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KISALTMALAR 

 

ADF  : Ankara Demiryolu Fabrikası 

BCC  : Merkezi Takas Bürosu (Bureau Central de Compensation) 

CMO  : Ortadoğu Demiryolları Uluslararası Yolcu ve Bagaj Tarifesi (Tarif des                      

voyageurs et des bagages du moyen Orient) 

CNC  : Computer Numerical Control (Bilgisayar Destekli Numerik Kontrollü 

Tezgah) 

ÇED  : Çevresel Etki Değerlendirme  

DE  : Dizel Elektrikli 

DMU  : Diesel Multiple Unit (Dizel Tren Seti-Dizelli dizi)  

EMU   : Electric Multiple Unit (Elektrikli Tren Seti-Elektrikli dizi) 

EUROFIMA  : European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock 

(Demiryolu finansmanı için kurulmuş Avrupa Şirketi) 

İZBAN AŞ      : İzmir Banliyo Taşımacılığı Sistemi Ticaret AŞ 

KDV  : Katma Değer Vergisi 

KHK  : Kanun Hükmünde Kararname 

KİT  : Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

KN  : Kilonewton (Bin newtonluk ölçü birimi) 

OSB  : Organize Sanayi Bölgesi 

Ost-West Tariff : Doğu-Batı tarifesi 

ÖİB   : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı  

ÖNHASİS  : Ön Hazırlık Sistemi 

SCIC  : Special Conditions of International Carriage (Yolcu ve bagajların 

taşınması için uluslararası ortak tarife) 

SET  : Group de Traveil des transporteurs du Sud-Est de l’europe pour le Trafic 

des Voyageurs (Güney-Doğu Tarifesi) 

SGK  : Sosyal Güvenlik Kurumu 

TCDD   : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi 

TÜDEMSAŞ : Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi Anonim Şirketi 

TÜLOMSAŞ : Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi 

TÜVASAŞ   : Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi 

UIC  : Uluslararası Demiryolları Birliği (Union International de Chemin de Fer) 



 

 

UKOME   : Ulaşım Koordinasyon Merkezi  

YHT  : Yüksek Hızlı Tren 

YPK  : Yüksek Planlama Kurulu 

Yolcu-km:  : Bir yolcunun bir km mesafeye taşınmasıyla ifade edilen trafik ölçü birimi 

Hamton-km   : Lokomotif ağırlığı hariç vagon daraları dâhil olmak üzere bir tren tonunun 

bir km mesafeye taşınması ile ifade edilen trafik ölçü birimi 

Netton-km   : Bir ton yükün bir km mesafeye taşınmasıyla ifade edilen trafik ölçü birimi  

Tren-km   : Bir trenin bir km mesafeye taşınmasıyla ifade edilen trafik ölçü birimi 
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1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1 Sermaye Durumu ve Karar Organı 

Kuruluşun Unvanı : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi      

(TCDD Taşımacılık) 

Merkezi  : Ankara 

Bağlı Olduğu Kuruluş :Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel 

Müdürlüğü  

(TCDD) 

Esas sermayesi           :5.000.000.000 TL 

Ödenmiş sermayesi   : 5.000.000.000 TL  

 

Tablo 1: Karar Organı Tablosu 

Karar 
organındaki 

unvanı 

 

Adı ve Soyadı 
Temsil ettiği 
bakanlık veya 

kuruluş 

 

Kuruluştaki 
görevi veya 

mesleği 

 

Görevli bulunduğu süre 

Başlama 

tarihi 

Bitiş 

tarihi 

1- Başkan Veysi KURT 
TCDD 

Taşımacılık AŞ 
Genel Müdür 10.05.2016 Devam ediyor 

 
2- Üye 

 
Mehmet Selim 

USLU 

 
Hazine Müsteşarlığı 

Merkezi Finans ve İhale 
Birimi Başkanı  

14.06.2016 

 

Devam ediyor 

 

3- Üye 

 

Zeki ÇUKUR  

 

Ulaştırma Denizcilik ve 

Haberleşme  Bakanlığı 

 

Türk Hava Yolları 

Daire Başkanı 

 

14.06.2016 

 

Devam ediyor 

 

 
 

 

4- Üye 

 

 
İlyas KOÇ  

 

 
Ulaştırma Denizcilik ve 

Haberleşme  Bakanlığı 

Devlet Hava Meydanları 

İşl. Genel Müd. 
Daire Başkanı 

 

 

 

14.06.2016 

 

 

07.03.2017 

Haydar YALÇIN   
Sivil Havacılık Genel 

Müd. 

Genel Müd.Yar. 

 

08.03.2017 

 

Devam ediyor 

 
 

5- Üye 

 
Mehmet URAS  

 
TCDD 

Taşımacılık AŞ 

 
TCDD Taşımacılık AŞ 

Genel Müdür Yardımcısı 

 

14.06.2016 

 

23.01.2018 
 

Erol  ARIKAN  
 

24.01.2018 

 

 

Devam ediyor 

 

1.2 Kuruluşun Mevzuatı ve Amacı 

TCDD Taşımacılık AŞ 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının 

Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun gereğince demiryolu tren işletmecisi olarak 2,4 milyar TL 

sermaye ile TCDD’nin %100 hissesine sahip bağlı ortaklığı olarak 233 sayılı KHK esasları 

uygulanmak üzere kurulmuş olup, Şirketin Ana Sözleşmesi 17.06.2016 tarih ve 9099 sayılı 

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis_OOnmc3ZAhUJblAKHTcRC4sQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.shgm.gov.tr%2F&usg=AOvVaw3BWd5XaXWY0by74R3uuMzL
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis_OOnmc3ZAhUJblAKHTcRC4sQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.shgm.gov.tr%2F&usg=AOvVaw3BWd5XaXWY0by74R3uuMzL
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Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanarak 01.01.2017 tarihinden itibaren faaliyetlerine 

başlamıştır. 

TCDD Taşımacılık AŞ’nin kurulmasını hükme bağlayan 6461 sayılı Türkiye Demiryolu 

Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanunun “Devir Hükümleri” başlıklı Geçici 1’inci 

maddesinde; 

 “ (1) TCDD Taşımacılık AŞ ticaret siciline kayıtla tüzel kişilik kazanır. 

(2) TCDD Taşımacılık AŞ tüzel kişilik kazandıktan sonraki bir yıl içinde: 

a) TCDD’nin ilgili hizmet birimlerinden TCDD Taşımacılık AŞ’ye devredilecek 

personel ile cer, yük ve yolcu taşımalarıyla ilgili hizmetlerinde kullanılan çeken ve çekilen 

araçlar ve bunlarla ilgili her türlü diğer araç, gereç ve cihazlar TCDD Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenir. Personel kadro ve pozisyonlarıyla, araç, gereç ve cihazlar ise hak, 

alacak, borç ve yükümlülükleriyle birlikte başka bir işleme gerek kalmaksızın TCDD 

Taşımacılık AŞ’ye devredilmiş sayılır. 

b) (a) bendi kapsamında devredilen personel ile araç, gereç ve cihazlarla ilgili 

TCDD’ce taraf olunan işlem ve sözleşmelerde TCDD Taşımacılık A.Ş. taraf olur. Bu hususlara 

ilişkin olarak TCDD leh ve aleyhine açılmış olan davalar ile başlatılmış olan takiplerde TCDD 

Taşımacılık AŞ kendiliğinden taraf sıfatını kazanır. Söz konusu hususlarla ilgili olarak bu 

maddenin yürürlüğe girmesinden önce TCDD tarafından yapılmış iş ve işlemler sebebiyle 

açılacak davalar TCDD Taşımacılık AŞ’ye yöneltilir. 

c) Devredilen varlıklar, defter değeri üzerinden TCDD’nin bilançosunda, TCDD 

Taşımacılık AŞ bağlı ortaklık ödenmiş sermayesi olarak kaydedilir. TCDD Taşımacılık AŞ 

bilançosunda ise TCDD’nin payı ayni ödenmiş sermaye olarak kaydedilmiş sayılır. 

ç) TCDD’nin taşınmazlarından ilgili olanlar TCDD Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenir ve TCDD Taşımacılık AŞ’ye bedelsiz olarak on yıl süreyle tahsis edilir. 

(3) Devir ve tahsis işlemleriyle ilgili olarak TCDD ile TCDD Taşımacılık AŞ arasında 

protokoller yapılabilir. 

(4) Devir ve tahsis işlemleri konusunda ortaya çıkabilecek ihtilafları gidermeye 

Bakanlık yetkilidir. 
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(5) TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ arasındaki devir ve tahsise yönelik düzenlenecek 

her türlü kâğıtlar damga vergisinden ve yapılacak işlemler harçlardan müstesnadır. 

(6) TCDD ile TCDD Taşımacılık AŞ arasındaki devir işlemleri tamamlanıncaya kadar, 

TCDD Taşımacılık AŞ’ye verilen görevlerin TCDD tarafından yürütülmesine devam olunur.”  

Mezkur Kanun’un “TCDD Taşımacılık AŞ’nin desteklenmesi” başlıklı geçici 4’üncü 

maddesinde de “(1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2020 yılı sonuyla sınırlı 

olarak TCDD Taşımacılık AŞ’nin; 

a) Yatırım programlarında yer alan yatırımlarının finansmanı, 

b) İşletme bütçesinde yer alan finansman açıkları, 

c) Fiili finansman açığı ile işletme bütçesinde öngörülen arasındaki fark, 

sermayesine mahsuben TCDD tarafından karşılanır. 

(2) Kamu hizmeti yükümlülüğü, 31.12.2020 tarihine kadar TCDD Taşımacılık AŞ 

tarafından yerine getirilir.”  

Hükümlerine yer verilmiştir. 

Anılan Kanun’la, demiryolu altyapısını güvenli bir şekilde işletmek ve demiryolu tren 

işletmecilerinin hizmetine sunmak üzere TCDD altyapı işletmecisi olarak İDT statüsünde 

yeniden yapılandırılırken, ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yük ve yolcu taşımacılığı 

yapmak üzere demiryolu tren işletmecisi olarak da TCDD Taşımacılık AŞ kurulmuştur.  

TCDD Taşımacılık AŞ’nin faaliyetlerine başlaması ile daha önceden TCDD 

sorumluluğunda yürütülen yüksek hızlı tren (YHT) işletmeciliği, konvansiyonel yolcu 

taşımacılığı, kent içi yolcu taşımacılığı, yük taşımacılığı ve araç parkı yönetimi ile ilgili 

görevler, bu bağlı ortaklığa devredilmiştir.  

TCDD Taşımacılık AŞ’nin Esas Sözleşmesinde amaç ve faaliyet konularından bir 

kısmı; 

- Yolcu ve yük taşıma hizmetlerinin, kârlı, emniyetli, çevreye duyarlı, kaliteli ve 

zamanında sunulmasını sağlamak, 

- Yurtiçi ve uluslararası taşıma koridorlarında demiryolu sektör payının artırılması için 
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etkin bir demiryolu taşımacılığı yapmak, 

- Taşımayı tamamlayıcı lojistik hizmetler vermek ve kombine taşımacılık payını 

artırmak, 

- Demiryolu araçları bakım birimini, bölgesinde önemli bir teknik bakım üssü haline 

getirerek şirketin teknik bakım hizmetleri sağlayıcısı olma kimliğini/vasfını geliştirmek, 

- Şirketin yurtiçi ve yurtdışındaki imajını geliştirecek ve pazarlama imkânlarını 

yükseltecek şekilde demiryolu tren işletmecisi kimliğini geliştirmek. 

- Demiryolu ve feribot ile yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, 

- Yük ve yolcu taşımacılığını tamamlayıcı nitelikteki her türlü taşımaları yapmak ve 

gerekli lojistik hizmetleri vermek, 

- Demiryolu altyapı işletmecileri ile erişim sözleşmelerini yapmak, 

- Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımaları üstlenmek ve sözleşmelerini 

yapmak, 

- Taşımacılık ve feribot işletmeciliği için gerekli lokomotif, tren seti, vagon, konteyner, 

treyler, feribot ve benzeri çeken ve çekilen araçlar ile tüm malzeme ve gereçleri temin etmek, 

montajını ve demontajını yapmak, bakım ve onarımını yapmak, servis hizmetleri vermek ve 

işletmek, 

- Tren muayene, manevra ve ikmal hizmetlerini vermek, 

olarak belirlenmiştir. 

6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun’un 

geçici 1’inci maddesi kapsamında TCDD Yönetim Kurulu tarafından aşağıda yer alan kararlar 

ile TCCD’de görev yapan personel ile TCDD’nin aktifinde yer alan çeşitli tip ve sayıda 

lokomotif, yolcu ve yük vagonlarının TCDD Taşımacılık AŞ’ye devrine ayrıca TCDD’nin 

aktifinde yer alan taşınmazlardan bazılarının da 10 yıl süre ile bedelsiz olarak TCDD 

Taşımacılık AŞ’ye tahsisine karar verilmiştir. Bu kapsamda;  

-TCDD Yönetim Kurulunun 23.06.2016 tarih ve 13/162 sayılı, 03.08.2016 tarih, 16/247 

ve 16/248 sayılı kararları ile TCDD Taşımacılık AŞ’nin iş ve işlemlerinin aksamadan 
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yürütülmesi bakımından TCDD’de çalışan personelin TCDD Taşımacılık AŞ’ye devrine karar 

verilmiş, alınan bu kararlar neticesinde TCDD’de çalışan I ve II sayılı cetvellerde yer alan 

personel ile işçi personelden toplam 9.565 adet memur, sözleşmeli ve işçi personel TCDD 

Taşımacılık AŞ’ye devredilmiştir. 

-TCDD Yönetim Kurulunun 14.07.2016 tarih, 14/171 sayılı kararı ile; TCDD’ye ait cer, 

yük ve yolcu taşımalarıyla ilgili hizmetlerde kullanılan çeken ve çekilen araçların TCDD 

Taşımacılık AŞ’nin faaliyet alanlarında kullanılmak üzere devredilmesine karar verilmiş ve 

TCDD’nin aktifinde yer alan çeşitli tip ve sayıda lokomotif, yolcu ve yük vagonu TCDD 

Taşımacılık AŞ’ye devredilmiştir. 

-TCDD Yönetim Kurulunun 14.12.2016 tarih, 26/338 sayılı kararı ile de; yönetim 

kurulu kararına ilişik tasdikli listelerdeki taşınmazların 10 yıl süre ile bedelsiz olarak TCDD 

Taşımacılık AŞ’ye tahsisine, karar verilmiştir. 

Şirketin, faaliyetlerine 01.01.2017 tarihinden itibaren başlaması nedeniyle iç 

mevzuatının oluşturulmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.  

TCDD Taşımacılık AŞ Esas sözleşmesinin “Mevzuat” başlıklı geçici 3’üncü 

maddesinde “TCDD’nin yürürlükteki mevzuata aykırı olmayan mevcut yönetmelik, yönerge, 

genel emir, tamim, sirküler, genelge ve benzeri mevzuatından ilgili olanlar ve hükümleri, 

usulüne uygun olarak Şirket tarafından yenileri yürürlüğe konuluncaya kadar uygulanmaya 

devam olunur.” düzenlemesi yer almıştır. 

Kamu hizmeti yükümlülüğü:  

6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun’un; 

 “Tanımlar” başlıklı 2/e maddesinde “Kamu hizmeti yükümlülüğü; Belirli bir hat 

üzerinde herhangi bir demiryolu tren işletmecisinin ticari şartlarda veremediği bir demiryolu 

yolcu taşımacılığı hizmetinin verilmesini sağlamak amacıyla ve bir sözleşmeye dayalı olarak 

Bakanlığın görevlendirmesi üzerine yerine getirilen demiryolu yolcu taşımacılığı hizmet 

yükümlülüğü”, 

Kamu tüzel kişileri ve şirketlerin yetkilendirilmesi başlıklı 6/4 üncü maddesinde                       

“Demiryolu tren işletmecilerinin yük, yolcu ve kamu hizmeti yükümlülüğünden kaynaklanan 

gelir ve gider hesapları ile muhasebeleri ayrı ayrı tutulur”, 
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Kamu hizmeti yükümlülüğü başlıklı 8’inci maddesinde “(1) Kamu hizmeti 

yükümlülükleri, Bakanlık ile demiryolu tren işletmecileri arasında yapılan bir sözleşmeye 

dayanılarak yerine getirilir. Bu sözleşmelerde; sözleşmenin süresi, taşımacılık yapılacak hat 

boyu, yapılacak tren sefer sayıları, uygulanacak yolcu taşımacılığı bilet ücretleri ve ödeme 

usulleri açıkça belirtilir. Sözleşmelere ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. 

(2) Kamu hizmeti yükümlülükleri için ihtiyaç duyulan ödenek Bakanlık bütçesine 

konulur. 

(3) Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında desteklenecek demiryolu yolcu taşıma 

hatları ile kamu hizmeti yükümlüsü tren işletmecisinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar 

Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir”, 

TCDD Taşımacılık AŞ’nin desteklenmesi başlıklı Geçici 4/2 ‘nci maddesinde “Kamu 

hizmeti yükümlülüğü, 31.12.2020 ( 7061 sayılı Kanunun 115 inci maddesiyle değişik ) tarihine 

kadar TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yerine getirilir”, 

denilerek kamu hizmeti yükümlülüğüne ilişkin kanuni düzenlemeler yapılmıştır. 

6461 sayılı Kanunun 8/3 maddesi gereği de, 31.12.2016 tarih ve 29935 sayılı Resmî 

Gazete’nin 2. Mükerrer sayısında yayımlanan 2016/9676 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

"Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Kapsamında Yolcu Taşımacılığı Hizmeti Verilecek Demiryolu 

Hatlarının Belirlenmesine İlişkin Karar" ile Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında 

01.01.2017 - 01.05.2018 tarihleri arasında hizmet verecek bölgesel ve ana hat trenler ile YHT 

hatları belirlenmiştir. 

Ayrıca, 20.08.2016 tarih ve 29807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2016/9005 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile Demiryolu Yolcu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülüğü 

Yönetmeliği yayımlanmış, bu yönetmeliğin “TCDD Taşımacılık AŞ’nin desteklenmesi” 

başlıklı geçici 1’inci maddesinde “ Kamu hizmeti yükümlülüğü, 1/5/2018 tarihine kadar 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ tarafından yerine getirilir. Bu tarihe 

kadar Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ'ye yapılacak kamu hizmeti 

bedeli ödemelerinde, her bir trenin çalıştırılması için hesaplanan tahmini maliyetten, trenden 

elde edilmesi beklenen bilet gelirinin çıkarılması sonucu bulunan miktar üzerine tahmini 

maliyetin %10’u kadar makul kâr eklenerek elde edilen bedel esas alınır.” denilerek kamu 

hizmeti yükümlülüğü kapsamında TCDD Taşımacılık AŞ’ye ödenecek tutarın usul ve esasları 
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belirlenmiştir. 

Yukarıda yer alan mevzuat çerçevesinde 2017 yılı faaliyet sonu itibariyle TCCD 

Taşımacılık AŞ’nin gelir tablosunda 602 no.lu Diğer Gelirler hesabında yer alan Kamu hizmeti 

yükümlülüğü tutarı toplamı 733.295 bin TL olarak gerçekleşmiştir.  

Şirket, 233 sayılı KHK ile 6085 sayılı Sayıştay Kanunu gereğince Sayıştay tarafından 

ve 3346 sayılı Kanun uyarınca TBMM tarafından denetlenmektedir. 

Ayrıca, 2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine 

Dair Bakanlar Kurulu Kararına göre Şirket, 2017 yılı başından itibaren bağımsız denetime tabi 

tutulacak şirketler arasında yer almıştır. 

1.3 Teşkilat 

Şirketin teşkilat yapısı; merkezde genel kurul, karar organı (yönetim kurulu) ve yürütme 

organından (genel müdürlük), taşrada ise birim müdürlüklerinden oluşmaktadır. Şirketin 

teşkilat yapısını gösteren çizelgeye ekler arasında “Ek:2 Diğer Tablo ve Şemalar” içerisinde yer 

verilmiştir. 

Genel kurul: 

Şirket sermayesinin tamamı TCDD’ye ait olduğundan TCDD Taşımacılık AŞ Ana 

Sözleşmesinin 20’ inci maddesine göre Şirketin Genel Kurulu tek hissedar olan ana kuruluş 

TCDD Yönetim Kuruludur. 

Bağlı ortaklıklarda genel kurulun teşkili 233 sayılı KHK ile düzenlenmiş ve 233 sayılı 

KHK’nın 26’ncı maddesinde, “bağlı ortaklık genel kurulunun en geç Haziran ayının sonuna 

kadar toplanacağı ve Sayıştay raporunu da dikkate alarak, kararlarını vereceği” hükmü yer 

almıştır.  

Karar organı (Yönetim Kurulu): 

Şirketin en üst seviyede yetkili ve sorumlu karar organı 233 sayılı KHK’ye göre 

Yönetim Kuruludur.  

233 sayılı KHK’nın Bağlı ortaklıkların Yönetim Kurulu, Genel Müdürü ve atamalar 

başlıklı 24 üncü maddesi ; “Bağlı ortaklıkların yönetim kurulu, genel müdür dâhil beş üyeden 
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oluşur. Bağlı ortaklıkların genel müdürleri ile kamu kesimini temsil eden yönetim kurulu 

üyelerinde, teşebbüs genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleri için öngörülen nitelik ve şartlar 

aranır. Genel müdür, ilgili bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanır. Bağlı ortaklık genel 

müdürü aynı zamanda yönetim kurulu başkanıdır. Yönetim kurulunun en çok iki üyesi, özel 

kesimi oluşturan ortaklıkların hisselerinin her %20'si için yönetim kurulunda bir temsilci 

bulundurma hakkına sahip oldukları dikkate alınarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulunun 

genel müdür ile özel kesim temsilcilerinin dışında kalan ve teşebbüsü temsil edecek üyelerinden 

biri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan, diğerleri ilgili bakan tarafından 

atanır.” hükmünü amirdir. 

Yönetim Kurulunun oluşumunu gösteren çizelgeye Raporun giriş kısmında yer 

verilmiştir.  

Şirket Yönetim Kurulu 2017 yılında, 26 toplantı yaparak muhtelif konularda toplam 97 

adet karar almıştır.  

Yürütme organı:  

6461 sayılı Kanun gereğince; TCDD’nin demiryolu altyapı işletmecisi olarak yeniden 

yapılandırılması ve 01.01.2017 tarihi itibariyle TCDD Taşımacılık AŞ’nin faaliyete geçmesi 

neticesinde, TCDD’nin yeniden yapılandırılmasına yönelik strateji ve eylem planı 

çerçevesinde, TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ’nin organizasyon yapılarını ve görev 

talimatlarını içeren “Görev Talimatları Kitapları” hazırlanarak TCDD Yönetim Kurulunun 

16.06.2016 tarih ve 12/144 sayılı kararı ile onaylanmış ve TCCD Taşımacılık AŞ’nin teşkilat 

yapısı belirlenmiştir. 

Şirketin merkez teşkilatı; Genel Müdüre doğrudan bağlı Teftiş Kurulu Başkanlığı, 

Hukuk Müşavirliği, Basın Yayın Halkla İlişkiler Müşavirliği ile Genel Müdür Yardımcılarına 

bağlı 11 adet daire başkanlığından oluşmaktadır.  

Şirketin taşra teşkilatı ise Ankara, İstanbul, İzmir, Sivas, Malatya, Adana ve 

Afyonkarahisar'da bulunan yolcu taşımacılığı, lojistik ve araç bakım servis müdürlüklerinden 

oluşmuştur. YHT işletmecilik faaliyetlerini koordineli olarak yürütmek üzere Ankara’da YHT 

İşletme Müdürlüğü ile İstanbul’da Marmaray kent içi banliyö taşımacılığı faaliyetlerini 

yürütmek üzere Marmaray İşletme Müdürlüğü oluşturulmuştur. 

TCDD Taşımacılık AŞ Yönetim Kurulunun 30.01.2017 tarih ve 2/5 sayılı kararı ile; 
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Taşra teşkilatında Bölge Müdürlükleri kurulmadığından, Şirketi resmi kurum ve kuruluşlar 

nezdinde tek elden temsil etmek, hizmet bütünlüğünü temin etmek ve servis müdürlükleri 

arasında koordinasyon, uyum ve işbirliğini sağlamak amacıyla YHT ve Marmaray İşletme 

Müdürlükleri hariç, Servis Müdürlüklerinin bulunduğu İstanbul, Ankara, İzmir, Sivas, Malatya, 

Adana ve Afyonkarahisar'da bulunan yolcu taşımacılığı, lojistik ve araç bakım servis 

müdürlerinden biri TCDD Taşımacılık “Bölge Koordinatörü” olarak görevlendirilmiştir. 

6461 sayılı Kanunla altyapı işletmecisi olarak görevlendirilen TCDD İşletmesi Genel 

Müdürlüğü, ülkemizde yaklaşık 12.500 km.lik mevcut bulunan demiryolu hattındaki 

faaliyetlerini 8 Bölge Müdürlüğü bünyesindeki taşra teşkilatı ile yürütmekte olup TCDD 

Taşımacılık AŞ’de ise Bölge Müdürlüğü şeklinde yapılanma olmadığı için, TCDD'deki bölge 

müdürlüklerinin sorumluluk alanlarına karşılık gelen demiryolu hatlarındaki yolcu, lojistik ve 

araç bakım faaliyetlerini yaklaşık 8.500 personel ile 12.500 km.lik demiryolu hattında 7 

merkeze bağlı toplam 106 müdürlük ve 91 şeflik vasıtasıyla yürütmektedir. 

Taşra teşkilatında yer alan 3 servis müdürlüğü; Yolcu taşımacılığı, Lojistik (yük 

taşımacılığı), Araç Bakım (çeken ve çekilen araçların bakım ve onarımı ile cer) servis 

müdürlükleri hizmetleri konularında ihtisaslaşmış teknik servis müdürlükleridir.  

Şirketin taşra teşkilatında idari konuları yürütecek servis müdürlüğü mevcut 

yapılanmada öngörülmediğinden, asli görevi demiryolu araçlarının bakım ve onarımı ile yolcu 

ve yük trenleri için cer ve ikmal hizmetlerini yürütmek olan Araç Bakım Servis Müdürlüklerine, 

bulunduğu merkezdeki tüm muhasebe, idari işler, satın alma, bilgi teknolojileri, destek 

hizmetleri gibi yardımcı hizmetler de ek görev olarak verilmiş, verilen ek görevler Araç Bakım 

Servis Müdürlüklerinin mevcut asli işlerine ilave iş yükü getirmiştir. 

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından 04.01.2018 tarih ve E.2719 sayılı yazı ile; TCDD 

Taşımacılık AŞ bünyesinde Ankara, İstanbul, İzmir, Sivas, Malatya, Adana ve 

Afyonkarahisar’da 7 adet Bölge Müdürlüğü kurulması konusunda; 01.01.2018 tarihinde 

yürürlüğe giren 2017/10924 sayılı 2018 Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 

İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının Yeni Teşkilat Kurulması başlıklı 10’uncu maddesi 

birinci fıkrası uyarınca Kalkınma Bakanlığından uygun görüş alınması amacıyla başvuru 

yapılmıştır. 

Kalkınma Bakanlığından “TCDD Taşımacılık AŞ taşra teşkilatında bölge müdürlükleri 

kurulması ve ilgili değişikliklerin yapılabilmesi hususu, özlük hakları dışında ilave personel 
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maliyeti ile personel sayısında bir artışa neden olmadan ve çalışma ortamının tefrişatı dışında 

ilave bina, tesis ve çalışma alanı inşa edilmeden hayata geçirilmesi kaydıyla 2017/10924 sayılı 

2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 10’uncu 

maddesi uyarınca uygun görülmektedir.” şeklinde görüş verilmesi üzerine TCDD Taşımacılık 

AŞ tarafından Devlet Personel Başkanlığına yazılan 18.04.2018 tarih ve E.064222 sayılı yazı 

ile TCDD Taşımacılık AŞ’nin yeniden düzenlenecek taşra teşkilatı organizasyon yapısında 

kullanmak üzere ihtiyaç duyulan 7 adet bölge müdürü, 14 adet bölge müdür yardımcısı, 5 adet 

servis müdür yardımcısı ve 46 müdür (taşra) kadrosunun ihdası talep edilmiştir. 

Genel Müdürlük, yönetim kurulu kararları çerçevesinde ve mevzuat hükümleri 

dâhilinde Şirket faaliyetlerini yürütmekle görevli, yetkili ve sorumludur. 

 Servisler:  

Servislerin 2017 yılında yürüttükleri faaliyetlere ilişkin tespit ve değerlendirmelere 

Raporun ilgili bölümlerinde yer verilmiş, üzerinde ayrıca durulması gerekli görülen birimlerin 

çalışmalarına ise aşağıda değinilmiştir. 

Hukuk Müşavirliği:  

Hukuk Müşavirliği, Şirketle ilgili adli, idari ve icrai dava ve işlemleri yürütmek, diğer 

hukuki işleri takip etmek, hukuki mütalaada bulunmak ve mevzuatla verilen diğer görevleri 

yürütmekle yetkili ve sorumlu bulunmaktadır. Söz konusu görevler, kanunlar, diğer ilgili 

mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. 

2016 yılında kurulan ve 01.01.2017 tarihinden itibaren faaliyetine başlayan TCDD 

Taşımacılık AŞ’ye 1 adet Hukuk Müşaviri, 10 adet boş avukat kadrosu TCDD Genel 

Müdürlüğü tarafından devredilmiştir. 

Hukuk Müşavirliği faaliyetleri, 1 kişi I. Hukuk Müşaviri, 1 kişi Hukuk Müşaviri ve 3 

adet memur personel olmak üzere toplam 5 personel tarafından yürütülmektedir.  

2017 yılında TCDD’den 27 adet adli, 3 adet idari dosya olmak üzere toplam 30 adet 

dava dosyası devretmiş olup tamamı Şirket aleyhine açılan davalardır. Ayrıca 2017 yılında 

Şirket aleyhine 38 adet adli, 14 adet idari, 2 adet icra olmak üzere toplam 54 adet dava 

açılmıştır. 

Şirket tarafından 2017 yılında ise 2 adet adli, 2 adet idari, 1 adet icra olmak üzere toplam 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi 2017 Yılı 

Sayıştay Denetim Raporu 

11 

 

5 adet dava açılmıştır. Ayrıca Şirket, 5 adet ceza dosyasına müdahil olarak katılmıştır. 

2017 yılı faaliyet döneminde sonuçlanan dava olmamış ve bu davaların tamamı 2018 

yılına devretmiştir. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı:  

TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli olan müfettiş ve müfettiş yardımcılarının 

6461 sayılı Kanun çerçevesinde TCDD Taşımacılık AŞ’ye naklen atanmaları ile Şirket Teftiş 

Kurulu oluşmuştur. 

Genel Müdüre bağlı olarak faaliyetini sürdüren Teftiş Kurulu Başkanlığı 2017 yılında; 

1 başkan, 1 refakat müfettişi, 4 müfettiş, 3 müfettiş yardımcısı ve 2 büro personeli ile 

faaliyetlerini yürütmüştür. 

Ayrıca 08.11.2017 tarih ve 157856 sayılı Genel Müdürlük Olur'u ile 9 adet müfettiş 

yardımcısı alımı için gerekli işlemler başlatılmış, yazılı ve sözlü sınavlar 2018 yılı içerisinde 

gerçekleştirilmiştir. Sınavı kazanan 9 adet müfettiş yardımcısı adayının göreve başlatılmasına 

ilişkin işlemler denetim tarihi itibariyle devam etmektedir. 

Şirket tarafından hazırlanan Teftiş Kurulu Başkanlığının faaliyetlerine ilişkin 

yönetmelik görüş alınması amacıyla 16.11.2017 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığına gönderilmiştir. 

2017 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak,  teftiş programına alınan birimlerin denetiminin 

bazıları Genel Müdürlük onayı ile iptal edilmiş, bazı birimlerin teftişi de soruşturma işlerinin 

çokluğu nedeniyle müfettiş başına düşen iş sayısının artması sonucu yapılamamıştır. 

Şirket Teftiş Kurulu tarafından 2017 yılında 14 adet teftiş yapılmıştır. Ayrıca, 2017 yılı 

faaliyet döneminde 14 adet soruşturma görevi yürütülmüş, 9 adet soruşturma 2017 yılı 

içerisinde tamamlanmış, 5 adet soruşturma raporu ise 2018 yılına devretmiştir. 

1.4 Toplu Bilgiler 

TCDD Taşımacılık AŞ’ye ait 2017 yılına ilişkin veriler Toplu Bilgiler Tablosunda 

gösterilmiştir. Şirket, 6461 sayılı Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi Hakkında Kanun 

çerçevesinde kurulmuş ve faaliyetlerine 01.01.2017 tarihinde başladığı için geçmiş yıllar 

rakamlarına yer verilememiştir. 
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                         Tablo 2: Toplu Bilgiler 
Toplu bilgiler Ölçü 2017 

 Sermaye Bin TL 5.000.000 

 Ödenmiş sermaye Bin TL 5.000.000 

 Öz kaynaklar Bin TL 4.368.262 
 Yabancı kaynaklar Bin TL 623.804 

 Toplam Aktifler Bin TL 4.992.067 

   

 Yatırım için yapılan nakdi ödemeler Bin TL 531.449 

 Yatırım gerçekleşme oranı (nakdi) % 126 

Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye Bin TL - 

Bağlı ortaklıklar temettü geliri Bin TL - 
İştiraklere ödenen sermaye Bin TL 719 

İştirakler temettü geliri Bin TL - 

   

   

 Tüm alım tutarı Bin TL 610.149 

 Tüm üretim tutarı (Üretim maliyeti) Bin TL 2.378.634 
 Net satış tutarı Bin TL 1.852.820 

 Stoklar Bin TL 435.773 

   

 Memur  Kişi 176 
 Sözleşmeli  Kişi 4996 

 İşçi  Kişi 3946 

 Personel için yapılan tüm giderler Bin TL 869.813 

 

 Faaliyet kârlılığı (öz kaynaklar yönünden) 
% (14) 

 Mali kârlılık (öz kaynaklar yönünden) % (14) 
 Faaliyet kârı veya zararı Bin TL (633.585) 

 Dönem kârı veya zararı Bin TL (631.737) 

Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yasal yükümlülükler Bin TL - 
Dönem net kârı veya zararı Bin TL (631.737) 

    

Demiryolu ile yolcu ve yük taşımacılığı TCDD Taşımacılık AŞ’nin ana hizmet 

kalemlerini oluşturmaktadır.  Şirket 2017 yılında 2,3 milyar TL üretim maliyetlerine karşılık, 

1,8 milyar TL net satış geliri elde etmiştir. Satışların 364,9 milyon TL’si yolcu taşımacılığı, 

754,5 milyon TL’si ise yük taşımacılığından elde edilmiştir. Bunların dışında kalan kısım olan 

733,2 milyon TL’si de kamu hizmet yükümlülüğü geliri olarak gerçekleşmiştir. 

Şirket 2017 yılında 531,4 milyon TL yatırım yapmış, yatırım programında belirlenmiş 

olan 421,1 milyon TL’nin %126’sı oranında gerçekleşme sağlamıştır.  

TCDD Taşımacılık AŞ 2017 yılında yapmış olduğu faaliyetler sonucu dönem sonunda 

631,7 milyon TL zarar etmiştir. 

1.5 Cari Yıl Bilgileri 

1.5.1 İşletme Bütçesi 

TCDD Taşımacılık AŞ’nin 2017 yılı İş Programı, İşletme Bütçesi Yönetim Kurulunun 

15.12.2016 tarih ve 14/42 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Kabul edilen İşletme bütçesine göre 

2017 yılı işletme faaliyetlerinde; 1.953.000.000 TL gelir elde edileceği, 2.366.832.000 TL gider 
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yapılacağı ve 413.832.000 TL dönem zararı oluşacağı öngörülmüştür. 

Şirketin 2017 yılı bütçesine ilişkin toplu bilgiler tablosu aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 3: Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Tablosu 

Bütçeye ilişkin Başlıca Bilgiler Ölçü 

2016 2017 

Gerçekleşen 

Bütçeye  
Göre Sapma 
 (İlk Durum) 

 (%) 

Bütçe 
Gerçekleşen 

Bütçeye  
Göre Sapma 

 (İlk 

Durum) (%) İlk Durum  Son Durum 

A-Personel sayısı  Kişi - -  9.602 9.602  9.485  (1,2) 

B-Personel giderleri  Bin TL  - -  839.018  839.018  833.200 (0,7) 

C-Tüm alım tutarı  Bin TL - - 592.599 592.599 509.342 (14,0) 

D-Başlıca Alımlar 
1-İlk madde ve malzeme  
2-İşletme malzemesi ve yedekler  
3-Yakıt ve yağlar 

  
Bin TL 
Bin TL 
Bin TL 

- - 

 
6.749 

  101.653 
484.197 

 
6.749 

  101.653 
484.197 

 
32.923 

  66.291 
410.128 

388 
(35) 

E-Tüm Üretim Maliyeti  Bin TL - -  2.195.916  2.195.916  2.378.634 8,3 

F-Başlıca Üretimler 
1-Muhtelif onarım 

  
Bin TL 

- - 
  

258.399 
 

258.399 
  

296.736 
 

14,8 

G-Net Satış Tutarı  Bin TL - -  1.913.000  1.913.000  1.852.821 (3,1) 

H-Başlıca Satışlar 
1-Yurt içi satışlar   (yolcu ve yük taşıma gel.) 
2-Yurt dışı satışlar (yolcu ve yük taşıma gel.) 
3-Diğer gelirler      (sübvansiyonlar) 

 
Bin TL  
Bin TL 
Bin TL 

- - 

  
 1.126.000 

1.152 
787.000 

  
1.126.000 

1.152 
787.000 

  
1.046.044 

      81.339 
    733.295 

 
(7,1) 

6.961 
(6,8) 

I-Yatırımlar (Nakdi harcama)  Bin TL - -  421.141  421.141  531.448 26,2 

J-Dönem Zararı  Bin TL - -  413.832  413.832  631.737  52,7 
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1.5.2 İnsan Kaynakları 

Şirketin 2017 yılı personel sayı ve harcamalarını gösteren tabloya aşağıda yer 

verilmiştir. 

