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1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1 Sermaye Durumu ve Karar Organı 

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

Merkezi                       : Eskişehir 

Bağlı olduğu kuruluş   : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

Esas sermayesi            : 150.000.000 

Ödenmiş sermayesi     : 150.000.000 

Ödenmemiş sermayesi :  - 

 

   Tablo 1: Karar Organı (Yönetim Kurulu) Tablosu 

Karar 

organındaki 

unvanı 

 

Adı ve Soyadı 

Temsil ettiği 

bakanlık veya 

kuruluş 

 

Kuruluştaki 

görevi veya 

mesleği 

 

Görevli bulunduğu süre 

Başlama 

tarihi 

Bitiş 

tarihi 

1- Başkan Hayri AVCI  TÜLOMSAŞ Genel Müdür 22.03.2005 Devam ediyor 

2- Üye Celalettin DİNÇER Ulaştırma 

Den. ve Hab. 

Bak. 

 

BTK Kurul Üyesi 31.03.2015 Devam ediyor 

3- Üye Salih YILDIRIM Ulaştırma 

Den. ve Hab. 

Bak. 

UDHB Personel 

ve Eğitim Dairesi 

Başkanı 

 

20.06.2016 Devam ediyor 

4- Üye Cem Galip 

ÖZENEN 

Ulaştırma 

Den. ve Hab. 

Bak. 

Kalkınma 

Bakanlığı 

Ikt. Sek. ve Koord. 

Gen.Müd.V. 

 

06.10.2017 Devam ediyor 

5-Üye   Dr. A. Müfit 

ARBERK 

 

Hazine 

Müsteşarlığı 

 

Kambiyo Genel 

Müdür Yardımcısı 

 

15.08.2014 

 

30.12.2016 

 

 Didem Bahar 

ÖZGÜN YILMAZ 

Hazine 

Müsteşarlığı 

Ekonomik 

Araştırmalar Gen. 

Müd.Yard.V. 

 

07.12.2017 Devam ediyor 
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1.2 Kuruluşun Mevzuatı ve Amacı 

Şirket 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında KHK ile 

08.05.1986 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe giren Ana Sözleşmesi 

hükümleri çerçevesinde faaliyetini sürdürmekte iken, Ana Sözleşmesi, 6102 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu çerçevesinde güncellenerek 25.11.2014 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde 

yeniden yayımlanmıştır. Şirket, güncellenen bu Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde 

faaliyetini sürdürmekte olup 233 sayılı KHK ve Ana Sözleşmede saklı tutulan hususlar 

dışında özel hukuk hükümlerine tabi bulunmaktadır. 

Şirket Ana Sözleşmesinin 3 üncü maddesi ile Şirketin amaç ve faaliyet konuları; 

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

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

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

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

işbirliği ve iştiraklerde bulunmak, proje müşavirlik işleri yapmak, 

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

üretmek, 

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

-Faaliyet konularına giren alanlarda araştırma geliştirme, test ve sertifikasyon 

çalışmaları yapmak, yaptırmak,  

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

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

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

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

gerekse üçüncü kişiler lehine ayni haklar tesis etmek. 

-Faaliyet konuları ile ilgili diğer işleri yapmak, yaptırmak 

şeklinde belirlenmiştir. 
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Şirket,  233 sayılı KHK ile 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu gereğince Sayıştay tarafından 

ve 3346 sayılı Kanun uyarınca TBMM tarafından denetlenmektedir. 

Personelin özlük ve sosyal hakları konusunda;  399 sayılı KHK, 4857 sayılı İş 

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

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

uyarınca yürürlüğe konulan diğer düzenlemeler uygulanmaktadır. 

1.3 Teşkilat 

Şirketin teşkilat yapısı; karar organı (Yönetim Kurulu) ve yürütme organından (Genel 

Müdürlük) oluşmaktadır. 

Teşkilat birimleri ayrıntılı olarak ele alındığında; yönetim kurulu, genel müdür, genel 

müdür yardımcıları, genel müdüre doğrudan bağlı; Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk 

Müşavirliği, Basın ve Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Yönetim Kurulu Müdürlüğü, Özel 

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

oluşmaktadır.  

Genel kurul Şirketin en yüksek düzeydeki karar organıdır.  

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

oluşmaktadır. 

