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TÜVASAŞ   : Türkiye Vagon Sanayii AŞ 

UIC  : Uluslararası Demiryolları Birliği 

     YHT   : Yüksek hızlı tren 



 

 

 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi (TÜLOMSAŞ) 2019 Yılı Sayıştay 

Denetim Raporu 

1 

 

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1 Sermaye Durumu ve Karar Organı 

Kuruluşun unvanı        : Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) 

Merkezi                        : Eskişehir 

Bağlı olduğu kuruluş   : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

Esas sermayesi            : 750.000.000,00 TL 

Ödenmiş sermayesi     : 322.258.023,40 TL 

Ödenmemiş sermayesi : 427.741.976,60 TL 

 

       Tablo 1: Karar Organı (Yönetim Kurulu) Tablosu 

Karar 

Organındaki 

Unvanı 

Adı ve Soyadı 

Temsil Ettiği 

Bakanlık veya 

Kuruluş 

Görevli Bulunduğu Süre 

(Başlama ve 

AyrılmaTarihi) 

1- Başkan Hayri AVCI  TÜLOMSAŞ 22.03.2005-Devam ediyor 

2- Üye Salih YILDIRIM İçişleri Bak. Emniyet 

Genel Müdürlüğü 
20.06.2016-Devam ediyor 

3- Üye Didem Bahar 

ÖZGÜN YILMAZ 

Hazine ve Maliye 

Bakanlığı 
07.12.2017-Devam ediyor 

4- Üye Ömer Abdullah 

KARAGÖZOĞLU 

Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı 
11.01.2019-Devam ediyor 

5- Üye Rıdvan KAHVECİ Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı 11.01.2019-Devam ediyor 

 

1.2 Kuruluşun Mevzuatı, Amacı ve Teşkilatı 

Kuruluş temelleri 1894 yılına kadar uzanan, Eskişehir Demiryolu Fabrikası olarak 

faaliyet göstermekte iken 1970 yılında TCDD’ye bağlı Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii 

Müessesesi  unvanıyla tüzel kişiliğe kavuşturulan, 1986 yılında 233 sayılı Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri Hakkında KHK kapsamında TCDD’nin bağlı ortaklığı olarak Türkiye Lokomotif 

ve Motor Sanayii A.Ş. unvanıyla yeniden yapılandırılan Şirketin Ana Sözleşmesi 08.05.1986 

tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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Şirket 233 sayılı KHK ve Ana Sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere 6102 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu hükümlerine tabi tutulmuştur. Personelin özlük ve sosyal hakları konusundaki 

işlemlerde;  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Karaname, 

4857 sayılı İş Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş 

Sözleşmesi Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili 

mevzuat uyarınca yürürlüğe konulan diğer düzenlemeler esas alınmıştır. 

Şirket Ana Sözleşmesi’nin 3’üncü maddesi ile Şirketin amaç ve faaliyet konuları; 

-Her çeşit çeken ve çekilen araç imalatı ile inşaat, taahhüt ve onarım işlerini yapmak, 

-Makine, malzeme, tesisat, motorlu ve motorsuz araç ve gereç alet ve yedeklerini ve 

benzerlerini imal etmek veya ettirmek, tadil, ıslah ve tamir etmek, 

-Faaliyet konuları ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında yerli ve yabancı kuruluşlarla 

işbirliği ve iştiraklerde bulunmak, proje müşavirlik işleri yapmak, 

-Faaliyet alanları ile ilgili tesisler kurmak ve işletmelerinin ihtiyacı olan enerjiyi 

üretmek, 

-Lisans, teknik beceri (know-how) ve benzeri anlaşmaları yapmak, 

-Faaliyet konularına giren alanlarda araştırma geliştirme, test ve sertifikasyon 

çalışmaları yapmak, yaptırmak,  

-Gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında büro açmak, acentelik, baş bayilik, bayilik 

ihdas etmek, dahili sigorta fonu kurmak, sigorta şirketlerine ortak olmak,  

-Şirket, ihtiyacı halinde taşınmaz mal satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, 

satın aldığı arsa ve arazi üzerinde inşaatlar yapmak, taşınmaz mallar üzerinde gerek kendi ve 

gerekse üçüncü kişiler lehine ayni haklar tesis etmek. 

-Faaliyet konuları ile ilgili diğer işleri yapmak, yaptırmak  

şeklinde belirlenmiştir. 

Şirket, 233 sayılı KHK ile 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu gereğince Sayıştay’ın ve 3346 

sayılı Kanun uyarınca TBMM’nin denetimine tabi tutulmuştur. 
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Şirketin teşkilat yapısı; genel kurul, karar organı (Yönetim Kurulu) ve yürütme 

organından (Genel Müdürlük)’tür. 

Genel kurul Şirketin en yüksek düzeydeki karar organıdır.  

Şirket sermayesinin tamamı TCDD’ye ait olduğundan Şirket Genel Kurulu TCDD 

Yönetim Kuruludur. 

233 sayılı KHK ve yürürlükteki Ana Sözleşmeye göre Şirketin yetkili ve sorumlu karar 

organı Yönetim Kuruludur. Şirketin Yönetim Kurulu genel müdür dahil 5 üyeden oluşur.  Genel 

Müdür aynı zamanda yönetim kurulu başkanıdır. Yönetim kurulunun genel müdür dışında 

kalan ve teşebbüsü temsil edecek üyelerinden biri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan, 

diğerleri ilgili bakan tarafından atanmaktadır. 

Yürütme organı olan Genel Müdürlük; Genel Müdür, genel müdür yardımcıları, genel 

müdüre doğrudan bağlı; Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Yayın Halkla 

İlişkiler Müdürlüğü, Yönetim Kurulu Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü,Sivil Savunma 

Uzmanlığı ile 7 fabrika müdürlüğü, 11 daire başkanlığı ve diğer müstakil birimlerden 

oluşmuştur. 

Teşkilat şemasına “Ek 2.1”de yer verilmiştir. 

04.03.2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2186 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile TCDD’nin üç bağlı ortaklığı TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ ve 

TÜDEMSAŞ’ın birleştirilmesi suretiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili kuruluşu 

olarak, iktisadi devlet teşekkülü satatüsünde ve merkezi Ankara’da olmak üzere Türkiye Raylı 

Sistem Araçları Sanayi A.Ş.’nin (TÜRASAŞ)’ın kurulması kararlaştırılmıştır. 

Anılan kararla, kuruluş işlemlerinin kararın yürürlük tarihinden itibaren üç ay içerisinde 

tamamlanması öngörülmüş; TÜRASAŞ’ın ticaret siciline tescil tarihi itibarıyla TÜLOMSAŞ, 

TÜVASAŞ ve TÜDEMSAŞ’ın tüzel kişiliklerinin sona ereceği, üç bağlı ortaklığın taraf olduğu 

dava ve icra işlemlerinin bu tarih itibarıyla TÜRASAŞ tarafından yürütüleceği, yine bu tarih 

itibarıyla üç bağlı ortaklığın genel müdür kadrolarında bulunanların görevlerinin sona ereceği, 

söz konusu şirketlerin her türlü taşınır, taşınmaz malları ile tüm hak ve yükümlüklüklerinin ve 

personeli ile iptal edilenler hariç boş-dolu kadro ve pozisyonlarının TÜRASAŞ’a 

devrolunacağı, diğer mevzuatta üç bağlı ortaklığa yapılmış atıfların TÜRASAŞ’a yapılmış 

sayılacağı karara bağlanmıştır. 
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1.3 Cari Yıl Bilgileri 

1.3.1 İşletme Bütçesi 

TÜLOMSAŞ’ın 2019 yılı İş Programı ve İşletme Bütçesi Şirket Yönetim Kurulu’nun 

25.12.2018 tarih ve 24/146 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 

2019 yılı İş Programı ile Şirketin üretim faaliyetlerini gerçekleştirebileceği iş gücü 

1.870.858 adam-saat olarak öngörülmüştür. Şirkette çalışan işçi sayısı 1.039 kişi olarak 

plânlama yapılarak, 1.848.413 adam-saat işgücü kapasitesi tespit edilmiştir. Aradaki 22.145 

adam-saatlik farkın 846 adam-saatlik kısmı fazla çalışma yaptırılarak, kalan 21.145 adam-

saatlik çalışmanın ise dış yüklenicilere yaptırılması planlanmıştır. 

Şirketin 2019 yılı bütçesine ilişkin toplu bilgileri, önceki yıl değerleri ile birlikte “Tablo 2”de 

gösterilmiştir. 

   Tablo 2: Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Tablosu 

Bütçeye İlişkin Başlıca 

Bilgiler 
Ölçü 

2018 2019 

Gerçekleşen 

Bütçeye 

Göre 

Sapma  

(İlk 

Durum) 

(%) 

Bütçe 

Gerçekleşen 

Bütçeye 

Göre 

Sapma  

(İlk 

Durum) 

(%) 
İlk Durum  

Son 

Durum 

1-Personel sayısı Kişi 1.454 (0,9) 1.456 1.466 1.462 0,4 

2-Personel giderleri Bin TL 150.230 6,6 177.639 182.510 177.520 (0,1) 

3-Tüm alım tutarı Bin TL 286.933 61,4 273.208 207.677 199.663 (26,9) 

4-Tüm üretim maliyeti Bin TL 334.865 (4,4) 299.643 431.957 443.463 48,0 

5-Başlıca üretimler        

  -Lokomotif  Bin TL - - 22.278 - 112.034 402,9 

  -Vagon  Bin TL 138.311 8,8 - 58.622 59.248 - 

  -Muhtelif onarım Bin TL 160.934 (12,4) 248.305 201.180 181.331 (27,0) 

  -Diğer yapımlar Bin TL 50.894 107 199.704 172.342 24.774 (87,6) 

6-Net Satış tutarı Bin TL 380.163 6,6 523.693 490.499 425.413 (18,8) 

7-Başlıca satışlar         

-Lokomotif  Bin TL  - 24.559 - 125.522 410,3 

-Vagon  Bin TL 157.382 10,2 - 60.982 61.373 - 

-Muhtelif onarım Bin TL 187.254 2,5 274.037 225.417 207.844 (24,2) 

-Diğer yapımlar Bin TL 35.526 13.7 225.097 204.100 30.675 (86,4) 

8-Yatırımlar (Nakdi harcama) Bin TL 12.783 (23,4) 8.339 8.339 7.392 (11,4) 

9-Dönem kârı veya zararı Bin TL 10.441 (13,7) (7.142) 10.820 6.830 195,6 
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2019 yılı İşletme Bütçesiyle önörülen vagon ve lokomotif imalat ve onarım ve satış 

tutarları, yıl içi  siparişlerinde sağlanan artışlar sonucu artmış; bütçede 7.142 bin TL tutarında 

öngörülmüş olan dönem zararı, yıl içinde 10.820 bin TL dönem kârı olarak revize edilmiş, yıl 

sonu itibarıyla dönem kârı 6.830 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

1.3.2 İnsan Kaynakları 

Şirketin 2019 yılı personel sayısı ve harcamaları “Tablo 3”te gösterilmiştir. 

    Tablo 3: Personel Sayı ve Harcamaları Tablosu 

Personel Sayı  

ve Harcamaları 

Personel Sayısı  Personel Harcamaları 

2018 2019 2018 2019 

Personel 

Sayısı  

Program 

Kadro 

Sayısı 

Personel 

Sayısı  

Toplam 

Harcama 

Bin TL 

 

Ödenek 

Bin TL 

Toplam 

Harcama 

Bin TL 

I-Yönetim kurulu üyeleri ve 

denetçiler (kuruluş dışı) 
 333 368 350 

II-Memurlar 75 73 86 9.298 10.463 10.319 

III-Sözleşmeliler 

     -399 sayılı KHK’ya göre 

       çalışanlar 341 356 345 29.863 35.730 34.899 

IV-İşçiler 1.038 1.037 1.031 119.237 135.949 131.952 

Genel toplam 1.454 1.466 1.462 158.731 182.510 177.520 

Yüklenici işçileri 216  217 10.307  12.275 

Diğer giderler   815 1.036 915 

 

2019 yılı sonu itibarıyla 86 memur, 345 sözleşmeli ve 1.031 daimi işçi olmak üzere 

toplam 1.462 personeli mevcuttur. Önceki döneme göre memur sayısında 11, sözleşmeli 

personel sayısında 4 kişilik artış olurken, işçi personel sayısı 7 kişi azalmıştır. Böylece 2018 

yılına göre toplam personel sayısı 8 kişi artmıştır. 

Diğer yandan, 2019 yılında hizmet alımı yoluyla yürütülen işler kapsamında 217 

yüklenici işçi çalıştırılmıştır.  

2019 yılında Şirket personeli için, geçen yıldan %11,8 oranında fazla olmak üzere 

toplam 177.520 bin TL personel harcaması yapılmıştır. 
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1.3.3 Tedarik 

Şirketin işletme faaliyetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin yurt 

içi piyasadan temini işlemleri Satınalma ve İkmal Dairesi Başkanlığınca, yurt dışı alım ve 

gümrükleme işlemleri ise Pazarlama Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilmiştir. 

Şirket kamu ihale mevzuatına tabi bulunmaktadır. Ancak, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’nun 3/g maddesine istinaden, Şirketin doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana 

faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için her yıl Kamu İhale Tebliğleri ile belirlenen 

limitler dahilinde yapacağı mal ve hizmet alımları kanundan istisna tutulmuş olup, bu 

kapsamdaki alımlarda “Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel 

Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında 

Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları İçin Satınalma ve İhale Yönetmeliği” uygulanmaktadır. 

2018/1 sayılı Kamu İhale Tebliği uyarınca yaklaşık maliyeti 01.02.2018 ile 31.01.2019 

tarihleri arasında 10.369.344 TL, 2019/1 sayılı Kamu İhale Tebliği uyarınca da 01.02.2019 

tarihinden itibaren 13.857.591 TL olan olan mal ve hizmet alımları anılan yönetmelik 

hükümlerine göre ihale edilmiş bulunmaktadır. 

Şirketin 2019 yılı mal ve hizmet alımları program ve geçen yıl verileri ile birlikte “Tablo 

4”te gösterilmiştir. 
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       Tablo 4: Mal ve Hizmet Alımları Tablosu 

Alımlar 

 

2018 

 

2019 

Program  
Gerçekleşen Programa 

Göre Sapma 

(%) 

Son Durum 

Bin TL Bin TL  

1-Mal alımları: 263.995  170.848  162.735  (4,7) 

   a) Yurt içi: 93.849 110.991 90.781 (18,2) 

      -İlk madde 54.930  43.392 32.539  (25,0) 

      -İşletme malzemesi 38.919  67.599 58.242  (13,8) 

      -Ticari mal -  -  - - 

   b) Yurt dışı: 170.146 59.857 71.954 20,2 

2-Hizmet alımları: 30.594 36.829 36.928 0,3 

   a) Yurt içi: 30.594 36.829 36.928 0,3 

       - Üretim 20.287 25.835 24.653 (4,6) 

       -Temizlik 3.254 3.309 3.924 18,6 

       -Koruma ve güvenlik 2.329 2.080 2.795 34,4 

       -Taşıt ve araç kiralama 466 424 475 12,0 

       -Yemek 2.393 3.199 2.830 (11,5) 

       -Diğer 1.865 1.982 2.251 13,6 

   b) Yurt dışı  - - - - 

Toplam (1+2) 294.589 207.677 199.663 (3,9) 

 

Şirketin 2019 yılı mal ve hizmet alımları geçen yıla göre %3,9 oranında azalışla 199.663 

bin TL olarak gerçekleşmiştir. Bunun %81,5 oranında 162.735 bin TL’sini ilk madde ve 

malzeme alımları, %18,5 oranında 36.928 bin TL’sini hizmet alımları oluşturmuştur. İlk madde 

ve malzeme alımlarının %44,2 oranında 71.954 bin TLturarındaki kısmı yurt dışından 

gerçekleştirilmiştir. 

