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Piri Group ve Neti Danışmanlık 

Piri Group 2000 yılında kurulmuş ve o zamandan beri küresel bir 

danışmanlık şirketi haline gelebilmek için aktif şekilde hedefleri 

doğrultusunda ilerlemektedir. Piri Group ortakları Türkiye ve yurtdışında 

zorlu birçok proje de yer almışlardır. Piri Group ortakları 2007 yılındı 

mühendislik projelerinde yer almak üzere Neti Mühendislik Danışmanlık 

Şirketini kurmuşlardır. Neti kurulduğundan bugüne özellikle ulaştırma 

alanında birçok projede yer almaktadır.  

Piri ve Neti ağırlıklı olarak strateji oluşturan ve uygulayan bir danışmanlık şirketleridir. Bu temel 

yetilerle bağlantılı olarak, grubumuz kamu ve özel sektör kuruluşlarına ve şirketlerine geniş bir 

hizmet portföyü sunmaktadır. Piri ve Neti; ulaştırma, enerji, bölgesel kalkınma, sosyal altyapı, 

KOBİ/sanayi gelişimi, yönetişim, istihdam ve imalat gibi birçok alanda yürütülen projelerin içinde yer 

almış ve başarılı sonuçlara katkı sağlamıştır.  

Temel hizmet alanlarımızdan biri, demiryolları sektöründeki taşımacılıktır. Dünyada demiryolları işi 

teknolojik ilerlemelere ve yeni karmaşık hizmetlere açık bir alandır. 1990’lardan beri yatırımlarda 

muazzam bir ilerleme söz konusudur ve bu ilerleme demiryolları ilintili sanayilerin çeşitli alanlarında 

devam edecektir. Firmalarımız demiryolu sektöründe, çözüm ortaklarımızla birlikte sektörün yeniden 

yapılandırılmasına yönelik danışmanlık hizmetlerinden mühendislik, kalite/emniyet denetimleri ve 

sertifikasyonuna kadar çok çeşitli hizmetler sunmaktadır. Türkiye’de demiryolu sektörünün 

serbestleşmesine yönelik çalışan belki de tek 

yerel şirket olarak, demiryollarının yeni yapısının 

oluşturulmasında önemli katkılarımız 

bulunmaktadır. Bugüne kadar TCDD ve Türk 

Demiryolu piyasasının yeni yasal yapısının 

oluşturulması için yürütülen birçok stratejik 

projenin içinde, firmalarımız uygulayıcı ve ana 

yüklenici olarak yer almıştır.  Bu tecrübeler, kamu 

ve özel sektör paydaşlarının ihtiyaçlarını en iyi 

şekilde karşılamak için gerekli hizmetleri 

tasarlamamıza yardımcı olmaktadır.  

Bugüne kadar yürüttüğümüz projelerde elde ettiğimiz başarılı sonuçlar, sektörde önemli bir bilinirlik 

ve itibar sağlamıştır. Geçmişten gelen tecrübelerimizi teknik birikimlerimizi ve saygınlığımızı, 

üstlendiğimiz yeni projelere aktarabilmemiz, bize ve müşterilerimize önemli avantajlar 

sağlamaktadır.  

Taşımacılık ve Demiryolları sektörlerinde şu anda yapmakta olduğumuz ve tamamladığımız 

hizmetlerin bazıları aşağıdadır; 
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Strateji 

• Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün (DDGM) Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi 

Projesi; AB tarafından sağlanan finansmanla Piri Group liderliğinde halen yürütülmekte olan 

proje kapsamında sektörün serbestleşmesine yönelik gerekli mevzuatların hazırlanması ve 

DDGM’nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Eylül 2014- Eylül 2016 

tarihleri arasında yürütülecek proje kapsamında sektörün serbestleşmesine yönelik önemli 

katkılar verilecektir. Proje bütçesi 2.3 Milyon Euro’dur.  