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

karar organı Yönetim Kurulu’dur. Şirketin Yönetim Kurulu genel müdür dahil 5 üyeden 

oluşur.  Genel Müdür aynı zamanda yönetim kurulu başkanıdır. Yönetim Kurulunun genel 

müdür dışında kalan ve teşebbüsü temsil edecek üyelerinden biri Hazine Müsteşarlığının bağlı 

olduğu bakan, diğerleri ilgili bakan tarafından atanmaktadır. 

Şirket Ana Sözleşmesine göre, Şirketin denetim kurulu tarafından denetlenmesi ile 

bağımsız denetimine ilişkin hususlarda 233 sayılı KHK ve Türk Ticaret Kanunu uygulanır.  

Genel Müdüre bağlı olarak faaliyetini sürdüren Teftiş Kurulu Başkanlığı; 1 Başkan ve 

2 Başmüfettiş, 2 Müfettiş (6639 sayılı Kanun gereği atama) ve 1 Müfettiş Yardımcısı (6639 

sayılı Kanun gereği atama) olmak üzere 6 denetim elemanından oluşmaktadır. 
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Şirket Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 2017 yılı teftiş programında yer alan 5 adet 

birimin teftişi gerçekleştirilmemiş olmakla birlikte, Genel Müdürlük Makamlarınca verilen 12 

adet inceleme ve 3 adet soruşturma görevleri öncelikle yapılmıştır. 

Kurumun hukuk işleri Genel Müdüre doğrudan bağlı olarak çalışan Hukuk Müşavirliği 

tarafından yürütülmektedir. Müşavirlikte 1 1. Hukuk Müşaviri, 1 Avukat, 1 Şef olmak üzere 

toplam 3 personel çalışmaktadır.  

2016 yılından 2017 yılına 44 adli, 20 idari, 2 ceza ve 7 adet icra dosyası olmak üzere 

toplam 73 adet dava dosyası devretmiş, 2017 yılında Şirket aleyhine 44 adet, Şirket tarafından 

2 adet dava açılmıştır. Aynı dönemde 39 adet adli, 5 adet idari 1 adet icra olmak üzere toplam 

45 dosya sonuçlanmıştır.  

2017 yılından 2018 yılına 74 adet dava dosyası devretmiştir. Bunlardan 25 adet adli ve 

4 adet idari dava dosyası derdest, 7 adli, 5 idari dava istinaf incelemesinde olup, 12 adli, 13 

idari, 2 ceza dava dosyası temyizdedir. 6 adet icra dosyası takiptedir. 

1.4 Toplu Bilgiler 

Şirketin son üç yılına ilişkin başlıca bireysel bilgiler aşağıda gösterilmiştir. 
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   Tablo 2: Toplu Bilgiler Tablosu 

Toplu bilgiler Ölçü 2015 2016 2017 

Son iki 

yıl  

farkı 

Artış 

veya 

azalış 

% 

Sermaye Bin TL 150.000 150.000 150.000 - -  

Ödenmiş sermaye Bin TL 150.000 150.000 150.000 -  -  

Öz kaynaklar Bin TL 183.010 185.035 205.946 20.911 11,3 

Yabancı kaynaklar Bin TL 27.766 41.930 45.857 3.927 9,4 

Toplam Aktifler Bin TL 210.776 226.965 251.803 24.838 10,9 

Yatırım için yapılan nakdi ödemeler Bin TL 12.884 11.120 10.024 8.904 80,1 

Yatırım gerçekleşme oranı (nakdi) % 84 74 65 (9) (12,1) 

Tüm alım tutarı Bin TL 126.611 147.564 147.046 (518) (0,4) 

Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) Bin TL 319.592 234.740 248.161 13.421 5,7 

Net satış tutarı Bin TL 399.179 271.549 273.119 1.570 0,6 

Stoklar Bin TL 90.700 91.893 129.730 37.837 29,2 

Memur Kişi 85 83 79 (4) (4,8) 

Sözleşmeli Kişi 298 299 337 38 12,7 

İşçi  Kişi 1.128 1.074 1.078 4 0,4 

Personele yapılan harcamalar Bin TL 115.531 131.650 135.768 4.118 3,1 

Faaliyet kârlılığı (öz kaynaklar yönünden) % 33,6 6,6 4,7 (1,9) (28,8) 

Mali kârlılık (öz kaynaklar yönünden) % 17,2 1,9 2,6 0,5 34,6 

Faaliyet kârı veya zararı Bin TL 53.611 12.186 9.616 (2.570) (21,1) 

Dönem kârı veya zararı Bin TL 27.486 3.506 5.252 1.746 49,8 

Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yasal 

yükümlülükler Bin TL 4.140 765 762 (3) (0,4) 

Dönem net kârı veya zararı  Bin TL 23.346 2.741 4.490 1.749 63,8 

 

Şirketin 2017 yılı satış hasılatı, işletme bütçesi hedefinin %67,4, revize bütçe 

hedefinin %85,3 seviyesinde kalmıştır.  