Tamamı yurt içinden sağlanan hizmet alımlarının ağırlıklı kısmını %66,8 oranıyla 

üretime yönelik alımlar oluşturmuştur. Bu kapsamdaki hizmet alımları; lokomotiflerin klima, 

ATS sistemi parçaları, kabin, boji, buat, yakıt takip sistemi gibi çeşitli parçalarının bakım, 

onarım, demontaj, yıkama, temizlik işleri ile çeşitli tipte motorların demonte, parça yıkama ve 

ambalajlama işi, marş motoru tamiri ve 2000 adet vagon tekerlek takımının temizlenmesi, 

buatagreslerin ve rulmanların demontajı ve temizlenmesi gibi muhtelif işlerden oluşmuştur. 

İlk madde ve malzemelerin 2019 yılındaki hareketi “Tablo 5”te gösterilmiştir. 
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    Tablo 5: İlk Madde ve Malzeme Stokları Tablosu 

İlk madde ve malzemeler 

2018 

Yılından 

Devreden 

Stok 

Bin TL 

2019 Yılında 2020 

Yılına 

Devreden  

Stok 

Bin TL 

 

Giren 

 

Bin TL 

 

Çıkan 

 

Bin TL 

 1-İlk madde ve yardımcı maddeler 42.186 76.939 67.424 51.701 

 2-İşletme malzemesi, yedekler ve diğer  153.029 99.068 154.142 97.955 

Toplam 195.215 176.007 221.566 149.656 

 

2019 yılında, önceki dönemden devreden 195.215 bin TL tutarındaki ilk madde ve 

malzeme stoklarına, yıl içinde 176.007 bin TL giriş, 221.566 bin TL’de çıkış yapılmış, gelecek 

yıla 149.656 bin TL tutarında ilk madde ve malzeme stoku devretmiştir. 

İlk madde ve malzeme stoklarında geçen yıla göre %23,4 oranında azalma meydana 

gelmiştir. 

1.3.4 Giderler 

Şirketin 2019 yılı gider grupları, program ödenekleri ve geçen yıl değerleri ile birlikte 

“Tablo 6”da gösterilmiştir. 
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Tablo 6: Gider Grupları Tablosu 

Giderler  

2018 

Yılı 

Gerçek-

leşen 

Bin TL 

2019 

Ödenek 

Gerçek- 

leşen 

Bin TL 

Ödeneğin 

Son 

Duruma 

Göre Fark                            

Bin TL 

Ödeneğe Göre 

Sapmalar (%) 

İlk 

Durum          

Bin TL 

Son 

Durum  

Bin TL 

İlk 

Duruma 

Göre  

Son 

Duruma 

Göre 

 0-İlk madde ve malzeme 

    giderleri  181.604 230.225 223.650 217.639 (6.011) (5,5) (2,7) 

 1-İşçi ücret ve giderleri 112.412 133.149 135.949 131.952 (3.997) (0,9) (2,9) 

 2-Memur ve sözleşmeli 

    personel ücret ve giderleri 
37.818 44.490 46.561 45.568 (993) 2,4 (2,1) 

 3-Dışardan sağlanan fayda 

    ve hizmetler 38.510 55.710 51.393 48.904 (2.489) (12,2) (4,8) 

 4-Çeşitli giderler  5.705 8.192 7.205 6.846 (359) (16,4) (5,0) 

 5-Vergi resim ve harçlar 465 705 904 733 (171) 4,0 (18,9) 

 6-Amortisman ve tükenme 

    payları  9.228 12.654 11.616 11.553 (63) (8,7) (0,5) 

 7-Finansman giderleri      236 600 500 69 (431) (88,5) (86,2) 

Toplam 385.978 485.725 477.778 463.264 (14.515) (4,6) (3,0) 

 

2019 yılında Şirket tarafından toplam 463.264 bin TL gider yapılmıştır. Bu tutar önceki 

döneme göre %20,0 oranında bir atışı ifade etmektedir.  

Toplam giderler içinde ilk madde ve malzeme giderlerinin payı %47,0, personel 

giderlerinin payı %38,3, diğer gider kalemlerinin payı %14,7 olarak gerçekleşmiştir. Gider 

kalemlerinin toplam giderler içindeki dağılımı yaklaşık geçen yıl düzeyinde gerçekleşmiştir. 

1.3.5 Üretim ve Maliyetler 

Şirketin üretim faaliyetleri; Lokomotif, Vagon, Motor, Elektrik Makineleri ve Raylı 

Sistem Araçları fabrikalarından oluşan 5 esas işletme ile Dişli ve Tekerlek İmalat, Bakım ve 

Yardımcı Üretim fabrikalarından oluşan 2 yardımcı işletmede yürütülmektedir. 

Üretim konuları esas itibarıyla; çeşitli tipte lokomotif ve yük vagonu imalatı ve onarımı, 

çeşitli tipte demiryolu araçlarının onarımı, dizel ve elektrikli motorlar, demiryolu iş makineleri, 

makine, malzeme, tesisat, motorlu ve motorsuz araç ve gereç yedeklerinin imal, tadil ve tamiri 

işlerinden oluşmaktadır.  
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Şirketin üretim faaliyetleri UIC ve AB-TSI standartları esas alınarak yürütülmektedir.  

2007 yılı başında AB ülkelerinde kanunlaşıp yürürlüğe giren Trans-Avrupa 

Konvansiyonel Demiryolu Sistemi, çeken ve çekilen demiryolu araçları ve yük vagonlarının alt 

sistemine ilişkin karşılıklı işletim teknik şartlarını belirleyen ve kısaca TSI (Technical 

Specification for Interoperability) olarak adlandırılan standartlar gereği, vagon üreticileri ve 

kullanıcılarının Trans-Avrupa Demiryolu Şebekesinde (Trans-European-Network) vagonlarını 

çalıştırabilmeleri için söz konusu standartlara uygunluğu gösteren sertifika alınması gereği 

ortaya çıkmıştır.  

Şirkette geçmiş yıllarda başlatılan TSI sertifikasyon çalışmaları kapsamında Y25 Ls(s) 

d1 K tipi yük vagonu bojisi ile Rilns, Eanoss ve Rgns tipi vagon,  H tipi kompakt frenli Y25 

tipi boji için TSI uygunluk sertifikasyon sürecinin tamamlandığı ve yetkili kuruluş tarafından 

belgelendirildiği; araba taşıma vagonu sertifikasyon sürecinin ise tamamlanmak üzere olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca yük vagonlarının bakım-onarım ve revizyonu için bir gereklilik olan 

ECM (Entity in Charge of Maintanance) sertifikasyonu sürecinin tamamlanarak belgesinin 

alındığı görülmüştür. 

Şirkette üretilen lokomotiflerin güncel standart ve normlara uygunluğu uluslararası 

bağımsız denetim kuruluşlarınca periyodik olarak denetlenmekte olup, yine Şirket tarafından 

üretilerek ihraç edilen yeni nesil DE 37000 tipi lokomotif ile yurt dışı ve yurt içi kuruluşlara 

imal edilen DE 36000 tipi lokomotifleri de TSI sertifikasyonuna sahiptir. 

TÜLOMSAŞ’ta, cer sistemi teknolojisinin geliştirilmesi, lisans ve teknoloji transferi 

yoluyla edinilen bilgilerin kalıcılığının sağlanması ve teknolojik gelişmelere uyarlanması, 

üretim maliyetlerinin düşürülmesi, verimlilik ve rekabet gücünün yükseltilmesi için AR-GE 

çalışmaları büyük önem arz etmektedir.  

Şirkette bu konu üzerinde geçmiş yıllardan beri önemle durulduğu, AR-GE çalışmaları 

ile ilgili olarak önemli aşamalar kaydedildiği, AR-GE merkezi kurulduğu, halen 64 personelin 

merkezde görev yaptığı, TÜBİTAK ve üniversitelerle işbirliği dahilinde önemli projeler 

geliştirildiği belirlenmiştir. 

AR-GE çalışmaları kapsamında yürütülen önemli projelerin başında milli yüksek hızlı 

tren projesi gelmektedir. TCDD koordinatörlüğünde yürütülen proje çalışmalarında Şirket 

tarafından gerekli çalışmalar yürütülmüş ve alt yapı oluşturulmuştur. 
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TCDD tarafından Sanayi İşbirliği Programı (SİP) yöntemi ile belli istekliler arasında 

hızlı tren imalini gerçekleştirmek üzere 05.04.2018 tarihinde ön yeterlik ihalesine çıkılmıştır. 

İhale ile; 20 adedi en az %10 yerli katkı payı ile komple imal edilmiş olarak ithal, 60 adedi en 

az %53 yerli katkı payı ile Türkiye’de TCDD’nin Eskişehir’de göstereceği 

arazi/TÜLOMSAŞ’da kurulacak tesiste imal, 16 adedi ise milli YHT projesi dâhilinde en az 

%74 yerli katkı payı ile Türkiye’de TCDD’nin Eskişehir’de göstereceği arazi / TÜLOMSAŞ’da 

kurulacak tesiste imal edilmek üzere toplam 96 adet YHT seti temini ön görülmüştür. Ancak, 

söz konusu ihale, TCDD tarafından, “SİP konusunda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

tarafından, yeni bir Yönetmeliğin yürürlüğe konulması, söz konusu Yönetmeliğin yerlileştirme 

amacına yönelik uygulama ve takip kolaylığı sağlaması, ayrıca aday firmalardan gelen ihale 

şartnamesi ile ilgili öneri ve açıklamaların değerlendirilebilmesi” gerekçeleriyle ihale iptal 

edilmiştir. Mart/2020 ayı itibarıyla söz konusu ihale ile ilgili bir gelişme meydana gelmemiştir. 

Şirket tarafından 2019 yılında gerçekleştirilen üretim programı ve gerçekleşme değerleri 

geçen yıl verileri ile birlikte “Tablo 7”de gösterilmiştir. 
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  Tablo 7: Üretim Türü Tablosu 

Üretim Faaliyetleri Ölçü 

2018 Yılı 

Gerçek-

leşen 

2019 Yılı Gerçekleşme (%) 

Revize  

Program 

Gerçek-

leşme 

Programa 

Göre 

Geçen 

Yıla Göre 

1-TCDDT yapım işleri:          

1.1   Eanoss tipi vagon (TSI'lı) Adet 231 169 169 100 73 

1.2   Araba taşıma vagon (TSI'lı) Adet 1 1 1 100 100 

1.3  Rgns tipi vagon 

      (Hafifletilmiş yük vagonu) (TSI'lı) 
Adet 252 - - - - 

2- Lokomotif bakım ve onarım işleri:         

2.1   DE-E-DH loko ağır hasar onarımı  Adet 3 4 4 100 133 

2.2   DE-E-DH loko hafif hasar onarımı  Adet 5 4 2 50 40 

2.3   DE-E lokomotif revizyonları  Adet 53 44 41 93 77 

2.4   DH lokomotif bakımları  Adet 9 8 4 50 44 

2.5   DE-DH-E tipi loko arıza onarımı Adet 11 15 21 140 191 

2.6   DE-E lokomotif komple boji 

        ve mekanik bakım 
Adet 1 2 1 50 100 

3-Lokomotif komponentleri:         

3.1  Dizel motor onarımı ve bakımı  Adet 18 23 20 87 111 

3.2  Cer motor onarımı   Adet 244 202 202 100 83 

3.3  Lokomotif tekerlek onarımı  Adet 295 250 293 117 99 

4-Vagon onarım ve komponentleri           

4.1   Vagon onarımı ve revizyonu Adet 63 80 78 98 124 

4.2   Vagon tekerlek onarımı Adet 1.449 1.116 1.214 109 84 

5.TCDDT dışına yapılan işler:              

5.1 Cer motor imalatı Adet 114 246 222 90 195 

5.2 DE 36000 lokomotif imalatı Adet - 5 5 100 - 

 

Şirketin 2019 yılı üretim faaliyetleri esas itibariyle TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin 

(TCDDT) siparişlerine dayalı yük vagonu üretimleri ile lokomotif- lokomotif komponentleri ve 

vagon-vagon komponentlerinin bakım ve onarımı işlerinden oluşmuştur. Ayrıca TCDDT dışına 

da muhtelif imalatlar yapılmıştır. 

Şirketin 2019 yılı üretim faaliyetleri (yapım ve onarım işleri) ile ilgili toplam üretim 

giderleri, program ve önceki yıl değerleriyle birlikte “Tablo 8”de gösterilmiştir. 
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    Tablo 8: Üretim Maliyetleri Tablosu 

Toplam Üretim Giderleri  

(Yapım ve Onarım) 

2018 2019 

Gerçekleşen 
Program 

(Revize) 
Gerçekleşen 

Gerçek-

leşme 

Oranı 

Bin TL % Bin TL % Bin TL % % 

1-Üretimle doğrudan ilgili giderler:        

-İlk madde ve malzeme 176.856 51 219.224 53 210.298 51 96 

-Direkt işçilik 28.328 8 29.478 7 29.693 7 101 

-Genel üretim giderleri 143.782 41 166.787 40 175.947 42 105 

Toplam (1) 348.966 100 415.489 100 415.938 100 100 

2-Üretimle dolaylı ilgili giderler        

Toplam (2)        

Toplam (1+2) 348.966  415.489  415.938   

3-Yarı mamul değişmeleri (+,-) 3.076  16.468  29.191   

4-Üretim giderlerinden indirimler(-) (1.903)    (1.666)   

-Ara ve yan ürün giderleri        

5-Maliyet giderleri toplamı 350.139  431.957  443.463  103 

 

Şirketin 2019 yılı maliyet giderleri toplamı önceki döneme göre %26,7 oranında artarak 

443.463 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

Maliyet unsurların toplam üretim giderleri içinde payları yaklaşık geçen yıl düzeyinde 

gerçekleşmiştir. 

Şirketin esas üretim konularının çeşitli tipte lokomotif ve yük vagonu imalatı ve 

onarımı, çeşitli tipte demiryolu araçlarının onarımı, dizel ve elektrikli motorların imalat ve 

bakım-onarımları, demiryolu iş makineleri, çeşitli döküm işleri, malzeme, tesisat, motorlu ve 

motorsuz araç ve gereç yedeklerini imal-tadil-tamir etmek gibi çok geniş ve çeşitli olması, 

imalat-onarım tür ve miktarlarının yıldan yıla değişkenlik gösterebilmesi gibi nedenlerle 

sağlıklı bir verimlilik analizi yapılamamaktadır. Ancak kurulu kapasite ve işçilik 

kapasitelerinden yararlanma oranları ile toplam giderler içindeki işçilik ve ilk madde-malzeme 

payları incelenerek bir değerlendirme yapılabilmektedir.  

Şirket yıllık olarak 45 adet çeşitli tipte lokomotif, 400 adet çeşitli tipte vagon, 50 adet 

dizel lokomotif motoru ve 600 adet cer motoru imalat kapasitesi ile çeşitli tiplerde ve 

miktarlarda lokomotif, vagon, bunlara ait komponentler, motor ve diğer parçaların bakım 

onarım işlerini yapma kapasitesine sahip bulunmaktadır. Kapasite kullanımı ise yine siparişlere 

bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.  
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Şirketin 2019 yılı için kapasiteden yararlanma oranları:  

2019 yılında lokomotif imalatı gerçekleşmemiştir. 

Vagon imalat kapasitesinden yararlanma oranı = 170/400 = %52,5   

2019 yılında kamu yatırımlarının kısılmış olması nedeniyle, TCDDT’nin siparişlerin 

azalması sonucu Şirketin imalat programı olumsuz etkilenmiştir. Ancak 2019 yılında yeni 

lokomotif imalatının olmaması, vagon imalatının ise sınırlı kalması, lokomotif ve vagon 

fabrikasının tümüyle atıl kaldığı anlamını taşımamaktadır. Üretim birimleri hem imalat ve hem 

onarıma uygun olarak dizayn edilmiş olup siparişlere bağlı olarak imalat veya onarım miktarları 

değişebilmektedir. 2019 yılında onarım faaliyetleri de sürdürülmüş, ayrıca yurt içi ve yurt dışı 

3. şahıslar siparişleri ile ilgili ön hazırlık çalışmaları sürdürülmüştür. 

