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1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1 Sermaye Durumu ve Karar Organı 

Kuruluşun unvanı : Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi (TÜDEMSAŞ) 

Merkezi  : Sivas 

Bağlı olduğu kuruluş  : T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü 

 
 
Tablo 1: Ortaklık Yapısı Tablosu 

Ortaklar 
Taahhüt edilen 

(TL) 
% Ödenen  (TL) 

Ödenmemiş 

(TL) 

 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

 

180.000.000,00 100 180.000.000,00 - 

 

Tablo 2: Karar Organı Tablosu 

Karar 

Adı ve Soyadı 

Temsil ettiği Kuruluştaki Görevli bulunduğu süre 

Organındaki Bakanlık veya Görevi veya Başlama Bitiş 

Unvanı Kuruluş Mesleği tarihi tarihi 

       

1- Başkan 

Yıldıray 

KOÇARSLAN TÜDEMSAŞ Genel Müdür 05.10.2012 15.06.2017 

    Yön.Kur.Başkanı   
       

2-Üye  

 

Abdulfetah 

Çetinkaya 

Ulaştırma Den. 

ve Hab. Bak 

Yön.Kur.Üyesi(Bşk 

Vekili) 04.07.2013 

Devam 

ediyor 

      

3- Üye 
Ömer Fatih 

Sayan 
Ulaştırma Den. 

ve Hab. Bak 
Yön.Kur.Üyesi 24.03.2014 

 

Devam 

ediyor 

    

 -Üye 
M.Mehdi 

Gönülaçık 

Ulaştırma Den. 

ve Hab. Bak. 
Yön.Kur.Üyesi 28.09.2016 24.09.2017 

4-Üye 
Süleyman 

Şemdinoğlu 

Ulaştırma Den. 

ve Hab. Bak. 
Yön.Kur.Üyesi 07.12.2016 

Devam 

ediyor 
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1.2 Kuruluşun Mevzuatı ve Amacı 

Şirket, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında KHK’ya tabi, bağlı ortaklık 

statüsünde, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ) unvanıyla faaliyetini 

sürdürmektedir.  

Şirket Ana Sözleşmesi 02.05.1986 tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak 

yürürlüğe konulmuş ve zaman içinde üzerinde muhtelif değişiklikler yapılmıştır. 6102 sayılı 

yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, tekrar değişiklik yapılması gereği 

ortaya çıkmış ve yeniden hazırlanan Şirket Ana Sözleşmesi 10.10.2014  ve 8670 sayılı Ticaret 

sicili Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. 

Ana Sözleşme ile Şirketin amaç ve faaliyet konuları; 

-Her çeşit çeken ve çekilen araç imalatı ve onarımı yapmak, yaptırmak.  

-Her çeşit tesis ve makina ve yedek parça imalat ve onarımı, yapmak, yaptırmak, almak 

ve satmak, 

-Her çeşit döküm dövme pres ve lastik işleri yapmak, yaptırmak, 

-Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışında yerli ve yabancı kuruluşlarla 

işbirliği veya iştiraklerde bulunmak, proje, müşavirlik işleri yapmak.  

- Faaliyet alanları ile ilgili servis hizmetleri yapmak, tesisler kurmak ve işletmelerinin 

ihtiyacı olan enerjiyi üretmek.  

-Faaliyet konuları ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında yerli ve yabancı kuruluşlarla 

lisans, teknik beceri (Know-how) ve benzeri anlaşmalar dâhil her türlü işbirliği yapmak, 

-Faaliyet konularına giren alanlarda araştırma geliştirme, test ve sertifikasyon 

çalışmaları yapmak, yaptırmak, 

-Faaliyet konuları ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler açmak veya 

temsilcilikler vermek. 

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

sosyal tesis ve benzerlerini işletmek veya işlettirmek, satın aldığı arsa ve arazi üzerinde inşaatlar 
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yapmak, taşınmaz mallar üzerinde gerek kendi ve gerekse üçüncü kişiler lehine ayni haklar tesis 

etmek, 

-Faaliyet konuları ile ilgili diğer işleri yapmak, yaptırmak, 

Şeklinde belirlenmiştir. 

233 sayılı KHK ve Ana Sözleşmede saklı tutulan hususlar dışında Şirket, özel hukuk 

hükümlerine tabi bulunmaktadır. 

Diğer yandan, personelin özlük ve sosyal hakları konusunda;  399 sayılı KHK, 4857 

sayılı İş Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 6536 sayılı Sendikalar ve Toplu-İş Sözleşmesi, 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca 

yürürlüğe konulan diğer düzenlemeler uygulanmaktadır. 

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

Dair Bakanlar Kurulu Kararına göre Şirket, 2015 yılı başından itibaren bağımsız denetime tabi 

tutulacak şirketler arasında yer almıştır. 

YPK’nın kamu kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin genel nitelikteki kararları Şirkette de 

uygulanmıştır. 

Şirket birimleri muhtelif yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde yapılmakta olup, 

zaman zaman yönetmelikler üzerinde çeşitli güncellemeler yapıldığı görülmektedir.  

1.3 Teşkilat 

Şirketin teşkilat yapısı Karar Organı (Yönetim Kurulu) ve Yürütme Organından (Genel 

Müdürlük) oluşmaktadır. Karar organı, 233 sayılı KHK da ve Ana Statüde belirtilen şekilde 

oluşmaktadır. 

Şirketin en üst seviyede yetkili ve sorumlu karar organı Yönetim Kuruludur. Bir başkan 

ve dört üyeden oluşan yönetim kuruluna Genel Müdür başkanlık etmektedir. Genel Müdür ilgili 

bakanın teklifi üzerine ortak kararname ile atanmaktadır. Denetim tarihi itibariyle iki yönetim 

kurulu üyeliğinin boş olduğu görülmektedir. Bir üyeliğin daha boşalması durumunda yönetim 

kurulu toplanamayacak ve Şirketle ilgili kararlar alınamayacaktır. 
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Kuruluşun yetkili ve sorumlu yürütme organı olan Genel Müdürlük, Yönetim kurulu 

kararları çerçevesinde ve mevzuat hükümleri dâhilinde Şirket faaliyetlerini yürütmekle görevli, 

yetkili ve sorumlu bulunmaktadır.  

Genel müdürlük, Genel Müdür ve 4 Genel Müdür Yardımcısı ile bağlı ana ve yardımcı 

hizmet birimlerinden oluşmaktadır. Genel müdür yardımcılarına bağlı ana üretim birimi olarak 

3 fabrika müdürlüğü ve ana hizmet birimi olarak 8 daire başkanlığı, Koruma Güvenlik Şube 

Müdürlüğü, Basın ve Halkla ilişkiler Şube Müdürlüğü, Kaynak Koordinatörlüğü, Sivil 

Savunma Uzmanlığı ve bir irtibat bürosu bulunmaktadır.   

Teftiş Kurulu Başkanlığı, I. Hukuk Müşavirliği, Personel Dairesi Başkanlığı, Yönetim 

Kurulu Şube Müdürlüğü ve Teknik Emniyet Şube Müdürlüğü ise doğrudan Genel Müdüre bağlı 

olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.  

Şirkette zaman içinde günün gelişme ve ihtiyaçları doğrultusunda birimler 

oluşturulmuş, verimli olmayan birimler kaldırılmış, aynı veya benzer hizmet ve görevleri 

yürüten birimler birleştirilmiştir.  

1.4 Toplu Bilgiler 

Şirketin son üç yılına ilişkin başlıca bilgiler Toplu Bilgiler Tablosunda gösterilmiştir. 
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Tablo 3: Toplu Bilgiler Tablosu 

Toplu bilgiler Ölçü 2015 2016 2017 
Son iki 

yıl farkı 

Artış 

veya 

azalış 

%   

  

 Sermaye Bin TL 180.000 180.000 180.000 0 0,0 

 Ödenmiş sermaye Bin TL 180000 180000 180000 0 0,0 

 Öz kaynaklar Bin TL 99.896 84.830 69.627 (15.203) (18) 

 Yabancı kaynaklar Bin TL 166.542 189.971 197.891 7.920 4,2 

Toplam Aktifler Bin TL 266.438 274.801 267.519 (7.282) (3) 

 Yatırım için yapılan nakdi ödemeler Bin TL 3.510 4.378 5.201 823 18,8 

 Yatırım gerçekleşme oranı (nakdi) % 44 42 42 0 0,0 

 Tüm alım tutarı  Bin TL 154.315 117.905 127.003 9.098 7,7 

 Başlıca (mal ve hizmet) üretim miktarı:             

 - Yük vagonu yapımı Adet 100 448 369 (79) (18) 

 - Yük vagonu onarımı Adet 1.906 2.382 1.768 (614) (26) 

Tüm üretim tutarı (Üretim maliyeti) Bin TL 154.038 219.136 229.199 10.063 4,6 

 Üretim Kapasitesi:             

 - Yük vagonu yapımı Adet 500 758 758 0 - 

 - Yük vagonu onarımı Adet 3.085 3.069 3.069 0 - 

 Kapasiteden yararlanma oranı:           

 - Yapım % 20 59 49 (10) (17) 

 - Onarım % 62 78 58 (20) (26) 

 Net satış tutarı Bin TL 114.590 214.285 254.413 40.128 18,7 

 Stoklar:           

 - İlk madde ve malzeme   Bin TL 162.216 168.217 150.010 (18.207) (11) 

 - Yarı mamuller          Bin TL 29.922 29.587 15.583 (14.004) (47) 

 - Mamuller          Bin TL 2,282 0 3.834 3.834 - 

Diğer stoklar                   Bin TL 6,.082 4.440 4.440 0 0,0 

 Memur Kişi 48 45 38 (7) (16) 

 Sözleşmeli  Kişi 264 276 296 20 7,2 

 İşçi Kişi 964 924 882 (42) (5) 

 Personel için yapılan harcamalar Bin TL 101.678 113.001 125.184 12.183 10,8 

 Faaliyet kârlılığı(öz kaynaklar yönünden)   - - - - - 

 Mali kârlılık (öz kaynaklar  yönünden)   - - - - - 

Faaliyet karı veya zararı   (9.921) (16.605) 10.309 26.914 -162,1 

 Dönem kârı veya  zararı   Bin TL (8.926) (15.066) (15.203) (137) 0,9 

 Dönem kârına ilişkin vergi ve diğ. 

yas.yük. 
Bin TL - - - - - 

Dönem net karı veya zararı % (8.926) (15.066) (15.203) (137) 0,9 
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1.5 Cari Yıl Bilgileri 

1.5.1 İşletme Bütçesi 

TÜDEMSAŞ’ın 2017 yılı İş Programı ve Bütçesi Şirket Yönetim Kurulunun 08.12.2016 

tarih ve 16/57 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve TCDD Yönetim Kurulunun 26.01.2017 tarih ve 

4/19 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 

2017 yılı Bütçesi ile, TCDD’ye yapılacak satışlarda stok maliyetlerine dönem giderleri 

için % 4, dönem gideri dâhil satış maliyetleri toplamına % 5 oranında kâr payı ilave edilerek 

satış fiyatlarının tespit edilmesi öngörülmüştür.  

Üçüncü şahıslara yapılacak satışlarda ise, stok maliyeti üzerine % 6 dönem gideri ile 

stok maliyeti ve dönem gideri toplamına % 20 kâr payı eklenmek suretiyle satış bütçesi 

oluşturulmuştur. 

Şirketin 2017 Yılı İş Programı ve Bütçesi ve gerçekleşmelerine ilişkin toplu bilgileri 

önceki dönem verileriyle birlikte aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 4: Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Tablosu 

Bütçeye ilişkin toplu bilgiler   Ölçü 

2016 2017 

Gerçekleşen 

Bütçeye 

göre 

sapma  ( 

İlk ) 

Bütçe 

Gerçekleşen 

Bütçeye 

göre 

sapma     

(İlk ) 

   

İlk durum Son durum 

   

%     % 

  1- Personel sayısı Kişi 1.227 (6) 1.300 1.237 1.216 (6) 

  2- Personel giderleri Bin TL 106.609 (5) 120.136 118.251 117.583 (2) 

  3- Tüm alım tutarı Bin TL 118.782 (63) 221.313 106.290 113.458 (48) 

  4- Başlıca alımlar:             

    4.1  Vagon malzeme Bin TL 110.588 (63) 181.153 67.064 93.862 (48) 

    4.2  Çivi, cıvata vs. malz. Bin TL 458 (83) 696 278 256 (63) 

    4.3  İşlenmemiş maden, tel. Bin TL 3.097 (61) 3.049 1.991 1.416 (53) 

    4.4  Akaryakıtlar, yağlar Bin TL 1.249 (56) 1.274 1.540 1.340 5 

    4.5  Kömür, ısıtma, aydınlatma Bin TL 159 (83) 880 207 70 (92) 

    4.6  Diğerleri Bin TL 3.230 (61) 7.403 3.932 2.969 (50) 

  5- Tüm üretim maliyeti Bin TL 219.136 (51) 372.893 266.765 229.199 (38) 

  6- Başlıca üretimler:              

    6.1  Vagon üretimi Adet 448 (71) 845 369 369 (56) 

    6.2  Vagon onarımı Adet 2.382 (22) 2.520 1.875 1.768 (32) 

  7- Net satış tutarı Bin TL 214.285 (53) 391.020 239.022 254.413 (34) 

  8- Başlıca satışlar:             

    8.1  Vagon üretimi satışlar Bin TL 107.058 (68) 253.033 133.707 127.286 (50) 

    8.2  Vagon onarımı satışlar Bin TL 93.399 (5) 109.423 98.434 94.997 (13) 

  9- Yatırımlar ( Nakdi harcamalar ) Bin TL 4.378 (48) 23.250 23.250 8.937 (61) 

 10- Dönem kârı veya zararı Bin TL (15.066) (5.267) 14.344 (10.351) (15.203) (206) 

2017 yılında muhtelif tipte toplam 845 adet yük vagonu (100 adedi 3. Şahıslara ait) 

imalatı ve 2.520 adet muhtelif yük vagonunun onarımı planlanmıştır. İş programı ve işletme 

bütçesi ile gerçekleşmeler karşılaştırıldığında; vagon üretiminin ilk programa göre % 56 noksan 

gerçekleştiği; vagon onarımının ise ilk programa göre % 32 düşük gerçekleştiği görülmektedir.  

1.5.2 İnsan Kaynakları 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2017 yılına ait Genel Yatırım ve 

Finansman Programının, “Genel İlkeler” başlıklı 3 üncü maddesinin c fıkrasında, etkin bir insan 

kaynakları politikası izleneceği ve tüm personelin kamu teşebbüsü içerisinde, işin gereği ve 

ihtiyaçlar dikkate alınarak rasyonel bir şekilde dağıtılması ve mevcut olması halinde atıl 

personelin eleman açığı bulunan diğer hizmet birimlerine kaydırılması sağlanacağı hükmü 

belirtilmiştir.  
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Tablo 5: Personel Sayı ve Harcamaları Tablosu 

Personel  

Sayısı ve 

 Harcamaları 

Personel Sayısı Personel Harcamaları 

2016 2017  2016 2017 

Personel 

Sayısı 

Program 

Kadro 

Sayısı 

Personel 

Sayısı 

Toplam 

Harcama 
Ödenek 

Toplam 

Harcama 

Bin TL Bin TL Bin TL 

        
 

  
 

I- Yönetim kurulu üyeleri     155 209 209 

          

II- Memurlar 43 94 38 4.771 4.623 4.873 

        

III- Sözleşmeliler       

A-399 Sayılı KHK’ya göre 276 417 296 19.374 21.564 21.863 

B-657 Sayılı Kanuna göre       

C-Diğer sözleşmeliler       

IV- İşçiler       

A-Sürekli işçiler  908 1.457 882 88.701 92.274 98.239 

B-Geçici işçiler       

Toplam 1.227 1.968 1.216 113.001 118.670 125.184 

  

250 

 

252 

 

252 

 

13.073 

201 

 

14.441 

      250 

 

13.545 

     228 

Yüklenici işçiler 

Diğer Giderler (Harcırahlar) 

 

2017 yılında Şirkette 1.968 personel çalıştırılması öngörülmüş, yılsonu personel sayısı 

1.216 kişi olarak gerçekleşmiştir. Yılsonu personel mevcudunun 38’i memur, 296’sı sözleşmeli 

personel ve 882’si daimi işçi statüsündedir. Şirkette ayrıca 252 yüklenici işçi görev yapmıştır. 

2017 yılında personel için toplam 125,2 milyon TL harcama yapılmıştır. Kamu 

görevlileri toplu sözleşme uygulamalarına istinaden memur ve sözleşmeli personel maaş ve 

ücretlerine yapılan zamlar, Toplu İş Sözleşmesi ile işçi ücretlerinde yapılan artışlar ve sosyal 

harcamalara esas teşkil eden mal ve hizmet fiyatlarındaki yükselmeler, personel 

harcamalarındaki artışın başlıca nedenleridir. 

İşçilerin ücret ve diğer ödemeleri, Toplu İş Sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.  

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,  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıkları Görevde Yükselme 
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Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. 

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. 

Şirkette işçilerle ilgili işlemler; 4857 sayılı İş Kanunu, 6536 sayılı Sendikalar ve Toplu-

İş Sözleşmesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bunların ek 

ve değişiklikleri, yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi ve Şirket tarafından yürürlüğe konulan 

yönetmelik ve genelgelere göre yürütülmektedir. 

1.5.3 Tedarik 

Şirketin üretim, bakım ve onarım programlarının yürütülebilmesi için gerekli yurtiçi ve 

yurtdışı mal ve hizmet alımları ile ilgili tüm işlemler Ticaret ve Pazarlama Dairesi 

Başkanlığınca, malzemenin muayene ve kabulü Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığınca, 

malzemenin tesellümü, depolanması ve ihtiyaç birimlerine sevk edilme işlemleri ise Malzeme 

Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir. 

Şirketin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) 

bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımları, “TÜDEMSAŞ’ın 4734 sayılı Kanunun 3 

üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları 

Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yürütülmektedir.  

2017/1 sayılı Kamu İhale Tebliği uyarınca yaklaşık maliyeti 01.02.2017 tarihinden 

geçerli olmak üzere 8.980.120 TL’ye kadar olan mal ve hizmet alımları değinilen yönetmelik 

hükümlerine göre ihale edilmiştir. 

Söz konusu yönetmelikle 2017 yılındaki satın alma işlemlerinde; 

Yönetim Kurulu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (g) bendinde belirtilen limitin tamamına,( 2017’de 8.980.120 TL) 

Genel Müdür yetki limiti 4.490.060 TL, 

Genel Müdür Yardımcıları, 2.694.036 TL, 
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Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanı, bu Yönetmeliğin 13/D maddesinin birinci 

fıkrasının (ç) bendinde belirtilen ve güncellenen parasal limite kadar 2017’de 58.555 TL, 

Yetkili kılınmıştır. 

1.5.3.1 Mal Alımları 

Şirketin 2017 yılında yapmış olduğu mal alımlarına ilişkin bilgiler, son program 

ödenekleri ve önceki yıl verileriyle birlikte aşağıda gösterilmiştir. 

    Tablo 6: Mal Alımları Tablosu 

Alımlar 

 2017 Ödeneğe 

göre 

sapma 

2016 Program 
Gerçekleşen 

Gerçekleşen Ödenek  

       Bin TL Bin TL Bin TL % 

 1-İlk madde ve yardımcı mad   

  

      

   -Yurtiçi  63.528 68.339 90.828 32,9 

   -Yurtdışı 39.321 19.126 6.898 (63,9) 

 Toplam 102.849 87.465 97.726 11,7 

 2-İşletme malzemesi, yedeklr 

ve diğer malzemeler   

  

      

   -Yurtiçi 1.983 4.384 2.187 (50,1) 

   -Yurtdışı     

Toplam 1.983 4.384 2.187 (50,1) 

 3-Ticari mallar:     

   -Yurtiçi     

   -Yurtdışı     

Toplam     

 Yurtiçi alımlar toplamı 65.511 72.723 93.015 27,9 

 yurtdışı alımlar toplamı 39.321 19.126 6.898 (63,9) 

           Genel Toplam 104.832 91.849 99.913 8,8 

 Verilen sipariş avansları 4.440  3.050  

2017 yılı ilk işletme bütçesi alım programı ile 206,6 milyon TL alım yapılması 

öngörülmüş, yıl sonunda bu tutar 91,8 milyon TL olarak revize edilmiştir. 

2017 yılı gerçekleşmesi 93 milyon TL’si yurtiçi, 6,9 milyon TL’si yurtdışı olmak üzere 

toplam 99,9 milyon TL tutarında mal alımı olmuştur.  

Alımların ağırlıklı kısmını % 97 oranıyla ilk madde ve yardımcı maddeler oluşturmuş; 

% 3’ünü ise işletme malzemesi, yedekler ve diğer alımlar teşkil etmiştir.  

Toplam alımlarda önceki yıla göre % 4,7 oranında azalış meydana gelmiştir. 
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Şirketin İlk madde ve malzeme stokları ile ilgili işlemler Malzeme Dairesi Başkanlığı 

tarafından yürütülmektedir. Şirkette, üretim, bakım ve onarım işlerinde kullanılacak ölçü olarak 

ağır ve boyut olarak fazlaca yer kaplayacak türdeki malzeme açık ambar sahasında, boyutları 

küçük, az hacimde yer kaplayan hassas olanlar kapalı ambarlarda dolaplarda muhafaza 

edilmektedir.  

Şirketin 2017 yılı ilk madde ve malzeme stokları aşağıda gösterilmiştir.  

Tablo 7: İlk Madde ve Malzeme Stokları Tablosu  

İlk madde ve malzemeler 

2016     

yılından 

devreden 

stok 

(Bin TL) 

2017 yılında 

2018 yılına 

devreden 

stok 

(Bin TL) 

Giren 

(Bin TL) 

Çıkan 

(Bin TL) 

1-İlk madde ve yardımcı maddeler  166.687 121.389  139.237  148.839 

2- İşletme malzemesi, yedekler ve diğer   1.530 4.023  4.382 1.171 

                                   Toplam  168.217  125.412  143.619  150.010  

 

2017 yılı sonu itibariyle ilk madde ve malzeme stokları, önceki döneme göre % 10,8 

oranında azalışla 150 milyon TL olmuştur. 

1.5.3.2 Hizmet Alımları 

2017 yılında yapılan hizmet alımları program değerleri ve geçen yıl gerçekleşmeleri ile 

birlikte aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 7: Hizmet Alımları Tablosu 

Hizmet Alımları 

2016 
2017 Yılı 

 Gerçekleşen 

Miktar 
Tutar 

Program 
Gerçekleşen 

Ödeneğe 

göre        

sapma 

Miktar 

Tutar % 

Miktar 
Ödenek  

  Bin TL Bin TL Bin TL 

Bakım ve Onarım 

Hizmetleri 
  3.288   2.450   2.385 (3) 

Araç, iş makinası 

kiralama işleri 
  143   203   160 (21) 

Yemek hazırlama 

dağıtım 
  1.666   2.103   1.781 (15) 

Güvenlik 

Hizmetleri 
  2.950   3.338   3.247 (3) 

Tahmil ve tahliye 

işleri 
  1.754   1.802   1.801   

Temizlik 

Hizmetleri 
  1.226   1.411   1.376 (3) 

Taşıma ve Nakliye 

Hizmetleri 
              

Sağlık Hizmetleri   152   207   197 (5) 

Sosyal Hizmetler   1.173   1.405   1.373 (3) 

İtfaiye Hizmetleri   569   1.010   840 (17) 

Danışmanlık 

Hizmetleri 
  117   400   308 (23) 

Diğer   35   112   77 (31) 

Toplam   13.073   14.441   13.545 (6) 

2017 yılı hizmet alımları 13,5 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup önceki yıla göre % 

3,6 oranında artış meydana gelmiştir. 

1.5.4 Giderler 

Şirketin 2017 yılı giderlerinin ayrıntısı, ödenekleri ve önceki yıl değerleri ile birlikte 

aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 8: Gider Grupları Tablosu 

Giderler 

2016 Yılı  2017 Yılı 

  Ödenek 

Gerçekleşen              

Ödeneğin 

Son 

Durumuna 

Göre Fark 

Ödeneğe 

göre 

sapma Gerçekleşen   

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 

            

0- İlk madde Malzeme giderleri 118.782 126.729 126.603 (126) - 

            

1- İşçi ücret ve giderleri 83.736 92.401 92.314 (87) - 

            

2- Memur ve söz. Pers. ücret ve 

giderl. 
22.873 25.850 25.269 (581) (2) 

            

3- Dışarıdan sağ. fayda ve hiz. 14.997 15.723 15.017 (706) (4) 

            

4- Çeşitli giderler 3.643 7.776 7.294 (482) (6) 

            

5- Vergi, resim, harçlar 45 107 83 (24) (22) 

            

6- Amort. ve tükenme payları 4.529 5.573 5.537 (36) (1) 

            

7- Finansman gid.           

Toplam 248.605 274.159 272.117 (2.042) (1) 

2017 yılı gider bütçesinin ilk durumuyla 385,8 milyon TL gider yapılması öngörülmüş, 

revize bütçede bu değer % 29 oranında azaltılarak 274,1 milyon TL’ye indirilmiştir. Yılsonu 

itibariyle toplam giderler 272,1 milyon TL gerçekleşmiştir.  

Gider kalemleri itibariyle ilk bütçeye göre çeşitli oranlarda sapmalar meydana gelmiştir. 

En büyük sapma % 47 oranı ile ilk madde ve malzeme giderleri grubunda olmuştur. Şirketin 

ilk bütçesinde 237,3 milyon TL olarak hedeflenen sözkonusu gider grubu yıl sonunda 126,6 

milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

Şirketin 2017 yılı vagon üretim ve onarım faaliyetlerinde, bütçe hedeflerine göre azalma 

olması, şirket giderlerinin ilk bütçe hedeflerine göre düşük gerçekleşmesine yol açmıştır. 

Şirketin toplam giderlerinde önceki döneme göre % 10 oranında artış olmuştur. 

Çeşitli giderler  aşağıda ayrıca değerlendirilmiştir. 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi 2017 Yılı Sayıştay Denetim 

Raporu 

14 

 

Çeşitli  Giderler 

2016 2017 Yılı  
Yılı   İki yıl 

Gerçekleşen Ödeneği Gerçekleşen farkı 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

 Sigorta giderleri 866 1.002 827 (39) 

 Reklam ve satış teşvik giderleri 46 41 20 (26) 

 Kira giderleri 1.694 5.391 5.318 3.624 

 Temsil, tören ve mis. ağ. gid.   23 35 27 4 

 Katılma payı ve aidat giderleri 88 100 94 6 

 Eğitim giderleri 751 1.020 900 149 

 Kültür ve yayın giderleri 3 9 4 1 

 Mahkeme, icra, noter ve harç gid. 11 21 14 3 

 İhale ilan giderleri 47 51 30 (17) 

 Diğer giderler 114 106 60 (54) 

 Toplam  3.643 7.776 7.294 3.651 

Çeşitli giderler geçen yıla göre % 100 oranında artmış ve 7,3 milyon TL olmuştur. Bu 

kadar yüksek artış, kira giderlerinde meydana gelen % 213 oranındaki artıştan kaynaklanmıştır. 

Çeşitli giderler içinde en büyük pay % 72,9 oranı ile kira giderlerine aittir.  

Kira giderinin, 1,5 milyon TL’si TCDD’den kiralanan binaların yıllık kira bedeli, 3,7 

milyon TL’si TCDD’den kiralanan demiryolu manevra aracı (lokomotif) kira bedeli ve 43 bin 

TL’si de taşıt, makine ve tesisler için ödenen kira giderlerinden oluşmaktadır. 

20 bin TL tutarındaki reklam ve satış teşvik giderlerinin tamamı sergilere, fuarlara ve 

sempozyumlara katılma gideri olarak ödenen tutarı ifade etmektedir. 

1.5.5 Üretim ve Maliyetler 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2017 yılına ait Genel Yatırım ve 

Finansman Programının, “Genel İlkeler” başlıklı 3 üncü maddesinin b fıkrasında, tüm 

işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği ve karlılığı artıracak tedbirlerin alınacağı hükmü 

belirtilmiştir.  

TCDD’nin bağlı ortaklarından biri olan Şirket, Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC) 

standartlarına uygun, değişik tip ve özelliklerde yük vagonu üretim ve onarım faaliyetlerini 

yapmaktadır. Şirket 110 bin m² si kapalı alan olmak üzere toplam 381,3 bin m² lik alanda üretim 

faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketin üretim ve onarım faaliyetleri vagon üretim, vagon 

onarım ve metal işleri imalat olmak üzere 3 adet fabrika müdürlüğü tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Bakım onarım ve enerji üretim dairesi ise üretimde kullanılan su, 
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elektrik gibi yardımcı ürünlerin üretimlerini ve güvenli bir şekilde dağıtımını, Şirketin genel 

bina ve tesisleri, tezgâh ile vinçlerin bakım-onarım işlerini gerçekleştirmektedir. 

Şirketin ana üretim faaliyetleri; çeşitli tipte yük vagonu imalatı ve onarımı, çeşitli tipte 

demiryolu araçlarının onarımı, lastik işleri, tampon üretimi olarak özetlenebilir. Üretim 

faaliyetlerinde kullanılan ve şirket bünyesinde üretilen yardımcı ürünler ise; asetilen, basınçlı 

hava, buhar ve kullanma suyudur. 

Şirkette, Ar-Ge Dairesi Başkanlığı teşkilatının ve görev tanımlamalarının 

oluşturulduğu, ürün geliştirme, çeşitlendirme, kalitenin yükseltilmesi ve verimliliğin artırılması 

konusunda çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Şirketin demiryolu teknolojisindeki gelişmelere 

uyum sağlanabilmesi, ürün geliştirme, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve verimlilik ve 

rekabet gücünün yükseltilmesi için Ar-Ge çalışmalarının önemi büyüktür.  

2007 yılı başında AB ülkelerinde kanunlaşıp yürürlüğe giren Trans-Avrupa 

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

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

Specification for Interoperability) olarak adlandırılan ve 28.07.2006 tarihli 2006/861EC 

Avrupa Komisyonu kararı doğrultusunda vagon üreticileri ve  vagon kullanıcılarının Trans-

Avrupa Demiryolu Şebekesinde (Trans-European-Network) vagonlarını çalıştırabilmeleri için 

sertifika alınması gereği ortaya çıkmıştır.  

TSI sertifikası, Avrupa Birliğinde demiryolu sektörü için belirlenmiş olan 

demiryollarının güvenli, kesintisiz bir işletme olmasını sağlayan teknik ve operasyonel bilgiler 

ile diğer düzenlemeleri içeren teknik bir dokümandır. Üretilen vagonların AB ve Birliğe üye 

olmaya aday ülkelerdeki uluslararası ağlarda dolaşabilmesi için bu şartları sağlaması 

gerekmektedir. Şirketin sertifikanın gerekliliklerini yerine getirebilmek amacıyla gerekli 

çalışmaları yürüttüğü ve sertifikasyona ilişkin ilk süreci başarı ile tamamladığı görülmüştür. 

Avrupa Birliği Karşılıklı İşletim Teknik Şartları TSI‘ ya uygunluk çalışmaları 

kapsamında, öncelikli olarak “TS EN 15085-2 Demiryolu Uygulamaları-Demiryolu Araçları 

ve Bileşenlerinin Kaynağı-Bölüm 2: Kaynak İmalatçılarının Kalite Özellikleri ve 

Belgelendirilmesi ”standardına göre sertifika alma çalışmaları başlatılmıştır. Daha önce TÜV-

SÜD (Teknik Güvenlik ve Kalite Denetim Tic. Ltd. Şti.) ve MEYER Türkiye yetkilileri 

tarafından yapılan belgelendirme faaliyeti, yaklaşık son 4 yıldır Şirket bünyesinde yer alan 

Kaynak Eğitim ve Teknolojileri Merkezinde yapılmaya başlanılmıştır. Eğitim sonunda 
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belgelendirme işlemleri ise TÜRKAK tarafından akredite olmuş GEV (Gedik Eğitim Vakfı) 

bünyesinde bulunan GTM (Gedik Test Merkezi) tarafından yapılmaktadır.   