Tablo 4: Personel Sayı ve Harcamaları Tablosu 

Personel Sayı ve 

Harcamaları 

Personel Sayısı  Personel Harcamaları 

2016 2017 2016 2017 

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) 

     170 

II-Memurlar - -  176 - 16.390  14.638 

III-Sözleşmeliler - -  4.996 - 426.967  419.380 

IV-İşçiler - -  4.195 - 423.220 435.628 

        Toplam - - 9.367 - 866.577 869.813 

Yüklenici işçiler -  1.142 - - 52.946 
 

TCDD Taşımacılık 2017 yılı faaliyetlerini 176 adet memur, 4.996 adet sözleşmeli 

personel ve 4.195 adet işçi personel olmak üzere toplam 9.367 personelle yürütmüştür. 

Memurlarla ilgili işlemler: 

Memurların, atama, nakil, ilerleme, disiplin ve emeklilik işlemleri 657 sayılı Kanun ve 

399 sayılı KHK ile söz konusu mevzuata istinaden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu 

Kararları, ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. 

Faaliyet döneminde memur kadrolarına 14 adet memur girişi olmuş, 16 memurun da 

çıkışı dolayısıyla memur sayısı 2 kişi azalmıştır. 2017 yılı faaliyet döneminde memur personel 

için yapılan harcama toplamı 14.638 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

Sözleşmelilerle ilgili işlemler: 

Sözleşmeli personelin atama, ilerleme ve nakil esasları, emeklilik ve diğer işlemleri, 399 

sayılı KHK, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve bütçe kanunları 

ile Bakanlar Kurulu ve YPK kararları çerçevesinde yürütülmektedir.  

2017 yılında sözleşmeli personel pozisyonlarına 119 adet giriş, 275 çıkış gerçekleşmiş 
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dolayısıyla sözleşmeli memur sayısı faaliyet döneminde 156 kişi azalmıştır. 2017 yılı faaliyet 

döneminde sözleşmeli personel için yapılan harcama toplamı 419.380 bin TL olarak 

gerçekleşmiştir. 

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 53’üncü maddesi ile kamu görevlilerine 

toplu sözleşme hakkı tanınmıştır. Anayasa’nın bu hükmü gereği 04.02.2012 tarihli ve 6289 

sayılı Kanun ile 4688 sayılı Kanun’un başlığı “Kamu Görevlileri Sendikası ve Toplu Sözleşme 

Kanunu” olarak değiştirilmiş; Kanun’un altıncı kısmında da toplu sözleşme ile ilgili usul ve 

esaslar düzenlenmiştir. 

Toplu sözleşmenin kapsamının, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını 

düzenleyen mevcut mevzuat hükümleri dikkate alınarak kamu görevlilerine uygulanacak 

katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme 

ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, 

cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ve diğer mali ve sosyal haklardan oluşacağı 

belirtilmiştir. 

Toplu sözleşmenin sonu tek sayı ile biten yıllarda iki yıllığına, kamu işveren heyeti ile 

kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını 

düzenlemek için tarafların anlaşması durumunda imzalanacağı; anlaşma olmaması halinde 

tarafların başvurusu üzerine Kamu Görevlileri Hakem Heyetinin anlaşılamayan konuları karara 

bağlayacağı ve heyetin kararının kesin olup toplu sözleşme hükmünden sayılacağı hükme 

bağlanmıştır. 

Kamu görevlilerinin 01.01.2016-31.12.2017 dönemini kapsayan toplu sözleşme 

görüşmeleri, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 28-32 

inci maddelerine dayanılarak karara bağlanmıştır. 

Toplu sözleşme ile kamu görevlilerinin taban aylık göstergeleri, sözleşmeli personel 

tavan üst sınırı, uygulanacak zam oranları tespit edilmiş ve diğer mali ve sosyal konularda 

düzenlemeler yapılmıştır. 

İşçilerle ilgili işlemler: 

İşçilerle ilgili işlemler; 4857 sayılı İş Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar, 2822 sayılı Toplu-

İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu ile bunların ek ve değişiklikleri, yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesine göre 
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yürütülmektedir. 

2017 yılında 294 adet işçi personel girişi yapılmış, buna karşılık 496 adet işçinin çıkışı 

dolayısıyla işçi personel sayısında 202 adet azalma meydana gelmiştir. Faaliyet döneminde işçi 

personel için yapılan harcama toplamı 435.628 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

Şirkette çalışan işçiler Türkiye Demiryolu İşçileri (Demiryol-İş) Sendikasına üyedir. 

Şirket adına toplu-iş sözleşmesi işlemlerini Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu 

İşverenleri (TUHİS) Sendikası yürütmektedir. 

TCDD topluluğunda çalışan işçilerin mali ve sosyal haklarını düzenleyen 27. Dönem 

Toplu İş Sözleşmesi 01.03.2017–28.02.2019 dönemini kapsamak üzere imza altına alınmıştır. 

Şirketin 2017 yılı toplam personel harcamaları 869,8 milyon TL olarak gerçekleşmiş 

olup bu tutarın 838,1 milyon TL’si cari yıla ilişkin harcamalar tutarına, 31,7 milyon TL’si de 

geçmiş yıla ilişkin harcamalar tutarına aittir. 838,1 milyon TL tutarında cari yıla ilişkin 

personele yapılan harcamalar tutarının %58,3’ünü esas ücretler, %18,7’sini ek ödemeler, 

%23’ünü de sosyal giderler oluşturmuştur.  

1.5.3 Tedarik 

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulan mal ve hizmet 

alımı ile yapım işleri ihalelerini ve satış işlemlerini yapmak bu işlere ait işletme ve yatırım 

malzemelerini yürürlükteki kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde ekonomik gereklere, 

kârlılık ve verimlilik ilkelerine göre yurt içi ve yurt dışından temin etmek, temin edilen 

malzemeleri Ana İkmal Merkezi ve Koordinasyon Müdürlükleri vasıtasıyla muhafaza etmek ve 

reyonlar kanalıyla, talepte bulunan servislere zamanında ulaştırmak tedarik kapsamında olup 

bu faaliyetlerin yönetiminin, denetiminin ve koordinasyonunun sağlanması işlemleri Satın 

Alma Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir. 

Taşımacılık AŞ’nin mal ve hizmet alımları, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

çerçevesinde yürütülmekte olup Şirketin, ticarî ve sınaî faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal 

ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, 

hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse 

edilenler dışındaki, yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli 01.02.2016 ile 31.01.2017 tarihleri 

arasında 8.168.000 TL’yi, 01.02.2017 ile 31.01.2018 tarihleri arasında ise 8.980.120 TL’yi 
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aşmayan mal veya hizmet alımları 4734 sayılı Kanun’un 3/g maddesi kapsamında temin 

edilmektedir. Diğer alımlar ise 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun diğer hükümleri 

çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

Kanunun 3/g maddesi kapsamındaki alımlarla ilgili olarak 21.06.2017 tarih ve 30103 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi 

Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal 

ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik” uygulamaya 

konulmuştur. 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesine göre yapılacak alımlara ilişkin parasal yetki 

limitleri TCDD Taşımacılık AŞ Yönetim Kurulunca her yıl yeniden belirlenmektedir.  

Yönetim Kurulunun 24.11.2016 tarihli ve 12/38 sayılı kararıyla; Taşımacılık AŞ’nin 

Esas Sözleşmesine göre hazırlanan 2017 yılı harcama yetkileri belirlenmiştir. Bu karara göre 

işlerin kolaylıkla ve süratle yürütülebilmesi amacıyla, bazı konularda Genel Müdürün kendisine 

verilen yetkilerin tamamını veya bir kısmını, sınırları belirtilmek koşuluyla astlarına 

devredebilmesi kararlaştırılmıştır. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel 

Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve 

Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik ile TCDD Sigorta 

İşleri Yönergesi kapsamına giren mal ve hizmet alımı işlerinde,  

Genel Müdürün 8.000.000 TL’ye kadar yetkili kılınması kararlaştırılmış olup Genel 

Müdüre tanınan yetkilerin bir kısmı aşağıda gösterildiği şekilde alt birimlere devredilmiştir. 

Birimin Adı Tutarı (TL) 

1- Yönetim Kurulu Limitsiz 

2- Genel Müdür 8.000.000 

3- Satın Alma Dairesinin bağlı bulunduğu Genel Müdür Yrd.    4.500.000 

4- Satın Alma Dairesi Başkanı 2.500.000 

5- Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanı 1.000.000 

6- Lojistik Dairesi Başkanı 1.000.000 

7- Araç Bakım Dairesi Başkanı 1.000.000 

8- Yolcu Taşımacılığı Servis Müdürleri    500.000 

9-  Lojistik Servis Müdürleri    500.000 

10- Araç Bakım Servis Müdürleri 1.000.000 
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11- Koordinatör Servis Müdürü 2.000.000 

12- Ankara Demiryolu Fabrikası Müdürü  220.000 

13- İşletme Müdürlükleri 2.000.000 

Yukarıda sayılan birimler, kendi ihale komisyonlarına bildirilen miktarlarda alım, satım 

ve ihale izni vermeye, kararları onaylamaya ve sözleşme izni vermeye veya sözleşme 

imzalamaya yetkilidirler. 

Şirket, mal ve hizmet alımı işlerini Türkiye çapında yürütmekte olup ihtiyaç duyduğu 

her türlü işletme ve yatırım malzemelerini, iç veya dış piyasalardan, yerli veya yabancı 

isteklilerden temin etmektedir. Teminler açık ihale usulü, belli istekliler arasından ihale usulü, 

pazarlık usulü ve doğrudan temin yöntemlerine göre ilgili ihale komisyonları tarafından yerine 

getirilmektedir. 

1.5.3.1 Mal Alımları 

Türkiye çapında yürütülen mal alımları; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu 

maddesine göre açık ihale usulüyle, 21’inci maddesine göre pazarlık usulüyle, 22’nci 

maddesine göre doğrudan temin yöntemiyle ve TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel 

Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve 

Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, 

açık ihale usulü, pazarlık usulü ve doğrudan temin yöntemine göre ihale edilmiştir.  

TCDD Taşımacılık AŞ’nin 2017 yılına ait mal alımları, program ve ilgili yıl 

gerçekleşmelerini kapsayacak şekilde aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 5: Mal Alımları Tablosu 

Alımlar 

2016 Gerçekleşen 
2017 

Program  Gerçekleşen 

Ödeneğe Göre 

Sapma (%) Miktar 
Tutar 

(Bin TL) 

Miktar 
Ödenek  

(Bin TL) 
Miktar 

Tutar 

 (Bin TL) 

1-İlk madde ve 

Yardımcı Maddeler 

  
  6.749    32.923 388 

-Yurtiçi      556    31.345  5.538 

-Yurtdışı     6.193  1.578 (75) 

2-İşletme Malzemesi, 

Yedekler ve Diğer 

Malzemeler 

  

   101.653    66.291  (35) 

-Yurtiçi      28.696    65.754  129 

-Yurtdışı      72.957    537  (99) 

3-Yakıt ve yağlar 

    -Yurtiçi 

    -Yurtdışı 

   484.197  410.128 (15) 

   471.180  410.128 (13) 

   13.017  - (100) 

Yurtiçi alımlar toplamı     500.432    507.227 1 

Yurtdışı alımlar 

toplamı 

     92.167    2.115  (98) 

Genel toplam      592.599    509.342 (14) 

Verilen sipariş 

avansları 

                     -                          5.317 

5315.317 
  

 

TCDD Taşımacılık AŞ Yönetim Kurulunun 15.12.2016 tarihli toplantısında alınan 

14/42 sayılı kararıyla 2017 Yılı İş Programı ve Bütçesi onaylanmış ve mal alımları ile ilgili 

592.599 bin TL harcama yapılması öngörülmüştür. 

2017 yılında, 507.227 bin TL’si yurtiçi ve 2.115 bin TL’si yurtdışı olmak üzere toplam 

509.342 bin TL’lik alım gerçekleşmiştir. Programın ilk durumuna göre iç alımlarda %1 artış, 

dış alımlarda ise %98 oranında azalış meydana gelmiştir. 

2017 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programında belirtildiği üzere; kamu 

işletmeleri, ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanması suretiyle işletmecilik faaliyetlerini 

yerine getirmek ve kendi değerlerinin azami düzeye çıkarılmasını sağlayacak strateji yöntemleri 

belirlemek üzere belli ilkeler çerçevesinde faaliyetlerde bulunmalıdır. Bu ilkelerden biri olan 

etkin stok yönetimi, 2017 yılı itibariyle faaliyete başlayan Taşımacılık AŞ tarafından işletme 

politikaları çerçevesinde yerine getirilmelidir. 

Şirkete ait ilk madde ve malzeme stokları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 6: İlk Madde ve Malzeme Stokları Tablosu 

İlk madde ve malzemeler 
Açılış 

stok 
(Bin TL) 

2017 yılında 

2018 yılına 

devreden stok 
(Bin TL) 

Giren 
(Bin TL) 

Çıkan 
(Bin TL) 

1-İlk madde ve yardımcı maddeler    41.967 37.369  4.598 

2-İşletme malzemesi, yedekler ve diğer    1.021.134  946.064  75.070  

3-Yakıtlar  656.868 651.215 5.653 

Toplam   350.450  1.719.968  1.634.648  435.771 

 

Şirketin TCDD’den devreden 350.450 bin TL tutarındaki ilk madde ve malzeme 

stoklarına, cari yılda 1.719.968 bin TL giriş yapılmış ve 1.634.648 bin TL stok çıkışı 

gerçekleşmiştir. Böylece 2018 yılına 435.771 bin TL tutarında ilk madde ve malzeme stoku 

devretmiştir.  

Şirket stoklarında açılış bilançosuna göre yaklaşık %24’lük bir artış meydana gelmiştir. 

2018 yılına devreden 435.770.817,00 TL tutarındaki stokların, birimlere göre dağılımı 

aşağıda gösterilmiştir. 

Birimin Adı    Tutarı (TL) 

1- Araç Bakım Dairesi Başkanlığı  402.169.813,86  

2- Ankara Demiryolu Fabrikası Müdürlüğü    33.301.151,97 

3- Lojistik Dairesi Başkanlığı         234.652,68 

4- Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı           65.197,91 

Toplam  435.770.816,42 

Şirketin 2018 yılına devreden stokların yaklaşık %92’si Araç Bakım Dairesi Başkanlığı 

uhdesindedir. 

1.5.3.2 Hizmet Alımları 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2017 Yılına Ait Genel Yatırım ve 

Finansman Programı, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 29’uncu maddesine göre 

Bakanlar Kurulunca 12.10.2016 tarihinde kararlaştırmış, 28.10.2016 tarih ve 29871 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
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Kararnamede belirtildiği üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 

4 üncü maddesinde belirtilen hizmetler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 

Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ihale yoluyla temin 

edilebilmektedir. 

2017 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının; “İhale Yoluyla Hizmet Alımı” 

başlıklı 12’nci maddesinde özetle; kararın yayımı tarihinden itibaren kamu teşebbüslerinin 

kamu ihale mevzuatı gereklerini yerine getirmek şartıyla 2017 yılı için hizmet alımı ihale 

sürecini başlatabileceği ve maliyetlerin düşürülüp sağlanan faydanın artırılması amacıyla, 

Program kapsamında işletme bütçelerini 2017-2019 dönemini kapsayacak şekilde yaparak 

hizmet alımlarına çıkabileceği belirtilmektedir. Ayrıca özel niteliği nedeniyle 2019 yılı 

sonrasını kapsayan dönem için de sözleşme yapılmasına ihtiyaç duyulan çok yıllı hizmet 

alımlarının yapılıp yapılmayacağına ilişkin kararın, Müsteşarlık ve Kalkınma Bakanlığının 

görüşünün alınmasını müteakip ilgili Bakan tarafından verileceği; Program hedefleri ve işletme 

bütçesi kısıtları dâhilinde, 2017 yılında ihale yoluyla alınacak hizmetlerin tutarının, bu Karar’ın 

21’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bildirilecek tutarı aşamayacağı ve 2018 yılı ve 

sonrasına ilişkin hizmet alımı tavanlarının, bildirilen tavanın her yıl için %5’er artırılması 

yoluyla hesaplanacağı; kamu teşebbüslerinin ihale yoluyla yaptıkları hizmet alımlarına ilişkin 

olarak, Müsteşarlığa, Kalkınma Bakanlığına, Devlet Personel Başkanlığına ve Sayıştay 

Başkanlığına rapor sunacağı ve söz konusu raporda her bir ihale bazında hizmet alımlarının 

niteliği, önem derecesi, hizmetin dışarıdan alım yoluyla yaptırılmasının gerekçesi, ihale 

kapsamında kaç kişi çalıştırıldığı, maliyeti, ileriki yıllarda devam edip etmeyeceği, süresi ve 

sözleşmelerin yenilenmesi sırasında sağlanabilecek tasarruf konularında detaylı bilgiler 

bulunacağı hususları da bu maddede açıklanmıştır. 

Kararnamenin “İlave Hizmet Alımları” başlıklı 13’üncü maddesinde özetle; yeni üretim 

tesisi, işletme birimi kurulması veya devir alınması, yeni hizmet birimlerinin faaliyete geçmesi, 

kamu teşebbüslerinin mal veya hizmet alımlarında artış görülmesi veya faaliyet alanının 

genişlemesi durumunda ilave hizmet alımları taleplerinin ayrıca değerlendirileceği ve bu 

hususta karar almaya, söz konusu taleplere ilişkin bedellerin 12’nci madde kapsamında 

belirlenen hizmet alımı tavanında %25’e kadar bir artış gerektirmesi halinde kamu teşebbüsü 

yönetim kurulunun yetkili olduğu, belirtilmiştir. 

Hazine Müsteşarlığınca, her yıl Kuruluşların dışarıdan hizmet alım tavanları yeniden 

belirlenmekte, bu miktarın yetersiz kalması durumunda ise, ilgili kuruluşların Yönetim 
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Kurullarınca, söz konusu Kararname’nin “İlave Hizmet Alımları” başlıklı 13’üncü maddesine 

istinaden, Hazine Müsteşarlığınca belirlenen oranda artış yapılabilmektedir. 

Hazine Müsteşarlığı tarafından 2017 yılı hizmet alımları tavan yetkisi, TCDD 

Taşımacılık AŞ’nin işlerini de kapsayacak şekilde TCDD Genel Müdürlüğüne verilmiş olup 

6461 sayılı Demiryollarının Serbestleşmesi Hakkındaki Kanun gereği; Taşımacılık AŞ’nin 

TCDD Genel Müdürlüğünden ayrılması nedeni ile mevcut verilen toplam harcama yetkisi 

üzerinden TCDD Taşımacılık AŞ’ye ait olan işlerin harcama yetkisinin devri yapılmıştır. Bu 

yüzden TCDD Genel Müdürlüğünün 2017 yılı Yönetim Kurulu Kararı ile %25 arttırılan ve 

380.892.000 TL’ye ulaşan toplam tutarın 165.000.000 TL’lik harcama yetkisinin TCDD 

Taşımacılık AŞ’ye devri gerçekleşmiştir. 

Taşımacılık AŞ’nin hizmet alımı işlerinin takibi Strateji Geliştirme Dairesi 

Başkanlığının görev alanındadır.  

Şirketin 2017 yılı hizmet alımları, program ödeneği ile birlikte aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

Tablo 7: Hizmet Alımları Tablosu 

Alımlar 

 2016 2017 

Gerçekleşen Program  Gerçekleşen 
Ödeneğe 

Göre Sapma 

(%) Miktar 

Tutar      

 (Bin 

TL) 

Miktar 
Ödenek  (Bin 

TL) 
Miktar 

Tutar     (Bin 

TL) 

1-Üretim        -  - - 

2-Temizlik        21.444    20.984  2 

 

3-Koruma ve Güvenlik 
  

     18.000    5.407 (70)  

4-Taşıt ve Araç Kiralama        1.738    1.626  6 

5-Yemek        21.396    23.122  (8) 

6-Diğer       58.410    49.668 (15) 

Genel Toplam         120.988    100.807  (17) 

 

2017 yılında hizmet alımı işleri kapsamında 120.988 bin TL ödeneğe karşılık 100.807 

bin TL harcama yapılarak yaklaşık %83 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.  
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1.5.4 Giderler 

Şirketin 2017 yılı giderleri, harcama tutarları ve ödenekleri ile birlikte aşağıda yer alan 

gider grupları tablosunda gösterilmiştir.  

Tablo 8: Gider Grupları Tablosu 

2017 yılı gider bütçesiyle toplam 2.304,3 milyon TL gider yapılması öngörülmüş, 

faaliyet dönemi sonu itibariyle bütçenin gerçekleşmesi program hedeflerinden %7,9 oranında 

noksan olmak üzere toplam 2.486,4 milyon TL tutarında oluşmuştur. 

Gider grupları itibariyle bütçeye göre çeşitli oranlarda sapmalar meydana gelmiştir. En 

büyük sapma %342,3 oranında vergi resim ve harçlar ile %98,7 oranında amortismanlar ve 

tükenme payları giderleri grubunda olmuştur. 

2017 yılı faaliyet döneminde toplam giderlerin %21,7’sini ilk madde ve malzeme 

giderleri, %33,5'ini işçi, memur ve sözleşmeli personelin ücret ve giderleri, %27’sini dışarıdan 

sağlanan fayda ve hizmet giderleri, kalan %17,8’sini de diğer gider grupları teşkil etmiştir. 

539,4 milyon TL tutarında ilk madde ve malzeme gideri tutarının; %85’i oranında 459,1 

milyon TL’si çeken ve çekilen araçların motorin giderlerine, %9’u oranında 46 milyon TL’si 

de çeken ve çekilen araçların yedek parça giderlerine, kalan tutar da diğer ilk madde ve 

malzeme giderlerine aittir. 

Giderler 

2016 2017 

Gerçekleşen 

(Bin TL) 

Ödenek 

 (Bin TL) 

Gerçekleşen 

 (Bin TL) 

Ödenek 

durumuna göre 

fark  

(Bin TL) 

Ödeneğe göre 

sapma 

(%) 

0- İlk madde ve malzeme 

giderleri 
-  592.599  539.393  (53.206) ( 8,9) 

1- lşçi ücret ve giderleri -  406.633  409.729  3.096  0,8 

2- Memur ve sözleşmeli 

personel ücret ve giderleri 

- 
 432.385  423.471 ( 8.194) (2,1) 

3- Dışarıdan sağlanan fayda 

ve hizmetler 

- 
 629.680  691.370  61.690 9,8 

4- Çeşitli giderler -  41.128  36.457 ( 4.671) ( 11,4) 

5- Vergi resim ve harçlar -  1.921  8.497  6.576 342,3 

6- Amortismanlar ve tükenme 

payları 

- 
 190.000  377.489  187.489 98,7 

7- Finansman giderleri -  10.000  - ( 10.000) - 

Toplam -  2.304.346  2.486.406 ( 182.060) ( 7,9) 
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691,4 milyon TL tutarında dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderleri tutarının; 

%42’si oranında 286,9 milyon TL’si çeken ve çekilen araçların fabrika onarım giderlerine, 

%31’i oranında 215,6 milyon TL’si 2017 yılı Şebeke Bildirimi çerçevesinde TCDD’ye ödenen 

altyapı erişim ücret giderlerine, %13’ü oranında 89,9 milyon TL’si elektrik giderlerine, kalan 

tutar da diğer dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderlerine aittir. 

1.5.5 Üretim ve Maliyetler 

1- Üretim 

TCDD Taşımacılık AŞ ana hizmet üretimi olan demiryolu ile yük ve yolcu taşımacılığı 

hizmetlerini, 01.01.2017 tarihinden bu yana gerçekleştirmektedir. 

a) Yük taşıma hizmetleri: 

Yük taşıma hizmetleri, Lojistik Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Her ne 

kadar TCDD Taşımacılık AŞ 01.01.2017 tarihinde faaliyete başlamış olsa da, yük taşıma 

hizmetleri daha önceden TCDD bünyesinde devam etmekteyken bir bütün halinde Taşımacılık 

AŞ’ye geçtiğinden geçen yıl değerleriyle karşılaştırılabilir durumdadır. 2017 yılında taşınan 

yükün ağırlık ve mesafe bakımından sonuçları, program değerleri ve 2016 yılı gerçekleşme 

değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir.  

Tablo 9: Yük Taşımaları 

Yük taşımaları 

2016 yılı 2017 yılı Fark (%) 

Gerçekleşme Program Gerçekleşme 
2016'ya 

göre 

Programa 

göre 

Taşınan yükün ağırlığı (1000 netton) 

25.886 26.800 28.469 10 6 

Taşınan yükün ağırlığı x taşındığı 

mesafe (1.000.000 netton-km) 11.661 11.500 12.763 9,5 11 

 *Taşıma miktarlarına idari taşımalar dâhildir. 

2017 yılında yük taşımaları toplamında, geçen yıla göre taşınan yük miktarları netton 

bazında %10, yükün taşınma mesafesini de dikkate alan taşıma değerleri netton-km bazında 

%9,5 artmıştır. Program ile karşılaştırıldığında, taşınan yük miktarlarında netton bazında 

programa göre %6, yükün taşınma mesafesini de dikkate alan taşıma değerlerinde netton-km 

bazında %11 artmıştır.  
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Suriye ve Irak ile demiryolu bağlantıları tamamen kapalı olduğundan ve demiryolu 

şebekesinde de süreli/süresiz yol kapamaları yapıldığından yük taşımaları yol kapaması az olan 

bölgelerde yapılmıştır. Bu ve yukarıda belirtilen gerekçelerden dolayı taşımalar ağırlıklı olarak 

yurt içinde yapılmaya başlanmıştır.  

Ayrıca; Ankara-Kayaş hattının BAŞKENTRAY çalışmaları kapsamında 11.07.2016 

tarihinden itibaren kapalı olması, Samsun-Kalın hattının modernizasyon çalışmaları nedeniyle 

29.09.2015 tarihinden itibaren kapalı olması,  Suriye’de yaşanan olaylar ve güvenlik nedeniyle 

Nizip-Mardin-Nusaybin hattında 18.09.2014 tarihinden itibaren tren çalıştırılamaması, 

Başpınar-Türkyurdu hattının GAZİRAY Projesi kapsamında 02.05.2017 -02.07.2018 tarihleri 

arasında kapalı olması ve TCDD 5. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında terör olayları ve heyelan 

nedeniyle zaman zaman tren çalıştırılamaması 2017 yılında yük taşımacılığını olumsuz 

etkilemiştir. 

Aliağa bölgesindeki Biçerova istasyonunda taşıma amaçlı yer kiralanması:  

6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi Hakkında Kanun’un 

geçici 1’inci maddesi 2/(ç) fıkrası gereğince 10 yıl süreyle TCDD Taşımacılık AŞ’ye tahsis 

edilen Biçerova’da bulunan 20.140 metrekarelik açık alanın Yönetim Kurulunun 07.09.2016 

tarih ve 6/19 sayılı kararı ile gümrüklü A tipi antrepo inşasını da kapsayacak şekilde demiryolu 

taşıma amaçlı olarak 9 yıl 6 ay süre ile 21.12.2016 tarihinde bir lojistik firmasına kiralanmıştır. 

Sözleşmeye göre 28.12.2016 tarihinde firmaya tutanakla yer teslimi yapılmış, dökme, 

konteyner ve ambalajlı genel kargo vb. yüklerin elleçlenebilmesi ve antrepo işletmeciliğinin 

yerine getirilebilmesi için, taşınmazın üzerinde çalışma ofisleri, A tipi gümrüklü antrepo olmak 

üzere gümrük mevzuatına uygun imalatların yapımı, inşaat ve gerekli ruhsat, izin vb. işlemlerin 

tamamlanması için 7 ay süre verilmiştir. 

Sahanın faaliyete geçmesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan Antrepo Açma ve 

İşletme İzin Belgesine bağlı olduğundan firma 11.12.2017 tarihinde gerekli izni aldığını 

bildirmiş ve söz konusu saha 12.12.2017 tarihinden itibaren faaliyete alınmıştır. Sahadan ilk 

taşıma 16.02.2018 tarihinde başlamış olup 12.03.2018 tarihi itibarıyla 196 vagon, 10.941 ton 

taşıma yapılmıştır. TCDD Taşımacılık AŞ bu sayede 216.719 TL taşıma geliri, 169.176 TL 

taşınmaz kira geliri elde etmiştir. 

Bu sözleşme kapsamında TCDD Taşımacılık AŞ; antrepoda elleçlenecek dökme ve 
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konteyner yükleri için ilave gelir, tesis kira geliri, yıllık en az 3 milyon TL’lik taşıma taahhüdü, 

sözleşme sonunda tesisin sahibi olma imkânları elde etmiştir. Sözleşme sonrası söz konusu 

araziye 12 milyon TL’lik yatırım yapılmıştır. 

b) Yolcu taşıma hizmetleri  

Her ne kadar TCDD Taşımacılık AŞ 01.01.2017 tarihinde faaliyete başlamış olsa da, 

yolcu taşıma hizmetleri daha önceden TCDD bünyesinde devam etmekteyken bir bütün halinde 

Taşımacılık AŞ’ye geçtiğinden geçen yıl değerleriyle karşılaştırılabilir durumdadır. TCDD’nin 

2017 yılı yolcu taşımaları, program ve geçen yıl değerleri ile karşılaştırılarak aşağıda 

gösterilmiştir. 

Tablo 10: Yolcu Taşımaları 

Yolcu taşımaları 
2016 2017 Fark (%) 

Gerçekleşme Program Gerçekleşme 2016’ya göre Programa göre 

Taşınan yolcu sayısı (bin kişi) 

Anahat 20.959 23.925 22.246 6 (7) 

Banliyö 68.079 80.300 63.092 (7) (21) 

Toplam 89.038 104.225 85.338 (4) (18) 

Taşınan yolcu x taşınan mesafe (milyon yolcu-km) 

Anahat 3.323 4.226 3.683 11 (13) 

Banliyö 1.002 1.124 884 (12) (21) 

Toplam 4.325 5.350 4.566 6 (15) 

2017 yılında, 2016 yılına göre %6 artışla 22,2 milyon anahat yolcu taşımacılığı yapılmış 

olup programın %93’ü gerçekleştirilmiştir. 

Anahat yolcu-km.’de programın %87’si gerçekleştirilmiş geçen yıla göre %11 artışla 

3.683 milyon yolcu-km. gerçekleşme kaydedilmiştir. 

2017 yılında YHT ile Ankara-Eskişehir-Ankara arasında 1.338.850, Ankara-Konya-

Ankara arasında 2.046.706, Ankara-İstanbul (Pendik)-Ankara arasında 2.872.634 ve Konya-

İstanbul (Pendik)-Konya arasında 904.913 olmak üzere toplam 7.163.103 yolcu taşınmıştır. 

YHT ile taşınan yolcu sayısında 2016 yılına göre %21 oranında artış kaydedilmiştir. 

Anahat taşımalarında; konvansiyonel tren işletmeciliğinde % 0,1, YHT işletmeciliğinde 

% 21 artış toplamda ise % 6 oranında artış meydana gelmiştir.  

Başkentray çalışmaları sebebiyle 11.07.2016 tarihinden itibaren Ankara’dan Doğu, 
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Güney, Van Gölü Ekspreslerinin Irmak’dan, İzmir Mavi treninin Eskişehir’den işletilmeye 

başlanması, Ankara-Kırıkkale-Ankara Bölgesel Ekspres trenleri, 4 Eylül ve Çukurova Mavi 

trenlerinin seferden kaldırılması, Adana-Mersin 3. ve 4. hat çalışmasından dolayı 56 olan sefer 

sayısının 42 sefere düşürülmesi, Bandırma-Manisa modernizasyon çalışmasından dolayı 1 adet 

anahat treni güzergâhının kısaltılması konvansiyonel yolcu tren işletmeciliğini olumsuz yönde 

etkilemiştir. 

Diğer yandan şirket tarafından, kent içi ulaşım hizmetleri kapsamında, İstanbul’da 

Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arasında Marmaray ile 333 sefer/gün, Ankara’da Sincan-Ankara-

Kayaş parkurunda 5 sefer/gün ve İzmir’de Aliağa-Cumaovası parkurunda 279 sefer/gün 

(İZBAN AŞ tarafından) banliyö hizmeti verilmektedir. 

‘‘Haydarpaşa-Gebze, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi, İnşaat İşi’’ 

kapsamında; Haydarpaşa-Gebze banliyö hattının Gebze-Pendik kesimi 29.04.2012 tarihinden 

itibaren, Sirkeci-Halkalı banliyö hattının Kazlıçeşme-Halkalı kesimi 01.03.2013 tarihinden 

itibaren tren trafiğine kapatılmıştır. Banliyö trenleri, Haydarpaşa-Pendik parkurunda 

19.06.2013, Sirkeci-Yedikule arasında ise 12.08.2013 tarihine kadar işletilmiştir. Marmaray 

seferleri Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arasında 29.10.2013 tarihinde başlamış olup, 13.11.2013 

tarihinden itibaren ticari tarifeli seferlere geçilmiştir. Marmaray yüzeysel hat inşaat çalışmaları 

kapsamında Ayrılık Çeşmesi kuyruk hattının Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce 

tamamlanmasıyla 02.05.2017 tarihinden itibaren 333 sefer/gün işletmeciliğe geçilmiştir 

Banliyö taşımacılığında 2017 yılında toplam 63,1 milyon yolcu taşıması yapılmış olup, 

2016 yılına göre banliyö yolcu sayısı %7, yolcu km üretimi %12 azalmıştır. Banliyö toplam 

yolcu sayısında 2017 yılında programa göre %79 oranında gerçekleşmiştir. 

Marmaray işletmeciliğinde geçen yıla göre % 1 artışla 63,1 milyon yolcu taşınmıştır.15 

Aralık 2017 tarihinde açılan Üsküdar-Ümraniye metro hattı yılın son döneminde yolcu 

taşımacılığını olumlu yönde etkilemiştir. 

Ankara banliyösünde ise geçen yıla göre % 99 azalışla 28 bin yolcu taşınmış olup yolcu 

sayısındaki azalış Başkentray projesi inşaat çalışmaları nedeniyle 11.07.2016 tarihinden 

itibaren günlük 157 olan sefer sayısının 5 sefere indirilmesinden ve daha sonra 30 Haziran 2017 

tarihinden itibaren yolcu taşımacılığının tamamen durdurulmuş olmasından kaynaklanmıştır. 

c) Cer hizmetleri 
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TCDD Taşımacılık AŞ’nin kısa, orta ve uzun vadeli taşımacılık programları ve işletme 

hedefleri doğrultusunda çekme kapasitesinin planlanması, ihtiyaç duyulan çeken ve çekilen 

araçların temin edilmesi, mevcut araçların güvenli, verimli ve ekonomik olarak işletilmesine 

yönelik her türlü çalışmanın düzenlenmesi, yönetilmesi, koordinasyonu ve denetlenmesi Araç 

Bakım Dairesi Başkanlığının görevleri olarak belirlenmiş ve bu hizmetler “cer hizmetleri” 

olarak adlandırılmıştır. Cer hizmetleri çeken araçlar ve çekilen araçlar olmak üzere iki kısımdan 

oluşmaktadır.  

ca) Çeken araçlar 

Her ne kadar TCDD Taşımacılık AŞ 01.01.2017 tarihinde faaliyete başlamış olsa da, 

cer hizmetleri daha önceden TCDD bünyesinde devam etmekteyken bir bütün halinde 

Taşımacılık AŞ’ye geçtiğinden geçen yıl değerleriyle karşılaştırılabilir durumdadır. Çeken 

araçların mevcut sayı ve faal durumları 2016 yılı verileri ile birlikte aşağıda gösterilmiştir. 

 Tablo 11: Çeken Araçlar 

Çeken araçlar (Lokomotif ve 

diziler) 

2016 yılı 2017 yılı 

 
Mevcut Faal Faal oranı Mevcut Faal Faal oranı 

 
(adet) (adet) ( % ) (adet) (adet) ( % ) 

Yüksek Hızlı Tren 19 18 95 19 18 95 

Elektrikli loko 125 100 80 125 118 94 

Dizel loko 543 426 78 543 426 78 

 -Ana hat 436 351 81 436 351 81 
 -Uzunyol manevra 59 38 66 59 38 66 
 -Manevra 48 37 77 48 37 77 
Elektrikli dizi 117 96 82 117 103 91 
Dizel dizi 80 55 69 80 55 69 

Toplam 884 695 78 884 720 81 

2017 yılında çeken araçların mevcudiyetinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. 

Lokomotiflerin 2017 yılı faal oranları ve adetleri: 125 adet elektrikli lokomotifin faal 

adedi 118 ve faal oranı %94, 543 adet Dizel lokomotifin faal adedi 426 ve faal oranı %78, 117 

adet elektrikli dizinin faal adedi 103 ve faal oranı %91 olurken, 80 adet dizelli dizinin faal adedi 

55 ve faal oranı %69 olmuştur. 