• Piri Group Uluslararası ortaklarımız olan Ecorys ve Railistics ile birlikte AB Komisyon’undan 

sağlanan finansmanla yürütülen “Türk Demiryollarının Reformu (TDR)” projesini 2010-2013 

yılları arasında tamamlanmıştır. Bu projede, sektörün yeni yapısının belirlenmesi ile ilgili yasal 

çerçevenin oluşturulması, bu yasal çerçeveye uygun TCDD’nin yeni yapısının belirlenmesi ve 

TCDD’nin bugünkü Emniyet Yönetim Sistemi’nin oluşturulmasına yönelik önemli katkılar 

sağlanmıştır. TCDD’nin serbestleşmeye paralel yeni yapısının oluşturulması, gerekli stratejik 

kararların alınması ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için birçok faaliyet proje kapsamında 

hayata geçirilmiştir. Projenin bütçesi 3.2 milyon Euro’dur 

• Piri Group’un dahil olduğu diğer bir proje yine AB Komisyonundan sağlanan finansman ile 2005-

2007 yılları arasında uygulanan “Türk Demiryolu Sektörünün Yeniden Yapılandırılması ve 

Güçlendirilmesinde Teknik Yardım” projesiydi. Projenin hedefi Türk demiryolu sektörünü AB 

müktesebatı uyarınca yeniden organize etmekti. Bu proje çerçevesinde, mevcut yapının 

birbirinden bağımsız iş birimlerine bölünmesi yaklaşımı sunulmuştur. Bağımsız ve ticari olarak 

yönetilen işletmeler tasarlanmış, önerilen yapıda iş birimlerinin birbirleriyle ilişkileri, görev ve 

sorumlulukları belirlenmiştir. Yeni yapının uygulanmasına yönelik özel bir Mali Yönetim Bilgi 

Sistemi geliştirilmiştir (MYBS). Bütün bu stratejik eylemler TCDD’de serbestleşmenin temelini 

hazırlamıştır. Proje bütçesi 3.0 milyon Euro’dur.  

• Gelecekte yer alacak önemli zorluklardan biri yolcu tren işletmeleriyle imzalanacak Kamu 

Hizmet Yükümlülüğü (KHY) sözleşmeleridir. KHY, serbestleşmiş demiryolu yolcu operasyonları 

için tamamen yeni bir uygulamadır. Dünya Bankasının finanse ettiği proje kapsamında Piri 

Group, konsorsiyım ortakları ile birlikte AB en iyi uygulamalarını da dikkate alarak ülkemiz için ilk 

kamu hizmet sözleşmelerinin çerçevesini hazırlamıştır. Hat bazlı hesaplamalar, gelecek 

hesaplamalar için bir örnek oluşturması amacıyla hazırlanmıştır. Bu Dünya Bankası Projesi 

sadece Türkiye için değil, geçiş sürecinde olan bütün ülkeler için iyi bir uygulamadır. 

• ARUS demiryolu sanayindeki üretici firmaların oluşturduğu bir kümelenme çalışmasıdır. OSTIM 

tarafından koordine edilen bu oluşum içinde yer alan işletmeler; demiryolu altyapı bileşenleri 

üreticileri, temel demiryolu hizmetleri, bakım, cer aracı ve makine üreticileri ve parça 

üreticileridir. Piri Group, ARUS’un Ekonomi Bakanlığı’ndan URGE desteklerinden 

yararlanabilmesi için Sektör Stratejisi ve İhtiyaç Analizi hazırlanması için OSTIM tarafından 

görevlendirilmiştir. Son dönemde Türkiye’deki demiryolu tedarikçilerinin gösterdiği başarılar 

kayda değerdir ve bu proje çıktıları sektörün gelişimine katkı vermeye devam edecektir.  
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Demiryolu Emniyet Yönetim Sistemi 

• Yukarıda belirtilen TDR projesinin üç bileşeni vardır. 

Temel bileşenlerden biri Emniyet Yönetim Sistemleri 

ve tedbirlerine ayrılmıştır. Bu bileşen içinde, Piri 

TCDD’nin emniyet kurallarını AB ülkeleri kurallarıyla 

uyumlaştırma gibi kritik bir rol üstlenmiştir. Emniyet 

bileşeni altında kapsanan konular:  

• TCDD İş Birimlerinin (İB) Emniyet Yönetim Sistemi (EYS) oluşturulması  

• Ulusal Emniyet Kurallarının belirlenmesi.  

