�ne emn�yet sert�f�kasının alınması �ç�n gereken süren�n altı



aydan fazla sürmes�n� öngörmeler� durumunda, başvuruları �ncelenerek �lave 6 (altı) ay ek
süre ver�leb�l�r.

(2) Emn�yet sert�f�kasına sah�p dem�ryolu tren �şletmec�ler�, emn�yet sert�f�kaları
geçerl� olmak şartıyla faal�yetler�ne kes�nt�s�z olarak 1 (b�r) yıldan daha uzun b�r süre ara
veremez.

(3) Dem�ryolu tren �şletmeler�n�n faal�yete başlamaları �le �lg�l� kontroller Bakanlık
tarafından yapılır.

Geç�c� �z�n
MADDE 22 – (1) Bakanlık tarafından yapılan denet�mlerde, dem�ryolu tren

�şletmec�ler�ne ver�lm�ş olan b�r yetk� belges�n�n mal� ve meslek� yeterl�k �le �lg�l� şartlara
r�ayet ed�lmed�ğ� tesp�t ed�lmes� hal�nde, Bakanlık, emn�yet�n tehl�keye atılmaması
koşuluyla, dem�ryolu tren �şletmec�ler�ne eks�kl�kler�n g�der�lmes� �ç�n 6 (altı) ayı
geçmemek üzere faal�yetler�ne geç�c� olarak �z�n ver�r.

Yetk� belges� değ�ş�kl�kler�n�n b�ld�r�m� 
MADDE 23 – (1) Bakanlık b�r yetk� belges� verd�ğ�nde, �ptal ett�ğ�nde veya

değ�şt�rd�ğ�nde, söz konusu durumu dem�ryolu altyapı �şletmec�ler�ne derhal b�ld�r�l�r. Bu
b�lg�lend�rme Bakanlığın �nternet s�tes� aracılığıyla kamuoyuna ayrıca duyurulur. Yetk�
belges� sah�b� dem�ryolu �şletmec�ler� ve sah�p oldukları belgeler �le �lg�l� güncel durum ve
değ�ş�kl�kler Bakanlığın �nternet s�tes�nde ayrıca duyurulur.

Yetk� belgeler�n�n devred�lmemes� ve b�rleşmeler
MADDE 24 – (1) Yetk� belgeler�, adlarına düzenlenen dem�ryolu �şletmec�ler�

dışında başkaları tarafından kullanılamaz ve h�çb�r şek�lde devred�lemez.
(2) Yetk� belges�ne sah�p tüzel k�ş�l�klerdek� pay sah�pl�ğ� satış,  bağışlama veya

muad�l� b�r �şlemle el değ�şt�reb�l�r. Bu değ�ş�m�n yapılab�lmes� �ç�n yen� sah�p ve/veya
ortakların bu Yönetmel�kte öngörülen şartları sağlaması zorunludur.

(3) Dem�ryolu tren/altyapı �şletmec�ler�n�n b�rleşme başta olmak üzere yasal ve mal�
durumunu etk�leyen b�r durumun ortaya çıkması hal�nde dem�ryolu tren/altyapı
�şletmec�s�n�n Bakanlıktan ön �z�n alması gerekl�d�r. Bu g�b� durumlarda dem�ryolu
tren/altyapı �şletmec�s�, Bakanlıkça emn�yet� tehl�keye attığına da�r gerekçel� karar
ver�lmed�kçe faal�yetler�ne devam eder.

(4) Tüzel k�ş�l�kler�n b�rleşmeler� hal�nde aşağıdak� kurallar uygulanır.
a) Yetk� belgel� b�r tüzel k�ş�l�ğ�n 6102 sayılı Kanuna uygun olarak akt�f ve pas�f�yle

b�r başka tüzel k�ş�yle b�rleşmes� hal�nde; bu durum Bakanlığa b�ld�r�l�r.  Bu Yönetmel�kte
öngörülen şartların sağlanması kaydıyla yetk� belges�, b�rleş�len tüzel k�ş�l�k adına unvan
değ�ş�kl�ğ� g�b� �şlem yapılmak suret�yle Bakanlık tarafından düzenlen�r.

b) Yetk� belges�z b�r tüzel k�ş�l�ğ�n 6102 sayılı Kanuna uygun olarak akt�f ve pas�f�yle
b�r başka yetk� belgel� tüzel k�ş�yle b�rleşmes� hal�nde; yetk� belges�n�n bu b�rleşmeye göre
düzenleneb�lmes� �ç�n yen� sah�p ve/veya ortakların bu Yönetmel�kte öngörülen şartları
sağlaması zorunludur.