Toplamı 436 olan dizel ana hat lokomotiflerinin %15 oranında 65 adedi 0-9 yaş 

arasında, %10 oranında 44 adedi 10-19 yaş arasında, %8 oranında 35 adedi 20-29 yaş arasında, 

%50 oranında 215 adedi 30-40 yaş arasında, % 18 oranında 77 adedi ise 40 yaş üzerindedir. 
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Toplamı 59 olan uzun yol manevra lokomotifinin tamamı 20 yaşın üzerindedir. Dizel manevra 

lokomotiflerinde %6 oranında 3 adedi 40 yaşın üzerinde, %63 oranında 30 adedi ise 10-19 yaş 

arasında, %27 oranında 13 adedi ise 20-29 yaş arasındadır. Elektrikli lokomotiflerin %36 

oranında 45 adedi 20 yaşın üzerinde, %64 oranında 80 adedi ise 0-9 yaş arasındadır. Dizelli 

dizilerin %9 oranında 7 adedi 40 yaşın üzerinde,%45 oranında 36 adedi 20-29 yaş arasında, %1 

oranında 1 adedi 10-19 yaş arasında ve %45 oranında 36 adedi 0-9 yaş arasındadır. Elektrikli 

dizilerin %43 oranında 49 adedi 30-40 yaş arasında %13 oranında 15 adedi 20-29 yaş arasında 

ve %44 oranında 51 adedi 0-9 yaş arasındadır. 

Çeken araç sayıları son 5 yıl itibarı ile kıyaslandığında ciddi bir artış olmadığı hatta 

ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamış araçların ıskat edilmesiyle bazı araç miktarlarında 

azalmalar meydana geldiği görülmektedir. Ancak yatırım programlarında olan araçların 

peyderpey TCDD Taşımacılık AŞ araç parkına dâhil edilmesi ile yenileme çalışmalarının 

devam ettiği görülmektedir. 

-Çeken araç gücünün kullanımı: 

Cer çekim faaliyetlerinde; tren çekimi, ranfor (bir trenin çekilmesi esnasında ilave 

makineyle destek çekim gücü), tek seyir (bir makinenin tren çekimi yapmaksızın görev yerine 

gitmesi veya görevden dönmesi) ve manevra (tren dizileme çalışmaları) için geçen süre toplamı 

“faal saatlerin etkin toplamı”, buna sıcak bekleme (makinenin cer faaliyeti için hazırlanması ve 

görev için çalışır durumda tutulması) süresinin ilavesi de “faal saatler toplamı” olarak 

adlandırılmaktadır. 

Faal olmayan saatler ise; soğuk bekleme (makinenin çalışmaz durumda veya yedekte 

bekletilmesi), tamir bekleme (tamir edilmek için beklemesi) ve tamirde bulunma (tamir 

edilmekte olması) süresini kapsamaktadır. 

Çeken araçlarla ilgili bir diğer husus, araçların tamir bekleme ve özellikle tamirde 

bulunma sürelerinin yüksek olmasıdır. Bu hususta çeken dizel araç filosunda yakıt tasarrufu 

sağlamak amacıyla; TCDD hatlarında hizmet vermekte olan toplam 175 adet olan DE 22000 

ve DE 33000 tipi lokomotiflere Yardımcı Güç Ünitesi (APU) monte edilmiştir. APU dizel 

lokomotiflerin uzun süre beklemeleri esnasında dizel motor suyunun donmaması, klimaların 

beslenmesi, hava kayıplarının telafisi için rölantide çalıştırılmadan yakıt tasarrufu 

sağlamaktadır.  
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Cer giderlerinin ve kayıp kaçakların azaltılması, dizel lokomotiflerin yakıt 

sarfiyatlarının takibi için 35 adet kum ve akaryakıt tesisinin projelendirilerek inşaatlarının 

tamamlandığı bildirilmiştir. Ayrıca personel ve manevra tasarrufu sağlamak için 80 adet DE 

24000 lik lokomotifte çift kumanda sisteminin yapıldığı, 60 adet lokomotife de çift kumanda 

sisteminin yapılması için ihaleye çıkılacağı belirtilmiştir. Benzer şekilde E 43000 tipi 

lokomotiflerde uygulanmak üzere çift kumanda sistemi ile ilgili çalışmaların tamamlandığı, 

montaj işlemlerine başlanıldığı, bu lokomotiflerde enerji tasarrufu sağlamak için 

kompanzasyon  sistemi kurulacağı hakkında bilgiler verilmiştir. 

Diğer yandan, Taşımacılık AŞ’nin yolcu taşımacılığında lokomotif ve yolcu 

vagonlarından oluşan trenler yerine gelişmiş ülkelerin yolcu taşıma stratejisi olarak kabul edilen 

dizel tren setleri (DMU) ve elektrikli tren setleri (EMU)’ne geçmesi ile enerji tüketiminde 

önemli oranda tasarruf sağlayacağı düşünülerek klasik yolcu vagonu üretimi yerine 2008 

yılında lisans alımı ve ana komponentlerin temini ihalesine çıkılmış olup, Güney Kore 

Cumhuriyeti Hyundai Rotem Company ile TÜVASAŞ Genel Müdürlüğünde üretilmek üzere 

sözleşme imzalanarak, elektrifikasyonun olmadığı yerlerde, daha hızlı ve konforlu ulaşım 

sağlamak amacıyla dizel yakıt tüketen DMU setlerinin üretimine geçilmiştir. Ancak her 

vagonda 1 adet dizel motor olmasından dolayı yakıt tüketimlerinin çok yüksek, periyodik bakım 

ve revizyon maliyetlerinin fazla olması nedeniyle diğer demiryolu aracı EMU (elektrikli tren 

seti) setlerine göre dezavantajlı olduğundan, mevcut setlerin yakıt sarfiyatını azaltmaya yönelik 

3 ve 4 araçlı dizel tren setlerine, ilave edilmek üzere dizel motorsuz treyler araçlar üretilmesine 

başlanmış, bütün setler 4 araçlı fakat 2 dizel motorlu hale getirileceğinden yapılan çalışmalar 

neticesinde yaklaşık olarak %23 yakıt tasarrufu sağlanacağı anlaşılmıştır. 

Ayrıca TCDD Taşımacılık AŞ 2017 yılında hibrid manevra lokomotifi projesini 

başlatmıştır. Projeyle DE11000 tipi yol anahat lokomotifinin prototip olarak hibrid manevra 

lokomotifine dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Proje sonunda zararlı emisyon değerlerini ve 

yakıt tüketimlerini yaklaşık olarak %30 oranında azaltabilmek ve bakım onarım maliyetlerini 

daha düşük seviyelere çekebilmek planlanmaktadır. Prototipin 2019 yılında, 5 adedinin 2020 

ve diğer 5 adedinin de 2021 yılında üretilmesi öngörülmektedir. Çalışmalar TÜLOMSAŞ ve 

ASELSAN tarafından ortaklaşa yürütülecektir. 

cb) Çekilen araçlar  

Çekilen araçlar yolcu ve yük vagonu olarak iki grupta toplanmaktadır. Çekilen araçların 
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2016 ve 2017 yılı toplam ve faal durumları aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo 12: Çekilen Araçlar 

Çekilen araçlar (Yolcu ve 

yük vagonu) 
2016 2017 

 Toplam Faal Faal oranı Toplam Faal   

 (adet) (adet) (%) (adet) (adet) (%) 

Yolcu vagonu 872 747 86 860 714 83 

Yük vagonu toplamı: 19.570 17.874 91 18.481 15.727 85 

-Kapalı 5.080 4.407 87 4.227 2.857 68 

-Açık 6.262 5.801 93 6.052 5.477 90 

-Sarnıçlı 790 738 93 879 700 79 

-Platform 7.438 6.928 93 7.323 6.693 91 

İdari hizmet vagonu 200 200 100 194 153 78,86 

3. şahıs vagonu 4.146 4.025 97 2.027 1.982 98 

2016 yılına göre 2017 yılında yolcu vagonu park mevcudu 12 adet, faal vagon sayısı ise 

33 adet azalmıştır.   

Yük vagonu sayısı ise 1.089 adet azalış ile 18.481 adet, faal yük vagonu sayısı ise %85 

oranında 15.727 adet olarak gerçekleşmiştir. Lojistik Dairesi tarafından ıskat edilmesi teklif 

edilen yük vagonlarının ıskatı yapılmadığından bu durum gayri faal oranını yükseltmektedir. 

2017 yılı sonu itibariyle TCDD Taşımacılık AŞ’de 860 adet yolcu vagonu 

bulunmaktadır. Bunlardan %24,8 oranında 214 adedi 20 yaşından küçük, %60,1 oranında 517 

adedi 20-40 yaş arasında, %15 oranında 129 adedi ise 40 yaşından büyüktür. 

2017 yılı sonu itibariyle 18.481 adet olan yük vagonlarının ise; %50,04 oranında 9.249 

adedi 20 yaşından küçük, %39,48 oranında 7.297 adedi 20-40 yaş arasında, %9,8 oranında 

1.811 adedi 40-50 yaş arasında, %0,67 oranında 124 adedi ise 50 yaşından büyüktür. 

d) İşletme verimlilikleri 

 Bir işletmenin en önemli verimlilik göstergesi Toplam üretim/Bu üretim için yapılan 

toplam giderler hesabıyla yapılabilir. Buna göre TCDD Taşımacılık AŞ’de 1.852 milyon TL 

yapılan hizmet üretimine karşılık, yaklaşık 2,486 milyar TL’lik gidere katlanılmıştır. 

Dolayısıyla şirketin verimlilik göstergesi 1.852.820.000 /2.486.406.000 =0,74’dür. Verimlilik 

göstergesinin 1’den küçük olması işletmenin düşük verimlilikte çalıştığı anlamına gelmektedir. 

Bunun dışında işletme verimlilikleri dört başlık halinde aşağıda incelenmiştir. 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi 2017 Yılı 

Sayıştay Denetim Raporu 

33 

 

- Demiryollarında verimlilik  

Yolcu taşıma (banliyö hariç) faaliyetlerine ışık tutacak başlıca genel verimlilik 

göstergeleri aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo 13: Yolcu Taşımacılığında Verimlilik 

Verimlilik göstergesi (anahat) Birim 2013 2014 2015 2016 2017 

Koltuk ütilizasyonu % 84 68 69 68 62 

Yolcu treni başına yolcu kişi 225 190 253 250 259 

Yolcu vagonu başına düşen vagon-km bin km 94 131 149 118 128 

Yolcu vagon başına düşen yolcu kişi 40 34 49 63 62 

Yolcu taşımalarında; koltuk ütilizasyonu, arz edilen koltuk sayısının ne kadarının 

satılabildiğini ifade eden; tren başına yolcu sayısı da trenlerin dolulukları hakkında fikir veren 

göstergelerdir. 2017 yılında koltuk ütilizasyonu geçen yıla göre azalarak %62 olarak 

gerçekleşmiştir.  

2017 yılında ana hatlarda ortalama yolcu vagonu başına düşen vagon-km geçen yıla 

göre %8 oranında artarak 128 bin km olmuştur. Yolcu vagonu başına taşınan yolcu sayısı, 2017 

yılında 62 kişi olarak gerçekleşmiştir. Tren başına yolcu sayısına bakıldığında, geçen yıla göre 

% 3 artışla 259 kişi olarak gerçekleşme sağlanmıştır.  

Yük taşıma faaliyetlerine ışık tutacak başlıca genel verimlilik göstergeleri de aşağıdaki 

çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo 14: Yük Taşımacılığında Verimlilik 

Verimlilik göstergesi Birim 2013 2014 2015 2016 2017 

Yük vagonu ütilizasyonu % 75 61 57 57 57 

Rotasyon Gün 10,4 9,8 12,1 11,4 10,4 

Faal yük vagonu oranı % 93 94 90 92 85 

Ortalama yük taşıma mesafesi km 420 417 405 450 448 

Top.yük vag.-km’de dolu yük vag-km % 63 64 64 64 64 

Yük vagonu ütilizasyonu, 2017 yılında geçen yıla göre değişmeyerek yine %57 olarak 

gerçekleşmiştir. 

Yük vagonlarının rotasyon değeri ise 2016 yılına göre 2017 yılında 1,3 puanlık azalış 

göstermiştir. Rotasyon, yük vagonlarının art arda iki yüklenmesi arasında geçen süreyi gün 

olarak ifade etmekte ve yük vagonlarından yararlanma sıklığının bir ölçüsü olmaktadır. Bu oran 

yükseldiğinde vagonlardan yararlanmada verimli olunamadığı, oran düştüğünde ise 

verimliliğin arttığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Buna göre 2017 yılında bir önceki yıla göre 11,4 
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günden 10,4 güne düşmüştür. 

Bir yük vagonunun toplam vagon-km mesafesi içerisinde, dolu olarak seyrettiği dolu 

yük vagon-km cinsinden doluluk oranı değeri için son beş yıl değerlerine bakıldığında %63-64 

aralığında değişim gösterdiği görülmektedir. 2017 yılında bu oran %64 olarak gerçekleşmiştir. 

Faal yük vagonu oranı da yine son beş yıl itibariyle %90-94 arasında düzeylerde seyretmiş, 

2017 yılında da %85 oranında gerçekleşmiştir. 

-İşgücü verimliliği: 

TCDD Taşımacılık AŞ’nin işletme verimliliği için en önemli göstergelerden biri de 

işgücü verimliliğidir. 

Toplam giderleri baz alırsak işgücü verimliliği; Toplam giderler /Mevcut işgücü sayısı 

formülüyle hesaplanabilir. TCDD’den 01.01.2017 tarihi itibarıyla ayrılan şirket için geçmiş 

yıllar rakamları anlamlı olmayacağı için gösterilmemiştir. Buna göre; 

Toplam giderlere göre işgücü verimliliği: 2.486.406.000/9.118 =272.692 TL/kişi, 

Toplam üretime göre işgücü verimliliği: 1.852.820.000/9.118=203.204 TL/kişi 

olacaktır. Yani bir birim çalışana düşen maliyet 272.692 TL olurken, bir birim çalışan karşılığı 

elde edilen üretim 203.204 TL olarak hesaplanmıştır. 

-Çeken araç verimliliği: 

Çeken araçların verimlilik ölçüsü olarak; TCDD Taşımacılık AŞ’nin parkındaki çeken 

araçların faal bulunma oranları belirlenmiş ve son beş yıllık değerleri aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo 15: Çeken Araçların Verimliliği 

Çeken araçların faal bulunma oranları 

Aracın cinsi 2013 2014 2015 2016 2017 

Anahat dizel lokomotifleri 

Manevra lokomotifleri 

Dizelli diziler 

Elektrikli lokomotifler 

Elektrikli diziler 

YHT  

80 78 79 81 81 

69 71 71 70 77 

61 75 74 69 69 

85 90 76 80 94 

94 

83 

93 

92 

92 

92 

82 

95 

91 

95 

Çeken araçların faal bulunma oranları, 2017 yılında bir önceki yıla göre manevra 

lokomotifleri ile elektrikli dizilerde ve elektrikli lokomotiflerde artış gösterirken, diğerlerinde 

aynı kalmıştır.  
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-Çekilen araç verimliliği: 

Yük ve yolcu vagonlarının verimlilik göstergelerine aşağıda yer verilmiştir. 

Tablo 16: Çekilen Araçların Verimliliği 

Çekilen araç cinsi   Birim 2013 2014 2015 2016 2017 

Yük vagonları        

Yük taşımaları (a) Milyon netton-km 11.177 11.992 10.474 11.661 12.763 

Yük vag.kapasitesi (b) Bin ton 1.016 1.083 1.101 1.146 1.126 

Verimlilik (a/b)   11.001 11.073 9.513 10.175 11.334 

Endeks   2013=100 100 100 87 92 103 

Yolcu Vagonları 

Yolcu taşımaları (c) Milyon yolcu-km 3.733 4.323 4.828 4.325 4.566 

Yolcu vag.kapasitesi (d) Koltuk adeti 159.291 165.984 167.765 98.157 96.620 

Verimlilik (c/d)   23.522 26.045 28.778 44.062 47.257 

Endeks   2013=100 100 110 122 187 200 

Yük vagonlarında verimlilik, gerçekleşen toplam netton-kilometrelerin toplam yük 

vagonu kapasitesine bölünmesiyle elde edilmiş ve 2013 yılı sonuçları 100 kabul edilerek 

endeksleştirilmiştir. Yük taşıma verimliliği geçen yıla göre %14 oranında artarak 11.334 

netton-km/ton olmuştur. 

Yolcu vagonlarında verimlilik ise gerçekleşen toplam yolcu-kilometrelerin toplam 

yolcu vagonu kapasitesine bölünmesiyle elde edilmiş ve yine 2013 yılı sonuçları 100 kabul 

edilerek endeksleştirilmiştir. Yolcu taşıma verimliliği geçen yıla göre %7 oranında artarak 

47.257 yolcu-km/koltuk olmuştur. Başlangıç yılına göre endeksteki artış 100 puandır. 

2- Üretim maliyetleri 

TCDD Taşımacılık AŞ’nin 2017 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak, demiryolu işletmesi 

için ortaya çıkan giderler aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo 17: Üretim Maliyetleri 

Giderler 
2017 

Bin TL 
Pay 
% 

A-Demiryolları işletmesi:  2.539.954  

 -İşletme ve bakım 2.001.146 84 

 -Amortismanlar 377.488 16 

Toplam 2.378.634 100 

Demiryolu işletmesi giderleri toplamından oluşan tüm giderler 2,378 milyar TL olarak 

gerçekleşmiştir. Yolcu taşımacılığı hizmetleri üretim maliyeti 1,016 milyar TL olurken, yük 
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taşımacılığı hizmet üretim maliyeti 1,362 milyar TL olarak gerçekleşmiş ve bu tutarlar 

yukarıdaki tabloda işletme ve bakım giderleri ile amortismanların toplamı olan 2,378 milyar 

TL olarak gösterilmiştir.  

Demiryolu işletmeciliği giderleri içinde işletme ve bakım giderlerinin aldığı pay en 

büyük orana sahiptir. Maliyet unsurları arasında, özellikle direkt maliyetler yönünden motorin 

ve elektrik maliyetleri önemli bir yer tutmaktadır.  

1.5.6 Pazarlama 

TCDD Taşımacılık AŞ’nin faaliyet konusu yolcu ve yük taşımacılığıdır. Bu kapsamda 

Şirket bünyesinde yolcu taşımacılığına ilişkin iş ve işlemleri Yolcu Taşımacılığı Dairesi 

Başkanlığı, yük taşımacılığına ilişkin faaliyetleri ise Lojistik Dairesi Başkanlığı tarafından 

yürütülmektedir. 

Diğer taraftan Şirketin tanıtım, reklam ve marka yönetimi faaliyetleri başta olmak üzere 

ticari ve uluslararası ilişkilere ait faaliyet konularını da Ticari İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

koordine etmektedir. 

233 sayılı KHK’nın Teşebbüslerin uygulayacakları fiyatlar ve görev zararı uygulaması 

başlıklı 35/1 bendinde “ Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklar, işletmelerinde üretilen mal ve 

hizmet fiyatlarını tespitte serbesttirler.” düzenlemesi yer almaktadır. 

Bu kapsamda yolcu taşıma hizmetlerine ilişkin olarak, Şirket Yönetim Kurulunun 

17.11.2016 tarih ve 11/36 sayılı kararı ile kabul edilen TCDD Taşımacılık AŞ’nin yurtiçi yolcu 

tarifesi çerçevesinde yolcu bilet ücretlerinin belirlenmesine yönelik olarak Genel Müdürlüğe 

yetki verilmesine karar verilmiştir. Söz konusu yetki çerçevesinde Genel Müdürlükçe 

düzenlenen tarifeler çerçevesinde işlemler yürütülmektedir. 

Yük taşıma hizmetlerine ilişkin olarak, Şirket Yönetim Kurulunun 17.11.2016 tarih ve 

11/37 sayılı kararı ile kabul edilen TCDD Taşımacılık AŞ Eşya Tarifesi, Uluslararası Eşya 

Tarifesi ile Gümrüklü Ambarlar Tarifesi çerçevesinde işlemler yürütülmekte olup, Şirket 

Yönetim Kurulunun 27.12.2016 tarih ve 15/44 sayılı kararı ile de Yurtiçi ve Uluslararası 

taşımacılıkla ilgili pazarın elverdiği fiyatlarla sözleşmeler yapmaya ya da tarife veya yeni 

oluşturulan fiyatlarda indirim veya artış yapma hususlarında Genel Müdüre yetki verilmesine 

karar verilmiştir. Söz konusu yetki ile Genel Müdürlükçe düzenlenen tarifeler çerçevesinde 
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işlemler yürütülmektedir. 

Şirketin  kent içi yolcu taşıma (banliyö yolcu taşıma) ücretleri, 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu’nun 9’uncu maddesi gereği Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 

kararları çerçevesinde belirlenmektedir. 

Uluslararası yolcu taşımaları, uluslararası anlaşmalara göre yapılmakta ve tarifeleri de 

bu anlaşmalar ile belirlenmekte olup yürürlükte olan uluslararası tarifelere aşağıda yer 

verilmiştir. 

Yolcu ve bagajların taşınması için uluslararası ortak tarife (SCIC-Special Conditions of 

International Carriage): Bu tarife Türkiye’den Avrupa’ya, Avrupa’dan Türkiye’ye ve 

Türkiye’yi transit geçerek Avrupa ile Yakındoğu arasında karşılıklı olarak yapılan taşımalara 

uygulanmaktadır. 

Güney-Doğu Tarifesi (SET-Group de Traveil des transporteurs du Sud-Est de l’europe 

pour le Trafic des Voyageurs): Balkan ülkeleri arasında yapılan yolcu ve bagaj taşımalarında 

uygulanmaktadır. 

Doğu-Batı tarifesi (Ost-West Tariff): Avrupa ülkeleri ile Beyaz Rusya, Estonya, 

Litvanya, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında yapılan yolcu ve bagaj taşımalarında 

uygulanmaktadır. 

Ortadoğu Demiryolları Uluslararası Yolcu ve Bagaj Tarifesi (CMO-Tarif des voyageurs 

et des bagages du moyen orient): Türkiye, Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün arasında uygulanan 

ortak ücret tarifesinden oluşmaktadır. 

1.5.6.1 Satışlar 

TCDD Taşımacılık AŞ’nin 2017 yılı satışları gerçekleşen ve program tutarlarıyla 

birlikte aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 18: Satışlar Tablosu 
      2016 Yılı     2017  Yılı     

  Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
Satışlar Ölçü Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar 

  Bin Bin TL Bin Bin TL Bin Bin TL 
I-Yolcu taşıma gelirleri Bin TL       
a)Yurtiçi Satışlar Bin TL           

 - Banliyö yolcu taşıma gelirleri Bin TL    111.000  81.298 

 - Anahat yolcu taşıma gelirleri Bin TL    338.848  282.577 

b)Yurtdışı taşıma gelirleri Bin TL    1.152  1.645 

c)Sübvansiyonlar (Kamu hizmet yükümlülüğü) Bin TL    787.000  733.295 

d) Satıştan İndirimler (-) Bin TL      1.685 

Toplam (I)     1.198.000  1.097.130 

II-Yük taşıma gelirleri Bin TL       

a) Yurtiçi yük taşıma gelirleri Bin TL    599.000  682.169 

b)Yurtdışı yük taşıma gelirleri Bin TL    76.000  79.693 

c) Satıştan İndirimler (-) Bin TL      6.171 

Toplam (II)     675.000  755.691 

Yurt içi satış toplamı Bin TL    1.835.848  1.777.657 

Yurt dışı satış toplamı Bin TL     77.152   75.164 

Genel toplam Bin TL     1.873.000   1.852.821 

Arızi Satışlar  Bin TL    40.000  55.397 
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2017 yılında TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yapılan net satışlar toplamı 1.853 milyon 

TL olarak gerçekleşmiştir.  

Ankara-İstanbul hattının yük taşımacılığına kapalı olması, aynı şekilde hızlı tren 

çalışmalarının etkisiyle İstanbul’da Haydarpaşa Garı’nın ulaşıma kapatılması ve banliyö 

seferlerinin durdurulmuş olması, yük ve yolcu taşımacılığına ilişkin satışların artmasına engel 

olmaktadır. 

Kapalı hatların ulaşıma açılmasıyla bu alanda yolcu ve yük taşıma gelirlerinin artması 

beklenmekte olup, yatırımların gecikmelere mahal verilmeksizin süratle tamamlanmasında 

önemli yarar bulunmaktadır. 

Şirketin Mamul, Yarı Mamul ve Ticari Mal Stoklarını gösteren tabloya aşağıda yer 

verilmiştir. 

Tablo 19: Mamul, Yarı Mamul ve Ticari Mal Stokları Tablosu 

Stoklar 

TCDD'den 

devreden stok 
 

2017 yılında  

2018 yılına 

devreden 

stok Giren Çıkan 

(Bin TL) (Bin TL) (Bin TL) (Bin TL) 

1- İlk madde ve malzemeler  350.450 1.719.969 1.634.648 435.771 

2- Yarı mamuller  541  1.583.202  1.583.743 -  

3-Ticari mallar    3    3 

4- Verilen Sipariş Avansları  23.862 18.545 5.317 

  Genel Toplam  350.991  3.327.036  3.236.936  441.091 

 

TCDD tarafından Taşımacılık AŞ’ye devredilen 351 milyon TL tutarındaki ilk madde, 

mamul, yarı mamul ve ticari mal stoklarına, 2017 yılında 3.327 milyon TL tutarında giriş 

yapılmış, aynı dönem 3.237 milyon TL’sinin çıkış yapılması ile 2018 yılına 441,1 milyon TL 

tutarında stok devretmiştir.  

1.5.6.2 Satış Sonuçları 

TCDD Taşımacılık AŞ’nin 2017 faaliyet dönemi satış sonuçları ile satış programı 

aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 20: Satış Sonuçları Tablosu 

Satış sonuçları 
 

Net satışlar 
Satışların 

maliyeti 
Faaliyet 

giderleri 

Satış 

maliyetleri 

toplamı 

Faaliyet 

kârı/zararı 

Net satışlara 

göre 

kar/zarar 

Satış 

maliyetine 

göre kâr/ 

zarar 
Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % % 

A- Taşıma Gelirleri toplamı  1.119.526       

1- Yolcu taşıma gelirleri (yurt içi + yurt dışı)  364.984       

  - Marmaray    81.298        

  - Bölgesel yolcu taşıma gelirleri   46.816        

  - Anahat yolcu taşıma gelirleri   48.189        

  - YHT  yolcu taşıma gelirleri 188.681        

2- Yük taşıma gelirleri (yurt içi + yurt dışı)  754.542       

B - Diğer Gelirler (Kamu hizmet yükümlülüğü)  733.295       

 - Bölgesel Kamu hizmet yükümlülüğü geliri 325.125        

 - Anahat Kamu hizmet yükümlülüğü geliri 310.147        

 - YHT  Kamu hizmet yükümlülüğü geliri   98.023        
                                       Genel toplam (A+B) 1.852.821 2.378.634 107.771 2.486.405 (633.585) (34) (27) 
                                               Satış programı 1.913.000 2.195.916 98.430 2.294.046 (381.346) (20) (17) 

                                        Programa göre fark (60.179) 182.718 9.341 192.359 (252.239)   
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2017 yılında 2.486 milyon TL toplam satış maliyetine karşılık 1.853 milyon TL gelir 

elde edilmiş, 633 milyon TL faaliyet zararı meydana gelmiştir.  

Şirketin 2017 yılına ait işletme faaliyetlerine ilişkin göstergeler, program ve gerçekleşen 

değerleriyle birlikte aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo 21: İşletme Faaliyetlerine İlişkin Göstergeler  

  2017 

  Göstergeler Program Gerçekleşen 

  % % 

1- Maliyet giderleri göstergesi:     

Satışların maliyeti X 100 = 
114 129 

Net satışlar 
  

2- Faaliyet giderleri göstergesi:   

Faaliyet giderleri X 100  = 5 5 
Net satışlar 

  

3- Satış göstergesi:   
Satış maliyetleri toplamı X 100 = 

119 134 
Net satışlar 

  

4- Faaliyet sonucu göstergesi:   
Faaliyet zararı X 100   = 

(19) (34) 
Net satışlar   

2017 yılı satış programı ile şirketin her 100 TL’lik satış hasılatı elde etmesi için 114 TL 

satış maliyeti ve 5 TL faaliyet gideri olmak üzere toplam 119 TL satış maliyeti oluşacağı ve 19 

TL faaliyet zararı oluşacağı öngörülmüştür.  

Faaliyet döneminde gerçekleşme ise 100 TL’lik satışa karşılık 129 TL’si satış maliyeti 

ve 5 TL’si faaliyet gideri olmak üzere satış maliyetleri toplamının 134 TL olarak gerçekleştiği, 

bunun sonucu olarak 34 TL faaliyet zararının oluştuğu belirlenmiştir. 

1.5.7 Bağlı Şirketler/Ortaklıklar ve İştirakler 

233 sayılı KHK’nın “Tanımlar ve kısaltmalar” başlıklı 2’nci maddesinde “ İştirak; 

iktisadi devlet teşekküllerinin veya kamu iktisadi kuruluşlarının veya bağlı ortaklıklarının, 

sermayelerinin en az yüzde onbeşine, en çok yüzde ellisine sahip bulundukları anonim 

şirketlerdir.” olarak tanımlanmıştır. Mevzuata göre iştirak tanımına uymamasına karşın TCDD 
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Taşımacılık AŞ’nin faaliyet konusuna giren ve TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 

devredilen Uluslararası şirketlere ait hisselere aşağıda yer verilmiştir. 

EUROFİMA (European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock): 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü demiryolu çeken ve çekilen araçların finansmanı için 

Avrupa Şirketi olan ve İsviçre’de faaliyet gösteren EUROFİMA'nın 1955 yılından bu yana 

hissedarları arasında yer almıştır. Şirketin 26 ülkeden hissedarı bulunmakta olup, TCCD 

tarafından EUROFİMA’daki üyeliği için % 0,04 oranında 104 hisse karşılığı 1.040.000 CHF 

(İsviçre Frankı) taahhüt edilmiş ve bu tutarın 832.000 CHF’si (İsviçre Frankı) ödenmiştir. 

TCCD’nin yeniden yapılanma sonrası EUROFİMA ile yürütülecek faaliyetler TCDD 

Taşımacılık AŞ’nin iştigal alanına girdiğinden, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim 

Kurulu tarafından alınan 21.06.2017 tarih ve 17/127 sayılı karar ile EUROFİMA’ya ait hisseler, 

TCDD Taşımacılık AŞ’ye bedelsiz olarak devredilmiştir. 

TCDD Taşımacılık AŞ Yönetim Kurulunun 17.07.2017 tarih ve 14/42 sayılı kararı ile 

de; EUROFİMA’ya ait hisselerin bedelsiz devri ile bu konuda yapılacak tüm işlemleri yerine 

getirmek üzere Şirket Genel Müdürüne yetki verilmesine karar verilerek TCDD Taşımacılık 

AŞ kayıtlarına alınmıştır. 

BBC (Bureau Central de Compensation):  

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, 14.02.1925 tarihinde kurulan BCC’ye 1 adet hisse 

karşılığı 750 Euro bedelle hissedarı olarak mali konulardaki takas işlemlerini yürütmek olan 

Şirketin amacı; merkezi takas sistemiyle üyeler arasındaki borçların ve alacakların miktarının 

ve sayısının azaltılması olarak belirlenmiştir. 

TCCD’nin yeniden yapılanma sonrası yolcu ve yük taşımacılığı hizmetleri TCDD 

Taşımacılık AŞ’nin iştigal alanına girdiğinden, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim 

Kurulu tarafından alınan 21.06.2017 tarih ve 17/128 sayılı karar ile BCC’ye ait hisseler, TCDD 

Taşımacılık AŞ’ye bedelsiz devredilmiştir. 

TCDD Taşımacılık AŞ Yönetim Kurulunun 17.07.2017 tarih ve 14/43 sayılı kararı ile 

de; BCC’ye ait hisselerin bedelsiz devri ile bu konuda yapılacak tüm işlemleri yerine getirmek 

üzere Şirket Genel Müdürüne yetki verilmesine karar verilerek TCDD Taşımacılık AŞ 

kayıtlarına alınmıştır. 
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1.5.8 Yatırımlar 

Yüksek Planlama Kurulunun 03.10.2016 tarihli ve 2016/28 sayılı Raporu ile Bakanlar 

Kurulu’na sunulan “2017 Yılı Programı” ile “2017 Yılı Programının Uygulanması, 

Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”, 2016/9368 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul 

edilerek 19.10.2016 tarih ve 29862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Bakanlar Kurulu Kararı’nda özetle;  

-2017 Yılı Yatırım Programı uygulamalarında Onuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli 

Program (2017-2019) ve 2017 Yılı Programının önceliklerinin esas alınacağı, 

-2017 Yılı Yatırım Programında yer almayan herhangi bir proje için harcama 

yapılamayacağı, yatırım projelerinin finansman kaynağının türüne bakılmaksızın (hibe, arsa 

karşılığı vb. dâhil) yatırım programıyla ilişkilendirilmesi zorunluğu bulunduğu, proje 

ödeneklerinin yatırım ile ilgili olmayan amaçlar için kullanılmamasının esas olduğu, proje 

ödenekleri arasında bu Karar’da belirtilen esaslar dışında aktarma yapılamayacağı, 

-Toplu ve toplulaştırılmış projelere ilişkin olarak; 

Toplu projelerin detay programlarının belirlenmesi ile mevcuda ilave ve çıkarmalar 

dâhil yıl içindeki revizyonlarının Kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu Bakanın, üniversitelerde 

rektörün ve diğer kurumlarda kurum üst düzey yöneticisinin onayıyla belirleneceği ve 

Kalkınma Bakanlığına 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 Kalkınma Bakanlığına bildirileceği ve kuruluşun internet 

sitesinde yayımlanacağı, yatırım programında müstakil proje olarak yer alması gereken 

projelerin toplulaştırılmış proje kapsamında bildirilmesi durumunda Kalkınma Bakanlığının 

söz konusu alt projenin ilgili detay programından çıkarılması hususunu 30 gün içerisinde 

Kuruluşa bildireceği, 

Detayı tadat edilmiş toplulaştırılmış projelerin alt projeleriyle ilgili işlemlerin müstakil 

projelerdeki gibi uygulanacağı,  

-Proje parametrelerinde yıl içinde yapılacak değişikliklere ilişkin olarak; 
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2017 Yılı Yatırım Programında yer alan toplu ve toplulaştırılmış projelerin detay 

programlarındaki değişiklikler ve bu itibarla ihtiyaç duyulacak ana proje grubu revizyonları ile 

toplu ve toplulaştırılmış proje detayı dışında kalan diğer projeler hakkında, 

2017 yılında bitirilmesi programlanmış projeler hariç, süre değişikliklerinin Kalkınma 

Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanın onayıyla 

yapılacağı, 2016 yılında bitirilmesi programlanmış projelerde ise süre değişikliklerinin 

Kalkınma Bakanının onayıyla yapılacağı, 

İhale edilmiş projelerin sözleşme bedelinde, fiyat ve kur değişikliğinden kaynaklanan 

artış ile anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen işlerde sözleşme bedelinin toplamda %10’una, 

birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilen işlerde ise toplamda %20’sine kadar iş artışından 

kaynaklanan maliyet değişikliklerinin Kalkınma Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla, kuruluşun 

bağlı veya ilgili olduğu Bakanın onayıyla yapılacağı; yukarıda belirtilen oranların üzerindeki iş 

artışından kaynaklanan proje maliyet değişikliklerinden proje maliyeti 250 milyon TL’nin 

altında olanların Kalkınma Bakanının onayıyla, 250 milyon TL’nin üzerinde olanların Yüksek 

Planlama Kurulu tarafından karara bağlanacağı, 

Her türlü kaynaktan proje ödeneğine (toplulaştırılmış projelerin alt projeleri dâhil) yıl 

içinde yapılacak toplam 100 milyon TL’ye kadar ek ödenek tahsislerinin Kalkınma 

Bakanlığının onayı ile proje bazında bu tutarı aşan ek ödenek tahsislerinin ise Yüksek Planlama 

Kurulunca karara bağlanacağı, 

Kuruluşların dış finansman ile yürütecekleri projelerde, 4749 sayılı Kamu Finansmanı 

ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak çıkarılmış 

olan yönetmelikler hükümlerine uyulacağı, dış finansman kullanımlarının Yatırım Programı ile 

ilişkilendirilmesinin esas olduğu, 

Yatırım Programında yer alan işlerden sari ihaleli projelerin sözleşme bedelinin 

sözleşmenin imzalanmasını müteakip proje sahibi kuruluşlar tarafından 30 gün içerisinde 

Kalkınma Bakanlığına bildirileceği, 

-Kuruluşların proje revizyon taleplerini 15.12.2017 tarihine kadar Kalkınma 

Bakanlığına göndereceği ve yıl sonuna kadar sonuçlandırılacağı, 

Hükümleri yer almıştır. 
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14.01.2017 tarih ve 29948 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017 Yılı 

Yatırım Programında TCDD Taşımacılık AŞ Yatırım Projeleri yer almamıştır. 

TCDD Yönetim Kurulunun 26.01.2017 tarih ve 4/16 sayılı Kararıyla TCDD 

Taşımacılık AŞ’ye devredilecek projelere ilişkin protokol yapılması hususunda Genel 

Müdürlüğe yetki verilmiştir. 

TCDD Genel Müdürlüğünün 31.01.2017 tarih ve 50564 sayılı yazısıyla, TCDD’nin 

2017 Yılı Yatırım Programında yer alan 39 adet projeden 2010E010090 no.lu “Demiryolu 

Araçları İmal ve Temini” projesi 30.047 bin TL, 2017C280070 no.lu “Muhtelif İşler ve 

Tamamlama” projesi 49.520 bin TL, 2017E010020 no.lu “Çekilen Araçların İmali ve 

Modernizasyonu” projesi 130.000 bin TL ödenekle tamamen, 2017E010060 nolu “Muhtelif 

İşler ve Tamamlama” projesi 120.000 bin TL ödenekle (kısmi şekilde) TCDD Taşımacılık 

AŞ’ye devredilmiştir. TCDD tarafından TCCD Taşımacılık AŞ’ye 329.567 bin TL ödenek 

aktarılmıştır. 