• Emniyet, karşılıklı işletilebilirlik ve altyapı tahsisi ve ücretlendirme konuları hakkında 

eğitim.  

• Piri Group Türkiye’deki emniyet ile ilgili Demiryolu Mevzuatının hazırlanmasını da destek 

vermektedir. Firmamız AB projesi kapsamında Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne 

ilgili mevzuatların oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. 2004/49 sayılı AB mevzuatı 

doğrultusunda hazırlanan Emniyet mevzuatı serbestleşmiş demiryolu piyasasında emniyetli 

operasyon için en kritik mevzuatlardan biridir.  

 

Eğitim 

Piri Group teknik eğitimler ve kapasite geliştirme 

projelerinde her zaman güvenilir bir şirket olmuştur. 

Özellikle demiryolu sektörü için uluslararası 

uzmanlarımızla konuya ve ihtiyaca özel geliştirdiğimiz 

eğitim programları ile firmamız sektörün en önemli 

teknik eğitim kurumlarından biri haline gelmiştir 

Aşağıda Piri Grubun farklı teknik yardım projeleri 

kapsamında organize ettiği demiryolu sektöründeki eğitimler için örnekler verilmektedir; 

• DDGM Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi:  

• Demiryolu Emniyet Yönetim Sistemleri  

• AB Emniyet Mevzuatı  

• Risk Yönetimi  

• Demiryolu Araçları kabulü, sertifikasyonu ve işletmeye alınması  

• İSG Eğitimleri 

• Mesleki Sağlık ve Emniyet & Risk Analizi  

• TCDD’de ISO 9000,  14000, 18000 denetimci eğitimleri  

• AB’deki Orer Planlama İlkeleri 

• KHY ve Sözleşmeler 

• Kaza Araştırma 

• Demiryollarında Şikayet  Yönetimi 

• Diğer 
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• Türk Demiryolu Projesi Reformu:  

• AB’deki demiryolu emniyeti ilkeleri  

• Emniyet Yönetim Sisteminin bölgelerde sunulması  

• Mesleki Sağlık ve Emniyet & Risk Analizi  

• TCDD’de ISO 9000,  14000, 18000 denetçi eğitimleri  

• İstatistiksel süreç kontrolü  

• AB’deki Orer Planlama İlkeleri  

• Yük piyasası için sözleşme bazlı ücretlendirme  

• Yük Piyasası İş Planlaması  

• Demiryolu Sektörünün Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi için TY  

• Demiryolları için AB mevzuat çerçevesi  

• İş Birimlerinin Ayrılması   

• Taban maliyet hesaplama ilkeleri  

• Kriz yönetimi   

• İletişim becerileri 

• KHY İlkeleri   

• Diğer Demiryolu Eğitimleri  

• TCDD Emniyet Dairesi için EN 50126, 50127, 50129 ve RAMS eğitimleri  

• TCDD Emniyet Dairesi içi Kaza Araştırma Eğitimleri 

• AB’deki TSI sertifikalandırma süreci için Eğitimler   

• Demiryolu Araçları kabulü, sertifikasyonu ve  işletmeye alınması  
 

Yönetmelikler  

• Piri ve Neti ayrıca pek çok mevzuat projeleri tamamlamıştır. Örneğin 2010’da, Türkiye’nin 

mevzuat hazırlayan kurumlarının yasal kapasite yapılandırması olan, Türk Başbakanlığı ile 

Düzenleyici Etki Analizini Türk Düzenleyici Sistemine sunan bir projeyi tamamlamıştır. Proje AB 

Komisyonu tarafından finanse edilmiştir. Proje çerçevesinde, pilot düzenleyici etki analizleri 

hazırlanmış, kamu kurumları için eğitimler düzenlenmiş ve bilgilendirici dokümanlar hazırlanarak 

dağıtılmıştır.  