Bugüne kadar Kaynak Eğitim Merkezinde, TS EN ISO 9606-1, 131-135 çelik ve 

alaşımları köşe kaynağı (BW PA, FW PB,  FW PD, FW PF ) 111 çelik ve alaşımları köşe 

kaynağı (BW PA, FW PB) TS EN 14732-121 toz altı kaynağı (FW PB) TS EN ISO 9606-2 

alüminyum ve alaşımları kaynağı (FW PB) olmak üzere çok sayıda kişiye kaynakçı belgesi 

verilmiştir. Böylelikle nitelikli işgücü oluşturulmuştur. 

Vagon üretiminin uluslararası standartlarda TSI şartlarına uygun şekilde yapılması 

konusunda kaydedilen bu gelişme, yük vagonu bakım ve onarımı işlerinin de uluslararası kalite 

standardı olan ECM: (Entity in Charge of Maintenance) Bakım Yönetim Sistemine uygun 

yürütülmesi ve belgelendirilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır.  

ECM sertifikası, ülkelerin demiryolu ağında çalışan yük vagonlarının bakım onarım ve 

revizyonlarının, bakımdan sorumlu birimce (TCDD) oluşturulan bakım sistemine uygun, 

güvenli ve kaliteli şekilde yapılmasını sağlamak için Avrupa Birliği tarafından ortaya konulan 

teknik düzenlemelerdir. 

Türkiye’nin de üyesi olduğu Demiryolu ile Uluslararası Taşıma için Hükümetler arası 

Organizasyon kuruluşu olan OTIF’in temel amacı demiryolu ile yapılan yük ve yolcu 

taşımacılığının uygulanmasında kullanılan kurallarda yeknesaklığın sağlanması ve 

geliştirilmesidir. Söz konusu organizasyonun Uluslararası Demiryolu Taşımalarına ilişkin 

Sözleşmesi olan COTİF 1999’un F eki EK A “Bakımdan Sorumlu Birimlerin (ECM) Denetimi 

ve Belgelendirilmesi” başlıklı doküman 01.06.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. ECM 

Düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle sertifikalı bir ECM atanmamış yük vagonları COTIF’e 

taraf ve Avrupa Birliği ülkeleri hatlarına kabul edilmemektedir. Türkiye’de TCDD ECM olarak 

tanınmıştır. 

OTIF üyesi ülkeler sınırları içindeki demiryolu hatlarında işletilen yük vagonlarının 

emniyetli bir şekilde üretildiğinden ve bakımının iyi yapıldığından yeteri derecede emin 

olabilmelidir. Sınır geçişlerinde temel işletimsel kontrol dışında vagonun teknik durumunun 

tam belirlenmesi mümkün değildir. Bu nedenle vagonların imalatı ve bakımı için 

uyumlaştırılmış uluslararası kurallar gereklidir. 
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ECM Düzenlemesi yük vagonlarının bakımından sorumlu olan birimlerin yeterliliğinin 

değerlendirilmesinde kullanılmak üzere istenen gereksinimleri ve uygulanması gereken 

metotları içermektedir. ECM Düzenlemesinin kapsamı yük vagonları ile sınırlıdır. Ancak diğer 

demiryolu araçlarına uygulanamaz anlamına gelmemektedir. ECM Düzenlemesinin gelecekte 

diğer demiryolu araçlarında da uygulanması öngörülmektedir. 

ECM; bakımdan sorumlu olduğu araçların bir bakım sistemi vasıtasıyla emniyetle 

işletilebilir durumda olmasını sağlar. Bu sistem 4 ana fonksiyondan oluşur. 

Yönetim fonksiyonu 

Bakım geliştirme fonksiyonu 

Filo bakım yönetimi fonksiyonu 

Bakım temini fonksiyonu 

Şirketin ECM bakım temini fonksiyonu belgesi almasıyla, uluslararası tüm bakım 

temini fonksiyonunu yerine getirmesi mümkün olacaktır. 

TCDD Genel Müdürlüğü tarafından da AB standartlarında karşılıklı işletim teknik 

şartnamelerine (TSI) uygun vagon istenilmesi nedeniyle şirket tarafından ilk etapta TSI 

şartlarına uygun Rgns(Sgss) şasesi tedariği ve (konteyner taşıma) vagonların 

sertifikalandırılması çalışması tamamlanmış ve 2017 yılında da üretime devam edilmiştir. 

Rgns ve Sgns vagon tiplerindeki gelişmeler, ülkemiz içinde zorunluluk haline gelen 

“yük vagonlarının TSI’a göre üretilerek işletmeye alınması” adımının ilk ürünleridir. Bir 

vagonun TSI’a göre üretilmesi ve işletmeye verilmesi; sadece üretilen ürünlerle ilgili bir süreç 

olmayıp, üretim yapılan fabrika sahalarından çalışan işçilerin üretim yetkinliğine, üretim için 

gerekli malzemelerin tedarikinden depolanmasına, üretimde malzeme ve işçilik hareketlerinin 

izlenebilirliğine kadar birçok süreci içermektedir. 

TSI’a göre üretimin en önemli adımı, onaylanmış kuruluşlar (NoBo-Notified Body)’dır. 

NoBo’lar üretilen ürünlerin önceden belirlenmiş standartları karşılayıp karşılamadığını 

değerlendirmek ve doğrulamakla görevli olup, Avrupa Birliğince yetkilendirilmiş 

organizasyonlardır. Vagonun projelendirilmesinden seri üretimine kadarki tüm aşamalarında 

belirleyici ve etkindirler.   
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2017 yılı içerisinde de Şirketin modernizasyon çalışmaları yapılmıştır. Şirketin üretim 

hatlarında, TSI’a bağlı yaşanan köklü değişimler Şirkette daha önceden oluşturulmuş üretim 

sisteminin tamamen yenilenmesini ve üretimin yeniden planlanmasını gerektirmiştir.  

Rgns ve Sgns vagonlarının seri üretimine geçilmesiyle birlikte bu çalışmalara 

başlanmıştır. Süreçte yaşanan olumsuzluklar tek tek tespit edilerek giderilmeye çalışılmaktadır. 

Bu olumsuzlukların en önemlileri, vagon kumlama, kurutma ve boyama tesisi ile ilgili kapasite 

yetersizliği olup denetim tarihi itibariyle (Nisan 2018) boyama tesisi ile ilgili olumsuzluğun 

halen devam ettiği görülmüştür. 

Vagon Boyama Tesisinde ortaya çıkan darboğaz, 2017 yılı için, Vagon Üretim Fabrika 

Müdürlüğü vagon kumlama holü ile vagon boyama holleri arasındaki yaklaşık 40 metre 

uzunluğundaki alanın geçici olarak kapatılıp, vagon boyama prosesinde yer alan kumlama 

sonrası astar boyama işinin, burada yapılabilecek şekilde gerekli aydınlatma, iklimlendirme ve 

havalandırma sisteminin kurularak, kapasite artırımı sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Şirket Rgns tipi 60 fitlik platform vagonu ile Sgns tipi 60 fitlik konteyner vagonu (kılçık 

tip) için TSI ve ECM ile ilgili sertifikasyon süreci tamamlanmış olup seri üretime geçilmiştir.  

Avrupa Birliği karşılıklı işletilebilirlik teknik şartlarına (TSI) uygun yük vagonu üretimi 

ve sertifikalandırılması konusunda önemli gelişmeler kaydedilen Şirkette, aynı şekilde TSI’ya 

uygun üretilen vagonların bakım-onarım ve revizyonu için de uluslar arası geçerliliği olan ileri 

standartlarda bir sistemin kurulması ve belgelendirilmesi (ECM-Bakım Temini Fonksiyon 

Belgesi alınması) konusundaki çalışmaların titizlikle takip edilmelidir. 

Şirketin 2017 Yılı Vagon Üretim Programı; Hazine Müsteşarlığının 30.11.2017 tarih ve 

E.33727 sayılı 2017-2019 yıllarına ilişkin belirlediği Mali Büyüklükler, Temel Varsayımlar ile 

Mali Hedef ve Tavanlar çerçevesinde 2017 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı 

Hakkındaki Karar’a uygun şekilde, 2017 Yılı ilk iş programında, 100 Rgns tipi Platform 

Vagonu, 250 Talns tipi Kapalı Cevher Vagonu, 190 Zacens tipi ısıtmalı Sarnıç Vagonu, 148 

Sggmrs tipi Milli Yük Vagonu, 100 Sgmmnss tipi 45 feetlik Konteynır Taşıma Vagonu, 50 

Sdgmns tipi Askeri Taşıma Vagonu ve 7 adet Rgns tipi Adaptör Vagonu olmak üzere 7 tipte 

toplam 845 vagon olarak belirlenmiş, Şirket Yönetim Kurulunun 08.12.2016 tarih ve 16/57 

sayılı kararıyla kabul edilmiş, sonrasında TCDD Yönetim Kurulu kararıyla onaylanmıştır.  
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Ancak 2017 yılıyla birlikte; bazı vagon projelerinde test ve sertifikasyon aşamalarında 

NoBo’lardan kaynaklı gecikmeler yaşanması, TCDD Taşımacılık A.Ş tarafından bazı projelerin 

siparişlerinin geç verilmesi ve 2016 yılından üretilemeyip 2017 yılına sarkan projeler nedeniyle 

planlanan üretimin yapılamayacağı anlaşılmıştır.  

Bunun yanında 2016 yılından sarkan projeler ve yeni siparişler nedeniyle üretim hattına 

aynı anda birkaç çeşit vagonun girmesiyle birlikte, TSI gereksinimlerini sağlayacak şekilde 

malzeme ve işçilik hareketlerinin izlenebilirliğinin sağlanamayacağı da değerlendirilerek, 2017 

yılı üretim programı, 155 Rgns tipi Platform Vagonu, 150 Talns tipi Kapalı Cevher Vagonu, 

200 Zacens tipi ısıtmalı Sarnıç Vagonu, 150 Sggmrs tipi Milli Yük Vagonu olmak üzere 4 tipte 

toplam 655 vagon olarak revize edilmiş ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın, 233 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile bunların Bağlı 

Ortaklıklarının 2017 Gerçekleşme Tahmini ve 2018-2020 Genel Yatırım Finansman Programı 

çalışmaları ile ilgili olarak T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 13.06.2017 tarih ve 

E.15414 sayılı Genelgesine istinaden, 2018-2020 dönemi program tabloları açıklamaları 

doğrultusunda doldurularak, 31/07/2017 tarihinde  Hazine Müsteşarlığı KİVİ 

Sistemi üzerinden, Kalkınma Bakanlığına ise basılı olarak gönderilmiştir.  

2017 yılı revize iş programı, 2018-2020 yılları Yatırım Finansman Programı 

çerçevesinde Hazine Müsteşarlığınca değerlendirilmiş ve 28.11.2017 tarih ve E.30537 sayılı 

yazılarıyla 2017 yılı revize iş programı ve 2018 yılı bütçesi; yıl içerisindeki o ana kadar yapılan 

üretimler ve onarım gerçekleşmeleri de dikkate alınarak revize edilmiş, net satışlarda ve dönem 

karında önemli ölçüde azalma öngörülmüştür.  

Hazine Müsteşarlığınca ortaya konan mali hedeflerden hareketle; 2017 yılı Revize İş 

Programı ile 155 Rgns, 31 Talns, 33 Zacens, 150 Sggmrs tipi Milli Yük Vagonu olmak üzere 4 

tipte toplam 369 adet vagonun üretimi ve 1875 adet vagonun onarımı şeklinde yeniden revize 

edilmiştir.  

2018-2020 yıllarına ilişkin Mali Büyüklükler, Temel Varsayımlar ile Mali Hedef ve 

Tavanlar dikkate alınarak, 369 adetlik üretim ve 1875 adetlik onarım adetlerine göre yapılan 

revize iş programında; toplam 369 adet vagonun üretimi (155 Rgns, 37 Talns, 122 Zacens ve 

55 Sggmrs tipi Milli Yük Vagonu) ve 1768 adet vagonun onarımı (1673 adet TCDD 

Taşımacılık AŞ, 15 adet TCDD Genel Müdürlüğü, 25 adet Kamu Kurumları ile 55 adet Özel 

Sektör) gerçekleştirilmiştir. 
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Şirket’in gerçekleşen vagon üretimi ilk bütçe hedefinin %56 aşağısındadır. 

2017 yılı faaliyetleri; yapım işleri ve onarım işleri olmak üzere iki başlık altında 

incelenmiştir.  

Yapım İşleri: 

İlk iş programında toplam 845 adet vagon üretimi programlanmış ancak toplam 369 adet 

vagon üretilerek % 56 oranında eksik gerçekleşme sağlanmıştır. 

2017 yılında gerçekleştirilen yapım çalışmalarının program ve gerçekleşme değerleri 

geçen yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 9: Üretim Türü Tablosu 

 Üretim türü Ölçü 
2016 Yılı 2017 Yılı Gerçekleşme % 

 

 

Gerçekleşen 
Program 

(Son Durum) 
Gerçekleşme Programa göre 

Geçen yıla 

göre 

 

 

a) Yapım İşleri                       
 

aa) TCDD TAŞ. A.Ş.  İçin Yapılan İşler                       
 

aaa) Yük vagonu yapımı                       
 

1) Hazırlık Çalışması (2016 yılı için) Ad/Sa     77.360        

2) Sgns Tipi Bojili Yük vagonu Ad/Sa 185 121.863         
 

3)Talns Tipi Yük Vagonu Ad/Sa 3 13.531 31 24.800 37 78.630 119 317 1233  
 

4)Zacenss Tipi Yük Vagonu Ad/Sa   33 26.400 122 73.384 370 278   
 

5) Sggmrs Yeni Nesil Milli Yük Vagon Ad/Sa   150 120.000 55 50.003 37 42    

6) Rgns Tipi Yük Vagonu imalatı Ad/Sa 260 184.459 155 170.345 155 42.667 100 25 60  
 

            
 

Toplam ( aaa ) Ad/Sa 448 319.853 369 418.905 369 244.684 100 58 82 76 
 

aab) Diğer Yapım İşleri               
 

1) Merkez da.bölge ve                

limanlara yapılan işl. Saat  7.907  7.500  7.035  94  89 
 

2) Şirketler ve fabrikalara             
 

yapılan işler Saat  3.761  30  1.746  5.820  46 
 

3) Iskat edilen vagonların              

Parçalanması Saat  5.598  10.000  6.255  63  112 
 

Toplam ( aab ) Ad/Sa  17.266  17.530  15.036  86  87 
 

TCDD yapım  işleri toplamı             
 

( aa=aaa+aab ) Ad/Sa 448 337.119 369 436.435 369 259.720 100 60 82 77 
 

ab) TCDD Dışına Yapılan işler               
 

aba) Yük vagonu yapımı                

1) Sgss Tipi Bojili Yük               
 

Vagonu Ad/Sa             
 

abb) Diğer Yapım İşleri               
 

1) Diğer yapım işleri Saat  417  750  2      

Toplam ( aa+ab ) Saat 448 337.536 369 437.185 369 259.722 100 59 82 77  

ac) Şirket yapım işleri             
 

1) Stok siparişleri Saat  97.493  133.000  168.617  122  173 
 

Toplam ( ac ) Saat  97.493  133.000  168.617  122  173 
 

ad) Yatırım için yapılan işler Saat  696  150  831    36 
 

Şirket için yapılan işler toplamı             
 

Çalışmayan kısım giderleri    3.060  160.000  243.302  93  477 
 

Hizmet evi bakım giderleri      10       
 

( ac+ad ) Saat  101.249  293.160  412.750  121  102 
 

Yapım İşleri Genel Toplamı Saat 448 438.785 369 730.345 369 672.472 100 92 82 153 
 

 

Şirketin 2017 yılı yapım faaliyetleri programı, TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin talep ettiği; 

Rgns tipi yük vagonu yapımı, Talns tipi bojili yük vagonu yapımı, Zacens tipi yük vagonu 

yapımı ve Yeni nesil milli yük vagonu yapım işlerinden teşkil etmiştir. 

2017 yılı ilk İş Programıyla toplam 845,  revize iş programıyla da 369 adet vagon üretimi 

öngörülmüşken, ilk programa göre % 43, son programa göre % 100 oranında gerçekleşme 

kaydedilmiştir.  

Şirketin 2017 faaliyet dönemindeki vagon üretimine ait ayrıntılar şu şekildedir: 
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1) Rgns Vagonu imalatı;  

2016 yılı üretim programında 415 adet üretilmesi planlanan ancak alt yüklenicinin 

belirlenen iş programı çerçevesinde vagon şasisi teslim edememesine bağlı olarak, 2017 yılına 

sarkan 155 adetlik vagonun tamamının üretimi Mayıs 2017 itibariyle tamamlanmıştır.  

2) Talns Vagonunun imalatında;  

Sözkonusu vagon çeşitinin konsept, tasarım, projelendirme ve prototip üretimleri ile test 

ve sertifikasyon süreçleri 2016 yılında tamamlanmıştır. 

Bu vagonların Avrupa’daki eşdeğerlerinden daha hafif olması ve daha çok yük 

taşıyabilmesi için üst kapağında alüminyum malzeme tercih edilmiştir. Sektörde kabul gören, 

rekabetçi bir vagon olması ve kullanım kolaylığı açısından üst kapak ve yan boşaltma kapakları 

bir düğme ile otomatik olarak açılıp kapanacak şekilde tasarlanmış ve % 100 yerli pnomatik 

sistemlerle donatılmıştır. 

Rgns vagonunun seri üretimi devam ederken, ülkemizde ilk defa üretilecek Talns 

vagonunun seri üretimine başlanmıştır. Daha önce üretilen Rgns ve Sgns vagonlarına göre 

oldukça karmaşık olan ve pnömatik sistemler nedeniyle son derece ince işçilik gerektiren bu 

vagonda, özellikle kapak ayarları nedeniyle istenilen üretim hızları yakalanamamıştır. 2017 

faaliyet döneminde Talns vagonundan 37 adet üretilmiştir.  

3) Zacens Vagonu imalatı;  

Sözkonusu vagonun projelendirme çalışmaları 2016 yılında tamamlanmış, prototipler 

üretilmiş test aşamasına geçilmiştir. NoBo gözetiminde vagona ait testlerin büyük bir kısmı 

Eskişehir’de NoBo gözetiminde tamamlanmıştır. Ancak TSI kapsamında yapılması gereken 

testlerden biri olan gürültü testinde olumsuzluklar yaşanmış ve testin birkaç defa tekrarlanması 

gerekmiştir.  

Ayrıca vagonun TSI sertifikasyonu yapan NoBo’su Bureau Veritas (BV) İtalya ile 

TÜDEMSAŞ arasında, Zacens vagonunda da kullanılacak olan Kompakt Fren Sistemli Y25 

bojiye ait Tip Onayı (CB) ve Kalite Yönetim Sistem Onayı (CD) modüllerinin durumu, kimlerin 

adına düzenlenmesi gerektiği noktasındaki fikir ayrılıkları yaşanmıştır.  

İtalyan NoBo BV bojinin CB (RailTur adına tescilli) ve CD (TÜDEMSAŞ adına tescilli) 

modüllerinin ayrı ayrı kişiler adına tescilli olamayacağını, CB) ve (CD) sertifikalarının her 
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ikisinin de (CB+CD şeklinde) TÜDEMSAŞ adına tescil ettirilmiş olması gerektiğini belirtilmiş, 

TÜDEMSAŞ ise (CB) ve (CD) şeklinde ayrı ayrı olmasında bir sakınca olmadığını, bu haliyle 

daha önce üretilen Rgns ve Sgns vagonlarında kullanıldığını ve sorun yaşanmadığını ifade 

etmiştir. Ancak İtalyan NoBo BV kararında çeşitli gerekçelerle ısrarcı olmuştur. Bu konular 

zaman içerisinde karşılıklı yazışmalarla tartışılmıştır. Bojinin TSI sertifikasyonu, CB ve CD 

modülleriyle ilgili farklı NoBo’lardan görüşler istenmiş, bu görüşler yazışmalarla BV İtalya’ya 

iletilmiştir.  

Zacens vagonunda kullanılan TÜDEMSAŞ a ait Y25 bojinin (CB) ve (CD) modüllerinin 

başvuru sahibinin aynı mı ayrı ayrı mı olması noktasındaki anlaşmazlığı gidermek ve vagonun 

(SB+SD) modüllerini alarak TSI sertifikasyon sürecini bir an önce tamamlamak adına, Şirketçe 

Vagon Üretim Fabrikasında seri üretimi devam eden Y25 Lsd(f)-KC1 tipi bojinin TSI 

sertifikalarının (CB+CD şeklinde) TÜDEMSAŞ adına Çek NoBo VUZ firmasınca tescil 

ettirmiş ve bu belgeleri NoBo BV İtalya’ya sunulması sonrası, bir hafta içinde BV İtalya’nın 

Zacens vagonunun TSI sertifikasyon sürecini tamamlayarak yayınlamış ve vagona ait TSI 

belgelerini (SD+SB) 12.06.2017 tarihinde TÜDEMSAŞ a sunmuştur.  

Yaşanan bu tecrübeden hareketle; Zacens vagonunun önümüzdeki yıllarda üretimi 

esnasında farklı bir NoBo ile çalışılması esnasında herhangi bir sorun yaşanmaması için Zacens 

vagonlarının Tip Onayının (SB) ve Kalite Yönetim Sistem Onayının (SD) her ikisinin de 

(SB+SD şeklinde) TÜDEMSAŞ adına tescil ettirilmesi sağlanmıştır. 

2017 yılının ilk çeyreğine kadar yeni vagonların tescil edilmesi ve işletmede kullanılan 

seri numaralarının verilmesi işlemleri TCDD/TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından yürütülürken, 

18.11.2015 tarih ve 29536 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Demiryolu Araçları ve Ana 

Aksamları Tip Onay Yönetmeliği”nin Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce (DDGM) 

2017 yılı Mart ayıyla birlikte uygulamaya alınması sonucu, Milli Yük Vagonu ve Zacens 

Vagonu için NoBo’ların verdiği tip onayına ilave olarak DDGM’den yeniden tip onayının 

alınması gerekmiştir.  

Zacens Vagonunun; projelendirme, prototip üretimi, test-sertifikasyon ve vagon gövdesi 

seri üretimine dair yapılan ihaleyi kazanan yüklenici firma RC Mühendislik’le yapılan sözleşme 

(Sözleşme İmzalanma Tarihi: 16.02.2015) imzalandığında ortada olmayan, sözleşme 

imzalandıktan 9 ay sonra 18.11.2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Demiryolu Araçları 

ve Ana Aksamları Tip Onay Yönetmeliği” 2017 yılı Mart ayına kadar uygulanmamışken, bu 
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tarihten önce TSI sertifikasyonları tamamlanarak seri üretimleri yapılmaya başlanmış Rgns, 

Sgns ve Talns tipi vagonlarda (bu vagonların sözleşmeleri de yönetmelik yayınlanmadan önce 

imzalanmıştır) istenmeyen DDGM tip onayı, 23 Martta yapılan Milli Yük Vagonu 

Lansmanı’nda DDGM Genel Müdürlüğünce, vagonlara NoBo tarafından verilen tip onayına 

ilave olarak, yayınlanan Tip Onay Yönetmeliği çerçevesinde DDGM’den alınacağı ifade 

edilerek, pratikte uygulamaya geçilmiştir. 

DDGM veya TÜDEMSAŞ açısından hiç tecrübe edilmemiş bu yönetmelik, Milli Yük 

Vagonu ve Zacens Vagonuyla birlikte pratikte uygulamaya geçirildiği için Zacens Vagonunun 

DDGM nezdindeki tip onay müracaatı için hazırlıklara başlanmış, yurtiçinde ve yurtdışında 

hazırlık gerektiren evraklar ve teknik dosya 2 aya yaklaşan bir sürede tamamlanarak, İtalyan 

NoBo Bureau Veritas tarafından 22.08.2017 tarihinde TÜDEMSAŞ adına tip onay müracaatı 

DDGM’ye yapılmıştır. 

Uygulanmaya başlanan yönetmelik maddeleri, yüklenici firmaya, TÜDEMSAŞ’la 

imzalanan sözleşmede yer almayan, yayınlanan yönetmelikle birlikte ortaya çıkan birçok yeni 

yükümlülükler getirmiş ve yüklenici firma bunları karşılamak zorunda kalmıştır. (Müracaat 

ücretleri, NoBo tarafından hazırlanan vagon teknik dosyasındaki evrakların noter onaylı Türkçe 

tercümelerinin istenmesi, bu tercümelere NoBo imzası, Apastiller, NoBo’ların başvuruyu 

bizzat yapması noktasında ikna edilmesi, İTÜ hocalarının hazırladığı teknik dosyanın NoBo 

tarafından her bir sayfasının imzalanması, Kalite Yönetim Sistemi denetimine ait raporların 

istenmesi, vb.) 

Zacens Vagonunun Milli Yük Vagonuyla birlikte DDGM’nin ilk tip onayı verdiği 

vagonlar olması, yönetmeliğin ilk defa tecrübe ediliyor olması ve yönetmelikte istenmiş ancak 

henüz DDGM tarafından tanımlaması yapılmamış, karşılığı olmayan hususların bulunması 

(Ulusal Yeterlilik Kriterlerinin Henüz Tanımlanmamış Olması, Atanmış Kuruluş bulunmaması 

gibi) gibi nedenlerle gerek dosya hazırlıkları, gerekse DDGM’de yapılan müracaatın 

değerlendirilmesi (hazırlanan teknik dosyanın TSI hükümleri çerçevesinde incelenmesi, ilave 

taleplere cevap karşılanması, belirtilen düzeltmelerin yapılması, eksikliklerin giderilmesi vs) 

aşamasında birçok sıkıntıyla karşılaşılmış, ciddi zaman kayıpları yaşanmıştır.   

Tip Onay Yönetmeliğinin uygulamaya alınmasıyla birlikte karşılaşılan en önemli 

sorunlardan birisi de tehlikeli mal taşıyan araçlar sınıfına giren bu vagonların RID muayeneleri 

konusudur. TÜDEMSAŞ, Mayıs ayı sonunda (Ar-Ge Dairesi Başkanlığının 30.05.2017 tarih 
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ve E.11251 sayılı yazısı)  Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğüne bir yazı 

yazarak TSI sertifikasyon süreçleri tamamlanıp teslim aşamasına gelinen vagon gövdelerinin 

RID muayeneleri konusundaki belirsizliğin giderilmesini istemesi üzerine Tehlikeli Mal ve 

Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğünce verilen cevapla ortaya çıkan durumdur.   

TÜDEMSAŞ ın Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğüne yazdığı 

yazı da özetle;  

RC Mühendislik’e ihale edilen ve TSI sertifikasyon süreçleri tamamlanan vagon 

gövdelerinin teslim aşamasına geldiğini, 

TSI’ın RID dâhil bütün yönetmelikleri zaten kapsadığını sözleşme tarihi itibariyle 

ülkemizde RID muayeneleri yapılacak yetkilendirilmiş uzman bulunmadığından yüklenicinin 

bu hizmeti yerine getirmesi için TSI sertifikasyonunu yöneten BV ile sözleşme imzaladığını, 

TSE’ye 06.03.2013 tarihinden itibaren RID muayene ve testlerini yapmaya ve 

onaylamaya yetki verildiği halde aradan 4 yıl geçtikten sonra ancak 06.02.2017 tarihi itibari ile 

tank vagonlarında muayene ve testleri yürümek üzere 19 adet uzman görevlendirildiğini, 

Teslime hazır vagonların BV tarafından yetkilendirilmiş ismi OTIF’de yer alan uzman 

tarafından RID şartlarına uygun olarak yapacağı muayene ve testler sonucunda onay vereceğini,  

Bu sarnıç vagonlarının 15.10.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Demiryolu 

Araçları Ana Aksamları Tip Onay Yönetmeliği ve 16.07.2015 tarihli Resmi Gazete’de 

yayınlanan Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği açısından bir sorun yaşanmaması 

için,  

Yüklenicinin 06.02.2017 tarihinden önce BV İtalya ile yapmış olduğu sözleşme ve 

OTIF’de ismi yayınlanan uzmanların OTIF’e taraf ülkelerde bu tip vagonlar için RID onayı 

verme yetkisinin olup olmadığının birlikte değerlendirilerek, BV İtalya’nın yetkilendirdiği 

uzmanın Haziran ayıyla birlikte TÜDEMSAŞ da seri üretimi yapılacak 200 adet Sarnıç 

Vagonun için vereceği RID onaylarının geçerli olup olmadığını sormuştur. 

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü E.46675 sayılı yazıyla; 

“Haziran ayında seri üretimine başlayacağınız sarnıç vagonlarının tanklarının; ilk, ara ve 

periyodik muayeneleri ile testlerinin ancak TSE’nin RID muayeneleri konusunda 
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yetkilendirilmiş uzman personeli nezaretinde yapılması” gerektiğini TÜDEMSAŞ a 

bildirmiştir.  

TÜDEMSAŞ gelen cevabi yazıdan hareketle yüklenici firmaya “Zacens Vagonlarının 

tanklarının; ilk, ara ve periyodik muayeneleri ile testlerinin ancak TSE’nin RID muayeneleri 

konusunda yetkilendirilmiş uzman personeli nezaretinde yapılması gerektiğini” bildirmiştir. 

Yüklenici firma ile Zacens vagonu sözleşmesi imzalandığında ortada olmayan, 

sözleşme imzalandıktan 9 ay sonra yayınlanan “Demiryolu Araçları ve Ana Aksamları Tip 

Onay Yönetmeliği” TÜDEMSAŞ a ve yüklenicilere birçok yeni yükümlülükler getirmiştir. Bu 

yükümlülüklerin yerine getirilebilmesinin zaman alacağı, TÜDEMSAŞ ın üretim programının 

aksayacağı, planlanan üretimlerin zamanında yapılamayacağı ve boşta geçen işçilik zamanları 

oluşacağı değerlendirilmiştir.  

TÜDEMSAŞ ve yükleniciler nezdinde oluşacak mağduriyetlerden hareketle 

sözleşmeleri yönetmelik yayınlanmadan önce imzalanmış Yeni Nesil Milli Yük Vagonu ve 

Zacens Vagonun Tip Onay Yönetmeliğinde belirtilen süreçlerden muaf tutulması yönünde 

DDGM nezdindeki yoğun görüşmeler yapılmış (yüklenici firmanın tip onay müracaatı öncesi 

ve sonrasında da devam eden) ancak bir sonuç alınamamıştır.  

Yukarıda ayrıntılarıyla açıklanan sebeplerle, projelerde gecikmeler yaşanmış yüklenici 

firma açısından cezai sorumluluklar doğmuştur. Yüklenici, üretim hatlarının ve çalışanlarının 

boş kalmasının getirdiği mali yük ve gecikme cezalarının verdiği zarara daha fazla tolere 

edemeyerek, DDGM’ye yapmış olduğu tip onay müracaatında yaşanabilecek olumsuzlukları 

ve oluşabilecek riskleri de göze alarak vagon gövdelerin seri üretimine başlamıştır.  

Dolayısıyla Zacens vagonun gövde üretimi ve DDGM nezdindeki tip onay süreci 

beraber devam etmiştir. Yüklenici zaman kazanmak ve oluşan zararın daha fazla büyümemesi 

adına, seri üretimini yaptığı vagon gövdelerinin kalite kontrol işlemlerinin de bir yandan 

yapılmasını TÜDEMSAŞ tan talep etmiştir.  