(5) (Ek:RG-19/9/2019-30893) Gerçek k�ş�lerde 10 uncu maddede bel�rt�len şartların
sağlanması hal�nde anne, baba, çocuk, eş, kardeşlere yetk� belges� devr� mümkündür.
Bunların har�c�nde üçüncü k�ş�lere yetk� belges� devred�lemez.

Dem�ryolu tren �şletmec�ler�n�n asgar� kapas�te şartının kaybed�lmes� ve buna
�l�şk�n kurallar



MADDE 25 – (1) Yetk� belges� sah�b� dem�ryolu tren �şletmec�ler�; yetk� belgeler�n�n
geçerl�l�k süres� �ç�nde, yetk� belges� �ç�n �stenen dem�ryolu araçları sayısının, kazaya
uğraması, yanması, tekn�k ömrünü doldurması veya benzer b�r mücb�r sebepten dolayı
azalması veya satışının yapılması durumlarında, bu değ�ş�kl�kler�n meydana geld�ğ� tar�hten
�t�baren 60 gün �ç�nde Bakanlığa b�ld�r�rler. Dem�ryolu tren �şletmes�ne, yetk� belges� �ç�n
�stenen dem�ryolu araçları asgar� sayısının tamamlaması �ç�n �k� kez 6 (altı) aylık süre
ver�l�r. Yetk� belges� süres�nce asgar� kapas�te şartının 3 üncü defa kaybed�lmes� hal�nde
süre uzatımı ver�lmez.

N�tel�kl� ve yeterl� personel �st�hdamı
MADDE 26 – (1) Bakanlığın emn�yet kr�t�k görevlerde çalışacak personelle �lg�l�

çıkaracağı mevzuat hükümler� saklı kalmak kaydıyla yetk� belges� sah�pler�, faal�yetler�
süres�nce h�zmetler�n� yürüteb�lecek �lg�l� mevzuatla bel�rlenm�ş n�tel�klere sah�p ve yeterl�
sayıda personel bulundurmakla yükümlüdür.

(2) Yetk� belges� sah�pler�, n�tel�kl� ve yeterl� sayıda personel �st�hdam etmemeler�
durumunda doğacak her türlü zarardan sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sorumluluk, Yükümlülük ve Haklar

Yetk� belges� sah�pler�n�n sorumlulukları
MADDE 27 – (1) Yetk� belges� sah�pler�; yolcu ve yük taşımalarının �lg�l� kanunlara,

kararnamelere, yönetmel�klere ve d�ğer mevzuata, Türk�ye’n�n taraf olduğu anlaşma ve
sözleşmelere uygun olarak yürütülmes�nden sorumludur.

(2) Yük taşımacılığı alanında yetk� belges� sah�b� tren �şletmec�ler�, yükü tesl�m
aldıkları andan tesl�m ed�nceye kadar, kend� kusurundan dolayı yükün tamamen veya
kısmen kaybından, zay��nden, hasara uğramasından, çalınmasından, güvenl�ğ�n�
sağlamaktan, tesl�m alınan şekl�n� muhafaza etmekten, korunması, taşınmasından ve b�r
kaza neden�yle trende görevl� bulunan çalışanların yaralanması ve ölümünden
sorumludurlar.

(3) Yolcu taşımacılığı alanında yetk� belges� sah�b� tren �şletmec�ler�, duraklamalar
dah�l olmak üzere kalkış noktasında trene b�n�ş anından, varış noktasında trenden �n�ş anına
kadar olan seyahat� süres�nce kend� kusurundan dolayı meydana geleb�lecek b�r kaza
neden�yle yolcuların ve (Değ�ş�k �bare:RG-19/9/2019-30893) üçüncü k�ş�ler�n yaralanması
ve ölümünden sorumludur.

(4) Yetk� belges� sah�pler�, 24/4/1930 tar�hl� ve 1593 sayılı Umum� Hıfzıssıhha
Kanununda ön görülen tedb�rler, ka�deler ve yasaklamalara uygun olarak faal�yette
bulunmaktan sorumludur.

(5) Yolcu taşımacılığı alanında yetk� belges� sah�b� tren �şletmec�ler�, taşıma sırasında
yolcuya �kram ett�kler� y�yecek ve �çecek maddeler�n�n mer� mevzuata uygun olmasından
sorumludur.