Projeler: 

TCDD tarafından TCDD Taşımacılık AŞ’ye devredilen ve 2017 Yılı Yatırım 

Programında yer alan projelerin proje tutarları, ödenekleri ile harcama ve gerçekleştirme 

oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
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Tablo 22: 2017 Yılı Yatırım Tablosu  

Projeler 

 

 

Projenin 
Başlangıçtan 2017 yılı 

sonuna kadar 

2017 yılı 

ödeneğinin 

son tutarı                   

 

(Bin TL) 

2017 yılında 
Gerçekleşme %'si 

Nakdi Fiziki 

Başlama ve 

bitiş yılı 

Son Tutarı                           

 

(Bin TL) 

Nakit 

Ödeme                  

(Bin TL) 

Fiziki 

Ödeme                  

(Bin TL) 

Nakit 

Ödeme           

(Bin TL) 

Fiziki 

Ödeme                  

(Bin TL) 

Tümünde  2017 

Yılında 

Tümünde  2017 

Yılında 

  A-Etüt proje işleri                  

  a) 2017 yılında bitenler   
 

  
  

  
 

       

  Toplam (a)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  b) 2017 yılından sonraya kalanlar   
 

  
  

  
 

       

  Toplam (b)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Toplam (A)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  B-Devam eden projeler                  

  a) 2017 yılında bitenler                  

   Toplam (a)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  b) 2017 yılından sonraya kalanlar                  

   2- Demiryolu Ulaştırması Sektörü                  

2016E010090 

Demiryolu araçları imal ve temini   2.814.141 0 0 7 0 0 0 0 0 0 

Akıllı manevra aracı 2016-2017 9.047 0 
 

1 0 0 0 0 0 0 

DE anahat lokomotifi 2016-2017 277.032 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Milli EMU Tren seti 2016-2020 564.185 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Elektrikli ana hat lokomotifi temini 2017-2021 854.451 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Elektrikli tren seti temini 2017-2021 861.664 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Enerji ölçüm ve faturalandırma sis. 2017-2018 29.884 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Çeken araçlara ERTMS ekipmanı .temini 2017-2021 217.878 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

  Toplam (2)   2.814.141 0 0 7 0 0 0 0 0 0 

  Toplam (b)   2.814.141 0 0 7 0 0 0 0 0 0 

  Toplam (B)   2.814.141 0 0 7 0 0 0 0 0 0 

  C-Yeni Projeler                  

   a)2017 yılında bitenler                   

   1-İmalat Sektörü   
 

  
  

  
 

  
 

    

2017C280070 Muhtelif İşler ve Tamamlama 2017-2017 20.632 15.432 15.432 20.632 15.432 15.432 75 75 75 75 

  Toplam (1)   20.632 15.432 15.432 20.632 15.432 15.432 75 75 75 75 

   2- Demiryolu Ulaştırması Sektörü                  

2017E010020 Çekilen Araçların İmali ve Modernizasyonu 2017-2017 280.500 396.466 396.466 280.500 396.466 396.466 141 141 141 141 

2017E010060 Muhtelif İşler ve Tamamlama 2017-2017 120.002 119.550 119.550 120.002 119.550 119.550 100 100 100 100 

  Toplam (2)   400.502 516.016 516.016 400.502 516.016 516.016 129 129 129 129 

  Toplam (a)   421.134 531.448 531.448 421.134 531.448 531.448 126 126 126 126 

  b) 2017 yılından sonraya kalanlar             
 

    

  Toplam (b)   0 0 0 0 0 0         

  Toplam ( C)   421.134 531.448 531.448 421.134 531.448 531.448 126 126 126 126 

  Toplam (A+B+C)   3.235.275 531.448 531.448 421.141 531.448 531.448 16 126 16 126 
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2017 yılında; TCDD Taşımacılık AŞ’ye revize edilmiş şekliye 421.141 bin TL ödenek 

ayrılmış 531.448 bin TL harcama yapılarak %126 oranında nakdi ve fiziki gerçekleşme 

sağlanmıştır.  

TCDD Taşımacılık AŞ’nin 2017E010020 no.lu “Çekilen Araçların İmali ve 

Modernizasyonu Projesi” için 130.000 bin TL ödenek ayrılmış, yılı içerisinde ödeneği 280.500 

bin TL olarak revize edilmiştir. Cari yılsonunda yapılan harcama tutarı 396.466 bin TL olup 

ödenek üstünde % 41 oranında fazlasıyla 115.966 bin TL harcama yapılmıştır. 

2017E010060 no.lu “Muhtelif İşler ve Tamamlama Projesi”nin, önceki yıldan devam 

eden Ön Isıtma, Fren Testi, Trafo Testi (20017E010060.02.09.0003) ile Transport Ünitesi 

Kurulması (20017E010060.02.09.0007) alt projeleri için 2016 yılında 1.812.447 TL harcama 

yapılmıştır. 

2017 Yılı Yatırım Kararnamesi’nin 5’inci maddesi gereği toplu projeler ile 

toplulaştırılmış projelerin detay programının belirlenmesi, 7’nci maddesi gereği proje 

parametrelerinde yıl içerisinde değişiklik yapılması: 

TCDD Taşımacılık AŞ’ye devredilen ve 2017 Yılı Yatırım Programında toplu proje 

şeklinde yer alan 2017C280070 nolu “Muhtelif İşler ve Tamamlama Projesi”, 2017E010020 

no.lu “Çekilen Araçların İmali ve Modernizasyonu Projesi” ve 2017E010060 nolu “Muhtelif 

İşler ve Tamamlama Projesi”nin alt proje ve ödenekleri, TCDD tarafından belirlenip 

31.01.2017 tarih ve 50536 sayılı yazı ekinde onay için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığına gönderilmiş ve anılan Bakanlığın 14.02.2017 tarih ve 14099 sayılı Oluruyla 

onaylanarak, 16.02.2017 tarih ve 14389 sayılı yazı ekinde TCDD’ye gönderilmiştir.  

TCDD Genel Müdürlüğünün 10.02.2017 ve 12075 sayılı teklifi ve Ulaştırma, Denizcilik 

ve Haberleşme Bakanlığının 10.02.2017 tarihli Oluruyla, 2017 Yılı Yatırım Programında 

TCDD Genel Müdürlüğü uhdesindeki projelerle ilgili revizyonlarda 2017 Yılı Yatırım 

Kararnamesi’nin 7’nci maddesi (f) bendi hükmü çerçevesinde, söz konusu 2016/9368 sayılı 

Kararname’de Bakan onayına bırakılan yetkinin tamamının, bilgi vermek ve diğer hükümlere 

de uygun olarak kullanılmak üzere TCDD Genel Müdürüne devri uygun görülmüştür. 

TCDD Taşımacılık AŞ’ye devredilen ve 2017 Yılı Yatırım Programında toplu proje 

şeklinde yer alan projelerin ödenek değişikliği işlemleri Şirketin talepleri doğrultusunda TCDD 

Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. 
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4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi (g) bendine göre ihaleye katılamayacak 

olanlar hakkındaki işlemler: 

4734 sayılı Kanun’un 684 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 11’inci 

maddesi (g) bendinde terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel 

Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat 

Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişilerin ihalelere 

katılamayacağı, bu yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin ihale dışı bırakılarak geçici 

teminatlarının gelir kaydedileceği, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit 

edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatının gelir kaydedilerek 

ihalenin iptal edileceği belirtilmiştir. 

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen mal alımı ihalelerin bir 

kısmında istekliler hakkında yapılmakta olan güvenlik soruşturmaları tamamlanmadan, 

güvenlik soruşturmasının olumsuz gelmesi durumunda sözleşmenin iptal edilmesi kaydıyla 

ihale kararları onaylanmış ve yüklenicilerle sözleşme imzalanmıştır. 

Satın Alma Dairesi Başkanlığı tarafından Araç Bakım Dairesi Başkanlığına iletilen 

19.12.2017 tarih ve 180205 sayılı yazıda ise mal alımı ihalelerinden; 27.12.2016 tarihinde 

ihalesi yapılan 2 kalem pantograf arşe kömürü, 12.01.2017 tarihinde ihalesi yapılan 140 takım 

(sağ/sol) derayman pabucu, 10.02.2017 tarihinde ihalesi yapılan 7 adet 1.000 tonluk akülü 

manevra aracı, 15.03.2017 tarihinde ihalesi yapan 6 adet furgon vagonunun zırhla kaplanması, 

06.09.2017 tarihinde ihalesi yapılan DE 24000 tipi lokomotiflerin periyodik bakım ve 

onarımları ile bu araçlara ait ana akşamlarının tamiratlarında kullanılmak üzere 6 kalem yedek 

malzeme, 25.09.2017 tarihinde ihalesi yapılan mevcut DE 22000-DE33000, DE 24000, MT 

15000-MT 30000 tipi taşıtlar ile jeneratör vagonlarının bakım ve onarımlarında kullanılmak 

üzere 9 kalem yağ, yakıt ve hava filtresi, 26.09.2017 tarihinde ihalesi yapılan 59 kalem yedek 

malzeme,  07.11.2017 tarihinde ihalesi yapılan 10 adet hidrolik tork anahtarı ve ekipmanı, 

21.11.2017 tarihinde ihalesi yapılan 151 kalem yedek malzeme, 06.12.2017 tarihinde ihalesi 

yapılan 6 adet plaktorna ünitesi, 08.12.2017 tarihinde ihalesi yapılan 1.000 adet soğutma 

radyatörü, 13.12.2017 tarihinde ihalesi yapılan 41 kalem yedek, 18.12.2017 tarihinde ihalesi 

yapılan 143 adet yardımcı güç ünitelerinin malzeme dâhil parçalı bakım onarımı ihaleleri ile 

ilgili olarak güvenlik soruşturmalarına yönelik cevaplar ilgili Makamlardan gelmediği için bu 

ihalelerin sonuçlandırılamadığı ifade edilmektedir. 
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30.03.2018 tarihi itibariyle yapılan denetimlerde, TCDD Taşımacılık AŞ’nin ilişkili 

olduğu 81 adet firma hakkındaki araştırmaların tamamlandığı, 57 firma hakkındaki 

araştırmaların ise devam ettiği görülmüştür. 

TCDD 2017 Yılı Yatırım Programında yer alıp TCDD Taşımacılık AŞ’ye devredilen 

projeler aşağıda incelenmiştir. 

A-Etüt proje işleri: 

2017 Yılı Yatırım Programında etüt proje işi yer almamıştır. 

B-Devam eden projeler: 

a) 2017 yılında bitenler: 

2017 Yılı Yatırım Programında yılı içerisinde biten devam eden proje yer almamıştır. 

b) 2017 yılından sonraya kalanlar: 

Yatırım Programında 2017 yılından sonraya kalan 1 adet proje yer almıştır. 

Demiryolu Araçları İmal ve Temini Projesi (2016E010090): 

Demiryolu Araçları İmal ve Temini Projesi 2017 Yılı Yatırım Programında 20 adet ana 

hat lokomotifi, 20 adet elektrikli tren seti, 1 adet hızlı tren seti ve 7 adet diğer taşıtlar 

karakteristiği ve 30.047 bin TL ödenekle yer almıştır.  

TCDD Genel Müdürlüğünün 26.09.2017 tarih ve 365110 sayılı Oluruyla, DE ana hat 

lokomotifi alt projesinin ödeneği 20.000 bin TL’den 10 bin TL’ye, Milli EMU Tren Seti alt 

projesinin ödeneği 1.000 bin TL’den 10 bin TL’ye düşürülmüş, projenin revize ödeneği 9.067 

bin TL olarak belirlenmiştir. 

Ayrıca, TCDD Genel Müdürlüğünün 26.09.2017 tarihli talebi üzerine Kalkınma 

Bakanlığının 06.10.2017 tarihli yazısıyla 9.067 bin TL ödeneğinden 9.037 bin TL çekilerek 

2017 Yılı ödeneği 30 bin TL olarak revize edilmiş 28.09.2017 tarihli ve 09.10.2017 tarihli 

yazılarla Taşımacılık AŞ’ye bildirilmiştir. 

TCDD Genel Müdürlüğünün 15.12.2017 tarih ve 480853 sayılı Oluruyla, DE ana hat 

lokomotifi alt projesinin revize edilmiş şekliyle 10 bin TL olan ödeneğine 4.000 bin TL 

eklenerek yeni revize ödeneği 4.010 bin TL olarak belirlenmiş ve 27.12.2017 tarihli yazıyla 
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TCDD Taşımacılık AŞ’ye bildirilmiştir. 

Demiryolu Araçları İmal ve Temini Projesi kapsamında; TCDD’nin 11.05.2017 talebi 

üzerine, Yüksek Planlama Kurulunun 11.12.2017 tarih ve 2017/42 sayılı Kararıyla, 

-Elektrikli Ana Hat Lokomotifi Temini Projesi 854.461 bin TL proje tutarı ve 1.000 bin 

TL ödenekle, 

-EMU Tren Seti Temini Projesi 861.664 bin TL proje tutarı ve 1.000 bin TL ödenekle, 

-Enerji Ölçüm ve Faturalandırma Sistemi Projesi 29.884 bin TL proje tutarı ve 1.000 

bin TL ödenekle, 

-Çeken Araçlara ERTMS Ekipmanı Temini Projesi 217.878 bin TL proje tutarı ve 1.000 

bin TL ödenekle, 

alt projeler arası ödenek aktarması yapılmak suretiyle 2017 Yılı Yatırım Programına 

dâhil edilmelerine karar verilmiştir. 

TCDD Genel Müdürlüğünün 18.01.2018 tarih ve 28893 sayılı Oluruyla; Akülü Manevra 

Aracı alt projesinin 10 bin TL olan 2017 yılı ödeneğinden 9 bin TL çekilerek 1.000 TL'ye 

düşürülmesine, DE Ana Hat Lokomotifi alt projesinin 10 bin TL olan 2017 yılı ödeneğinden 9 

bin TL çekilerek 1.000 TL'ye düşürülmesine, Milli EMU Tren Seti alt projesinin 10 bin TL olan 

2017 yılı ödeneğinden 9 bin TL çekilerek 1.000 TL'ye düşürülmesine, Elektrikli Ana Hat 

Lokomotifi Temini projesinin 1.000 bin TL olan 2017 yılı ödeneğinden 999 bin TL çekilerek 

1.000 TL'ye düşürülmesine, EMU Tren Seti Temini projesinin 1.000 bin TL olan 2017 yılı 

ödeneğinden 999 bin TL çekilerek 1.000 TL'ye düşürülmesine, Enerji Ölçüm ve Faturalandırma 

Sistemi projesinin 1.000 bin TL olan 2017 yılı ödeneğinden 999 bin TL çekilerek 1.000 TL'ye 

düşürülmesine karar verilmiş, Demiryolu Araçları İmal ve Temin Projesinin revize edilmiş 

şekliyle 2017 yılı nihai ödeneği 7 bin TL olarak belirlenmiş ve 24.01.2018 tarihinde TCDD 

Taşımacılık AŞ’ye bildirilmiştir. 

7 adet alt proje için 2017 yılında harcama yapılmamıştır. 

C-Yeni projeler: 

2017 Yılı Yatırım Programında 3 adet yeni proje yer almıştır. 

a)2017 yılında bitenler: 
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İmalat sektöründe 1 adet yeni proje ve demiryolu ulaştırması sektöründe 2 adet yeni 

proje yer almıştır. Bu projeler aşağıda izah edilmiştir. 

-Muhtelif İşler ve Tamamlama Projesi (2017C280070): 

Muhtelif İşler ve Tamamlama Projesi 2017 Yılı Yatırım Programında bina bakım 

onarımı, donanım onarımı, makine-teçhizat, tamamlama karakteristiği ve 49.520 bin TL proje 

tutarı aynı tutarda ödenekle yer almış, projenin tamamı TCDD Taşımacılık AŞ’ye 

devredilmiştir. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 14.02.2017 tarihinde onaylanan 

detay programında, proje ödeneğinin 17.806 bin TL’si karşılığı 30 adet alt projesi için yapılacak 

işler belirlenmiş, 31.714 bin TL karşılığı yapılacak işler ise belirlenmemiştir.  

TCDD’nin 14.12.2017 tarihli talebi üzerine Kalkınma Bakanlığının 22.12.2017 tarih ve 

5939 sayılı yazısıyla Projenin revize ödeneği 49.520 bin TL’den 20.632 bin TL’ye indirilmiştir. 

Yatırım faaliyetleri Türkiye çapında 1. Bölge Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğü, 3.Bölge 

Müdürlüğü, 4. Bölge Müdürlüğü, 5. Bölge Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürlüğü, 7. Bölge 

Müdürlüğü, Ankara Demiryolu Fabrikası Müdürlüğü (ADF), Marmaray İşletme Müdürlüğü ve 

Merkez teşkilatı tarafından yürütülmüş, 20.632 TL revize ödenek karşılığı 118 adet alt proje 

için 15.432 bin TL harcama yapılmıştır. 55 adet alt detay projesi için harcama yapılmamıştır. 

2017C280070 no.lu Muhtelif İşler ve Tamamlama Projesi kapsamındaki mal ve hizmet 

alımları genelde açık ihale usulü ve çok sayıda doğrudan temin ile gerçekleştirilmiştir. 

4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde; 

“Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri 

kısımlara bölünemez. 

Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale 

usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.” 

hükmü yer almıştır. 

Muhtelif İşler ve Tamamlama Projesi kapsamında her bölge müdürlüğünün kendi satın 

alma yöntemini uygulaması yerine aynı tasnif sınıfı içerinde yer alan alımların maliyet unsurları 

da karşılaştırılarak kısımlara bölünmeden ihale edilmesi hususu değerlendirilmelidir. 
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Proje kapsamındaki DE 24000 tipi lokomotifler için mikro işlemcili röle sistemi 

uygulaması aşağıda izah edilmiştir. 

DE 24000 tipi lokomotifler için mikro işlemcili röle sistemi uygulaması 

(2017C280070.10.05): 

80 adet DE 24000 tipi lokomotifler için mikro işlemcili röle sistemi uygulaması alt detay 

projesi 2017 yılı içerisinde yatırım programına alınmış, TCDD Genel Müdürlüğünün 

25.08.2017 tarih ve 332967 sayılı Oluruyla 515 bin TL ödenek ayrılmış, 22.12.2017 tarih ve 

482828 sayılı Oluruyla ödeneğinin tamamı başka projelere aktarılmıştır. 

Araç Bakım Daire Başkanlığı tarafından 14.09.2017 tarihinde 2 adet firmadan sırasıyla 

56.250 TL/adet ve 55.000 TL/adet şeklinde alınan tekliflerinin aritmetik ortalaması alınarak 

birim yaklaşık maliyeti 55.625 TL/adet ve 80 adet mikro işlemcili röle sistemi uygulaması işinin 

yaklaşık maliyeti 4.450.000 TL olarak hesaplanmıştır. 

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısının 26.10.2017 tarih ve 149931 sayılı 

Oluruyla, mevcut DE 24000 tipi lokomotiflerden 80 adedine mikro işlemcili röle sistemi 

uygulaması işinin, 4.450 bin TL yaklaşık maliyet üzerinden TCDD Taşımacılık Mal ve Hizmet 

Alımı İhale Yönetmeliği’nin 15’inci maddesine göre açık ihale usulüne göre ihale edilmesine 

onay verilmiştir.  

İhale ilanı yayınlandıktan sonra zeyilname düzenlenerek teknik şartnamenin bazı 

maddelerinde değişiklik yapılmıştır. 

22.12.2017 tarihinde açık ihale usulüyle gerçekleştirilen ihaleye 3 adet istekli katılmış, 

birinci istekli 2.460 bin TL, ikinci istekli 3.548 bin TL ve üçüncü istekli 20.337,6 bin TL teklif 

sunmuştur.  

TCDD Taşımacılık İhale Komisyonunun 2017 yılına ilişkin bila tarihli Kararında, %15 

oranında yerli teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması sonucu birinci isteklinin 

teklifinin 2.460 bin TL, ikinci isteklinin teklifinin 3.548 bin TL ve üçüncü isteklinin teklifinin 

23.388 bin TL olduğu, birinci ve üçüncü isteklilerin tekliflerinin tam ve usulüne uygun olduğu, 

ikinci isteklinin teklifinde eksik belgelerin bulunduğu ve tamamlatılması durumunda ekonomik 

açıdan en avantajlı teklif sıralaması değişmeyeceği gerekçesiyle eksik belgelerin istenilmesine 

gerek olmadığı ve birinci teklif sahibinin nihai teklifinin 2.450 bin TL olduğu belirtilmiş ve 

mevcut DE 24000 tipi lokomotiflerden 80 adedine mikro işlemcili röle sistemi uygulaması mal 
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alımı işinin, 2.450 bin TL bedelle ihale edilmesine ve ihale kararının Genel Müdürlüğün 

onayına sunulmasına karar verilmiştir.  

TCDD Taşımacılık İhale Komisyonunun Kararı, 28.12.2017 tarihinde Genel Müdür 

Yardımcısı tarafından onaylanmıştır. 

Yükleniciyle 04.01.2018 tarihinde mal alımı sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmenin 

5’inci maddesinde işin konusu; “İdarenin ihtiyacı olan ve ekli birim fiyat teklif cetvelinde 

miktar, tip, özellik ve sair detayları bulunan DE 24000 tipi lokomotiflerden 80 adedine mikro 

işlemcili röle sistemi uygulaması temini işine ait ihale dokümanı, şartname ve bu sözleşmede 

belirlenen şartlar dâhilinde Yüklenici tarafından sağlanması işidir.” şeklinde tarif edilmiştir. 

Çalışmalar devam etmektedir. 

-Çekilen Araçların İmali ve Modernizasyonu Projesi (2017E010020): 

Çekilen Araçların İmali ve Modernizasyonu Projesi 2017 Yılı Yatırım Programında 

1200 adet vagon karakteristiği (yolcu ve yük vagonu yapım ve revizyon ile lokomotif revizyonu 

konusunda açıklama yapılmamıştır.) ve 130.000 bin TL ödenekle yer almıştır. 

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından TCDD’nin bağlı ortaklıklarından;  

-TÜVASAŞ’a gönderilen 18.11.2016 tarihli yazıda, 2017 Yılı İş Programı kapsamında 

46 adet dizel tren seti imalatı ve 390 adet modernizasyon ve onarım işi, 

-TÜDEMSAŞ’a gönderilen 23.11.2016 tarihli yazıda, 2017 Yılı İş Programı 

kapsamında 690 adet yük vagonu imalatı ve 2.650 adet yük vagonu tamiratı, 

-TÜLOMSAŞ’a gönderilen 23.11.2016 tarihli yazıda, 2017 Yılı İş Programı 

kapsamında 510 yük vagonu imalatı, 25 adet DE 24000 lokomotif yardımcı güç ünitesi (APU) 

montajı, 325 adet lokomotif bakım ve onarımı, 2913 adet loko komponentleri onarımı, 376 adet 

vagon onarım ve komponentleri revizyonu, 

İşlerinin yapılmasının planlandığı bildirilmiştir. 

TCDD Yönetim Kurulunun 26.01.2017 tarih ve 4/18 sayılı Kararıyla TÜVASAŞ’ın 

2017 Yılı İş Programı ve Bütçesinin onaylanmasına, Teşebbüs ve TCDD Taşımacılık AŞ’ye 

yapılacak satışlarda ilgili birimleriyle mutabakat sağlanarak fatura edilmesine, birim saatleri 

belirlenmiş olan veya olmayan Teşekküle yapılacak devirlerde fiili üretim maliyetlerine dönem 
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giderleri için %5,53 ve dönem giderleri dâhil satış maliyetlerine %4 oranında gayri safi kar 

payının ilave edilmesi suretiyle fatura edilmesine karar verilmiştir. TÜVASAŞ’ın 2017 Yılı İş 

Programı ve Bütçesinde brüt satış tutarı; muhtelif tipte 46 adet dizel tren seti imalatı için 

210.226.820 TL, muhtelif tipte 50 adet dijital istikamet levhası için 1.214.103 TL, diğer yapım 

işleri için 38.976.632 TL, muhtelif tipte 391 adet onarım işi için 197.189.250 olmak üzere 

toplam 447.606.805 TL olarak belirlenmiştir. 

TÜVASAŞ’ın 2017 Yılı İş Programı ve Bütçesinde yer alan ve brüt satış tutarı 

210.226.820 TL olarak öngörülen muhtelif tipte 46 adet dizel tren seti imalatı yapım işi, TCDD 

2017 Yılı Yatırım Programında 1996E010160 nolu “Çeken Araçların İmal ve Temini ile 

Modernizasyonu” Projesinin “DMU Tren Seti Üretimi (TÜVASAŞ)” alt projesinde yer almış 

olup revize edilmiş şekliyle 76.153 bin TL ödenek ayrılmış ve aynı tutarda harcama yapılmıştır. 

TCDD Yönetim Kurulunun 21.12.2017 tarih ve 30/262 sayılı Kararıyla TÜDEMSAŞ’ın 

2017 Yılı Revize İş Programı ve Bütçesinin onaylanmasına, TCDD Taşımacılık AŞ’ye 

yapılacak satışlarda ilgili birimleriyle mutabakat sağlanarak fatura edilmesine, birim saatleri 

belirlenmiş olan veya olmayan Teşekküle yapılacak devirlerde fiili üretim maliyetlerine dönem 

giderleri için %5 ve dönem giderleri dâhil satış maliyetlerine %4 oranında gayri safi kar payının 

ilave edilmesi suretiyle fatura edilmesine Karar verilmiştir. TÜDEMSAŞ’ın 2017 Yılı Revize 

İş Programı ve Bütçesinde brüt satış tutarı; muhtelif tipte 369 adet vagon imalatı için 

133.706.879 TL, muhtelif tipte 1.675 adet onarım işi için 98.834.317 TL olmak üzere toplam 

brüt satış tutarı 232.541.196 TL olarak belirlenmiştir. 

TCDD Yönetim Kurulunun 21.12.2017 tarih ve 30/268 sayılı Kararıyla onaylanan 

TÜLOMSAŞ’ın 2017 Yılı Revize İş Programı ve Bütçesinde, TCDD Taşımacılık AŞ’ye 

yapılacak satışlarda ilgili birimleriyle mutabakat sağlanarak fatura edilmesine, birim saatleri 

belirlenmiş olan veya olmayan Teşekküle yapılacak devirlerde fiili üretim maliyetlerine dönem 

giderleri için %7,50 ve dönem giderleri dâhil satış maliyetlerine %4 oranında gayri safi kar 

payının ilave edilmesi suretiyle fatura edilmesine karar verilmiştir. TÜLOMSAŞ’ın 2017 Yılı 

Revize İş Programı ve Bütçesinde brüt satış tutarı; muhtelif tipte 400 adet vagon imalatı için 

111.311.378 TL, muhtelif tipte 50 adet yardımcı güç ünitesi montajı için 21.521.933 TL, 

muhtelif tipte 306 lokomotif bakım ve onarım işi 120.476.240 TL, muhtelif tipte 2.215 adet 

loko yedekleri bakım ve onarım işi 27.145.380 TL, muhtelif tipte 304 adet vagon onarımı ve 

yedekleri işi için 14.356.938 TL olmak üzere toplam 294.811.869 TL olarak belirlenmiştir. 
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TCDD Taşımacılık AŞ’nin 2017 yılı vagon yapımı ve revizyonu programı ile 

gerçekleşmesi aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.  
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Tablo 23: 2017 Yılı Vagon Yapımı ve Revizyonu Programı ile Gerçekleşmesi 

Proje Numarası Tanım 
Bağlı 

Ortaklığın adı 

2017 

ilk 

sipariş 

adedi 

2017 

yılı son 

sipariş 

adedi 

2017 yılı yatırım bütçesinden 

gerçekleşme adedi 

2017 yılı 

işletme 

bütçesinden 

gerçekleşme 

adedi 

2017 yılı        

işletme 

+yatırım 

gerçekleşme 

adedi 

2017 yılı 

birim maliyeti 

TL 

2017 yılı ilk 

ödeneği TL 

2017 yılı son 

ödeneği  TL 
2017 yılı 

yatırım bütçesi 

harcaması TL 

2017 yılı 

işletme 

bütçesi  

harcama 

tutarı TL 
          İmalat Revizyon Toplam       

2017.E010020 

Çekilen Araçlar İmal ve 

Modernizasyonu 
                  

        

2017.E010020.01 1. Bölge                   

130.000.000 

      

2017.E010020.01.01 Yolcu Vagonları V2  Revizyonu TÜVASAŞ 80 80   78 78 1 79 418.221 17.148.010 32.621.238 418.221 

2017.E010020.01.02 Yolcu Vagonları V1 Revizyonu  TÜVASAŞ 170 170   121 121 5 126 320.903 19.896.000 38.829.263 1.604.515 

2017.E010020.01.03 Jeneratör Vagonu V1 Revizyonu  TÜVASAŞ 33 33   10 10 8 18 294.815 1.769.000 2.948.150 2.358.520 

2017.E010020.01.04 Jeneratör Vagonu V2 Revizy TÜVASAŞ 17 17   8 8 4 12 366.728 1.467.000 2.933.824 1.466.912 

2017.E010020.01.06 

Enerji Besleme Ünitesi 

Modernizasyonu 
TÜVASAŞ 20 20   10 10 0 10 199.621 

1.075.000 1.996.213 0 

2017.E010020.01.07 

Ray Otobüsü Gen Rev (MT 

56000) 
TÜVASAŞ 4 2   0 0 2 2 1.579.655 

0 0 3.159.310 

2017.E010020.01.08 Dizel Tren Seti Rev (MT 30000)  TÜVASAŞ 21 19   16 16 3 19 1.238.065 19.810.000 19.809.040 3.714.195 

Ara toplam (1) TÜVASAŞ 345 341 0 243 243 23 266   61.165.010 99.137.728 12.721.673 

2017.E010020.02 2. Bölge                         

2017.E010020.02.01 

Yolcu Vagon. Klima Gazı 

Dönüşümü 

3. ŞAHIS 

İHALE 
122 10   7 7 0   12.650 Avro 

405.000 404.479   

2017.E010020.02.02 Eanoss Tipi Vagon İmalatı  TÜLOMSAŞ 350 350 270   270 0 270 280.965 75.081.000 75.080.661   

2017.E010020.02.03 Rgns Tipi Yük Vagonu İmalatı TÜLOMSAŞ 150 50 0   0 0 0 0 0 0   

2017.E010020.02.04 4 Dingilli Vagon Revizyonu  TÜLOMSAŞ 200 200   200 200 0 200 70.000 7.490.000 14.000.000   

Ara toplam (2) TÜLOMSAŞ 822 610 270 207 477 0 477   82.976.000 89.485.140   

2017.E010020.04 4. Bölge             0 0   136.358.990 207.842.797   

2017.E010020.04.01 

Rgns Adaptör Yük Vagonu 

Üretimi 
TÜDEMSAŞ 7 0 0   0 0 0 0 

0 0   

2017.E010020.04.02 Talns Tipi Yük Vagonu İmalatı  TÜDEMSAŞ 250 31 37   37 0 37 321.232,50 11.886.000 11.885.603   

2017.E010020.04.03 Zacens Tipi Yük Vagon İmalatı  TÜDEMSAŞ 190 33 122   122 0 122 374.178,30 45.650.000 45.649.753   

2017.E010020.04.04 

Yeni Nesil Milli Yük Vagon 

Üretimi 
TÜDEMSAŞ 148 150 55   55 0 55 406.365,40 

22.352.000 22.350.097   

2017.E010020.04.05 Rgns Tipi Yük Vagonu  İmalatı  TÜDEMSAŞ 100 155 155   155 0 155 305.812,30 47.402.000 47.400.907   

2017.E010020.04.06 İki Dingilli Yük Vagon Reviz TÜDEMSAŞ 400 492   477 477 0 477 49.530,90 0 23.626.240   

2017.E010020.04.07 

Dört Dingilli Yük Vagon 

Revizyonu 
TÜDEMSAŞ 580 345   340 340 0 340 55.028,10 

4.054.990 18.709.554   

2017.E010020.04.08 

Cevher Taşıma Yük Vagon 

Revizy 
TÜDEMSAŞ 600 580   584 584 0 584 56.861,50 

0 33.207.116   

2017.E010020.04.09 Sarnıç Yük Vagonları Reviz TÜDEMSAŞ 70 41   65 65 0 65 77.131,20 5.014.000 5.013.528   

Ara toplam (3) TÜDEMSAŞ 2345 1827 369 1466 1835 0 1835   136.358.990 207.842.797   

Genel toplam (1+2+3)   3512 2778 639 1916 2555 23 2578 0 130.000.000 280.500.000 396.465.664 12.721.673 
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Projenin 2017 yılı nihai ödeneği 280.500 bin TL olarak revize edilmiş, 639 adet yeni 

yük vagonu yapımı ile 1916 adet yolcu ve yük vagonu revizyonu için 396.466 bin TL harcama 

yapılmıştır. Ödenek üstü %41 oranında 115.966 bin TL harcama yapılmıştır. 

Yolcu vagonlarının V1 ve V2 olarak adlandırılan revizyonları, enerji besleme ünitesi 

modernizasyonu, ray otobüsü genel revizyonu ve dizel tren seti revizyonu işleri TÜVASAŞ’a 

yaptırılmış ve işletme bütçesinden 12.722 bin TL harcama yapılmıştır. İşletme bütçesinden 

yapılan harcama tutarı toplamda 292.090 bin TL’dir. 

-Muhtelif İşler ve Tamamlama Projesi (2017E010060): 

Muhtelif İşler ve Tamamlama Projesi; TCDD 2017 Yılı Yatırım Programında “Alet ve 

cihazlar, bilgi ve iletişim teknolojileri, bina bakım ve onarımı, etüt proje, fizibilite etüdü, kesin 

hesap, tamamlama, ÇED karakteristiği, 354.600 bin TL proje tutarı ve 354.600 bin TL ödenekle 

yer almıştır. 354.600 bin TL ödeneğin 120.000 bin TL’si TCDD Taşımacılık AŞ’ye verilmiştir. 

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından 120.000 bin TL ödenek karşılığı 58 adet alt detay projesi 

belirlenmiş, bazı alt detay projelerinin ihale işlemi gerçekleştikten sonra yılı içerisinde ödeneği 

kullanılamayacağı gerekçesiyle diğer projelere aktarma işlemi yapılmıştır. 

Proje kapsamındaki bazı işler aşağıda izah edilmiştir. 

Yolcu vagonlarının ön ısıtma, fren ve trafo test merkezleri anahtar teslimi 

kurulumu (2017e010060.02.09.0003): 

Yolcu vagonlarının ön ısıtma, fren test, trafo test, boji test merkezleri temini işi için 

2017 Yılı Yatırım Programında 2017E010060.02.09.0003 alt projesi kapsamında 9.862 bin TL 

ödenek ayrılmış, ilave 1.493 bin TL ödenek tahsisi yapılmak suretiyle revize ödeneği 11.352 

bin TL olarak belirlenmiştir.  

TCDD Genel Müdürlüğünün 06.11.2015 tarih ve 97057 sayılı Oluruyla “Ankara, Sivas 

ve Kars Gar sahalarında hazırlanan TCDD Yolcu Vagonlarının ön ısıtılmasında fren, trafo ve 

boji test merkezlerinde kullanılacak olan cihaz, tezgâh ve ekipmanların anahtar teslimi (Ön 

Hazırlık Sistemi-ÖNHASİS) kurulum işi”nin, 4734 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesi 

gereğince açık ihale usulüne göre yerli ve yabancı isteklilere açık olacak şekilde 12.000 bin TL 

yaklaşık maliyet üzerinden ihale edilmesine karar verilmiştir.  

TCDD Genel Müdürlüğünün 23.11.2015 tarih ve 106649 sayılı Oluruyla; yaklaşık 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi 2017 Yılı 

Sayıştay Denetim Raporu 

58 

 

maliyetin yeniden belirlenmesi nedeniyle ile 06.11.2015 tarih ve 97057 sayılı Olurun iptaline, 

söz konusu işe ait cihaz, tezgah ve ekipmanlardan 1 set Sivas'ta park etmiş vagonlar için ön 

ısıtma cihazının ve marşandize kurulması planlanan 1 adet boji test tezgâhının ekipmanlardan 

çıkartılarak, söz konusu sistemin temini için 4734 sayılı Yasa’nın 19’uncu maddesi gereğince 

açık ihale usulüne göre yerli ve yabancı isteklilere açık olacak şekilde temini için 8.500 bin TL 

yaklaşık maliyet üzerinden ihale edilmesine Karar verilmiştir.  