2017 yılında; 273.118 bin TL tutarında satış hâsılatı elde edilmiş, 240.750 bin TL 

tutarındaki satış maliyeti ve 22.752 bin TL tutarındaki faaliyet giderlerinden sonra 9.616 bin 

TL işletme faaliyet kârı elde edilmiştir.  

Yaklaşık geçen yıl düzeyinde gerçekleşen 2017 yılı satışlarının %94,3 oranındaki 

kısmı TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye yapılmıştır. Bu oran 2015 yılında %77,3, 2016 yılında 

%98,7 olarak gerçekleşmiştir. 
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Şirkette, öncelikle TCDD Taşımacılık A.Ş. siparişlerinin karşılanması esas olmak 

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

payını genişletme çalışmalarının etkin bir şekilde sürdürülmesi önem arz etmektedir. 

2017 yılı yarı mamul stokları önceki yıla göre %91,2 oranında artışla 28.394 bin TL 

olarak gerçekleşmiştir. Yarı mamullerdeki en önemli artış yük vagonlarında meydana 

gelmiştir. 2017 yılında 350 adet olarak imalatı planlanan Eanoss tipi vagonun 270 adedi 

tamamlanabilmesi, 50 adet Rgns tipi vagon imalatında ise gerçekleşme sağlanamaması yarı 

mamul stoklarındaki artışta önemli etken olmuştur. Vagonların tekerlek dişli takımlarında 

kullanılmak üzere tedariki öngörülen 4000 adet Komple Aks Kutusu malzemesi teminindeki 

aksaklıklar ve gecikmeler ile Rgns tipi vagonlarda TSI sürecinin uzaması üretim programını 

olumsuz etkilemiştir. 4000 adet Komple Aks Kutusu temini ile ilgili ihale süreci nihai olarak 

Temmuz/2017 ayında tamamlanabilmiş, malzeme teslim süreci ise yaklaşık bir yıllık süreyi 

kapsamıştır. Böylece vagonların tamamlanma süresi ertesi yıla sarkmış, yarı mamul stokları 

yükselmiştir. Üretim programında gecikmelere yol açan bu hususlar üzerinde titizlikle 

durularak gerekli tedbirler alınmalı; bu kapsamda ithal malzemelere olan bağımlılığı azaltıcı 

yönde çalışmalara etkinlik kazandırılmalıdır. 

1.5 Cari Yıl Bilgileri 

Şirketin 2017 yılı faaliyetleri ağırlıklı olarak, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından bir 

önceki dönem verilen vagon imalat ve lokomotif onarım siparişleri esas alınmak suretiyle 

programa bağlanarak yürütülmüş olup fonksiyonel programlar itibariyle faaliyet sonuçlarına 

aşağıda yer verilmiştir. 

1.5.1 İşletme Bütçesi 

TÜLOMSAŞ’ın 2017 yılına ilişkin olarak hazırlanan İş Programı ve İşletme Bütçesi 

Şirket Yönetim Kurulu’nun 16.12.2016 tarih ve 17/106 sayılı kararı ile kabul edilmiş; 233 

sayılı KHK’nın 9/3’üncü maddesi ile TCDD Ana Statüsünün 18’inci maddesi hükümleri 

gereğince TCDD Yönetim Kurulu’nun 26.01.2017 tarih ve 4/17 sayılı kararı ile onaylanarak 

uygulamaya konulmuştur.  

2017 yılı İş Programı ile çeşitli özelliklerde 510 vagon, 25 adet yardımcı güç ünitesi 

montajı, yarı otomatik koşum takımı tadilatı, cer motoru yedek parça imalat işleri ile muhtelif 

işlerin onarımı öngörülmüştür. Söz konusu üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için 
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gereken işgücü kapasitesi 3.376.490 adam-saat olarak belirlenmiş; bunun 1.934.532 adam-

saatinin 1.074 daimi işçi statüsü ile, 1.441.958 adam-saatlik farkın 931 adam-saati fazla 

çalışma ile ve 1.441.027 adam-saatlik işlerin dışarıya yaptırılması suretiyle karşılanması 

planlanmıştır.  