(6) Yetk� belges� sah�pler�n�n, 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve �lg�l�
yönetmel�kler�nde bel�rlenen hükümler çerçeves�nde �ş ve �şlemler� yürütmeler� zorunludur
ve çevrey� ve �nsan sağlığını korumak, çevre k�rl�l�ğ�n� önlemek amacıyla gerekl� tüm
tedb�rler� almak ve faal�yetler�n� bunlara uygun olarak yürütmekten ayrıca bu faal�yetler�ne
�l�şk�n olarak mevzuata uygunluk açısından yapılacak her türlü denet�mlerde �lg�l� kurum ve
kuruluşlara karşı sorumludur.



(7) Yetk� belges� sah�pler�n�n sorumluluğu �le �lg�l� olarak, uluslararası anlaşmalar ve
sözleşmelerde yer alan hükümler saklıdır.

Yetk� belges� sah�pler�n�n yükümlülükler�
MADDE 28 – (1) Yetk� belges� sah�pler�, yolcuların ve/veya tren personel�n�n

sağlıklı, rahat, emn�yetl� ve güvenl� b�r seyahat yapmasını sağlayacak tedb�rler� almak,
yolcuların ve/veya taşımaya kabul ed�len yükün emn�yetl� ve güvenl� b�r şek�lde taahhüt
ed�len yere kadar götürmekle yükümlüdür.

(2) DA, DB1 ve DB2 yetk� belges� sah�pler�, trenler� �lg�l� mevzuat hükümler�ne
uygun olarak çalıştırmak amacıyla; trenlerde uygun n�tel�kl� personel� görevlend�rmek, bu
personel�n meslek� yeterl�k belgeler�n�n yanlarında bulunup bulunmadığını kontrol etmek,
tekn�k şartlara uymayan araçların tren d�z�s� �çer�s�nde yer almasına engel olmak, güzergâh
mesafes�n� d�kkate alarak yeter� kadar tren personel�n� bulundurmakla yükümlüdür.

(3) Yolcu taşımaları �lg�l� mevzuata göre düzenlenm�ş b�lets�z, yük taşımaları �se �lg�l�
mevzuata göre düzenlenm�ş taşıma senets�z yapılmaz.

(4) Yetk� belges� sah�pler�n�n faal�yetler� esnasında 10 uncu madden�n b�r�nc�
fıkrasının (b) bend�nde bel�rt�len k�ş�ler hakkında dolandırıcılık, dolanlı �flas, sahtec�l�k,
kaçakçılık, güven� kötüye kullanma, hırsızlık, rüşvet suçlarından yargı organları tarafından
ver�lm�ş ve kes�nleşm�ş mahkûm�yet kararı oluşması hal�nde, yetk� belges� sah�pler�, bu
k�ş�lerle �lg�l� gerekl� �ş ve �şlemler� 90 gün �ç�nde yaparak, durumlarını 10 uncu madden�n
b�r�nc� fıkrasının (b) bend�ne uygun hale get�rmekle yükümlüdür.

(5) Yetk� belges� sah�pler�, 35 �nc� madden�n �k�nc� fıkrası çerçeves�nde faal�yetler� �le
�lg�l� b�lg�ler� �çeren raporlarını Bakanlığa göndermekle yükümlüdür.

(6) Yetk� belges� sah�pler� �lg�l� kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yaparak olağanüstü hal ve savaş
haller� �ç�n Bakanlıkça hazırlanan taşıma h�zmetler�ne �l�şk�n planların kend�ler�yle �lg�l�
gerekler�n� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

(7) Yetk� belges� sah�pler�, faal�yetler�yle �lg�l� olarak Bakanlık tarafından yayımlanan
tebl�ğlere, yönergelere ve genelgelere uymakla yükümlüdür.

(8) Yetk� belges� sah�pler�, tüzel k�ş�l�kler�n�n son bulması veya herhang� b�r sebeple
faal�yetler�n� bırakmaları hal�nde, bu haller�n gerçekleşt�ğ� tar�hten �t�baren 30 (otuz) gün
�ç�nde Bakanlığa yazılı b�lg� vermek ve yetk� belgeler�n�n asıllarını �ade etmekle
yükümlüdür.

(9) Yetk� belges� sah�b� tüzel k�ş�ler; halka açık sermaye ş�rketler�nde ham�l�ne yazılı
h�sse dev�rler� har�ç, unvan, adres, verg� numarası, ortaklık, h�sse devr�, sermaye m�ktarı,
yönet�c� değ�ş�kl�kler�n�, değ�ş�kl�ğ�n meydana geld�ğ� tar�hten �t�baren 15 gün �ç�nde
Bakanlığa b�ld�rmekle yükümlüdür.