26.01.2016 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 3 adet istekli katılmış, 1 adet istekli 

teşekkür mektubu sunmuştur. TCDD İhale Komisyonunun 11.10.2016 tarih ve 65 sayılı 

Kararında özetle, 

-1 nolu istekli MEDEL Mühendislik ve Elektronik San. Tic. AŞ’nin teşekkür mektubu 

sunduğu, 

-2 nolu istekli Prokonzept Industrieprojekte GmbH & Co. KG firmasının 2.170.000 

Avro teklif sunduğu ve İdari Şartnamenin, 

7.1.a.2 maddesi gereğince verilen ticaret ve sanayi odası belgesine, 

7.4.1 maddesi gereğince verilen banka referans mektubuna, 

7.5.1 maddesi gereğince verilen iş deneyim belgesine, 

Yapılan apostil tasdik şerhinin belge suretine aslına uygunluk işlemi yapmış notere 

yönelik olduğu, 7.7.4.1 maddesinde istenilen tasdikin sunulmadığı, 

7.5.6.1 maddesi gereğince sadece Ankara ve Kars Vagon ön ısıtma sistemi için proje 

verildiği, Sivas fren test ve trafo test ile Ankara fren test ve trafo test projelerinin verilmediği, 

7.5.6.2 maddesi gereğince sadece Fren Test Cihazı ve Trafo test cihazı için 2 yıllık 

yedek parça listesinin verildiği, Vagonların ön ısıtılma sistemi için herhangi bir liste veya 

açıklamanın verilmediği, 

7.5.6.3 maddesi gereğince teknik şartnameye verilen cevaplarda muhtelif yerlerde 

madde numaralarının karıştırıldığı, 

-3 nolu istekli Bayraktar Makina İnşaat AŞ’nin 2.496.800 Avro teklif sunduğu ve 

belgelerinin tamam olduğu, 
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-4 nolu istekli Marinex GmbH’nin 4.448.484 Avro teklif sunduğu ve İdari Şartnamenin 

7.5.1 maddesi gereğince iş deneyimini göstermek üzere sipariş mektubu ve alıcı tarafından 

düzenlenmiş referans belgesinin sunulduğu, özel sektöre yapılan işe ait fatura örneklerinin 

sunulmadığı, 

 “Yolcu Vagonlarının Ön Isıtma, Fren ve Trafo Test Merkezleri Anahtar Teslim 

Kurulumu (ÖNHASİS)” için ekonomik açıdan en avantajlı teklifin ihalede geçerli tek teklifin 

sahibi 3 nolu istekli tarafından verilen teklif olduğu, ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif 

bulunmadığı”, 3 nolu istekli tarafından verilen 2.496.800 Avro (= 8.129.081,44 TL) teklif 

fiyatın yaklaşık maliyetle (8.500.000 TL) kıyaslandığında yaklaşık maliyetin altında olduğu 

belirtilmiş, 

“Ön Isıtma, Fren ve Trafo Test Merkezleri Anahtar Teslim Kurulumu (ÖNHASİS) 

İşi”nin 2.496.800 Avro bedelle 3 nolu istekli Bayraktar Makina İnşaat AŞ’ye ihale edilmesine 

ve İhale Komisyonu Kararının Genel Müdürlüğün onayına sunulmasına karar verilmiştir. 

İhale Komisyonu Kararı TCDD Genel Müdürü tarafından 12.10.2016 tarihinde 

onaylanmıştır. 

TCDD İhale Komisyonunun karar alma süreci yaklaşık 8 ay devam etmiştir. 

Yüklenici Bayraktar Makine İnşaat AŞ ile 08.11.2016 tarihinde imzalanan 2.496.800 

Avro bedelli “Yolcu Vagonlarının Ön Isıtma, Fren ve Trafo Test Merkezleri Anahtar Teslimi 

Kurulumu Mal Alımı Sözleşmesi”nin süresi (Geçici kabul 360 +kesin kabul 30) 390 gündür. 

Sözleşmenin 10.2.1 maddesinde yer alan “Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, TCDD 

15 gün içerisinde yapacağı Yer tesliminden sonra, Yüklenici ihale aşamasında vermiş olduğu 

projelere uygun olarak teslim edilen yere göre düzenlenmiş ÖNHASİS sistemlerinin 

uygulamasına ait nihai projeyi 45 gün içerisinde TCDD’nin onayına sunacaktır. TCDD 15 gün 

içerisinde sunulan projeyi onaylayacak ve Yüklenici firmaya bildirim tarihinden itibaren işe 

başlanacaktır. Sözleşmenin teslim süresi de bu tarihten itibaren başlayacaktır.” hükmü 

gereğince, uygulama projelerinin idare tarafından onaylanıp yükleniciye teslim edildiği 

19.01.2017 tarihinin işe başlama tarihi olarak kabul edildiğine ilişkin yüklenici ile TCDD 

Taşımacılık Araç Bakım Dairesi elemanı arasında 19.01.2017 tarihinde tutanak düzenlenmiştir. 

Yükleniciye 2016 yılında sözleşme bedelinin %15’i oranında 374.520 Avro karşılığı (1 

Avro=3,6686 TL) 1.373.964,07 TL avans ödemesi yapılmıştır. 
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TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısının 15.12.2017 tarihli Oluruyla 

oluşturulan kabul heyetleri tarafından; Ankara Gar Sahasına kurulan Ön Hazırlama Sistemi için 

27.12.2017 tarihinde, Sivas Gar Sahasına ve Kars Gar Sahasına kurulan Ön Hazırlama Sistemi 

için 18.12.2017 tarihinde geçici kabul tutanağı düzenlenmiş ve Araç Bakım Dairesi 

Başkanlığınca uygun görülmüştür.  

Geçici kabul tutanaklarında, mal alımı işlerinin sözleşme ve teknik şartnamesine göre 

niteliklerine uygun olduğu belirtilmiş, ancak ihale dokümanında yazılı niteliklerle muayenede 

bulunan nitelikler ayrı ayrı yazılıp karşılaştırması yapılmamıştır. 

Yüklenici tarafından 2017 yılında sözleşme bedeli olan 2.496.800 Avro için (1 

Avro=4,5467 TL alınarak) toplam 11.352.200,56 TL tutarında 2 adet fatura düzenlenerek 

İdareye sunulmuş, İdare tarafından bu tutarda tahakkuk ve mahsup fişi (2 adet) düzenlenmiştir.  

Lokomotif transport ünitesi temini (20017e010060.02.09.0007): 

TCDD Genel Müdür Yardımcısının 26.01.2016 tarih ve 50236 sayılı Oluruyla “1 adet 

Lokomotif Transport Ünitesi Temini” işinin TCDD Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği’nin 

15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile 2.997 bin TL yaklaşık maliyet üzerinden ihaleye 

çıkılmasına karar verilmiştir. 

TCDD İhale Komisyonunun 01.09.2016 tarih ve 55 sayılı Kararında özetle, 1 nolu 

istekli KM Kümsan Vinç Sistemleri San. ve Tic AŞ ve 3 no.lu istekli Makkon Müh. Makine 

San. Tic. Ltd. Şti.’nin transport ünitesinin çelik bileşenleri için verilen (dinamik-statik) yük ve 

mukavemet hesaplamalarının DİN 15018’e göre yapılmamış olması ve iş deneyim belgelerinin 

ihale tarihi itibariyle geçersizliği nedeniyle idari şartnamenin 7.2.3.6 ve 30.1 maddelerine göre 

değerlendirme dışı bırakıldığı, 2 no.lu istekli Bayraktar Makine İnşaat AŞ’nin 833.800 Avro 

olarak verilen toplam teklif fiyatını en son 824.000 Avro’ya indirdiği belirtilmiş ve “1 adet 

Lokomotif Transport Ünitesi Temini” işinin 824.000 Avro bedelle ve şartnamesinde belirtilen 

koşullarla Bayraktar Makine İnşaat AŞ'ye ihalesi hususunda düzenlenen kararın Genel 

Müdürlüğün onayına sunulmasına karar verilmiştir. İhale Kararı Genel Müdür Yardımcısı 

tarafından Eylül 2016 tarihinde onaylanmıştır. 

Yüklenici Bayraktar Makine İnşaat A.Ş. ile 08.09.2016 tarihinde imzalanan 824 bin 

Avro bedelli 1 Adet Lokomotif Transport Ünitesi Alımı Sözleşmesi’nin 10’uncu maddesine 

göre işin süresi (Geçici kabul 330 +kesin kabul 30) 360 gündür. Garanti süresi ise 2 yıl olarak 
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belirlenmiştir. 

Yükleniciye 2016 yılında sözleşme bedelinin %15’i oranında 123.600 Avro karşılığı 

438.483 TL avans ödemesi yapılmıştır. Projenin 2017 yılı ilk ödeneği 3.270 bin TL olup TCDD 

Genel Müdürlüğünün 22.01.2018 sayılı yazısıyla 600 bin TL ilave ödenek tahsisi yapılmış ve 

yatırım bütçesi revize ödeneği 3.870 bin TL olarak belirlenmiştir. 

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısının 16.10.2017 tarihli Oluruyla aynı 

kişilerden oluşan muayene ve kabul, geçici kabul ve kesin kabul heyeti tarafından; 01.12.2017 

tarihinde geçici kabul raporu, 02.02.2018 tarihinde ise kesin kabul tutanağı düzenlenmiştir. 

Sözleşmenin ödeme işlemlerine ilişkin 13.2.1 maddesinde “Sözleşmenin yerli istekli ile 

imzalanması halinde; Yükleniciye işe başlama tarihinden itibaren sözleşme bedelinin % 15’i 

avans, Transport ünitesinin geçici kabulünde %65'i, kesin kabul işleminden sonrada bakiye 

%20 tutarı ödenecektir.” hükmü gereğince 2016 yılında sözleşme bedelinin %15’i oranında 

123.600 Avro karşılığı 438.483 TL tutarında avans ödemesi 10.11.2016 tarihinde ödenmiştir. 

Yüklenici tarafından 2017 yılında sözleşme bedeli olan 824 bin Avro için (1 

Avro=4,6917 TL alınarak) 3.865.960 TL tutarında fatura düzenlenerek idareye sunulmuş, İdare 

tarafından bu tutarda tahakkuk ve mahsup fişi düzenlenmiş ve bilanço hesaplarında harcama 

yapıldığı gösterilmiştir. 

2017 yılı işlemlerinde, 2016 yılında sözleşme bedelinin %15’i oranında 123.600 Avro 

(1 Avro=3,5476 TL esas alınarak) karşılığı yapılan 438.483 TL ödeme nedeniyle oluşan 

141.410 TL kur farkı dikkate alınmamış, ancak söz konusu tutar 5.3.2018 tarih ve 100524931 

sayılı belge ile alacaktan mahsuben kesilmiştir. 

2017 yılı içerisinde geçici kabul işlemi yapılan iş için sözleşme bedelinin %65’i 

oranında 535.600 Avro karşılığı 2.512.874 TL ödenmesi gerekirken, kesin kabul işlemi (2018 

yılında tamamlandığı halde) sonunda ödenmesi gereken %20’i oranında 164.800 Avro karşılığı 

773.192 TL tutar ile birlikte 3.286.066 TL ödeme yapıldığı görülmüştür. Ayrıca 2016 yılında 

ödenen 438.483 TL tutar tekrar 2017 yılı yatırım hesaplarına dâhil edilmiştir. 

 

 

 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi 2017 Yılı 

Sayıştay Denetim Raporu 

62 

 

3 adet taşınabilir CNC kontrollü tekerlek torna sistemi alımı 

(2017E010060.02.09.0014): 

3 adet taşınabilir CNC kontrollü tekerlek torna sistemi mal alımı işi için 2017 Yılı 

Yatırım Programında 4.400 bin TL ödenek ayrılmış, daha sonra ödeneğinin tamamı 

düşülmüştür. 

Taşınabilir CNC kontrollü tekerlek torna sistemi teknik şartnamesi Araç Bakım Dairesi 

Başkanlığı tarafından hazırlanmış ve 16.02.2017 tarihinde Daire Başkanı tarafından 

onaylanmıştır. 

Yaklaşık maliyetin hesaplanması için TCDD Araç Bakım Daire Başkanlığı tarafından 

10.06.2016 tarihinde 3 adet firmadan sırasıyla 517.000 $/adet, 445.000 $/adet ve 499.000 $/adet 

teklif birim fiyat alınmış, 07.03.2017 tarihinde Dolar döviz satış kuru 3,6908 TL esas alınarak 

teklif fiyatların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 3 adet taşınabilir CNC kontrollü tekerlek 

torna sisteminin yaklaşık maliyeti 5.393.259 TL olarak hesaplanmıştır. 

TCDD Genel Müdürlüğünün 06.04.2017 tarih ve 5940 sayılı Oluruyla; 3 adet CNC 

Kontrollü Taşınabilir Torna Tezgâhı Sistemi (1 adet sistem tüm takım, teçhizat ve taşıyıcı vinci 

ihtiva eden 3 adet 4x4 araç ile birlikte) mal alımı işinin, TCDD Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği’nin 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile 5.392.259 TL yaklaşık maliyet 

üzerinden ihaleye çıkılmasına karar verilmiştir. 

İhale ilanı duyurusu yapıldıktan sonra bir istekli teknik şartnamede değişiklik 

yapılmasını; ekipmanların 4x4 kamyon üzerinde (kamyon ile birlikte) teslim edilmesi yerine 

4x2 olmasını, ayrıca elektrik tekerlek tahrik ünitesi ile istenilen tekerlek tahrik ünitesinin 

“elektrik/hidrolik” olarak değiştirilmesini, fren test cihazının CNC taşınabilir tekerlek tornası 

ekipmanından ayrı fiyatlandırılmasını ve kısmi teklif verilebilmesine müsaade edilmesini talep 

etmiştir. 

Şirketçe zeyilname düzenlenmek suretiyle “Sistem bir adet 4x4 çeker araç ile birlikte 

teslim edilecektir.” maddesi “Sistem bir adet 4x2 çeker araç ile birlikte teslim edilecektir.” 

şeklinde, “Elektrik Tekerlek Tahrik Ünitesi” maddesi “Elektrik/Hidrolik Tekerlek Tahrik 

Ünitesi” şeklinde değiştirilmiş, “Fren Test Cihazı" maddesi ise çıkartılarak iptal edilmiştir. 

23.05.2017 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 2 adet istekli katılmış, sırasıyla 1 nolu 

istekli 5.250 bin TL ve 2 nolu istekli 4.950 bin TL teklif sunmuştur. TCDD Taşımacılık İhale 
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Komisyonu Üyelerince 09.10.2017 tarihinde düzenlenen tutanakta; 

-5.250 bin TL olarak teklif sunan 1 nolu isteklinin Teknik Şartnamenin 3.5 maddesi 

gereğince sisteme ait donanımların ayrı ayrı marka, model ve tipini teklifinde belirtmediği, 

bunlara ait ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı kataloglar ile fotoğraf, CD ve benzeri tanıtım 

dokümanları ile sistemin tümüne ait ayrıntılı planlarını teklifi ile birlikte vermediği,  

-4.950 bin TL olarak teklif sunan 2 nolu isteklinin İdari Şartnamenin 7.1.j maddesi 

gereğince ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannamesini 

sunmadığı, 

belirtilmiş, 

1 nolu istekliden, eksik belge tamamlatılsa dahi teklif fiyatının ekonomik açıdan en 

avantajlı teklif sıralaması değişmeyeceğinden, eksik belgelerin istenilmesine gerek olmadığına; 

2 no.lu isteklinin İdari Şartnamenin 7.1.j maddesi gereğince vermesi gereken ortağı olduğu veya 

hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname ile birlikte son görüşmelerde bulunmak 

üzere görüşmelere davet edilmesine karar verilmiştir. 

TCDD Taşımacılık İhale Komisyonunun 26.10.2017 tarih ve 47 sayılı Kararında; 

2 no.lu isteklinin idari şartnamenin 30.7 maddesine istinaden son görüşmelerde 

bulunulmak üzere İdareye davet edildiği, isteklinin 3 Adet CNC Kontrollü Taşınabilir Torna 

Tezgâhı Sistemi için 1.650 bin TL/adetten 4.950 bin TL olan teklif fiyatını ilk olarak 4.930 bin 

TL’ye, daha sonra 4.920 bin TL’ye, en son 1.633 bin TL/adetten olmak üzere toplam 4.899 bin 

TL’ye indirdiği, güvenlik soruşturması sonucu gelene kadar ihale konusu işe ilişkin herhangi 

bir ödeme yapılmaması, soruşturma sonucunun olumsuz gelmesi halinde o tarihe kadar 

yapılmış olan işler/teslimatlar için isteklinin herhangi bir hak ve talebinin olmayacağı, ancak 

güvenlik soruşturması sonucunun olumlu olması durumunda bu tarihten itibaren ihale 

dokümanı hükümlerinin uygulanacağı ifade edilerek işin, 1.633 bin TL/adetten toplam 4.899 

bin TL bedelle Raytek Makine İnşaat AŞ’ye ihale edilmesine ve Genel Müdürün onayına 

sunulmasına karar verilmiştir. İhale kararı Şirket Genel Müdürlüğünce 30.10.2017 tarihinde 

onaylanmıştır. 

Yüklenici ile 09.11.2017 tarihinde imzalanan 4.899 bin TL bedelli 3 Adet CNC 

Kontrollü Taşınabilir Torna Tezgahı Sistemi Alımı Sözleşmesinin 10’uncu maddesine göre işin 

süresi 360 gündür. Projenin 2017 yılı ilk ödeneği 4.400 bin TL, revize son ödeneği ise 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi 2017 Yılı 

Sayıştay Denetim Raporu 

64 

 

bulunmamaktadır. 

Denetim tarihi itibariyle kabul işlemi yapılmamış olup çalışmalar devam etmektedir. 

140 takım kilitleme mekanizmasına sahip derayman pabuçları alımı 

(2017E000000010060.02.09.0017): 

140 takım kilitleme mekanizmasına sahip derayman pabuçları alımı işi Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından onaylanan 2017 Yılı alt detay programında 

1.400 bin TL ödenekle yer almış, daha sonra ödeneğinin tamamı düşülmüştür. 

Araç Bakım Daire Başkanlığı tarafından, 2 adet firmadan sırasıyla 9.980 TL/adet ve 

10.000 TL/adet olarak 26.08.2016 tarihinde alınan tekliflerin aritmetik ortalaması alınmak 

suretiyle birim yaklaşık maliyeti 9.990 TL/adet bulunmuş, 2014 yılına ilişkin önceki alımın 

birim maliyeti olan 8.488 TL/adet esas alınarak da yaklaşık birim maliyet 10.000 TL/adet ve 

140 takım için yaklaşık maliyeti 1.400 bin TL olarak hesaplanmıştır. 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 8’inci maddesi (2) bendi gereği yaklaşık 

maliyetin hesaplanmasında kullanılan her tür bilgi ve belgeye hesap cetveli ekinde yer verilmesi 

gerekirken, hesap cetveli ekinde hiçbir belgenin bulunmadığı görülmüştür. 

TCDD Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığının 24.11.2016 tarih ve 569400 

sayılı Oluruyla söz konusu mal alımının TCDD Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’nin 

15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilmesine onay verilmiştir. İhaleye 2 istekli 

katılmış olup birinci istekli 721 bin TL, ikinci istekli ise 1.372 bin TL teklif sunmuştur. 

TCDD İhale Komisyonunun 26.1.2017 tarih ve 66 sayılı Kararında; 

Birinci isteklinin teklifinin 721 bin TL, ikinci isteklinin teklifinin 1.372 bin TL olduğu, 

birinci ve ikinci isteklilerin tekliflerindeki bilgi ve belgelerdeki tamamlanabilir nitelikteki 

eksikliklerin giderilmesinin istenildiği, birinci isteklinin eksik bilgi ve belgeleri tamamlamadığı 

için değerlendirme dışı bırakıldığı, ikinci isteklinin eksik bilgi ve belgeleri tamamladığı ve nihai 

teklifinin 9.300 TL/adet birim fiyat üzerinden 1.302 bin TL olduğu ve 140 takım (sağ-sol) 

kilitleme mekanizmasına sahip derayman pabucunun sözleşme sürecinde güvenlik 

soruşturmasının olumsuz gelmesi durumunda bu işe ait sözleşmenin iptal edilmesi kaydıyla işin 

9.300 TL/takım birim fiyat üzerinden toplam 1.302 bin TL’ye ihale edilmesi, hususları yer 

almaktadır. 
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İhale Kararı TCDD Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanı tarafından 26.12.2017 

tarihinde onaylanmıştır. 

Yükleniciyle 29.12.2017 tarihinde 1.302 bin TL bedelli mal alımı sözleşmesi 

imzalanmıştır. Sözleşmenin 5’inci maddesinde işin konusu “İdarenin ihtiyacı olan ve ekli birim 

fiyat cetvelinde miktar, tip, özellik ve sair detayları bulunan 140 takım (sağ-sol) kilitleme 

mekanizmasına sahip derayman pabuçlarının ihale dokümanı, şartname ve bu sözleşmede 

belirlenen şartlar dâhilinde Yüklenici tarafından sağlanması işidir.” şeklinde tarif edilmiştir. 

Ancak Sözleşmeye yüklenicinin ihale aşamasında sunduğu teklif mektubu ve son teklif birim 

fiyat cetveli yerine sonradan düzenlenen sipariş listesi eklenmiştir. 

2 takım prototif derayman pabucu 17.01.2018 tarihinde Ankara Araç Bakım Servis 

Müdürlüğü Ana İkmal Bakım Merkezi Müdürlüğüne teslim edilmiş, 26.01.2018 tarihli Genel 

Müdürlük yazısıyla muayene ve kabul komisyonu oluşturulmuş, 12.02.2018 tarihli teknik 

raporda 1 adet prototip numunenin şekil ve boyut kontrolü, ağırlık muayenesi ve sertlik kontrolü 

açısından teknik şartnameye uygun olduğu belirtilmiş, 13.02.2018 tarihinde düzenlenen 

tutanakta da 2 adet (sağ ve sol) derayman pabuçlarının 487-A nolu teknik şartnamedeki 

niteliklere uygun olduğu bulunduğu ifade edilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir. 

6 adet furgon vagonunun zırhla kaplanması (2017E010060.02.09.0018): 

6 adet furgon vagonunun zırhla kaplanması işi için 2017 Yılı Yatırım Programında 

1.000 bin TL ödenek ayrılmıştır. 

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısının 09.02.2017 tarih ve 18031 sayılı 

Oluruyla 6 adet furgon vagonun idarece hazırlanan teknik şartnameye göre zırhla kaplanması 

işinin 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesi (c) bendine göre (ödeneği ve proje numarası 

belirtilmeden) ihaleye çıkılmasına karar verilmiştir. 

Genel Müdürlükçe Yönetim Kuruluna sevk edilen 23.02.2017 tarih ve 29267 sayılı 

yazıda, 6 adet furgon vagonun zırhla kaplanması işinin 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesi 

(c) bendine göre idarece belirlenen 4 adet firmanın davet edilmesi suretiyle pazarlık usulüyle 

ihale edilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi istenmiştir. 

TCDD Taşımacılık AŞ Yönetim Kurulunun 23.02.2017 tarih ve 4/10 sayılı Kararıyla da 

6 adet furgon vagonun zırhla kaplanması işinin 9.950 bin TL yaklaşık maliyet üzerinde ihale 

edilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. 
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Araç Bakım Daire Başkanlığı tarafından 4 adet firmadan alınan tekliflerinin aritmetik 

ortalamasının alınmasıyla 1 adet furgon vagonun zırhla kaplaması işinin yaklaşık maliyet 

1.652.750 TL olup 6 adet vagon için bu bedel 9.916.500 TL’dir. 

15.03.2017 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek mal alımı ihalesine katılmaları 

için 4 adet istekliye davet mektubu gönderilmiştir. 3 adet istekli ihaleye katılmış, birinci istekli 

7.170 bin TL ve nihai olarak 6.900 bin TL teklif sunmuş, ikinci istekli 9.000 bin TL ve nihai 

olarak 5.700 bin TL teklif sunmuş ve üçüncü istekli 9.810 bin TL teklif sunmuş ancak ve nihai 

teklif vermemiştir. 

TCDD Taşımacılık İhale Komisyonunun 08.02.2018 tarih ve 15 sayılı kararıyla, 6 adet 

furgon vagonun zırhla kaplanması işinin 950 bin TL birim fiyat üzerinden toplam 5.700 bin 

TL’ye ihale edilmesinin Yönetim Kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiştir. 

TCDD Taşımacılık Yönetim Kurulunun 08.02.2018 tarih ve 5/14 sayılı Kararıyla 6 adet 

furgon vagonun zırhla kaplanması işinin 5.700 bin TL bedelle ihale edilmesine karar verilmiştir. 

4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi (g) bendi gereği teklif veren firmalar hakkında 

yapılan işlemler nedeniyle ihale onayı geç neticelenmiştir. 

Yükleniciyle 27.02.2018 tarihinde imzalanan 5.700 bin TL bedelli mal alımı 

sözleşmesinin süresi 270 gündür. Herhangi bir kabul işlemi yapılmamış olup çalışmalar devam 

etmektedir. 

80 adet ikili kumanda sistemi alımı (2016E010060.02.09.0019-

2017E010060.02.09.0019): 

Araç Bakım Daire Başkanlığı tarafından 15.06.2016 tarihinde 80 adet ikili kumanda 

sistemi alımı için 3 adet firmadan alınan sırasıyla 18.500 ABD Doları, 16.000 ABD Doları ve 

17.000 ABD Doları tekliflerin (1 ABD Doları =2,94 TL) aritmetik ortalamasının alınmasıyla 

hesaplanan ve birim yaklaşık maliyeti 50.396 TL/adet olan “80 adet DE 24000 lokomotiflere 

yapılacak ikili kumanda sistemi alımı” işinin yaklaşık maliyeti 4.032 bin TL’dir. 

Adı geçen işin TCDD Genel Müdür Yardımcısının 25.07.2016 tarih ve 383739 sayılı 

Oluruyla, TCDD Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’nin 15’inci maddesine göre açık ihale 

usulü ile yerli ve yabancı isteklilere açık olacak olacak şekilde ihale edilmesine onay verilmiştir.  

Daha sonra aynı Genel Müdür Yardımcısının 12.08.2016 tarih ve 432374 sayılı 
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Oluruyla, 25.07.2016 tarih ve 383739 sayılı Olurun iptaline ve işin yerli isteklilere açık olacak 

şekilde TCDD Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’nin 15’inci maddesine göre açık ihale 

usulüne göre ihale edilmesine karar verilmiştir. 

TCDD İhale Komisyonunca 17.10.2016 tarihinde düzenlenen 1 no.lu ara karar 

tutanağında; 

26.09.2016 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 1 adet isteklinin teklif sunduğu, istekli 

tarafından İdari Şartnamenin 7.2.2 maddesi gereğince imalatçılığı gösteren ticaret odası faaliyet 

belgesi ve ticaret sicil gazetesinin sunulduğu, anılan belgelerin 7.1.b ve 7.1.c maddeleri 

gereğince zaten sunulması gereken belgeler olduğu, Şartnamenin 7.2.2 maddesinde imalatçılığı 

göstermek üzere hangi belgelerin verilmesi gerektiğinin belirtildiği ve bu belgelerden herhangi 

birinin sunulmadığı, 7.2.4 maddesi gereğince istekli tarafından verilen ISO 9001:2008 

belgesinin fotokopi olduğu, aslının ya da aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneğinin 

sunulmadığı ifade edilmiş ve istekli Mavi Proje Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti’den teklifinde 

tespit edilen eksik belgelerin istenilme kararı verilmiş, 01.11.2016 tarihli 2 no.lu ara karar 

tutanağında ise isteklinin imalatçılığa ve ISO 9001:2008 belgesine ilişkin açıklama ve belgeleri 

süresi içerisinde teslim ettiği belirtilmiş ve İdari Şartnamenin 30.5 maddesine istinaden son 

görüşmelerde bulunmak üzere isteklinin davet edilmesine karar verilmiştir. 

TCDD İhale Komisyonunun 01.12.2016 tarihli kararında, ihaleye 1 adet isteklinin 

katıldığı, imalatçılığa ve ISO 9001 2008 belgesine ilişkin eksik açıklama ve belgeleri süresi 

içerisinde teslim ettiği, isteklinin ilk teklifinin 3.760 bin TL, son teklifinin 3.600 bin TL olduğu 

belirtilmiş ve “80 adet İkili Kumanda Sistemi Temini” işinin 3.600 bin TL’ye ihale edilmesine 

karar verilmiştir. İhale kararı TCDD Genel Müdür Yardımcısı tarafından 01.12.2016 tarihinde 

onaylanmıştır. 

Yükleniciyle 19.12.2016 tarihinde 3.600 bin TL bedelli mal alımı sözleşmesi 

imzalanmıştır. Sözleşmenin 5’inci maddesinde işin konusu “İdarenin ihtiyacı olan ve ekli birim 

fiyat cetvelinde miktar, tip, özellik ve sair detayları bulunan 80 adet ikili kumanda sisteminin 

ihale dokümanı, şartname ve bu sözleşmede belirlenen şartlar dâhilinde Yüklenici tarafından 

sağlanması işidir.” şeklinde tarif edilmiştir. 

Teknik Şartnamenin 5’inci maddesinde Yüklenicinin sözleşmenin yürürlüğe girmesini 

müteakip en geç 10 takvim gününde sistemin lokomotiflere uygulanması için hazırlayacağı 

sisteme ait montaj projelerini TCDD’ye vereceği, TCDD tarafından projelerin en geç 5 takvim 
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günü içinde incelenip onaylanacağı, Yüklenicinin projenin onaylanmasından itibaren 15 takvim 

günü içerisinde onaylanan projeye göre 2 adet DE 24000 tipi lokomotif için prototip olarak 

temin edeceği sistemi, TCDD’nin belirleyeceği Lokomotif Bakım Onarım Atölyesinde 

lokomotiflere monte ederek çalıştıracağı belirtilmiştir. 

Yüklenici tarafından hazırlanan projeler TCDD Taşımacılık AŞ tarafından onaylanarak 

11.01.2017 tarihli yazı ekinde gönderilmiş, Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğüne tahsisli 

lokomotiflere prototiplerin monte edilmesi istenmiştir. 

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün 06.01.2017 tarihli oluruyla teşkil edilen 

kabul heyeti tarafından; 2 adet prototip ikili kumanda sistemi alımına ilişkin 18.01.2017 

tarihinde düzenlenen tutanakta “Teknik şartnamenin 6. Maddesine göre Fiziksel Muayeneleri 

ve Çalışma Fonksiyonu Muayeneleri ile yine teknik şartnamenin 4. Maddesi Teknik Özellikler 

ve İsteklere göre gerekli kontrol ve muayeneleri yapılmıştır. Yapılan kontrol ve muayenelerde 

prototiplerin niteliklerine uygun olduğu, teknik şartnamenin 5.5 maddesine göre işletme 

şartlarında 10 gün süre ile yol tecrübelerine tabi tutularak çalışma fonksiyonlarının test 

edilmesine başlanması uygun görülmüştür” ve 06.02.2017 tarihinde düzenlenen tutanakta “Yol 

tecrübeleri tamamlanan söz konusu lokomotiflere prototip olarak monteli ikili kumanda 

sistemlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış olup TTŞ 551 no.lu Teknik Şartnameye göre 

yapılan kontrol ve muayenelerde sistemlerin niteliklerine uygun olduğu görülmüştür.” 

denilmiştir. 

Diğer 78 adet ikili kumanda sistemi alımı işinin Teknik Şartnamenin 6.1 maddesine göre 

fiziksel muayeneleri ve 6.2 maddesine göre çalışma fonksiyonları muayeneleri 27.02.2017 ile 

02.10.2017 tarihleri arasında yapılmış, 2017 yılında 3.600 bin TL harcama yapılmıştır. 

 Sözleşmenin “Muayene raporlarının düzenlenmesi” başlıklı 29.2.11 maddesinde 

“Muayene raporlarına, ihale dokümanında yazılı niteliklerle, muayenede bulunan nitelikler 

ayrı ayrı yazılır. Bunlar karşılaştırılır ve sonuç “niteliklerine uygundur” veya “niteliklerine 

uygun değildir” şeklinde kesin olarak belirtilir ve komisyon üyeleri tarafından imza edilir.” 

denildiği halde 80 adet ikili kumanda sisteminin 78 adedinin muayene ve kabul işleminde 

Teknik Şartnamenin 6.1 maddesine göre fiziksel muayeneleri ve 6.2 maddesine göre çalışma 

fonksiyonları muayeneleri yapılmış olmakla birlikte, teknik şartnamede belirtilen teknik 

özellikler ile teklifle birlikte verilen bilgiler ayrı ayrı yazılıp karşılaştırılmamıştır. 
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YHT setlerinin tanılama, muayene, bakım ve onarımlarının yapılması amacıyla 4 

kalem malzeme alımı (2017E010060.02.09.0020): 

Araç Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 21.12.2016 tarihli raporda özetle, 

TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ bünyesinde mevcut ve gelecek yıllarda temin edilecek 

Yüksek Hızlı Tren Setlerine ait servis ve ana bakımlarının yapılacağı, tanılama, muayene ve 

onarım işlerine ait tüm mekanik ekipmanların yer aldığı depo tesisleri ile Gar Kompleksi 

bünyesindeki alt yapı, üst yapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon, telekomünikasyon işlerinin 

15.07.2013 tarihli Sözleşme kapsamında TCDD tarafından yaptırıldığı, mevcut YHT tren 

setleri ile temin edilecek YHT setlerinin tanılama, muayene, bakım ve onarımın Gar Kompleksi 

tesisinde yapılacağı, Gar Kompleksi tesisinde buz çözme ve buz önleme sisteminin tesis 

edilmediği, Ankara Garda eski teknoloji ve düşük kapasitede olan mevcut sistemin yetersiz 

kaldığı belirtilmiş, tesiste 1 adet buz çözme ve buz önleme ekipmanına, 2 adet 1000 tonluk ve 

2 adet 2000 tonluk akülü manevra aracına ve 6 takım hidrolik derayman cihazına ihtiyaç 

bulunduğu belirtilmiştir. 

Yaklaşık maliyet hesaplamalarının değerlendirilmesi: 

Araç Bakım Daire Başkanlığı tarafından 22.12.2016 tarihinde,  

-2 adet 1.000 ton akülü manevra aracı için LBC İnşaat Makine AŞ firmasından 

2.050.000 TL/adet, Bayraktar Makine İnşaat AŞ firmasından 1.936.000 TL/adet ve Çoban 

Demiryolu Tek Mühendislik AŞ firmasından 1.960.000 TL/adet, 

-2 adet 2.00 ton akülü manevra aracı için LBC İnşaat Makine AŞ firmasından 2.700.000 

TL/adet, Bayraktar Makine İnşaat AŞ firmasından 3.250.000 TL/adet ve Çoban Demiryolu Tek 

Mühendislik AŞ firmasından 3.452.000 TL/adet, 

-1 adet buz çözme ve buz önleme sistemi için LBC İnşaat Makine AŞ firmasından 

34.900.000 TL/adet, Bayraktar Makine İnşaat AŞ firmasından 33.000.000 TL/adet ve Çoban 

Demiryolu Tek Mühendislik AŞ firmasından 33.960.000 TL/adet, 

-6 adet hidrolik derayman cihazı LBC İnşaat Makine AŞ firmasından 2.033.333 

TL/adet, Bayraktar Makine İnşaat AŞ firmasından 1.800.000 TL/adet ve Çoban Demiryolu Tek 

Mühendislik AŞ firmasından 2.153.000 TL/adet, 

Yaklaşık maliyet hesabına esas birim fiyatı alınmak suretiyle 2 adet 1000 ton akülü 
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manevra aracının yaklaşık maliyeti 4.000.000 TL, 2 adet 1000 ton akülü manevra aracının 

yaklaşık maliyeti 7.000.000 TL, 1 adet buz çözme ve buz önleme sisteminin yaklaşık maliyeti 

34.000.000 TL, 6 adet hidrolik derayman cihazının yaklaşık maliyeti ise 12.000.000 TL olarak 

hesaplanmıştır. 

Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 8’inci maddesi (2) bendi gereğince 

yaklaşık maliyetin hesaplanmasında kullanılan her tür bilgi ve belgeye hesap cetveli ekinde yer 

verilmesi gerekirken, hesap cetveline ekli bir doküman bulunmamaktadır. 

TCDD Genel Müdür Yardımcısının 22.12.2016 tarih ve 42700 sayılı Olurunda, Ankara 

YHT Gar Kompleksi Araç Bakım Atölyesinin yakın zamanda hizmete gireceği, YHT setlerinin 

bakımlarının bu binada gerçekleştirileceği, 4 kalem ekipmanın açık ihale usulü ile ihale 

edilmesi durumunda 18 aylık bir temin süresi gerekeceği belirtilmiş ve 4 kalem ekipmanın 4734 

sayılı Kanun’un 21’inci maddesi (b) bendine göre pazarlık usulüyle ihale edilmesine onay 

verilmiştir. 

Araç Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından, ihale işlemini yürüten Satın Alma Dairesi 

Başkanlığına iletilen 23.12.2016 tarihli yazıda, ihale edilecek alım işinin ihalesine Bayraktar 

Makine İnşaat AŞ, Çoban Demiryolu Tek Mühendislik AŞ ve LBC İnşaat Makine AŞ 

firmalarının davet edilmesi suretiyle 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesi (b) bendine göre 

ihale edilmesi istenmiştir. 

TCDD Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığının 29.12.2016 tarihli teklifi ve 

TCDD Yönetim Kurulunun 30.12.2016 tarih ve 28/348 sayılı Kararıyla, Ankara YHT Gar 

Kompleksi Araç Bakım Atölyesinde gerçekleştirilecek YHT setlerinin tanılama, muayene, 

bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi amacıyla 4 kalem ekipmanın 4734 sayılı Kanun’un 

21’inci maddesinin (b) bendine göre 57.000 bin TL yaklaşık maliyet üzerinden pazarlık 

usulüyle ihale edilmesine, ihale sonucunun Yönetim Kurulunun onayına sunulmasına, 

sözleşmenin imzalanmasına müteakip tüm işlemlerin TCDD Taşımacılık AŞ Araç Bakım 

Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. 

TCDD Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 29.12.2016 tarihli teklif 

yazısında ve TCDD Yönetim Kurulunun 30.12.2016 tarih ve 28/348 sayılı Kararında, yaklaşık 

maliyeti 57.000 bin TL olan alım işinin, proje numarası ve yatırım ödeneği gösterilmemiştir. 