Söz konusu bütçe ile satış hasılatının 405,3 milyon TL, satışların maliyetinin 358,1 

milyon TL olacağı, brüt satış kârının 47,2 milyon TL olacağı, 26,3 milyon TL tutarındaki 

faaliyet giderleri, 26,2 milyon TL diğer olağan ve olağandışı gider ve zararlar ile finansman 

giderlerinin düşülmesi ve 10,1 milyon diğer olağan ve olağandışı gelir ve kârların eklenmesi 

sonucu dönem net kârının 4,7 milyon TL olarak gerçekleşeceği öngörülmüştür. 

2017 yılı faaliyet dönemi içinde iş programı ve işletme bütçesi revize edilmiş ve 

hazırlanan 2017 yılı Revize İş Programı ve İşletme Bütçesi TÜLOMSAŞ Yönetim 

Kurulu’nun 05.12.2017 tarih ve 15/128 sayılı kararı ile kabul edilmiş, TCDD Yönetim 

Kurulu’nun 21.12.2017 tarih ve 30/268 sayılı kararı ile onaylanmıştır.  

Revize bütçe ile satış hasılatının 320 milyon TL, satışların maliyetinin 278,7 milyon 

TL olacağı, brüt satış kârının 41,3 milyon TL olacağı, 22,7 milyon TL tutarındaki faaliyet 

giderleri, 17,2 milyon TL diğer olağan ve olağandışı gider ve zararlar ile finansman 

giderlerinin düşülmesine karşılık, 9 milyon diğer olağan ve olağandışı gelir ve kârların 

eklenmesi sonucu dönem kârının 10,4 milyon TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. 

Şirketin 2017 yılı bütçesine ilişkin toplu bilgileri, önceki yıl değerleri ile birlikte 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
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Tablo 3: Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Tablosu 

Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Ölçü 

2016 2017 

Gerçekleşen 

Bütçeye 

Göre 

Sapma  

(İlk 

Durum) 

(%) 

Bütçe 

Gerçekleşen 

Bütçeye 

Göre 

Sapma  

(İlk 

Durum) 

(%) 

İlk Durum  
Son 

Durum 

A-Personel sayısı Kişi 1.510 (2,1) 1.456 1.460 1.494 2,6 

B-Personel giderleri Bin TL 118.770 (1,5) 132.083 129.475 128.406 (2,8) 

C-Tüm alım tutarı Bin TL 115.879 (73,2) 222.766 157.371 138.156 (38,0) 

D-Başlıca alımlar 
       

1-İlk madde ve malzeme  Bin TL 101.103 (33,9) 152.852 123.783 117.956 (22,8) 

2-Hizmet alımları  Bin TL 14.776 (94,7) 69.914 33.588 20.200 (71,1) 

E-Tüm üretim maliyeti Bin TL 236.774 (58,5) 376.343 291.839 263.502 (30,0) 

F-Başlıca üretimler 

     

 

 

 

 

 -Lokomotif  Bin TL - - - - 5.770 - 

  -Vagon  Bin TL 83.558 (31,7) 114.215 99.563 74.883 (34,4) 

  -Muhtelif onarım Bin TL 142.926 (25,9) 176.024 163.180 170.828 (3,0) 

  -Diğer yapımlar Bin TL 10.289 (96,0) 86.105 29.096 12.021 (86,0) 

G-Net Satış tutarı Bin TL 271.549 (56,9) 405.306 320.073 273.118 (32,6) 

H-Başlıca satışlar 
 

            

-Lokomotif  Bin TL - - - - 6.367 - 

-Vagon  Bin TL 93.231 (31,7) 127.692 111.311 75.080 (41,2) 

-Muhtelif onarım Bin TL 165.839 (21,2) 180.625 168.286 167.327 (7,4) 

-Diğer yapımlar Bin TL 12.479 (95,6) 96.989 40.476 24.343 (74,9) 

I)-Yatırımlar (Nakdi harcama) Bin TL 11.121 (28,3) 15.500 15.500 11.121 (28,3) 

J-Dönem kârı veya zararı Bin TL 3.506 (58,6) 11.000 10.900 5.252 (52,3) 

 

2017 Yılı İş Programı ve Bütçesinde yer alan temel öngörüler ile gerçekleşen veriler 

karşılaştırıldığında çeşitli sapmaların meydana geldiği görülmektedir. Söz konusu sapmalar 

revize bütçede de meydana gelmiştir. 