(10) Yetk� belges� sah�b� tüzel k�ş�ler; tems�l ve/veya �lzama yetk�l� şahıslara �l�şk�n
değ�ş�kl�kler�, değ�ş�kl�ğ�n meydana geld�ğ� tar�hte Bakanlığa b�ld�rmekle yükümlüdürler.
Aks� halde, değ�ş�kl�k b�ld�r�l�nceye kadar, değ�ş�kl�k önces� Bakanlığa b�ld�r�lm�ş tems�l
ve/veya �lzama yetk�l� şahısların talepler�ne göre �ş ve �şlemler gerçekleşt�r�l�r.

(11) Yetk� belges� sah�pler�, verd�kler� h�zmetlerden engell�ler�n güvenl�, bağımsız ve
er�ş�leb�l�rl�k standartlarına uygun olarak yararlanması �ç�n gerekl� tedb�rler� almakla
yükümlüdür.

(12) Yetk� belges� sah�pler�, 16/7/1965 tar�hl� ve 697 sayılı Ulaştırma ve Haberleşme
H�zmetler�n�n Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Suretle Yürütüleceğ�ne Da�r Kanun,
4/11/1983 tar�hl� ve 2941 sayılı Seferberl�k ve Savaş Hal� Kanunu, 24/5/1990 tar�hl� ve



90/500 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Seferberl�k ve Savaş Hal�
Tüzüğü ve �lg�l� mevzuat ve 7/6/1939 tar�hl� ve 3634 sayılı M�ll� Müdafaa Mükellef�yet�
Kanunu çerçeves�ndek� sorumluluklarını yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

(13) Yetk� belges� sah�pler�n�n yükümlülüğü �le �lg�l� olarak, uluslararası anlaşmalar
ve sözleşmelerde yer alan hükümler saklıdır.

(14) Yetk� belges� sah�pler� 20/6/2012 tar�hl� ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ�
Kanunundan doğan sorumluluklarını yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

(15) Dem�ryolu tren �şletmec�ler�n�n yük, yolcu ve kamu h�zmet� yükümlülüğünden
kaynaklanan gel�r ve g�der hesapları �le muhasebeler� ayrı ayrı tutulur.

(16) Yetk� belges� sah�pler� dem�ryolu altyapı �şletmec�s�n�n aldığı kararlara uymakla
yükümlüdür.

(17) Yetk� belges� sah�pler�; varsa faal�yetler� sırasında kullanacakları kısa unvanları
�le varsa taşıtları üzer�ne yazdıracakları kend�ler�n� tanıtan logo, amblem ve benzer� �şaret�
Bakanlığa b�ld�rmekle yükümlüdür.

H�zmetten yararlananların hakları 
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamında yetk� belges� sah�pler�n�n verd�kler�

h�zmetlerden yararlananlar 7/11/2013 tar�hl� ve 6502 sayılı Tüket�c�n�n Korunması
Hakkında Kanun �le sağlanan tüket�c�n�n korunması haklarına sah�pt�r.

(2) Yetk� belges� sah�pler� h�zmetten yararlananlara kusursuz h�zmet vermek
zorundadır. Kusursuz h�zmet, h�zmetten yararlananların hakkıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Denet�m, İdar� Para Cezaları ve Yetk� Belges� İptal�

Denet�m
MADDE 30 – (1) Yetk� belges� sah�pler�n�n (Değ�ş�k �bare:RG-19/9/2019-30893)

(…) bu Yönetmel�k kapsamında yer alan faal�yetler� Bakanlık denet�m�ne tab�d�r.
(2) Denet�m yapmakla görevl�/yetk�l� olanlar tarafından �sten�len belgeler�n ver�lmes�

zorunludur. Ayrıca yetk� belges�ne sah�p �şletmeler Bakanlık tarafından �sten�ld�ğ� zamanda
denetleneb�leceğ� g�b� per�yod�k olarak bu Yönetmel�kte bel�rt�len hususlar çerçeves�nde
her �k� yılda b�r Bakanlık tarafından denetlen�r.