1.3.6 Pazarlama 

Şirketin üretimini yaptığı mamullerle ilgili pazarlama ve satış faaliyetleri ile yurt dışı 

satın alma faaliyetleri Pazarlama Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Pazarlama 

Dairesi bünyesinde yurt içi satış pazarlama şubesi, ihracat şubesi, ithalat şubesi ve satış sonrası 

hizmetler şubesi bulunmaktadır. 

Pazarlama birimi şirketin satış ile ilgili faaliyetlerinin takibini yaptığı gibi lokomotif ve 

vagon üretiminde kullanılan componentlerin ithal işlemlerini de takip etmektedir. Önemli ithal 

malzemeleri, lokomotif kiti,fren sistemleri,tekerlek takımları, aks, çeşitli tipte rulmanlar, boji 

şasesi, izalasyon malzemeleri, krank mili, apu, çeşitli cer motoru parçaları ve cer 

takımları,çeşitli yedek parçalar sayılabilir. 

1.3.6.1 Satışlar 

Şirketin 2019 yılı satış programı ve gerçekleşmeleri önceki dönem değerleriyle birlikte 

“Tablo 9”da gösterilmiştir. 
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 Tablo 9: Satışlar Tablosu 

   2018 2019 

 Ölçü Gerçekleşen Program Gerçekleşen 

Satışlar    İlk durum Son durum   

   
Miktar 

Tutar 

Bin TL 
Miktar 

Tutar 

Bin TL 
Miktar 

Tutar 

Bin TL 
Miktar 

Tutar 

Bin TL 

 1 Esas ürün :                    

  a) Yurt içi :                   

  aa) Lokomotif satışları                   

      -TCDD   Adet   1 24.559     

      -Diğerleri  Adet        5 125.522 

  ab) Yük vagonu satışları:            

      -TCDD   Adet 484 157.382   170 60.982 171 61.373 

      -Diğerleri  Adet          

  ac) Lokomotif onarımları            

      -TCDD   Adet 81 108.951 87 155.709 75 132.457 72 118.457 

      -Diğerleri            

  ad)  Vagon onarımları:            

      -TCDD   Adet 65 5.835 160 18.748 80 7.592 110 8.160 

      -Diğerleri            

  ae) Çeşitli imalatlar:     35.526  225.097  204.100  30.370 

      -TCDD      28566  64.345  32.346  12.660 

      -Diğerleri     6.960  160.752  171.754  17.710 

  af) Çeşitli onarımlar:     72.418  99.579  85.368  81.227 

      -TCDD      69.636  97.287  80.875  77.179 

      -Diğerleri     2.782  2.292  4.493  4.048 

     Yurt içi satış toplamı (a)    380.113  523.692  490.499  425.109 

  b) Yurt dışı :            

     - İhraç kaydıyla             

     - Çeşitli imalat ve onarımlar     50      304 

    Yurt dışı satış toplamı (b)     50      304 

      Genel toplam (a+b)    380.163  523.692  490.499  425.413 

 

Şirket 2019 yılında önceki dönemden %11,9 fazlasıyla 425.413 bin TL tutarında satış 

gerçekleştirmiştir. Satışların tamamına yakını yurt içine yapılmıştır. Satışlar geçen yıllarda 

olduğu gibi TCDDT’ye yapılan vagon satışları ile çeşitli lokomotif motoru bakımı, vagon 

onarımı gibi kalemlerden oluşmaktadır.  

2019 yılında genel ekonomide yaşanan gelişmeler nedeniyle kamu yatırımlarının 

kısılması, Şirketin ana müşterisi olan TCDDT’nin yatırım programını, dolayısıyla 

TÜLOMSAŞ’ın imalat programını ve satışlarını etkilemiştir. TCDDT siparişi yük vagonu 

satışları önceki dönem göre %60,8 oranında azalmıştır. 2019 yılı satış programında öngörülen 

1 adet lokomotif satışı gerçekleşmemiş, bu dönem onarım ve muhtelif imalat satışları geçen 

yıla göre nispi olarak artmıştır. 
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Şirketin 2019 yılına ilişkin mamul, yarı mamul ve ticari mal stoklarına ilişkin 

gerçekleşme değerleri “Tablo 10”da gösterilmiştir. 

      Tablo 10: Mamul, Yarı Mamul ve Ticari Mal Stokları Tablosu 

Stoklar 

2018      

Yılından 

Devreden 

Stok 

2019 yılında 
2020 

Yılına 

Devreden 

Stok Giren Çıkan 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

1-Esas ürünler - - - - 

2- Yan ve ara ürün 25.317 415.939 386.747 54.509 

     a)Yapım işleri 10.283 228.549 205.417 33.414 

     -TCDD’ye yapılanlar 

     -TCDD dışına yapılanlar 

7.081 

3.201 

86.542 

142.007     

79.816 

125.601 

13.807 

19.607 

     b)Onarım işleri 15.034 187.390 181.330 21.095 

      -TCDD’ye yapılanlar 14.603 

432 
184.264 

3.126 

178.384 

2.946 

20.483 

612 
      -TCDD dışına yapılanlar 

Genel toplam 25.317 415.939 386.747 54.509 

 

1.3.6.2 Satış Sonuçları 

Şirketin 2019 yılına ait satış sonuçları, satış programı ve önceki yıl gerçekleşmeleriyle 

birlikte “Tablo 11”de gösterilmiştir. 
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Tablo 11: Satış Sonuçları Tablosu 

Satış Sonuçları 

Net                 

Satışlar 

Satışların 

Maliyeti 

Faaliyet 

Giderleri 

Satış 

Maliyetleri 

Toplamı 

Faaliyet 

Kârı/ 

Zararı 

Net 

Satışlara 

Göre 

Kâr/ 

Zarar 

Satış 

Maliyetine 

Göre Kâr/ 

Zarar 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % % 

1-Esas ürün:            

   a)Yurt içi        

   aa)Lokomotif satışları 

      -Diğerleri 125.522 112.033 9.361 121.394 4.128 3,3 3,4 

   ab)Yük vagonu satışları  
      

       -TCDD 61.373 59.248 4.951 64.199 (2.826) (4,6) (4,4) 

   ac)Lokomotif onarımları        

       -TCDD 118.457 105.946 8.852 114.798 3.659 3,1 3,2 

   ad)Vagon onarımları        

       -TCDD 8.160 7.218 603 7.821 339 4,2 4,3 

   ae)Çeşitli imalatlar        

       -TCDD 12.660 10.541 881 11.422 1.238 9,8 10,8 

      -Diğerleri 17.710 14.175 1.184 15.359 2.351 13,3 15,3 

   af)Çeşitli onarımlar        

       -TCDD 77.179 65.220 5.450 70.670 6.509 8,4 9,2 

      -Diğerleri 4.048 2.946 246 3.192 856 21,3 26,8 

Yurt içi toplamı 425.109 377.327 31.528 408.855 16.254 3,8 4,0 

   b) Yurt dışı 

     - Çeşitli imalat ve 

        onarım 304 59 5 64 240 78,9 375,0 

Genel toplam (a+b) 425.413 377.386 31.533 408.919 16.494 3,9 4,0 

Satış programı 490.499 432.144 32.035 464.179 26.320 5,4 5,7 

Geçen dönem sonuçları 380.163 337.147 27.808 364.955 15.208 4,0 4,2 

Programa göre fark (65.086) (54.758) (502) (55.260) (9.826) (1,5) (1,7) 

Şirketin 2019 yılı satış programı ile 464.179 bin TL satış maliyetine karşılık, 490.499 

bin TL net satış hasılatı öngörülmüş; net satışlara göre %5,4, satış maliyetleri toplamına göre 

%5,7 kârlılık tahmin edilmiştir. 

2019 yılında net satışlar 425.413 bin TL, satış maliyetleri toplamı 408.919 bin TL olarak 

gerçekleşmiş; net satışlara ve satış maliyetleri toplamına göre ortalama olarak %4 oranında 

kârlılık meydana gelmiştir.  

1.3.7 Bağlı Şirket/Ortaklık ve İştirakler 

Şirketin bağlı ortaklığı ve iştiraki mevcut değildir. 
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1.3.8 Yatırımlar 

2019 Yılı Programı ile 2019 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 

İzlenmesine Dair 11.10.2018 tarih ve 2018/12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararında özetle; toplu 

projelerin detay programlarının kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanın, üniversitelerde 

rektörün ve diğer kurumlarda kurum üst düzey yöneticisinin onayıyla belirleneceği ve ilgili 

bakanlık aracılığı ile Cumhurbaşkanlığı’na bildirileceği, tadat edilmeyen toplulaştırılmış 

projenin alt proje ve ödeneklerinin kuruluş tarafından belirlenip bağlı veya ilgili olduğu 

bakanın, üniversitelerde rektörün, diğer kurumlarda kurum üst yöneticisi tarafından onaylanıp 

ilgili bakanlık aracılığı ile Cumhurbaşkanlığı’na bildirileceği hükümlerine yer verilmiştir.  

18.02.2019 tarih ve 30690 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019 Yılı 

Yatırım Programında TÜLOMSAŞ için T019C280020 no.lu İdame ve Yenileme Projesi için 

toplam 8.339 bin TL ödenek ayrılmıştır. 

2019 Yılı Yatırım Programında toplu proje şeklinde yer alan söz konusu projenin alt 

proje ve ödenekleri, TÜLOMSAŞ Genel Müdürünün 25.02.2019 tarihli Oluru ile 

onaylanmıştır. 

Şirketin 2019 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerin proje tutarları, ödenekleri ile 

harcama ve gerçekleşme oranları “Tablo 12”de gösterilmiştir. 
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     Tablo 12: Yatırım Tablosu 

Projeler 

Projenin  
Başlangıçtan 2019 

Yılı Sonuna Kadar 

2019 Yılı 

Ödeneği 
2019 Yılında 

Gerçekleşme 

(%) 

Başlama 

Bitiş Yılı 

Son 

Tutarı 

Nakdi 

Ödeme 

Fiziki 

Yatırım 

Son 

Tutarı 

Nakdi 

Ödeme 

Fiziki 

Yatırım 
Nakdi Fiziki 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
Tümünde 

2019 

Yılında 
Tümünde 

2019 

Yılında 

A-Etüt-proje işleri - - - - - - - - - - - 

B-Devam eden projeler - - - - - - - - - - - 

C-Yeni projeler:               
    

 a) 2018 yılında bitenler:               
    

  T019C280020 idame ve yenileme yatırımları 2019-2019 8.339 7.392 7.392 8.339 7.392 7.392 88,6 88,6 88,6 88,6 

  -Bina, yol, altyapı yapım ve onarım işleri         2.333 1.852 1.852 79,4 79,4 79,4 79,4 

  -Yönetim sistemleri, iş sağlığı ve güvenliği,  

    genel güvenliğin korunması ile ilgili işler 

        1.176 1.022 1.022 86,9 86,9 86,9 86,9 

  -Tezgah temini ve tesis modernizasyonu 

   -Demirbaş takım,techizat ve el aletlerinin     

    yenilenmesi 

        2.675 

 

2.155 

2.479 

 

2.039 

2.479 

 

2.039 

92,7 

 

94,6 

92,7 

 

94,6 

92,7 

 

94,6 

92,7 

 

94,6 

b) 2019 yılından sonraya kalanlar - - - - - - - - - - - 

            Toplam ( C )   8.339 7.392 7.392 8.339 7.392 7.392 88,6 88,6 88,6 88,6 

        Toplam (A+B+C)   8.339 7.392 7.392 8.339 7.392 7.392 88,6 88,6 88,6 88,6 
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Şirketin, tamamı idame ve yenileme yatırımlarından oluşan 2019 yılı yatırım 

harcamaları toplamı 7.392 bin TL olarak gerçekleşmiş olup programa göre %88,6 oranında 

nakdi ve fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.  

1.4 Finansal Tablolar 

Şirketin mali işlemleri Mali İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Genel Muhasebe, 

Finansman, Maliyet Muhasebesi ve Bütçe ve Mali Analiz Şubeleri tarafından yürütülmektedir. 

Teşekkül muhasebe işlemlerini Vergi Usul Kanunu hükümleri kapsamında Maliye 

Bakanlığı tarafından belirlenmiş 26.12.1992 tarih ve 21447 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de 

yayımlanan 1 Sıra No.lu “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği” ve bu tebliğe ek olarak 

yayımlanan tebliğler ve ekleri doğrultusunda yürütmekte olup; denetim kriteri olarak söz 

konusu mevzuat esas alınmış, incelemeler de söz konusu tebliğler uyarınca hazırlanan bilanço 

ve gelir tablosu üzerinden yapılmıştır. 

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ’nin 31.12.2019 tarihli bilançosu ve 

6.829.982,26 TL dönem kârı ile kapanan gelir tablosu Şirket Yönetim Kurulunun 26.02.2020 

tarih ve 3/13 sayılı kararı ile kabul edilmiş, TCDD Yönetim Kurulunun 24.03.2020 tarih ve 

8/59 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

1.4.1 Bilanço (Finansal Durum Tablosu) 

İncelemeler, Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri uyarınca hazırlanan ve Şirket 

Yönetim Kurulunca kabul edilen bireysel bilanço üzerinden yapılmıştır. 

Şirket Yönetim Kurulunun 13.12.2018 tarih ve 22/131 sayılı kararıyla Şirket nominal 

sermayesinin 150 milyon TL’den 600 milyon TL’ye çıkarılması için gerekli işlemlerin 

yapılabilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmiş ve söz konusu Yönetim Kurulu Kararı 

18.12.2018 tarihinde TCDD Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

TCDD Yönetim Kurulu 04.10.2019 tarih ve 21/171 sayılı kararıyla; Şirket nominal 

sermayesinin 150 milyon TL’den 750 milyon TL’ye çıkarılmasına karar vermiştir. Sermaye 

artışı yıl içinde gerçekleştirilmiş, 169.223 bin TL tutarındaki Ana Teşekküle borçlar ile öz 

kaynaklar içindeki 3.035 bin TL’lik özel fonun ödenmemiş sermayeye mahsubundan sonra 

Şirketin ödenmiş sermayesi 322.258 bin TL’ye ulaşmıştır. 
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6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397’nci maddesine dayanılarak çıkarılan ve 

23.01.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

kapsamında, Şirket 01.01.2015 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi bulunmaktadır.  

TCDD Genel Müdürlüğü, bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin 2019 yılı mali tablolarının 

bağımsız denetimine ilişkin olarak yapılan ihale sonucunda ana teşekkül TCDD tarafından 

imzalanan 25.11.2019 tarihli bağımsız denetim hizmet alımı sözleşmesinde; sözleşmenin 

imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanması öngörülürken, işin bitiş süresi işe 

başlama tarihinden itibaren 10 ay olarak belirlenmiştir. 

233 sayılı KHK kapsamında iktisadi devlet teşekkülü statündeki TCDD’nin bağlı 

ortaklığı olan Şirketin, 233 sayılı KHK’da öngörülen denetim kurulu bulunmamakta, 6102 

sayılı Kanun kapsamında hazırlanan bağımsız denetime ilişkin raporlar için verilen sürenin çok 

uzun olması nedeniyle genellikle Mayıs ayı sonuna kadar gerçekleştirilen genel kurul yerine 

geçerli TCDD Yönetim Kurulu toplantısı bağımsız denetim raporları değerlendirilmeden 

gerçekleştirilmektedir. 

Konuyla ilgili olarak önceki yıllarla ilgili denetim raporlarında Şirketle ilgili olarak 

hazırlanacak bağımsız denetim raporunun, Ana teşekkül TCDD Yönetim Kurulu tarafından, 

Şirketin ibrasına yönelik olarak Mayıs ayı sonu itibarıyla gerçekleştirilen genel kurul tarihinden 

önce hazırlanması için ana teşekkül TCDD nezdinde girişimde bulunulması önerilmiştir. 