1.5.2 İnsan Kaynakları 

Şirket 2017 yılı faaliyetlerini ortalama olarak 80 memur, 303 sözleşmeli ve 1.059 

daimi işçi olmak üzere toplam 1.442 personelle yürütmüş; yıl sonu personel mevcudu ise 

1.494 olarak gerçekleşmiştir. 
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Diğer yandan, 2017 yılı içerisinde hizmet alımı yoluyla yürütülen işler, ortalama 205 

yüklenici işçi ile görülmüştür.  

Memurların, atama, nakil, ilerleme, disiplin ve emeklilik işlemleri 657 ve 5510 sayılı 

kanunlar; sözleşmeli personelle ilgili işlemler 399 sayılı KHK ile bunların ek ve değişiklikleri, 

5510 sayılı Kanun ve yıllık bütçe kanunları ile Bakanlar Kurulu ve Yüksek Planlama Kurulu 

Kararları; işçilerle ilgili işlemler ise 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Kanun ile bunların ek 

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

konulan yönetmeliklere göre yürütülmektedir. 

      Tablo 4: Personel Sayı ve Harcamaları Tablosu 

Personel Sayı ve Harcamaları 

Personel Sayısı  Personel Harcamaları 

2016 2017 2016 2017 

Personel 

Sayısı  

Program 

Kadro 

Sayısı 

Personel 

Sayısı  

Toplam 

Harcama         

(Bin TL) 

Ödenek 

(Bin TL) 

Toplam 

Harcama 

(Bin TL) 

I-Yönetim kurulu üyeleri ve 

denetçiler (kuruluş dışı)  
208 286 219 

II-Memurlar 83 77 79 6.913 7.662 7.177 

III-Sözleşmeliler 299 301 337 19.947 22.022 21.860 

IV-İşçiler 1.068 1.082 1.078 91.702 107.718 99.150 

Genel toplam 1.450 1.460 1.494 118.770 137.688 128.406 

Yüklenici işçiler 198 
 

209 7.826 9.475 8.822 

Diğer giderler   236  403  403  

 

2017 yılında memur kadrolarına sözleşmeli statüden geçiş suretiyle 1 kişinin girişi 

yapılmış; emeklilik nedeniyle 4, başka kuruluşa nakil yoluyla 1 olmak üzere 5 kişinin çıkışı 

yapılmıştır. Memur sayısı geçen yıla göre 4 kişi azalmıştır. Sözleşmeli pozisyonlara ise 41’i 

açıktan atama suretiyle olmak üzere toplam 52 kişinin girişi yapılırken, 7’si emeklilik, 7’si de 

diğer muhtelif nedenlerle olmak üzere 14 kişinin çıkışı yapılmış, böylece sözleşmeli personel 

sayısı önceki döneme göre 38 kişi artmıştır. 

Aynı dönemde işçi kadrolarına açıktan atama suretiyle 50, askerlik dönüşü ve göreve 

iade yoluyla 14 olmak üzere 64 kişi alınırken, 35’i emeklilik ve 19’u diğer muhtelif 

nedenlerle olmak üzere 54 kişinin çıkışı yapılmıştır. İşçi personel sayısı geçen yıla göre 10 

kişi artmıştır.   
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Söz konusu personel hareketleri sonucu toplam personel sayısında önceki döneme göre 

44 kişilik artış meydana gelmiştir. 

2017 yılı personel harcamaları, geçen yıldan %2 fazlasıyla 135.768 bin TL olarak 

gerçekleşmiştir. 

1.5.3 Tedarik 

Şirketin üretim, yatırım ve işletme faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin 

yurt içi piyasadan yıllık iş programında öngörülen üretim hedeflerine paralel olarak, mevzuat 

hükümleri dâhilinde satın alınması işlemleri Satınalma ve İkmal Dairesi Başkanlığınca 

yapılmakta, yurtdışından alımı yapılacak malzeme ve hizmetlere ilişkin işlemler ile ürünlerin 

yurtiçi ve yurtdışına pazarlanması işlemleri ise Pazarlama Dairesi Başkanlığınca 

yürütülmektedir. 