İdar� para cezaları
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanması veya 30 uncu maddede bel�rt�len

denetlemeler sonucunda bu Yönetmel�ğe aykırı hususların tesp�t ed�lmes� durumunda her
b�r kusur �ç�n 655 sayılı KHK’nın 28 �nc� maddes� çerçeves�nde Dem�ryolu Düzenleme
Genel Müdürü veya yetk�lend�rd�ğ� personel tarafından 5.000 (beşb�n) Türk L�rası �dar�
para cezası karar tutanağı düzenlen�r ve �dar� yaptırımlar uygulanır.

(2) Bu Yönetmel�kte öngörülen �dar� para cezaları, bu Yönetmel�kte düzenlenen �ptal
g�b� �dar� yaptırımların uygulanmasına engel teşk�l etmez.

(3) Ver�len �dar� para cezaları, tebl�ğ�nden �t�baren b�r ay �çer�s�nde öden�r.
(4) İdar� para cezası karar tutanakları �le �lg�l� tahs�l, tebl�ğ ve d�ğer hususlarda,

30/3/2005 tar�hl� ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümler� uygulanır.
Yetk� belges� �ptal�
MADDE 32 – (1) Bakanlık, hakkında �flas veya benzer� �şlemler başlatılan b�r

�şletmen�n mal� olarak kend�n� tekrar yapılandırmasını mümkün görmed�ğ� hallerde söz
konusu �şletmen�n yetk� belges�n� �ptal eder.



(2) 13 üncü madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len s�gorta pol�çes�n�n yen�lenmemes�
veya �ptal� veya kapsamının daraltılması durumunda dem�ryolu tren �şletmec�s�n�n yetk�
belges� �ptal ed�l�r.

(3)  Bakanlık, �şletmen�n 15 �nc� ve 16 ncı maddelerde �stenen mal� ve meslek�
şartların 22 nc� maddede bel�rt�len süre sonunda da yer�ne get�remeyeceğ�n� tesp�t etmes�
hal�nde yetk� belges�n� �ptal eder.

(4) (Değ�ş�k:RG-30/12/2021-31705 2.Mükerrer) 21 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında
bel�rt�len 6 aylık �lave ek süreye rağmen emn�yet sert�f�kasını alamayanlar �le �k�nc�
fıkrasına aykırı hareket edenler�n ve emn�yet sert�f�kasının alınmasını tak�p eden 1 (b�r) yıl
�ç�nde tren �şletmec�l�ğ� faal�yet�ne başlamayanların yetk� belgeler� �ptal ed�l�r.

(5) 25 �nc� maddede bel�rt�len asgar� kapas�te şartının yetk� belges� süres�nce üçüncü
defa kaybed�lmes� hal�nde yetk� belges� �ptal ed�l�r.

ALTINCI BÖLÜM
Yetk� Belges� Ücretler� ve Kararlara İt�raz

Yetk� belges� ücret�
MADDE 33 – (1) Bakanlıkça ver�lecek yetk� belgeler� �ç�n bu Yönetmel�ğ�n ek�nde

yer alan Ücret Tablosunda bel�rt�len ücretler alınır. Ücret alınmadan yetk� belgeler�
ver�lmez. Unvan, adres ve bağlı olduğu verg� da�res� ve verg� numarası değ�ş�kl�ğ�nden
dolayı süres� b�tmeden yen�lenen yetk� belgeler�nden ücret alınmaz.

(2) Düzenlenme �şlem� tamamlanmış olan belge ücretler� �ade ed�lmez ve ger�
ödenmez.

(3) Yetk�lend�rme ücretler�, (Değ�ş�k �bare:RG-19/9/2019-30893) Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmes� Hesabına yatırılır.

Kararlara �t�raz
MADDE 34 – (1) Bakanlığın bu Yönetmel�k çerçeves�nde verd�ğ� her türlü karara

karşı yargı nezd�nde �t�raz yolu açıktır.
(2) Bu Yönetmel�k çerçeves�nde ver�lecek �dar� yaptırım kararlarına karşı, kararın

tebl�ğ�nden �t�baren 15 gün �ç�nde sulh ceza hak�ml�ğ�ne başvurulab�l�r.
YEDİNCİ BÖLÜM

İstat�st�k, B�lg� Paylaşımı
İstat�st�k
MADDE 35 – (1) Bakanlık tarafından, dem�ryolu taşımacılık faal�yetler�n�n genel

seyr�n�n tesp�t� ve pol�t�ka oluşturulması bakımından bu faal�yetlere �l�şk�n güven�l�r
ver�lere dayalı �stat�st�kler oluşturulur.