• Firmalarımız TCDD 6461 yasasının hazırlanmasında TCDD ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı’na yardım etmiştir. TCDD üst yönetimi ve ilgili Bakanlık daireleriyle çeşitli alternatif 

modeller tartışılmış, mevzuatın nihai versiyonu analiz edilerek görüş ve öneriler Bakanlığa 

iletilmiştir. 

• DDGM’nin kuruluşundan bu yana Türk Demiryollarının serbestleştirilmesi için gerekli 

yönetmeliklerin hazırlanmasına destek sağlamaktadır. DDGM tarafından bugüne kadar 

hazırlanan yönetmelikler demiryolu reformu için gerekli temel yönetmeliklerdir. AB mevzuatına 

dayanarak hazırlanan bu yönetmelikler aşağıdakilerdir;  

o Demiryolu Emniyet Yönetmeliği  

o Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği  

o Hat Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği  

o Ortak Emniyet Göstergeleri, Risk Analizleri ve ECM Belgelendirme Kılavuzları 
o 2008/57/EC Karşılıklı İşletilebilirlik Yönetmeliği 

o Altyapının İşletmeye Kabulü Kılavuzu 

o KHY Yönetmeliği 
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o Yolcu hakları Yönetmeliği (Taslak) 

o Emniyet Kritik İşler Yönetmeliği (Taslak) 

o Makinist Belgelendirme Yönetmeliği (Taslak) 

 

Demiryollarında Bağımsız Değerlendirme, (TSI, ECM) Sertifikasyon ve 

Denetim  

Emniyet demiryollarının önemli bir parçası 

olduğundan, demiryolu alt sistemlerinin, 

demiryolu araçlarının sertifikasyonu, demiryolu 

altyapı inşaat projelerinin denetimi 

/uygulanabilirliği hem özel, hem de kamu için 

büyük öneme haizdir. Firmalarımızın uluslararası iş 

ortakları bu alanda birçok projeyi başarıyla 

tamamlamış ve devam etmektedir.  

• Firmalarımız demiryolu ve onun alt sistemleri hizmetlerinin sertifikasyonu/denetimi için, birçok 

Onaylanmış Kuruluş ile işbirliği yapmaktadır. Firmamız bugüne kadar katıldığı projelerde 

onaylanmış Sertifikasyon kuruluşlar ERC, DEKRA ve TUV SÜD’ün ile birlikte çalışmıştır. Piri Group 

danışmanları eğitilmekte ve Avrupa demiryollarında sertifikasyon sistemi için son gelişmelerle 

bilgileri güncellenmektedir. Denetim ve Sertifikasyon alanında tamamladığımız ve devam 

ettiğimiz bazı örnek projeler aşağıda sıralanmıştır;  

o Alstom “Bakım ve Kalite denetimi” yüksek hızlı tren ve onun istasyonlarının yönetimi. 

o Vako, yük vagonlarının TSI sertifikasyonu  

o Yapıray, Denizli- Dazkırı Rehabilitasyonu projesi 

o Çelikler, Denizli Bozkurt-Dinar Rehabilitasyonu projesi 

o Vako ECM Sertifikasyon 

o Solentek (özel tip vagon) Bağımsız Emniyet Değerlendirmesi (ISA Belgesi) 

o Vako Sgnss tipi araçlar için TSI belgelendirmesi 

o ArGü Firması ECM (4 fonskiyonun tamamı) belgelendirmesi 

o ASELSAN ile ortak proje geliştirilmesi (devam ediyor) 
 

• Firmalarımız Kontrolörlük ve mühendislik projelerinde de aktiftir. Aşağıda demiryolu sektöründe 

yer aldığımız projeler sıralanmıştır.  

o Gebze Köseköy Yüksek Hızlı Hattın inşaatının müşavirliği ve kontrolörlüğü   
o Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Rehabilitasyon Fizibilitesinin hazırlanması  

o Samsun-Kalın Demiryolu Rehabilitasyon Projesinin Fizibilitesinin hazırlanması 
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İlgili proje listesi  

PIRI Group ve NETİ’nin katıldığı ve uyguladığı ilgili proje referansları: 