2019 yılı bağımsız denetim raporu için sözleşmenin 25.11.2019 tarihinde imzalandığı, 

verilen sürenin 10 ayla sınırlandırılmış olmasına rağmen 25.09.2020 tarihine kadar devam 

ettiği, 2019 yılı bilançosu ve gelir tablosuyla ilgili olarak genel kurul yerine geçen TCDD 

Yönetim Kurulu toplantısının 24.03.2020 tarihinde yapıldığı dikkate alındığında, 2019 yılı 

bağımsız denetim raporu da genel kuruldan 15 gün önce hazırlanıp, pay sahiplerinin 

incelemesine sunulamamış, dolayısıyla genel kurul toplantısı da bağımsız denetim raporu 

değerlendirilmeden gerçekleştirilmiştir. 

Şirketin 2019 yılına ilişkin bilanço ve gelir tablosu, ana teşekkül TCDD Yönetim 

Kurulunun 24.03.2020 tarih ve 8/59 sayılı kararıyla; 

-Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan ve onaylanan mali tabloların Türkiye Muhasebe 

Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre dönüşüm 

işlemlerinin yapılmasından sonra, bağımsız denetim firması tarafından hazırlanacak, 2019 yılı 

TFRS’ye uygun Bağımsız Denetim Raporunun Şirket Yönetim Kurulunca onaylanmasından 

sonra, Genel Kurul sıfatı ile tasdik edilmek üzere Teşekkül Yönetim Kurulunun onayına 

sunulması, 
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-Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket hakkında Sayıştay, diğer denetim birimleri ve 

teftiş kurullarınca hazırlanmış ve/veya hazırlanacak raporlar ile açılmış ya da açılacak dava ve 

soruşturma sonuçları saklı kalması, 

kaydıyla ibra edilmiştir. 

31.12.2019 tarihli bireysel bilanço ve dipnotlarına “Ek 1.1”de yer verilmiştir. 

1.4.1.1 Aktif (Varlıklar) 

2019 yılı bilançosunun aktifini oluşturan değerler, önceki dönemle karşılaştırmalı olarak 

“Tablo 13”te gösterilmiştir.  

Tablo 13: Aktif Tablosu 

 
 

2019 yıl sonu itibarıyla Şirketin dönen varlıkları %2,9 oranında 11.294 bin TL artarken, 

duran varlıkları %27,7 oranında 13.808 bin TL artmış ve toplam aktif değer artışı %5,8 oranında 

25.102 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

Fark

Bin TL   % Bin TL   % Bin TL

I-  Dönen varlıklar:

   A-Hazır değerler 21.416 4,9      91.738 20,0    70.322 

   B-Menkul kıymetler

   C-Ticari alacaklar 58.709 13,5   12.588 2,7      (46.121)

   D-Diğer alacaklar 23 0,0      45 0,0       22 

   E-Stoklar 236.539 54,5   218.706 47,7   (17.833)

   F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri

   G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahak. 1.551 0,4      1.900 0,4       349 

   H-Diğer dönen varlıklar 65.545 15,1   70.100 15,3    4.555 

Toplam (I) 383.783 88,5   395.077 86,1    11.294 

II- Duran varlıklar:

   A-Ticari alacaklar 429 0,1      650 0,1      

   B-Diger alacaklar

   C-Mali duran varlıklar

   D-Maddi duran varlıklar 32.975 7,6      34.264 7,5       1.289 

   E-Maddi olmayan duran varlıklar 16.460 3,8      28.758 6,3       12.298 

   F-Özel tükenmeye tabi varlıklar

   G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkuk.

   H-Diğer duran varlıklar

Toplam (II) 49.864 11,5   63.672 13,9    13.808 

Genel  toplam (I+II) 433.647 100,0 458.749 100,0  25.102 

Nazım hesaplar 193.976 68.018 (125.958)

2018 2019
Aktif (Varlıklar)
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2019 yılında hazır değerler 70.322 bin TL artarken, dönen varlıklardaki artışın 11.294 

bin TL olarak gerçekleşmesinde; 2018 yıl sonu itibarıyla 56.190 bin TL bakiye veren ana 

teşebbüs TCDD’den olan ticari alacakların 2019 yılında bakiye vermemesi ile 2018 yıl sonu 

itibarıyla 119.304 bin TL olarak gerçekleşen protokole bağlı üretimlerle ilgili olarak General 

Elektrik Firmasından alınan dizel elektrikli lokomotif malzemesi stoklarının 2019 yıl sonunda 

41.408 bin TL olarak gerçekleşmesi etkili olurken, duran varlıklardaki artışta yapılmakta olan 

yatırımlar nedeniyle maddi duran varlıklar ve aktifleştirilen araştırma geliştirme giderleri 

nedeniyle maddi olmayan duran varlıklardaki artış etkili olmuştur. 

91.738 bin TL tutarındaki hazır değerlerin; 91.731 bin TL’si banka hesapları bakiyesi, 

7 bin TL’si kasa hesabı tutarıdır. 91.731 bin TL tutarındaki banka hesaplarının; 74.480 bin 

TL’si T.C. Ziraat Bankası, 15.859 bin TL’si T. Vakıflar Bankası, 1.392 bin TL’si de T. Halk 

Bankasındaki hesaplar tutarı olup, yıl sonu itibarıyla bankalarla mutabakat sağlanmıştır. 

T.C. Ziraat Bankasındaki 12.094 bin TL ile T. Vakıflar Bankasındaki 6.727 bin TL 

olmak üzere toplam 18.821 bin TL TÜBİTAK ile birlikte yürütülen proje hesabı olarak AR-GE 

çalışmaları için TÜBİTAK tarafından aktarılan tutarla ilgili olarak açılan özel fon hesabının 

bakiyesidir. 2018 yılından 15.195 bin TL olarak devreden fon hesabına yıl içinde 13.529 bin 

TL tutarında giriş olmuş, 9.903 bin TL’si kullanılmış veya mahsup edilmiş, 18.821 bin TL’si 

2020 yılına devretmiştir. 

12.588 bin TL tutarındaki ticari alacakların; 12.487 bin TL’si gerçek ve tüzel kişilerden, 

53 bin TL’si resmi dairelerden, 48 bin TL’si kamu iktisadi teşebbüslerinden olan alacaklar 

tutarıdır. Ticari alacakların önceki yıla göre 46.121 bin TL azalış göstermesinde, 2018 yıl sonu 

itibarıyla, vagon satışı ile çeken ve çekilen araçların bakım ve onarım bedelleri ile ilgili olarak 

56.190 bin TL bakiye veren ana teşekkülden alacaklar hesabının 2019 yıl sonu itibarıyla bakiye 

vermemesi etkili olmuştur. 

2018 yılına göre 51 bin TL artarak 914 bin TL’ye ulaşan şüpheli ticari alacakların 

tamamı için karşılık ayrılmıştır. 

Şüpheli alacaklarda 2019 yılında görülen 51 bin TL’lik artış bir firmadan olan yabancı 

para cinsinden alacağın döviz kuru değerlemesinden kaynaklanmıştır. 

218.706 bin TL tutarındaki stoklar hesabının; 149.656 bin TL’si ilk madde ve malzeme, 

54.509 bin TL’si yarı mamul, 4.660 bin TL’si de diğer stoklarla, 9.881 bin TL’si de verilen 

sipariş avanslarından oluşmuştur. 
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1.900 bin TL tutarındaki gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklarının; 1.878 bin 

TL’si 2020 yılı Ocak ayına karşılık gelen 14 günlük memur ve sözleşmeli personel ücretleri, 14 

bin TL’si gelir tahakkukları, 8 bin TL’si peşin ödenmiş sigorta giderleri tutarıdır. 

70.100 bin TL tutarındaki diğer dönen varlıkların; 64.912 bin TL’si devreden KDV, 

3.905 bin TL’si indirilebilir KDV, 1.283 bin TL’si peşin ödenen vergi ve fonlardan oluşmuştur. 

Duran varlıklar içinde izlenen 650 bin TL tutarındaki ticari alacak, verilen depozito ve 

teminatlarla ilgilidir. 

2018 yılından 95.822 bin TL olarak devreden ve yıl içindeki 8.014 bin TL tutarındaki 

giriş, 15 bin TL tutarındaki çıkışlardan sonra 103.821 bin TL’ye ulaşan maddi duran varlıkların 

69.556 bin TL’si amorti edilmiş, net 34.265 bin TL tutarındaki maddi duran varlık 2020 yılına 

devretmiştir. 

Şirketin 2018 yılından herhangi bir yatırımı devretmemiş olup, yıl içinde 

gerçekleştirilen 7.393 bin TL tutarındaki yatırımların tamamı tamamlanmış; 5.909 bin TL’si 

maddi duran varlıklar, 1.310 bin TL’si özel maliyetler, 173 bin TL’si maddi olmayan duran 

varlıklar hesaplarına verilmek suretiyle aktifleştirilmiştir. 

Şirketin maddi duran varlıkları dahili sigorta ile güvence altına alınmakta olup, 2019 

yılında 367 bin TL fon karşılığı ayrılmış, 16 bin TL’lik mahsup yapılmıştır. Ayrıca, harici 

sigorta ile güvence altına alınan varlıklarla ilgili olarak kasko ve zorunlu mali mesuliyet 

sigortası, nakliye sigortası, mesleki mali mesuliyet sigortası, tehlikeli atık zorunlu mali 

mesuliyet sigortası için toplam 20 bin TL sigorta gideri yapılmıştır. 

2018 yıl sonu itibarıyla brüt 27.644 bin TL tutarındaki maddi olmayan duran varlıklar, 

yıl içindeki 17.416 bin TL tutarındaki girişlerle birlikte 45.060 bin TL’ye ulaşmış olup; 16.302 

bin TL’si itfa edilmiş, net olarak 28.758 bin TL tutarındaki maddi olmayan duran varlık 2020 

yılına devretmiştir. 

Yıl içinde maddi olmayan duran varlıklara yapılan 17.416 bin TL tutarındaki girişin; 

13.361 bin TL’si AR-GE giderleriyle, 1.310 bin TL’si özel maliyetlerle, 2.745 bin TL’si diğer 

maddi olmayan duran varlıklarla ilgilidir. 

Brüt 45.060 bin TL tutarındaki maddi olmayan duran varlıkların; 24.363 bin TL’si 

araştırma ve geliştirme giderleri, 13.338 bin TL’si özel maliyetler, 7.359 bin TL’si diğer maddi 

olmayan duran varlıklarla ilgilidir.  
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1.4.1.2 Pasif (Kaynaklar) 

2019 yılı bilançosunun pasifini oluşturan değerler, önceki dönemle karşılaştırmalı 

olarak “Tablo 14”te gösterilmiştir. 

  Tablo 14: Pasif Tablosu 

 

 

2019 yıl sonu itibarıyla Şirkette kullanılan kaynakların %83,7’si öz, %16,3’ü yabancı 

kaynaklardan oluşmuştur. Yabancı kaynakların önemli kısmı kısa vadeli yabancı kaynaklardan 

oluşmuş olup, 2.460 bin TL tutarındaki uzun vadeli yabancı kaynaklar yangın hasarlarına 

karşılık Şirket tarafından ayrılan iç sigorta fonu ile ilgilidir. 

Fark

Bin TL   % Bin TL   % Bin TL

I-  Kısa vadeli yabancı kaynaklar:

    A-Mali borçlar 

    B-Ticari borçlar 96.086 22,2   35.394 7,7      (60.692)

    C-Diğer borçlar 1.020 0,3      1.152 0,4      132 

    D-Alınan avanslar 124.471 28,7   24.045 5,2      (100.426)

    E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri

    F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 5.791 1,3      6.759 1,5      968 

   G-Borç ve gider karşılıkları 1.175 0,3      200 0,0      (975)

   H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuk. 3.853 0,9      4.645 1,0      792 

    I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar

Toplam (I) 232.396 53,69 72.195 15,84 (160.201)

II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar:

   A-Mali borçlar

   B-Ticari borçlar

   C-Diğer borçlar

   D-Alınan avanslar

   E-Borç ve gider karşılıkları 2.110 0,5      2.460 0,5      350 

   F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkuk.

   G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar

Toplam (II) 2.110 0,5      2.460 0,5      350 

Toplam (I+II) 234.506 54,2   74.655 16,4   (159.851)

III- Öz kaynaklar:

   A-Ödenmiş sermaye 150.000 34,6   322.258 70,2   172.258 

   B-Sermaye yedekleri

   C-Kâr yedekleri 22.851 5,3      33.781 7,4      10.930 

   D-Geçmiş yıllar kârları 17.024 3,9      21.425 4,7      4.401 

   E-Geçmiş yıllar zararları (-)

   F-Dönem net kârı (zararı) 9.266 2,1      6.630 1,4      (2.636)

 Toplam (III) 199.141 45,8   384.094 83,6   184.953 

Genel  toplam (I+II+III) 433.647 100,0 458.749 100,0 25.102 

 Nazım hesaplar 193.976 68.018 (125.958)

2018 2019
Pasif (Kaynaklar)
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Önceki yıla göre %63,2 oranında 60.692 bin TL azalarak 35.394 bin TL olarak 

gerçekleşen kısa vadeli ticari borçların; 32.621 bin TL’si gerçek ve tüzel kişilere, 441 bin TL’si 

yurt dışına, 3 bin TL’si resmi dairelere borçlar tutarı, 2.329 bin TL’si de alınan depozito ve 

teminatlar tutarıdır. 

24.045 bin TL tutarındaki alınan avansların; 19.710 bin TL’si 7 adet manevra lokomotifi 

için Kardemir AŞ’den, 2.940 bin TL’si 9 adet lokomotifin modernizasyonu için bir firmadan, 

1.383 bin TL’si yurt dışından, 12 bin TL’si de diğer alınan avanslar tutarıdır. 

6.759 bin TL tutarındaki ödenecek vergi ve yükümlülüklerin; 2.526 bin TL’si personele 

ait vergiler, 445 bin TL’si üçüncü kişilere ait vergiler, 7 bin TL’si ödenecek diğer vergiler, 

3.781 bin TL’si SGK kesintileri tutarıdır. 

Borç ve gider karşılıkları hesabında izlenen 200 bin TL, 2019 yılı dönem kârı üzerinden 

tahakkuk ettirilen kurumlar vergisi tutarıdır. 

4.645 bin TL tutarındaki gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklarının; 4.616 bin 

TL’si gider tahakkuklarından, 29 bin TL’si stajyer işçi hak edişlerinden oluşmuştur. 

Şirketin 150 milyon TL tutarındaki esas sermayesi, TCDD Yönetim Kurulun 

04.10.2019 tarih ve 21/171 sayılı kararıyla 750 milyon TL’ye çıkarılmış, yıl içinde 169.223 bin 

TL’si Ana Teşekküle olan borçların, 3.035 bin TL’si TÜBİTAK tarafından ödenmiş AR-GE 

özel fonunun ödenmemiş sermayeye mahsubundan sonra ödenmiş sermaye 322.258 bin TL’ye 

ulaşmıştır. 

33.781 bin TL tutarındaki kâr yedeklerinin; 29.923 bin TL’si AR-GE çalışması olarak 

TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerle ilgili olarak aktarılan kaynakların izlendiği özel 

fon hesabı, 3.858 bin TL’si dönem kârları üzerinden ayrılan yedek akçeler tutarıdır. 

Kâr yedeklerinde önceki yıla göre görülen 10.930 bin TL’lik artışın; 10.467 bin TL’si 

özel fon artışından, 463 bin TL’si 2018 yılı dönem kârı üzerinden ayrılan 1. tertip yedek akçe 

kaydından oluşmuştur. 