29.12.2017 tarihinde Zacens vagonlarının DDGM’deki tip onay müracaatı olumlu 

sonuçlanmış ve 122 adetl vagon üretilmiştir. 

4) Sggmrs (Yeni Nesil Milli Yük Vagonu) Vagonu imalatı;  
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Ülkemizi önümüzdeki yıllarda, demiryolu teknolojisini üreten ve ihtiyacı olan ülkelere 

de ihraç eden bir ülke durumuna getirmesi beklenen, Milli Tren Projesi içerisinde yer alan, 

TÜDEMSAŞ ın proje yürütücülüğünü yaptığı Yeni Nesil Milli Yük Vagonu (Sggmrs tipi) ile 

ilgili konsept, tasarım, projelendirme, test ve sertifikasyon çalışmaları 2017 yılı ilk çeyreğinde 

tamamlanmıştır.  

Avrupa’da da yeni yeni kullanılmaya başlanan ve ülkemizde ilk defa bu projede 

kullanılacak olan H tipi yeni nesil bojiler üretilmiş ve Almanya Dresden’deki IMA test 

merkezinde 6 ay süren ömür testleri Eylül/2016 ayı itibariyle tamamlanmıştır. 

Vagon şasisinin projesi tamamlanmış, katı modelleri oluşturularak FEM analizleri 

bitirilmiş, prototip üretimi 2016 yılı sonunda tamamlanarak NoBo gözetiminde testlere 

başlanmıştır.  

Vagonun TSI sertifikasyonu kapsamındaki testleri 2017 yılı Mart ayına kadar 

tamamlanarak 23.03.2017 tarihinde prototip vagonlar yapılan lansmanla raylara indirilmiştir. 

Yeni Nesil Milli Yük Vagonunun; projelendirme, prototip üretimi, test-sertifikasyon ve 

vagon şasisinin seri üretimine dair yapılan ihalesini kazanan yüklenici Gökyapı firması ile 

yapılan sözleşme (Sözleşme İmzalanma Tarihi: 05.06.2015) imzalandığında ortada olmayan, 

sözleşme imzalandıktan 5,5 ay sonra 18.11.2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 

“Demiryolu Araçları ve Ana Aksamları Tip Onay Yönetmeliği”, 2017 yılı Mart ayına kadar 

uygulanmamışken, bu tarihten önce TSI sertifikasyonları tamamlanarak seri üretimleri 

yapılmaya başlanmış Rgns, Sgns ve Talns tipi vagonlarda (bu vagonların sözleşmeleri de 

yönetmelik yayınlanmadan önce imzalanmıştır) istenmeyen DDGM tip onayı, 23 Martta 

yapılan Milli Yük Vagonu Lansman’ında DDGM Genel Müdürlüğünce vagonlara NoBo 

tarafından verilen tip onayına ilave olarak, yayınlanan Tip Onay Yönetmeliği çerçevesinde 

DDGM’den alınacağı ifade edilerek, pratikte uygulamaya geçilmiştir.  

TÜDEMSAŞ açısından hiç tecrübe edilmemiş bu yönetmelik, Milli Yük Vagonunun 

DDGM nezdindeki tip onay müracaatı için hazırlıklara başlanmış, yurtiçinde ve yurtdışında 

hazırlık gerektiren evraklar ve teknik dosya hazırlanarak, Avusturyalı NoBo ERC tarafından 

10.10.2017 tarihinde TÜDEMSAŞ adına tip onay müracaatı DDGM’ye yapılmıştır. 

Milli Yük Vagonuyla birlikte Zacens vagonunun DDGM’nin ilk tip onayı verdiği 

vagonlar olması, yönetmeliğin ilk defa tecrübe ediliyor olması ve yönetmelikte istenmiş ancak 
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DDGM tarafından henüz tanımlaması yapılmamış, karşılığı olmayan hususların bulunması 

(Ulusal Yeterlilik Kriterlerinin Henüz Tanımlanmamış Olması, Atanmış Kuruluş bulunmaması 

gibi) gibi nedenlerle gerek dosya hazırlıkları, gerekse DDGM’de yapılan müracaatın 

değerlendirilmesi (hazırlanan teknik dosyanın TSI hükümleri çerçevesinde incelenmesi, ilave 

taleplere cevap karşılanması, belirtilen düzeltmelerin yapılması, eksikliklerin giderilmesi vs) 

aşamasında birçok sıkıntıyla karşılaşılmış, zaman kayıpları yaşanmıştır.   

Bu yönetmelik yayınlanmadan önce sözleşmeleri yapılan ve seri üretimlerine başlanıp 

işletmeye sunulan Rgns, Sgns ve Talns tipi vagonlarında işletilmeyen hükümlerin, Zacens 

Vagonuyla birlikte Yeni Nesil Milli Yük Vagonunda da uygulamaya alınması nedeniyle, 

TÜDEMSAŞ ve yüklenici firmalarda üretim programlarının aksayacağı, planlanan üretimlerin 

yapılamayacağı ve boşta geçen işçilik zamanları oluşacağı değerlendirilip, mağduriyetler 

oluşacağı göz önüne alınarak; sözleşmeleri yönetmelik yayınlanmadan önce sözleşmeleri 

imzalanmış bu vagonların Tip Onay Yönetmeliğinde belirtilen süreçlerden muaf tutulması 

yönünde ki DDGM’yi (yüklenici firmaların müracaatları öncesi ve sonrasında da devam eden) 

ikna çabalarından bir sonuç alınamamıştır.  

Yüklenici firma, 13.11.2017 de DDGM tarafından Milli Yük Vagonu için tip onay izni 

verilmesi sonrasında vagon şasilerinin seri üretimine geçmiş ve TÜDEMSAŞ’a teslim etmeye 

başlamıştır. Gerekli kalite kontrol süreçlerinden geçirilerek onay alan vagon şasileri üretim 

hattına alınarak vagonların seri üretimine başlanmıştır. 2017 yılında 55 adet üretim olmuştur. 

Bu çalışmalar ülkemiz içinde bir zorunluluk haline gelen “yük vagonlarının TSI’a göre 

üretilerek işletmeye alınması” adımının ilk ürünleridir.  

2016-2017 yıllarında üretilmesi planlanan 54 farklı tipte vagonun TSI sertifikasyonu 

sürecinde 3 farklı ülkeye ait NoBo ile çalışılmış, teorikte uygulama birliği olması gereken bu 

NoBo’ların aynı konulara farklı bakış açılarıyla karşılaşılmıştır.  

Demiryolu Araçları ve Ana Aksamları Tip Onay Yönetmeliği’nin 

yayınlanma tarihi 
18.11.2015 

-  Rgns Vagonu Sözleşme İmzalanması                                                                                                                                                                                                                                  15.01.2014 

 -  Sgns Vagonu Sözleşme İmzalanması  14.11.2014 

 -  Talns Vagonu Sözleşme İmzalanması 20.01.2015 

 -Zacens Vagonu Sözleşme İmzalanması 16.02.2015 

 -Milli Yük Vagonu Sözleşme İmzalanması   05.06.2015 
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TSI ve ECM gibi uygulamaların ülkemizde ve TÜDEMSAŞ’ta ilk defa tecrübe 

edilmesi, 

Bir vagonun TSI’a göre üretilmesinde; projelendirme, prototip üretimi, test, 

sertifikasyon ve seri üretim gibi aşamaların kurumlarca pek bilinmiyor olması, 

Sektörün düzenleyicisi ve denetleyicisi konumundaki DDGM ve tehlikeli malların 

taşınması konusunda yetkilendirilmiş kuruluş olan Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık 

Genel Müdürlüğü, TSE gibi kuruluşların demiryolu sektörünü yeni yeni tecrübe ediyor olması, 

Buna bağlı olarak sektörel anlamda teamüllerin yeni oluşmaya başlaması,  

Ülkemizde NoBo konumunda yerli bir firma bulunmaması ve yabancı NoBo’ların 

ortaya koyduğu farklı farklı yaklaşımlar,  

Şirketin üretim programını etkilemiş ve planlanan üretimin yapılamamasına sebep 

olmuştur. 

Yeni Nesil Milli Yük Vagonu Sggmrs tipi konteynır taşıma vagonundan ülkemizde 

bulunmamakta olup vagonda kullanılan fren sistemi, H tipi boji gibi unsurlar yeni nesil 

ürünlerdir. Bu ürünler sayesinde vagonun darasının 27,5 tondan hafif olması ve taşıma 

kapasitesinin min. 105 ton civarından olması öngörülmüştür.  

H tipi Bojinin Avantajları:  

Ülkemizde henüz kullanılmayan bir boji olup; 

- Üretimi kolay,  

- Üretim maliyeti düşük, 

- Darası düşük,  

- İşletme ve bakım maliyetleri daha düşük, 

- Alın kirişleri olmadığı için kompakt fren sistemine uyumlu olma gibi avantajlar 

sunmaktadır. 

Kompakt Fren Sisteminin Avantajları:  

- Darada 2 tona kadar azalma, 

- Düşük ses seviyesi, 

- Bakım kolaylığı, 
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- Montaj kolaylığı, 

- Kapalı korunaklı sistem (Uzun yıllar bakım gerektirmeme), 

- El Fren Modülünün kendi üzerinde olması, 

avantajlarına sahiptir. 

Onarım işleri: 

Şirketin 2017 yılı onarım faaliyetlerini TCDD Taşımacılık A.Ş ve TCDD için yapılan 

yük vagonu onarımları, diğer onarım işleri ve  üçüncü şahıslara yapılan onarım bu vagonlara 

ait tadilat işleri ile yedek parça onarımı işleri ve diğer işler teşkil etmiştir. 

Onarım faaliyetlerinin program ve gerçekleşme değerleri geçen yıl ile karşılaştırılmalı 

olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Onarım türü Ölçü 
2016 2017 Yılı Gerçekleşme % 

 

 

Gerçekleşen Program Gerçekleşme 
Programa göre 

Geçen yıla 

göre 

 

 

 b) Onarım İşleri                       
 

 ba)TCDD ve TCDD Taş. AŞ Onarım İşl.                      
 

 baa) Yük Vagon Onarımı                      
 

1) VOH grubu 2 dingilli yük vag. Onr. Ad/Sa 86 25.147 53 10.600 50 10.195 94 96 58 41 
 

2) VOH grubu 4 dingilli yük vag. Onr. Ad/Sa 54 10.279 25 5.750 21 4.022 84 70 39 39 
 

3) VOH grubu 4 dingilli (cevher) yük 

vagon onr. Ad/Sa 373 90.207 123 24.600 116 19.500 94 79 31 22 
 

4) VOH grubu 4 dingilli (sarnıç) yük 

vagon onr. Ad/Sa 14 8.413 16 6.000 17 6.454 106 108 121 77 
 

5) REV grubu 2 dingilli yük vag. Onr. Ad/Sa 827 190.817 492 108.240 492 111.000 100 103 59 58 
 

6) REV grubu 4 dingilli yük vag. Onr. Ad/Sa 725 184.602 345 86.250 343 69.807 99 81 47 38 
 

7) REV grubu 4 dingilli (cevher) yük 

vagon onr. Ad/Sa 247 67.902 580 139.200 584 121.136 101 87 236 178 
 

8) REV grubu 4 dingilli (sarnıç) yük 

vagon onr. Ad/Sa 34 22.782 41 17.630 65 22.010 159 125 191 97 
 

9) Vagon hasar onr. Ad/Sa  995  1.000  1.796  180  181 
 

10) Vagon tadilatları Ad/Sa  14.244  16.000  7.319  46  51 
 

Toplam ( baa ) Saat 2.360 615.388 1.675 415.270 1.688 373.239 101 90 72 61 
 

 bab) TCDD' ye yapılan Diğer onarım 

işleri                 
 

1) Değişen parça tamiratları Ad/Sa  27.645  30.000  24.886     
 

2) Bölge Fab.ve diğ.ünitelere yapılan onr. Ad/Sa  2.171  1.000  919      

Toplam ( bab ) Saat  29.816  31.000  25.805  92  87 
 

TCDD yapım işleri toplamı ( ba ) Ad/Sa 2.360 645.204 1.675 446.270 1.688 399.044 101 89 72 62 
 

 bb) TCDD dışına yapılan onarım işleri              

1) VOH grubu 4 dingilli sarnıç) yük 

vagon onr. Ad/Sa 1 375 5 1.875 4 894 80 48 400 238 
 

2) REV grubu 2 dingilli (sarnıç) yük 
vagon onr. Ad/Sa   75 15.150       

 

3) REV grubu 4 dingilli yük vagon Regs Ad/Sa   41 7.585 32 5.407      

4) REV grubu 4 dingilli yük vagon Sgs    15 2.145 15 2.127      

5) REV grubu 4 dingilli sarnıç yük vagon Ad/Sa   46 8.510 8 3.449      
6) REV grubu 4 dingilli (sarnıç) yük 
vagon onr. Ad/Sa 21 9.408 18 7.740 21 8.672 117 112   

 

7) III.Şahıs diğer onarım işleri Ad/Sa  1.259  5.000  552  11  44 
 

Toplam ( bb ) Saat 22 11.042 200 48.005 80 21.100 13 44 114 191 
 

Onarım işleri genel Toplamı Ad/Sa 2.382 656.246 1.875 494.275 1.768 420.144 91 85 72 64 
 

2017 yılı ilk iş programında 2.520 adet vagon onarımı öngörülmüşken, revize iş 

programı ile 1.875 adet onarım programlanmıştır. Gerçekleşmede ise 1.768 adet vagon 

onarılmıştır.  

2017 yılında onarılan vagon sayısı, ilk iş programının % 70’i oranında gerçekleşme 

sağlanmıştır. Revize iş programı ile 1875 adet olarak planlanan vagon bakım, onarım ve 

revizyonunda; 1768 adet vagonun bakım, onarım ve revizyonu yapılmıştır. Bunlar, 1673 adet 

TCDD Taşımacılık AŞ, 15 adet TCDD Genel Müdürlüğü, 25 adet Kamu Kurumları ve 55 adet 

özel sektöre ait vagonlardan oluşmaktadır. 

TÜDEMSAŞ’ın üretiminin ve onarım faaliyetlerinin tamamına yakınının TCDD 
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Taşımacılık A.Ş.’nin taleplerine yönelik olması, Şirketi bu kuruluşun yatırım ve finansman 

programına bağlı kılmaktadır. 

Şirketin sadece TCDD Taşımacılık A.Ş. siparişlerine bağımlı kalmaması, dışa açılarak 

piyasa payını yükseltmesi gereklidir. TSI ve ECM gibi ülkemiz için yeni olan, üretim ve onarım 

kalitesini üst seviyelere taşıyan standartların Şirkette de sağlanmasına rağmen TCDD dışı 

pazarlara açılamamış olunması Şirket açısından olumsuz bir durum olarak görülmektedir. 

Ancak, bu konuda çeşitli girişimlerin sürdürüldüğü, üretimi yapılan vagonların tanıtımı ve 

pazarlama faaliyetlerine dönük çalışmalar yapılmasına rağmen fiili bir durumun henüz mevcut 

olmadığı görülmektedir. 

Şirkette vagon onarımları, vagon onarım fabrikasında ve alt yüklenicilerin iş yerlerinde 

yapılmaktadır.  

ba) TCDD Taşımacılık A.Ş. ve TCDD İçin Yapılan Onarımlar: 

baa) Yük Vagon Onarımı:  

VOH grubu onarımlar, tüm yük vagonlarının normal planlı tamirleri dışında servis 

esnasında herhangi bir aksamında meydana gelen ve onarılmak suretiyle giderilen hasarların 

tamiridir. Belirli bir müddeti yoktur.  

2017 yılında yapılan VOH grubu onarımlar aşağıda açıklanmıştır. 

-V0H grubu 2 dingilli yük vagonu onarımı:  

2017 yılı iş programında 53 adet VOH grubu iki dingilli yük vagonu onarımı 

programlanmış, 50 adet vagon onarılarak program % 95 oranında gerçekleşmiştir. Şirkette 2 ve 

4 dingilli çeşitli tiplerdeki vagonların tamiratı yapılırken, yılın ilk yarısında TCDD tarafından 

4 dingilli cevher vagonu tamiratının yapılması talep edilmiştir. 4 dingilli cevher vagonu 

tamiratına ağırlık verilmesi ve yılın ikinci yarısında yeterli sayıda vagon gelmemesinden dolayı 

gerçekleşme düşük seviyede kalmıştır. 

-V0H grubu 4 dingilli yük vagonu onarımı: 

İş programında 25 adet VOH grubu dört dingilli yük vagonu onarımı programlanmış, 

21 adet vagon onarılmıştır. 
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- V0H grubu 4 dingilli cevher taşıma yük vagonu onarımı: 

İş programında 123 adet VOH grubu dört dingilli cevher taşıma yük vagonu onarımı 

programlanmış, dönem içinde 116 adet vagon onarılmıştır. 

 - V0H grubu 4 dingilli sarnıç yük vagonu onarımı: 

İş programında 16 adet VOH grubu dört dingilli sarnıç yük vagonu onarımı 

programlanmış, dönem içinde 17 adet vagon onarılmıştır. 

- Revizyon grubu 2 dingilli yük vagonu onarımı: 

İş programında 492 adet Revizyon grubu iki dingilli yük vagonu onarımı 

programlanmış, dönem içinde 492 adet vagon onarılmıştır. 

- Revizyon grubu 4 dingilli yük vagonu onarımı: 

İş programında 345 adet Revizyon grubu dört dingilli yük vagonu onarımı 

programlanmış, dönem içinde 343 vagon onarılmıştır. 

- Revizyon grubu 4 dingilli cevher taşıma yük vagonu onarımı: 

İş programında 580 adet Revizyon grubu dört dingilli cevher taşıma yük vagonu onarımı 

programlanmış, dönem içinde 584 vagon onarılmıştır. 

- Revizyon grubu 4 dingilli sarnıç yük vagonu onarımı: 

İş programında 41 adet Revizyon grubu dört dingilli sarnıç yük vagonu onarımı 

programlanmış, dönem içinde 65 adet vagon onarılmıştır. 

-Vagon hasar onarımı: 

İş programında yük vagonu hasar onarımları için 1.000 adam-saat işçilik harcanması 

programlanmış, buna karşılık 1.796 adam-saat işçilik harcanmıştır. 

 -Vagon tadilatları: 

İş programında vagon tadilatı için 16.000 adam-saat işçilik harcanması programlanmış, 

buna karşılık 7.319 adam-saat işçilik harcanmıştır. 

bab) TCDD’ye yapılan diğer onarım işleri:  

TCDD’ye yapılan diğer onarım işleri kapsamında 31.000 adam saat işçilik harcanması 

programlanmış, buna karşılık 25.805 adam saat işçilik harcanmıştır. 
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-Değişen Parça Tamiratları 

İş programında değişen parça tamiratları için 30.000 adam-saat işçilik harcanması 

programlanmış, buna karşılık 24.886 adam-saat işçilik harcanmıştır. 

-Bölge, Fabrika ve Diğer Ünitelere Yapılan Onarımlar: 

İş programında Bölge, Fabrika ve diğer ünitelere yapılacak onarımlar için 1.000 adam-

saat işçilik harcanması programlanmış, buna karşılık 919 adam-saat işçilik harcanmıştır.  

bb)  3.Şahıslara Yapılan Onarımlar : 

bba) Yük Vagonu Onarımları: 

İş programında Revizyon ve VOH grubu yük vagonu onarımı için 200 yük vagonu 

onarımı programlanmıştır, buna karşılık 80 adet 21.100 adam-saat işçilik harcanmıştır.  

bbb) Üçüncü şahıslara yapılacak diğer onarımlar: 

İş programında üçüncü şahıslara yapılacak diğer onarımlar için 5.000 adam-saat işçilik 

harcanması programlanmış, buna karşılık 11.534 adam-saat işçilik harcanmıştır. 

Yapım ve onarım işleri ile ilgili toplam üretim giderleri, program ve önceki yıl 

değerleriyle birlikte aşağıda gösterilmiştir. 
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      Tablo 10: Üretim Maliyetleri Tablosu 

Üretim giderleri 

(Yapım+Onarım) 

2016 2017 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
Programa 

göre 

fark 

% Bin TL % Bin TL 

 

Bin TL % 
 

              

1- Üretimle doğrudan ilgili giderler: 
       

     - İlk madde ve malzeme 
115.117 48,3 99.488 39 123.059 45 24 

     - Direkt İşçilik 
18.999 8 24.737 10 21.869 8 (12) 

     - Genel üretim giderleri 
102.835 43,2 112.953 45 112.284 41 (1) 

Toplam(1) 
236.951 99,5 237.178 94 257.212 95 8 

 2- Üretimle dolaylı ilgili giderler 
       

Toplam(2) 
       

Toplam(1+2) 
236.951 99,5 237.178 94 257.212 95 8 

 3- Yarı mamul değişimleri(+,-) 
   1.395 0,5 16.575 6 14.005 5  

 4-Üretim giderlerinden indirimler        

       -Ara ve yan ürün giderleri 
 

  

       -Başkaca 
 

  

 5- Maliyet giderleri toplamı 
238.346 100 253.753 100 271.217 100 7 

 

1.5.6 Pazarlama 

Şirketin pazarlama faaliyetleri Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı tarafından 

yürütülmektedir. 

Satışların tamamına yakını TCDD Taşımacılık A.Ş. ve TCDD’ye yapılmaktadır. Bu 

nedenle hazırlanan üretim, bakım onarım ve pazarlama programları Ana kuruluşun satın alma 

ve yatırım programları göz önünde bulundurulmak suretiyle hazırlanmaktadır. TCDD grubunun 

programlarında yapılan değişikliklerden dolayı Şirket de aynı şekilde etkilenmektedir. 

Özellikle yük vagonu imalatı TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin yapacağı alıma göre şekillenmekte, 

ancak TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin alım programı, çoğunlukla Şirket programının hazırlanması 

aşamasında belirsiz olduğundan, yapılacak satışlarla ilgili program rakamı konulmasında 

zorluklar yaşanmaktadır.  
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1.5.6.1 Satışlar 

Satış programı ve gerçekleşmesine ilişkin 2017 yılına ait değerler, bir önceki yıl 

değerleri ile birlikte aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 11: Satışlar Tablosu 

Satışlar  Ölçü 

2016 Yılı 2017 Yılı 

Gerçekleşen P r o g r a m Gerçekleşen 

Miktar 

  

Miktar 

 
Tutar 

Miktar 

Tutar Tutar 

Bin TL Bin TL Bin TL 

1-Esas ürün                 

 Yurtiçi satışlar                

a)Vagon üretim satışları               

aa) TCDD Taşımacılık AŞ ve TCDD'ye yapılanlar               

 Rgns Tipi Yük Vagonu Adet 260 64.131 155 47.401 155 47.401 

 Sgss tipi yük vagonn Adet 185 42.078 - - - - 

 Talns tipi yük vagonu Adet 3 849 31 9.958 37 11.885 

 Zacens tipi yük vagonu Adet   33 12.348 122 45.650 

 Sdgmns tipi yük vagonu Tank Adet       

 Sggmrs Yeni Nesil Yük Vagon Adet   150 60.955 55 22.350 

 T o p l a m ( a )  Adet 448 107.058 369 130.662 369 127.286 

ab) Üçüncü şahıslara yapılanlar Sgmmnss tipi yük vagon  Adet     100 26.845 - - 

 T o p l a m ( a )  Adet   100 26.845   

b)Vagon onarımları           

ba)TCDD'ye yapılanlar           

 VOH grubu 2 dingilli yük vagonu Adet 86 3.380 53 2.413 50 2.276 

 VOH grubu 4 dingilli yük vagonu Adet 54 2.178 25 1.252 21 1.052 

 VOH grubu 4 dingilli cevher taşıma yük vagonu Adet 373 12.593 123 5.998 116 5.657 

 VOH grubu 4 dingilli sarnıçlı yük vagonu Adet 14 798 16 1.114 17 1.184 

 Revizyon grubu 2 dingilli yük vg. Adet 827 32.306 492 24.369 492 24.369 

 Revizyon grubu 4 dingilli yük vg. Adet 725 29.110 345 18.985 343 18.875 

 Revizyon grubu 4 dingilli cevher taşıma yük vag. Adet 247 10.804 580 32.980 584 33.207 

 Revizyon grubu 4 dingilli sarnıçlı yük vagonu Adet 34 2.165 41 3.162 65 5.014 

 Vagon tadilatları Saat 14.244 1.878 16.000 4.138 7.319 1.588 

 Vagon hasar Saat 995 187 1.000 228 1.796 367 

 Diğer onarımlar Saat 29.891 4.401 31.000 4.195 25.682 3.330 

bb)Üçüncü şahıslara yapılan yük vagon onarımları         

 VOH grubu 4 dingilli yük vagonu Adet       

 VOH grubu 4 dingilli sarnıçlı yük vagonu Adet  34 5 402 4 297 

 Revizyon grubu 2 dingilli sarnıçlı yük vagonu Adet       

 Revizyon grubu 4 dingilli sarnıçlı yük vagonu Adet 21 963 18 1.602 21 864 

 Vagon tadilatları Saat  148     

 Diğer onarımlar Saat 1.259 144 5.000 1.120 11.534 855 

                                                  Toplam (b)   101.089  104.752  98.935 

                                                  Toplam (1)   208.147  235.414  226.221 

 2-Diğer üretimler           

 (Yurtiçi satışlar )             

 a)TCDD'ye yapılan yapım işleri           

   TCDD Birimlerine  Saat 7.957 3.808 7.500 1.826 7.035 5.821 

  Çeşitli Birimlere Saat 440 930 30 8 1.746 193 

  Iskat Edilen Vagonlar Saat 5.598 655 10.000 1.212 6.255 814 

  Ana kuruluş ve bağlı ortaklıklara diğer satışlar       20.805 

b) Üçüncü şahıslara yapılan Saat 418 425 750 562 2,5  

c) Yardımcı istihsal satışları Saat  320    313 

 T o p l a m ( 2 )    6.138  3.608  28.192 

 Yurtiçi satışlar toplamı    214.285  239.022  254.413 

 Genel toplam  ( 1+ 2 )    214.285  239.022  254.413 

  Arızi satışlar    1.991  1.954  1.435 
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Şirket, 2017 yılı revize satış programı ile 130,7 milyon TL’lik vagon imali, 104,7 milyon 

TL’lik vagon onarımı ve 3,6 milyon TL’lik diğer imalat ve onarım olmak üzere toplam 239 

milyon TL’lik satış hasılatı elde edileceği öngörmüş iken; 127,3 milyon TL vagon imalatından, 

98,9 milyon TL vagon onarımlarından ve 28,2 milyon TL’de diğer imalat ve onarım işlerinden 

olmak üzere toplam 254,4 milyon TL’lik satış hasılatı gerçekleşmiştir.  

Satışların tamamına yakını TCDD Taşımacılık A.Ş. ve TCDD’ye yapılmaktadır. Bu 

nedenle hazırlanan üretim, bakım onarım ve pazarlama programları Ana kuruluşun satın alma 

ve yatırım programları göz önünde bulundurulmak suretiyle hazırlanmaktadır. TCDD grubunun 

programlarında yapılan değişikliklerden dolayı Şirket de aynı şekilde etkilenmektedir. 

Özellikle yük vagonu imalatı TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin yapacağı alıma göre şekillenmekte, 

ancak TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin alım programı, çoğunlukla Şirket programının hazırlanması 

aşamasında belirsiz olduğundan, yapılacak satışlarla ilgili program rakamı konulmasında 

zorluklar yaşanmaktadır.  

Şirketin mamul ve yarı mamul stokları, önceki yıl değerleriyle birlikte aşağıda 

gösterilmiştir. 
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                        Tablo 12: Mamul, Yarı Mamul ve Ticari Mal Stokları Tablosu 

Stoklar 

  2017 yılı 

2018 Yılına 

devreden 

Stok 

   Bin TL 

2016 

   Giren   Çıkan 

yılından 

devir 

Bin TL Bin TL Bin TL 

A- Mamul stoklar   115.523  111.689  3.834  

B- Yarı ve ara mamulleri         

 1- Yapım işleri :         

   a) TCDD'ye yapılanlar         

     -Hazırlık çalışması     

     -Rgns tipi Yük Vg. 21.085  21.085  

     -Talns Tipi Vg.Yapımı 1.119   7.744 

     -Milli Tren Projesi Çalışması    2.000 

     -Zacens tipi vagon yapımı    332 

   b) TCDD dışına yapılanlar     

      

Toplam ( 1 ) 22.204 100.177 116.139 10.076 

      

 2- Onarım işleri :      

   a) TCDD'ye yapılanlar      

    -VOH grubu 2 ding.yük vg.  1.533 1.533  

    -VOH grubu 4 ding. Yük vg  561 561  

    -VOH gr. 4 din.cev.yük vg 300 4.041 4.341  

    -VOH gr. 4 din.sarn.yük vg 3.287 22.538 25.825  

    -Revizyon gr.2 ding.Yük vg. 1.336 15.848 15.183 2.000 

    -Revizyon gr. 4 ding.Yük v 1.400 35.273 36.673  

    -Reviz.gr.4 ding.cevh.vag.  4.260 4.260  

    -Reviz.gr.4 din.sar.Yük vg.  444 444  

    -Vagon hasar  1.303 1.303  

    -Vagon tadilatları     

    -Diğer onarımlar     

   b)TCDD dışına yapılanlar  2.308 419 1.889 

Toplam ( 2 ) 6.323 89.034 91.468 3.889 

 3- Tüdemsaş'a yapılanlar 1.061 28.411 24.020 1.618 

Toplam ( B ) 29.588 217.622 231.627 15.583 

                       Genel toplam 29.588 333.145 343.316 19.417 

Önceki dönemden 29,6 milyon TL tutarında stok devretmiş; yıl içinde 333 milyon TL 

imalat girişi yapılmıştır. Yıl içinde yapılan imalatın 343 milyon TL lık kısmının satışı 

gerçekleşmiş ve 2018 yılına 19,4 milyon TL tutarında stok devretmiştir. Şirketin stokları, yıllar 

itibariyle azalış göstermektedir.  

1.5.6.2 Satış Sonuçları 

Şirketin 2017 faaliyet dönemi satış sonuçlarının oluşumu aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 13: Satış Sonuçları Tablosu 

Satış sonuçları 
Brüt 

satışlar 

Bin TL 

Net 
satışlar 

Bin TL 

Satışların 
maliyeti 

Bin TL 

Faaliyet 
giderleri 

Bin TL 

Satışların 

maliyetleri 

toplamı 
Bin TL 

Faaliyet 

kârı veya 

zararı 
Bin TL 

Satışların 
maliyetleri 

toplamına 

göre kar 
yada zarar 

% 

 1- Esas ürün               

  a) Yük vagonu satışı :               

   aa) TCDD'ye yapılanlar 127.286 127.286 111.689 8.984 120.673 6.613 5,5 

   ab) TCDD dış. Yap.              

Toplam ( a ) 127.286 127.286 111.689 8.984 120.673 6.613 5,5 

  b) Vagon onarımları :               

    ba) TCDD'ye yapılanlar               

      - Yük vagonu onarımı 93.588 93.588 91.049 4.553 95.602 (2.014) (2) 

    bb) TCDD dış. Yap. 1.161 1.161 1.743 87 1.830 (669) (37) 

Toplam ( b ) 94.749 94.749 92.792 4.640 97.432 (2.683) (3) 

   c) Diğer onarımlar :               

     ca) TCDD'ye yapılanlar 24.135 24.135 19.467 973 20.440 (3.695) (18) 

     cb) TCDD dış. Yap. 1.101 1.101 529 27 556 545 98 

Toplam ( c ) 25.236 25.236 19.996 1.000 20.996 4.240 20,2 

   d) Diğer yapımlar :               

     da) TCDD'ye yapılanlar 6.829 6.829 4.395 220 4.615 2.214 48 

     db) TCDD dış. Yap.               