• 2017-devam ediyor, özel bir atölye için ECM sertifikasyonu 

• 2017-devam ediyor, 2 özel lojistik firması için lisanslama ve Emniyet Yönetim Sistemi kurulumu 

projesi 

• 2016-devam ediyor, Ulaştırma Bakanlığı için tüm taşıma modlarının verilerini derleyen ve analiz 

eden bir Ulaştırma Bilgi Yönetim Sistemi kurulumu projesi (TIMS) (sadece proje uzman katılımı) 

• 2016-devam ediyor, Halkalı-Kapıkul Hattı’nın 2014-2020 vizyonu çerçevesinde ulaşım taleplerinin 

belirlenmesi ve fizibilite etüdü, devam ediyor (sadece proje uzman katılımı) 

• 2016, TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin serbestleştirme eğitimi ve sözleşme taslaklarına yönelik teknik 

yardım 

• 2016, Özel bir firmanın vagon TSI belgelendirmesi, devam ediyor 

• 2016, ARGÜ firması ECM (4 fonksiyon) belgelendirmesi 

• 2016, Japon üreticisi heyeti için demiryolu araç üretimi Türkiye pazar araştırması, 

• 2015-2016, Demiryolu Taşımacılar Derneği sektörel bilgilendirme çalıştayları, 

• 2014-2016 sonu, DDGM’nin Kurumsal yapısının güçlendirilmesi için Teknik Yardım Projesi, AB 

Projesi 

• 2014, TCDD EYS Müdürlüğü Kaza Araştırma Eğitimi  

• 2014, ARUS Demiryolu kümesi için stratejik yol haritasının hazırlanması 

• 2014-2016, Vako, Yük vagonlarının TSI sertifikasyonu için DEKRA’ya danışmanlık hizmeti 

• 2015, Yapıray, Denizli-Dazkırı Rehabilitasyonu ve ISA sertifikasyon projesi  

• 2014, Çelikler Holding, Bozkurt-Dinar Rehabilitasyonu ve ISA sertifikasyon projesi 

• 2015, Vako ECM Sertifikasyon (445/2011/EC) Projesi 

• 2015-2016,  Solentek (özel tip vagon) Bağımsız Emniyet Değerlendirmesi ve Sertifikasyonu 

• 2013-2014, Türk Demiryolları için Emniyet Mevzuatının hazırlanması  

• 2013, TCDD Emniyet Dairesi için EN 50126, 50127, 50129, ve RAMS eğitimleri  

• 2013, Türkiye’deki İspanyol demiryolu şirketleri için eşleştirme organizasyonu.  

• 2013, Türk Demiryolları için Lisanslama ve Altyapı Erişim Mevzuatının Hazırlanması  

• 2012, Alstom “Bakım ve Kalite denetimi” yüksek hızlı tren ve onun istasyonlarının yönetimi 

• 2010-2015, Ankara-Istanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi Köseköy – Gebze kesiminin rehabilitasyonu 

ve yeniden yapılmasının mühendisliği ve müşavirliği - devam 

• 2010-2014, Türk Demiryolları Reformu, TCDD  

• 2010, Türkiye’deki Yolcu Hizmetleri için Yolcu Hizmet Yükümlülüğü (KHY) sözleşmesinin 

hazırlanması ve rasyonelleştirme, TCDD 

• 2009-2011, Kuzey Kıbrıs’taki Trafik Emniyet Gelişmeleri için Trafik Emniyet Eğitimi  

• 2008-2009, Düzenleyici Etki Analizinin Türk Yasal Çerçevesine aktarılması, EC 

• 2008-2009, Irmak-Karabük-Zonguldak arasındaki Demiryolu Hattının Sinyalizasyonu ve 

Elektrifikasyonunun kurulması için Teknik Yardım, EC 

• 2005-2007, Türkiye, Türk Demiryolu Sektörünün yeniden yapılandırılması ve 

güçlendirilmesinde teknik yardım, EC 

• 2007, Kalite Altyapı Programına destek kapsamında iki eylem için organizasyon desteği, EC 

 