Şirket iş programına göre üretim/onarım ve diğer faaliyetlerin yürütülmesine yönelik 

olarak temin edilecek her türlü ham madde ve malzemenin teminine ilişkin planlamalar, 

malzemenin tesellümü, stoklanması ve stokların kontrolü ile ihtiyaç birimlerine sevk edilmesi, 

hurda malzemenin toplanıp değerlendirilmesi Malzeme Dairesi Başkanlığınca 

yürütülmektedir. 

2016/1 sayılı Kamu İhale Tebliği uyarınca yaklaşık maliyeti 01.02.2016 ile 31.01.2016 

tarihleri arasında 8.168.201 TL ve 2017/1 sayılı Kamu İhale Tebliği uyarınca da yaklaşık 

maliyeti 01.02.2017 ile 31.01.2017 tarihleri arasında 8.980.120 TL olan mal ve hizmet 

alımları TÜLOMSAŞ’ın Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 

ihale edilmiştir. 

1.5.3.1 Mal Alımları 

Şirketin 2017 yılı ilk madde ve malzeme alımları program ve geçen yıl verileri ile 

birlikte aşağıda gösterilmiştir.  
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    Tablo 5: Mal Alımları Tablosu 

Alımlar 

2016 2017 

Gerçekleşen 
Program  Gerçekleşen 

Ödeneğe 

Göre 

Sapma 

(%) 

Miktar 
Tutar     

Bin TL Miktar 
Ödenek  

Bin TL 
Miktar 

Tutar 

Bin TL 

1-İlk madde ve yardımcı 

maddeler: 

    

 

 

 

          

-Yurt içi   40.010    54.995    46.501 (14,9)  

-Yurt dışı   20.876   36.719    21.857 (8,0)  

2-İşletme malzemesi, 

Yedekler ve Diğer 

Malzemeler 

              

-Yurt içi    28.085   32.671   23.606  (27,7)  

-Yurt dışı     13.738   17.056   26.060  52,8  

3-Ticari mallar               

-Yurt içi   -  -  -  -  -  -  

-Yurt dışı   -  -  -  -  -  -  

Yurtiçi alımlar toplamı   68.095   87.667   70.107 (20,0)  

Yurtdışı alımlar toplamı   34.614   53.775   47.917 (10,9)  

Genel toplam   102.709   141.442   118.024 (16,6)  

Verilen sipariş avansları               

 

2017 yılında geçen yıldan %14,9 fazlasıyla 118.024 bin TL tutarında ilk madde ve 

malzeme alımı gerçekleştirilmiştir. Toplam alımlarda programa göre %83,4 düzeyinde 

gerçekleşme sağlanmıştır.   

Yurt dışı alımların toplam alımlar içindeki payı %40,6 düzeyinde bulunmaktadır. Bu 

da, üretimde kullanılan ithal malzemelerin önemli bir hacim teşkil ettiğini göstermektedir. 

Şirketin 2017 yılındaki malzeme hareketi aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo 6: İlk Madde ve Malzeme Stokları Tablosu 

İlk madde ve malzemeler 

2016 

yılından 

devreden 

stok 

Bin TL 

2017 yılında 

2018 yılına 

devreden 

stok 

Giren 

Bin TL 

Çıkan 

Bin TL 

 

Bin TL 

 1-İlk madde ve yardımcı maddeler 25.817 73.982  66.594  33.205 

2-İşletme malzemesi, yedekler ve diğer  45.045 57.568  53.980  48.633 

Toplam 70.862  131.550  120.574  81.838 
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2017 yılında, önceki dönemden devreden 70.862 bin TL tutarındaki ilk madde ve 

malzeme stoklarına, 118.024 bin TL’si alım yoluyla, 13.526 bin TL’si ise imalat ve kuruluş 

içi nakil suretiyle olmak üzere toplam 131.550 bin TL tutarında giriş yapılmıştır.  

Aynı dönemde ilk madde ve malzeme stoklarının 114.194 bin TL’si işletmede 

kullanılmış, kuruluş içi nakil ve satış yoluyla ayrıca 6.380 bin TL tutarında çıkış meydana 

gelmiştir. Böylece gelecek yıla 81.838 bin TL tutarında ilk madde ve malzeme stoku 

devretmiştir. 