(2) Bakanlık �stat�st�kler�n oluşturulmasında yetk� belges� sah�pler�n�n göndereceğ�
faal�yet raporlarından da yararlanır. Hang� yetk� belges� sah�pler�n�n nasıl b�r takv�me bağlı
olarak faal�yet raporu gönderecekler� Bakanlıkça yayımlanacak b�r genelge �le bel�rlen�r.

(3) Bakanlık oluşturduğu ve uygun gördüğü �stat�st�kler� yayımlar.
B�lg� paylaşımı
MADDE 36 – (1) Yetk� belges� ver�len dem�ryolu tren �şletmec�ler�ne a�t t�car�

olmayan b�lg�ler Dem�ryolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün �nternet s�tes�nde yayınlanır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
Sorumlu h�zmet b�r�m�



MADDE 37 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamında Bakanlıkça yer�ne get�r�lmes� gereken
�ş ve �şlemler, Dem�ryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yer�ne get�r�l�r.

TCDD’n�n altyapı �şletmec�s� olarak yetk�lend�r�lmes�
MADDE 38 – (1) TCDD, 6461 sayılı Kanunun 3 üncü maddes� �le ulusal dem�ryolu

altyapı ağı �ç�nde yer alan ve devlet�n tasarrufundak� dem�ryolu altyapısının kend�s�ne
devred�len kısmı üzer�nde dem�ryolu altyapı �şletmec�s� olarak görevlend�r�ld�ğ�nden
Bakanlık tarafından DA yetk� belges� �le süres�z olarak yetk�lend�r�lm�şt�r.

Avrupa B�rl�ğ� mevzuatına uyum
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n hazırlanmasında, 21/11/2012 tar�hl� Avrupa

Parlamentosu ve Konsey�n�n 2012/34/EU sayılı Tek B�r Avrupa Dem�ryolu Alanı Tes�s
Ed�lmes�ne İl�şk�n Yönerges� d�kkate alınmıştır.

Yen�den değerleme
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen parasal değerler her yıl, b�r öncek� yıla

�l�şk�n olarak 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanunu uyarınca tesp�t ve �lan ed�len
yen�den değerleme oranında artırılarak uygulanır.

TCDD Taşımacılık A.Ş.’n�n yük ve yolcu tren� �şletmec�s� olarak
yetk�lend�r�lmes�

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) TCDD Taşımacılık A.Ş. 6461 sayılı Kanun �le dem�ryolu
tren �şletmec�s� olarak görevlend�r�ld�ğ�nden Bakanlık tarafından DB1 ve DB2 yetk�
belgeler� �le b�r defaya mahsus olmak üzere yetk� belges� süres�nce yetk�lend�r�lm�şt�r.
Bununla b�rl�kte TCDD Taşımacılık A.Ş.’n�n faal�yete başlayab�lmes� �ç�n, 13 üncü
maddede bel�rt�len s�gorta pol�çes�n� ayrıca alması gerek�r.

Yürürlüktek� mevzuat
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bakanlık tarafından �ht�yaç duyulan düzenlemeler

yapılıncaya kadar, bu Yönetmel�ğe aykırı olmayan mevzuatın uygulanmasına devam ed�l�r.
Faal�yette bulunan kuruluşlar
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Ulusal dem�ryolu altyapı ağında halen yolcu taşımacılığı

yapan kamu tüzel k�ş�ler� ve ş�rketler, bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rmes�nden �t�baren 1 yıl
�ç�nde DB1 yetk� belges� almak zorundadır. Yetk� belges� alıncaya kadar geçen bu süre
�ç�nde faal�yetler�ne devam ederler.

TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. arasındak� dev�r dönem� �ç�n yetk� belgeler�
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 6461 sayılı Kanunun geç�c� 1 �nc� maddes�n�n altıncı

fıkrası hükmünde bel�rt�ld�ğ� üzere, TCDD �le TCDD Taşımacılık A.Ş. arasında dev�r
�şlemler� tamamlanıncaya kadar, TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye ver�len görevler�n TCDD
tarafından yürütülmes�ne devam olunur. Bu süre �ç�nde TCDD �ç�n DB1 ve DB2 yetk�
belges� alma şartı aranmaz.

Yürürlük
MADDE 41 –  (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� (Değ�ş�k �bare:RG-19/9/2019-30893)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
_______________
(1) 19/9/2019 tar�hl� ve 30893 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanan değ�ş�kl�k �le

Yönetmel�ğ�n 11 �nc� maddes�ne yed�nc� fıkra eklenm�ş ve d�ğer fıkra buna göre teselsül
ett�r�lm�şt�r.
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