İhale onay belgesi tarihi itibariyle alt projenin 1.000 bin TL ödeneği mevcut olup TCDD 
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Genel Müdürlüğünün 22.01.2018 tarihli yazısıyla, 2017 yılı yatırım programından 55.700 bin 

TL ilave ödenek tahsisi yapılmıştır. 

TCDD Genel Müdürlüğünün 09.01.2017 tarih ve 10857 sayılı Oluruyla TCDD Satın 

Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Başkan Yardımcısının Başkanlığında, TCDD 

Taşımacılık AŞ’den 4 kişi ile birlikte 5 kişilik ihale komisyonu teşkil ettirilmiştir. 

TCDD Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Bayraktar Makine 

İnşaat AŞ, Çoban Demiryolu Tek Mühendislik AŞ ve LBC İnşaat Makine AŞ firmalarına 4 

kalem ekipman temini işinin 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (b) bendine göre ihale 

edilmesi işine 18.01.2017 tarihine kadar tekliflerini sunmaları için 10.01.2017 tarihinde davet 

yazısı gönderilmiştir. 

Yaklaşık maliyetin belirlenmesi için teklif alınan firmalar ile ihaleye katılmaları için 

davet yazısı gönderilen istekliler aynı firmalardır. 

18.01.2017 tarihinde gerçekleştirilen 4 kalem ekipman alımı ihalesine davet yazısı 

gönderilen 3 firmada teklif vermiş olup Bayraktar Makine İnşaat AŞ 50.228 bin TL, Çoban 

Demiryolu Tek Mühendislik AŞ 54.500 bin TL ve LBC İnşaat Makine AŞ 64.750 bin TL teklif 

sunmuşlardır. 

TCDD İhale Komisyonunun 31.05.2017 tarihli 21 sayılı Kararında; 

Çoban Demiryolu Tek Mühendislik AŞ ve LBC İnşaat Makine AŞ firmaları tarafından 

İdari Şartnamenin 7.5.1 maddesi gereğince verilmesi gereken iş deneyimini gösteren belgeler 

veya teknolojik ürün deneyim belgelerinden herhangi birisinin, 7.5.6.4. maddesi gereğince 

1.000 ve 2.000 tonluk akülü manevra araçlarının marka, model, tipi, motor, akü kapasiteleri ve 

çalışma özellikleri ile ana ölçülerini içeren teknik resim, araçla beraber verilecek tüm ekipman 

ve donanımlar hakkında açıklayıcı bilgi içeren dokümanın, 7.5.6.7. maddesi gereğince hidrolik 

derayman ekipmanının marka, model ve tipi ile ana ölçülerini içeren teknik resim, cihazla 

birlikte verilecek tüm ekipman ve donanımlar hakkında açıklayıcı bilgi içeren dokümanın 

sunulmadığı için değerlendirme dışı bırakıldıkları, 

Bayraktar Makine İnşaat AŞ tarafından sunulan teklif ve eki belgelerin tamam ve 

şartnamesine uygun ve son teklif fiyatının 49.880 bin TL olduğu belirtilmiş, 

YHT setlerinin tanılama, muayene, bakım ve onarımlarının sorunsuz 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi 2017 Yılı 

Sayıştay Denetim Raporu 

72 

 

gerçekleştirilebilmesi için 4 kalem ekipman alımı işinde; 

2 adet 1000 tonluk akülü manevra aracı alımı işinin 1.580.000 TL/adetten toplam 3.160 

bin TL bedelle, 

2 adet 2000 tonluk akülü manevra aracı alımı işinin 2.450.000 TL/adetten toplam 4.900 

bin TL bedelle, 

1 adet buz çözme ve buz önleme cihazı alımı işinin 31.770 bin TL/adetten toplam 31.770 

bin TL bedelle, 

6 adet hidrolik derayman cihazı alımı işinin 1.675 bin TL/adetten toplam 10.050 bin TL 

bedelle, 

Olmak üzere toplam 49.880 bin TL bedelle ve şartnamesinde belirtilen koşullarla 

Bayraktar AŞ’ye ihalesi hususunda düzenlenen kararın Yönetim Kurulunun onayına 

sunulmasına karar verilmiştir. 

TCDD Yönetim Kurulunun 31.05.207 tarih ve 16/102 sayılı Kararıyla, 4 kalem ekipman 

alımının 49.880 bin TL bedelle Bayraktar Makine İnşaat İş Ortaklığına ihalesi hakkında 

düzenlenen İhale Komisyon Kararının onaylanmasına Karar verilmiştir. 

Ancak, Bayraktar Makine İnşaat AŞ’nin iş ortaklığı şeklinde teklif sunmadığı görülmüş 

olup Yönetim Kurulu Kararında iş ortaklığı ifadesinin sehven yazıldığı düşünülmüştür.  

İhale işleminin değerlendirilmesi: 

4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde; 

“ İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, 

güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında 

karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” 

“Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale 

usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.” 

hükmü yer almış, 

“Pazarlık usulü” başlıklı 21’inci maddesinin (b) bendinde “Doğal afetler, salgın 

hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden 
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öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu 

olması” hallerinde pazarlık usulü ile ihale yapılabileceği belirtilmiştir. 

Ayrıca, 4734 sayılı Kanun’un 62’inci maddenin (i) bendinde “Bu Kanunun 21 ve 22’nci 

maddelerindeki parasal limitler dâhilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin 

bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü 

olmadıkça aşamaz.” hükmü yer almıştır. 

Ankara YHT Gar Kompleksi Binasının yapımına 2013 yılında başlanılmış, sözleşmeye 

ve verilen süre uzatıma göre işin bitiş tarihi 2016 yılı olarak belirlenmiş ve bu tarihte geçici 

kabule hazır hale getirilmiştir. 

TCDD Yönetim Kurulunun 30.12.2016 tarih ve 28/348 sayılı Kararıyla 4 kalem 

ekipmanın 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (b) bendine göre 57.000 bin TL yaklaşık 

maliyet üzerinden pazarlık usulüyle ihale edilmesine karar verilmiş olup bu tarihe kadar temel 

ihale usulü olan açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile ihalenin 

gerçekleştirilmesi mümkün olduğu halde yerine getirilmemiştir. 

Pazarlık usulü ile 4 kalem ekipmanın satın alınması için 3 adet firmaya davet yazısı 

gönderilmiş, 3 firma ihaleye katılmış, geçerli bir adet teklif sunulmuştur. Geçerli teklif sunan 

istekli 4 kalem ekipman için teklif tutarını 50.228 bin TL den 49.880 bin TL’ye indirmiş, fakat 

bir adet firmadan son tekliflerinin verilmesinin istenildiği için 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’nun 5’inci maddesine göre ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve 

kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacak çalışmaların ve kararların süresi içerisinde 

alınmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (b) bendine göre 49.880 bin TL’ye edilen 2 

adet 1000 ton akülü manevra aracı, 2 adet 2000 ton akülü manevra aracı, 1 adet buz çözme ve 

buz önleme sistemi 6 adet hidrolik derayman cihazı alımı işlerinin ihale işlemleri TCDD Genel 

Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünden söz konusu ihale işleminin değerlendirilmesi TCDD 

Genel Müdürlüğü Sayıştay Denetim Raporunda yapılmaktadır. 

Sözleşmenin ve Sözleşme hükümlerinin uygulanmasının değerlendirilmesi 

Yüklenici Bayraktar Makine İnşaat AŞ ile 13.06.2017 tarihinde 49.880 bin TL bedelli 

mal alımı sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmenin; 5’inci maddesinde işin konusu 2 adet 1000 

tonluk akülü manevra aracı, 2 adet 2000 tonluk akülü manevra aracı, 1 adet buz çözme ve buz 
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önleme cihazı, 6 adet hidrolik derayman cihazı alımı, şeklinde tarif edilmiştir. 

Sözleşmenin 9’uncu maddesinde işin süresi 8 ay olarak belirlenmiştir. 

10.3.1 maddesinde “Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, TCDD Taşımacılık AŞ 15 

gün içerisinde yapacağı yer tesliminden sonra, yüklenici ihale aşamasında YHT seti buz çözme 

ve önleme sistemine vermiş olduğu projelere uygun olarak teslim edilen yere göre düzenlenmiş, 

uygulamasına ait nihai projeyi, 30 gün içerisinde TCDD Taşımacılık AŞ’nin onayına 

sunacaktır. TCDD Taşımacılık AŞ 15 gün içerisinde sunulan projeyi onaylayacak ve yüklenici 

firmaya bildirim tarihinden itibaren işe başlanacaktır. Sözleşmenin teslim süresi de bu tarihten 

itibaren başlayacaktır. 8 ay içinde ekipmanlar getirilip montajı yapıldıktan sonra çalışır 

vaziyette geçici kabule hazır hale getirilecektir. Geçici kabul tutanağının imza tarihinden 

itibaren 30 gün sonra kesin kabul işlemlerine başlanılacaktır.” 

12.2.2 maddesinde “YHT Araç Bakım Atölyesi kapsamında yer alan Demiryolu atölye 

makine, tezgah, ekipman ve cihazlarının geçici kabulünde sözleşme bedelinin % 70'i i 

ödenecektir.  

Sözleşmeden kalan bakiye % 30 tutarı ise, kesin kabul işlemleri tamamlandıktan sonra 

yükleniciye ödenecektir.” 

Hükümlerine yer verilmiştir. 

Sözleşmeye yüklenicinin ihale aşamasında sunduğu teklif mektubu ve son teklif birim 

fiyat cetveli yerine sonradan düzenlenen sipariş listesi eklenmiştir. 

05.07.2017 tarihinde yer teslimi yapılmış, buz çözme ve buz önleme cihazının uygulama 

projeleri onay için 01.08.2017 tarihli yazı ekinde Şirkete gönderilmiştir. 

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından TCDD’ye gönderilen 22.08.2017 tarihli yazıda “YHT 

Bakım Atölyesine 4 kalem ekipman temini” işi için 57.000 bin TL ödenek tahsisi aktarımı 

yapılması istenmiştir. 

Yüklenici 28.12.2017 tarihli yazısıyla geçici kabulün yapılmasını talep etmiştir. TCDD 

Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısının 11.01.2018 tarihli Oluruyla teşkil edilen geçici kabul 

heyetince 17.01.2018 tarihinde tutanak düzenlenmiştir. 

Geçici kabul heyetince 17.01.2018 tarihinde düzenlenen tutanağın geçici kabul tutanağı 
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olup olmadığı konusunda üzerinde açıklama yer almamış olup Mal Alımları Denetim Muayene 

ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik’in 23’üncü maddesi hükmü gereği tutanağın yetkili 

makam tarafından onandıktan sonra geçerli olması gerekirken onaya sunulmadığı ve 

Sözleşmenin 12.2.2 maddesi hükmü gereği tutanak onaylandıktan sonra sözleşme bedelinin 

%70’i oranında 34.916 bin TL tutarından ödeme yapılması gerekirken sözleşmenin tamamına 

ilişkin yüklenici tarafından düzenlenen faturaya istinaden, idare tarafından tahakkuk belgesi 

düzenlenmiştir. 

TCDD Taşımacılık AŞ kesin kabul işlemi yapılmadığı için sözleşme bedelinin %30’u 

oranında 14.964 bin TL’nin blokede tutulduğunu belirtmekle birlikte, 2017 yılı yatırım 

hesabında sözleşme bedelinin tamamının ödendiği gözükmektedir. 

b) 2017 yılından sonraya kalanlar: 

Yatırım Programında 2017 yılından sonraya kalan yeni proje yer almamıştır. 

1.6 Bilanço 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi 01.05.2013 tarih 

ve 28634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının 

Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi 

Genel Müdürlüğünün bağlı ortaklığı olarak kurulmuş olup, aynı Kanun’un Geçici 1’inci 

maddesi hükmüne istinaden, 14.06.2016 tarihi itibariyle ticaret siciline tescil edilerek tüzel 

kişilik kazanmıştır. Şirketin ticari faaliyetleri, kurucu ortak olan TCDD İşletmesi Genel 

Müdürlüğü ile yapılan protokolle devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi sonrasında 01.01.2017 

tarihi itibariyle başlamıştır. 

TCDD Taşımacılık AŞ’nin 2017 bilançosu Yönetim Kurulunun 19.03.2018 tarih ve 

7/28 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. 

Şirketin mali işlemleri merkezde Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı tarafından 

yürütülmektedir. 

Muhasebe kayıt ve işlemlerinde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 175 ve Mükerrer 

257’nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, 26.12.1992 tarih ve 

21447 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “1 Sayılı Muhasebe Sistemi Uygulama 

Genel Tebliği” esaslarına göre hazırlanan “Tek Düzen Muhasebe Sistemi” uygulanmaktadır. 
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TCDD Taşımacılık AŞ’nin 2017 yılına ilişkin değerlendirmeleri Şirket Yönetim Kurulu 

tarafından kabul edilen bireysel bilanço üzerinden yapılmıştır. 31.12.2017 tarihli bireysel 

bilanço ve dipnotlarına Ek 1.1’de yer verilmiştir. 

1.6.1 Aktif (Varlıklar) 

TCDD Taşımacılık AŞ’nin 2017 yılı bilançosunun aktifini oluşturan varlıklar, açılış 

bilançosundaki değerler ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 24: Aktif Tablosu 

Aktif 

Açılış 

01.01.2017 

Dönem sonu 

31.12.2017 Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I-Dönen varlıklar 
  

   

 A-Hazır değerler 18 - 43.064 1,0 43.046 

 B-Menkul kıymetler - - 8.450 0,1 8.450 

 C-Ticari alacaklar 131.757 3,5 804.524 16,1 627.767 

 D-Diğer alacaklar 159 - 1.739 - 1.580 

 E-Stoklar 350.991 9,5 441.091 8,8 90.100 

 F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım mal. - - - - - 

 G-Gelecek aylara ait gider ve gelir tahak. 4.873 0,2 17.663 0,4 12.790 

 H-Diğer dönen varlıklar 88 - 640 - 552 

Toplam ( I ) 487.886 13,2 1.317.171 26,4 829.285 

II-Duran varlıklar 
  

   

 A-Ticari alacaklar - - 1.124 - 1.124 

 B-Diğer alacaklar - - 3 -  3 

 C-Mali duran varlıklar 3 - 720 - 717 

 D-Maddi duran varlıklar 3.212.632 86,7 3.667.114 73,5 454.482 

 E-Maddi olmayan duran varlıklar 2.878 0,1 5.885 0,01 3.007 

 F-Özel tükenmeye tabi varlıklar - - - - - 

 G-Gelecek yıllara ait gider ve gelir tahak. 2 - 51 - 49 

 H-Diğer duran varlıklar - - - - - 

Toplam ( II ) 3.215.515 86,8 3.674.897 73,6 459.382 

Genel toplam ( I ) + ( II ) 3.703.401 100,0 4.992.067 100,0 1.288.666 

Nazım hesaplar 24.943 
 

98.591  73.648 

Bilançonun aktif toplamı açılış bilançosuna göre %25,8 oranında artarak 4.992.067 bin 

TL’ye ulaşmış olup aktifi oluşturan hesaplara aşağıda yer verilmiştir. 

Cari dönemde 1.317.171 bin TL tutarındaki dönen varlıklar ana hesap grubu, aktif 

tutarının %26,4’ünü oluşturmuş ve açılış bilançosuna göre %170 oranında artış göstermiştir. 

Hazır değerler hesap grubu toplamı olan 43.064 bin TL’nin; 230 bin TL’si kasa 

mevcudundan, 9.484 bin TL’si bankalardaki mevduattan, 33.350 bin TL’si de diğer hazır 
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değerlerden meydana gelmiştir. Diğer hazır değerler toplamı olan 33.350 bin TL yoldaki paralar 

ve tahsilat emirleri hesabında kayıtlı tutarlardan oluşmaktadır. İstasyonlardan, lojistik 

merkezlerden ve limanlardaki veznelerden tahsil edilen yılın son gününe ait nakitler ile muhtelif 

bankalara ait pos cihazlarıyla son ayda yapılan tahsilatlar müteakip dönem Şirket hesaplarına 

aktarılmaktadır.  

Menkul kıymetler hesap grubunda kayıtlı olan 8.450 bin TL bankalarda toplanmış olan 

nakit mevcutlarından yıl sonu itibariyle günlük repo işlemine tabi tutulan tutardır. 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden dönem başında Şirket hesaplarına devredilen 

131.757 bin TL tutarındaki kısa vadeli ticari alacaklar, dönem sonunda 804.524 TL’ye 

ulaşmıştır. Bu tutarın 804.524 bin TL’si alıcılar hesabında, 8 bin TL’si şüpheli ticari alacaklar 

hesabında kayıtlı olup şüpheli ticari alacakların tamamı için karşılık ayrılmıştır. Alıcılar 

hesabında kayıtlı alacak tutarlarının; 732.654 bin TL’si merkezi yönetim kapsamındaki kamu 

idarelerinden, 16.359 bin TL’si kamu iktisadi teşebbüslerinden, 5.118 bin TL’si mahalli 

idarelerden, 33.559 bin TL’si gerçek ve tüzel kişilerden, 16.834 bin TL’si de yurt dışından olan 

alacaklardan oluşmaktadır. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden alacakların 

732.521 bin TL’si kamu hizmeti yükümlülüğü nedeniyle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığından olan kamu hizmet bedeli alacaklarıdır. 

Diğer alacaklar hesap grubunun yıl sonu bakiyesi 1.739 bin TL’dir. Bu tutarın, 115 bin 

TL’si personelden olan alacaklar, 1.624 bin TL’si ise çeşitli nedenlerle Sosyal Güvenlik 

Kurumuna fazla ödenmiş primler ve idari para cezası alacakları, tren tehir bedelleri, Teftiş 

Kurulu raporlarıyla fazla ödenmiş olduğu tespit edilen tutarlardan kaynaklanan alacaklardır. 

Şirkete, TCDD tarafından 350.450 bin TL tutarında ilk madde ve malzeme, 541 bin TL 

tutarında yarı mamul olmak üzere toplam 350.991 bin TL tutarında stok devri yapılmıştır. 

Stoklar toplamının yıl sonu bakiyesi açılış bilançosuna göre %25,6 oranında artış göstererek 

441.091 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Stokların %98,7 oranında 435.771 bin TL’lik kısmı ilk 

madde ve malzeme stoklarından, %1,2 oranında 5.317 bin TL’lik kısmı verilen sipariş 

avanslarından, yaklaşık %0,1 oranında 3 bin TL’lik kısmı da yoldaki mallar tedarik 

giderlerinden oluşmaktadır.  

Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları dönem sonu bakiyesi olan 17.663 bin 

TL’nin 17.633 bin TL’si memur ve sözleşmeli personelin 2017 yılı Aralık ayında ödenen maaş 

ve ücretlerinin 01.01.2018–15.01.2018 dönemine sirayet eden kısmıdır. 
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Diğer dönen varlıklar hesap grubu bakiyesi 640 bin TL’nin 565 bin TL’si mevduat faizi 

ve repo işlemlerinden dolayı peşin ödenen vergiler, 75 bin TL’si de 2017 yılı son aylarında 

personele ödenen yolluk ve izin avanslarıdır.  

Duran varlıklar ana hesap grubu, açılış bilançosuna göre %14,3 oranında artmış ve 

3.674.897 bin TL tutarında bakiye devretmiştir. 

Uzun vadeli ticari alacaklar hesap grubu bakiyesi olan 1.124 bin TL’nin tamamı verilen 

depozito ve teminatlardan, diğer alacaklar hesap grubunun dönem sonu bakiyesi 3 bin TL 

personelden olan alacaklardan oluşmaktadır. 

Mali duran varlıklar hesap grubunun net toplamı, 720 bin TL’dir. Taşımacılık AŞ’nin 

TCDD’den devralmış olduğu 3.583 bin TL tutarındaki EUROFİMA (104 adet hisse), 3 bin TL 

tutarındaki BCC (1 adet hisse) hisseleri bu grupta iştirakler hesabına kaydedilmiştir. TCDD 

Taşımacılık AŞ’nin söz konusu şirketlere 2.867 bin TL tutarında sermaye taahhüdü 

bulunmaktadır.  

Maddi duran varlıklar hesap grubunun açılış bilançosundaki tutarı 6.358.003 bin TL’dir. 

Bu tutara cari dönemde 838.845 bin TL’lik giriş yapılmış, aynı dönemde 90.459 bin TL’lik de 

çıkış meydana gelmiş ve dönem sonunda maddi duran varlık edinme değeri toplamı 7.106.389 

bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

7.106.389 bin TL tutarındaki maddi duran varlık edinme değeri toplamından; 3.448.016 

bin TL tutarındaki birikmiş amortismanların düşülmesi sonucu maddi duran varlık net bilanço 

değeri 3.658.373 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Yapılmakta olan yatırımlar toplamı 8.741 bin 

TL’nin ilave edilmesiyle 2017 yılı sonunda maddi duran varlık genel toplamı 3.667.114 bin TL 

olarak gerçekleşmiştir.  

838.845 bin TL tutarındaki maddi duran varlık girişlerin %63,3’ü oranında 531.448 bin 

TL’si yapılmakta olan yatırımlardan tamamlanıp işletmeye verilen sabit kıymet girişlerini, 

307.397 bin TL’si de diğer şekillerle maddi duran varlık girişlerini göstermektedir. 

Maddi olmayan duran varlıklar hesap grubu dönem sonunda 9.324 bin TL bakiye 

vermiştir. Maddi olmayan duran varlıkların 4.104 bin TL’lik kısmı, mülkiyeti TCDD’de olan 

fakat TCDD Taşımacılık AŞ kullanımındaki gayrimenkullerin geliştirilmesi veya ekonomik 

değerlerinin artırılması amacıyla yapılan özel maliyet giderlerine ilişkindir. Geriye kalan 5.220 

bin TL’lik kısım ise bilgisayar program ve yazılımlarının lisans haklarından oluşmaktadır. 
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Maddi olmayan duran varlıklar için ayrılan amortisman tutarı 3.439 bin TL’dir. 

Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkuklarının 2017 yılı bakiyesi 51 bin TL taşıtlara 

ilişkin zorunlu trafik sigortası ve kasko ödemelerinden oluşan peşin ödenen sigorta giderleridir. 

1.6.2 Pasif (Kaynaklar) 

Bilançonun pasif değerleri açılış bilançosu verileriyle karşılaştırmalı olarak aşağıda 

gösterilmiştir. 
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Tablo 25: Pasif Tablosu 

  

Açılış 

01.01.2017 

Cari dönem 

31.12.2017 Fark 

Pasif Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar         

 A-Mali borçlar - - - - - 

 B-Ticari borçlar 8.439 0,3 270.480 5,4 262.041 

 C-Diğer borçlar 1.080.112 29,1 82.338 1,5 (997.774) 

 D-Alınan avanslar 48.853 1,3 3.217 0,2 45.636 

 E-Yıllara yaygın inş. ve onarım hakedişleri - - - - - 

 F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 755 - 93.963 1,9 93.208 

 G-Borç ve gider karşılıkları - - - - - 

 H-Gelecek aylara ait gelir ve gider tahak. 251 -  2.955 0,1  2.704 

 I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar - - - - - 

Toplam ( I ) 1.138.412 30,7 452.953 9,1 (685.459) 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
 

    

 A-Mali borçlar - - - - - 

 B-Ticari borçlar 369 - 1.040 - 671 

 C-Diğer borçlar - - - - - 

 D-Alınan avanslar - - - - - 

 E-Borç ve gider karşılıkları 164.620 4,5 169.811 3,4 5.191 

 F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahak. - - - - - 

 G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar - - - - - 

Toplam ( II ) 164.989 4,5 170.851 3,4 5.862 

Toplam ( I ) + ( II ) 1.303.401 35,2 623.804 12,5 (679.579) 

III- Öz Kaynaklar 
 

    

 A-Ödenmiş sermaye 2.400.000 64,8 5.000.000 100,1 2.600.000 

 B-Sermaye yedekleri - - - - - 

 C-Kâr yedekleri - - - - - 

 D-Geçmiş yıllar kârları - - - - - 

 E-Geçmiş yıllar zararları (-) -  -   - -   - 

 F-Dönem net kârı (zararı) - - (631.737) (12,6) (631.737) 

Toplam ( III ) 2.400.000 64,8 4.368.263 87,5 1.968.263 

Genel Toplam ( I+ II+ III ) 3.703.401 100,0 4.992.067 100,0 1.288.666 

Nazım Hesaplar 24.943 
 

98.591  66.369 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubunun açılış bilançosunda 1.138.412 bin 

TL olan tutarı dönem sonunda 452.953 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

TCDD’den mali borç devri yapılmamış ve dönem içinde de kredi kullanılmamıştır. 
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Şirketin kısa vadeli ticari borçları olan 270.480 bin TL’nin, 269.350 bin TL’lik kısmı 

satıcılara olan borçlardan, 1.130 bin TL’lik kısmı alınan depozito ve teminatlardan 

oluşmaktadır. Satıcılara olan borçların 125.283 TL’si kamu iktisadi teşebbüslerine borçlardan 

oluşmaktadır (bu tutarın da 125.085 bin TL’si yapılan mutabakattan sonra TCDD’ye ödenmesi 

gereken borçlardır). Gerçek ve tüzel kişilere muhtelif mal ve hizmet alımları, inşaat, taahhüt, 

bakım, onarım ve diğer çeşitli alım karşılığı borçlar tutarı 131.622 bin TL’dir. Muhtelif 

ülkelerin demiryolları idarelerine yük taşımacılığından kaynaklanan yurt dışına borçlar 12.391 

bin TL, çeşitli belediyelere ve belediye idarelerine ödenecek su ve doğalgaz bedellerinden 

oluşan borçlar 44 bin TL, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine borçlar tutarı 10 bin 

TL’dir. 1.130 bin TL bakiye veren alınan depozito ve teminatlar, taşımacılık faaliyetleri 

kapsamında alınan teminatlara, muhtelif yapım ve alım işi kapsamında alınan teminatlar ile 

garanti kapsamında alınan teminatlarına ait bulunmaktadır. 

Şirketin diğer borçlar hesap grubunda kayıtlı ticari olmayan borçları, 82.338 bin TL 

tutarında gerçekleşmiştir. Bu tutarın 171 bin TL’si personele borçlardan, 82.167 bin TL’lik 

kısmı ise Şirkete karşı taahhüt altına giren kişi ve firmaların hakedişlerinden kesilen ve işlerin 

tamamlanmasını müteakip peyderpey ödenecek olan borç tutarları ile danışmanlık hizmet 

alımları, psikoteknik muayene bedelleri gibi borçlardan oluşmaktadır. 

Alınan avanslar hesap grubunda kayıtlı olan, yolcu ve yük taşıma hizmetleri ilgili olarak 

muhtelif yurt içi ve yurt dışı firmalardan kredili ve avanslı taşıma, bilet satışı vb. nedenlerle 

alınan sipariş avanslarının yıl sonu bakiyesi 3.217 bin TL’dir. 

Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler toplamı 93.963 bin TL tutarında 

gerçekleşmiştir. Bunun; 84.089 bin TL’si ödenecek vergilere, 9.453 bin TL’si ödenecek sosyal 

güvenlik kesintilerine, 421 bin TL’si ödenecek diğer yükümlülüklere ait bulunmaktadır. 

Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları hesap grubunda yer alan 2.955 bin 

TL’nin, 1.070 bin TL’si gelecek aylara ait peşin tahsil edilmiş yük gelirleri, açık alan kira 

gelirleri, vagon tamir bedellerinden kaynaklanmaktadır. 1.885 bin TL’si ise işçi personele ve 

stajyerlere ödenen ücretlerin Aralık 2017 dönemine isabet eden gider tahakkuklarından 

oluşmuştur.  

Uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubunun dönem sonu bakiyesi 170.851 bin 

TL olarak gerçekleşmiştir. Uzun vadeli mali borçların bakiyesi olan 1.040 bin TL mal veya 

hizmet alımı ya da kiralama işleri kapsamında yüklenicilerden ve kiracılardan alınan uzun 
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vadeli depozito ve teminatlardır. Borç ve gider karşılıkları hesap grubunda kayıtlı 169.802 bin 

TL dâhili sigorta risk karşılıklarından, 9 bin TL ise personel eğitim ve dinlenme tesislerinin 

küçük bakım ve onarımlarının karşılanması için ayrılan karşılıklardan oluşmuştur. 

Faaliyetlerine 2,4 milyar TL sermaye ile başlayan Şirketin sermayesi dönem içinde 5 

milyar TL’ye yükseltilmiştir. Sermayenin tamamı ödenmiş olup TCDD Genel Müdürlüğüne 

aittir. Şirketin faaliyetleri sonucunda 631.727 bin TL dönem net zararı oluşmuş ve öz kaynaklar 

tutarı dönem sonunda 4.368.263 bin TL olarak gerçekleşmiştir.  

98.591 bin TL tutarındaki nazım hesapların 91.339 bin TL’si alınan kefalet ve teminat 

mektuplarına, 7.245 bin TL’si gayri nakdi akreditif kredilerine, 7 bin TL’si verilen kredi ve 

teminat mektuplarına ilişkindir. 

1.7 Gelir Tablosu 

Taşımacılık AŞ’nin 2017 yılı gelir tablosu Yönetim Kurulunun 19.03.2018 tarih ve 7/28 

sayılı kararıyla kabul edilmiştir. 

Şirketin ilgili yıl değerlendirmeleri bireysel gelir tablosu üzerinden yapılmıştır. 

31.12.2017 tarihli bireysel gelir tablosu ve dipnotlarına Ek 1.2’de yer verilmiştir. 
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Tablo 26: Gelir Tablosu 
Gelir ve giderler Cari dönem 

Bin TL 

A- Brüt satışlar  1.860.678 

 1-Yurtiçi satışlar 1.046.044  

 2-Yurtdışı satışlar 81.339  

 3-Diğer gelirler 733.295  

B- Satış indirimleri(-)  7.857 

 1-Satıştan iadeler(-) 7.857  

 2-Satış iskontoları (-)   

 3-Diğer indirimler(-)   

C- Net Satışlar  1.852.821 

D-Satışların maliyeti(-)  2.378.634 

 1-Satılan mamuller maliyeti(-)   

 2-Satılan ticari mallar maliyeti(-)   

 3-Satılan hizmet maliyeti(-) 2.378.634  

 4-Diğer satışların maliyeti(-)   

 Brüt satış zararı  (525.813) 

E- Faaliyet giderleri(-)  (107.772) 

 1-Araştırma ve geliştirme giderleri(-)   

 2-Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri(-)   

 3-Genel yönetim giderleri(-) (107.772)  

 Faaliyet zararı  (633.585) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar  44.461 

 1-İştiraklerden temettü gelirleri -  

 2-Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri -  

 3-Faiz gelirleri 49  

 4-Komisyon gelirleri 1.093  

 5-Konusu kalmayan karşılıklar -  

 6-Menkul kıymet satış kârları 3.716  

 7-Kambiyo kârları 1.793  

 8-Reeskont faiz gelirleri -   

 9-Enflasyon düzeltmesi kârları -   

 10-Faaliyetle ilgili diğer olağan gelir ve kârlar 37.810  

G- Diğer faaliyet. olğ. gider ve zararlar (-)  (21.366) 

 1-Komisyon giderleri(-) (3.266)  

 2-Karşılık giderleri(-) (8)  

 3-Menkul kıymet satış zararları(-) -  

 4-Kambiyo zararları(-) (3.892)  

 5-Reeskont faiz giderleri(-) -   

 6-Enflasyon düzeltmesi zararları (-) -   

 7-Diğer olağan gider ve zararlar(-) (14.200)  

H- Finansman giderleri(-)  - 

 1-Kısa vadeli borçlanma giderleri(-) -  

 2-Uzun vadeli borçlanma giderleri(-) -  

Olağan zarar  (610.490) 

I- Olağandışı gelir ve kârlar  10.936 

 1-Önceki dönem gelir ve kârları 1.430  

 2-Diğer olağandışı gelir ve karlar 9.506  

J- Olağandışı gider ve zararlar(-)  (32.183) 

 1-Çalışmayan kısım gider ve zararları(-) -  

 2-Önceki dönem gider ve zararları (32.112)  

 3-Diğer olağandışı gider ve zararlar(-) (71)  

Dönem zararı  (631.737) 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal   

 yükümlülük karşılıkları(-)   

 Dönem net zararı  (631.737) 
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Şirketin demiryolu taşımacılığı ve sübvansiyonlardan elde ettiği brüt satış hasılatı 

toplamı 1.860.678 bin TL olarak gerçekleşmiştir.  

Brüt satış hasılatı tutarının; %56,2 oranında 1.046.044 bin TL’sini yurt içi satışlar, %4,4 

oranında 81.339 bin TL’sini yurt dışı satışlar ve %39,4 oranında 733.295 bin TL’sini de diğer 

gelirler oluşturmuştur. 

Yurtiçi satışlar tutarı olan 1.046.044 bin TL’nin; 681.020 bin TL'si yük taşıma 

gelirlerinden, 365.024 bin TL’si yolcu ve bagaj taşıma gelirlerinden oluşmaktadır. 

Yurtdışı satışlar toplamı olan 81.339 bin TL’nin; 79.693 bin TL’si yük taşıma 

gelirlerine,1.646 bin TL’si yolcu ve bagaj taşıma gelirlerine ilişkin bulunmaktadır.  

Diğer gelirler tutarı 733.295 bin TL’nin tamamı kamu hizmet yükümlülüğü karşılığı 

olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından elde edilen tutarlardır. Toplam 

hasılatın %39,4’ünü oluşturmaktadır. Bu tutarların; 310.146 bin TL’si ana hat taşımacılığıyla, 

325.125 bin TL’si bölgesel tren taşımacılığı ile 98.024 bin TL’si yüksek hızlı tren taşımacılığı 

ile ilgilidir. 

2017 yılı brüt satış hasılatı tutarından 7.858 bin TL tutarındaki satış indirimlerinin tenzili 

neticesinde oluşan net satış hasılatı 1.852.821 bin TL’dir. 

Şirketin gerçekleştirdiği hizmetlerin maliyeti olan 2.378.634 bin TL’nin; 1.016.271 bin 

TL'si yolcu hizmeti maliyetlerinden, 1.362.363 bin TL'si yük taşımacılığı hizmetlerinden 

kaynaklanmıştır. 

Net satışlardan satışların maliyetinin indirilmesiyle brüt satış zararı 525.813 bin TL 

tutarında gerçekleşmiş, bu tutardan da tamamı genel yönetim giderlerinden oluşan 107.772 bin 

TL tutarındaki faaliyet giderlerinin indirilmesi sonucu, Şirketin 2017 yılı esas faaliyetleri 

633.585 bin TL faaliyet zararı ile neticelenmiştir. 

Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar grubunda yer alan 44.461 bin TL’nin; 49 bin 

TL’lik kısmı banka mevduatlarından elde edilen faiz gelirlerine, 1.093 bin TL’lik kısmı yurtiçi 

ve yurtdışı yolcu taşıması komisyon gelirlerine, 3.716 bin TL’si repo gelirlerinden oluşan 

menkul kıymet satış kârlarına, 1.793 bin TL’si muhtelif hakediş tutarlarına ait kur farklarından, 

yabancı demiryolları ile ilgili kambiyo kârlarından ve diğer yabancı para ile ifade edilen 

hesapların değerlemesinden kaynaklanan kambiyo kârlarına, 37.810 bin TL’si faaliyetle ilgili 
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diğer olağan gelir ve kârlara ilişkindir. Bu grupta yer alan ve 37.810 bin TL tutarındaki 

faaliyetle ilgili diğer olağan gelir ve kârların; 

5.024 bin TL’si malzeme, ambalaj malzemesi ve hurda satışı gelirlerini,  

2.702 bin TL’si üçüncü şahıslardan alınan elektrik, su ve ısıtma gelirlerini, 

360 bin TL’si personelden alınan elektrik, su ve ısıtma gelirlerini, 

6.637 bin TL’si onarım ve bakım işlerinden sağlanan gelirleri, 

12.769 bin TL’si personelden ve üçüncü şahıslardan alınan kira gelirlerini, 

5.593 bin TL’si kataner otosu, vagon, lokomotif ve cihaz kira gelirlerini, 

4.725 bin TL’si de muhtelif faaliyetlerle ilgili diğer olağan gelir ve kâr tutarlarını ihtiva 

etmektedir. 

Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar grubunda yer alan 21.366 bin TL’nin; 3.266 

bin TL’lik kısmı bilet satışı ve banka teminat mektubu komisyon giderlerine, 8 bin TL’si kanuni 

takibe alınan ticari alacaklar ile ilgili olası bir riski karşılamak üzere ayrılmış karşılık 

giderlerine, 3.892 bin TL’si bankalardaki yabancı para cinsinden mevduatın, hakediş 

ödemelerinin ve firmalardan alınan teminat bedellerinin değerlemesi ile oluşan kur farklarından 

meydana gelen kambiyo zararlarına, 14.200 bin TL’si de ekonomik ömrünü tamamlayan ya da 

tamiri ekonomik olmayan sabit kıymet imhalarından meydana gelen diğer olağan gider ve 

zararlara ilişkindir. 

Cari dönemde finansman gideri yapılmamış, faaliyet zararından diğer faaliyetlerden 

olağan gelir ve kârların düşülmesi ve bu tutara diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararların 

ilavesiyle olağan zarar tutarı, 610.490 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

Olağandışı gelir ve kârları toplamı 10.936 bin TL olup bu tutarın 1.430 bin TL’si önceki 

dönem gelir ve kârlarına, 9.506 bin TL’si de diğer olağan dışı gelir ve kârlara ait bulunmaktadır. 