1.5.3.2 Hizmet Alımları 

Şirketin 2017 yılı hizmet alımları, program ve geçen yıl verileriyle birlikte aşağıda 

gösterilmiştir. 

            Tablo 7: Hizmet Alımları Tablosu 

Alımlar 

2016 2017 

Gerçekleşen Program  Gerçekleşen 
Ödeneğe 

Göre 

Sapma Miktar 
Tutar      

Bin TL 
Miktar 

Ödenek  

Bin TL 
Miktar 

Tutar     

Bin TL 

1-Üretim     14.776    31.375    20.200  (35,6) 

2-Temizlik    2.448    2.800    2.567 (8,3) 

3-Koruma ve Güvenlik    1.355    1.577    1.850  17,3 

4-Taşıt ve Araç Kiralama    359    444    456  2,7 

5-Yemek    2.072    3.000    2.280 (24,0) 

6-Diğer   1.591    1.654    1.669  0,9  

Toplam    22.601    40.850    29.022  (36,6) 

 

2017 yılında geçen yıldan %28,4 fazlasıyla 29.022 bin TL hizmet alımı yapılmıştır. 

Hizmet alımları içinde en önemli payı %69,6 oranıyla üretime dönük hizmet alımları 

oluşturmaktadır. 

1.5.4 Giderler 

Şirketin 2017 yılı gider grupları, program ödenekleri ve geçen yıl değerleri ile birlikte 

aşağıda gösterilmiştir.  
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   Tablo 8: Giderler Tablosu 

Giderler  
2016 yılı 

gerçekleşen  

Bin TL 

2017 

Ödenek 

Gerçekleşen 

Bin TL 

Ödeneğin 

son 

duruma 

göre fark                            

Bin TL 

Ödeneğe göre 

sapmalar 

İlk 

durum          

Bin TL 

Son 

durum      

Bin TL 

  İlk 

duruma      

göre % 

  Son 

duruma      

göre % 

 0 -İlk madde ve malzeme 

giderleri  
105.320 156.067 116.152 113.128 (3.023) (28) (3) 

 1 -İşçi ücret ve giderleri 91.702 102.530 101.718 99.150  (2.568) (3) (3) 

 2 -Memur ve sözleşmeli 

personel ücret ve giderleri 
27.068 29.553 29.969 29.256 (714) (1)  (2) 

 3 -Dışardan sağlanan fayda  

ve hizmetler 
29.343 92.904 52.065 35.723 (16.342) (62) (31) 

 4 -Çeşitli giderler  4.281 5.038 5.507 5.011 (494.924) (1) (9) 

 5 -Vergi resim ve harçlar 384 370 520 388 (132) 5  (25) 

 6 -Amortisman ve tükenme 

payları  
7.282 6.937 8.666 7.988 (678) 15  (8) 

 7 -Finansman giderleri      2 600 600 22 (578)  (96) (96) 

Toplam 265.382 394.002 315.197 290.666 (24.531)  (26) (8) 

 

Şirketin 2017 yılı giderleri geçen yıldan %9,5 fazlasıyla 290.666 Bin TL olarak 

gerçekleşmiştir. Toplam giderler içinde ilk madde ve malzeme giderlerinin payı %38,9, 

personel giderlerinin payı %44,1 olarak gerçekleşmiş olup söz konusu oranlar yaklaşık geçen 

yıl düzeyinde bulunmaktadır. 

1.5.5 Üretim ve Maliyetler 

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

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

Yardımcı Üretim fabrikalarından oluşan 2 yardımcı işletmede yürütülmektedir. 

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

onarımı, çeşitli tipte demiryolu araçlarının onarımı, dizel ve elektrikli motorlar, demiryolu iş 
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makineleri, makine, malzeme, tesisat, motorlu ve motorsuz araç ve gereç yedeklerinin imal, 

tadil ve tamiri işlerinden oluşmaktadır.  

Şirketin kuruluşundan 2017 yılı sonuna kadar; yabancı lisanslarla 809 adet, projesi 

TÜLOMSAŞ’a ait 88 adet olmak üzere toplam 897 adet lokomotif, 11.183 adet de yük 

vagonu (bojili) üretilmiştir. Ayrıca, ortak üretim olarak; Krupp/Almanya firmasıyla 8 adet 

ağır vinçli poz otosu, Rolba/İsviçre firmasıyla 5 adet kar küreme aracı üretilmiştir.  