TÜBİTAK ile beraber yürütülen projeler için TÜBİTAK tarafından transfer edilen 

tutarlar özel bir fon hesabında takip edilmekte olup, 2018 yılından 19.456 bin TL olarak 

devreden fon, yıl içinde gerçekleştirilen 13.501 bin TL tutarındaki transferlerle 32.957 bin 

TL’ye ulaşmış, bitmiş projelerle ilgili 3.035 bin TL’nin ödenmemiş sermayeye mahsubundan 

sonra 29.923 bin TL tutarındaki fon 2020 yılına devretmiştir. 
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TÜBİTAK tarafından transfer edilen ve özel fon hesabında takibi yapılan tutarların 

takibi ve kullanımına ilişkin kayıt ve takipler TÜBİTAK ile beraber yapılmakta olup, 2018 

yılında 15.195 bin TL olarak devreden fonla ilgili banka hesabı yıl içindeki 13.529 bin TL 

tutarındaki giriş ve 9.903 bin TL tutarındaki çıkıştan sonra 18.821 bin TL bakiye vermiştir. 

2018 yılı dönem net kârı olarak devreden 9.265,5 bin TL’nin 463,2 bin TL’si yasal 

yedek akçe olarak ayrıldıktan sonra, kalan kârın %50’si tutarında 4.401,1 bin TL’si 25.03.2019 

tarih ve 6/54 sayılı TCDD Yönetim Kurulu kararı gereğince Genel Müdürlüğe devredilmiş, 

4.401,1 bin TL’si geçmiş yıl kârları hesabına alınmıştır. 

Şirketin 2019 yılı bilanço ve gelir tablosunun onaylayan ana teşekkül TCDD Yönetim 

Kurulunun 24.03.2020 tarih ve 8/59 sayılı kararıyla da; Şirketin 6.630,1 bin TL tutarındaki 2019 

yılı dönem net kârı üzerinden %5 oranında 331,5 bin TL tutarında 1. tertip yedek akçe 

ayrıldıktan sonra kalan dağıtılabilir net dönem kârı 6.298,6 bin TL’nin %50 oranında 3.149,3 

bin TL’sinin 233 sayılı KHK’nın 36/5 maddesi hükmü gereğince Teşekkül cari hesabına 

aktarılması kabul edilmiştir. 

2019 yılı kâr dağıtım tablosuna “Ek 2.2”de yer verilmiştir. 

Nazım hesaplar: 

2018 yılına göre %64,9 oranında 125.958 bin TL azalarak 68.018 bin TL olarak 

gerçekleşen nazım hesapların; 30.875 bin TL’si verilen kefalet ve teminat mektupları, 21.283 

bin TL’si alınan kefalet ve teminat mektupları, 15.489 bin TL’si gayri nakdi akreditif kredisi, 

371 bin TL’si kanunen kabul edilmeyen gider ve zarar kayıtlarıyla ilgilidir. 

30.875 bin TL tutarındaki verilen kefalet ve teminat mektuplarının; 22.304 bin TL’si 7 

adet manevra lokomotifi ile ilgili olarak Kardemir AŞ’ye, 7.176 bin TL’si 4 adet alternatör 

alımı ile ilgili olarak Borusan’a, 1.074 bin TL’si yurt dışına, 120 bin TL’si Bakırköy 14. İcra 

Müdürlüğüne, 100 bin TL’si TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine, 98 bin TL’si 

TÜPRAŞ’a, 3 bin TL’si doğalgaz aboneliği için doğalgaz dağıtım firmasına verilen teminatlarla 

ilgilidir. 

1.4.2 Gelir Tablosu 

Şirketin 2019 yılı işletme bütçesinde; yıl içinde elde edilecek 523.693 bin TL tutarındaki 

hâsılattan, 470.286 bin TL tutarındaki satışların maliyetinin tenzilinden sonra 53.407 bin TL 
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brüt faaliyet kârı, 28.982 bin TL tutarındaki faaliyet giderlerinin düşülmesinden sonra 24.425 

bin TL net faaliyet kârı elde edileceği, 5.000 bin TL tutarındaki diğer faaliyetlerden olağan gelir 

ve kârlar ile 3.200 bin TL tutarındaki olağan dışı gelir ve kârların ilavesi, 14.167 bin TL 

tutarındaki diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar ile 25.000 bin TL tutarındaki olağan 

dışı gider ve zararlar ve 600 bin TL tutarındaki finansman giderlerinin tenzilinden sonra 

dönemin 7.142 bin TL zararla kapanacağı programlanmıştır. 

Şirketin bütçesi 06.11.2019 tarih ve 11/96 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen 

revize bütçesinde; satış hasılatı 490.499 bin TL, satışların maliyeti 432.144 bin TL, brüt faaliyet 

kârı 58.355 bin TL, faaliyet giderleri 32.035 bin TL, net faaliyet kârı 26.320 bin TL, diğer 

faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 14.000 bin TL, olağan dışı gelir ve kârlar 3.000 bin TL, 

diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar 20.000 bin TL, olağan dışı gider ve zararlar 12.000 

bin TL, finansman giderleri 500 bin TL olarak revize edildikten sonra dönem sonucunun 10.820 

bin TL kâra dönüşmesi öngörülmüştür. 

Şirketin faaliyet alanı büyük ölçüde, 01.01.2017 tarihinden itibaren TCDD’nin bağlı 

ortaklığı olarak yapılandırılan TCDD Taşımacılık AŞ’nin talebi lokomotif ve vagon üretimi ile 

revizyonlarına bağlı olduğundan, alınacak siparişlerdeki azalma veya gecikmeler Şirketin 

faaliyet ve satışlarını olumsuz yönde etkilemektedir. 2019 yılı işletme bütçesinde 1 adet 

elektrikli lokomotif satışı öngörülürken, vagon satışı öngörülmemiş olup, revize bütçede 

elektrikli lokomotif satış programından çıkarılırken, 170 adet vagon satışı programa dahil 

edilmiştir.  

Yıl içinde muhtelif onarım hasılatı 234.082 bin TL, vagon satış hasılatı 186.895 bin TL, 

malzeme satışı 4.132 bin TL, yurt dışı satışı 304 bin TL olarak gerçekleşmiş, satış hasılatı 

işletme bütçesi hedefinin %81,2’si, revize bütçe hedefinin %86,7’si oranında gerçekleşmiştir. 

2019 yılında; 425.413 bin TL tutarında satış hâsılatı elde edilmiş, 377.386 bin TL 

tutarındaki satış maliyeti ve 31.532 bin TL tutarındaki faaliyet giderlerinden sonra 16.495 bin 

TL işletme faaliyet kârı elde edilmiştir. Diğer faaliyetlerden elde edilen 17.625 bin TL 

tutarındaki gelir ile 3.817 bin TL tutarındaki olağan dışı gelir ve kârların ilavesi ve diğer 

faaliyetler için katlanılan 19.805 bin TL tutarındaki olağan giderler ile 11.290 bin TL 

tutarındaki olağan dışı gider ve zararlar ve 12 bin TL tutarındaki finansman giderlerinden sonra 

dönem sonucu 6.830 bin TL kâr olarak gerçekleşmiştir. 200 bin TL tutarında vergi ve yasal 

yükümlülük tahakkuk etmiş ve net dönem kârı 6.630 bin TL olmuştur. 
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Şirketin ilgili yıl değerlendirmeleri bireysel gelir tablosu üzerinden yapılmıştır. 

2019 yılı bireysel gelir tablosu ve dipnotlarına “Ek 1.2”de yer verilmiştir. 

Dönem sonucunun oluşumunu gösteren gelir tablosu, geçen yılla karşılaştırmalı olarak 

“Tablo 15”te gösterilmiştir. 

     Tablo 15: Gelir Tablosu 

 
 

425.413 bin TL tutarındaki satış hasılatının; 425.109 bin TL’si yurt içi, 304 bin TL’si 

yurt dışı satışlardan elde edilmiştir. 

2019 yılında satış hasılatı %11,90 oranında artarken, satışların maliyetindeki artışın 

%11,94 olarak gerçekleşmesinin etkisiyle brüt satış kârı artışı %11,65 oranında olmuştur. 

2018 2019  Fark

Bin TL Bin TL Bin TL

A-Brüt satışlar 380.163 425.413 45.250 

B-Satış indirimleri (-)

C-Net satışlar 380.163 425.413 45.250 

D-Satışların maliyeti (-) 337.147 377.386 40.239 

    Brüt satış  kârı veya zararı 43.016 48.027 5.011 

E-Faaliyet giderleri (-) 27.808 31.532 3.724 

    Faaliyet kârı veya zararı 15.208 16.495 1.287 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 24.222 17.625 (6.597)

G-Diğer faaliyetlerden olağan 

     gider ve zararlar (-) 22.443 19.805 (2.638)

H-Finansman giderleri (-) 4 12 8 

   Olağan kâr veya zarar 16.983 14.303 (2.680)

I-Olağandışı gelir ve kârlar 4.656 3.817 (839)

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 11.198 11.290 92 

   Dönem kârı veya zararı 10.441 6.830 (3.611)

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal 

   yükümlülük karşılıkları (-) 1.175 200 (975)

    Dönem net kârı veya zararı 9.266 6.630 (2.636)

Gelir ve giderler
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2018 yılına göre %13,39 oranında 3.725 bin TL artarak 31.533 bin TL olarak 

gerçekleşen faaliyet giderlerinin; 27.573 bin TL’si genel yönetim, 2.710 bin TL’si pazarlama, 

satış ve dağıtım, 1.250 bin TL’si araştırma ve geliştirme giderleriyle ilgilidir. 

2019 yılında toplam 14.611 bin TL tutarında AR-GE gideri yapılmış olup, 13.361 bin 

TL’si 13 proje bazında aktifleştirilmiş, 1.250 bin TL’si de gider kaydedilmiştir. 

Faaliyet kârı 2018 yılına göre %8,46 oranında 1.287 bin TL artarak 16.405 bin TL olarak 

gerçekleşmiştir. 

17.625 bin TL tutarındaki diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârların; 8.622 bin TL’si 

faiz gelirleri, 5.450 bin TL’si kambiyo kârları, 1.952 bin TL’si arızi satış kârları, 534 bin TL’si 

sosyal tesis gelirleri, 528 bin TL’si kira gelirleri, 240 bin TL’si 5510 sayılı Kanun’un Geçici 

78’inci maddesi kapsamında asgari ücret desteği kapsamında yapılan kesintiler, 76 bin TL’si 

iaşe bedelleri, 50 bin TL’si sertifika gelirleri, 30 bin TL’si konusu kalmayan karşılıklar, 8 bin 

TL’si müze bilet gelirleri, 135 bin TL’si diğer gelirler tutarıdır. 

19.805 bin TL tutarındaki diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararların; 16.871 bin 

TL’si kambiyo zararları, 1.666 bin TL’si arızi satış zararları, 915 bin TL’si emeklilere ödenen 

makam tazminatları, 195 bin TL’si misafirhane giderleri, 81 bin TL’si karşılık giderleri, 68 bin 

TL’si iaşe bedelleri, 6 bin TL’si komisyon giderleri, 3 bin TL’si de diğer giderler tutarıdır. 

12 bin TL tutarındaki finansman giderleri, kısa vadeli borçlanma giderlerinden 

oluşmuştur. 

3.817 bin TL tutarındaki olağandışı gelir ve kârların; 3.058 bin TL’si irat kaydedilen 

tazminatlar, 595 bin TL’si gecikme cezaları, 110 bin TL’si önceki dönem gelir ve kârları, 49 

bin TL’si nefaset farkları, 3 bin TL’si irat kaydedilen teminatlar, bin TL’si mahkeme, icra ve 

avukatlık giderleri, bin TL’si de diğer olağandışı gelir ve kârlar ile ilgilidir. 

11.290 bin TL tutarındaki olağandışı gider ve zararların; 11.020 bin TL’si memur ve 

sözleşmeli personel emekli ikramiyesi ile işçi kıdem tazminatları, 146 bin TL’si önceki dönem 

gider ve zararlarıyla, 121 bin TL’si garanti kapsamında yapılan giderlerle, 3 bin TL’si 

çalışmayan kısım giderleriyle ilgilidir.  

146 bin TL tutarındaki önceki dönem gider ve zararlarının; 129 bin TL’si personel hak 

edişleri, 9 bin TL’si faiz ödemeleri, 8 bin TL’si diğer giderlerle ilgilidir. 
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2019 yılında 486 bin TL’si memur ikramiyesi, 109 bin TL’si sözleşmeli personel 

ikramiyesi, 18 bin TL’si işçi kıdem tazminatı olmak üzere toplam 613 bin TL tutarındaki emekli 

personel ödemeleri önce “681-Önceki dönem gider ve zararları” hesabına verilmiş, Genel 

Müdürlüğün 17.01.2019 tarih ve E.25533 sayılı yazısı üzerine, “681-Önceki dönem gider ve 

zararları” hesabından çıkarılarak “689-Diğer olağandışı gider ve zararlar” hesap grubunda 

açılan “Kıdem tazminatı giderleri”, “Memur emekli ikramiyesi giderleri” ve “Sözleşmeli 

personel emekli ikramiyesi giderleri” hesaplarına aktarılmış ve emekli olan personele 

emeklilikle ilgili olarak yapılan ödemeler bu hesapta takip edilmiştir. 2019 yıl sonu itibarıyla 

11.020 bin TL’ye ulaşan “689- Emekli ikramiyeleri ve kıdem tazminatları” giderlerinin; 9.089 

bin TL’si kıdem tazminatları, 1.285 bin TL’si sözleşmeli personel emekli ikramiyeleri, 646 bin 

TL’si memur ikramiyeleri ile ilgilidir. 

Şirketin 2019 yılı dönem kârı önceki yıla göre %34,58 oranında 3.611 bin TL azalarak 

6.830 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Dönem kârına, 371 bin TL tutarındaki kanunen kabul 

edilmeyen giderlerin ilavesi ve 6.293 bin TL tutarındaki AR-GE indiriminden sonra oluşan 908 

bin TL tutarındaki mali kâr üzerinden %22 oranında 200 bin TL kurumlar vergisi tahakkuk 

etmiştir.  

371 bin TL tutarındaki kanunen kabul edilmeyen giderlerin; 350 bin TL’si iç sigorta 

fonu, 12 bin TL’si faiz, ceza ve gecikme zamları, 8 bin TL’si özel iletişim vergisi, bin TL’si 

önceki yıla ait faturaların KDV’si ile ilgilidir. 

Şirketin 26.02.2020 tarih ve 3/13 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla; 6.830 bin TL 

tutarındaki dönem kârından 200 bin TL tutarındaki kurumlar vergisi karşılığının tenzilinden 

sonra oluşan 6.630 bin TL tutarındaki dönem net kârı ile kapanan 31.12.2019 tarihli bilançosu 

onaylanmış, onaylanan bilançonun Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal 

Raporlama Standartlarına göre gerekli dönüşümün yapılması ve bağımsız denetim firması 

tarafından hazırlanacak 2019 yılı bağımsız denetim raporunun tekrar Yönetim Kuruluna 

sunulması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. 

1.5 Mali Oran Analizi 

TCDD’nin bağlı ortaklığı olan Şirketin mali oranları bireysel mali tablolar esas alınarak 

hazırlanmıştır.  
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2019 yılına ilişkin mali oranlar, önceki yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak “Tablo 

16”da gösterilmiştir. 

       Tablo 16: Mali Oranlar Tablosu 

 

2019 yılında Şirketin varlıkları %27,7 oranında artış gösterirken, yabancı kaynak 

kullanımının %68,2 oranında azalması sonucu, varlıkların yabancı kaynaklarla karşılanma 

oranı 37,8 puan azalarak %16,3 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu itibarıyla Şirkette 

kullanılan kaynakların %83,7’si öz, %16,3’ü yabancı kaynaklardan oluşmuştur. 2018 yılında 

toplam kaynakların %54,1’ini oluşturan yabancı kaynaklar payının %16,3’e gerilemesinde, 

2019 yılında alınan avanslar 100.426 bin TL, kısa vadeli ticari borçlar 60.692 bin TL azalırken, 

172.258 bin TL tutarındaki sermaye ödemesinin etkisiyle öz kaynakların %92,9 oranında 

184.953 bin TL artması etkili olmuştur. 