2017 yılında 1.430 bin TL olarak gerçekleşen önceki dönem gelir ve kâr tutarlarının; 1.426 bin 

TL’si önceki dönem taşıma gelirlerine, 4 bin TL’si personelden önceki dönemlerle ilgili 

kesintilere ilişkindir. 9.506 bin TL olan diğer olağandışı gelir ve kâr tutarlarının; 1.771 bin 

TL’si taahhütlerini yerine getirmeyen kişi ve kuruluşlardan alınan gecikme cezası gelir tutarını, 

3.761 bin TL’si malzeme sayım ve tesellüm fazlaları nedeniyle oluşan tutarı, 258 bin TL’si ilân 

ve reklam geliri tutarını, 3.716 bin TL’si de diğer olağandışı gelir ve kâr tutarlarını 
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göstermektedir. 

Olağandışı gider ve zararlar grubunda yer alan 32.183 bin TL’nin 32.112 bin TL’si 

önceki dönem gider ve zararlarından, 71 bin TL’si diğer olağandışı gider ve zararlardan 

oluşmuştur. Önceki dönem gider ve zararlarının 24.986 bin TL’lik kısmı emekli olan işçi 

personelin geçmiş yıllara isabet eden kıdem tazminatlarından, 6.500 bin TL’lik kısmı emekliye 

ayrılan memur ve sözleşmeli personele ödenen emekli ikramiyesinin geçmiş yıllara sirayet eden 

kısmından, 626 bin TL’lik kısmı ise eski yıllarla ilgili personel hakedişleri, SGK giderleri ve 

faiz komisyon giderlerinden oluşmaktadır. 

Şirketin 610.490 bin TL olarak gerçekleşen olağan zarar tutarına, 10.936 bin TL 

tutarındaki olağandışı gelir ve kârların eklenmesi ve 32.183 bin TL tutarındaki olağandışı gider 

ve zararların düşülmesiyle 2017 yılı dönem zararı 631.737 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

1.8 Mali Rasyolar 

TCDD’nin bağlı ortaklığı olan şirketin mali rasyoları bireysel mali tablolar esas alınarak 

hesaplanmıştır. Aşağıdaki tabloda, Şirket faaliyetlerinin 01.01.2017 tarihinde başlaması 

nedeniyle sadece faaliyet dönemine ilişkin bazı rasyolara yer verilmiştir. Ancak tek dönemli 

rasyoların analizini yapmak mümkün olmadığından bu konuda değerlendirme yapılmamıştır. 

Tablo 27: Mali Rasyolar Tablosu 

Rasyolar 

2016 2017 Artış- 

  azalış 

(%) (%) (%) 

1. Mali kaldıraç=Yabancı kaynaklar x 100/Varlıklar toplamı   - 12,5 - 

2. Mali yeterlilik=Öz kaynaklar x100/Yabancı kaynaklar - 700 - 

3. Cari oran=Dönen varlıklar x100/Kısa süreli yabancı kaynaklar - 290,8 - 

4. Likidite oranı=(Dönen varlıklar-stoklar)x100/ Kısa süreli yabancı kaynaklar - 193,4 - 

5. Zararlılık=Dönem Zararı x100/Öz kaynaklar - 14,5 - 

6. Maddi duran varlıklar x100/Varlıklar toplamı - 73,5 - 

7. Dönen varlık devir hızı=Net satışlar/ Dönen varlıklar - 1,4 - 

8. Net işletme sermayesi devir hızı=Net satışlar/Net işletme sermayesi - 2,1 - 

9. Öz kaynak devir hızı=Net satışlar/Öz kaynaklar - 0,42 - 
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1.9 Denetime Esas Defter, Kayıt ve Belgeler 

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe 

Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5’inci maddesi gereğince hesap dönemi 

sonunda Sayıştay’a 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. 

 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 ve 

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 geçerli raporlama çerçevesine göre doğru ve güvenilir 

bilgi içerecek şekilde hazırlanarak 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 
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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, ekonomik gerekler dâhilinde, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda 

yönetilip yönetilmediği hususunu da göz önünde bulundurarak denetimi kapsamındaki kamu 

idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemleri ile faaliyetlerinin kanunlar, diğer 

hukuki düzenlemeler, uzun vadeli kalkınma planları ve bunların uygulama programlarına 

uygunluğu bakımından denetlemek; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını 

sağlamak için kurulup işletilmesi gereken mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini 

değerlendirmek, mali rapor ve tablolardan yararlanacak olanlara makul güvence vermek 

amacıyla mali rapor ve tabloların geçerli raporlama çerçevesine göre güvenilirliği ve 

doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek ve denetim sonuçlarını içeren raporunu Türkiye Büyük 

Millet Meclisine 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, Kuruluş kanunları, 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 İle Fonların Türkiye Büyük Millet 

Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; kamu idaresinin hesap 

ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve 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, kuruluş amaçlarına 

ulaşmalarını teminen; faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma planına ve planın 
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uygulama programlarına uygunluğunu tespit etmek; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini 

değerlendirmek ve ilgili idarenin bilanço ve netice hesaplarının Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna 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. 

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak için yeterli ve uygun 

denetim kanıtı elde edilmiştir. 

5. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir. 

6. DENETİM GÖRÜŞÜ 

TCDD Taşımacılık AŞ'nin 2017 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan mali 

rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine 

varılmıştır. 

7. DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE 

DEĞERLENDİRMELER 

7.1 Bulgu ve Öneriler 

BULGU 7.1.1: Mal alımı ihalelerine ait idari ve teknik şartnamelerin ihaleye daha 

fazla isteklinin katılımını sağlayacak şekilde hazırlanması 

4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin birinci fıkrasında İdarelerin bu Kanun’a göre 

yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu 
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denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli 

kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları ifade edilmiştir. TCDD Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinde ise “Bu Yönetmeliğe göre yapacağı ihalelerde İdare; 

saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların 

uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla 

sorumludur. Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Ancak süreklilik arz eden 

mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.” hükmü yer 

almıştır. 

4734 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 2.496.800 Avro’ya 

ihale edilen “Yolcu Vagonlarının Ön Isıtma, Fren Test, Trafo Test, Boji Test Merkezleri 

Temini” işi ihalesine bir istekli teşekkür mektubu göndermiş, 3 istekli teklif sunmuş, 2 isteklinin 

teklifi İdari Şartnamenin 7 ve 31’inci maddelerindeki şartları sağlamadığı gerekçesiyle 

değerlendirme dışı bırakılmış, 1 isteklinin teklifinin geçerli olduğuna ve ekonomik açıdan ikinci 

en avantajlı teklif bulunmadığına karar verilmiştir. 

TCDD Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği’nin 15’inci maddesine göre açık ihale usulü 

ile 824.000 Avro’ya ihale edilen “1 adet Lokomotif Transport Ünitesi Temini” işi ihalesine 3 

istekli teklif sunmuş, 2 isteklinin teklifi transport ünitesinin çelik bileşenleri için verilen 

(dinamik-statik) yük ve mukavemet hesaplamalarının DİN 15018’e göre yapılmamış olması ve 

iş deneyim belgelerinin ihale tarihi itibariyle geçersizliği nedeniyle İdari Şartnamenin 7.2.3.6 

ve 30.1 maddelerine göre değerlendirme dışı bırakılmış, 1 isteklinin teklifinin tam ve 

şartnamesine uygun olduğuna karar verilmiştir. 

TCDD Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği’nin 15’inci maddesine göre açık ihale usulü 

ile 4.899 bin TL’ye ihale edilen “3 Adet Taşınabilir CNC Kontrollü Tekerlek Torna Sistemi 

Mal Alımı” işi ihalesine 2 istekli teklif vermiş, 5.250 bin TL teklif sunan 1 no.lu isteklinin 

Teknik Şartnamenin 3.5 maddesi gereğince sisteme ait donanımların ayrı ayrı marka, model ve 

tipini teklifinde belirtmediği, bunlara ait ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı kataloglar ile 

fotoğraf, CD ve benzeri tanıtım dokümanları ve sistemin tümüne ait ayrıntılı planları teklif ile 

birlikte vermediği, 4.950 bin TL olarak teklif sunan 2 no.lu isteklinin İdari Şartnamenin 7.1.j 

maddesi gereğince ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannameyi 

sunmadığı, 1 no.lu isteklinin teklif fiyatının, eksik belge tamamlatılsa dahi ekonomik açıdan en 

avantajlı teklif sıralaması değişmeyeceğinden ilgili isteklinin teklifinde tespit edilen eksik 

belgelerin istenilmesine gerek olmadığına karar verilmiş, 2 no.lu istekli İdari Şartnamenin 7.1.j 
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maddesi gereğince ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname 

ile birlikte son görüşmelerde bulunmak üzere görüşmelere davet edilmiş, 2 no.lu istekli eksik 

belgeleri tamamlamış ve teklif tutarını pazarlıkla 4.899 bin TL’ye indirmiştir. 

TCDD Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’nin 15’inci maddesine göre açık ihale 

usulü ile 1.302 bin TL’ye ihale edilen “140 Takım Kilitleme Mekanizmasına Sahip Derayman 

Pabuçları Alımı” işi ihalesine 2 istekli katılmış, birinci istekli 721 bin TL, ikinci istekli 1.372 

bin TL teklif sunmuş, birinci ve ikinci isteklinin tekliflerindeki tamamlanabilir bilgi ve 

belgelerdeki eksikliklerin giderilmesi istenmiş, 721 bin TL teklif sunan birinci istekli eksik bilgi 

ve belgeleri tamamlamadığı için değerlendirme dışı bırakılmış, ikinci istekli ise eksik bilgi ve 

belgeleri tamamlayarak nihai teklifini 9.300 TL/adet birim fiyat üzerinden 1.302 bin TL olarak 

sunmuştur. 

Aşağıda yer alan ihalelerde teklif veren isteklilerin elenme sebepleri veya ihaleye tek 

bir isteklinin teklif vermesi, şartnamelerindeki hükümler çerçevesinde ele alınarak 

açıklanmıştır. 

TCDD Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’nin 15’inci maddesine göre açık ihale 

usulü ile 3.600 bin TL’ye ihale edilen “80 Adet İkili Kumanda Sistemi Alımı” işi ihalesine 1 

istekli katılmış, imalatçılığa ait belge ile ISO 9001 2008 belgesine ilişkin açıklamayı süresi 

içerisinde teslim etmiştir. İsteklinin ilk teklif tutarı 3.760 bin TL, son teklif tutarı 3.600 bin 

TL’dir. 

4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (b) bendine göre idarece belirlenen 3 adet 

firmanın davet edilmesi suretiyle pazarlık usulüne göre 49.880 bin TL’ye ihale edilen “YHT 

Setlerinin Tanılama, Muayene, Bakım ve Onarımlarının Yapılması Amacıyla 4 Kalem 

Malzeme Alımı” işi ihalesine 3 istekli katılmış, birinci istekli 50.228 bin TL, ikinci istekli 

54.500 bin TL ve üçüncü istekli 64.750 bin TL teklif sunmuştur. İkinci ve üçüncü isteklinin “ 

İdari Şartnamenin 7.5.1 maddesi gereğince sunulması gereken iş deneyimini gösteren belgeler 

veya teknolojik ürün deneyim belgelerinden herhangi birisini sunmadığı, 7.5.6.4. maddesi 

gereğince sunulması gereken 1.000 ve 2.000 tonluk akülü manevra araçlarının marka, model, 

tipi, motor, akü kapasiteleri ve çalışma özellikleri ile ana ölçülerini içeren teknik resim, araçla 

beraber verilecek tüm ekipman ve donanımlar hakkında açıklayıcı bilgi içeren dokümanı 

sunmadığı, 7.5.6.7. maddesi gereğince sunulması gereken hidrolik derayman ekipmanının 

marka, model ve tipi ile ana ölçülerini içeren teknik resim, cihazla birlikte verilecek tüm 
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ekipman ve donanımlar hakkında açıklayıcı bilgi içeren dokümanı sunulmadığı için 

değerlendirme dışı bırakılmıştır.  

Birinci isteklinin teklif mektubu ve ekindeki belgelerin tamam ve şartnamesine uygun 

ve son teklif fiyatının 49.880 bin TL olduğu belirtilmiştir. 

4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesi (b) bendine göre pazarlık usulüne göre yapılan 

ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı 

fiyat tekliflerinin alınması öngörülmemiş, ancak “YHT Setlerinin Tanılama, Muayene, Bakım 

ve Onarımlarının Yapılması Amacıyla 4 Kalem Malzeme Alımı” ihalesinde istekliden son 

teklifini vermesi istenmiştir.  

Mal alımı ihalelerine ait İdari ve Teknik Şartnamelerin; tekliflerin oluşturulması, 

incelenmesi ve değerlendirilmesinde tereddüt oluşturmayacak açık hükümler içermesi, rekabet, 

fırsat eşitliği, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ilkelerini sağlaması 

hususunda daha fazla özen gösterilmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

Mal alımı ihalelerine ait İdari ve Teknik Şartnamelerin; tekliflerin oluşturulması, 

incelenmesi ve değerlendirilmesinde tereddüt oluşturmayacak açık hükümler içermesi, rekabet, 

fırsat eşitliği, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ilkelerini sağlaması 

hususunda daha fazla özen gösterilmesi. 

BULGU 7.1.2: Mal alımı işlerinde avans verilmesi, mahsup edilmesi, miktar ve 

oranların tespitine ilişkin düzenleme yapılması 

TCDD Taşımacılık AŞ’nin avans verme ve mahsup işlemlerine dair bir yönetmeliği 

olmadığından mal alımı işlerinde sözleşmelere göre farklı şekilde uygulamalar yapılmakta, 

düzenlenen hakediş raporlarında verilen avanslara ait mahsuplar düzenli olarak takip 

edilememektedir. 

TCDD mal alımı işlerinde genelde %15 ile %20 oranında avans verilmektedir. İktisadi 

alanda ticari esaslara göre faaliyet gösteren bir kuruluş olan TCDD Taşımacılık AŞ’nin ticari 

hayatın gerektirdiği esaslara uygun hareket etmesi gerekmekle birlikte avans işlemlerinin belirli 

esaslara göre yürütülmesi sağlanmalıdır. 
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Aşağıda avans verme ve mahsup işlemlerinde işleyen süreç örnekleriyle verilmektedir. 

-“Yolcu Vagonlarının Ön Isıtma, Fren ve Trafo Test Merkezleri Anahtar Teslimi 

Kurulumu” işinde; 

Yükleniciye işe başlama tarihinden itibaren sözleşme bedelinin %15’i oranında avans 

verilmesine karar verilmiştir. Yüklenici ile 08.11.2016 tarihinde imzalanan 2.496.800 Avro 

bedelli mal alımı sözleşmesinin 12.2.2 maddesinde “Geçici Kabulün yapılmasına müteakip, 

teslim edilen parti bedelinin % 65’i firmaya ödenecektir. Bakiye, % 20'si ise Kesin Kabulden 

sonra ödenecektir.” ve 12.2.3 maddesinde “Yükleniciye, işe başlama tarihinden itibaren 

Sözleşme bedelinin % 15’i avans olarak ödenecektir. Ödenen avans tutarı malın/işin/hizmetin 

tesliminden sonra Yüklenici firmaya ödenecek hakedişinden/hakedişlerinden mahsup 

edilecektir.” denilmiştir. Yükleniciye 2016 yılında sözleşme bedelinin %15’i oranında 374.520 

Avro karşılığı (1 Avro=3,6686 TL) 1.373.964 TL avans ödemesi yapılmış ve 2016 yılı 

hesaplarında bu harcamanın yatırım bütçesinden karşılandığı gösterilmiştir. 

Yüklenici tarafından 2017 yılında sözleşme bedeli olan 2.496.800 Avro için (1 

Avro=4,5467 TL alınarak) toplam 11.352.200,56 TL tutarında 2 adet fatura düzenlenerek 

idareye sunulmuş, İdare tarafından bu tutarda tahakkuk ve mahsup fişi (2 adet) düzenlenmiş ve 

yatırım bütçesinden aynı tutarda harcama yapıldığı gösterilmiştir. Dolayısıyla 2016 yılında 

avans olarak ödenen 1.373.964 TL ve avans tutarına ait 328.866 TL tutarındaki kur farkı 

toplamı düşüldükten sonra kalan 9.649.370,56 TL yerine 11.352.200,56 TL’nin yatırım 

bütçesinden karşılandığı görünmektedir. 

-“Lokomotif Transport Ünitesi Temini” işinde;  

İşe ait sözleşme uyarınca yükleniciye işe başlama tarihinden itibaren sözleşme bedelinin 

%15’i oranında avans verilecektir. 

Yükleniciye sözleşmeye istinaden 824.000 Avroluk sözleşme bedelinin %15’i oranında 

123.600 Avro karşılığı (1Avro=3,5476 TL) 438.483,36 TL avans ödemesi yapılmış ve bu tutar 

2016 Yılı Yatırım Bütçesinden karşılanmıştır. 

2017 yılında Yüklenici tarafından sözleşme bedeli olan 824.000 Avro için (1 

Avro=4,6917 TL alınarak) 3.865.960 TL tutarında fatura düzenlenerek idareye sunulmuş, İdare 

bu tutar için tahakkuk ve mahsup fişi düzenlemiş ve yatırım bütçesinden 3.865.960 TL harcama 

yapıldığı gösterilmiştir. Bu durumda Yüklenicinin düzenlediği faturada işe ait sözleşme 
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tutarının tamamına 2017 yılı kurlarını uyguladığı, bir önceki yıl almış olduğu avansa ait o 

dönemdeki kuru dikkate almadığı açık olup 2017 yılı işlemlerinde, 2016 yılında sözleşme 

bedelinin %15’i oranında 123.600 Avro karşılığı 438.483,36 TL ödeme nedeniyle oluşan 

141.410,75 TL kur farkı fazla ödenmiştir. 

TCDD Taşımacılık AŞ 13.04.2018 tarihinde vermiş olduğu 05.03.2018 tarih ve 

100524931 sayılı belgede, fazla ödeme tutarı olan 141.410,75 TL’nin yüklenicinin 

alacaklarından kesildiğini bildirmiştir. 

TCDD Taşımacılık AŞ’nin mal alımı işlerinde avans oranı sözleşme hükümleri ile 

belirlenmekte, sözleşmelere genellikle sözleşme tutarının %15 ile %20 oranları konmakta, 

hakediş raporu düzenlenmeden ödeme işlemi yapıldığı için avans kesintilerinin takibi 

zorlaşmakta olup mal alımı işlerinde avans verilmesi, mahsup edilmesi, miktar ve oranların 

tespitine dair mevzuat düzenlemesi yapılması gerekmektedir. 

Öneri: 

TCDD Taşımacılık AŞ’nin mal alımı işlerinde avans oranı sözleşme hükümleri ile 

belirlenmekte, sözleşmelere genellikle sözleşme tutarının %15 ile %20 oranları konmakta, 

hakediş raporu düzenlenmeden ödeme işlemi yapıldığı için avans kesintilerinin takibi 

zorlaşmakta olup mal alımı işlerinde avans verilmesi, mahsup edilmesi, miktar ve oranların 

tespitine dair mevzuat düzenlemesi yapılması. 

BULGU 7.1.3: 7.2’de yer alan diğer bulgu ve önerilerin de yerine getirilmesi 

7.2 Diğer Bulgu ve Öneriler 

BULGU 7.2.1: Mal alımı işlerine ait muayene raporlarına malın ihale 

dokümanında yazılı nitelikleriyle muayenede bulunan niteliklerinin ayrı ayrı yazılması ve 

karşılaştırma yapılması 

Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik; 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, bu Kanun hükümlerine göre 

yaptıkları ihaleler sonucunda teslim edilen mal için 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca kuracakları muayene ve kabul komisyonlarının kuruluş 

ve çalışma esasları ile ara denetim, muayene ve kabul işlemlerinde uygulanacak esas ve usulleri 

kapsamaktadır. 
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Yönetmelik’in “Muayene raporlarının düzenlenmesi” başlıklı 20’inci maddesinde ihale 

dokümanında yazılı niteliklerle, muayenede bulunan niteliklerin muayene raporlarına ayrı ayrı 

yazılacağı, bunların karşılaştırılacağı ve sonucun “niteliklerine uygundur” veya “niteliklerine 

uygun değildir” şeklinde kesin olarak belirtilip komisyon üyeleri tarafından imza edileceği 

ifade edilmiştir. 

Yönetmelik’in 22’nci maddesi geçici kabulün hangi hallerde yapılacağını düzenlemiş 

olup mal ve/veya iş teslim edildikten sonra işletmeye alınarak ihale dokümanında belirtilen 

kapasite ve yeterlilik kriterlerinin sağlanması ile etkinliğinin ve verimliliğinin anlaşılması için 

belirli bir zamana ihtiyaç duyulan durumlarda, ihale dokümanında belirtilmek kaydıyla 

komisyonca geçici kabul yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

Aynı Yönetmelik’in “Kabul” başlıklı 25’inci maddesinde ise sözleşme konusu malların 

denetim, muayene ve testleri tamamlandığında, komisyonun olumlu raporu idarece kabul 

edilerek, ödemeye ilişkin belgenin düzenlenmesinde esas alınacağı, geçici kabulün söz konusu 

olduğu alımlarda ise, kesin kabul zamanının ihale dokümanında belirtilerek kesin kabul zamanı 

geldiğinde yüklenici veya vekilinin bir dilekçe ile idareye başvurarak idarece kesin kabul teklif 

belgesi düzenleneceği, geçici kabulü yapan komisyonca veya zorunlu hallerde yeni bir kabul 

komisyonu kurularak kabul işlemlerinin yapılacağı ifade edilmiştir. 

TCDD Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği hükümlerine göre ihale edilen işlere ait Tip 

Sözleşmelerin 29.12.2 maddesine, Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair 

Yönetmelik’in “Muayene raporlarının düzenlenmesi” başlıklı 20’nci maddesinde yer alan 

hükmün aynısı konulmuştur. 

Ankara YHT Gar Kompleksi Araç Bakım Atölyesine 4 kalem ekipman temini işi 4734 

sayılı Kanun hükümlerine göre ihale edilmiştir. 

Ankara YHT Gar Kompleksi Araç Bakım Atölyesine 4 kalem ekipman temini işi 49.880 

bin TL’ye ihale edilmiş ve yüklenici ile 13.06.2017 tarihinde mal alımı sözleşmesi 

imzalanmıştır. Sözleşmenin 5’inci maddesinde işin konusu 2 adet 1000 tonluk akülü manevra 

aracı, 2 adet 2000 tonluk akülü manevra aracı, 1 adet buz çözme ve buz önleme cihazı, 6 adet 

hidrolik derayman cihazı alımı şeklinde tarif edilmiştir. 

Yüklenici 28.12.2017 tarihli yazısıyla geçici kabulün yapılmasını talep etmiştir. TCDD 

Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısının 11.01.2018 tarihli Oluruyla teşkil edilen geçici kabul 
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heyetince 17.01.2018 tarihinde düzenlenen tutanakta; 

“YHT Bakım Atölyesine 4 kalem ekipmanın ve buz çözme ve buz önleme cihazı için 

katenerden enerji temini sisteminin fiziksel muayeneleri yapılmış olup, görünüş kontrolleri ile 

sözleşmesinde belirtilen teknik özelliklerine uygun bulunduğu, sistemi oluşturan makine, cihaz 

ve ekipmanları meydana getiren tüm parçaların eksiksiz kırık, çatlak, hasar, deformasyon, 

korozyon vb. kusurlarının bulunmadığı, 

Söz konusu 4 kalem ekipmandan biri olan buz çözme ve buz önleme cihazı için 

katenerden enerji temini sisteminin alt ve üst yapı işlerinin tamamlandığı, uyumlu olarak 

çalıştığı, teknik şartname ve sözleşme hükümlerine göre belirtilen özellikler ve nihai uygulama 

projelerine uygun olarak montajının yapıldığı, tamamının devreye alınmış olduğu ve geçici 

kabule engel olabilecek eksik, kusur ve arızalarının bulunmadığının tespit” edildiği” 

belirtilmiş, sonuç olarak “13.06.2017 tarih 2017/7238 no.lu sözleşme kapsamında 4 kalem 

ekipman temini işinin sözleşme ve TTŞ 496 no.lu Teknik Şartnamenin ve 07.12.2017 tarih 

2017/17DT625415 no.lu sözleşme kapsamında buz çözme ve buz önleme cihazı için katenerden 

enerji temini sistemi işinin sözleşme ve TTŞ 031 no.lu Teknik Şartnamenin hükümlerine göre 

gerekli kontrol ve muayeneleri sonucunda geçici kabulü yapılmış ve işin niteliklerine uygun 

olduğu tespit edilmiştir.” 

Denilmiştir. 

Ancak geçici kabul heyetinin düzenlediği tutanakta; 

-İhale dokümanı ekinde yer alan 496 no.lu teknik şartnamenin 3’üncü maddesinde yazılı 

niteliklerle, muayenede bulunan nitelikler ayrı ayrı yazılıp karşılaştırma yapılmamış, 

Buz çözme ünitelerinin rüzgârdan korunması amacıyla yapılan perdelemenin tren seti 

boyunca en az 200 m uzunluğunda ve 1,5 m yüksekliğinde olup olmadığı, her boji ünitesi başına 

YHT setine göre en az 50/90 adet nozül bulunup bulunmadığı, ısıtılmış buz çözme sıvısını 

depolamak için 2 adet 60 m3 izole edilmiş tank bulunup bulunmadığı, ısıtılmış buzlanmayı 

önleme sıvısını depolamak için 1 adet 20 m3 izole edilmiş tank bulunup bulunmadığı, günde en 

az. 16.000 litre atık su arıtabilen buharlaştırıcıya sahip olup olmadığı, kar/buz miktarına bağlı 

olarak maksimum 30 dakikada bir YHT setinin komple buz çözme/buzlanmayı önleme işlemini 

tamamlama kapasitesine sahip olup olmadığı, artı 45 derece ve eksi 40 derecede çalışıp 

çalışmadığı, 
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-2.000 tonluk akülü çekme ve manevra aracının gece gündüz demiryollarında düz 

seviyede asgari 2.000 ton ağırlığındaki hızlı tren dizilerini çekebilecek ve itebilecek şekilde 

demiryolu manevra aracı olarak dizayn edilmiş ve ayrıca karayollarında da hareket edebilecek 

şekilde tasarlanmış olup olmadığı, araç ve sistem ölçüleri, ışıklandırma, sinyalizasyon ile diğer 

tüm teknik ve genel özellikleri hem demiryolları ve hem de karayolları şartlarında çalışabilme 

özelliklerine sahip olup olmadığı, karayolu ve demiryolunda çalışma hızının asgari 5 km/saat 

olup olmadığı, araçta 4 adet demiryolu tekerleğine ilave olarak, aracın karayolunda hareketi 

için arkada 2 adet tahriksiz önde ve 2 adet tahrikli olmak üzere toplam 4 adet uygun ebatta 

elastik yapıda karayolu tekerleği bulunup bulunmadığı, aracın en az 2.000 ton ağırlığındaki 

YHT setlerini güvenli bir şekilde durdurabilecek pnomatik fren sistemine sahip olup olmadığı, 

aracın cer kancası sürekli çekme kuvvetinin asgari 100 KN olup olmadığı, 

-1.000 tonluk akülü çekme ve manevra aracının gece gündüz demiryollarında düz 

seviyede (%o 0 eğimde) asgari 1.000 ton ağırlığındaki hızlı tren dizilerini çekebilecek ve 

itebilecek şekilde demiryolu manevra aracı olarak dizayn edilmiş ve ayrıca karayollarında da 

hareket edebilecek şekilde tasarlanmış olup olmadığı, 1.435 mm ray açıklığındaki tali hat 

bağlantılarında, bakım atölyelerinde, minimum 100 metre yarıçaplı kurplarda vagon dizilerini 

ve demiryolu araçlarım manevra, taşıma (çekme-itme) ve güvenli durdurma ile park etme 

işlemlerini yapabilecek şekilde tasarlanıp tasarlanmadığı, karayolu ve demiryolunda çalışma 

hızının asgari 8 km/saat olup olmadığı, -eksi 30 derece ile artı 40 derece aralığında çalışma 

özelliğine sahip olup olmadığı, aracın en az 1.000 ton ağırlığındaki YHT setlerini güvenli bir 

şekilde durdurabilecek pnomatik fren sistemine sahip olup olmadığı, aracın cer kancası sürekli 

çekme kuvvetinin asgari 50 KN olup olmadığı, 

1 takım hidrolik derayman setinde 1 adet hidrolik güç ünitesi, 2 adet 650 KN luk 

teleskopik kriko, 2 adet 1600 KN luk taban pabucu, 2 adet 750 KN’luk merdaneli taşıyıcısı ve 

diğer ekipmanlarının olup olmadığı, çalışma basıncının 500 bar olup olmadığı ve diğer çok 

sayıdaki özellikleri karşılayıp karşılamadığı, 

Belirtilmemiştir. 

Geçici kabul heyetince 17.01.2018 tarihinde düzenlenen tutanağın geçici kabul tutanağı 

olup olmadığı düzenlenen belge başlığında ya da içeriğinde yer almamakta, Mal Alımları 

Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik’in 23 üncü maddesi hükmü 

gereğince tutanağın yetkili makam tarafından onaylandıktan sonra geçerli olması gerekirken 
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onaya sunulmadığı anlaşılmaktadır. 

TCDD Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği hükümlerine göre ihale edilen Lokomotif 

Transport Ünitesi Temini işine ait kabul işlemlerinde ise; 

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısının 16.10.2017 tarihli Oluruyla, aynı 

kişilerden muayene ve kabul, geçici kabul ve kesin kabul heyeti oluşturulmuş, 01.12.2017 

tarihinde geçici kabul raporu, 02.02.2018 tarihinde ise kesin kabul tutanağı düzenlendiği 

görülmüştür. 

Geçici kabul ve kesin kabul tutanağında mal alımı işlerinin, sözleşme ve teknik 

şartnamesine göre niteliklerine uygun olduğu belirtilmiş, ancak ihale dokümanında yazılı 

niteliklerle, muayenede bulunan nitelikler ayrı ayrı yazılıp karşılaştırması yapılmamış; 

Transport taşıma kapasitesinin asgari 150 ton olup olmadığı, 

Transport çalışma hattı uzunluğunun en az 105 metre olup olmadığı, 

Transport, sağ ve sol taraf için ikişer adet olmak üzere toplam dört dişli motor ile tahrik 

edilen, her bir yürüme hattında (sağ/sol) 4’er adet olmak üzere toplam 8 adet teker üzerinde 

hareket edip etmediği, 

 Çektirme vincin çekme hızının asgari 18 metre/dakika ve çekme kuvvetinin asgari 30 

KN olup olmadığı ve halatının uzunluğunun asgari 80 metre olup olmadığı, 

Belirtilmemiştir. 

Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik’in 20’nci 

maddesi hükmü gereğince, ihale dokümanı ve teknik şartnamede yazılı niteliklerle muayenede 

bulunan niteliklerin ayrı ayrı yazılıp karşılaştırma yapılmasının sağlanması ve sonuçlarının 

“niteliklerine uygundur” veya “niteliklerine uygun değildir” şeklinde kesin olarak belirtilmesi 

gerekmektedir. 

Öneri: 

Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik’in 20’nci 

maddesi hükmü gereğince, ihale dokümanı ve teknik şartnamede yazılı niteliklerle muayenede 

bulunan niteliklerin ayrı ayrı yazılıp karşılaştırma yapılmasının sağlanması ve sonuçlarının 

“niteliklerine uygundur” veya “niteliklerine uygun değildir” şeklinde kesin olarak belirtilmesi. 
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BULGU 7.2.2: Malzeme ve Stok Kontrol Yönetimi Sistemi ile Araç Bakım 

Yönetimi Bilgi Sisteminin entegrasyonunun sağlanması ve stok kontrol şubesinin 

kurulması 

TCDD Taşımacılık AŞ’nin faaliyete geçmesinden sonra stoklarla ilgili kapsamlı bir 

sayım yapılamamış olup bağlı masraf yerlerinde bulunan depo stoklarının kayıtlarla 

karşılaştırılması tam olarak sağlanamamıştır. Ayrıca kullanılmasına rağmen zamanında çıkışı 

yapılarak masraf gösterilmediği için depo stok kayıtlarında halen mevcut gözüken malzemeler 

bulunmaktadır. Malzeme hareketlerinin ve stok miktarlarının daha sağlıklı izlenmesi için 

bilgisayar ağının genişletilmesi ve on-line sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla yapılan 

çalışmalarda da olumlu sonuçlar alınamamıştır. Son olarak yapılan Kurumsal Kaynak Yönetim 

Projesi içinde yer alan stok kontrol ve malzeme takip çalışmasıyla; malzeme hareketleri ve 

istatistiki bilgilerin Şirketin merkez ve taşra teşkilatındaki ilgili tüm birimlerce zamanında ve 

sağlıklı bir şekilde izlenebilmesi amaçlanmış fakat Malzeme ve Stok Kontrol Yönetimi Sistemi 

modülü ve Araç Bakım Yönetim Bilgi Sistemi modülünün bağlantılı çalışması hususundaki 

sorunlar tümüyle giderilemediği için bu amaç tam olarak gerçekleştirilememiştir. 

İhtiyaçların gerçekçi tespit edilerek mükerrer alımların önlenebilmesi için işyerlerindeki 

fiili yedek-sarf malzeme miktarlarının sayılarak el terminalleriyle barkod sistemine bir an önce 

geçilmesi, çeken-çekilen araçlar için kataloglar oluşturulması ve Kurumsal Kaynak Yönetim 

Sistemi ile entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. 

TCDD Taşımacılık AŞ’nin Satınalma Dairesi Başkanlığının Görev Talimatının 1’inci 

maddesinde, Satınalma Dairesi Başkanlığının Şirketçe ihtiyaç duyulan mal, hizmet ve yapım 

işlerini, bu işlere ait işletme ve yatırım malzemesini mevzuat çerçevesinde, ekonomik ve en 

uygun şekilde yurt içi ve yurt dışından temin etmek; temin edilen malzemeleri teslim almak, 

stoklamak, mağazalarda muhafaza etmek, talepte bulunan ilgili birimlere zamanında 

ulaştırmak, bu faaliyetlerin yönetim, denetim ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla 

kurulduğu belirtilmiştir.  

Görev Talimatları Kitabındaki kuruluş amacı maddesinde belirtildiği üzere stok 

kontrolünün Satınalma Dairesinin görev alanında olması gerekmektedir. Ancak Satınalma 

Dairesinin üstlendiği bu görevleri yerine getirecek alt birimlerin Sipariş Şube Müdürlüğü ve 

İhale Komisyonu Şube Müdürlüğünden ibaret olması yani stok kontrolüyle ilgili görevi 

üstlenecek birimin var olmaması sebebiyle Şirketin stoklarını yönetme konusunda verimsizlik 
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söz konusudur. 

2017 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programında belirtildiği üzere kamu 

işletmeleri, ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanması suretiyle işletmecilik faaliyetlerini 

yerine getirmek ve kendi değerlerinin azami düzeye çıkarılmasını sağlayacak stratejik 

yöntemleri belirlemek üzere belli ilkeler çerçevesinde faaliyetlerde bulunmalıdır. Bu ilkelerden 

biri olan etkin stok yönetimi, 2017 yılı itibariyle faaliyete başlayan TCDD Taşımacılık AŞ 

tarafından işletme politikaları çerçevesinde yerine getirilmelidir. 

2017 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programında da belirtildiği üzere, Kamu 

Teşebbüslerinin etkin stok yönetimi ilkesini gerçekleştirmesi zorunluluğu bulunmakta olup 

TCDD Taşımacılık AŞ’nin Satınalma Dairesi bünyesinde Stok Kontrol Şubesi kurulması, 

Malzeme ve Stok Kontrol Yönetimi Sistemi modülü ile Araç Bakım Yönetim Bilgi Sistemi 

modülünün entegrasyonunu sağlayacak çalışmaların tamamlanması gerekmektedir. 

Öneri: 

2017 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programında da belirtildiği üzere, Kamu 

Teşebbüslerinin etkin stok yönetimi ilkesini gerçekleştirmesi zorunluluğu bulunmakta olup 

TCDD Taşımacılık AŞ’nin Satınalma Dairesi bünyesinde Stok Kontrol Şubesi kurulması, 

Malzeme ve Stok Kontrol Yönetimi Sistemi modülü ile Araç Bakım Yönetim Bilgi Sistemi 

modülünün entegrasyonunu sağlayacak çalışmaların tamamlanması. 

BULGU 7.2.3: Şirketin diğer bağlı ortaklıklara vereceği siparişlerin yatırım 

programı ve bütçesiyle ilişkilendirilmesi ve aynı zamanda bu ortaklıkların bütçe ve iş 

programlarının da dikkate alınması suretiyle belirlenmesi 

19.10.2016 tarih ve 29862 sayılı Resmi Gazete’de 2016/9368 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile yayımlanan 2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine 

Dair Karar’ın 4’üncü maddesinin 8’inci bendinde; 2017 Yılı Yatırım Programında yer almayan 

herhangi bir proje için harcama yapılamayacağı, yatırım projelerinin finansman kaynağının 

türüne bakılmaksızın (hibe, arsa karşılığı vb. dâhil) yatırım programıyla ilişkilendirilmesi 

zorunluğu bulunduğu, proje ödeneklerinin yatırım ile ilgili olmayan amaçlar için 

kullanılmamasının esas olduğu, proje ödenekleri arasında bu Karar’da belirtilen esaslar dışında 

aktarma yapılamayacağı hükümlerine yer verilmiştir. 