Toplam ( d ) 6.829 6.829 4.395 220 4.615 2.214 48 

Toplam(1)  254.100 254.100 228.872 14.844 243.716 10.384 4,3 

 2)Yardımcı istihsal satışları:               

     da) TCDD'ye yapılanlar 313 313 327 61 61 252   

     db) TCDD dış. yap.               

Toplam ( d ) 313 313 327 61 61 252   

            Genel Toplam  ( 1+2 ) 254.413 254.413 229.199 14.905 244.104 10.309 4,2 

 Satış programı 239.022 239.022 266.765 14.357 278.122 (39.100) (14) 

 Programa göre fark 15.078 15.078 -37.893 540 37.806 22.278   

 Geçen dönem satış son. 214.285 214.285 219.136 11.654 230.790 (16.505) (7) 

        

 

1.5.7 Bağlı Şirketler/Ortaklıklar ve İştirakler 

Şirketin herhangi bir bağlı ortaklık ve iştiraki bulunmamaktadır. 
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1.5.8 Yatırımlar 

Bakanlar Kurulunun 12.10.2016 tarih ve 2016/9369 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

kesinleşmiş bulunan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2017 yılına ait Genel 

Yatırım ve Finansman Kararnamesi Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. 

TÜDEMSAŞ’ın 2017 yılı yatırım programı ödenekleri 23,3 milyon TL olarak 

belirlenmiştir. 

Şirketin 2017 yılı yatırım programında yer alan projeler, yatırım ödenekleri ve nakdi ve 

fiziki harcamalar ile gerçekleşme yüzdeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir 
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              Tablo 14: Yatırım Tablosu 

Projeler  

Projenin 
Başlangıçtan 2017 yılı 

sonuna kadar 
2017 yılı ödeneğinin 2017 yılında 

Gerçekleştirme (%) 

Nakdi Fiziki 

Yıllar 

itibariyle 

süresi 

Son tutarı 

Bin TL 

Nakdi 

ödeme 

Bin TL 

Fiziki 

ödeme 

Bin TL 

İlk tutarı 

Bin TL 

Son tutarı 

Bin TL 

Nakdi 

ödeme 

Bin TL 

Fiziki 

ödeme 

Bin TL 

Tümünde 
2017 

yılında 
Tümünde 

2017 

yılında 

A- Etüt proje işleri              

 a) 2017 yılında bitenler             

Toplam (a)              

  b) Devam eden projeler              

Toplam (b)              

  c) Yeni projeler               

Toplam ( c)              

                  Toplam (A)              

B- Devam eden projeler              

 a) 2017 yılında bitenler             

 b) 2017 yılından sonraya kalanlar             

ECM Bakım Fonksiyonu Belgesi Temini 

İçin Vagon Üretim Fabrikası Revizyonu  
2016-2017 11.350 1.852 1.852 10.185 10.185 703 703 16 7 16 7 

 -Vagon Demonte Holü (2015C280020) 2016-2017 1.865 1.359 1.359 - - 646 646 73 35 73 35 

-Boyama ve Kurutma Holü2015C28003 2015-2018 14.000 - - 6.300 6.300       

-Tezgah ve Tesis Temini 2016-2018 6.850 1.617 1.617 2.050 2.050 735 735 24 36 24 36 

Toplam (b)   32.200 3.469 3.469 18.535 18.535 1.438 1.438 11 8 11 8 

              Toplam (B)  32.200 3.469 3.469 18.535 18.535 1.438 1.438 11 8 11 8 

C- Yeni projeler             

 a) 2017 yılında bitenler             

 İdame ve Yenileme(2017C280030) 2017-2017 4.715 3.763 3.763 4.715 4.715 3.763 3.763 80 80 80 80 

Toplam (a)   4.715 3.763 3.763 4.715 4.715 3.763 3.763 80 80 80 80 

 b) 2017 yılından sonraya kalanlar             

Toplam (b)             

               Toplam ( C)   4.715 3.763 3.763 4.715 4.715 3.763 3.763 80 80 80 80 

Toplam (A+B+C)  36.915 7.232 7.232 23.250 23.250 5.201 5.201 20 22 20 22 

D- Yatırım programında yer almayan   

harcamalar 
            

Toplam (A+B+C+D)  36.915 7.232 7.232 23.250 23.250 5.201 5.201 20 22 20 22 
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Şirketin 2017 yılı Yatırım Programında;  

-ECM Bakım Fonksiyonu Belgesi Temini için Vagon Onarım Fabrikası 

Reorganizasyonu Projesi, 

-İdame ve Yenileme Projesi, 

-Tezgah ve Tesis Temini Projesi  

-Vagon Demonte Holü  Projesi, 

-Boyama ve Kurutma Holü Projesi   

olmak üzere 5 adet ana proje yer almıştır. 

TÜDEMSAŞ’ın 2017 yılında mevcut bulunan tüm projelerinin tutarı 36,9 milyon TL 

olup yılı ödeneği 23,2 milyon TL’dir. Yıl sonuna kadar 5,2 milyon TL harcanmıştır. Buna göre 

% 22 oranında nakdi gerçekleşme meydana gelmiştir. Fiziki gerçekleşme ise yaklaşık aynı 

düzeyde % 20 oranındadır 

A) Etüt-proje işleri: 

2017 yılı yatırım programında, herhangi bir etüt proje işleri yatırımı bulunmamaktadır. 

B) Devam eden projeler: 

a) 2017 yılında bitenler: 

2017 yılında biten herhangi bir proje yatırımı bulunmamaktadır. 

b) 2017 yılından sonraya kalanlar: 

- Vagon Demonte Holü Projesi: 

Sözkonusu proje tutarı 1,9 milyon TL olup 2017 yılında 646 bin TL ödeme yapılmıştır. 

2017 yıl sonu itibariyle toplam projenin %73’lük kısmının gerçekleştiği görülmektedir. Esasen 

2015 yılı yatırım programında yer alan ve 2015 yılında bitirilmesi hedeflenen projenin, denetim 

tarihi itibariyle %27 lik kısmının eksik olduğu tespit edilmiştir. 

Şirkete vagon onarımına gelen tüm yük vagonlarının, onarıma hazırlanması aşamasında 

vagon üzerinde söküm, kesim işlerinin yapıldığı mevcut alanın ilkel bir yapıya sahip olması ve 

iş sağlığı ve güvenliği açısından uygun bir çalışma ortamının bulunmaması ve tehlike arz etmesi 

nedeniyle yeni bir vagon demonte holünün yapılması, daha modern bir yapıya dönüştürülmesi, 

İSG açısından daha güvenli bir çalışma ortamının sağlanması, hol içerisinde yer alacak vinç vb. 
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çeşitli yardımcı aletlerle onarım için vagon hazırlama işi daha hızlı bir şekilde yapılması 

hedeflenen projenin biran önce bitirilerek hayata geçirilmelidir.   

-ECM Bakım Fonksiyonu Belgesi Temini için Vagon Onarım Fabrikası 

Reorganizasyonu Projesi : 

Proje için toplam 11,4 milyon TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı ödeneği 10,2 milyon TL 

olup yıl içinde 703 bin TL harcama olmuştur. Toplam gerçekleşme %16 düzeyindedir. 

Yük vagonlarının bakım-onarım ve revizyonunda Avrupa Birliğinin son yıllarda ortaya 

koyduğu ECM Bakım Yönetim Sistemi kapsamındaki Bakım Temin Fonksiyonu Belgesini 

almaya, teknik altyapının iyileştirilmesi ve zamanla daha da geliştirilmesine yönelik 

düzenlemeler ve bu kapsamda alınacak alet, ölçüm cihazları ve tezgahları içerir. 

-Boyama ve Kurutma Holü Projesi : 

14 milyon TL tutarındaki proje için 2017 yılı yatırım programında, Boyama ve Kurutma 

Holü Projesi için 6,3 milyon TL ödenek belirlenmiş ihaleye yeterli katılım olmadığından dolayı 

gerçekleşme olmadığı belirlenmiştir. 

Yapılacak tesis ile kapalı bir alanda, insan ve çevre sağlığına en az zarar verecek şekilde, 

boya sarfiyatının azalması yanında, vagon boya kalitesinin artırılacağı ve sonuçta da vagonların 

ekonomik ömrünün artacağı şekilde vagon boyama işlemi yapılması amaçlanmaktadır.  

Proje kapsamında, giriş ve çıkışta en az 50 m uzunlukta en az 7 m genişlikte 2 adet 

sundurma olacak şekilde, 1 adet yıkama kabini, 2 adet boyama ve 2 adet kurutma kabini 

olacaktır.  Günlük ortalama 18 adet vagonun boyanması planlanmaktadır.  

- Tezgah ve Tesis Temini Projesi (2016C280020): 

2016-2019 yıllarını kapsayan ve Şirketin teknik ve ekonomik ömrünü tamamlamış 

tezgah ve tesislerinin yenilenmesi amacını taşıyan tezgah ve tesis temini projesi için 2017 

yılında, 2.050 bin TL ödenek belirlenmiş ve 735 bin TL harcama yapılmıştır.  
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C) Yeni projeler: 

a) 2017 yılında bitenler: 

  -İdame ve yenileme projesi (2017C280030): 

2017 yılını kapsayan idame ve yenileme projesi için 4,7 milyon TL ödenek 

belirlenmiştir. Projenin detayını oluşturan yatırım ihtiyaçları için 3,8 milyon TL harcama 

yapılarak % 80 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.  

İdame ve yenileme projesinde temin edilecek 9 adet yatırım kalemi siparişe bağlanmış 

olup tesellümü 2018 yılına kalmıştır.  

b) 2017 yılından sonraya kalanlar: 

2017 yılından sonraya kalan herhangi bir yeni proje bulunmamaktadır. 

1.6 Bilanço 

Kuruluşun ilgili yıl değerlendirmeleri bireysel bilanço üzerinden yapılmıştır. 

2017 tarihli bireysel bilanço ve dipnotlarına Ek 1.1’de yer verilmiştir. 

TÜDEMSAŞ’ın 2017 yılı bilânçosu ve gelir tablosu, Yönetim Kurulu’nun 27.03.2018 

tarih ve 3/6 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 

Muhasebe kayıt ve işlemleri Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 

Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Genel Muhasebe Müdürlüğü ve Maliyet Şube Müdürlüğü 

şeklinde iki ünite ve bu ünitelere bağlı alt birimlerden (şeflikler) teşkil edilmiştir. Başkanlık 

bünyesinde 1 daire başkanı, 2 şube müdürü, 8 şef ve 8 memur olmak üzere toplam 19 personel 

görev yapmaktadır.  

Muhasebe kayıt ve işlemleri 1 sıra numaralı “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 

Tebliği”ne göre düzenlenen bilanço, gelir tablosu ve diğer belgeler üzerinden yürütülmüştür. 

Muhasebe işlemlerinde ana kuruluş TCDD Genel Müdürlüğü’nün yayımlamış olduğu 

mali hizmetler yönergesi ve demiryolu fabrikaları maliyet muhasebesine ait yönerge ile Şirkete 

ait sigorta işleri yönergesi ve demirbaş eşya yönergesi hükümlerine uyulmaktadır. 

13.01.2011 tarihinde kabul edilen ve önemli bir kısmı 01.07.2012, bir kısmı da 2013 

yılında yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği, şirketlerin 2013 yılı başından 

itibaren finansal tablolarını Uluslararası Muhasebe Standartlarına (UMS) ve Uluslararası 
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Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS/TFRS) uygun olarak hazırlamaları gerekmektedir. 

Anılan standartlar, vergi odaklı muhasebe yerine bilgi odaklı muhasebeyi ve raporlamayı esas 

almakta olup mevcut muhasebe sistemine göre oldukça kapsamlı uygulamalar içermektedir.  

Diğer yandan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Bağlı ve hakim şirketlerin 

raporları” başlıklı 199 uncu maddesine istinaden hazırlanan 2017 yılı Bağlılık ve Faaliyet 

Raporu, Yönetim Kurulu’nun 27.03.2017 tarih ve 3/6 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 

1.6.1 Aktif (Varlıklar) 

  Tablo 15: Aktif Tablosu 

A k t i f 
Önceki Dönem Cari Dönem  Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 

  I-  Dönen Varlıklar :           

   A- Hazır değerler 12.698 4,6 20.020 7,5 7.322 

   B- Menkul kıymetler - - -  - 

   C- Ticari alacaklar 518 0,2 1.054 0,4 536 

   D- Diğer alacaklar 740 0,3 10.699 4,0 9.959 

   E- Stoklar 202.244 73,6 172.477 64,5 (29.767) 

   F- Yıllara yaygın inşaat ve        

      onarım maliyetleri - - -  - 

   G- Gelecek aylara ait gid.        

      ve gelir tahakkukları 1.041 0,4 1.266 0,5 225 

   H- Diğer dönen varlıklar 28.181 10,3 23.642 8,8 (4.539) 

 Toplam ( I ) 245.422 89,3 229.158 85,7 (16.264) 

II-  Duran Varlıklar :        

   A- Ticari alacaklar 77 - 77 - - 

   B- Diğer alacaklar -   - - - 

   C- Mali duran varlıklar -   - - - 

   D- Maddi duran varlıklar 25.759 9,4 32.293 12,0 6.534 

   E- Maddi olm.duran varlıklar 3.543 1,3 5.991 2,2 2.448 

   F- Özel tükenmeye tabi varl. - - - - - 

   G- Gelecek yıllara ait giderl.        

     ve gelir tahakkukları - - - - - 

   H- Diğer duran varlıklar - - - - - 

Toplam ( II ) 29.379 10,7 38.361 14,3 8.982 

Genel  toplam  ( I + II ) 274.801 100,0 267.519 100 (7.282) 

Nazım  hesaplar 32.443   39.013  6.570 

           

Bankalar mevduatının yılsonu bakiyesi, geçen yıla göre % 57,7 oranında 7.322 bin TL 

artışla 20.020 bin TL olarak gerçekleşmiş olup, bunun 19.861 bin TL'si vadeli,159 bin TL'si 

vadesiz hesaplarda bulunmaktadır. 
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Yılsonu itibariyle toplam stokların %87 oranında 150.010 bin TL’lik kısmını ilk madde 

ve malzemeler, %9 oranında 15.583 bin TL’lik kısmını yarı mamuller, %2 oranında 3.834 

TL’lik kısmını mamuller, %2 oranında 3.050 bin TL’sini de verilen sipariş avansları 

oluşturmaktadır. 
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1.6.2 Pasif (Kaynaklar) 

                 Tablo 16: Pasif Tablosu 

Pasif 
Önceki Dönem Cari Dönem  Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 

 I- K. vadeli yaban.kaynk.         

  A- Mali borçlar         

  B- Ticari borçlar 172.184 62,7 182.780 68,3 10.596 

  C- Diğer borçlar 1.134 0,4 1.104 0,4 (30) 

  D- Alınan avanslar 1  3  2 

  E- Yıllara yaygın inşaat         

       ve onarım hakedişleri        

  F- Ödenecek vergi ve        

     diğer yükümlülükler 7.614 2,8 3.876 1,5 (3.738) 

  G- Borç ve gider karşıl.        

  H- Gelecek ayl.ait gelir        

     ve gider tahakkukları 3.145 1,1 3.443 1,3 298 

  I- Diğer kıs.vad.yab.kay.        

               Toplam  I 184.078 67,0 191.206 71,5 7.128 

 II- U. Vadeli yaban.kaynk.        

  A- Mali borçlar   - - -  

  B- Ticari borçlar   - - -  

  C- Diğer borçlar   - - -  

  D- Alınan avanslar   - - -  

  E- Borç ve gider karşıl. 5.893 2,1 6.685 2,5 792 

  F- Gelecek ayl.ait gelir       

     ve gider tahakkukları        

  G- Diğer uz.vad.yab.kay.   - -   

               Toplam  II 5.893 2,1 6.685 2,5 792 

          Toplam  I + II 189.971 69,1 197.891 74,0 7.920 

 III- Öz kaynaklar        

  A- Ödenmiş sermaye 180.000 65,6 180.000 67,3  

  B- Sermaye yedekleri - - - -  

  C- Kar yedekleri 39 - 39 -  

  D- Geçmiş yıllar karları - - - -  

  E- Geçmiş yıllar zararları (80.143) (29,2) (95.209) (35,6) (15.066) 

  F- Dönem net karı-zararı (15.066) (5,5) (15.203) (5,7) (137) 

               Toplam  III 84.830 30,9 69.627 26,0 (15.203) 

 Genel Toplam I+II+III 274.801 100,0 267.518 100 (7.283) 

       Nazım hesaplar 32.443  39.013   6.570 

Önceki döneme göre %2,7 oranında azalarak 267.518 bin TL'ye düşen pasif toplamının 

%71,5 oranında 191.206 bin TL'si kısa vadeli yabancı kaynaklardan, %2,5 oranında 6.685 bin 
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TL'si uzun vadeli yabancı kaynaklardan, % 26 oranında 69.627 bin TL'si öz kaynaklardan 

oluşmuştur. 

Nazım hesaplar toplamı 39.013 bin TL'nin; 27.539  bin TL'si mal ve hizmet alımları 

nedeniyle sözleşmesi devam eden firmalardan alınan teminat mektuplarına, 690 bin TL Aksa 

Sivas Doğalgaz Dağıtım A.Ş'ye verilen teminat mektubuna, 9.829 bin TL'si yurtdışından 

alınacak olan malzemeler için açılan akreditif kredisi tutarlarına, 955 bin TL'si de kanunen 

kabul edilmeyen giderlere aittir. 

1.7 Gelir Tablosu 

Kuruluşun ilgili yıl değerlendirmeleri bireysel gelir tablosu üzerinden yapılmıştır. 

2017 tarihli bireysel gelir tablosu ve dipnotlarına Ek 1.2’de yer verilmiştir. 

Şirketin yük vagonu imal ve onarımı ile yardımcı istihsal satışlarından oluşan brüt 

satışları, bir önceki dönem göre % 18,7 oranında artışla 254.413 bin TL olarak gerçekleşmiş, 

satışlar üzerinden herhangi bir indirim bulunmadığından net satışlar, brüt satışların aynı olarak 

254.413 bin TL olmuştur. 

İmalat ve onarım hizmetlerinin maliyet tutarlarından oluşan satışların maliyeti, 2016 

yılına göre % 4,6 oranında artarak 229.199 bin TL’ye yükselmiştir. Esas faaliyetlerle ilgili 

giderler toplamı 14.905 bin TL’dir. 

Net satışlar toplamından satışların maliyeti ile faaliyet giderlerinin düşülmesiyle 

Şirketin 2017 yılı esas faaliyetlerinden 10.309 bin TL faaliyet karı oluşmuştur. 

Şirketin diğer faaliyetlerden elde ettiği olağan ve olağandışı gelir ve karları toplamı 

16.633 bin TL; katlandığı gider ve zararları toplamı 42.144 bin TL’dir. Cari dönemde 

finansman gideri bulunmamaktadır.  

2017 yılı faaliyetleri sonucu Şirketin 15.203 bin TL’lik dönem zararı doğmuştur. Şirket 

bir önceki yıl 15.066 bin TL dönem zararı elde etmiştir. 

2017 yılı gelir tablosu bir önceki yılda karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede 

gösterilmiştir. 
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Tablo 17: Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 

A- Brüt satışlar   214.285   254.413 40.128 

    1- Yurtiçi satışlar 214.285   254.413     

    2- Yurtdışı satışlar           

    3- Diğer gelirler           

B- Satış indirimleri  (-)           

C- Net satışlar   214.285   254.413 40.128 

D- Satışların maliyeti  (-)   219.136   229.199 10.063 

    1- Satılan mamuller maliyeti (-) 17.520   111.689   94.169 

    2- Satılan ticari mal. maliyeti (-) 691   16.380   15.689 

3- Satılan hizmet maliyeti (-) 16.187   94.875   78.688 

    4- Diğer satışların maliyeti (-) 184.738   6.255   (178.483) 

   Brüt satış kârı veya zararı   (4.851)   25.214 30.065 

E- Faaliyet giderleri   (-)   11.654   14.905 3.251 

    1- Araştırma ve geliştirme gid. (-) 2.655   2.252   (403) 

    2- Pazarlama satış ve dağ. gid. (-) 322   282   (40) 

    3- Genel yönetim giderleri (-) 8.676   12.371   3.695 

   Faaliyet kârı veya zararı   (16.505)   10.309 26.814 

F- Diğer faal. olağan gel. ve kârlar   4.922   5.359 437 

    1- Faiz gelirleri 1.272   1.290   18 

    3- Konusu kalmayan karşılıklar 14   675   661 

    4- Kambiyo kârları 364   3   (361) 

    5- Enflasyon düzeltme kârları         0 

    6- Diğer olağan gelir ve kârlar 3.272   3.391   119 

G- Diğer faal.olağan gid.ve zar.(-)   1.424   3.853 2.429 

    1- Reeskont faiz giderleri (-)         0 

    2- Komisyon giderleri (-) 2   2   0 

    3- Karşılık giderleri (-) 7   2.626   2.619 

    4- Kambiyo zararları (-) 32   60   28 

    6- Diğer olağan gider ve zar.(-) 1.383   1.165   (218) 

H- Finansman giderleri (-)         0 

    1- Kısa vadeli borçlanma gid. (-)         0 

    2- Uzun vadeli borçlanma gid. (-)         0 

       Olağan kâr veya zarar   (13.007)   11.815 24.822 

I- Olağandışı gelir ve kârlar   5.624   11.274 5.650 

    1- Önceki dönem gelir ve kârları 63   1.333   1.270 

    2- Diğer olağandışı gelir ve kârlar 5.561   9.941   4.380 

J- Olağandışı gider ve zararlar   7.683   38.292 30.609 

    1- Çalışmayan kısım gid.ve zar.(-) 374   30.431   30.057 

    2- Önceki dönem gid. ve zar. (-) 7.301   7.768   467 

    3- Diğer olağandışı gid.ve zar.(-) 8   93   85 

        Dönem kârı veya  zararı   (15.066)   (15.203) (137) 

K- Dön. k. ver. ve diğ. yas.yük. kar.           

           

    Dönem net kârı veya zararı   (15.066)   (15.203) (137) 

Satış hasılatının 251.855 bin TL’si Ana Kuruluşa (TCDD) ve bağlı ortaklıklara, 297 bin 

TL ‘si KİT’lere, 865 bin TL’si resmi dairelere, 1.396 bin TL’si de diğer kişi ve kuruluşlara ait 

bulunmaktadır. 
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Şirketin esas faaliyetlerine ilişkin giderleri, cari dönemde % 27,9 oranında artarak 

14.905 bin TL olmuştur. Faaliyet giderlerinin 12.371 bin TL’si genel yönetim giderlerinden, 

2.252 bin TL’si araştırma ve geliştirme giderlerinden, 282 bin TL’ si de pazarlama, satış ve 

dağıtım giderlerinden meydana gelmiştir. 

1.8 Mali Rasyolar 

Tablo 18: Mali Rasyolar Tablosu 

Rasyolar 
2016 2017 Artış-

azalış % 
% % 

1-Mali kaldıraç=Yabancı kaynaklar x 100/Varlıklar toplamı 69,1 74,0 7,0 

2-Mali yeterlilik=Öz kaynaklar x100/Yabancı kaynaklar 44,7 35,2 (21) 

3-Cari oran=Dönen varlıklar x100/Kısa süreli yabancı kaynaklar 133,3 119,8 (10) 

4-Likidite oranı=(Dönen varlıklar-stoklar)x100/ Kısa süreli yabancı 

kaynaklar 
23,5 29,6 26,4 

5-Zararlılık=Dönem zararı x 100/Öz kaynaklar 17,8 21,8 22,9 

6-Maddi duran varlıklar x100/Varlıklar toplamı 9,4 12,1 28,8 

7-Alacak devir hızı=Net satışlar/Ortalama ticari alacaklar 439,1 323,7 (26) 

8-Dönen varlık devir hızı=Net satışlar/ Dönen varlıklar 0,9 1,1 27,2 

9-Öz kaynak devir hızı=Net satışlar/Öz kaynaklar 2,5 3,7 44,7 

 

Mali yeterlilik: 

Şirketin 2017 yılını zararla kapatarak geçmiş yıllar zararının 95,2 milyon TL’ye 

gelmesi, sermaye durumunda bir değişiklik olmaması sonucu öz kaynakların önceki yıla göre 

%17,9 oranında düşmesine karşın, yabancı kaynak kullanımında önceki  döneme göre %4,2 

oranında artış olması nedeniyle mali yeterlilik göstergesi önceki döneme göre 9,5 puan azalarak 

%35,2 seviyesine düşmüştür. 
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Cari oran: 

2017 yılında dönen varlıklar %6,6 oranında azalırken, kısa süreli yabancı kaynaklar 

%4,2 oranında artış göstermiştir. Bunun sonucu olarak cari oran geçen yıla göre yaklaşık 13,5 

puan azalarak %119,8’e düşmüştür.  

Her ne kadar Oranın 100’ün üstünde gerçekleşmesi dönen varlıkların kısa vadeli 

borçların tamamını karşılayacağını gösterse de cari yıl sonu itibariyle 25.922 bin TL’lik  KDV 

iadesinin henüz tahsil/mahsup edilememesi, Şirket’in mali bünyesini olumsuz etkilemeye 

devam etmektedir. 

Likidite oranı: 

Önceki yıla göre kısa süreli yabancı kaynakların %4,2 oranında artış göstermesine 

karşın, önceki yıla göre %6,6 oranında azalan dönen varlıklar içinde önemli bir yer tutan ve 

paraya çevrilme kabiliyeti düşük olan stokların önceki yıla nazaran %14,9 oranında düşmesi 

sonucu likidite oranı 6,1 puan arış göstererek %29,6’ya yükselmiştir.  

Zararlılık: 

Şirket 2017 yılı faaliyet dönemini 15.203 bin TL dönem zararı ile kapatmıştır. Şirketin 

cari yıl sonu itibariyle birikmiş zarar toplamı 95.209 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

1.9 Denetime Esas Defter, Kayıt ve Belgeler 

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a 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. 

Denetime sunulan defter, kayıt ve belgeler: 

- Yevmiye defteri 

- Geçici ve kesin mizan 

- Bilanço 
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- Bilanço dışı yükümlülükler tablosu (Nazım hesaplar) 

- Envanter defteri 

- Özkaynak değişim tablosu 

- Nakit akış tablosu 

- Gelir tablosu 

Denetim görüşü, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço, gelir tablosu ve nakit 

akış tablosuna verilmiştir. 

2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN 

SORUMLULUĞU 

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine 

uygun olarak mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde hazırlanarak 

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 kâarlılık 

ilkeleri doğrultusunda yönetilmesinden; kuruluş amaçlarına ulaşmalarını teminen; 

faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma planına ve planın uygulama programlarına 

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

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

sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve 

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

getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur. 

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 

Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin 

gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki 

düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolardan yararlanacak olanlara 

makul güvence vermek amacıyla mali rapor ve tabloların güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin 
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görüş bildirmek; 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 uygulama programlarına 

uygunluğunu tespit etmek; kaynakların etkili, ekonomik ve mevzuatına uygun kullanılmasının 

sağlanması amacıyla kurulup işletilmesi gereken mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini 

değerlendirmek, ilgili idarenin bilanço ve netice hesaplarının Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna sunulmasına esas denetim raporunu üretmekle 

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, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları 

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 

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. 
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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 üzere yeterli ve 

uygun denetim kanıtı elde edilmiştir. 

5. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir. 

6. DENETİM GÖRÜŞÜ 

Türkiye Demiryolları Makinaları Sanayii Anonim Şirketi'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: Fiili gerçek maliyetlerin oluşturulmaması 

Satışların maliyeti ile ilgili yapılan denetim ve incelemelerde; 

Şirket’in vagon imal ile bakım onarım işlerinin maliyetlendirilmesinin ; 

TCDD Maliyet Muhasebesine Ait Yönerge doğrultusunda yapıldığı, sipariş maliyet 

sistemi üzerinden işlemlerin gerçekleştirildiği, siparişlerin açılmasından, maliyetlerin 

oluşumuna ve muhasebeleştirilmesine kadar bütün süreçlerde TCDD’nin kullandığı evrak ve 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi 2017 Yılı Sayıştay Denetim 

Raporu 

56 

 

modellerin baz alındığı, fakat konu ile ilgili olarak görev, yetki ve sorumlulukların net olarak 

belirlenmediği, 

Şirket’te maliyetlendirme ile ilgili olarak;  manuel ortamda  excell’de hesaplama, akasya 

programı üzerinden çalışma ve ERP üzerinden çalışma olmak üzere 3 ayrı sistemin kullanıldığı, 

Akasya programının sipariş üzerine çalıştığı, tüm başkanlıklarca bu sistemin 

kullanılmadığı, kullanılsa bile sonuçta sipariş bünyesinde var olan tüm işlemlerin toplam 

maliyetinin söz konusu işlere bölünmek suretiyle ortaya çıkacak olan maliyetin fiili gerçek 

maliyeti göstermekten uzak olacağı, 

ERP programının iş emirleri üzerine çalıştığı, vagon imaline ilişkin iş emirleri açıldığı, 

ürün bazında maliyet çıkarılmasının hedeflendiği, Ürün ağaçları sisteminin getirildiği ama 

halihazırda ürün ağaçları ile ilgili işçilik açısından tüm süreç ve işleyişlerin ERP bünyesine 

entegre edilmediği,  

Yine ERP programı üzerinden, bakım-onarım faaliyetlerine ilişkin; boji bakım onarımı, 

tekerlek bakım onarımı, valf bakım onarımı, ağaç işleri gibi kimi bakım onarımlara ilişkin iş 

emri açılamadığı, söz konusu işlerde iş emirleri açılsa bile yukarıda açıklanan sebeplerle ürün 

bazlı fiili gerçek maliyetlendirmenin mümkün olamayacağı, 

Gerçekte ürün bazlı fiili maliyetlendirmenin mümkün olmadığı,  

Çünkü; 

-Fiili işçilik maliyetlerinin tam olarak hesaplanamaması (el emeği formlarının postabaşı 

tarafından fiili işçilik saatleri yerine PDKS- personel devam kontrol sistemi- verilerinin esas 

alınarak tutulması), 

- Fabrikaların ihtiyacı için malzeme daire başkanlığından çekilen malzemelerin fiilen 

kullanılmayan kısımlarının da malzeme daire başkanlığına iade edilmeyip, maliyete dahil 

edilerek maliyetlerin şişirilmesi 

Gibi nedenlerle ürün bazlı fiili gerçek maliyetlendirmenin mümkün olmadığı, 

Eksikliklerine rağmen bile, ERP sisteminin tüm birimlerce entegre bir şekilde 

kullanılmadığı, bununla ilgili görev, yetki, ve sorumluluklar ile iş talimatlarının gözden 

geçirilmesi gerektiği, 
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Mali İşler Daire Başkanlığı’nca maliyetlendirme işleminin manuel olarak excell 

ortamında tutulduğu , 

Dolayısıyla ürün bazlı fiili gerçek maliyet çıkarılamadığı, bu durumun hem kar/zarara 

etki ederek mali tabloların gerçeğe uygun hazırlanmasını engellediği hem de yönetim ve 

denetim açısından riskler taşıdığı, 

Mali tabloların gerçeğe uygun hazırlanması ve fiili gerçek maliyetlerin oluşturulmasını 

teminen; 

-ERP sisteminin tüm birimlerce entegre bir şekilde kullanılması, bununla ilgili görev, 

yetki, ve sorumluluklar ile iş talimatlarının gözden geçirilmesi, bir an önce eksikliklerinin 

giderilmesi,  

-Maliyete ilişkin tüm verilerin ilgili ünitelerce zamanında ERP sistemine girilmesi, 

- ERP sistemi bünyesindeki “ürün ağaçlarının” tüm imalat, bakım, onarımları 

kapsaması, ürün ağaçları ile ilgili tüm süreç ve işeyişlerin ERP bünyesine entegre edilmesi, 

-Fiili işçilik maliyetlerinin tam olarak hesaplanması için, personel devam kontrol sistemi 

verileri yerine fiili işçilik saatleri esas alınacak şekilde postabaşı tarafından el emeği formlarının 

oluşturularak ERP sistemine girilmesi, 

- Fabrikaların ihtiyacı için malzeme daire başkanlığından çekilen malzemelerin fiilen 

kullanılmayan kısımlarının da malzeme daire başkanlığına iade edilmeyip, maliyete dahil 

edilerek maliyetlerin şişirilmesini önlemek için gerçek fiili malzeme kullanımının ERP 

sistemine girilmesini sağlayacak şekilde gereken düzenlemelerin yapılması, 

-Ürün bazında İmalat, bakım onarıma ilişkin oluşan fiili gerçek maliyet üzerine TCDD 

ile Tüdemsaş arasında yapılan mutabakat gereği %5 genel giderler ve genel giderler dahil 

toplam maliyet üzerine %4 kar payı ilave edilmek suretiyle faturalandırmanın yapılması 

gerekliliği, 
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Şirket’in 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin hazırlanan Sayıştay raporundaki öneriler 

doğrultusunda, boşta geçirilen işçilik maliyetlerinin ilgili ürünlerin maliyeti yerine “çalışmayan 

kısım ve gider zararları”na verilmesine büyük ölçüde uyulmuş olsa da, hala bu mahiyetteki 

önerinin bütünüyle yerine getirilmediği, 

Nitekim 2016 ve 2017 yıllarında Rgns vagon maliyetine ilişkin tablonun aşağıdaki gibi 

olduğu, 

TSI'li Rgns Vagon maliyeti 

  2016 2017 

El Emeği Saati 273.000 170.352 

El Emeği TL 4.778.357 3.290.982 

Malzeme TL 33.736.168 24.005.125 

Umumi Masraf TL 24.275.120 17.867.861 

Maliyet TL 62.789.645 45.163.968 

Dönem gideri TL 3.139.482 2.258.198 

Toplam maliyet TL 65.929.127 47.422.166 

Adet 260 155 

Vagon başına maliyet TL 253.574 305.949 

Vagon başına birim işçilik saati 1.050 1.099 

 
Tablodan da görüleceği üzere, 2016 yılında, boşta geçirilen işçilik maliyetlerinin de 

eklenmesi suretiyle vagon başına maliyetin 254 bin TL ve vagon başına birim işçilik saatinin 

1.050 saat olmasına karşın, 2017 yılında, boşta geçirilen işçilik maliyetlerinin ilgili ürünlerin 

maliyetine verilmediği halde vagon başına maliyetin %20 oranında artarak 306 bin TL’ye 

yükseldiği ve vagon başına birim işçilik saatinin 1.099 saate çıktığı, bu nedenle ürünlerin 

maliyetlendirilmesinin sağlıklı olmayabileceği tespit edilmiştir. 