2018 2019 Artış-

% % azalış 

1-Mali kaldıraç=

    Yabancı kaynaklar x 100/Varlıklar toplamı 54,1 16,3 (37,8)

2-Mali yeterlilik=

    Öz kaynaklar x100/Yabancı kaynaklar 82,9 514,5 431,6 

3-Cari oran=

    Dönen varlıklar x100/Kısa süreli yabancı kaynaklar 165,1 547,2 382,1 

4-Likidite oranı=

    (Dönen varlıklar-stoklar)x100/ Kısa süreli yabancı kaynaklar 63,4 244,3 180,9 

5-Mali kârlılık=

    Faaliyet kârı x100/Öz kaynaklar 7,8 4,3 (3,5)

    Dönem kârı x100/Ödenmiş sermaye 7,0 2,1 (4,8)

    Dönem kârı x100/Öz kaynaklar 5,4 1,8 (3,6)

6-Varlıklar arası ilişkiler:

    Maddi duran varlıklar x100/Varlıklar toplamı 7,6 7,5 (0,1)

7-Alacak devir hızı=

    Net satışlar/Ortalama ticari alacaklar 11,6 11,8 0,2 

8-Dönen varlık devir hızı=

    Net satışlar/ Dönen varlıklar 1,0 1,1 0,1 

9-Net işletme sermayesi devir hızı=

    Net satışlar/Net işletme sermayesi 2,5 1,3 (1,2)

10-Öz kaynak devir hızı=

    Net satışlar/Öz kaynaklar 2,0 1,1 (0,8)

11-Maliyet giderleri göstergesi=

    Satışların maliyeti x100/Net satışlar 88,7 88,7 0,0 

12-Faaliyet sonucu göstergesi=

    Faaliyet giderleri x100/Net satışlar 7,3 7,4 0,1 

Oranlar
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2018 yılında öz kaynaklar ile yabancı kaynakların %82,9’u karşılanabilirken, 2019 

sermaye artışının da etkisiyle öz kaynaklar %92,9 oranında artış gösterirken, yabancı kaynak 

kullanımının %68,2 oranında azalmasının sonucunda öz kaynakların yabancı kaynakları 

karşılama oranını gösteren mali yeterlilik oranı  431,6 puan artarak %514,5’e yükselmiştir. 

2019 yılında dönen varlıklar %2,9 oranında artarken, kısa süreli yabancı kaynakların 

%68,9 oranında azalmasının etkisiyle cari oran 382,1 puan artarak %547,2 olarak artarken, 

önceki yıla göre %7,5 oranında 17.833 bin TL azalarak 208.825 bin TL olarak gerçekleşen 

stoklar dikkate alındığında likidite oranı 180,9 puan artarak %244,3 olarak gerçekleşmiştir. 

1.6 Denetime Esas Defter, Kayıt ve Belgeler 

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe 

Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar”ın 5’inci maddesi gereğince hesap dönemi 

sonunda Sayıştaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer alanlar 

denetime sunulmuş olup denetim bunlar ile usul ve esasların 8’inci maddesinde yer alan diğer 

belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır. 

Denetimde değerlendirilen belgeler: 

-Yevmiye defteri 

-Geçici ve kesin mizan 

-Bilanço 

-Bilanço dışı yükümlülükler tablosu (Nazım hesaplar) 

-Envanter defteri 

-Özkaynak değişim tablosu 

-Nakit akış tablosu 

-Gelir tablosu 

Genel görüşmeye sunma işleminde, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço 

ile gelir tablosu esas alınmıştır. 

2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN 

SORUMLULUĞU 

 Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine 

uygun olarak mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde hazırlanarak 
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kamuoyunun bilgisine ve denetim yetkililerine zamanında sunulmasından, bir bütün olarak 

sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli 

yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve bu mali rapor ve tabloların önemli hata 

veya yanlış beyan içermemesinden; kamu idaresinin ulusal ekonomiye faydalı olabilmesi için 

özerk bir tarzda, ekonominin kuralları ve ekonomik gerekler dahilinde, verimlilik ve kârlılık 

ilkeleri doğrultusunda yönetilmesinden; kuruluş amaçlarına ulaşmalarını teminen; 

faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma planına ve planın uygulama programlarına 

uygunluğundan, kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin 

kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol 

sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve 

izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale 

getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur. 

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 

 Sayıştay, denetlenen kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap 

ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu denetlemek, mali rapor 

ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, mali yönetim ve iç 

kontrol sistemleri ile faaliyetlerinin kuruluş amaçlarına, kalkınma planı ve uygulama 

programına, stratejik plan ve bütçe hedeflerine, ekonomiklik, verimlilik ve kârlılık ilkelerine 

uygunluğunu değerlendirmek ve hazırladığı raporları Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına sunmakla sorumludur. 

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 

 Denetimlerin dayanağı; Anayasa’nın 165’inci maddesi, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 

3346 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 

Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları, 

Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleri ile kurum ve kuruluşların tabi olduğu diğer 

mevzuattır. 

Denetimler, Anayasa’nın 165’inci maddesi gereğince doğrudan Türkiye Büyük Millet 

Meclisi tarafından gerçekleştirilen ve bu denetimlere esas teşkil edecek raporların 6085 sayılı 

Sayıştay Kanunu, 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet 

Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; kamu idaresinin hesap 
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ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek; mali rapor 

ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak 

yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek; kamu idaresinin ulusal ekonomiye faydalı 

olabilmesi için özerk bir tarzda, ekonominin kuralları ve ekonomik gerekler dâhilinde, 

verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilip yönetilmediğini, faaliyetlerinin mevzuata, 

uzun vadeli kalkınma planına ve planın uygulama programlarına uygunluğunu tespit etmek; 

mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek,  idarenin bilançosu ve gelir tablosunun 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasına esas denetim raporunu üretmek amacıyla 

yürütülmüştür. 

Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, 

güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; 

uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün 

belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri 

de değerlendirilmiştir. 

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve 

mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge 

ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır. 

5. KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Şirket faaliyetlerinde kurumsal yönetim anlayışı benimsenmiş olup 233 sayılı KHK, 

Şirket Ana Sözleşmesi ve TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi ile belirli usul ve esaslar 

çerçevesinde teşkilat organları arasında görev, yetki ve sorumluluklar belirlenmiştir.  

Şirket Genel Kurulu TCDD Yönetim Kurulu olup genel kurulunun toplanması hakkında 

233 sayılı KHK ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanmaktadır.  

Şirketin genel kurul toplantıları zamanında yapılmaktadır.  

İlgili mevzuat ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisine bırakılmış bulunanlar 

dışında en üst karar organı olan yönetim kurulu toplantılarının mevzuatta öngörülen usul ve 

esaslara uygun olarak gerçekleştirildiği belirlenmiştir. 
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Yürütme organı olan Genel Müdürlük faaliyetlerinde katılımcı bir yaklaşımın 

benimsendiği, Şirket Genel Müdürü ve üst yöneticiler ile ünite amirleri ve fabrika müdürleri 

arasında hiyerarşik iletişim kanallarının etkin işlediği, periyodik planlama ve değerlendirme 

toplantılarının yapıldığı, özellikle haftanın ilk günü işletme faaliyetlerinin planlanması, son 

günü ise haftalık değerlendirme toplantılarının usul ittihaz edildiği gözlenmiştir. 

Şirkette kurumsal kaynak yönetim sistemi uygulaması mevcut olup üretim faaliyetleri 

UIC ve AB-TSI standartları esas alınarak yürütülmekte, işletme sonuçları Şirketin internet 

sayfasında faaliyet raporu ile kamuoyuna duyurulmaktadır. Web sayfasında ayrıca, Şirketin tabi 

olduğu mevzuat, yönetim kurulu, üst yöneticiler, insan kaynakları, ihale bilgileri, ürün potföyü, 

yatırım porgramı, finansal tablolar ve diğer raporlar kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır 

6. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

2014 yılından itibaren her yıl yayımlanan KİT Genel Yatırım ve Finansman Programı 

kararnameleri ile KİT’lerde etkin bir iç kontrol sistemi oluşturulmasına ilişkin çeşitli 

düzenlemelere yer verilmiş, en son 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin kararnamelerde de bu konuda 

çeşitli hükümler yer almıştır. 

 Kararnamelerde, iç kontrolün, kuruluşlarda organizasyon, yöntem ve süreçler ile iç 

denetimi de kapsayan kontroller bütününden oluşan bir yönetim sistemi olduğu, KİT’lerde iç 

kontrole yönelik çalışmaların yapılması gerektiği, iç denetçilerin seçimi, eğitimi ve atanması 

konusunda yönetim kurullarının yetkili olduğu, iç kontrolle ilgili hazırlanacak eylem planları 

ile ilgili çalışmaları içeren raporların her yıl Haziran ve Aralık ayı sonuna kadar Hazine 

Müsteşarlığına gönderileceği, eylem planlarında belirtilen konuların hayata geçirilememesi 

durumunda, söz konusu raporda bunlarla ilgili geçerli sebepler ve alınacak önlemlere 

değinileceği hususlarına yer verilmiştir. 

Şirkette yıllar itibarıyla iç kontrolün kurulmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalarda; 

Kurumsal Kaynak Yönetim Sisteminin kurulduğu, organizasyon, yöntem ve süreçler ile ilgili 

çeşitli iyileştirmeler yapıldığı, Kal-Der’in danışmanlığında yeni süreçler ve süreç hedeflerinin 

hazırlanarak yayımlandığı, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi kapsamında görev, yetki 

ve sorumlulukların belirlendiği, ünite bazında ve kurumsal olarak risk analizlerinin yapıldığı, 

2018 ve 2019’da risk analizlerinin güncellendiği, mamullerle ilgili ürün ağaçlarının önemli 

ölçüde tamamlandığı, bu konudaki çalışmaların devam ettiği belirlenmiştir.  
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Şirkette iç denetim birimi kurulması da planlanmış olmakla birlikte, iç denetçilerin 

statüsü ve özlük haklarıyla ilgili konularla ilgili olarak yasal düzenleme yapılmamış olmasının 

etkisiyle bu birim henüz oluşturulmamıştır. 

7. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir. 

8. DENETİM GÖRÜŞÜ 

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ'nin 2019 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve 

ekte yer alan mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği 

kanaatine varılmıştır. 

9. BULGU VE ÖNERİLER 

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketinin 2019 yılı hesap ve işlemleri 

üzerinde Sayıştay tarafından yapılan inceleme ve denetimler sonucunda getirilen ancak denetim 

görüşünü etkilemeyen bulgu ve öneriler iki başlık altında aşağıda yer almaktadır. 

9.1 Bulgu ve Öneriler 

BULGU 9.1.1: Üretim Programı ve Satış Hacminin Büyük Ölçüde TCDD 

Taşımacılık A.Ş.'nin Siparişlerine Bağımlı Olması 

TÜLOMSAŞ’ın üretim faaliyetleri; çeşitli tipte lokomotif ve yük vagonu imalatı ve 

onarımı, çeşitli tipte demiryolu araçlarının onarımı, dizel ve elektrikli motorlar, demiryolu iş 

makineleri, makine, malzeme, tesisat, motorlu ve motorsuz araç ve gereç yedeklerinin imal, 

tadil ve tamiri işlerini kapsamaktadır.  

TÜLOMSAŞ’ın ana müşterisi TCDD’nin diğer bağlı ortaklığı olan TCDD Taşımacılık 

A.Ş. olup 2019 yılı satışlarının %97’si bu şirkete yapılmıştır. 

Demiryolu sektöründeki hukuki ve yapısal düzenlemeler, özel sektörün demiryolu 

sanayiinde yer almaya başlaması gibi faktörlerin devreye girmesiyle TCDD alımlarını piyasa 

şartlarında rekabet çerçevesinde temin etmeye başlamış, dolayısıyla TÜLOMSAŞ' da kurulu 

kapasitesini planlarken iç ve dış pazar fırsatlarını da göz önüne almaya başlamıştır. 
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Son yıllarda dünyanın önde gelen firmalarıyla yürütülen işbirliği çalışmaları ve AR-GE 

birimine yapılan yatırımların olumlu sonuçları görülmeye başlanmış, yurt içi ve yurt dışından 

üretilen yeni ürünlere ve işbirliği ile sonuçlanan işlere ilgi artmaya başlamıştır. Ancak her yeni 

ürünün yaşam döngüsünde olduğu gibi pazara giriş aşamasında güvenilirlik kriterini 

karşılayabilmek için kamu kurumlarının, özellikle TCDD’nin desteğinin önemi büyüktür. 

04.03.2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2186 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile TCDD’nin üç bağlı ortaklığı TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ ve 

TÜDEMSAŞ’ın birleştirilmesi suretiyle İDT olarak Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii 

Anonim Şirketinin (TÜRASAŞ) kurulması kararlaştırılmıştır. Dolayısıyla TÜLOMSAŞ’ın 

tüzel kişiliği sona erecek olduğundan, üretim ve pazarlama faaliyetleri TÜRASAŞ bünyesinde 

devam edecektir. 

TÜLOMSAŞ bünyesinde uzun yıllar sonucu oluşan teknik bilgi birikimi ve kurumsal 

hafızanın geliştirilmesi, TCDD Taşımacılık A.Ş. siparişlerinin karşılanması öncelikli olmakla 

birlikte, sadece bu siparişlere bağımlı kalınmayıp iç ve dış piyasalarda pazar payı ve rekabet 

gücünün artırılmasına yönelik çalışmaların etkin bir şekilde devamının sağlanması, AR-GE 

projelerinin geliştirilmesi, özellikle milli yüksek hızlı tren projesinin sonuçlandırılması önem 

arz etmektedir. 

TCDD koordinatörlüğünde yürütülen milli yüksek hızlı tren projesi kapsamında, 

TÜLOMSAŞ kendi içerisinde planlamasını yaparak gerekli alt yapıyı oluşturmuş olup ihale 

sürecine hazır hale gelmiştir. 2018 yılında TCDD tarafından Sanayi İşbirliği Programı (SİP) 

yöntemi ile hızlı tren imalini gerçekleştirmek üzere ön yeterlik ihalesine çıkılmıştır. İhale ile; 

20 adedi en az %10 yerli katkı payı ile komple imal edilmiş olarak ithal, 60 adedi en az %53 

yerli katkı payı ile Türkiye’de TCDD’nin Eskişehir’de göstereceği arazi/TÜLOMSAŞ’da 

kurulacak tesiste imal, 16 adedi ise milli YHT projesi dâhilinde en az %74 yerli katkı payı ile 

Türkiye’de TCDD’nin Eskişehir’de göstereceği arazi / TÜLOMSAŞ’da kurulacak tesiste imal 

edilmek üzere toplam 96 adet YHT seti temini ön görülmüştür. Ancak, söz konusu ihale, TCDD 

tarafından, “SİP konusunda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, yeni bir 

Yönetmeliğin yürürlüğe konulması, söz konusu Yönetmeliğin yerlileştirme amacına yönelik 

uygulama ve takip kolaylığı sağlaması, ayrıca aday firmalardan gelen ihale şartnamesi ile ilgili 

öneri ve açıklamaların değerlendirilebilmesi” gerekçeleriyle iptal edilmiştir. İhalenin iptali 

üzerinden iki yılı aşkın süre geçmesine rağmen bir gelişme meydana gelmemiştir. Milli Yüksek 

Hızlı Tren Projesinin uygulamaya konulmasının gerek sektörel, gerekse ülke ekonomisi 
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açısından önemi büyüktür.  

Diğer yandan, demiryolu sektöründe uluslararası alanda söz sahibi olunabilmesi için, 

etkin bir pazarlama politikası izlenmesi, potansiyel müşteriler nezdinde girişimlerde ve tanıtım 

faaliyetlerinde bulunulması, dış piyasalardaki gelişmelerin ve açılacak ihalelerin takibinde 

proaktif bir yaklaşım sergilenmesi önem arz etmektedir. 