2017 Yılı Yatırım Programında “Çekilen Araçların İmali ve Modernizasyonu Projesi” 
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1200 adet vagon karakteristiği ve 130.000 bin TL ödenekle yer almıştır. 

TCDD Genel Müdürlüğünün 18.04.2017 tarih ve 159146 sayılı Oluruyla projenin 

ödeneği 130.000 bin TL’den 80.000 bin TL’ye ve 24.08.2017 tarih ve 331814 sayılı Oluruyla 

80.000 bin TL’den 43.115 bin TL’ye indirilmiştir. Ödenek değişikliği konusu 14.09.2017 tarihli 

yazıyla TCDD Taşımacılık AŞ’ye bildirilmiştir. 

TCDD Genel Müdürlüğünün 08.11.2017 tarihli ve 14.12.2017 tarihli talepleri üzerine 

Kalkınma Bakanlığının 30.11.2017 tarihli ve 22.12.2017 tarihli Olurlarıyla projeler arası 

ödenek aktarımı yapılmak suretiyle projenin 2017 Yılı revize ödeneği önce 229.680 bin TL’ye, 

sonra 265.000 bin TL’ye yükseltilmiştir. Ödenek değişikliği konusu 01.12.2017 tarihli ve 

25.12.2017 tarihli yazılarla Taşımacılık AŞ’ye bildirilmiştir. 

TCDD Genel Müdürlüğünün 18.01.2018 tarih ve 28893 sayılı Oluruyla projeler arası 

ödenek aktarımı yapılmak suretiyle 15.500 bin TL ilave ödenek tahsis edilmiş, “Çekilen 

Araçların İmali ve Modernizasyonu Projesi”nin 2017 Yılı revize ödeneği 280.500 bin TL olarak 

belirlenmiştir. 

2017 Yılı İş Programı ve Bütçesinde, TÜLOMSAŞ’a, 500 vagon imalatı ve 200 vagon 

revizyonu yaptırılması planlanmıştır. Revize iş programıyla 400 vagon imalatı ve 200 vagon 

revizyonu şeklinde değişiklik yapılmıştır. Dönem sonunda 270 vagon imalatı ve 200 vagon 

revizyonu yaptırılmış, revize edilmiş şekliyle 82.976 bin TL ödeneğe karşılık 89.486 bin TL 

harcama yapılmıştır.  

2017 Yılı İş Programı ve Bütçesinde, TÜDEMSAŞ’a, 695 vagon imalatı ve 1650 vagon 

revizyonu yaptırılması planlanmıştır. Revize iş programıyla 369 vagon yapımı ve 1458 vagon 

revizyonu şeklinde değişiklik yapılmıştır. Dönem sonunda 369 vagon imalatı ve 1466 vagon 

revizyonu yaptırılmış, revize edilmiş şekliyle 136.359 bin TL ödeneğe karşılık 207.843 bin TL 

harcama yapılmıştır.  

2017 Yılı İş Programı ve Bütçesinde TÜVASAŞ’a, 345 vagon revizyonu yaptırılması 

planlanmıştır. Revize iş programıyla 391 vagon revizyonu şeklinde değişiklik yapılmıştır. 

Dönem sonunda yatırım bütçesinden 243 vagon revizyonu yaptırılmış, revize edilmiş şekliyle 

61.165 bin TL ödeneğe karşılık 99.137 bin TL harcama yapılmıştır.  

“Çekilen Araçların İmali ve Modernizasyonu Projesi”nin 2017 Yılı revize ödeneği 

280.500 bin TL iken 639 adet yeni yük vagonu yapımı ile 1909 adet yolcu ve yük vagonu 
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revizyonu işleri için 396.466 bin TL harcama yapılmıştır. Projeye ilişkin olarak ödeneğinin 

%41 oranında fazlasıyla 115.966 bin TL harcama yapılmıştır. 

Diğer taraftan TCDD Taşımacılık AŞ’nin kendi iş programı ve bütçesinde belirlediği 

lokomotif, vagon yaptırılması, revizyonu veya modernizasyonuna ilişkin tutarların, diğer bağlı 

ortaklıkların iş programı ve bütçelerinde belirlenen brüt satış tutarlarıyla uyumlu olması 

gerektiği değerlendirilmektedir. 

Revize iş programıyla 75.081 bin TL ödenek tahsis edilen 400 yük vagonu yapımına ait 

brüt satış tutarı TÜLOMSAŞ İş Programı ve Bütçesinde 111.312 bin TL, 9.069 bin TL ödenek 

tahsis edilen 1458 adet yük vagonu revizyonunun brüt satış tutarı TÜDEMSAŞ İş Programı ve 

Bütçesinde 98.834 bin TL, 61.165 bin TL ödenek tahsis edilen 391 adet yolcu vagonu 

revizyonunun brüt satış tutarı TÜVASAŞ İş Programı ve Bütçesinde 197.189 bin TL’dir. 

Görüleceği üzere bağlı ortaklıkların TCDD Taşımacılık AŞ’den aldıkları sipariş karşılığı elde 

ettikleri gelir ile kendi iş programları ve bütçelerine koydukları brüt satış tutarları arasında 

farklılıklar mevcuttur. 

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜVASAŞ’a 

lokomotif, yolcu ve yük vagonu yapımı ve revizyonu ile modernizasyonuna ilişkin verilecek 

siparişlerin, Şirketin yatırım programı ve bütçesiyle ilişkilendirilmesi ve aynı zamanda bu 

ortaklıkların bütçe ve iş programlarının da dikkate alınması suretiyle belirlenmesi 

gerekmektedir. 

Öneri: 

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜVASAŞ’a 

lokomotif, yolcu ve yük vagonu yapımı ve revizyonu ile modernizasyonuna ilişkin verilecek 

siparişlerin, Şirketin yatırım programı ve bütçesiyle ilişkilendirilmesi ve aynı zamanda bu 

ortaklıkların bütçe ve iş programlarının da dikkate alınması suretiyle belirlenmesi. 

BULGU 7.2.4: Hukuk müşavirliğinde boş olan avukatlık kadrolarına atama 

yapılması ve idari personel sayısının artırılması 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılından itibaren faaliyetine 

başlayan TCDD Taşımacılık AŞ’ye 10 adet boş avukat kadrosu devredilmiş olmasına rağmen 

Şirkette biri I. Hukuk Müşaviri olmak üzere 2 Hukuk Müşaviri ve 3 memur personel çalışmakta 
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olup istihdam edilen avukat bulunmamaktadır. 

Şirketin teşkilatlanmasının ülke genelini kapsaması, kuruluş aşamasında oluşturulan 7 

adet bölge koordinatörlüğünde avukatın bulunmaması, Şirketi ilgilendiren davaların bazılarının 

halen TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği tarafından takip edilmesi, TCDD 

Taşımacılık AŞ’nin takip edeceği dava sayısının muhtemelen gelecek yıllarda daha da artacak 

olması sebepleriyle yeterli sayıda avukat istihdam edilmesi gerekmektedir.  

Diğer taraftan, 2016 yılında göreve başlayan Bölge Adliye Mahkemelerinin Türkiye 

genelinde 7 yargı çevresi şeklinde yapılanmasıyla, Şirketin bölge teşkilatı dışındaki yargı 

çevresinde de dava takibi zorunluluğunun olması ve bölge koordinatörlüklerinde çalışan 

avukatın bulunmaması sebebiyle, TCDD Taşımacılık AŞ’nin merkez teşkilatında çalışacak 

olan avukatların iş yükü daha da artacaktır. 

TCDD Taşımacılık AŞ’nin teşkilatlanmasının 7 bölge koordinatörlüğünü kapsaması, 

bölge koordinatörlüklerinde avukat bulunmaması, önümüzdeki dönemlerde Şirketin dava 

sayısının artacağı göz önünde bulundurularak avukat ve idari personel sayısının artırılması 

hususunda girişimlerde bulunulması gerekmektedir. 

Öneri: 

TCDD Taşımacılık AŞ’nin teşkilatlanmasının 7 bölge koordinatörlüğünü kapsaması, 

bölge koordinatörlüklerinde avukat bulunmaması, önümüzdeki dönemlerde Şirketin dava 

sayısının artacağı göz önünde bulundurularak avukat ve idari personel sayısının artırılması 

hususunda girişimlerde bulunulması. 

BULGU 7.2.5: İşçi personelin biriken yıllık izinlerinin kullandırılması 

TCDD Taşımacılık AŞ’nin 2017 yılı personel giderlerinin 17,7 milyon TL tutarındaki 

kısmının izin ücretlerinden oluştuğu görülmüş olup bu tutarın 688 bin TL’si emekli olmuş veya 

işten ayrılmış işçilere yapılan izin ücreti ödemeleridir. 

Önceki yıllarda TCDD’de işçi olarak çalışıp TCDD Taşımacılık AŞ’nin kurulması ile 

bu Şirkete devredilen işçi personelin, TCDD’de çalıştıkları döneme ait bulunan yıllık izin 

haklarını kullanmamaları nedeniyle izinlerinin biriktiği tespit edilmiş olup bu işçilerin işten 

ayrılmaları veya emekli olmaları durumunda Şirket tarafından ödenecek izin ücretleri Şirketin 

mali yükünün artmasına neden olacaktır.  
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Anayasa’nın “Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı” başlıklı 50’nci maddesi uyarınca 

dinlenmek çalışanların hakkıdır. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri” başlıklı 53’üncü 

maddesinde; “İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en 

az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından 

vazgeçilemez…” hükmüne yer verilmiştir. 

Ayrıca Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 05.11.2009 tarihli ve 2008/11592 Esas, 

2009/30499 Karar no.lu Kararında da “...Yıllık izin hakkı Anayasal temeli olan bir dinlenme 

hakkı olup, işçinin iş sözleşmesinin devamı sırasında ücrete dönüşmez ve bu haktan 

vazgeçilemez” denilmektedir. 

Yukarıda yer alan mevzuat ve yargı hükümleri çerçevesinde personelin geçmiş yıllara 

ilişkin yıllık izin haklarını kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. İşçi personelin ister kendi 

isteğiyle, ister işten çıkarılmak suretiyle işten ayrılması ya da emekli olması durumunda 

çalıştığı dönemlerde kullanılmayan izinlere ait ücretlerin işçiye ödenecek olması Şirketin mali 

yapısına yeni yükler getirecektir. 

Ayrıca iznini kullanmayan işçilerin dinlenememesi veriminin düşmesine yol açacak, 

ilave olarak iş kazalarının oluşma ihtimalini de yükseltecek, bu durum işçilere biriken iznini 

kullandırmayan yetkililerin hukuki sorumluluklarına da yol açabilecektir.  

Şirket tarafından işçi personelin yıllık izinlerinin zamanında kullandırılması için 

18.04.2018 tarih ve E.064285 sayılı yazı ile “…4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak çalışmakta 

olan işçilerimizin Kanun gereği yıllık izinlerinin dönemi içerisinde kullandırılması, çeşitli 

nedenlerle işveren tarafından kullandırılmayan izinlere ilişkin olarak; işçilerimizin çalışma 

süreleri boyunca geriye dönük kullandırılmamış olan yıllık izinlerinin iş sözleşmesinin feshi 

öncesi hizmeti aksatmayacak şekilde ve bölümler halinde kullandırılması, ayrıca izne hak 

kazandıktan sonra iş sözleşmesi fesh edilenlere ise ayrıldıkları yıla ait kullanmadığı yıllık izin 

süresine ilişkin yıllık izin ücretinin ödenmesi, bunun yanı sıra işçinin iş sözleşmesinin fesh 

edildiği tarihten bir önceki yılda müracaatına rağmen idarece kullandırılmayan izin süresine 

ilişkin izin ücretinin de bu kapsamda son ücreti üzerinden ödenmesi gerekmektedir. 

Yıllık ücretli izin işlemlerinin buna göre yapılarak Şirketimizin, eksik veya hatalı 

uygulamalar sonucu maruz kalacağı hukuki ve buna bağlı olarak da maddi yaptırımların önüne 
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geçilebilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi” hususuna ilişkin talimat tüm Şirket 

teşkilatına gönderilmiştir. 

Önceki yıllara ait TCDD Sayıştay Raporlarında da işçilerin yıllık izinlerinin zamanında 

kullandırılması için öneriler getirilmiş olmasına rağmen aksaklıkların giderilemediği 

görülmektedir. Bu nedenle işyeri amirlerinin ve işyerlerinin bağlı bulunduğu yöneticilerin bu 

konuda gerekli hassasiyeti göstermelerinin sağlanması önem arz etmektedir. 

TCDD Taşımacılık AŞ’de istihdam edilen işçilerin yıllık izinlerinin zamanında 

kullandırılması hususunda alınan tedbirlerin takip edilmesi, işyerinin bağlı olduğu yöneticilerin 

ve işyeri amirlerinin bu konuda azami titizliği göstermeleri gerekmektedir. 

Öneri: 

TCDD Taşımacılık AŞ’de istihdam edilen işçilerin yıllık izinlerinin zamanında 

kullandırılması hususunda alınan tedbirlerin takip edilmesi, işyerinin bağlı olduğu yöneticilerin 

ve işyeri amirlerinin bu konuda azami titizliği göstermeleri. 

8. SONUÇ 

TCDD Taşımacılık AŞ’nin 2017 bilançosu ve 631.737.053,63 Türk Lirası dönem zararı 

ile kapanmış bulunan gelir tablosu 19.03.2018 tarihindeki yönetim kurulunda kabul edilmiştir. 

9. EKLER 

Ek 1.1 TCDD Taşımacılık AŞ 31.12.2017 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları 

Ek 1.2 TCDD Taşımacılık AŞ 2017 Yılı Gelir Tablosu ve Dipnotları 

Ek 1.3 TCDD Taşımacılık AŞ 2017 Yılı Nakit Akış Tablosu 

Ek 1.4 TCDD Taşımacılık AŞ 2017 Yılı Özkaynak Değişim Tablosu 
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TCDD Taşımacılık AŞ 2017 Yılı Bilançosu      (Ek 1.1-a) 

 

Aktif (Varlıklar) 
Açılış 

TL 

Cari dönem 

TL 

 Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Dönen Varlıklar     

A- Hazır Değerler    43.064.132,58 

1- Kasa   229.857,86  

2- Alınan Çekler     
3-Bankalar  18.283,29 9.484.552,34  

4- Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)     

5- Diğer hazır değerler   33.349.722,38  

B- Menkul kıymetler    8.450.000,00 

1- Hisse senetleri     

2- Özel kesim tahvil, senet ve bonoları     
3- Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları   8.450.000,00  

4- Diğer menkul kıymetler     

5- Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)     

C- Ticari alacaklar  131.756.637,46  804.524.225,10 

1- Alıcılar 131.756.637,46  804.524.225,10  

2- Alacak senetleri     

3- Alacak senetleri reeskontu (-)     
4- Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)     

5- Verilen depozito ve teminatlar     

6- Diğer ticari alacaklar     
7- Şüpheli ticari alacaklar   7.863,16  

8- Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)   (7.863,16)  

D- Diğer alacaklar  159.345,87  1.738.739,45 

1- Ortaklardan alacaklar     
2- İştiraklerden alacaklar     

3- Bağlı ortaklıklardan alacaklar     

4- Personelden alacaklar  92.788,62 115.131,31  
5- Diğer çeşitli alacaklar  66.557,25 1.623.608,14  

6- Diğer alacak senetleri reeskontu (-)     

7- Şüpheli diğer alacaklar     
8- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)     

E- Stoklar  350.990.986,87  441.090.578,18 

1- İlk madde ve malzeme  350.450.020,97 435.770.819,42  

2- Yarı mamuller  540.965,90   
3- Mamuller     

4- Ticari mallar     

5- Diğer stoklar   2.620,15  
6- Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)     

7- Verilen sipariş avansları   5.317.138,61  

F- Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri     

1-  Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri     

G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları    17.662.938,53 

1-  Gelecek aylara ait giderler   17.662.938,53  

2-  Gelir tahakkukları     

H- Diğer dönen varlıklar    639.938,41 

1-Devreden KDV     
2-İndirilecek KDV     

3-Diğer KDV     

4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar   564.618,74  
5-İş avansları     

6-Personel avansları  87.644.27 75.319,67  

7-Sayım ve tesellüm noksanları     
8-Diğer çeşitli dönen varlıklar     

9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)     

Dönen varlıklar toplamı  487.886.196,74  1.317.170.552,25 
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TCDD Taşımacılık AŞ 2017 Yılı Bilançosu      (Ek1.1-b) 

Aktif (Varlıklar) 
Açılış 

TL 
 

Cari dönem 

TL 
 

 Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Duran Varlıklar     

A- Ticari alacaklar    1.123.904,52 

1- Alıcılar     

2- Alacak senetleri     
3-Alacak senetleri reeskontu (-)     

4-  Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri 

(-) 

    

5-  Verilen depozito ve teminatlar   1.123.904,52  

6-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)     

B- Diğer alacaklar    2.759,74 

1-  Ortaklardan alacaklar     
2-  İştiraklerden alacaklar     

3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar     

4-Personelden alacaklar   2.759,74  
5-Diğer çeşitli alacaklar     

6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)     

7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)     

C-Mali duran varlıklar  2.782,45  719.425,65 

1-Bağlı menkul kıymetler     

2-Bağlı men. kıymetler değer düşüklüğü karşılığı 

(-) 

    

3-İştirakler 2.782,45  3.585.998,45  

4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)   (2.886.572,80)  

5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü kar. 
(-) 

    

D-Maddi duran varlıklar  3.212.631.826,59  3.667.114.374,63 

1-Arazi ve arsalar     

2-Yer altı ve yer üstü düzenleri 64.100,01  565.460,18  
3-Binalar     

4-Tesis, makine ve cihazlar 46.792.289,55  168.598.156,83  

5-Taşıtlar 6.245.651.477,41  6.854.186.067,78  
6-Demirbaşlar 65.495.179,82  83.038.896,45  

7-Diğer maddi duran varlıklar     
8-Birikmiş amortismanlar (-) (3.145.723.520.20)  (3.448.015.585,24)  

9-Yapılmakta olan yatırımlar 352.300,00  8.741.378  

10-Verilen avanslar     

E-Maddi olmayan duran varlıklar  2.878.610,12  5.884.912,29 

1-Haklar     

2-Şerefiye     

3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri     
4-Araştırma ve geliştirme giderleri     

5-Özel maliyetler   4.104.423,39  

6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar 4.666.755,80  5.219.775,80  
7-Birikmiş amortismanlar (-) (1.788.145,68)  (3.439.286,90)  

8-Verilen avanslar     

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar     

1-Arama giderleri     
2-Hazırlık ve geliştirme giderleri     

3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar     

4-Birikmiş tükenme payları (-)     
5-Verilen avanslar     

G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir 

tahakkukları 

 2.051,03  51.290,57 

1-Gelecek yıllara ait giderler 2.051,03  51.290,57  
2-Gelir tahakkukları     

H-Diğer duran varlıklar     

1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV     

2-Diğer KDV     
3-Peşin ödenen vergiler ve fonlar     

4-Diğer çeşitli duran varlıklar     

Duran varlıklar toplamı  3.215.515.270,19  3.674.896.667,40 

Aktif (Varlıklar toplamı)  3.703.401.466,93  4.992.067.219,65 
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TCDD Taşımacılık AŞ 2017 Yılı Bilançosu      (Ek1.1-c) 

Pasif (Kaynaklar) 
Açılış 

TL 
 

Cari dönem 
TL 

 

 Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar     

A-Mali borçlar     

1-Banka kredileri     
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar     

3-Ertelenmiş fin. kiralama borçlanma maliyetleri (-

) 

    

4-Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara taksitleri 

ve faizleri 

    

5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri     
6-Çıkarılmış bonolar ve senetler     

7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler     

8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)     
9-Diğer mali borçlar     

B-Ticari borçlar  8.439.305,34  270.479.563,26 

1-Satıcılar 8.084.044,52  269.349.641,21  

2-Borç senetleri     

3-Borç senetleri reeskontu (-)     

4-Alınan depozito ve teminatlar 355.260,82  1.129.922,05  

5-Diğer ticari borçlar     

C-Diğer borçlar  1.080.112.887,41  82.337.911,90 

1-Ortaklara borçlar 1.080.079.096,11    

2-İştiraklere borçlar     

3-Bağlı ortaklıklara borçlar     
4-Personele borçlar 339,39  171.244,21  

5-Diğer çeşitli borçlar 33.451,91  82.166.667,69  

6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)     

D-Alınan avanslar  48.852.997,96  3.217.440,64 

E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri     

1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri     

F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler  754.643,67  93.962.696,50 

1-Ödenecek vergi ve fonlar 359.827,97  84.089.002,26  
2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 374.765,59  9.452.505,75  

3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş 

vergi ve diğer yükümlülükler 

    

4-Diğer yükümlülükler 20.050,11  421.188,49  

G-Borç ve gider karşılıkları     

1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük 

karşılıkları 

    

2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer 

yükümlülükleri (-) 

    

3-Kıdem tazminatı karşılığı     
4-Diğer borç ve gider karşılıkları     

H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları  252.404,18  2.955.693,39 

1-Gelecek aylara ait giderler   1.069.474,77  

2-Gider tahakkukları 252.404,18  1.886.218,62  

I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar    116,00 

1-Hesaplanan KDV     

2-Diğer KDV     

3-Sayım ve tesellüm fazlaları   116,00  
4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar     

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı  1.138.412.238,56  452.953.421,69 
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TCDD Taşımacılık AŞ 2017 Yılı Bilançosu      (Ek 1.1-d)  

Pasif (Kaynaklar) 
Açılış 

TL 
 

Cari dönem 
TL 

 

 Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar     

A-Mali borçlar     

1-Banka kredileri      
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar     

3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma 

maliyetleri (-) 

    

4-Çıkarılmış tahviller     

5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler     

6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)     
7-Diğer mali borçlar     

B-Ticari borçlar  368.751,32  1.039.958,58 

1-Satıcılar     

2-Borç senetleri     
3-Borç senetleri reeskontu (-)     

4-Alınan depozito ve teminatlar 368.751,32  1.039.958,58  

5-Diğer ticari borçlar     

C-Diğer borçlar     

1-Ortaklara borçlar     

2-İştiraklere borçlar     

3-Bağlı ortaklıklara borçlar     
4-Diğer çeşitli borçlar     

5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)     

6-Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş 
borçlar 

    

D-Alınan avanslar     

E-Borç ve gider karşılıkları  164.620.477,05  169.810.893,01 

1-Kıdem tazminatı karşılıkları     
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 164.620.477,05  169.810.893,01  

F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkuklar     

1-Gelecek yıllara ait gelirler     

2-Gider tahakkukları     
3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi     

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar     

1-Gelecek yıllar ertelenen veya terkin edilecek 

KDV 

    

2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar     

 Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı  164.989.228,37  170.850.851,59 

Yabancı kaynaklar toplamı  1.303.401.466,93  623.804.273,28 

III-Öz kaynaklar     

A-Ödenmiş sermaye  2.400.000.000,00  5.000.000.000,00 

1-Sermaye 2.400.000.000,00  5.000.000.000,00  

2-Ödenmemiş sermaye (-)     

3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları     
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)     

B-Sermaye yedekleri     

1-Hisse senedi ihraç primleri     

2-Hisse senedi ihraç iptal kârları     
3-Diğer sermaye yedekleri     

C-Kâr yedekleri     

1-Yasal yedekler     

2-Statü yedekleri     
3-Olağanüstü yedekler     

4-Diğer kâr yedekleri     

D-Geçmiş yıllar kârları     

E-Geçmiş yıllar zararları (-)     

F-Dönem net kârı (zararı)    (631.737.053,63) 

Öz kaynaklar toplamı  2.400.000.000,00  4.368.262.946,37 

Pasif (Kaynaklar) toplamı  3.703.401.466,93  4.992.067.219,65 
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BİLANÇO DİPNOTLARI 

   

1- Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan      

 ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı..........................................                     5.000.000.000,00 TL. 

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.                           0,00 TL. 

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

3- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı........................                                          6.344.000,00 TL.           

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  

USD:  17.777,10   3,7719    67.053,44      TL. 

EUR :               63.451,47      4,5155  286.515,11     TL. 

CHF:       115,10    3,8548                         443,69     TL. 

      TOPLAM:          354.012,24     TL. 

8- Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil)      

 Döviz cinsi     Miktarı TL.Kuru  Toplam Tutar  

 CHF:             0,00           0             0,00 TL. 

 EUR:             0,00           0             0,00  TL. 

 USD:             0,00           0                           0,00          TL. 

 TRY:             0,00            0                          0,00  TL.   

9- Yurt dışına borçlar (avanslar dahil)      

 Döviz Cinsi Miktarı  TL.Kuru  Toplam Tutar  

   EUR :  0,00                      0            0,00 TL. 

 USD :  0,00     0              0,00  TL. 

 CHF :  0,00     0                          0,00 TL.      

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

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

 Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı.... 

  

 Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü:      

 Türü Tertibi Adedi Üsleri  

10- Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı........................................................  

11- İşletme sahibinin veya sermayesinin %l0 ve daha fazlasına sahip ortaklarının:   

12- Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı   

13- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü      

 Adı Pay Oranı    Pay Tutarı    

 TCDD    %100       0,00    

 Sermayesinin %l0 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve  

 bağlı ortaklıkların;      

14- Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı      

15- İşletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların   

17- Stok değerleme yöntemi        

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

 b) Önceki dönemde uygulanan yöntem.............."............."................."..................  

   c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda     

  meydana getirdiği artış(+) veya azalış (-) tutarı.......................................   

18- Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri      

a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti................ 0,00      TL. 

b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti........... 0,00 TL. 

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

  -Varlık maliyetlerinde (+)...........................   0,00   

  -Birikmiş amortismanlarda..........................   0,00    
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19- Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları 

     

                 Ticari alacak   Ticari Borç    

 1-Ana kuruluş           -        %46  

 2-Bağlı Ortaklık           -                        - 

              3-İştirakler                 -                        -  

20-Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı                                                        9.368 

   TCDD Taşımacılık   

 Memur                      176     

 Sözleşmeli      4.997    

 Daimi işçi     3.946        

 Geçici işçi                          249 

 TOPLAM:                   9.368           

21-Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi  

22-Belli bir öneme 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  

 tahminlerinde 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  

 iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları  

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

26-İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle  

 elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları...............................                             0,00  TL. 

27-Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul 

 kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk

 etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları............................................... 0,00 TL. 

28-Ortaklar, İştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt,kefalet, aval,  

 ciro gibi yükümlülüklerin tutarı.......................................................................  

29-Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve  anlaşılabilir 

olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar,    

30-Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih 19.03.2018 
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TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi 2017 Yılı Gelir Tablosu   (Ek 1.2) 

 

Gelir ve Giderler Cari Dönem  

 

 

 

    

A- Brüt satışlar 

 

1.860.678.320,91 

 
  
 B- Satış indirimleri (-) 7.857.610,50 

  
 C- Net satışlar 

 

1.852.820.710,41 

 
  
 D- Satışların maliyeti (-) 2.378.634.137,48 

  
 

Brüt satış kârı veya zararı (525.813.427,07) 

  
 

 E- Faaliyet giderleri (-) 107.771.666,74 

  
 

Faaliyet kârı veya zararı (633.585.093,81) 

  
 

 F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 44.461.055,24 

  
 G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 21.365.549,71 

  
 H- Finansman giderleri (-) - 

  
 

Olağan kâr veya zarar (610.489.588,28) 

  
 

 I- Olağandışı gelir ve kârlar 10.935.826,59 

  
 J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 32.183.291,94 

  
 

Dönem kârı veya zararı (631.737.053,63) 

  
 

K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-) - 

  
 

Dönem net kârı veya zararı (631.737.053,63) 
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   TCDD Taşımacılık AŞ 2017 Yılı Gelir Tablosu Dipnotları            

1-Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme 

payları.........................................................................................................   377.488.514,48 

a) Amortisman giderleri………………………………………………  377.488.514,48 

  aa) Normal amortisman giderleri……………………………………… 377.488.514,48  

  bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri   

   

2-Dönemin karşılık 

giderleri………………………………………………  0,00 

   

3-Dönemin tüm finansman giderleri…………………………………..  0,00 

 a) Üretim maliyetine 

verilenler………………………………………….. 0,00  

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler………………………………. 0,00  

c) Doğrudan gider yazılanlar………………………………………….. 0,00  

   

4-Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, 

müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar 

içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca 

gösterilecektir)……………………………..   

   

5-Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle 

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

gösterilecektir.)...................................................................................    

   

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.    

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.......................................................................................  325.947,25 

8-  Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan 

değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği 

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

   

       Sabit yüzdelerle amortisman (normal amortisman)   

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

yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet , ilk giren ilk çıkar hareketli 

ortalama maliyet v.s. gibi)"........    

     Ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi    

   

10-Varsa ,tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının 

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 tutarları........   

   

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

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

Önceki dönem gelir ve karları  1.430.258,86 

Personel hak edişlerinden geri alınanlar 4.336,26  

Faiz ve komisyon gelirleri 0,00  

Eski yıllar satışları 0,00  

Eski yıllara ait kiralar 56,71  

Eski yıllarda ödenen vergi ve resimlerden geri alınanlar 0,00  
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Zayiata uğratılan eşya ve hasar tazminleri 0,00  

Taşımalarla ilgili eski yıllar gelirleri 1.425.865,89  

Kasa sayım fazlaları 0,00  

Emekli Sandığı kesenek ve karşılıklardan geri alınanlar 0,00  

SSK prim ve işsizlik sigortasından geri alınanlar 0,00  

Diğer çeşitli gelir ve karlar 0,00  

Önceki dönem gider ve zararları  32.112.362,04 

Personel hakedişleri 180.874,60  

T.C Emekli Sandığı ve SSK 3.460,50  

Faiz ve komisyon giderleri 15.747,95  

Ödenen tazminatlar 5.055,00  

Vergi ve resimler 0,00  

Taşıma ve Liman hizmetleri ile ilgili iadeler ve ristrunlar 361.958,92  

Eski yıllara ait kıdem tazminatı 24.986.052,53  

Eski yıllara ait memur emekli ikramiyesi 243.612,96  

Eski yıllara ait sözleşmeli emekli ikramiyesi 6.256.396,07  

Diğer gider ve zararlar 59.203,51  

   

13-Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla,

      

hisse başına kâr ve kâr payı oranları.............    
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TCDD Taşımacılık AŞ 2017 Yılı Nakit Akım Tablosu     (Ek 1.3) 

Nakit kaynakları ve kullanım yerleri 
2017 

Bin TL 

A-Dönem başı nakit mevcudu .  18.283,29 

B-Dönem içi nakit girişleri   3.933.794.159,64 

  1-Satışlardan elde edilen nakit:  1.852.820.710,41  

    a)Net satışlar 1.852.820.710,41   

    b)Ticari alacaklardaki azalışlar  0,00  

    c)Ticari alacaklardaki artışlar (-)  -673.891.492,16  

    d)Alınan avanslarda azalış (-)    

   2-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kâr dolayı sağ.nakit  44.461.055,24  

   3-Olağandışı gelir ve kârlardan sağlanan nakit  10.935.826,59  

   4-Kısa vadeli yabancı kaynak artışlardan sağlanan nakit :  94.277.643,60  

     (Alımlarla ilgili olmayan)    

     a)Menkul kıymet ihraçlarından    

     b)Alınan krediler    

     c)Diğer artışlar 94.277.643,60 
  

   5-Uzun vadeli yabancı kaynak artışlardan sağlanan nakit  5.190.415,96  

     a)Menkul kıymet ihraçlarından    

     b)Alınan krediler    

     c)Diğer artışlar 5.190.415,96   

   6- Sermaye arışından sağlanan nakit  2.600.000.000,00  

    7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit    

    8-Diğer nakit girişleri  0,00  

C-Dönem içi nakit çıkışları   3.890.748.310,35 

    1-Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları :  1.902.079.057,35  

      a)Satışların maliyeti 2.378.634.137,48   

      b)Stoklardaki artışlar 90.099.591,31   

      c)Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalışlar 0,00   

      d)Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artışlar (-) -262.711.465,18   

      e)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler (-) -303.943.206,26   

      f)Stoklardaki azalışlar (-) 0,00   

    2-Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları :  106.137.852,30  

      a)Araştırma ve geliştirme giderleri    

      b)Pazarlama satış ve dağıtım giderleri    

      c)Genel yönetim giderleri 107.771.666,74   

      d)Amortisman ve nakit çıkışı gerektir. diğer giderler (-) -1.633.814,44   

    3-Diğer faaliyet.olağan gider ve zar.ilişkin nakit çıkışları :  21.365.549,71  

      a)Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar 21.365.549,71   

      b)Amortisman ve nakit çıkışı gerektir. diğer gid.ve zar. (-)    

    4-Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları    

    5-Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı  32.183.291,94  

      a)Olağandışı gider ve zararlar 32.183.291,94   

      b)Amortisman ve nakit çıkışı gerektir. diğer gid.ve zar. (-)    

     6-Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları  761.432.056,47  

     7-Kısa vadeli yabancı kaynak öde.(Alımlarla ilgili olmayan)  1.043.410.532,83  

      a)Menkul kıymetler ana para ödemeleri    

      b)Alınan krediler ana para ödemeleri    

      c)Diğer ödemeler 1.043.410.532,83   

     8-Uzun vadeli yabancı kaynak öde.(Alımlarla ilgili olmayan)    

  9- Ödenen vergi ve benzerleri    

10- Ödenen temettüler    

11- Diğer nakit çıkışları (artış)  24.139.969,75  

D-Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C)   43.064.132,58 

E-Nakit artış ve azalışı (B-C)   43.045.849,29 
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TCDD Taşımacılık AŞ 2017 Yılı Özkaynak Değişim Tablosu                 (Ek 1.4) 

Özkaynak Kalemlerindeki 

Hareketler 
Ödenmiş Sermaye 

Sermaye Yedekleri Kar Yedekleri 

Geçmiş 

Yıllar Karları 

(Zararları) 

Dönem Net Karı 

(Zararı) 

Özkaynaklar 

Toplamı 

Hisse 

Senedi 

İhraç 

Primleri 

Hisse 

Senedi 

İptal 

Karları 

M.D.V. 

Yeniden 

Değerleme 

Artışları 

İştirakler 

Yeniden 

Değerleme 

Artışları 

D
iğ

er
 

Y
as

al
 Y

ed
ek

 

S
ta

tü
 Y

ed
ek

. 

O
la

ğ
an

ü
st

ü
 

Y
ed
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r 

Ö
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F
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n
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r 

D
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ÖNCEKİ DÖNEM                             

Önceki dönem başı -  -  -  -  - -  -  -  - -  -  -  -  -  

Kar Dağıtımı                           

  Temettüler  - -  -  -  -  - -  -  - -  -  -  -  -  

  Yedeklere Aktarılan  - -  -  -  - -  -  -  - -  -  -   - -  

Hisse Senedi İhraç Primleri -  -  -  -  - -  -   - - -  -  -  -  -  

Ödenmiş Sermaye Artışı -  -  -  -  - -  -  -  - -  -  -  -  -  

  Nakden                           

  Yeniden Değerleme                           

  Artışlardan Aktarılan                           

Maddi Duran V.Satış Karları  - -   - -  - -  -  -  - -  -  -   - -  

2015 Yılı Dönem Net Karı -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CARİ DÖNEM                             

Cari dönem başı 2.400.000.000,00   0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00   0,00  0,00 0,00  0,00  -  -  2.400.000.000,00  

Kar Dağıtımı                           

  Temettüler                           

  Yedeklere Aktarılan                           

Hisse Senedi İhraç Primleri                           

Maddi Duran V.Satış Karları                           

Ödenmiş Sermaye Artışı 2.600.000.000,00                        2.600.000.000,00  

  Nakden                           

  Yeniden Değerleme 

Artışlarından Aktarılan 

                          

                            

  Özel Fonlardan Aktarılan                           

2017 yılı Dönem Net Karı                      (631.737.053,69) (631.737.053,69)  

31 Aralık 2017 Kalanı 5.000.000.000,00   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  (631.737.053,69) 4.368.262.946,37  
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Ek 2.1 Teşkilat Şeması 
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           (Ek 2.1) 

 

 

TCDD TAŞIMACILIK AŞ ORGANİZASYON YAPISI 

 

 

 

 

 

 

Genel Müdür

TCDD Taşımacılık A.Ş.

Yönetim Kurulu

TCDD Taşımacılık A.Ş

Müdürlüğü

Özel Kalem

Genel Müdür Yardımcısı

Operasyon

Dairesi Başkanlığı

Lojistik

Genel Müdür Yardımcısı

Mali ve İdari Hizmetler

Dairesi Başkanlığı

Yolcu Taşımacılığı
Dairesi Başkanlığı

Satın Alma

Dairesi Başkanlığı

Bilgi
Teknolojileri

Genel Müdür Yardımcısı

Ticaret ve Tedarik

Dairesi Başkanlığı

Ticari İlişkiler
Dairesi Başkanlığı

Muhasebe ve 
Finansman

Dairesi Başkanlığı

Destek Hizmetleri

Dairesi Başkanlığı

İnsan Kaynakları

Başkanlığı

Teftiş Kurulu

Müşavirliği

Hukuk
Müşavirliği

Basın-Yayın ve 
Halkla İlişkiler

Birimi Başkanlığı

İç Denetim

Dairesi Başkanlığı

Strateji Geliştirme

Dairesi Başkanlığı

Araç Bakım

Müdürlüğü

Yönetim Kurulu

İşletme Müdürlüğü

YHT

İşletme Müdürlüğü

MARMARAY

T
A

ŞR
A

M
ER

K
E

Z 

Dairesi Başkanlığı

Kurumsal Emniyet 
Yönetimi