Öneri: 

Mali tabloların gerçeğe uygun hazırlanması ve fiili gerçek maliyetlerin oluşturulmasını 

teminen; 

-ERP sisteminin tüm birimlerce entegre bir şekilde kullanılması, bununla ilgili görev, 

yetki, ve sorumluluklar ile iş talimatlarının gözden geçirilmesi, bir an önce eksikliklerinin 

giderilmesi,  

-Maliyete ilişkin tüm verilerin ilgili ünitelerce zamanında ERP sistemine girilmesi, 
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- ERP sistemi bünyesindeki “ürün ağaçlarının” tüm imalat, bakım, onarımları 

kapsaması, ürün ağaçları ile ilgili tüm süreç ve işeyişlerin ERP bünyesine entegre edilmesi, 

-Fiili işçilik maliyetlerinin tam olarak hesaplanması için, personel devam kontrol sistemi 

verileri yerine  fiili işçilik saatleri esas alınacak şekilde postabaşı tarafından el emeği 

formlarının oluşturularak ERP sistemine girilmesi, 

-Fabrikaların ihtiyacı için Malzeme Daire Başkanlığından çekilen malzemelerin fiilen 

kullanılmayan kısımlarının da Malzeme Daire Başkanlığına iade edilmeyip, maliyete dahil 

edilerek maliyetlerin artırılmasını önlemek için gerçek fiili malzeme kullanımının ERP 

sistemine girilmesini sağlayacak şekilde gereken düzenlemelerin yapılması, 

-Ürün bazında İmalat, bakım onarıma ilişkin oluşan fiili gerçek maliyet üzerine TCDD 

ile TÜDEMSAŞ arasında yapılan mutabakat gereği %5 genel giderler ve genel giderler dahil 

toplam maliyet üzerine %4 kar payı ilave edilmek suretiyle faturalandırmanın yapılması. 

BULGU 7.1.2: Çalışmayan kısım gider ve zararlarının yüksek olması 

Çalışmayan kısım gider ve zararları hesabı ile ilgili yapılan denetim ve incelemelerde; 

Söz konusu hesabın yıl sonu bakiyesinin  30.431 bin TL olduğu, bu rakamın 13.797 bin 

TL’sinin malzeme eksikliğine, 16.248 bin TL’sinin ise sipariş eksikliğine ilişkin olduğu,  

Malzeme ve sipariş  eksikliğinde genel olarak; 

Üretimi yapılan Zacens ve Milli Yük Vagonlarının, NoBo gözetiminde test ve 

sertifikasyon süreçlerinin başarı ile tamamlanıp, Avrupa Komisyonu müktesebatı çerçevesinde 

bu vagonlar için tip onayı alınmasına karşın, 18.11.2015 tarihinde Resmi Gazetede 

yayınlanarak yürürlüğe giren “Demiryolu Araçları ve Ana Aksamları Tip Onay Yönetmeliği” 

hükümlerinin, DDGM tarafından 2017 yılı Mart ayından sonra pratikte uygulamaya 

geçirilmesine bağlı olarak, bu vagonlar için DDGM nezdinde yeniden tip onayı alınması 

zorunluluğunun olmasından dolayı, vagon şasisi ve diğer alt bileşenlerini tedarik eden alt 

yüklenicilerin, ilgili malzemeleri termin programına uygun teslim etmemelerinin, 

Ülkede artan demiryolu yatırımlarına bağlı olarak demiryolu yan sanayinin yeni yeni 

oluşmaya başlaması ve demiryolu sektörüyle ilişkili, farklı iş kollarında tecrübeli firma 

sayısının az olmasına bağlı olarak, yan sanayiden temin edilen döküm, dövme gibi ürünlerin 
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(boji üst çanağı, yatak kutusu kızağı vb.) parti teslimatlarında kalite açısından sorunlar 

yaşanması dolayısıyla, ürün redlerine bağlı gecikmelerin de söz konusu olmasının, 

TCDD Taşımacılık AŞ’nin Tüdemsaş’a muhatap 04.04.2017 tarih ve E.50031 sayılı 

yazılarıyla 1.164 adedinin eski tip olması, müşteriden talep görmemesi nedeniyle DDGM 

nezdinde tescil ettirilmeyip ıskat edilmesinin planlanarak, işletmeden çekilerek bakım-

onarımlarının yaptırılmamasının, 2017 yılı içerisinde söz konusu vagonlardan sadece 257 

tanesinin Tüdemsaş’a gönderilip diğer vagonların gönderilmemesinin, bazı vagon tiplerinin 

(Habbilnss Vagonu gibi) ise müşterinden talep görmemesi nedeniyle revizyonlarının 

yaptırılmamasının ve bazı vagon tiplerinde ise iş programıyla belirlenen tamir gruplarından 

farklı tip ve miktarlarda vagon gönderilmesinin, 

Etkili olduğu, 

Şirkette bakım-onarım ve revizyonu ile  üretimi yapılacak vagonların tipleri ve 

miktarları yıl içerisinde; Şirket ile Ana Kuruluş TCDD arasında yapılan toplantılarda 

belirlendiği, ardından mutabakat protokolü düzenlendiği, 

Önceki yıllar Sayıştay raporları doğrultusunda söz konusu mutabakat protokollerinin 3 

yılı kapsayacak şekilde yapıldığı, 

14 Haziran 2016 tarihinde Ticaret sicili Gazetesinde tescili yapılan T.C. Devlet 

Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ile  ilgili mutabakat protokollerini yapmak 

durumunda olduğu, 

Nitekim T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün Kuruluş’a 

muhatap 23.11.2016 tarih ve 14428236-201.99-E.26771 sayılı yazısında, 2017,2018 ve 2019 

yıllarını kapsayan, Kuruluş’tan teminini düşündüğü vagon üretim, bakım-onarım ve revizyon 

planını belirttiği, 

Kuruluş’un T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün muhatap 

14.12.2016 tarih ve 92125946-602.06-E.3371 sayılı yazısıyla 2017 yılı üretim programı için; 

“… 100 adet Rgns (tüm malzemesi alınan 500 adetlik Rgns vagonunun 400 adedi de 

2018 de üretilecek şekilde planlanmıştır. Ancak TCDD Taşımacılık A.Ş'ye 2017 yılında bu 

vagonların Sgns olarak üretilmesi teklif edilmiştir), 250 Talns Vagonu, 190 Zacens Vagonu, 

148 adet Milli Yük Vagonu, 50 Sdggmrss Vagonu (Kara Kuvvetleri ihtiyacı olarak 100 adet 
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olarak programlanan bu vagonun 50 adedi 2018 yılınaprogramlanmıştır), 100 Sgmmns (45" 

kılçık vagon), 8 adet Lgs Dönüşüm Adaptör Vagonu ve 7 adet Rgns Adaptör Vagonu olarak 

toplam 853 adet vagon olarak belirlenmiş…” denildiği, 

T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün Şirket’e muhatap 

04.01.2017 tarih ve 14428236-201.99-E.1778 sayılı yazısıyla, Şirket’in T.C. Devlet 

Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün muhatap 14.12.2016 tarih ve 92125946-

602.06-E.3371 sayılı yazısında belirttiği 2017 yılı üretim programını kabul ederek bir 

mutabakatın oluştuğu, 

Sonuçta Şirket ile T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü arasında 

oluşan mutabakata göre 2017 yılı için, vagon üretim, bakım-onarım ve revizyon planı ve 2017 

yılı gerçekleşmesinin aşağıdaki tablodaki gibi olduğu, 

Mutabakat Protokolü Gerçekleşme 

İmalat Sayı 

Sgns     

Rgns 100 155 

Talns 250 37 

Zacens 190 122 

Milli Yük Vagonu 148 55 

Habilnss     

Sdggmrss 50   

Sgmmns (45" kılçık vagon) 100   

Lgs Dönüşüm Adaptör Vagonu 8   

Rgns Adaptör Vagonu 7   

Toplam  853 369 

Bakım-Onarım ve Revizyon 

TCDD VOH Grubu İki Dingilli Yük Vagonu Onarımları 300 50 

TCDD VOH Grubu Dört Dingilli Yük Vagonu Onarımları 200 21 

TCDD VOH Grubu Dört Dingilli Cevher Taş Yük Vagonu Onarımları 600 116 

TCDD VOH Grubu Dört Dingilli Sarnıçlı Yük Vagonu Onarımları 150 17 

TCDD Revizyon Grubu İki Dingilli Yük Vagonu Onarımları 250 492 

TCDD  Revizyon  Grubu Dört Dingilli Yük Vagonu Onarımları 200 343 

TCDD Revizyon  Grubu Dört Dingilli Cevher Taş Yük Vagonu Onarımları 800 584 

TCDD Revizyon  Grubu Dört Dingilli Sarnıçlı Yük Vagonu Onarımları 150 65 

Toplam  2.650 1.688 
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Tablodan da görüleceği gibi Kuruluş ile T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. 

Genel Müdürlüğü arasında oluşan mutabakata göre 853 adet vagon üretimi ile 2.650 adet 

bakım-onarım ve revizyonuna karşılık, cari yıl vagon üretimi 369 adet,  bakım-onarım ve 

revizyon yapılan vagon sayısının ise 1.688 adet olduğu, 

Bu durumun, büyük ölçüde Malzeme ve sipariş eksikliğine bağlı olarak çalışmayan 

kısım gider ve zararlarını artırdığı tespit edilmiştir. 

Öneri: 

Cari yıl zararı 15.203 bin TL, çalışmayan kısım gider ve zararları ise 30.431 bin TL olan 

Şirket’in, çalışmayan kısım gider ve zararlarının asgari düzeye indirilip mali finansal açıdan 

güçlü hale getirilmesini teminen; 

-T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ile yapılan mutabakat 

protokolünde yer alan hedeflere ilişkin siparişlerin, T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. 

Genel Müdürlüğü’nce verilmesini sağlamak için ilgililer nezdinde girişimlerde bulunulması 

yanında, söz konusu siparişlerin Tüdemsaş tarafından  tam ve zamanında gerçekleştirilmesi, 

-Malzeme eksikliğinden kaynaklı boşta işçiliği en aza indirmek için, “Demiryolu 

Araçları ve Ana Aksamları Tip Onay Yönetmeliği”’nde belirtilen süreçlerin, termin, plan ve 

programı etkilemeyecek şekilde tamamlatılmasını sağlamak üzere, gerekli  iş ve/veya 

işlemlerin yapılması. 

BULGU 7.1.3: İade edilecek KDV'nin tahsil edilememesi 

İade edilecek KDV ile ilgili yapılan denetim ve incelemelerde; 

İade edilecek KDV tutarının ağırlıklı kısmının geçmiş yıllardan beri devrettiği, 

Nitekim 2015, 2016 ve 2017 yıllarından gelen indirilemeyen KDV tutarının cari yıl sonu 

itibariyle, 25.922 bin TL olduğu, 

Söz konusu tatarın 8.910 bin TL’sinin cari vergi ve SGK borçlarına mahsup edilmek 

üzere 136.08.01 nolu hesaba, 17.012 bin TL’sinin 190.00 nolu hesaba kaydedildiği, 

Malum olduğu üzere, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin (a) fıkrası 

gereğince; “Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, 

yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu 
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amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, 

bu araçların imal ve inşaası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım 

ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler ve faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve 

araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve 

hizmetler,”in Katma Değer Vergisi’nden istisna olduğu,  

Ana faaliyet konusu TCDD’nin ihtiyacı olan çeşitli tipte yük vagonu imali ve mevcut 

yük vagonlarının onarımını yapmak olan Şirketin, Katma Değer Vergisi Kanununun 13/a ve 

16/1-a maddeleri gereğince mal ve hizmet alımlarında Katma Değer Vergisinden istisna 

edildiği, bu amaçla Şirket’in başvurusu sonucu, bağlı bulunduğu  Sivas Site Vergi Dairesi 

tarafından, 07.12.1995 tarih ve 7046 sayılı yazıları ile alımlarda dikkate alınmak üzere istisna 

belgesinin verildiği, fakat 1998 yılında Sivas Defterdarlığınca yapılan inceleme sonucu, 1995 

yılında Site vergi Dairesince verilen istisna belgesinin iptal edildiği,  

Daha sonra Şirket’in Sivas Defterdarlığı Gelir Müdürlüğü’ne muhatap 04.12.2012 tarih 

ve  1375-5761 sayılı yazısına cevap olmak üzere, Sivas Defterdarlığı Gelir Müdürlüğü’nün 

Şirket’e muhatap  17.01.2013 tarih ve 67630374/2012-24-122 sayılı yazısında; 

“…Söz konusu Kanun hükmü ve ilgili Genel Tebliğlerde yer alan açıklamalara göre; 

İstisnanın kapsamına giren demiryolu araçlarına ilişkin faaliyetler ile bu araçların 

kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere; 

-bu araçların teslimi, 

-bu araçlarla ilgili olarak verilen tadil, bakım ve onarım hizmetleri, 

-bu araçların imal ve inşası ile ilgili yapılan teslim ve hizmetler 

KDV'ye tabi tutulmayacaktır. 

Bu araçların aksam ve parçaları için istisna uygulanmayacak, ancak araçlarda hareket 

ettirici rol oynayan ve aracın fonksiyonel bütünlüğünün zorunlu bir unsuru olmaları nedeniyle 

araçlardan ayrı mütalaa edilemeyen "ana motor"lar istisna kapsamında değerlendirilecektir. Söz 

konusu araçların fonksiyonel bütünlüğünün bir parçası olsa dahi, ana motorlar dışında kalan 

diğer aksam ve parçaları da istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir. 
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Bu itibarla, KDV Kanununun 13/a maddesinde sayılan taşıma araçları arasında yer alan 

ve TÜDEMSAŞ tarafından imal edilen vagonların TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne teslimi 

ile bu vagonlara TÜDEMSAŞ tarafından verilecek tadil, bakım ve onarım hizmetleri KDV'den 

istisna olacaktır. 

Söz konusu vagonların TCDD Genel Müdürlüğünün siparişi üzerine TÜDEMSAŞ 

tarafından imalinde de; bu işle ilgili mal ve hizmet alımlarına istisna uygulanacaktır. Bu 

durumda, TÜDEMSAŞ, bu işte kullanacağı mal ve hizmetleri belge kapsamında KDV 

uygulanmaksızın istisna kapsamında temin edebilecektir. TÜDEMSAŞ'a mal teslimi ve hizmet 

ifasında bulunanlar bu işlemler nedeniyle yüklendikleri vergileri, indirim yoluyla telafi 

edememeleri halinde iade olarak talep edebileceklerdir. 

TÜDEMSAŞ'ın Kanunun 13/a maddesi kapsamında gerçekleştirdiği teslim ve hizmetler 

nedeniyle yüklenmiş olduğu KDV indirim konusu yapılacak, indirim yoluyla telafi edilemeyen 

kısım ise genel esaslara göre nakden veya mahsuben iade edilecektir. Bu çerçevede; iade 

talebinde bulunulan dönemde devreden KDV tutarının talep edilen tutardan fazla olması 

durumunda talep edilen tutarın tamamı, iadesi talep edilen tutarın devreden KDV tutarından 

fazla olması halinde ise, devreden vergi tutarı kadar iade gerçekleştirilecektir. Yüklenilen 

vergilerin tamamen veya kısmen önceki dönemlerde indirim yoluyla telafi edilmiş olmasının 

bu uygulamaya bir etkisi bulunmamaktadır. 

Ayrıca, Kanunun 13/a maddesi uygulamasında, araçları aldıkları sipariş üzerine fiilen 

imal ve inşa eden mükelleflerin araçların inşası nedeniyle yaptıkları mal ve hizmet alımlarında 

KDV ödemediklerinden mal ve hizmet alımına dayalı bir iade hakları da bulunmamaktadır. 

Ancak, inşa edilecek araçlara ilişkin mal alımları İle ilgili olarak herhangi bir KDV 

ödememelerine rağmen diğer girdiler (genel giderler ve ATİK) nedeniyle yüklendikleri 

vergilerin iadesini konuya ilişkin olarak belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde talep 

edebileceklerdir. 

Diğer taraftan; 24 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (E) bölümünde yer alan açıklamaya 

göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen iade hakkı doğuran işlemlerden oluşan mükelleflerin 

ATİK için ödedikleri vergilerin iadesi mümkün bulunmaktadır. Bu işlemler dolayısıyla 

yüklenilen vergiler, indirimin mümkün olmaması halinde mükellefe iade edilebilmektedir. İade 

kapsamına mal ve hizmet alışları yanında genel giderler ve amortismana tabi iktisadi kıymetler 

için ödenen vergiler de dâhildir. Ancak, bir vergilendirme döneminde iade edilebilecek vergi, 
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o dönemdeki iade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin genel vergi oranı (% 18) ile çarpılması 

sonucu bulunacak tutardan fazla olamayacaktır. 

İade hakkı doğuran işlemler nedeniyle talep edilecek iade tutarının hesaplanmasında; 

öncelikle iade hakkı doğuran işlemle ilgili olarak doğrudan yapılan harcamalara ait KDV 

dikkate alınacak, bu tutarın işlem bedelinin genel vergi oranı ile çarpılması sonucu bulunacak 

tutarın altında kalması halinde, sırasıyla genel giderler nedeniyle yüklenilen vergiler ile 

ATİK'ler nedeniyle yüklenilen vergilerden iade hesabına pay verilebilecektir… “ Denildiği, 

Dolayısıyla Şirketin TCDD’ye yaptığı vagonların imal ve inşası ile ilgili olarak yaptığı 

teslim ve hizmetleri ile bunların tadilinin, onarım ve bakım şeklinde ortaya çıkan hizmetlerinin 

KDV’den müstesna bulunduğu, 

Vagon imalatı ile ilgili malzeme tedariki aşamasında, Maliye Bakanlığından alınmış 

istisna belgesi ibraz edilerek satıcı firmalara KDV ödenmediği, ancak vagon onarımında farklı 

bir uygulamanın söz konusu olduğu,  

Onarımla ilgili temin edilen malzemeler için KDV ödendiği, ödenen KDV tutarlarının, 

onarımın tamamlanması ve vagonların teslimi aşamasında onarımda kullanılan malzemelere ait 

KDV tutarlarının geri alınacak KDV olarak işleme tabi tutulduğu, daha sonraki Sivas 

Defterdarlığı Gelir Müdürlüğü ile Şirket arasındaki  yazışmalarda da,  onarımla ilgili temin 

edilen malzemelere ilişkin yüklenilen KDV’nin indirilmesi usulünün değişmediği, 

Şirketin, 2008-2014 yılları arasında devreden KDV içinde yer alan ancak iade edilecek 

KDV olarak değerlendirilmesi gereken ve bu konuda Maliye Bakanlığının farklı uygulamaları 

nedeniyle iade işlemi yapılamayan toplam 16,5 milyon TL’lik KDV iade işleminin, mahsup 

yoluyla gerçekleştirildiği, 

2015 Yılı KDV İadesinin; Kayseri Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı 

‘nın 28.11.2017 tarih ve 2017-A-4510/14 ve 29.11.2017 tarih ve 2017-A-4510/18 sayılı 

raporlarına istinaden yapılacağı, 

2016 Yılı KDV İadesinin; Kayseri Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı 

‘nın 28.11.2017 tarih ve 2017-A-4510/15 ve 29.11.2017 tarih ve 2017-A-4510/19 sayılı 

raporlarına istinaden yapılacağı, toplam 12,3 milyon TL’nin, 3,4 milyon TL’sinin vadesi 

geçmiş olan borçlara mahsup edildiği, bakiye 8.9 milyon TL’sinin ise cari vergi ve SGK 

borçlarına mahsuben iadesi yapılmak üzere  136.08.01 nolu hesaba kaydedildiği, 
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Ayrıca, 08/2015 – 07/2016 – 09/2016 – 10/2016 ve 11/2016 dönemleri için ise KDV 

İade Talep Dilekçesine istinaden 83 bin TL’nin  daha mahsuben iadesinin yapılacağı, 

2017 Yılı KDV İadesinin ise; Kayseri Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup 

Başkanlığı ‘nın 02/2017- 03/2017- 04/2017 – 05/2017 – 06/2017 – 07/2017 – 08/2017 – 

09/2017 dönemlerine ait 13.02.2018 tarih ve 2018-A-4178/5 sayılı raporlarına istinaden 4,3 

milyon  TL’nin mahsuben iadesinin yapılacağı, 

10-11-12/2017 dönemlerinin KDV iadeleri toplamı 1,9 milyon  TL için, Şirket’in 

03.04.2018 tarih ve 6088 sayılı yazısıyla Sivas Site Vergi Dairesi Müdürlüğünden talepte 

bulunulduğu, 

Bu şekilde 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin, söz konusu vergi raporları 

doğrultusunda iadesi uygun görülen KDV tutarlarını içeren tablonun aşağıdaki gibi olduğu, 

Ay 

İADESİ UYGUN 

GÖRÜLEN KDV 

TUTARI 2015 

YILI 

İADESİ 

UYGUN 

GÖRÜLEN 

KDV TUTARI 

2016 YILI 

İADESİ 

UYGUN 

GÖRÜLEN 

KDV TUTARI 

2017 YILI 

OCAK       

ŞUBAT 800.689 491.629 575.631 

MART 493.379 1.520.102 344.578 

NİSAN 462.643 705.894 782.650 

MAYIS 523.766 679.769 555.185 

HAZİRAN 317.979 362.155 774.383 

TEMMUZ 365.236 544.742 276.493 

AĞUSTOS 425.749 556.403 399.202 

EYLÜL 307.082 618.032 612.330 

EKİM 334.408 339.800   

KASIM 455.100 394.675   

ARALIK 1.197.384 460.911   

TOPLAM 5.683.414 6.674.113 4.320.451 

 

Görülmüştür. 

Öneri: 

Şirketin Vagon imalatı ile ilgili malzeme tedariki aşamasında, Maliye Bakanlığından 

aldığı istisna belgesini ibraz ederek satıcı firmalara KDV ödemediği, ancak vagon onarımıyla  

ilgili temin edilen malzemeler için KDV ödediği, ödenen KDV tutarlarını, onarımın 

tamamlanması ve vagonların teslimi aşamasında onarımda kullanılan malzemelere ait KDV 
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tutarlarını geri alınacak KDV olarak işleme tabi tuttuğu göz önüne alınarak, Şirketin mali 

bünyesini olumsuz yönde etkileyen ve cari yıl sonu itibariyle 25.922 bin TL olan Devreden 

KDV alacağının tahsil yada mahsup edilmesi için ilgililer nezdindeki girişimlerin sürdürülmesi. 

BULGU 7.1.4: Şirketin piyasa pazar payını artıramaması 

Şirketin üretim ve satış hacmi esas itibariyle TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin siparişlerine 

dayalı olarak yürütülmekte olup 2017 yılı satışlarının tamamına yakını TCDD topluluğuna 

yapılmıştır. TCDD topluluğu dışındaki alternatif yurt içi ve yurt dışı piyasalara yönelik 

pazarlama faaliyetlerine yönelik pazar bulma çalışmaları önceki yıllara göre nispeten artmasına 

rağmen 2017 yılında da bu konuda somut bir gelişme olmamıştır. Ancak 2015 yılından itibaren 

TSI şartlarında üretim yapılması konusunda kaydedilen gelişmeler ve belgelendirme aşamasına 

gelinmesi bu konuda ileriye yönelik önemli bir gelişme olarak ortaya çıkmıştır. Bu konuyla 

bağlantılı olarak, Şirketin kalite, verimlilik ve maliyet kavramları üzerindeki çalışmalarını 

yoğunlaştırması özellikle maliyetleri düşürücü tedbirleri alıp hayata geçirmesi gerekmektedir. 

2013 yılında yürürlüğe giren 6461 sayılı “Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının 

Serbestleşmesi Hakkında Kanun”la Türkiye'de yeni bir dönem başlamıştır. Bu kanun 

neticesinde sektörde yerli ve yabancı firmalar arası rekabetin artacağı anlaşılmaktadır. Bu 

bakımdan birim maliyetlerin düşürülmesi başta olmak üzere Şirketin rekabet gücünün 

artırılması yönünde gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Diğer yandan, yapılacak imalat ve onarımlarda özel sektörün de desteği sağlanarak, 

yurtiçinde ve yurtdışında pazarlar aranması yönünde yapılan araştırma ve çalışmaların yoğun 

bir şekilde devam ettirilmesi gerekmektedir.  

Şirketin kapasite miktarları, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası yetkiliklerince 19.04.2016 

tarihinde düzenlenen kapasite raporuna göre Şirketin kapasite miktarları aşağıda gösterilmiştir. 

Cins-özellik ticari ve teknik adı    Miktar  Birim 

Muhtelif tipte yük vagon imalatı                758  adet/yıl 

Vagon onarımı                3.069  adet/yıl 

Vagonlar için yedek parça imalatı              8.394  ton/yıl 

2017 yılı imalat çalışmalarında toplam 369 adet vagon üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Şirketin ortalama yıllık vagon üretim kapasitesi 758 adet olduğuna göre vagon imalat 

kapasitesinden yararlanma oranı % 48,6 olarak gerçekleşmiştir. 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi 2017 Yılı Sayıştay Denetim 

Raporu 

68 

 

2017 yılında VOH, revizyon ve hasar onarımından toplam 1.768 adet vagon 

onarılmıştır. Şirketin ortalama yıllık onarım kapasitesi 3.069 adet olduğuna göre vagon onarım 

kapasitesinden yararlanma oranı %57,6 düzeyinde oluşmuştur. 

Yıllar itibariyle vagon üretim ve vagon onarım kapasite kullanımlarında düşüşler olduğu 

ve bu olumsuz durumun devam ettiği görülmektedir. 

Şirketin üretim kapasiteleri değerlendirilirken, yan sanayiye yaptırılan işlerin 

gözönünde bulundurulması da gerekmektedir.  Zira gerek imalatta, gerek onarımda bir kısım 

işlerin dışarıya yaptırılması söz konusudur. Nitekim Şirketin vagon imalat kapasitesi 758 olarak 

belirlenmiş olmasına rağmen, 2017 yılı ilk iş programıyla üretimi yapılacak vagon adedi 845 

adet olarak öngörülmüştür.  Bu da bir kısım işlerin dışarıya yaptırılması planlanarak 

belirleniştir.  

Şirket üretiminin tamamına yakınının TCDD ve bağlı şirketlerinin taleplerine yönelik 

olması, Şirketi, ana kuruluşun yatırım ve finansman programına bağlı kılmaktadır. 

Şirket TCDD dışındaki piyasalara yönelik üretim kapasitesine sahip bulunmakla 

birlikte, ürettiği ürünlerin bakımından pazar içindeki rekabet gücü düşük kalmaktadır. Şirkette 

ürün geliştirme, kalitenin yükseltilmesi, verimliliğin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi 

hususları üzerinde önemle durularak, yurt içinde ve dışında alternatif piyasalara ne tür mal ve 

hizmetler üretilebileceği hususundaki çalışmalar bin an önce hayata geçirilmelidir. 

Şirkette, robotlu boji üretim sistemi, robotlu kumlama vb yatırımlarla teknoloji yoğun 

üretim modeline geçiş için ise çaba sarf edilmesine rağmen kapasite kullanım oranlarının düşüş 

olması dikkat çekici bir durumdur. 

Şirket son yıllarda almış olduğu TSI ve ECM gibi belgelerle üretim kalitesini belirli bir 

seviyeye çıkarmıştır. Aynı şekilde Şirket’in pazarlama açısından da dışarıya açılması ve TCDD 

dışında da üretim ve onarım faaliyetlerine önem vermesi gerekmektedir. Şirket bütçe 

hedeflerinde 3. şahıslara vagon üretim ve onarım hedeflerinin yer aldığı halde 3. şahıslara 

yönelik herhangi bir vagon üretim ve satışının olmadığı görülmektedir. Gelecek yıllarda 

Şirket’in daha verimli ve karlı olabilmesi için 3. şahıslara yönelik satış işlemlerine önem 

verilmesi ve hayata geçirilmesi önemli bir husustur. 

Ürünlerin satış fiyatları, iş programı ve bütçesinde belirlenen satış maliyetine dönem 

gideri ve kâr oranının eklenmesiyle belirlenmektedir. Kuruluşun iş programı ve bütçesi ile 
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belirlenmiş işler dışında üçüncü şahıslar ile TCDD ve bağlı ortaklıklarından almış olduğu 

siparişler karşılığı satış fiyatları pazarlık yoluyla oluşmaktadır. 