Bu konuda üzerinde durulması gereken hususlardan biri de yurt dışı ihalelere 

katılabilmek için 11.09.1981 tarih ve 2522 sayılı Kamu Kuruluşlarının Yurt Dışındaki İhalelere 

Katılması Hakkında Kanun gereği yetkili makamlardan izin alınmasının gerekmesidir. 

Anılan Kanunun 1’inci maddesinde; “Genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlar ve 

müesseseler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve kanunla 

veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan diğer kamu kuruluşları ile sermayesinin 

yarısından fazlası tek başına ya da birlikte Devlete, Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait olan 

kuruluşların faaliyet alanlarına giren konularda yurt dışında yapılacak ihalelere 

katılabilmelerine, taahhütlere girişebilmelerine, bu amaçla gerekli inceleme, araştırma, proje, 

inşaat ve işletme gibi hizmetlerle girişilen taahhüdün gereği olan diğer işlem ve hizmetleri 

bizzat veya aralarında birleşerek yahut bu kanun kapsamı dışında kalan yerli ve yabancı 

kuruluşlarla ortaklık şeklinde yapabilmelerine izin vermeye, bu faaliyetleri kontrol ve nezaret 

etmeye ve bu konulardaki usul ve esasları tespit etmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.” hükmüne 

yer verilmiştir.  

Uygulamada, yurt dışı ihalelere katılmak için gerekli olan izin sürecinin, ana teşebbüs 

TCDD ve İlgili Bakanlık kanalıyla yapılan yazışma ve geri dönüş süreleri incelendiğinde kimi 

zaman uzadığı görülmektedir. Bu tür gecikmeler yurt dışı ihalelere katılamama riskine yol 

açmamalıdır. Örneğin; 2019 yılında İtalyan demiryollarının ihtiyacı olan vagon ihalesine 

katılabilmek için istenen izin belgesi, süreci hızlandırmak adına bazı makamlarla yapılan şifahi 

görüşmelere rağmen ancak bir ay gibi bir sürede alınabilmiştir. Benzer durumlarla önceki 

dönemlerde de karşılaşılmıştır. 

Bu nedenle yurt dışı ihalelere katılabilmek için gerekli olan izin sürecini hızlandırıcı 

tedbirlerin alınmasında yarar bulunmaktadır. 

Öneri: 

Lokomotif, vagon, motor ve demiryolu araçları imalat sektöründe pazar payı ve rekabet 

gücünün artırılmasını teminen; 
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-Öncelikle TCDD Taşımacılık A.Ş. siparişlerinin karşılanması esas olmak suretiyle, 

yurt içi ve yurt dışında alternatif piyasalara açılma, yeni müşteriler bulma ve pazar payını 

genişletme çalışmalarının etkin bir şekilde sürdürülmesi,   

-Milli Yüksek Hızlı Tren Projesinin sonuçlandırılması için İlgili Bakanlık ve TCDD 

nezdinde gerekli çaba ve girişimlerde bulunulması, 

-2522 sayılı “Kamu Kuruluşlarının Yurt Dışındaki İhalelere Katılması Hakkında 

Kanun” uyarınca, yurt dışı ihalelere katılabilmek için gerekli olan izin sürecinin 

hızlandırılmasına yönelik olarak ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması. 

BULGU 9.1.2: Diğer bulgu ve önerilerin de yerine getirilmesi 

9.2 Diğer Bulgu ve Öneriler 

Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir. 

10. GENEL DEĞERLENDİRME 

Şirketin son üç yılına ilişkin başlıca bilgiler “Tablo 17”de gösterilmiştir. 
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    Tablo 17: Toplu Bilgiler Tablosu 

Toplu Bilgiler Ölçü 2017 2018 2019 

Son İki 

Yıl 

Farkı 

Artış 

veya 

Azalış 

% 

Sermaye Bin TL 150.000 150.000 750.000 600.000 400,0 

Ödenmiş sermaye Bin TL 150.000 150.000 322.258 172.258 114,8 

Öz kaynaklar Bin TL 205.946 199.141 384.094 184.953 92,9 

Yabancı kaynaklar Bin TL 45.857 234.506 74.655 (159.851) (68,2) 

Toplam Aktifler Bin TL 251.803 433.647 458.749 25.102 5,8 

Yatırım için yapılan nakdi ödemeler Bin TL 10.024 12.783 7.392 (5.391) (42,2) 

Yatırım gerçekleşme oranı (nakdi) % 65 76,6 88,6 12,0 15,7 

Tüm alım tutarı Bin TL 147.046 294.589 199.663 (94.926) (32,2) 

Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) Bin TL 248.161 350.139 443.463 93.324 26,7 

Net satış tutarı Bin TL 273.119 380.163 425.413 45.250 11,9 

Stoklar Bin TL 129.730 236.539 218.706 (17.833) (7,5) 

Memur Kişi 79 74 86 11 14,7 

Sözleşmeli Kişi 337 340 345 4 1,2 

İşçi  Kişi 1.078 1042 1.031 (7) (0,7) 

Personele yapılan harcamalar Bin TL 135.776 158.731 177.520 18.789 11,8 

Faaliyet kârlılığı (öz kaynaklar yönünden) % 4,7 7,8 4,3 (3,5) (44,9) 

Mali kârlılık (öz kaynaklar yönünden) % 2,6 5,4 1,8 (3,6) (66,7) 

Faaliyet kârı veya zararı Bin TL 9.616 15.208 16.495 1.287 8,5 

Dönem kârı veya zararı Bin TL 5.252 10.441 6.830 (3611) (34,6) 

Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yasal 

yükümlülükler Bin TL 762 1.175 

 

200 

 

(975) 

 

(83,0) 

Dönem net kârı veya zararı  Bin TL 4.490 9.266 6.630 (2.636) (28,4) 

 

Şirket faaliyetlerinde son üç yıllık dönem itibarıyla ortaya çıkan gelişmeler 

irdelendiğinde, üretim ve satış hacminin giderek genişlediği, buna bağlı olarak faaaliyet kârının 

artış eğilimi gösterdiği, dönem sonuçlarının kârlı olduğu, 2019 yılı dönem kârındaki azalmada 

emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatı ödemelerinin etkili olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Şirkette, son yıllarda yüksek üretim teknolojisine geçiş konusunda belirgin gelişmeler 

kaydedilmiştir. Ancak, üretim ve satış hacminin ağırlıklı olarak TCDD Taşımacılık A.Ş. 

siparişlerine bağlı bulunması, geçmişten gelen bir yapısal sorun teşkil etmiştir. Bu sorunu 

aşmak için son dönemlerde yoğun bir çaba içine girilmiş; rekabet gücünün yükseltilmesi ile 

yurt içi ve yurt dışında alternatif piyasalara açılma ve pazar payını genişletme konusunda 

önemli çalışmalar yürütülmüştür. Şirkette güçlü bir AR-GE merkezi kurulması, hızlı tren 

projesi başta olmak üzere teknoloji yoğun projeler geliştirilmesi, yurt dışı piyasalara yönelik 

işbirliği anlaşmaları bu alanda kaydedilen önemli gelişmelerdir. Üretim teknolojisindeki 
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iyileştirici çalışmaların sürdürülmesi ve pazar payını genişletmeye yönelik çabaların daha da 

geliştirilmesi halinde, demiryolu imalat sektöründe daha ileri noktalara gelinmesi mümkün 

olabilecektir. 

11. SONUÇ 

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketinin 2019 yılı bilançosu ve 

6.829.982,26 Türk Lirası dönem kârı ile kapanmış bulunan gelir tablosu 26.02.2020 tarihindeki 

yönetim kurulunda kabul edilmiştir. 
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12. EKLER 

Ek 1: Kamu İşletmesi Finansal Tabloları 

Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar 

Ek 3: Bulgu ve Öneriler Listesi 
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Ek 1: Kamu İşletmesi Finansal Tabloları 

 

 
  

                               TÜLOMSAŞ  31.12.2019 tarihli bilançosu (Ek: 1.1.a)

Dönen varlıklar:

A-Hazır değerler 21.416.113,27 91.737.868,08

B-Menkul kıymetler

   1- Men.kıy.değ.düş.karş.(-)

C-Ticari alacaklar 59.571.937,94 58.709.010,92 13.502.161,99 12.588.188,05

   1-Alacak senetleri reeskontu(-)

   2-Şüpheli alacaklar karşılığı(-) 862.927,02 913.973,94

D-Diğer alacaklar 22.734,56 22.734,56 44.977,95 44.977,95

   1-Alacak senetleri reeskontu(-)

   2-Şüpheli alacaklar karşılığı(-)

E-Stoklar 223.985.972,80 236.538.717,14 208.824.962,65 218.705.553,27

   1- Stok değer düşüklüğü karşılığı(-)

   2- Verilen sipariş avansları 12.552.744,34 9.880.590,62

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti

G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahak. 1.550.584,06 1.900.498,24

H-Diğer dönen varlıklar 65.545.363,17 70.099.645,37

Dönen varlıklar toplamı 383.782.523,12 395.076.730,96

Duran varlıklar:

A-Ticari alacaklar 429.354,69 429.354,69 649.812,76 649.812,76

    1-Alacak senetleri reeskontu(-)

    2-Şüpheli alacaklar karşılığı(-)

B-Diger alacaklar

    1-Alacak senetleri reeskontu(-)

    2-Şüpheli alacaklar karşılığı(-)

C-Mali duran varlıklar

    1- Bağlı menkul kıymetler

    2- Bağlı menkul kıymetler değ.düş.kâr.(-)

    3- İştirakler 

    4- İştiraklere sermaye taahhütleri

    5- İştirak sermaye pay  değer düş.kâr.(-)

    6- Bağlı ortaklıklar

    7- Bağlı ort. sermaye taahhütleri(-)

    8- Bağlı ort.ser.pay  değ.düş.kar.(-)

    9- Diğer mali duran varlıklar

  10- Diğer mali duran var. değ.düş.kar.(-)

D-Maddi duran varlıklar 32.974.589,61 34.264.547,61

    1-Maddi duran varlıklar (Brüt) 95.822.331,32 86.815.357,09 

    2-Birikmiş amortismanlar(-) (63.137.085,71) (69.556.359,15)

    3-Yapılmakta olan yatırımlar

    4-Verilen sipariş avansları 289.344,00 17.005.549,67 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 16.460.249,77 28.758.225,84

    1- Maddi olmayan duran varlıklar (Brüt) 27.644.499,43 45.060.296,50 

    2- Birikmiş amortismanlar(-) (11.184.249,66) (16.302.070,66)

    3-Verilen  avanslar

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar

    1- Özel tükenmeye tabi varlıklar (Brüt)

    2- Birikmiş tükenme payları(-)

    3-Verilen  avanslar

G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahak.

H-Diğer duran varlıklar

Duran varlıklar toplamı 49.864.194,07 63.672.586,21

Aktif (varlıklar) toplamı 433.646.717,19 458.749.317,17

Aktif hesaplar
 TL  TL

2018 2019
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                               TÜLOMSAŞ 31.12.2019 tarihli bilançosu (Ek: 1.1.b)

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar:

A-Mali borçlar 

B-Ticari borçlar 96.086.196,51 96.086.196,51 35.393.859,45 35.393.859,45

    1-Borç senetleri reeskontu (-)

C-Diğer borçlar 1.019.232,78 1.019.232,78 1.152.210,21 1.152.210,21

    1-Borç senetleri reeskontu (-)

D-Alınan avanslar 124.471.182,83 24.045.124,41

E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri

F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 5.791.062,65 6.758.732,77

G-Borç ve gider karşılıkları 1.175.029,70 199.830,15

    1- Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları 1.175.029,70 199.830,15

    2- Dön. kârının peşin öd.vergi ve diğer yüküm(-)

    3- Kıdem tazminatı karşılığı

    4- Diğer borç ve gider karşılıkları

H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahak. 3.852.995,73 4.645.218,88

 I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 232.395.700,20 72.194.975,87

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar:

A-Mali borçlar

B-Ticari borçlar

    1-Borç senetleri reeskontu (-)

C-Diğer borçlar

    1-Borç senetleri reeskontu (-)

D-Alınan avanslar

E-Borç ve gider karşılıkları 2.110.438,23 2.460.438,23

    1- Kıdem tazminatı karşılığı

    2- Diğer borç ve gider karşılıkları 2.110.438,23 2.460.438,23

F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahak.

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 2.110.438,23 2.460.438,23

Yabancı kaynaklar toplamı 234.506.138,43 74.655.414,10

III-Öz kaynaklar:

A-Ödenmiş sermaye 150.000.000,00 322.258.023,40

    1- Sermaye 150.000.000,00 750.000.000,00

    2- Ödenmemiş sermaye (-) (427.741.976,60)

    3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları

    4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)

B-Sermaye yedekleri

    1- Hisse senedi ihraç primleri

    2- Hisse senedi iptal kararları

    3- M.duran varlık yeniden değerleme artışları

    4- İştirakler yeniden değerleme artışları

    5- Diğer sermaye yedekleri

C-Kâr yedekleri 22.851.247,00 33.780.783,55

    1-Yasal yedekler 3.394.701,53 3.857.976,55

    2-Statü yedekleri

    3-Olağanüstü yedekler

    4-Diğer kar yedekleri

    5-Özel fonlar 19.456.545,47 29.922.807,00

D-Geçmiş yıllar kârları 17.023.831,29 21.424.944,01

E-Geçmiş yıllar zararları (-)

F-Dönem net kârı veya zararı 9.265.500,47 6.630.152,11

Öz kaynaklar toplamı 199.140.578,76 384.093.903,07

Pasif (kaynaklar) toplamı 433.646.717,19 458.749.317,17

 Pasif hesaplar
 TL  TL

2018 2019
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                    2019 YILI BİLANÇO DİPNOTLARI (TL) (Ek: 1.1.c)

 1.Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı......

 2.Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür,genel koordinatör, genel müdür

    yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere;

 a)Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı................... 12.079,24

 b)Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi................................. 0,00

 3.Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı........................................................................ 370.371,04

 4.Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı..................................

 5.Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı....................

 6.Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı..........................................................

 7.Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları:

    Döviz Cinsi             Miktarı                    TL Kuru Toplam Tutar

       EUR                   171.573,03                6,6506 1.141.063,59

       USD                     44.507,50                5,9402 264.383,45

                                                                                       Toplam 1.405.447,04

 8.Yurt  dışından alacaklar (Avanslar dahil ):

   Döviz Cinsi              Miktarı                    TL Kuru Toplam Tutar

       EUR                  81.989,91                 6,6506 545.282,10

                                                                                       Toplam 545.282,10

 9.Yurt dışına borçlar (Avanslar Dahil ) :

    Döviz Cinsi             Miktarı                    TL Kuru Toplam Tutar

       USD                14.001,48                 5,9402 83.171,59

       EUR             302.822,69                  6,6506 2.013.952,58

                                                                                       Toplam 2.097.124,17

10.Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı...............

11.Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı................

12.Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliklerin tutarı...................

13.Sermayeyi temsil eden senetlerin dökümü :

Türü            Tertibi                 Adedi               Üsleri             Toplam Tutar

14.Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı........................................................

15.İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 veya daha fazlasına sahip ortaklarının:

        Adı                                  Pay Oranı                         Pay Tutarı

     TCDD Genel Müd.                  100.00                      750.000.000,00 TL

16.Sermayesinin %10 veya daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve 

     bağlı ortaklıkların;

     Türü               Pay Oranı       Toplam Sermayesi         Son Dönem Karı

17.Stok değerleme yöntemi

     a)Cari dönemde uygulanan yöntem.....(Ağırlıklı ortalama maliyet).........

     b)Öceki dönemde uygulanan yöntem.....(Ağırlıklı ortalama maliyet)......

     c)Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği 

        artış (+) veya azalış (-) tutarı .........................................................
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18.Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri

     a)Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti................... 5.909.402,71

     b)Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti................

     c)Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları..................................

       -Varlık maliyetlerinde(+).................                          -,- 

       -Birikmiş amortismanlarda(-)..........                           -,- 

19.Ana Kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar

     içindeki payları

                                                      Ticari Alacak               Ticari Borç

     1-Ana Kuruluş                                      -                              -

     2-Bağlı Ortaklıklar                                 -                              - 

 

20.Cari dönemdeki ortalama personel sayısı...................................  1.468

21.Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara 

    ilişkin bilgi

22.Belli bir döneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı

    zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi.

23.İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe

     tahminlerindeki değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri.

24.Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar...............................................

25.Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin

     ortakları ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet

     tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar.....................................................................

26.İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye arttırımı

    nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları................................................

27.Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış

    menkul kıymetleri (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri 

    itibarıyla tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları...................

28.Ortaklar,iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti,taahhüt,kefalet,

     aval,ciro gibi yükümlülüklerin tutarı........................................................................

29.Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen yada mali tabloların açık, yorumlanabilir

     ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar....................

30.Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih :                                          26.02.2020
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TÜLOMSAŞ 2019 Yılı Gelir Tablosu (Ek: 1.2.a)

Fark

TL

A- Brüt satışlar 380.162.915,82 425.413.253,35 45.250.337,53 

    1-Yurtiçi  satışlar 380.112.601,68 425.109.550,74 44.996.949,06 

    2-Yurtdışı satışlar 50.314,14 303.702,61 253.388,47 

    3-Diğer gelirler

B- Satış indirimleri(-)

    1-Satışdan iadeler(-)

    2-Satış iskontaları(-)

    3-Diğer indirimler(-)

C- Net Satışlar 380.162.915,82 425.413.253,35 45.250.337,53 

D-Satışların maliyeti(-) 337.146.905,06 377.385.878,78 40.238.973,72 

    1-Satılan mamuller maliyeti(-) 337.146.905,06 377.385.878,78 

    2-Satılan ticari mallar maliyeti(-)

    3-Satılan hizmet maliyeti(-)

    4-Diğer satışların maliyeti(-)

     Brüt satış  karı 43.016.010,76 48.027.374,57 5.011.363,81 

E- Faaliyet giderleri(-) 27.808.069,29 31.532.780,74 3.724.711,45 

    1-Araştırma ve geliştirme giderleri(-) 581.671,94 1.250.182,09 668.510,15 

    2-Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri(-) 2.557.701,44 2.709.365,37 151.663,93 

    3-Genel yönetim giderleri(-) 24.668.695,91 27.573.233,28 2.904.537,37 

    Faaliyet karı 15.207.941,47 16.494.593,83 1.286.652,36 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kar 24.221.884,88 17.624.824,07 (6.597.060,81)

   1-İştiraklerden temettü gelirleri

   2-Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri

   3-Faiz gelirleri 652.583,66 8.621.778,06 7.969.194,40 

   4-Komisyon gelirleri

   5-Konusu kalmayan karşılıklar 88.959,05 30.098,49 (58.860,56)

   6-Menkul kıymet satış karları

   7-Kambiyo karları 19.557.002,45 5.449.879,38 (14.107.123,07)

   8-Reeskont faiz gelirleri

   9-Enflasyon düzeltmesi karları

  10-Faaliyetle ilgili diğ.olağan gelir ve kar 3.923.339,72 3.523.068,14 (400.271,58)

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve

     zararlar(-) 22.443.108,67 19.804.829,24 (2.638.279,43)

   1-Komisyon giderleri(-) 6.916,94 5.578,15 (1.338,79)

   2-Karşılık giderleri(-) 407.970,79 81.145,41 (326.825,38)

   3-Menkul kıymet satış zararları(-)

   4-Kambiyo zararları(-) 19.119.034,89 16.870.853,49 (2.248.181,40)

   5-Reeskont faiz giderleri(-)

   6-Enflasyon düzeltmesi zararları (-)

   7-Diğer olağan gider ve zararlar(-) 2.909.186,05 2.847.252,19 (61.933,86)

H- Finansman giderleri(-) 4.240,84 11.608,22 7.367,38 

   1-Kısa vadeli borçlanma giderleri(-) 4.240,84 11.608,22 

   2-Uzun vadeli borçlanma giderleri(-)

  Olağan kar 16.982.476,84 14.302.980,44 (2.679.496,40)

I- Olağandışı gelir ve karlar 4.655.648,00 3.817.028,90 (838.619,10)

   1-Önceki dönem gelir ve karları 17.749,85 110.437,63 92.687,78 

   2-Diğer olağandışı gelir ve karlar 4.637.898,15 3.706.591,27 (931.306,88)

J- Olağandışı gider ve zararlar(-) 11.197.594,67 11.290.027,08 92.432,41 

   1-Çalışmayan kısım gider ve zararları(-) 750,00 3.250,00 2.500,00 

   2-Önceki dönem gider ve zararları 3.105.920,32 145.551,08 (2.960.369,24)

   3-Diğer olağandışı gider ve zararlar(-) 8.090.924,35 11.141.226,00 3.050.301,65 

   Dönem karı 10.440.530,17 6.829.982,26 (3.610.547,91)

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük

   karşılıkları(-) 1.175.029,70 199.830,15 (975.199,55)

    Dönem net karı veya zararı 9.265.500,47 6.630.152,11 (2.635.348,36)

Gelir ve giderler
2018

TL

2019

TL
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                    2019 Yılı gelir tablosu dipnotları  (TL) (Ek: 1.2.b)

 1.Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları................................... 11.552.527,74

    a)Amortisman giderleri............................................... 11.552.527,74

       aa)Normal amortisman giderleri...............................                         11.552.527,74  

       ab)Yeniden değerlemeden doğan amortisman

            giderleri.................................................................                                   -,- 

    b)İtfa ve tükenme payları............................................

 2.Dönem karşılık giderleri.......................................................................................... 81.145,41

 3.Dönemin tüm finansman giderleri............................................................................ 11.608,22

    a)Üretim maliyetine verilenleri..............................................                               -,-

    b)Sabit varlıkların maliyetine verilenler................................                                 -,-

    c)Doğrudan gider yazılanlar................................................                        11.608,22

 4.Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş,ana ortaklık,müessese,

    bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili olan kısmın tutarı (Toplam tutar

    içindeki payları %20'yi aşanlar  ayrıca gösterilecektir.).............................................

 5.Ana kuruluş,ana ortaklık,müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklere

    yapılan satışlar (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar

    ayrıca gösterilecektir.).......................................................................................... 356.320.174,86

 6.Ana kuruluş,ana ortaklık,müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden

    alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar 

    içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)............................................... 13.144.929,12

 7.Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür,genel koordinatör,

    genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde

    sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı................................................ 1.075.916,09

 8.Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan 

    değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği

    artış (+) veya azalış (-).........................................................................................

 9.Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş) ve stok değerleme 

    yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet,ilk giren ilk çıkar,hareketli

    ortalama maliyet v.s.gibi) ..........sipariş ve ağırlıklı maliyet yöntemleri

10.Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamasının gerekçeleri.....

11.Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün,              

     hurda,döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı 

     ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu

     madde ve hizmetlere ilişkin tutarı...........................................................................

12.Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider

     ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not...................................

     Önceki dönem gelir ve kârları................................................................................ 110.437,63

     Eski yıllarda ödenen personel hakediş geri alınan……..                             

     Eski yıllarda ödenen faiz ve komisyon gelirleri…............                                     

     Eski yıllarda ödenen vergi resim ve harçlar……..………                           208,60

     Eski yıllara ait diğer gelir ve kârlar……..........................                     110.229,03                     

     Önceki dönem gider ve zararları............................................................................ 145.551,08

     Eski yıllara ait personel hakedişleri................................                       128.822,01            

     T.C. Emekli Sandığı ve SSK..........................................                         

     Eski yıllara ait faiz ve komisyon giderleri..….................                           8.680,76

     Eski yıllara ait vergi ve resimler…..................................                             

     Eski yıllarda yersiz olarak gelir kâr yazılanlar….............                           

     Sözleşmeli personel emekli ikramiyesi..........................                      

     Eski yıllara ait diğer gider ve zararlar..............................                         8.048,31

13.Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla 

     hisse başına kâr ve kâr payı oranları.....................................................................
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(Ek: 1.3)

Nakit kaynakları ve nakit kullanımları

A-Dönem başı nakit mevcudu 22.166 21.416

B-Dönem içi nakit girişleri 465.651 579.007

  1-Satışlardan elde edilen nakit: 451.356 371.058

    a)Net satışlar 380.163 425.414

    b)Ticari alacaklardaki azalışlar 124.243 46.122

    c)Ticari alacaklardaki artışlar (-) (53.050) (100.478)

   2-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kâr dolayı sağlanan nakit 24.222 17.625

   3-Olağandışı gelir ve kârlardan sağlanan nakit 4.655 3.817

   4-Nakit girişi sağlamayan gelir ve kârkar (-) (4) (10)

   5-Kısa vadeli yabancı kaynak artışlardan sağlanan nakit (Alımlarla ilgili olmayan) 1.038 196

     a)Menkul kıymet ihraçlarından

     b)Alınan krediler

     c)Diğer artışlar 1.038 196

   6-Uzun vadeli yabancı kaynak artışlardan sağlanan nakit (Alımlarla ilgili olmayan) 350 349

     a)Menkul kıymet ihraçlarından

     b)Alınan krediler

     c)Diğer artışlar 350 349

   7-Sermaye artışından sağlanan nakit (Genel Müdürlüğe aktarılan) (17.024) 164.823

   8-Vergi ve kanuni yükümlülük artışlarından sağlanan nakit 1.053 7.358

   9-Diğer nakit girişleri 5 13.791

C-Dönem içi nakit çıkışları 466.401 508.685

    1-Maliyetlerden sağlanan nakit çıkışları : 382.233 419.693

      a)Satşların maliyeti 337.147 377.386

      b)Stoklardaki artışlar 106.810

      c)Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalışlar 60.141

      d)Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artışlar (-) (61.724)

      e)Stoklardaki azalışlar (-) (17.834)

    2-Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları : 27.808 31.533

      a)Araştırma ve geliştirme giderleri 581 1.250

      b)Pazarlama satış ve dağıtım giderleri 2.558 2.710

      c)Genel yönetim giderleri 24.669 27.573

      d)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-)

    3-Diğer faaliyet olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları : 22.124 19.754

      a)Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar 22.443 19.805

      b)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar (-) (319) (51)

    4-Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları : 4 12

    5-Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı : 11.198 11.290

      a)Olağandışı gider ve zararlar 11.198 11.290

      b)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar (-)

     6-Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar (-) (10.322) (12.328)

     7-Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları : 19.719 25.415

     8-Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan) 201 614

      a)Menkul kıymetler anapara ödemeleri

      b)Alınan krediler anapara ödemeleri

      c)Diğer ödemeler 201 614

     9-Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)

      a)Menkul kıymetler anapara ödemeleri

      b)Alınan krediler anapara ödemeleri

      c)Diğer ödemeler

     10-Ödenen vergi ve benzerleri 13.160 12.120

    11-Ödenen temettüler

    12-Diğer nakit çıkışları 276 582

D-Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C) 21.416 91.738

E-Nakit artış ve azalışı (B-C) (750) 70.322

Nakit akım tablosu  (Bin TL)

2018 2019
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(Ek: 1.4)

                                           Öz  kaynaklar hareket tablosu    (TL)

Hesabın ismi 2018 2019 Fark

A-Ödenmiş sermaye

   1-Sermaye 150.000.000,00 750.000.000,00 600.000.000,00 

   2-Ödenmemiş sermaye (-) (427.741.976,60) (427.741.976,60)

   3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları

   4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları

Ödenmiş sermaye toplamı ( A ) 150.000.000,00 322.258.023,40 172.258.023,40 

B-Sermaye yedekleri

  1-Hisse senetleri ihraç primleri

  2-Hisse senetleri iptal karları

  3-Maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışı

  4-İştirakler yeniden değerleme artışı

  5-Diğer sermaye yedekleri

Sermaye yedekleri toplamı ( B )

C-Kâr yedekleri

  1-Yasal yedekler 3.394.701,53 3.857.976,55 463.275,02 

  2-Statü yedekleri

  3-Olağanüstü yedekler

  4-Diğer kâr yedekleri

  5-Özel fonlar 19.456.545,47 29.922.807,00 10.466.261,53 

Kar yedekleri toplamı ( C ) 22.851.247,00 33.780.783,55 10.929.536,55 

D-Geçmiş yıllar kârları 17.023.831,29 21.424.944,01 4.401.112,72 

E-Geçmiş yıllar zararları (-)

F-Dönem net kârı (zararı)

  1-Dönem net kârı 9.265.500,47 6.630.152,11 (2.635.348,36)

  2-Dönem net zararı (-)

Dönem net kârı (zararı) toplamı ( F ) 9.265.500,47 6.630.152,11 (2.635.348,36)

Öz kaynaklar toplamı 199.140.578,76 384.093.903,07 184.953.324,31 
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Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar 

  (Ek 2.1) 
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(Ek: 2.2)

                                Kâr dağıtım tablosu

A-DÖNEM KARININ DAĞITIMI

   1)DÖNEM KARI 6.829.982,26 

   2)ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) (199.830,15)

      -Kurumlar vergisi (Gelir vergisi)                     (199.830,15)

      -Gelir vergisi kesintisi

      -Diğer vergi ve yasal yükümlülükler                 

      NET DÖNEM KARI 6.630.152,11 

   3)GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)

   4)I.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) (331.507,61)

   5)İŞLETMEDE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR

      DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI 6.298.644,50 

   6)ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)     

      -Adi hisse senedi sahiplerine

      -İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine

   7)PERSONELE TEMETTÜ (-)

   8)YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)

   9)ORTAKLARA İKİNCİ (-)

      -Adi hisse senedi sahiplerine

      -İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine

 10)İKİNCİ TERTİP YEDEK AKÇE (-)

 11)STATÜ YEDEKLERİ (-)_ 

 12) OLAĞANDIŞI YEDEKLER (DAĞITILMAMIŞ KARLAR)

 13) DİĞER YEDEKLER

 14) ÖZEL FONLAR

B-YEDEKLERDEN DAĞITIM

    1)DAĞITILAN YEDEKLER  

    2)II.TERTİP YASAL YEDEKLER (-)

    3)ORTAKLARA PAY (-)

       -Adi hisse senedi sahiplerine

       -İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine

    4)PERSONELE PAY (-)

    5) YÖNETİM KURULUNA PAY (-)

C-HİSSE BAŞINA KAR

    1-Adi hisse senedi sahiplerine(TL %)

    2-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine(TL %)

D-HİSSE BAŞINA TEMETTÜ

   1-Adi hisse senedi sahiplerine(TL %)

   2-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine(TL %)

Kâr dağıtımı
2019

TL
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Ek 3: Bulgu ve Öneriler Listesi 

Bulgu ve 

Öneri No 
Öneri Metni Sayfa Aralığı 

9.1.1 

Lokomotif, vagon, motor ve demiryolu araçları 

imalat sektöründe pazar payı ve rekabet gücünün 

artırılmasını teminen; 

-Öncelikle TCDD Taşımacılık A.Ş. siparişlerinin 

karşılanması esas olmak suretiyle, yurt içi ve yurt dışında 

alternatif piyasalara açılma, yeni müşteriler bulma ve 

pazar payını genişletme çalışmalarının etkin bir şekilde 

sürdürülmesi,   

-Milli Yüksek Hızlı Tren Projesinin 

sonuçlandırılması için İlgili Bakanlık ve TCDD nezdinde 

gerekli çaba ve girişimlerde bulunulması, 

-2522 sayılı “Kamu Kuruluşlarının Yurt 

Dışındaki İhalelere Katılması Hakkında Kanun” 

uyarınca, yurt dışı ihalelere katılabilmek için gerekli olan 

izin sürecinin hızlandırılmasına yönelik olarak ilgili 

merciler nezdinde girişimlerde bulunulması  önerilir. 

37-40 

 