TCDD Taşımacılık A.Ş. ve TCDD’ye yapılan satışlarda uygulanan satış fiyatlarının 

birim maliyetlerin altında belirlenmesinin faaliyet sonuçlarının gerçekçi bir şekilde ortaya 

konulamamasına neden olduğu, ayrıca bu durumun vergi mevzuatına uygun düşmediği dikkate 

alınarak; satış fiyatlarının işletme bütçelerinde öngörüldüğü şekilde ve gerçekçi birim 

maliyetler üzerinden belirlenmesine azami gayret gösterilmelidir. 

Öneri: 

Şirketin piyasa payının artırılması ile daha kârlı ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için;  

-2013 yılında yürürlüğe giren 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının 

Serbestleşmesi Hakkında Kanun’la getirilen düzenlemeler, ulaştırma hizmetlerinin yanı sıra, 

demiryolu imalat sektöründe de serbestleşmeye ve rekabetin genişlemesine yol açacağından, 

yeni hukuki düzenlemelere ve sektörel gelişmelere uygun şekilde strateji geliştirilmesi; bu 

çerçevede Şirketin iç ve dış piyasalarda rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturulması için 

gerekli hedef ve politikaların oluşturulması, 

-Piyasa payının ve rekabet gücünün artırılmasının önündeki en önemli engellerden birini 

üretim maliyetlerinin yüksekliği oluşturduğundan, birim maliyetlerin düşürülmesine yönelik 

tedbirlerin alınması,  

-İç ve dış pazarlara açılma, alternatif piyasalara yönelme konusundaki çalışmalara 

etkinlik kazandırılması. 

BULGU 7.1.5: 7.2’de yer alan diğer bulgu ve önerilerin de yerine getirilmesi 

7.2 Diğer Bulgu ve Öneriler 

BULGU 7.2.1: İşçi personelin genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli 

ve sürekli görevlerde çalıştırılması. 

Şirkette, Kalite Kontrol Dairesi başkanlığı (57 işçi), Malzeme Dairesi Başkanlığı (18 

işçi), Personel Daire Başkanlığı (4 işçi), Ar-Ge Dairesi Başkanlığı (4 işçi), Eğitim Sağlık ve 

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı(20 işçi) vb birimlerde, memur ve sözleşmeli personel 
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tarafından yapılması gereken bir kısım büro işlerinde işçi personel istihdam edildiği 

görülmektedir.  

İdari servislerde istihdam edilen işçi personel sayısı 107 kişi olup, toplam işçi personelin 

%11,6’sı idari servislerde istihdam edilmektedir. 

2015 yılında, idari servislerde istihdam edilen işçi personel sayısı 97 kişi, 2016 yılında 

105 kişi iken 2017 yılında bu sayı 107 kişiye yükselmiştir. 

Malzeme Dairesi Başkanlığında sözleşmeli personel tarafından yapılması gereken 

hizmetlerde, 18 adet işçinin istihdam edildiği görülmüştür. Diğer yandan Malzeme Dairesi 

Başkanlığında kadrolu işçi yanında, 35 adet yüklenici işçisinin de istihdam edildiği 

görülmüştür. Kadrolu işçi personel ile yüklenici işçilerinin mali ve sosyal haklarının farklı 

olması yanında çalışma şartlarının da farklı olması, Şirket kadrolu işçilerinin tam olarak 

çalıştırılamaması, işyeri barışını olumsuz etkileyen bir faktör olarak görülmüştür. Diğer 

birimlerde de benzer durumun olduğu görülmektedir. 

Anayasa’nın 128 inci maddesinde; Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu 

tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları, kamu hizmetlerinin 

gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görüleceği 

düzenlenmiştir. 

399 sayılı KHK’nin istihdam şekillerini düzenleyen 3’üncü maddesinin (a) bendinde 

teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda hizmetlerin memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle 

gördürüleceği belirtildikten sonra, (b) bendinde; genel idare esaslarına göre yürütülmesi 

gereken asli ve sürekli görevlerin ekli I sayılı cetvelde gösterilen personel eliyle yürütüleceği 

öngörülmüştür. Aynı maddenin (c) bendinde de; (b) bendi dışında kalan sözleşmeli personel, 

genel idare esasları dışında yürütülen hizmetlerde çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan 

personel olarak tanımlanmıştır. 

Şirkette, eleman yetersizliği gerekçe gösterilerek sözkonusu dairelerde işçi statüsünde 

istihdam edilmesi, yukarıda belirtilen 399 sayılı KHK hükümleri ile çelişmektedir. 

Diğer yandan, işçi personel ile sözleşmeli personelin mali ve sosyal haklarının farklı 

olması, büro işlerinde işçi istihdamı durumunda, işyeri barışını olumsuz etkileyebilecek bir 

faktör olarak da görülmektedir. 
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Öneri: 

399 sayılı KHK’nin istihdam şekillerini düzenleyen 3’üncü maddesinin (b) bendinde 

yer alan “genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli görevlerin ekli I sayılı 

cetvelde gösterilen personel eliyle yürütüleceği” hükmüne rağmen Şirkette toplam işçi sayısının 

%12,1 i oranında 107 işçinin büro işlerinde istihdam edildiği ve büro işlerinde istihdam edilen 

işçi personel sayısının yıllar itibariyle artıyor olduğu görüldüğünden ve büro işlerinde işçi 

personel istihdamı uygulamasının 399 Sayılı KHK’ya uygun olmadığı, ayrıca büro işlerinde 

işçi personel istihdamının iş yeri barışını olumsuz yönde etkilediğinden, sözkonusu 

uygulamanın sona erdirilerek, Kurumun asli ve sürekli hizmetlerinin memur ve sözleşmeli 

personel tarafından yürütülmesi. 

BULGU 7.2.2: Boş kadro ve pozisyonlar için Görevde Yükselme Yönetmeliği 

hükümleri çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılmaması. 

Şirketin I sayılı Cetvelde yer alan yönetim kademelerinde, 2’si Genel Müdür 

Yardımcısı, 1’i Teftiş Kurulu Başkanı, 1’i Hukuk Müşaviri başta olmak üzere çok sayıda Şube 

Müdürü ve şef kadro ve pozisyonlarının boş ve/veya uzun süredir vekâletle görevlendirme 

suretiyle yürütüldüğü belirlenmiştir.  

Anayasanın 128 inci maddesinde "Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, 

atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük 

işleri kanunla düzenlenir." hükmü yer almış ve memurların özlük işlerini düzenleyen 657 sayılı 

Kanunda ise "tedviren görevlendirme veya atama" şeklinde bir usul öngörülmemiştir.  Bununla 

birlikte uygulamada, asilde aranan şartlara sahip vekil memur bulunamadığı hallerde idarelerce 

hizmetin aksamadan yürütülebilmesi bakımından, herhangi bir şekilde boşalmış veya boş 

bulunan bir göreve asilde aranan şartlara en yakın personel arasından tedviren görevlendirme 

yapılmakta ve idari görev bu şekilde yürütülmektedir. Ancak bu durumun istisnai bir nitelik arz 

etmesi gerektiği açıktır. 

Dolayısıyla, bir kamu kurum veya kuruluşuna tahsis edilmiş olan, ancak hukuken açık 

(boş) bulunan kadroların, kural olarak "görevlendirme" suretiyle doldurulamayacağı ve 

personelin, bu kadrolarda öncelikle yetkili makamlarca yapılacak "asaleten atama" veya gerekli 

ve zorunlu hallerde aynı 657 sayılı Kanun’un 86 ncı maddesinde düzenlenen "vekaleten atama" 

yoluyla istihdam edilmeleri gerekmektedir. Bu durumda dahi, vekalet uygulamasının süreklilik 

arz etmeyip geçici nitelikte bir uygulama olması gerektiğinin göz ardı edilmemesi 
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gerekmektedir. Bu nedenle, münhal bulunan yönetim kadrolarına bilgi birikimi, tecrübe ve 

liyakat esasları dahilinde gerekli atamaların yapılması önem arz etmektedir. 

Öneri: 

Görevde Yükselme Yönetmeliği kapsamındaki boş kadro ve pozisyonlar için ilgili 

yönetmelik hükümleri çerçevesinde bir an önce gerekli işlemlerin yapılması. 

BULGU 7.2.3: Yüklenici firma işçileri tarafından Şirket aleyhine açılan davaların 

bulunması. 

Şirketin vagon üretim ve onarım yaptırdığı yüklenici firmalarda işçi olarak görev yapan 

bir kısım işçilerin, sözleşmelerinin yüklenici firma tarafından feshedilmesi veya diğer bazı 

nedenlerden dolayı işten ayrıldıklarında, Şirkete karşı, esas işveren olması gerekçesi ile, kıdem 

tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin, hafta tatili, fazla mesai ücret alacakları vb, işçi ile işveren 

ilişkisinden kaynaklanan ve iş kazaları sonucu Şirkete dava açmaya başladıkları görülmüştür. 

Sivas 1. İş Mahkemesinin 2017/68 esas sayılı davası ile 2017/548 esas sayılı dosyaları 

bu çerçevede örnek olarak gösterilebilecek davalardandır. 

Öneri: 

Yüklenici firma işçileri tarafından Şirket aleyhine açılan davaların, kaybedilmesi 

sonucu Şirkete yükleyeceği mali külfetler dikkate alınarak, yüklenici işçilerle ilgili durumların 

titizlikle takip edilmesi ve yüklenici firmaların, işçilerine olan yükümlülüklerini yerine 

getirmelerini sağlayacak tedbirlerin alınması büyük önem taşıdığından konunun yakından 

izlenerek gelecekte Şirketin olumsuz mali sonuçlarla karşılaşmasının önlenmesi konusunda 

azami gayretin gösterilmesi 

BULGU 7.2.4: Şirkette uygulanan istihdam politakasının, üretim ve onarım 

faaliyetlerinin alt firmalara verildiği duruma göre yenilenmemesi 

Şirket son yıllarda makina-teçhizatında yenileme faaliyetlerine başlamakla birlikte, 

üretimde hala emek yoğun faaliyet içindedir. Şirketin işçilik giderlerinin azaltılarak emek-

yoğun üretimden teknoloji-yoğun kaliteli üretime geçişe olanak sağlayacak fiziki altyapının 

temini için; tezgâh parkındaki eski teknolojik özelliklere (yüksek enerji sarfiyatı, düşük hız, az 

fonksiyon, emek yoğun kumanda ve işlem yapma, her biri için birer işçi çalıştırma zorunluluğu 

gibi) sahip veya yaşları nedeniyle teknolojik ve ekonomik ömrünü tamamlamış durumda 

olanların, imkanlar ölçüsünde ve bir plan dahilinde elden çıkarılarak yerlerine, imkanlar 
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ölçüsünde ve ihtiyaca uygun olarak yeni teknolojiye sahip modern tezgahların kullanılması 

yönündeki çalışmaların sürdürülmesi gerekmektedir. Esas itibariyle Şirket, alt yükleniciler 

tarafından büyük kısmı yapılan vagon üretim ve onarım işlerinde, montaj yapıyor konumdadır. 

Şirket, kuruluş döneminin şartları ve o yıllarda yeterli yan sanayi ve özel sektörün 

bulunmayışı nedeniyle fabrika içerisinde üretilen çeşitli yarı mamul, malzeme ve hizmet 

üretimlerinin yüksek işçilik maliyetleriyle devam etmesi önemli bir sorun teşkil etmektedir. 

Şirket küçük fakat tutumlu-verimli-etkin bir yapıya kavuşturularak, daha yüksek bilgi birikimi, 

mühendislik çalışması ve ileri teknoloji gerektiren mamul, malzeme ve bilgi üretimine 

yönelmesi önem arz etmektedir. 

Şirket, 2023 demiryolu hedefleri arasında yer alan "yük vagonlarının üretimi, bakım-

onarım ve revizyonunda özel sektör payının artırılması" hedefi doğrultusunda, emek yoğun işler 

mahalli piyasaya ihale edilip alt yüklenicilere yaptırılmakta, özel sektör firmalarıyla paydaşlık 

esasına dayalı işbirlikleri oluşturarak demiryolu yan sanayisinin oluşmasına çalışmaktadır.  

Yük vagonlarının üretimi, bakım ve onarımı açısından sektörün en eski kuruluşu olan 

Şirket, 78 yıllık bilgi birikimini ve iş tecrübesini özel sektöre aktararak, Demiryollarının 

Serbestleştirilmesi Hakkındaki Kanun ve bitmek üzere olan alt mevzuat düzenlemeleri 

sonrasında önümüzdeki yıllarda sektörde daha da etkinleşecek özel sektör firmalarını yarınlara 

hazırlamayı hedeflenmektedir. Demiryollarına özel sektörün enerjisi ve dinamizminin katılması 

sayesinde; Türk demiryolu sanayinin küresel ölçekteki demiryolu pastasından pay alması 

hedeflenmektedir.  

Bu çerçevede Şirket, ağırlıklı olarak emek yoğun işlerden olan; kaynak konstrüksiyon, 

döküm, talaşlı imalat gibi bir kısım işleri dışarıya yaptırmakta olup son dönemlerde bölgedeki 

yan sanayiyi geliştirme çabalarının arttırıldığı olumlu bir gelişme olarak gözlenmektedir.  

Bu uygulama ile Şirket bir yandan emek yoğun ve şirket açısından yüksek maliyetli 

işleri dışarıya daha uygun maliyetle yaptırırken, diğer yandan ise bölgede söz konusu sanayinin 

gelişmesi ve istihdam noktasında katkı sağlamaya çalışmaktadır. Ancak bu durum Şirket 

kadrolu işçilerinin de üretim faaliyeti dışında kalmasına yol açmaktadır. Bu ise üretim 

maliyetlerini çok artıran ve Şirketin rekabet gücünü olumsuz etkileyen bir durum olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Özellikle de son yıllarda yeterince üretim olmamasına rağmen yeni işçi 

personel alımları ile işçi personele ödenen fazla mesailer üretim maliyetlerini ciddi ölçüde 

artırmakta ve şirketin rekabet gücünü olumsuz etkileyen unsurlar olarak dikkat çekmektedir.  
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Türkiye genelinde ve özellikle bölgede demiryolu yan sanayisinin oluşmaya 

başlamasıyla birlikte, sektörle ilişkili farklı iş kollarında (döküm, dövme, çelik konstrüksiyon 

işler gibi) tecrübeli firma sayısının az olması nedeniyle, yan sanayiden temin edilen ürünlerin 

parti teslimatlarında, standartlara uygun kalite ve zamanında teslimat yapabilme noktasında 

bazı sorunlar yaşanmaktadır.  

TSI (Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnameleri) ve ECM (Bakımdan Sorumlu Birim) Bakım 

Yönetim Sistemi gibi teknik düzenlemelerine hazırlık bağlamında; üretim hatlarının 

düzenlenmesi, çalışan personelin eğitimlerden geçirilmesi, fabrikalar genelinde modernize 

çalışmaları, malzeme stok sahalarının genişletilmesi ve yenilenmesi çalışmaları 2017 yılında 

da devam etmiştir. 

Öneri: 

Yan sanayiye yaptırılacak işlerin kapsamının genişletilmesinde maliyet tasarrufu ve 

verimlilik artışı açısından fayda bulunduğu ortaya çıkmakla birlikte Şirket kadrolu işçilerinin 

boş kaldığı hususu da gözden kaçmamalıdır. Şirketin, üretim ve onarım faaliyetlerini, alt 

firmalara verdiği ölçüde, Şirkette uygulanan istihdam politikasının bu çerçevede yeniden 

belirlenmesi. 

BULGU 7.2.5: Genel müdürlük görevinin uzun zamandır vekaleten yürütülmesi 

Şirket genel müdürü 15.06.2017 tarihinde görevden ayrılmış ve sözkonusu tarihten 

itibaren genel müdürlük görevi, bir genel müdür yardımcısı tarafından vekaleten 

yürütülmektedir. 

Genel müdürlük, Genel Müdür ve 4 Genel Müdür Yardımcısı ile bağlı ana ve yardımcı 

hizmet birimlerinden oluşmaktadır. Genel Müdürlük görevinin vekaletle yürütülmesi yanında 

iki Genel Müdür Yardımcılığı kadrosunun da münhal olduğu görülmektedir. Şirket faaliyetleri 

göz önünde bulundurulduğunda, 4 Genel Müdür Yardımcılığının fazla olduğu ve Şirkette genel 

müdür yardımcılığı sayısının Şirket faaliyetleri ile uyumlu olarak belirlenmesi faydalı olacaktır.  

Şirket genel müdürlük görevinin uzun zamandır vekaleten yürütülmesi, Şirket 

faaliyetleri açısından olumsuz bir durum oluşturduğu görülmüştür. 

  



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi 2017 Yılı Sayıştay Denetim 

Raporu 

75 

 

Öneri: 

Üretim işletmesi olan Şirkette işlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, 

boş bulunan Genel Müdürlük makamına biran önce atama yapılması için ilgili merciler 

nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması. 

BULGU 7.2.6: Üretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmemesi 

TSI ve ECM gibi ülkemiz için yeni olan, üretim ve onarım kalitesini en üst seviyelere 

taşıyan standartların Şirkette de uygulanması için yapılan çalışmalarda nitelikli işgücüne büyük 

sorumluluklar düşmektedir. Söz konusu düzenlemeler kapsamında Şirkette yapılan 

çalışmalarda, eski alışkanlıklar bir kenara bırakılmakta, ürün ve işçilik hareketlerinin izlemeye 

dönük yeni ve modern yöntemler uygulanmaktadır. 

Şirkette üretimin planlaması, uygulanması ve birim maliyetlerin oluşturulması 

sürecinde ERP sisteminin hayata geçirilmeye çalışıldığı görülmüştür. ERP sisteminin etkin bir 

şekilde kullanımına geçilmeli; işgücü, malzeme ve diğer girdilerin her bir üretim için ayrı ayrı 

sisteme girişi ve kontrolü yapılarak üretim maliyetleri gerçekçi bir şekilde tespit edilmelidir. 

Diğer yandan yapılan tetkiklerde, iş programındaki aksaklıklar, TSI süreci, sipariş 

eksikliği ve tedarikteki gecikmeler gibi nedenlerle yılın bazı dönmelerinde üretimin boşta geçen 

zamanının yüksek olduğu, bu dönemlerde üretim yapılamaması nedeniyle, işçilerin boşta 

kalmaması için onarım işlerine kaydırıldığı gözlenmiştir.  Üretimin ayrı, onarımın ayrı 

uzmanlık isteyen işler olması, ayrıca aşağıda değinileceği üzere kimi zaman TCDD Taşımacılık 

A.Ş. tarafından verilen onarım ve revizyon siparişlerinin de yeterli olmaması etkin ve verimli 

çalışmayı olumsuz yönde etkilemektedir.  

TÜDEMSAŞ ile TCDD Cer ve Yük Dairesi yetkilileri arasında 27.02.2015 tarihinde 

varılan ve protokole bağlanan mutabakat ile 3 yıllık vagon sipariş sayıları aşağıdaki gibidir. 

Vagon                    2016                        2017                        2018 

----------                ----------                   ---------                   ---------- 

Rgns                       500                              -                              - 

Sgns                        750                             -                               - 

Talns                         -                              600                            - 

Zans                          -                                -                             250 

Zacens                       -                              250                           - 

Sggmrs                      -                              150                           - 
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Uagoss                       -                                -                            200 

Hbillnss                     -                                -                            200 
Toplamda 2016 yılında 1.250, 2017 yılında 1000 ve 2018 yılında 650 olarak belirlenen 

vagonların tamamının TSI standartlarına uygun olarak üretilmesi öngörülmüştür. 

28.09.2017 tarihinde TÜDEMSAŞ ile TCDD Taşımacılık A.Ş. arasında yeni bir 

mutabakat protokolü oluşturulduğu görülmüştür. 2018-2020 Yıllarını kapsayan “Üç Yıllık Orta 

Vadeli Yatırım Programı” kapsamında TCDD Taşımacılık A.Ş. 3 yıllık imalat programı 

çerçevesinde yeniden belirlenen sipariş sayıları aşağıda belirtilmiştir. 

Vagon Tipi                 2018                        2019                        2020 

----------                    ----------                   ---------                   ---------- 

Sgmmnsa(45’lik)      200                           200                          75 

Sggmrs (80’lik)         200                           250                         300 

Sggmrs (Tır Kasası)     -                              50                           75 

Sggmrs (askeri tank) 100                             -                             - 

Zacens                        50                           100                         100 

Zans                            30                           200                         250 

Talns                          220                            -                             - 

 
Üretim faaliyetleri için gelen malzemeler Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığınca kontrol 

edilmekte ve şartları sağlayan malzemelerin kabulü yapılmaktadır. Kalite Kontrol Dairesi 

Başkanlığınca 2017 yılında yapılan yüklenicilerden temin edilen ürünlerin girdi muayene ve 

kabul işlemleri değerlendirildiğinde; 

Toplam yapılan muayene sayısı; 3262 

İhaleli mal alımı          2222 

Doğrudan mal alımı                    1040 

Kabul edilen                                   2973 

Ret edilen                                        289 

Genel olarak yaklaşık red oranı % 8,8 şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bu ürünlerden vagon 

üretim ve onarımda kullanılan yüklenicilerden temin edilen vagon şaseleri, vagon parçaları, 

ham yarı mamul ürünler incelenerek kabul ve ret miktarı, ret sebepleri çıkarılarak 

sınıflandırılmıştır. 

Vagon gövdelerinin muayene işleri değerlendirildiğinde genellikle kaynak hatalarının 

yoğun şekilde olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra ölçü, boyut hataları ile birlikte yine kaynak 
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hatalarının gerçekleştiği görülmektedir. Ayrıca şartname ve sözleşme gereği istenen belgelerin 

düzenlenerek verilmesinde de sıkıntılar olmaktadır.  

Talns vagon gövdesi muayeneleri ret oranı yaklaşık % 19,2, Zacens vagon gövdesi 

muayeneleri ret oranı yaklaşık olarak % 41,4, Sgmmrs vagon gövdesi muayeneleri ret oranı 

yaklaşık olarak % 6 ve kısmi vagon tamirat işleri muayenelerinin ret oranı yaklaşık olarak % 

0,7 şeklindedir. 

Vagon parçalarında ise  özellikle döküm ve dövme malzemelerde imalat hataları, ölçü 

hataları da sık sık karşılaşılan hatalar arasında yer almaktadır. 

Öneri: 

Üretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesi için; 

-Uluslararası standartlara uygunluk açısından firmalar nezdinde ortaya çıkan eksiklikler 

nedeniyle tekerlek takımı ve fren sistemi alımlarında aksaklıklar meydana gelmesi, yan 

sanayiden temin edilen ürünlerin teslimatlarında çeşitli kalite sorunlarının ortaya çıkması gibi 

nedenler üretim hedeflerini olumsuz yönde etkilediğinden, bu sorunların tekrar yaşanmaması 

ve üretim programının öngörüldüğü şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, 

Üretimin boşta geçen zamanının azaltılması için gerekli tedbirler alınarak, üretim 

faaliyetlerinin yılın tamamına yayılmasına önem verilmesi, 

-TCDD ile 2018-2020 yıllarını kapsayan üç yıllık vagon siparişi konusunda mutabakat 

sağlanmış olduğu dikkate alınarak; yılın bazı dönemlerinde görülen üretimin boşta geçen 

zamanının azaltılması, imalatın tüm yıla yayılması ve kapasite kullanım düzeyinin artırılmasına 

yönelik planlamalar yapılması. 

BULGU 7.2.7: Fazla çalışma ücretlerinin üretimi esas alan bir anlayışa göre 

ödenmemesi 

2017 yılı bütçesinde 57.429 saat fazla mesai yaptırılacağı planlanmış ve 18.664 saat 

fazla mesai yaptırılmıştır. Şirket tarafından üretim ve onarımı yapılan vagonların büyük kısmı 

yüklenici firmalara yaptırılmakta olup buna rağmen yıllar itibariyle ödenen fazla mesai 

işçiliklerinin yüksekliği dikkat çekmektedir. 
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Kullanılan fazla mesainin %43 ü oranında 7.921 saati vagon onarım fabrikasında 

kullanılmıştır. Şirket vagon onarımının çok büyük kısmını (2017 itibariyle %78’i) alt 

yükleniciler tarafından yapılmaktadır. Bu çerçevede 2017 yılı içerisinde onarımı yapılan 1.768 

vagondan, 873 adedi RC Mühendislik firmasına, 37 adedi Gök-Yapı firmasına, 449 adedi 

Merve İnşaat firmasına ve 12 adedi de Mahir Yapı firmasına olmak üzere toplam 1.371 adet 

vagonun kısmi tamiri 3. şahıslara yaptırılmıştır.  

Diğer bir ifade ile 2017 yılında Şirkette onarımı yapılan vagonların %78’i 3. şahıslar 

tarafından yapılmıştır. Vagon üretiminde de benzer durum sözkonusu olup üretimin yarısından 

fazlası yaklaşık (%50-%60) arası yüklenici firmalar tarafından yapılmaktadır. 

Diğer yandan önceki yıla göre Şirkette vagon onarım %26 oranında ve vagon üretim 

miktarı da %18 oranında azalmıştır.  

Buna rağmen 2017 yılında işçilere 18.664 saat karşılığı fazla mesai ücreti ödenmiştir. 

Bir yandan Şirketin üretim ve onarım faaliyetlerinin büyük kısmı yükleniciler tarafından 

yapılırken, diğer yandan da vagon onarım ve üretim miktarları önceki yıla göre gerilemiş 

olmasına rağmen işçilere yüksek miktarlarda fazla mesai ücreti ödenmiş olması dikkat 

çekicidir. Şirkette, işçilere ödenen fazla mesai ücretlerinin, ücretin bir unsuruymuş gibi bir 

anlayışı hakim olmakta ve yıllar itibariyle bu olumsuz anlayış devam etmektedir. 

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmanın hukuki dayanağı 4857 sayılı Kanunun 63 

üncü maddesine dayanmakta olup söz konusu madde “Genel bakımdan çalışma süresi haftada 

en çok kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan 

günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.  

Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan 

günlerine, günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık 

süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. 

Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir.” denilmektedir.  

Şirkette işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. 

Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalardır.  

Fazla çalışma, işin niteliği veya üretimin artırılması için yapılabileceği esas olmasına 

rağmen, Şirketin 2017 yılı faaliyetleri incelendiğinde, 2017 yılında Şirketin vagon üretim ve 
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onarımında faaliyetlerin büyük kısmı yüklenici firmalar tarafından yapılmasına karşılık işçi 

personele 18.664 saat fazla mesai yaptırıldığı görülmüştür. 

Öneri: 

Şirkette, vagon onarım (%26) ve vagon üretim (%18) miktarlarının önceki yıla göre 

gerilemiş olmasına ve vagon üretim ve onarım faaliyetlerinin büyük kısmı (Vagon onarımında 

onarımın %78’i) yüklenici firmalar tarafından yapılmasına rağmen işçi personele 18.664 saat 

fazla mesai yaptırıldığı görülmüş olup, Şirketin uzun yıllardır büyük zararlar ettiği gerçeği de 

göz önünde bulundurularak, fazla çalışma ücretlerinin, üretim ve onarım faaliyetlerindeki 

gerçekçi durumu esas alarak, üretimi esas alan bir anlayışa geçilerek, ödenmesi konusunda 

gereken hassasiyetin gösterilmesi 

BULGU 7.2.8: İş sağlığı ve güvenliği kurallarına tam olarak uyulmaması 

21.12.2015 tarih ve 16/64 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketin İş Sağlığı ve 

Güvenliği Yönergesi kabul edilmiştir. Yönerge ile, Şirkette sağlıklı ve güvenli bir çalışma 

ortamı oluşturmak, tüm çalışanları her türlü tehlike ve risklere karşı korumak için görev, yetki 

ve sorumluluk dağılımlarını belirlemek, üretimin devamlılığı ile verimliliği artırmak, olası iş 

kazası sayısını ve iş günü kayıplarını en az düzeye indirmek, çalışanların, tesislerin, tezgahların 

ve malzemelerin korunması amaçlanmaktadır. 

Şirkette 2017 yılında 9 iş kazası meydana gelmiş ve 30 iş günü kaybı ortaya çıkmıştır.  

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği 

uzmanlığı için Şirket çalışanlarından 21 personel iş güvenliği uzmanlığı sınavını geçerek İSG 

Uzmanı olmuşlardır. Görevlendirme süreci devam etmektedir. 

2017 yılı İSG eğitim planının hazırlandığı ve gerçekleştirildiği gözlenmiştir. Diğer 

yandan işyerlerinde ortam gaz ölçümleri, ortam toz ölçümleri, hava akım hızı ve gürültü ve 

baca gazı ölçümleri yapıldığı; ölçüm sonucunda değerleri yüksek çıkan parametrelerin 

giderilmesi amacıyla ilgili ünitelerde düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin başlatıldığı; yine 

tezgâh ve tesis güvenliği ile ilgili olarak yayımlanan talimatlar hakkında birim amirlerince 

çalışanlara iş başı eğitimleri verildiği anlaşılmıştır. 

İş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan iyileştirici yöndeki tedbirler olumlu gelişmeler 

olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak, fabrikalarda yapılan incelemelerde, çalışan personelin bir 
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kısmının koruyucu malzemelerini tam olarak kullanmadıkları, gözlenmiştir. Bu hususlarla ilgili 

tedbirlerin artırılması önemlidir. Çalışanların iş disiplinleri ile iş sağlığı ve güvenliği kurallarına 

uymalarını denetlemek açısından, fabrika içlerine ve çevresine kamera sistemi kurulmasının da 

faydalı olacağı görülmektedir.  

Çalışan personelin koruyucu malzemelerini tam olarak kullanmaları ve fabrikalarda 

oluşan toz ve dumanın, hava sirkülasyonunun sağlanması önemli hususlardır. Bu tür olumsuz 

durumların devamı halinde, çalışanlarda meslek hastalığı oluşabileceği unutulmamalıdır. Bu 

nedenle bu hususlarla ilgili tedbirlerin ivedilikle alınması önemlidir. 

Yapılan incelemede vagon üretim ve vagon onarım fabrikalarında toz oluşumuna 

sebebiyet veren zeminin belirli bir kısmının yenileme çalışmalarının yapıldığı olumlu bir 

gelişme olarak görülmüş olup aynı şekilde fabrikalardaki tozlu ve dumanlı ortamın giderilmesi 

sürdürülen çalışmalar tamamlanmalı, ayrıca kişisel koruyucu donanımların gerektiği şekilde 

kullanılması bilincinin geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmelidir. 

Öneri: 

TS EN 18001 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde iş güvenliği 

sisteminin daha da geliştirilmesi amacıyla; öncelikle toplu korunma tedbirlerinin, daha sonra 

ise kişisel korunma tedbirlerinin sürekli olarak izlenmesi ve güncellenmesi; bu çerçevede baret 

kullanımı başta olmak üzere kişisel koruyucu malzemelerin çalışanlar tarafından gerektiği 

şekilde kullanılması konusundaki eğitimlerin her kademedeki personele yaygınlaştırılarak 

mutat hale getirilmesi; çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymaları ve iş sağlığı ve 

güvenliği yönetim sisteminin öngördüğü gereklerin yerine getirilmesi. 

BULGU 7.2.9: Şirket stok politikasının üretim ve onarım faaliyetleri ile uyumlu 

olmaması yanında, Şirket açısından stok maliyeti artışı ve ekonomik değer kaybı 

yaşanması gibi olumsuz sonuçlara yol açılması 

Önceki dönemlere ilişkin denetim raporlarında; “ihtiyaç fazlası ve proje dışı malzeme 

stoklanmaması, açık sahada ve ambarlarda bekleyen ihtiyaç fazlası stokların satışı ve 

değerlendirilmesi çalışmalarına hız verilmesi” önerilmiştir. Bu konudaki çalışmalara 2017 

yılında da devam edildiği görülmüştür. 

Vagon Onarım ve Üretim Fabrikalarınca bir sonraki yıl için yapılacak planlamalara 

ilişkin verilerin TCDD bünyesinde net olmaması, bu doğrultuda malzeme alımlarının 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi 2017 Yılı Sayıştay Denetim 

Raporu 

81 

 

çalışanların öngörüleri doğrultusunda sübjektif bir şekilde belirlenmesi kaynaklı ÜPK 

dairesince yapılan planlamalarının negatif sonuçlar vermesi, kurum malzeme stoklarının aşırı 

şişkinliği ve bu durumun kuruma ciddi finansman yükü getirmesine yol açmaktadır. 

Şirketin vagon üretim ve onarım hedeflerinin tutturamaması stok şişkinliğine yol 

açmaktadır. Diğer yandan ürünlerin belirli sürelerde kullanılamaması durumunda, değer 

kaybına yol açabilecektir. Ayrıca mamul stoklarındaki artış, kurumun finansal sıkıntıya 

düşmesine de neden olabilecektir. Bu nedenle mamul stoklarının çok fazla artış göstermemesi 

önemli bir husus olarak görülmektedir. 

Şirkette uzun yıllardır kullanılmayan stoklar, bir yandan Şirket açısından stok 

maliyetinin artmasına yol açarken, diğer yandan uzun yıllar kullanılmayan stokların ekonomik 

ömürlerini doldurmaları sonucu ekonomik değerlerini kaybetmesi de Şirket açısından olumsuz 

bir durum olarak görülmektedir. 

Uzun yıllar hareket görmeyen ihtiyaç fazlası malzemeler mecburen satılmaktadır. 

Sözkonusu malzemelerin tamamı, stok birim fiyatlarının çok altında satılmıştır. Örneğin 508,77 

TL/adet maliyeti olan susta taşıyıcı 24 TL/adet fiyattan satılmış olup, maliyet fiyatının % 4,8’i 

oranına satılmıştır. Sözkonusu malzemeden 522 adet satılmış olup sadece bu kalemde 252,8 bin 

TL Şirket zararı oluşmuştur. 

Ayrıca malzeme kullanımına ilişkin istatistiki verilerden de faydalanmak suretiyle, aşırı 

şişkin malzemelerin belli bir süre kullanılmayıp hurda durumuna düşmemesi için, kritik 

malzemelerin emniyet stok seviyelerinin belirlenmesini içerecek şekilde stok yönetim 

sisteminin oluşturulması gerekmektedir. 

Öneri: 

Şirket stokları ile ilgili olarak; 

-TSI şartlarında üretim yapabilecek konuma gelen Şirkette, mevcut ilk madde ve 

malzeme stoklarının üretime dönüştürülmesi, stok artışlarının önüne geçilmesi ve daha etkin 

bir malzeme yönetim sistemi kurulması konusundaki çalışmaların titizlikle sürdürülmesi, 

-Şirket stok politikasının üretim ve onarım faaliyetleri ile uyumlu olması yanında, Şirket 

açısından stok maliyeti artışı ve ekonomik değer kaybı yaşanması gibi olumsuz sonuçlara yol 

açmaması 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi 2017 Yılı Sayıştay Denetim 

Raporu 

82 

 

BULGU 7.2.10: Şirketin atıl durumdaki eski döküm fabrikasının özel sektörce 

modernize edilerek vagon onarım fabrikasına dönüştürülmesi ve bir kısım vagon 

revizyon ve onarım işlerinin, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından TÜDEMSAŞ’a yeterli 

sayıda vagon gönderilmemesi 

TÜDEMSAŞ’ın yük vagonu bakım-onarım ve revizyonu açısından kapasitesini 

artırmak amacıyla, 2008 yılında tasfiye edilen eski dökümhane fabrikasına ait 12 bin 

metrekarelik kapalı alan yeniden ele alınmış, mevcut vagon onarım fabrikası yanında, ECM 

Bakım Yönetim Sistemi kapsamında vagonların bakım-onarım ve revizyon yapıldığı modern 

ve teknolojik bir fabrika olarak düzenlenmesi çalışmaları tamamlanmış ve ECM Bakım 

Yönetim Sistemi Bakım Temini Fonksiyonu sertifikasyonu süreci tamamlanarak, fabrika 

uluslararası standartlarda bakım-onarım yapar hale getirilmiştir. Burası, bünyesinde vagonların 

bakım ve onarımında ihtiyaç duyulacak birçok yan tesisi de (vagon yıkama, vagon kumlama ve 

boyama üniteleri gibi) içerisinde bulunduran TÜDEMSAŞ daki vagon onarım fabrikasından 

sonra sektördeki en donanımlı vagon onarım fabrikası olarak sektöre ve bölgeye 

kazandırılmıştır.  

Fabrika binasının rehabilitasyon işlemi (güçlendirme dâhil, tüm ekipman ve 

tesisatlarıyla ve donanımlarıyla yenilenmesi), ECM bakım temini fonksiyonu belgesi alımı ve 

toplamda 3750 adet bojili yük vagonu tamir alım işi 3 yıllığına, kiralama yoluyla 15.12.2014 

tarihinde RC Mühendislik-ÖZBAL  Çelik boru firmasına sipariş edilmiştir. Yüklenici 

19.10.2015 tarihinde vagon tamir işine başlamıştır. 108 işçinin istihdam edildiği belirlenmiştir.  

Ancak sözleşme gereği TÜDEMSAŞ tarafından yükleniciye aylık 125 adet bojili yük 

vagonu teslim edilmesi gerekirken, TCDD tarafından TÜDEMSAŞ İş programında belirtilen 

sayıda yük vagonu gönderilmediğinden, programlanan miktarların önemli ölçüde gerisinde 

kalınmıştır. Vagon tamiri işinin başladığı tarihten İncelemelerin sürdüğü tarihe (Nisan/2018) 

kadar geçen sürede, vagon tamirinin programın altında olduğu görülmüştür. Yükleniciye 

öngörülen miktarda vagon teslim edilememesi nedeniyle, daha fazla işçi istihdamının da 

sağlanamadığı gözlenmiştir. Dolayısıyla bu husus üzerinde önemle durulmalı ve TCDD 

Taşımacılık AŞ yetkilileriyle üst düzeyde etkin girişimlerde bulunularak TÜDEMSAŞ’a 

programlandığı şekilde vagon sevkiyatının yapılması sağlanmalıdır. 
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Öneri: 

Şirketin atıl durumdaki eski döküm fabrikasının özel sektörce modernize edilerek vagon 

onarım fabrikasına dönüştürülmesi ve bir kısım vagon revizyon ve onarım işlerinin de bu 

kapsamda yaptırılması için çıkılan açık ihale sonucu, 3 yıllık sürede toplam 3.750 adet bojili 

yük vagonu onarımının yapılması hüküm altına alınmış, bu kapsamda TÜDEMSAŞ tarafından 

yükleniciye onarımı yapılmak üzere aylık 125 adet vagon teslimi öngörülmüştür. Ancak, vagon 

onarım ve revizyon işinin başladığı tarihten incelemelerin sürdüğü tarihe (Nisan/2018) kadar 

geçen sürede 2.210 adet vagon onarımının yapılabildiği, bu aksaklığın da TCDD Taşımacılık 

A.Ş. tarafından TÜDEMSAŞ’a yeterli sayıda vagon gönderilememesinden, dolayısıyla 

yükleniciye programlandığı şekilde vagon teslim edilememesinden ileri geldiği belirlenmiştir. 

Bu itibarla; yükleniciye sözleşmede belirtildiği şekilde vagon teslimatı yapılmasının sağlanması 

için TCDD Taşımacılık A.Ş. nezdindeki girişimlerin devam ettirilmesi. 

BULGU 7.2.11: Şirkette iç kontrol sistemi oluşturulması çalışmalarının 

tamamlanmaması 

Şirkette organizasyon, yöntem ve süreçlerle ilgili olarak üzerinde durulması gereken bir 

diğer önemli husus ise etkin bir iç kontrol sistemi oluşturulmasıdır. 

İç Kontrol, kuruluşların amaçlarına, belirlenmiş politikalarına ve mevzuata uygun 

olarak faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve 

kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, karar 

oluşturmak için gerekli bilgilerin düzenli, zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak 

üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî 

ve diğer kontroller bütünüdür. Üst Yönetim, İç Kontrol sisteminin tasarlanması, uygulanması, 

uygun bir şekilde yürütülmesinin gözetilmesinden sorumludur. 

Bu konuda son yıllarda çıkarılan KİT Genel Yatırım ve Finansman Programlarında bu 

konuda ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir. 2017 yılı KİT Genel Yatırım ve Finansman 

Kararnamesinin 23 üncü maddesi de bu çerçevededir. 

Söz konusu düzenlemelerde “İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması” başlığı altında, İç 

kontrol; kamu iktisadi teşebbüslerinin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun 

olarak faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi, varlık ve 

kaynaklarının korunması, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulması, malî bilgi ve 
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yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere kamu iktisadi 

teşebbüsleri tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçler ile iç denetimi kapsayan 

kontroller bütünü olarak tanımlanmıştır. 

Anılan düzenlemede, kurumsal yönetim ilkeleri de dikkate alınarak iç kontrole yönelik 

organizasyonun oluşturulması ve yeterli sayıda iç denetçi istihdam edilmesi, eylem planı 

hazırlanması öngörülmüştür. 

Şirket tarafından bu konuda çalışmalar yürütülmüş; Yönetim Kurulunun 17.09.2015 

tarih ve 13/44 sayılı kararı ile 3 adet iç denetçi kadrosu ihdası kabul edilmiş; ayrıca aynı tarih 

ve 13/45 sayılı kararla, Türk Kamu İşletmeleri Birliği’nce 25.07.2015 tarihinde yaptırılan iç 

Denetçi Aday Belirleme sınavında başarılı olan 10 Şirket personelinden 6’sının iç denetçi 

eğitimine katılmalarına karar verilmiştir. 

Diğer yandan, TÜDEMSAŞ’ta iç kontrol sistemi oluşturulmasına yönelik bir bağımsız 

denetim firmasından (MBK Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş-Moore Stephens Türkiye) iç 

denetim hizmeti satın alındığı, ilgili firma tarafından Şirketin tüm faaliyet süreçlerinin ve iş 

akışlarının irdelendiği, kapsamlı bir şekilde yürütüldüğü gözlenen çalışmaların 2015 yılında 

tamamlanarak rapora bağlandığı belirlenmiştir. 

Söz konusu çalışmalarda, Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak ve üniteler itibariyle iş 

süreçlerinin analiz edildiği, risk analizlerinin yapıldığı, analiz sonuçlarının değerlendirildiği 

belirlenmiştir. Yapılan değerlendirmede, “tespit olunan risklerin Şirket yönetimince alınan iç 

kontrol önlemleri ile minimize edilmeye çalışıldığı ancak yeterli olmadığı” tespitine yer 

verilmiş ve gerek kurumsal bazda, gerekse üniteler itibariyle alınması gereken tedbirlerle ilgili 

öneri ve tavsiyelerde bulunulmuştur. 

Söz konusu rapor üzerine, TÜDEMSAŞ Genel Müdürünce 11.03.2016 tarihinde bir 

tamim yayımlanarak; “… rapordaki verilerin takip edilmesi, elde edilen veriler ışığında gerekli 

iyileştirmelerin yapılması, her birimin kendi eylem planını hazırlaması ve ortaya çıkan 

sonuçların değerlendirilerek üçer aylık periyodlar halinde, her üçüncü ayın sonuna kadar 

Üretim, Planlama ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bildirilmesi, tüm birimlerce kendileri ile 

ilgili tedbirlerin alınması, takibinin yapılması” talimata bağlanmış, ayrıca “yapılan işlemlerin 

geri bildiriminden ilgili birim amiri ve Genel Müdür Yardımcısının sorumlu olacağı” hususu 

da tamimde yer almıştır. 
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TÜDEMSAŞ’ta, KİT Genel Yatırım ve Finansman Programı Kararnamesinde yer alan 

hususların yanı sıra, iç kontrol sistemi kurulmasına yönelik dışardan hizmet alımı şeklinde 

kapsamlı bir çalışma da yürütüldüğü, ayrıntılı iş süreci ve risk analizlerinin yapıldığı, ortaya 

çıkan sonuçlar doğrultusunda birimlerce çalışmaların sürdürüldüğü belirlenmiştir. 

Öneri: 

Genel Yatırım ve Finansman Programında öngörülen esaslar dahilinde, yürütülen tüm 

çalışmalar ve ortaya çıkan sonuçlar Hazine Müsteşarlığı’na intikal ettirilerek, Şirkette etkin bir 

iç kontrol sistemi kurulmasına yönelik yol haritası belirlenmeli ve gerekli çalışmaların 

sürdürülmesi. 

BULGU 7.2.12: İş gücü maliyetlerinin aşağı çekilmesi için üretime endeksli 

istihdam politikası uygulanmaması 

Toplam giderlerin % 46,5’i ilk madde ve malzeme giderleri, % 43,2’si personel 

giderleri, % 5,5’i dışardan sağlanan fayda ve hizmetler kalan % 8,8’i de diğer gider kalemleri 

oluşturmuştur.  

2017 faaliyet yılında Şirketin vagon üretim ve onarım miktarlarında 2016 yılına göre 

azalış olmasına rağmen ilk madde ve malzeme giderlerinde artış olması dikkat çekicidir. 

İlk madde ve malzeme giderleri ile personel giderlerinin oransal değişimi dönemsel 

faaliyetlere göre farklılık arz etmektedir. Genel olarak ele alındığında ise, personel giderleri 

toplam maliyetler içinde önemli bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. 

Şirketin personel gideri toplamı önceki yıla göre %10,3 oranında 10,9 milyon TL 

artarak, 117,6 milyon TL olmuştur. Personel giderleri artışı, genel olarak toplu iş sözleşmeleri 

gereği ücretlere yapılan artıştan kaynaklanmıştır.  

Öneri: 

Şirkette üretim artışı olmamasına rağmen personel giderlerinde artış olması, Şirketin 

yüksek maliyetle faaliyetlerini sürdürmesine yol açmakta bu ise Şirketin rekabet gücünü azaltıcı 

etkiye yol açmaktadır. Bu nedenle, iş gücü maliyetlerinin aşağı çekilmesi için üretime endeksli 

istihdam politikası uygulanması ve mevcut işgücünün en verimli şekilde kullanımı konusundaki 

çabaların daha da geliştirilmesi. 
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BULGU 7.2.13: Şirket teftiş programına uyma konusunda gerekli hassasiyetin 

gösterilmemesi 

Şirketin teftiş, inceleme ve soruşturma işlemleri TÜDEMSAŞ Teftiş Kurulu 

Yönetmeliği esaslarına göre yürütülmektedir. 2017 faaliyet döneminde Şirket Teftiş Kurulu 

Başkanlığında 2 müfettiş ve 1 müfettiş yardımcısı görev yapmıştır. 2018 yılı başında 1 

müfettişin TCDD Taşımacılık A.Ş’ye geçmesi sonucu 1 müfettiş ve 1 müfettiş yardımcısı ile 

işler yürütülmektedir. 

2017 yılı Teftiş programı ile Bilgi İşlem, Ar-Ge, Kalite Kontrol, Eğitim Sağlık ve Sosyal 

Hizmetler Dairesi Başkanlıkları, Vagon Üretim Fabrikası Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler 

Müdürlüğü ve Sivil Savunma Uzmanlığı olmak üzere 7 birimin teftiş edilmesi 

programlanmıştır.   

2017 faaliyet döneminde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Ar-Ge Daire Başkanlığı’nın 

teftişinin yapıldığı, diğer 5 birimin birimlerin teftişlerinin yapılmadığı görülmüştür. 

Şirkette, ana kuruluş TCDD tarafından da zaman zaman bazı konularda teftiş ve 

soruşturma yapıldığı görülmektedir. TCDD tarafından Şirkette teftiş yapılması mutad hale 

gelmiştir. Şirketin kendi teftiş kurulu ve müfettişleri varken, ana kuruluş teftiş kurulunca teftiş 

ve soruşturma yapılması uygun bir durum olarak görülmemektedir. 

Ayrıca Şirkete müfettiş yardımcısı alımı sınavı ile müfettiş yardımcılarının yeterlilik 

yazılı ve sözlü sınavlarının da ana teşekkül TCDD Teftiş Kurulunca yapıldığı görülmektedir. 

Şirketin kendi teftiş kurulu başkanlığı olmasına rağmen, müfettiş alım ve yükselme (yeterlilik) 

süreçleri ile bazı soruşturmaların TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılması dikkat çekici 

bir durum olarak görülmektedir. 

399 sayılı KHK’nın 3. Maddesinin b fıkrasında “Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda, devlet 

tarafından tahsis edilen kamu sermayesinin karlı, verimli ve ekonominin kurallarına uygun bir 

şekilde kullanılmasında bulunduğu teşkilat, hiyerarşik kademe ve görev unvanı itibariyle 

kuruluşunun karlılık ve verimliliğini doğrudan doğruya etkileyebilecek  karar  alma,  alınan  

kararları uygulatma ve uygulamayı denetleme yetkisi verilmiş asli ve sürekli görevler genel 

idare esaslarına göre yürütülür. Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esaslarına göre 

yürütülmesi gereken asli ve sürekli görevleri; genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş 

kurulu başkanı, kurul ve daire başkanları, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürleri, 
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müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile ekli 1 sayılı cetvelde kadro unvanları gösterilen diğer 

personel eliyle gördürülür” hükmü haizdir. 

Öneri: 

2017 yılı Teftiş programı ile Bilgi İşlem, Ar-Ge, Kalite Kontrol, Eğitim Sağlık ve Sosyal 

Hizmetler Dairesi Başkanlıkları, Vagon Üretim Fabrikası Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler 

Müdürlüğü ve Sivil Savunma Uzmanlığı’nın olmak üzere 7 birimin teftiş edilmesi 

programlanmasına rağmen Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Ar-Ge Dairesi Başkanlığı 

dışındaki, program kapsamındaki 5 birimin teftişinin yapılmadığı tespit edilmiş olup teftiş 

programlarına uyma konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi. 

BULGU 7.2.14: Vadesiz mevduata ilişkin faiz getirisinden mahrum kalınması 

Bankalar hesabı ile ilgili yapılan denetim ve incelemelerde; 

Hesabın dönem sonu bakiyesinin 20.020 bin TL olarak gerçekleştiği,  

Şirket’in, Ziraat Bankası A.Ş., T.Halk Bankası A.Ş.,T.Vakıflar Bankası Türk Anonim 

Ortaklığı, Ziraat Bankası Katılım Anonim Şirketi olmak üzere 4 kamu bankası ile çalıştığı, 

Şirket’in, Ziraat Bankası A.Ş., T.Halk Bankası A.Ş.,T.Vakıflar Bankası Türk Anonim 

Ortaklığı, ‘nda vadesiz mevduat hesaplarının mevcut olduğu, 

Vadesiz mevduat hesaplarında gün sonu yüksek miktarlarda bakiyenin olduğu, 

Söz konusu yüksek bakiyelerin bazı tarihlerde azalmayıp arttığı, 

Örneğin, Şirket’in Ziraat Bankası A.Ş.’de bulunan 5046 nolu vadesiz mevduat hesabı 

ekstreleri incelendiğinde;  

27.12.2017 tarihli gün sonu bakiyenin 137 bin TL olduğu, 28.12.2017 tarihli gün sonu 

bakiyenin 279 bin TL olduğu, 29.12.2017  tarihli gün sonu bakiyenin 109 bin TL olduğu,  

Yine Şirket’in T.Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı’nda bulunan 

00158007293478650 nolu vadesiz mevduat hesabı ekstreleri incelendiğinde;  

06.11.2017 tarihli gün sonu bakiyenin 841 bin TL olduğu, 08.11.2017 tarihli gün sonu 

bakiyenin 509 bin TL olduğu, 09.11.2017  tarihli gün sonu bakiyenin 396 bin TL olduğu,  
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08 Aralık 2016 tarih ve 29912 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan  Kamu Haznedarlığı 

Genel Tebliği’nin 1. Maddesinde, kapsamda yer alan kurumların mali kaynaklarının etkin ve 

verimli kullanılması ve izlenebilmesinin gerekli olduğunun belirtildiği tespit edilmiştir. 

Öneri: 

Vadesiz mevduata ilişkin faiz getirisinden mahrum kalmamak için Kamu Haznedarlığı 

Genel Tebliği çerçevesinde, ilgili kamu bankalarıyla anlaşmak suretiyle, günlük ödemeleri 

aksatmayacak şekilde, vadesiz mevduatın gün sonu bakiyelerinin, en yüksek getiriyi sağlayacak 

gecelik repoda (overnight) değerlendirilmesi. 

BULGU 7.2.15: Vagon onarım ve revizyon faaliyetlerinin etkin ve verimli bir 

şekilde sürdürülmemesi 

Şirkette bakım, onarım ve revizyonu yapılan vagon tiplerinden bazılarının sandık/şasi 

kısımlarının kısmi tamirleri özel sektöre yaptırılmaktadır. Emek yoğun bir iş olan vagon 

sandıkları/şaselerinin kısmi tamiratının özel sektöre yaptırılmasıyla; iş gücü eksikliğinin 

giderilmesi yanında, TÜDEMSAŞ’ın uzun yıllara dayalı iş tecrübesinin özel sektöre aktarılması 

ve bölgede demiryolu yan sanayisinin oluşturulması amaçlanmaktadır.  

Bu çerçevede 2017 yılı içerisinde RC Mühendislik firmasına 873 adet, Gök-Yapı 

firmasına 37 adet, Merve İnşaat firmasına ise 449 adet ve Mahir Yapı firmasına da 12 adet 

olmak üzere toplam 1.371 adet vagonun kısmi tamiri 3. şahıslara yaptırılmıştır. 2017 yılında 

Şirkette onarımı yapılan 1.768 adet vagonun %78’i 3. şahıslar tarafından yapılmıştır.   

Kısmi tamirat işlerinde, bakım onarımı yapılacak vagonun tamirat öncesinde 

TÜDEMSAŞ tarafından, 4 dingilli vagonlarda bojileri sandık kısmından, 2 dingilli vagonda 

yürüyüş takımları şaseden ayrılmakta, fren sistemi ve cer tertibatı (cer paketi, cer kancası, 

koşum takımı), tamponlar, boji göbek elemanları sökülerek TÜDEMSAŞ bünyesindeki ilgili 

şubelerde bakım ve onarımları yapılmak üzere sevk edilmektedir. 

Çıplak hale gelen vagonun sandık kısmı veya şasesi ilgili firmaya teslim edilip, gerekli 

tamiratları yapması istenmektedir. Tamiratı tamamlanan vagon sandıkları/şasileri tekrardan 

TÜDEMSAŞ’a gelmekte, vagonun alt bileşenleri olan; boji, tekerlek takımları, fren sistemi, 

tampon, cer paketi, koşum takımı vb. tüm alt bileşenler ilgili şubelerce bakım-onarımları 

yapılarak gerekli kontrollerden geçirildikten sonra vagon onarım fabrikasına sevk edilmekte, 

vagon gövdesi/şasisi bu parçalarla donatılmakta ve sonrasında fren testine tabi tutulmaktadır. 
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Fren testi sonrasında vagonlar boyanıp, gerekli yazı işlemlerinden sonra TCDD Taşımacılık 

Araç Bakım Dairesi elemanlarınca gerekli kontrollerden geçirilerek teslim alınmakta ve 

işletmeye sunulmaktadır.   

Vagon onarım ve revizyonu faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan incelemelerde; Şirkete 

onarım için yeterli vagon gelmemesinin, özellikle TCDD ile TÜDEMSAŞ arasında varılan 

mutabakatlara uygun şekilde TCDD birimlerinden öngörüldüğü şekilde vagon 

gönderilmemesinin faaliyetlerde aksamalara yol açtığı belirlenmiştir.  

Bu durum aynı zamanda, TÜDEMSAŞ tarafından dışarıya ihale edilen bir kısım vagon 

onarım işlerinin de gerektiği şekilde yürümemesine yol açmakta ve Şirketi muhtemel 

yükümlüklerle karşı karşıya bırakma riski taşımaktadır.  

Şirketin 2017 yılı ilk iş programında 2.520 adet muhtelif tip 2 ve 4 dingilli yük vagonu 

onarımı programlanmıştır. Bu doğrultuda yapılacak onarım işlerine ait üçüncü şahıslardan 

karşılanacak vagon tamir işçilik alım işlerinde özellikle 4 dingilli cevher vagonlarının kısmi 

tamir işlerinin ihale edilerek sözleşmeye bağlandığı, 

2017 yılı iş programına göre ve üçüncü şahıslarla Şirket arasındaki sözleşmeler gereği 

aylık olarak tamir edilmesi gereken vagon sayılarında aksaklık yaşandığı görülmüştür.  

Şirketin vagon onarım ve revizyon faaliyetleri Vagon Onarım Fabrikasında 

yapılmaktadır. Fabrika müdürlüğünde termin şube şefliği bulunmakta olup vagonların 

fabrikaya gelişinden çıkışına kadarki, kayıt, iş emirlerinin açılması, takip, faaliyet raporunun 

düzenlenmesi hususları başta olmak üzere tüm işlemlere ilişkin bilgiler ve veriler burada 

toplanmaktadır. Bu konudaki işlemlerin tümüyle ERP üzerinden yürütülmesi sağlanmalı, ayrıca 

oto kontrol açısından Termin Şubesinin ayrı bir birim haline getirilmesi hususu üzerinde 

durulmalıdır.  

Diğer yandan, Gar sahasında veya fabrikada uzun süre vagon beklemesinin önüne 

geçilmesi, vagonların ekspertizi, fabrika sahasına alınması, kesim sahasına verilen vagonların 

zaman zaman kontrolü başta olmak üzere onarım, revizyon, ıskat ve kesim işlerinin daha 

kontrollü bir şekilde yürütülmesi konusunda tedbirler alınmalı, fabrikanın ihtiyacı makine 

teçhizat yatırımları tamamlanmalıdır. Şirkette 06.10.2015 tarihi itibariyle robotlu kumlama 

tesisi devreye girmiş olup, 24 saatte 6 vagon kumlama kapasitesine sahiptir. 
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Öneri: 

Vagon onarım ve revizyon faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi 

için Şirket ile TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından Şirkete gönderilen vagon sayılarında gecikme 

ve yetersizliklerin ortaya çıktığı, bunun da onarım programlarını aksattığı gibi, üçüncü şahıslar 

nezdinde Şirketi muhtemel yükümlüklerle karşı karşıya bırakma riski taşıdığı dikkate alınarak, 

TCDD Taşımacılık A.Ş. ve TCDD birimlerinden programlandığı şekilde vagon 

gönderilmesinin sağlanması için gerekli çaba ve girişimlerin sürdürülmesi yanında TCDD 

Taşımacılık A.Ş. dışında 3. kişilere yapılan onarım paylarının artırılarak TCDD Taşımacılık 

A.Ş.ye olan bağımlılığın azaltılması hususu. 

BULGU 7.2.16: Vagon satış ve vagon bakım onarım iadelerinin muhasebeye uygun 

kaydedilmemesi 

Satış indirimleri hesabı ile ilgili yapılan denetim ve incelemelerde; 

Söz konusu hesabın cari yılda hiç çalıştırılmadığı,  

Şirket’in vagon satış, bakım onarım hizmetlerini, müşterilerle akdedilen sözleşmeler 

kapsamında garanti kapsamında ve garanti harici sunduğu, 

Garanti harici bakım- onarım faaliyetlerini müşterilere ayrıca faturalandırdığı, 

Garanti kapsamındaki vagon satışlarında, Rgns tipi vagon sensör hortumu patlak arızası, 

Falns tipi vagon kapak tamir ve kapak kolları arızası gibi nedenlerle, Şirket’in kendi kusuru 

olduğunu kabul ettiği vagon  iadelerinde, iade ile ilgili muhasebe kayıtlarının yapılmadığı, 

vagon satış iadelerine ilişkin tablonun aşağıdaki gibi olduğu,  
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Tablodan da görüleceği üzere, cari yılda Rgns ve Sgns tipi vagonlarda tekerlek arızası, 

fren arızası, tutamak, korkuluk arızası  gibi nedenlerle 73 adet cer iadesinin olduğu, 

Fakat söz konusu iadelerin, 1 sıra numaralı “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 

Tebliği” ile bu tebliğ ekinde yer alan Muhasebe Usul ve Esasları doğrultusunda  

muhasebeleştirilmeyip, o sırada serviste hizmet verilen diğer vagonların maliyetine verildiği, 

Garanti kapsamındaki vagon bakım onarımlarında, fren bozukluğu, valf arızası gibi 

nedenlerle, Şirket’in kendi kusuru olduğunu kabul ettiği vagon bakım onarımlarında, bakım 

onarımla  ile ilgili muhasebe kayıtlarının yapılmadığı, vagon bakım onarım iadelerine ilişkin 

tablonun aşağıdaki gibi olduğu, 

 

Tablodan da görüleceği üzere, cari yılda fren bozukluğu, kapak arızası valf arızası gibi 

nedenlerle, 21 adet vagon bakım onarım iadesinin olduğu, 

Fakat söz konusu vagon bakım onarım iadelerinin, 1 sıra numaralı Muhasebe Sistemi 

Uygulama Genel Tebliği doğrultusunda  muhasebeleştirilmeyip, o sırada serviste hizmet verilen 

diğer vagonların maliyetine verildiği, 
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Vergi Usul Kanununun 353. maddesinin 6. bendinde;  

 “Bu Kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve malî 

tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine 

ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilir.” 

hükmünün amir olduğu tespit edilmiştir. 

Öneri: 

Cari yılda vagon üretiminde, Rgns ve Sgns tipi vagonlarda tekerlek arızası, fren arızası, 

tutamak, korkuluk arızası  gibi nedenlerle 73 adet vagon iadesi ile fren bozukluğu, kapak 

arızası, valf arızası gibi nedenlerle 21 adet vagon bakım onarım iadelerinin, 1 sıra numaralı 

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği doğrultusunda  muhasebeleştirilmeyip, o sırada 

serviste hizmet verilen diğer vagonların maliyetine eklenmesi yanlışlığı göz önüne alınarak, 

vagon satış ve vagon bakım onarım iadelerinin, cari yılı aşıp aşmaması, garanti kapsamında 

olup olmaması, satış iade veya bakım-onarım iade olup olmaması gibi kıstaslar bağlamında 

olayın mahiyetine göre ilgili tebliğ doğrultusunda muhasebeleştirilmesi önerilir. 

BULGU 7.2.17: Boş lojmanların tahsis edilmemesi 

Şirkette 247 adet lojman mevcut olup 159 adedi memur ve sözleşmeli personele, 88 

adedi işçilere tahsis edilmiştir.  

Nisan/2018 itibariyle 14 adet lojmanın boş olduğu görülmektedir. Yine aynı tarih 

itibariyle 57 personelin lojman talebinde bulunduğu da tespit edilmiştir. 

Şirkette, görev tahsisli ve sıra tahsisli lojmanlar mevcuttur. Sıra tahsisli lojmanlar 

incelendiğinde, 27 yıla kadar sıra tahsisli lojmanda oturan personellerin olduğu görülmektedir. 

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunun 4 üncü maddesinde “Sıra tahsisli konutlarda ise 

oturma süresi beş yıldır. Ancak; bu sürenin tamamlanmasından sonra konuttan yararlanacak 

başka birinin olmaması halinde, belli bir süre verilmeksizin ve şartlı olarak oturmaya devam 

edilmesine izin verilebilir.” hükmü amirdir.  

Şirkette bir yandan 5 yıldan fazla (27 yıla kadar) sıra tahsisli konutlarda oturan personel 

olmasına rağmen diğer yandan lojman talep eden personele lojman tahsis edilmemesi zikredilen 

kanuna uygun görülmemektedir. Diğer yandan boş lojman olmasına rağmen tahsis olmaması 
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da dikkat çekicidir. Sözkonusu husus önceki yıl raporunda da yer verilmesine rağmen, aradan 

geçen süreçte konunun tam olarak yerine getirilmediği görülmüştür. 

Öneri: 

Şirket lojmanlarından boş olanların biran önce tahsis edilmesi ve lojman tahsislerinin 

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu hükümleri ve Kamu Konutları Yönetmeliği çerçevesinde 

yapılması. 

BULGU 7.2.18: Yaklaşık maliyet hesaplamalarında, yüksek oranlı sapmaların 

önlenmesi 

Şirketin üretim faaliyetlerinin tamamına yakınını TCDD siparişleri oluşturmakta ve 

işletme bütçesi de ana kuruluş TCDD Yönetim Kurulu’nca onaylanmaktadır.  Yıllık İşletme 

Bütçesiyle belirlenen ve yılı içerisinde de TCDD’nin talepleri doğrultusunda revize edilen bütçe 

nedeniyle vagon yapımı ve onarımı programlarının öngörüldüğü şekilde uygulanabilmesi için 

projesine uygun malzeme siparişlerinin süresinde yapılması gerekmektedir. 

Şirketin alım işlemleri incelendiğinde, yaklaşık maliyetler ile ihalelerde gerçekleşen 

fiyatlar arasında büyük farkların olduğu görülmüştür. 2016 Yılı Sayıştay raporunda da aynı 

öneriye yer verildiği halde 2017 yılında da benzer durum devam etmiştir. 

Şirketin 2017 yılı alımlarında, yaklaşık maliyetlerle ihale sonucu gerçekleşen fiyatlar 

arasında yaklaşık % 50’lere varan fiyat farkları olduğu tespit edilmiştir. Şirket tarafından 

yaklaşık maliyet tespit işlemlerinin, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 8 inci 

maddesinde yer alan “Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması” ifade edilmesine rağmen, yüksek 

oranlı sapmaların olması olumsuz bir durum olarak görülmektedir.  

Öneri: 

Şirketçe belirlenen yaklaşık maliyetlerin tespitinde daha titiz çalışılarak, yüksek oranlı 

sapmaların önlenmesi. 

BULGU 7.2.19: Cer iade sayılarının yüksek olması 

Vagon üretimi ile onarım ve revizyon işleri tamamlanıp TCDD Taşımacılık A.Ş. ve 

diğer müşterilere gönderilen vagonlar, çeşitli arızalar ortaya çıkması durumunda Şirkete geri 

gönderilmekte veya yerinde garanti kapsamında arızaları giderilmektedir. 
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Şirket tarafından üretimi yapılan vagonlar için 2 yıl, revizyonu (planlı bakım onarım) 

yapılan vagonlar için ise 6 ay garanti verilmektedir.   

2017 faaliyet dönemde vagon imalatından iade 73 adettir. Genel olarak iade nedenleri 

boden ince, bandaj çapaklı, apleti, valf arızası, el freni ve fren sistemi sorunları, korkuluk 

tutamak ve basamak problemleri olduğu görülmüştür. 

2017 faaliyet dönemde onarım iadesi ise 21 adet olarak gerçekleşmiş olup fren, sensör, 

teker ve vana arızaları şeklinde sıralanmaktadır. 

Öneri: 

Şirkette üretimi ve onarımı yapılan vagonların TCDD’ye sevkinden sonra, bunların bir 

kısmında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle, garanti kapsamında onarımı ve tamiri yapılmak üzere 

tekrar Şirkete gönderilmesini ifade eden cer iadelerinin nedenleri üzerinde durularak cer iade 

sayılarının düşürülmesi için azami gayretin gösterilerek gerekli tedbirlerin alınması  

BULGU 7.2.20: Bütçe hedeflerinin gerçekçi belirlenmemesi 

Vagon üretim ve vagon onarımındaki düşüşler, net satış tutarının da, ilk bütçe 

hedeflerine göre %35 oranında düşük gerçekleşmesine neden olmuştur.  

2017 yılında dönem kârında da bütçe hedeflerine göre yüksek oranlı sapma meydan 

gelmiştir. İlk iş programı ile 14,3 milyon TL kar edileceği hedeflenmiştir. Dönem kârı, daha 

sonra 10,3 milyon TL zarar olarak revize edilmiştir. Ancak dönem sonunda şirketin 15,2 milyon 

TL dönem zararı oluşmuştur. Böylece dönem kârında, ilk duruma göre % 206 oranında sapma 

meydana gelmiştir. 

Vagon onarımı ve vagon üretimindeki düşüşler, Şirketin tüm üretim maliyetinin de ilk 

duruma göre % 51, son duruma göre ise % 22 düşük gerçekleşmesine neden olmuştur. 

2017 yılı yatırım programıyla 23,2 milyon TL yatırım yapılması planlanmış, 

gerçekleşme % 61 eksiğiyle 8,9 milyon TL düzeyinde olmuştur. 

Üretim ve onarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli işgücü saatleri toplamı 

3.391.623 adam/saat olarak belirlenmiş; bunun 1.738.144 adam/saatinin 928 işçi kadrosu ile 

57.429 saatinin fazla çalışma yoluyla, kalan 1.653.479 adam/saatinin (%49’u) ise dışarıya 

yaptırılacak işler kapsamında karşılanması öngörülmüştür. 
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Ayrıca Şirketin 2017 yılı işletme bütçesinde, faaliyetlerinin 349’u memur ve sözleşmeli 

personel, 951’i işçi olmak üzere toplam 1.300 personelle yürütülmesi hedefi yer almıştır. 

Şirketin TCDD’ye üreteceği ve onarım işlemini yapacağı vagonlarla ilgili, TCDD ile 

imzalanan ve 2017 yılını da kapsayan mutabakat protokolüne göre 2.520 adet muhtelif vagonun 

onarımının yapılacağı, ayrıca toplam 745 yük vagonunun TCDD adına üretileceği hususunda 

mutabakata varılmıştır.   

Şirketin 2017 yılı İş Programı ve İşletme Bütçesi 18.08.2017 tarih ve 8/28 sayılı ve 

11.12.2017 tarih ve 12/39 Sayılı Yönetim Kurulu Kararları ile revize edilmiştir. Üretim 

programında ortaya çıkan aksaklıklar işleme bütçesinin revize edilmesini gerektirmiştir.  

Ana teşekkül TCDD Cer Dairesi Başkanlığının revize üretim ve onarım talepleri de 

dikkate alınarak hazırlanan revize iş programı ile 2017 yılında muhtelif tipte 369 adet yük 

vagonu imalatı ile mevcut yük vagonlarından muhtelif tipte 1.875 adedinin bakım, onarım ve 

revizyonları öngörülmüştür. 2017 yılı gerçekleşmesinde ise 369 adet vagon üretilip, 1.768 adet 

vagonun onarımı yapılmıştır.  

Şirketin ilk bütçe hedefleri ile gerçekleşmeler arasında yüksek oranlı farklılıklar 

mevcuttur. Revize bütçenin 11.12.2017 tarih ve 12/39 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yani 

yıl sonundan 20 gün öncesinde yapılmış olmasına rağmen bütçe hedefleri ile gerçekleşmeler 

arasında sapmaların olması dikkat çekicidir. 

Şirketin asli faaliyeti olan vagon üretim ve vagon onarımındaki sapmalar, Şirketin 

faaliyet sonuçlarını olumsuz etkilemektedir. Şirket dışı faktörlerden kaynaklanıp, Şirketin bütçe 

performansını olumsuz yönde etkileyen aksaklıkların oluşmaması için gerekli tedbirler 

alınmalıdır. Diğer yandan bütçe hedeflerinin gerçekçi olarak belirlenmeli ve gerçekleşmelerin 

bütçe hedeflerinden sapmaması konusunda azami gayret gösterilmelidir. Ancak Şirkette yıllar 

itibariyle bütçe hedefleri ile gerçekleşmeler arasında yüksek oranlarda sapmalar olmakta ve bu 

durum da mutad hale gelmektedir. 

İşletme bütçeleri, işletmenin amaçlarına, hedeflerine ve işletme politikalarına uygun 

olarak işletme yönetimi tarafından hazırlanan, gelecek dönem faaliyetlerini ve sonuçlarını 

parasal ve sayısal olarak ifade eden raporlardır. İşletmeler hazırladıkları bütçeler sayesinde, 

amaçlarını ve hedeflerini tespit edip, hedefledikleri durum ile gerçekleşen durum arasındaki 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi 2017 Yılı Sayıştay Denetim 

Raporu 

102 

 

sapmaları ve nedenlerini ortaya koyarak gerekli düzeltme işlemini yapar ve ileriye yönelik 

önlemini alırlar.  

Önceden tahmin esasına dayanan işletme bütçeleri düzenlenirken, işletmenin amaç, 

hedef ve politikaları doğrultusunda düzenleneceğinden bütün servislerle işbirliği ve bilgi 

alışverişi yapılmalıdır.  

Şirkette, bütçe hedeflerinin gerçekçi hedeflere, istatistiki verilere ve sağlam temelli 

kaynaklara dayanmaması nedeniyle, bütçe hedefleri ile fiili veriler arasında yüksek oranda 

sapmalar olmaktadır. Bu ise Şirket faaliyetleri açısından olumsuz bir durumdur.  

Şirketin ilk bütçesi ile dönem karı 14,3 milyon TL olarak hedeflenmesine rağmen 15,2 

milyon TL’lik dönem zararı gerçekleşmiştir. Şirket her yıl itibariyle bütçesinde kar 

hedeflemekte ancak yüksek tutarlarda zararlar etmektedir. Bütçe hedeflerinin gerçeği 

yansıtması önemli bir durum olarak görülmektedir. 

Yine Şirket tarafından, 2017 yılında 3. kişilere 100 adet vagon üretimi hedeflenmiş 

ancak bu da gerçekleşmemiştir. Bununla birlikte 3. kişilere 20 adet vagonun onarılacağı 

hedeflenmiş ancak gerçekleşmede 3. kişilere ait 80 adet vagon onarılmıştır. Şirketin ilk 

bütçesinde belirlediği hemen hemen hiçbir hedefe ulaşılamamıştır. Yıllar itibariyle görülen bu 

durum, bütçe hedeflerinin gerçekçi verilere dayanmamasından ve bunun da Şirkette alışkanlık 

haline gelmesinden kaynaklanmaktadır.  

Şirketin vagon üretim ve onarımı alt yapısı olarak son yıllarda gerçekleştirdiği 

ilerlemelere rağmen, özellikle vagon üretiminde ana kuruluş TCDD dışında iş yapamıyor 

olması da olumsuz bir durum olarak değerlendirilmektedir. 

Öneri: 

Yıllar itibariyle karlılık başta olmak üzere birçok bütçe hedefinde yüksek oranlarda 

sapmalar olduğu ve bunun devamlılık haline geldiği görüldüğünden, bütçe hedeflerinin 

gerçekçi istatistiki verilere ve sağlam temelli kaynaklara dayandırılarak, bütçe hedefleri ile 

gerçekleşmeler arasındaki yüksek oranlı sapmaların önlenmesi. 
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8. SONUÇ 

Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi Anonim Şirketi’nin (TÜDEMSAŞ) 27.03.2018 

tarihindeki kendi yönetim kurulunda kabul edilen 2017 yılı bilançosu 15.202.488,43 bin TL 

dönem zararı ile kapanmış bulunmaktadır.  
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9. EKLER 

Ek 1: Kamu İşletmesi Mali Tabloları 

Ek 1.1 TÜDEMSAŞ’ın 31.12.2017 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları 

            (Bilanço Dışı Yükümlülükler dâhil) 

Ek 1.2 TÜDEMSAŞ’ın 2017 Yılı Gelir Tablosu ve Dipnotları 

Ek 1.3 TÜDEMSAŞ’ın 2017 Yılı Nakit Akış Tablosu 

Ek 1.4 TÜDEMSAŞ’ın 2017 Yılı Özkaynak Değişim Tablosu 

 

Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar 

Ek 2.1 Teşkilat Şeması 
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Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü

 I-Dönen varlıklar:

  A-Hazır değerler 12.697.991,77 20.019.948,49

    1-Kasa

    2-Alınan çekler

    3-Bankalar 12.697.991,77 20.019.948,49

    4-Verilen çekler ve ödeme emirleri(-),

    5-Diğer hazır değerler

   B-Menkul kıymetler

    1-Hisse senetleri

    2-Özel kesim tahvil, senet ve bonoları

    3-Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları

    4-Diğer menkul kıymetler

    5-Menkul kıymetler değ.düş.karşılığı (-)

   C-Ticari alacaklar 517.781,22 1.054.136,76

    1-Alıcılar 451.308,22 907.878,92

    2-Alacak senetleri

    3-Alacak senetleri reeskontu (-)

    4-Kazanılmamış finansal kiral. Faiz gel.(-)

    5-Verilen depozito ve teminatlar 66.473,00 146.257,84

    6-Diğer ticari alacaklar

    7-Şüpheli ticari alacaklar 8.152,24 8.152,24

    8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 8.152,24 8.152,24

   D-Diğer alacaklar 739.722,21 10.698.942,65

    1-Ortaklardan alacaklar

    2-İştiraklerden alacaklar

    3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar

    4-Personelden alacaklar 18.465,78 18.578,54

    5-Diğer çeşitli alacaklar 721.256,43 10.680.364,11

    6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)

    7-Şüpheli diğer alacaklar 966.880,86 2.917.470,32

    8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 966.880,86 2.917.470,32

   E-Stoklar 202.244.438,97 172.476.973,93

    1-İlk madde ve malzeme 168.216.847,12 150.009.799,43

    2-Yarı mamuller 29.587.650,53 15.582.735,88

    3-Mamuller 3.834.044,43

    4-Ticari mallar

    5-Diğer stoklar

    6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)

    7-Verilen sipariş avansları 4.439.941,32 3.050.394,19

   F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri

    1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetl.

    2-Yıllara yaygın inşaat ve enflas.düz.hes.

    3-Taşeronlara verilen avanslar

   G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tah. 1.040.991,34 1.265.850,11

    1-Gelecek aylara ait giderler 1.008.628,80 1.168.307,50

    2-Gelir tahakkukları 32.362,54 97.542,61

   H-Diğer dönen varlıklar 28.181.165,00 23.642.505,96

    1-Devreden KDV 15.563.229,77 17.011.790,61

    2-İndirilecek KDV 12.409.659,13 6.420.043,11

    3-Diğer KDV

    4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar 188.944,81 183.662,97

    5-İş avansları

    6-Personel avansları 19.331,29 27.009,27

    7-Sayım ve tesellüm noksanları

    8-Diğer çeşitli dönen varlıklar

    9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)

                    Dönen varlıklar toplamı 245.422.090,51 229.158.357,90

                                                               Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi A.Ş .2017  yılı  bilançosu                                                       (Ek:1.1)

Aktif (Varlıklar)

Önceki dönem Cari dönem

TL TL
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Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü

 II-Duran varlıklar:

   A-Ticari alacaklar 76.606,84 76.606,84

    1-Alıcılar

    2-Alacak senetleri

    3-Alacak senetleri reeskontu (-)

    4-Kazanılmamış finans.kir.faiz gelirl. (-)

    5-Verilen dpozito ve teminat 76.606,84 76.606,84

    6-Şüpheli ticarei alacaklar karşılığı (-)

   B-Diğer alacaklar

    1-Ortaklardan alacaklar

    2-İştiraklerden alacaklar

    3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar

    4-Personelden alacaklar

    5-Diğer çeşitli alacaklar

    6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)

    7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)

   C-Mali duran varlıklar

    1-Bağlı menkul kıymetler

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

    3-İştirakler

    4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)

    5-İştirakler serm.payları değ.düş.karş.(-)

    6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)

    7-Bağlı otaklıklara sermaye taahh.(-)

    8-Bağlı ort.sermaye payl.değ.düş.karş.(-)

   D-Maddi duran varlıklar 25.758.781,74 32.292.829,65

    1-Arazi ve arsalar 0 0

    2-Yer altı ve yerüstü düzenleri 13.296.324,16 14.254.521,40

    3-Binalar 0 0

    4-Tesis, makine ve cihazlar 29.789.941,81 30.864.460,98

    5-Taşıtlar 436.781,94 935.520,18

    6-Demirbaşlar 12.407.576,16 14.332.228,36

    7-Diğer maddi duran varlıklar

    8-Birikmiş amortismanlar (-) 35.214.626,69 38.712.369,27

    9-Yapılmakta olan yatırımlar 5.042.784,36 10.618.468,00

   10-Verilen avanslar 0 0

   E-Maddi olmayan duran varlıklar 3.543.644,55 5.990.718,53

    1-Haklar

    3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri

    4-Araştırma ve geliştirme giderleri

    5-Özel maliyetler 3.683.088,18 7.762.105,74

    6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar 3.210.070,60 3.392.948,80

    7-Birikmiş amortismanlar (-) 3.349.514,23 5.164.336,01

   F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 0 0

    1-Arama giderleri

    3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar

    4-Birikmiş tükenme payları (-)

    5-Verilen avanslar

   G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tah.

    1-Gelecek yıllara ait giderler

    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 29.379.033,13 38.360.155,02

                  Aktif (Varlıklar toplamı) 274.801.123,64 267.518.512,92

                                            Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi A.Ş .2017  yılı  bilançosu              (Ek:1.1)

Aktif (Varlıklar)

Önceki dönem Cari dönem

TL TL
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Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü

 I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar

   A-Mali borçlar 0 0

    1-Banka kredileri

    2-Finans.kiralama işlemlerinden borçlar

    3-Ertelenmiş finansal kir.borçl.mal.(-)

    4-Uzun vad.yabancı kredi,anap.taks.ve faiz

    5-Tahvil, anapara borç taks. Ve faizleri

    6-Çıkarılmış bonolar ve senetler

    7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler

    8-Menkul kıymet ihraç farkı (-)

    9-Diğer mali borçlar

   B-Ticari borçlar 172.184.331,64 182.780.212,06

    1-Satıcılar 167.018.036,85 172.041.169,18

    2-Borç senetleri

    3-Borç senetleri reeskontu (-)

    4-Alınan depozito ve teminatlar 653.510,43 650.574,88

    5-Diğer ticari borçlar 4.512.784,36 10.088.468,00

   C-Diğer borçlar 1.133.764,38 1.103.739,00

    1-Ortaklara borçlar

    2-İştiraklere borçlar

    3-Bağlı ortaklıklara borçlar

    4-Personele borçlar 1.200,48 122.845,77

    5-Diğer çeşitli borçlar 1.132.563,90 980.893,23

    6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)

   D-Alınan avanslar 539,33 3.267,60

   E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş

 bedelleri

    1-Yıllara yaygın inşaat ve onar.hak.bed.

    2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düz.hes.

   F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 7.614.464,76 3.875.487,67

    1-Ödenecek vergi ve fonlar 1.759.439,26 2.012.418,81

    2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 1.680.159,98 1.860.787,61

    3-Vadesi geçmiş, ertelenmiş veya

      taksitlendirilmiş vergi ve diğer yüküml. 4.174.865,52 0

    4-Diğer yükümlülükler 0 2.281,25

   G-Borç ve gider karşılıkları 0 0

    1-Dönem karı vergi ve diğ.yasal yük.karş.

    2-Dönem karı peşin öd.vergi ve diğ.yük.(-)

    3-Kıdem tazminatı karşılığı

    4-Diğer borç ve gider karşılıkları

   H-Gelecek aylara ait gelirler ve gid.tahak. 3.145.224,60 3.443.326,09

    1-Gelecek aylara ait giderler

    2-Gider tahakkukları 3.145.224,60 3.443.326,09

   I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 0 0

    1-Hesaplanan KDV

    2-Diğer KDV

    3-Sayım ve tesllüm fazlaları

    4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar

184.078.324,71 191.206.032,42

                        Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi A.Ş.  2017  yılı  bilançosu                                                       (Ek:1.1)

Pasif (Kaynaklar)

Önceki dönem Cari dönem

TL TL
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Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü

 II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar

   A-Mali borçlar

    1-Banka kredileri

    2-Finans.kiralama işlemlerinden borçlar

    3-Ertelenmiş finansal kir.borçl.mal.(-)

    4-Çıkarılmış tahviller

    5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler

    6-Menkul kıymet ihraç farkı (-)

    7-Diğer mali borçlar

   B-Ticari borçlar

    1-Satıcılar

    2-Borç senetleri

    3-Borç senetleri reeskontu (-)

    4-Alınan depozito ve teminatlar

    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 taks.borçl.

   D-Alınan avanslar

   E-Borç ve gider karşılıkları 5.892.870,83 6.685.040,83

    1-Kıdem tazminatı karşılıkları

    2-Diğer borç ve gider karşılıkları 5.892.870,83 6.685.040,83

   F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gid.tahak. 0 0

    1-Gelecek yıllara ait gelirler

    2-Gider tahakkukları

    3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi

   G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar

    1-Gelecek yıllar ertel.veya terkin ed.KDV

    2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar

         Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı 5.892.870,83 6.685.040,83

       Yabancı kaynaklar toplamı 189.971.195,54 197.891.073,25

 III-Öz kaynaklar

    A-Ödenmiş sermaye 180.000.000,00 180.000.000,00

     1-Sermaye 180.000.000,00 180.000.000,00

     2-Ödenmemiş sermaye (-)

     3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları

     4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkl.(-)

    B-Sermaye yedekleri

      1-Hisse senetleri ihraç primleri

      2-Hisse senedi ihraç iptal krları

      3-Diğer sermaye yedekleri

    C-Kar yedekleri 39.370,55 39.370,55

      1-Yasal yedekler 39.370,55 39.370,55

      2-Statü yedekleri

      3-Olağanüstü yedekler

      4-Diğer kar yedekleri

      5-Özel fonlar

    D-Geçmiş yıllar karları

    E-Geçmiş yıllar zararları  (-) 80.143.467,02 95.209.442,45

    F-Dönem net karı (zararı) -15.065.975,43 -15.202.488,43

      1-Teşebbüsün net karı (zararı)

      2-Azınlık payları net kar (zararı) -15.065.975,43 -15.202.488,43

 Öz  kaynaklar  toplamı 84.829.928,10 69.627.439,67

 IV-Azınlık payları

          Pasif  (kaynaklar) toplamı 274.801.123,64 267.518.512,92

                                          Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi A.Ş    2017  yılı  bilançosu                                                       (Ek:1.1)

Pasif (Kaynaklar)

Önceki dönem Cari dönem

TL TL
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180.000.000,00

28.189.836,00

27.539.261,12

650.574,88

28.189.836,00  TL 

Cinsi   Miktarı Tutarı TL

4.674.840,11

218.733,26

151.050.212,89

82,64%

1.218

27.03.2018   tarih ve 3/6

     sayılı kararı ile kabul edilmiş, TCDD İşletmesi Yönetim Kur. ……….tarih ve …. sayılı kararı ile onaylanmıştır

     T icari alacaklar içindeki oranları

 9- Cari dönemde çalışan ortalama personel sayısı 

10- Bilanço, Şirket Yönetim Kurulunun

  c)Enflasyon Düzeltmesinden gelen artışlar

 8- Ana kuruluş ve ortaklıklara borç ve alacakları

  a)Ana kuruluşa borçlar

     T icari borç içindeki oranları

  b)Ana Kuruluştan alacağı

 6- Stokların Değerleme Yöntemi

     Maliyet bedeli ile değerlendirilmektedir.

 7- Cari Dönemdeki maddi duran varlık hareketleri

  a)Yıl içindeki artışlar

  b)Hurdaya ayrılan maddi duran varlıklar

 5- İşletme sahibinin veya %10 fazla sermaye sahiplerinin

     Adı Pay oranı Tutarı TL

TCDD Genel Müdürlüğü 100% 180.000.000,00

 3- Yabancı kaynaklar için verilmiş teminat mektubu tutarı

 4- Kasa ve bankalardaki döviz mevcudu

Alış kuru

Bilanço  Dipnotları                                     (Ek:1.1)

 1- Şirketin enflasyon düzelt. Tabi tutulmuş kayıtlı sermayesi

 2- Alacaklar için alınmış ipotek ve teminat tutarı

 TL'sı firmalardan alınmış banka temi. mek.bed.

 TL'sı firmalardan alınmış nakit teminat tutarı
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 A-Brüt satışlar 214.284.978,18 254.412.608,89

 B-Satış indirimleri (-)

 C-Net satışlar 214.284.978,18 254.412.608,89

 D-Satışların maliyeti (-) 219.136.151,33 229.199.073,23

Brüt satış karı vaya zararı (4.851.173) 25.213.535,66

 E-Faaliyet giderleri (-) (11.653.768) (14.905.130)

Faaliyet karı vaya zararı (16.504.941) 10.308.406,02

 F-Diğer faaliyetlerden olağan

   gelir ve karlar 4.921.845,15 5.358.867,69

 G-Diğer faaliyetlerden olağan

   gider ve zararlar (-) (1.424.092) (3.852.619)

 H-Finansman giderleri (-)

Olağan kar veya zarar (13.007.188) 11.814.654,66

 İ-Olağandışı gelir ve karlar 5.624.307,14 11.274.378,71

 J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 7.683.094,38 38.291.521,80

(15.065.975) (15.202.488)

 K-Dönem karı vergi ve diğer

   yasal yükümlülük karşılıkları (-)

                                  Dönem Karı veya Zararı (15.065.975) (15.202.488)

Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi A.Ş. (TÜDEMSAŞ) 2017 yılı Gelir Tablosu  (Ek:1.2)

Gelir ve giderler Önceki dönem TL Cari dönem TL
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(TL)

 1- Ana Kuruluş ve bağlı ortaklıklara yapılan satışlar tutarı 251.854.767,92

 2- Dönemin tüm amortisman gideri 5.312.564,36

      a) Normal ayrılan amortismanlar 5.537.219,52

      b) Enflasyon düzeltmesinden doğan

      c) Iskat ve imha edilen demirbaşlar için tahakkuk ettirilen 224.655,16

 4- Dönemin tüm finansman giderinin tamamı kar-zarar 0

      hesabına verilmiştir.

 5- Şirketin 2017 yılı enflasyon düzeltme karları

 6- Şirketin 2017 yılı arızi satış karı 1.434.780,07

 7- Şirketin 2017 yılı enflasyon düzeltme zararları

 8- Şirkette mamul üretimi için sipariş maliyeti sistemi

      uygulanmaktadır.

 9- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür 623.136,95

      Yardımcılarına faaliyet yılında sağlanan ücret ve benzeri

     menfeatler toplamı

Gelir  Tablosu  Dipnotları                              (Ek:1.2)

 3-Maddi duran varlıklara normal amortisman uygulanmaktadır.
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Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi A.Ş  2017 yılı Nakit Akım Tablosu (EK:1.3)

2016 YILI

(Bin TL)

A- Dönembaşı nakit mevcudu: 12.698

B- Dönem içi nakit girişleri 277.866

  1- Satışlardan elde edilen nakit: 253.958

      a) Net satışlar 254.413

      b) Ticari alacaklardaki azalışlar 2

      c) Ticari alacaklardaki artışlar (-) 457

      d) Alınan avanslarda azalış (-)

  2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlardan dolayı sağlanan nakit 5.359

  3- Olağandışı gelir ve kârlardan sağlanan nakit 11.274

  4- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit 122

       (Alımlarla ilgili olmayan)

      a) Menkul kıymet ihraçlarından

      b) Alınan krediler

      c) Diğer artışlar 122

  5- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit 792

       (Alımlarla ilgili olmayan)

      a) Menkul kıymet ihraçlarından

      b) Alınan krediler

      c) Diğer artışlar 792

  6- Sermaye artışından sağlanan nakit

  7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit

  8- Diğer nakit girişleri 6.361

C- Dönem içi nakit çıkışları 270.544

  1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları: 188.833

      a) Satışların maliyeti 229.199

      b) Stoklardaki artışlar

      c) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalışlar

      d) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artışlar (-) 10.598

      e) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler (-)

      f) Stoklardaki azalışlar (-) 29.768

  2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları: 14.905

      a) Araştırma ve geliştirme giderleri 2.252

      b) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri 282

      c) Genel yönetim giderleri 12.371

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

  3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları 1.903

      a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar 3.853

      b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)

      b) Nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar 1.950

  4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları:

  5- Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı: 32.680

      a) Olağandışı gider ve zararlar 38.291

      b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-) 5.611

  6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları 14.293

  7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan): 155

      a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri

      b) Alınan krediler anapara ödemeleri

      c) Diğer ödemeler 155

  8- Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan): 0

      a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri

      b) Alınan krediler anapara ödemeleri

      c) Diğer ödemeler

  9- Ödenen vergi ve benzerleri 5.619

10- Ödenen temettüler

11- Diğer nakit çıkışları 12.156

D- Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C) 20.020

E- Nakit artış veya azalışı (B-C) 7.322

TANIM
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Sermaye Yedekleri Kar Yedekleri

ÖNCEKİ DÖNEM 180.000.000 39.371 (80.143.467) (15.065.975) 84.829.928

Kar Dağıtımı

      Temettüler

      Yedeklere 

Aktarılan

Hisse Senedi İhraç 

Primleri

Ödenmiş Sermaye 

Artışı:

      Nakten

Yeniden Değerleme 

Artşlarından 

Aktarılan

Maddi Duran Varlık 

Satış Karları

CARİ DÖNEM 180.000.000 39.371 (95.209.442) (15.202.488) 69.627.440

Kar Dağıtımı

      Temettüler

   Yedeklere 

Aktarılan

Hisse Senedi İhraç 

Primleri

İştiraklerdeki 

Maddi Duran Varlık

Satış Karı 

Karşılığında 

Edinilen

Bedelsiz Hisse 

Senetleri

Maddi Duran Varlık 

Satış Karları

Ödenmiş Sermaye 

Artışı

      Nakten

Yeniden Değerleme 

Artışlarından 

Aktarılan

      Özel Fonlardan 

Aktarılan

Yasal 

ydekler

Statü 

yedekleri

Olağanüst

ü yedekler

Özel 

Fonlar
Diğer

Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi A.Ş. 2017 yılı Öz Kaynak Değişim Tablosu   (Ek:1.4)

ÖZ KAYNAK 

KALEMLERİNDE

Kİ HAREKETLER

Ödenmiş 

Sermaye 

Geçmiş Yıllar 

Karları 

(Zararları)

Dönem Net 

Karı (Zararı)

Özkaynaklar 

Toplamı

Hisse 

Senedi 

İhraç 

Pirimleri

Hisse 

Senedi 

İptal 

Karları

M.D.V. 

Yeniden 

Değerleme 

Artışları

Diğer
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ÜPK Dairesi Başkanlığı
Vagon Onarım Fab. Md.
Vagon Ür. Fab.Müd.
Metal İşleri İmalat Fab. Müd.
Kalite Kontrol D.B.
Bakım, Onarım Enerji Ür.DB
Eğitim Sağlık Sos.Hiz. DB
Arge DB
Bilgi İş. DB
Basın ve Halkla İliş. ŞM
Kaynak Koordinatörlüğü
Malz.DB
Tic. Ve Paz. DB
Mali İş.DB
Koruma Güv.ŞM
Sivil Sav.Uz.
Teftiş K.B
1.Hukuk Müş.
Pers DB
Yön. Kur. ŞM
Teknik Emn. ŞM

Genel Müdürlük

Genel Müdür Yrd. Genel Müdür Yrd.

Genel Müdür 

Yrd.

Genel Müdür 

Yrd.

                            TÜDEMSAŞ Teşkilat Şeması     (Ek:2.1)

Yönetim Kurulu Büro 

Müdürlüğü

Yönetim Kurulu