Şirket tarafından önceki yıllarda 8 adet jeneratör setinin imalatı tamamlanmıştır. 

Montajı gerçekleştirilen jeneratör setleri Van Gölü Feribotlarında kullanılmaya başlanmıştır.  

TÜLOMSAŞ bünyesinde 20 adet CNC tezgahı bulunmaktadır. CNC dışındaki toplam 

298 adet tezgahtan 249 adedinin 1939-1999 yılları arasında, 49 adedinin ise 2000-2017 yılları 

arasında temin edildiği görülmektedir. Toplamda Şirket bünyesinde faal olarak 318 adet 

tezgah bulunmaktadır. 

Mevcut kurulu tezgahların %74’ünün (2 adedi CNC, toplam 234 tezgah) 31 yaş ve 

üzeri, sürekli arıza yapan yedek parça temini zor ve pahalı, manuel kontrollü, düşük devirli ve 

kapasiteli, emek yoğun, arızalı bekleme süreleri uzun olduğundan iş gücü ve zaman 

kayıplarına sebep olan tezgahlardır.  

Bunların büyük çoğunluğunun yerini alacak adam, enerji, yer (yaklaşık 12 adet 

tezgahın atıl kalmasıyla 2120 m2 lik bir yer), iş gücü ve zaman tasarrufu sağlayan, yüksek 

kalitede ve seri olarak imalat yapan yeni nesil 1 adet CNC İşleme Merkezi tezgahı temin 

edilmiş olup, kesin kabulü yapılarak kurulum ve faaliyete geçme çalışmaları tamamlanmıştır. 

Bilgisayarlı Sayısal Kontrollü (CNC-Computer Numerical Control) tezgahların 

gelişimine bakıldığında; CNC (Computer Numerical Control), basit NC (Nümerik Control) 

fonksiyonlarını sağlayabilen, parça programlarının yorumlanması ve program girdilerinin 

yapılması için bünyesinde kontrol elemanı olarak bilgisayar bulunduran mekanik bir 

sistemdir. 

CNC tezgahta kullanılan programlar bünyesinde düzeltme yapılarak ve aynı program 

binlerce kez kullanılarak aynı standartta iş parçası imal edilebilmektedir. Kullanıcı tarafından 

CNC tezgahlara kesici takımlar öğretilebilmekte, CNC tezgâhların kullanılması suretiyle iş 

parçalarının imalatı esnasında operatörün müdahalesi en aza indirilmekte veya tamamı ile 

ortadan kaldırılabilmektedir.  Birçok CNC takım tezgahı parça işlemesi esnasında dışarıdan 
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bir müdahale olmadan çalışabilmekte, böylece operatörün yapacağı diğer işler için zaman 

bulmasına imkan tanınmakta, bu sayede CNC tezgah operatör hataları azalabilmektedir.  

CNC tezgahlarının dezavantajlarını; detaylı bir planlama gerektirmesi, ilk yatırım 

sürecinin pahalı olması, tezgahın çalışma saat ücretinin yüksek olması, konvansiyonel 

tezgahlara kıyaslandığında daha titiz kullanım ve bakım istemesi, kesme hızları yüksek ve 

kaliteli kesicilerin kullanılması gerektiği, periyodik bakımları uzman ve yetkili kişiler 

tarafından düzenli olarak yapılmasının gerekli olduğunu saymak mümkündür.  

Ancak bu dezavantajların yanında; konvansiyonel tezgahlarda kullanılan bazı kalıp, 

mastar vb. elemanlarla kıyaslandığı zaman tezgahın ayarlama zamanının çok kısa olması, 

ayarlama, ölçü, kontrolü, manuel hareket vb. nedenlerle oluşan zaman kayıplarının ortadan 

kalkması, insan faktörünün imalatta fazla etkili olmamasından dolayı seri ve hassas imalatın 

mümkün olması, tezgah operasyonlarının yüksek bir hassasiyete sahip olması, tezgahın 

çalışma temposunun her zaman yüksek ve aynı olması, her türlü sarfiyatın (elektrik, emek, 

malzeme vb.) asgariye indirgenmiş olması, imalatta operatörden kaynaklanacak her türlü 

kişisel hataların ortadan kalkması, kalıp, mastar, şablon vb. pahalı elemanlardan 

faydalanılmadığı için sistemin daha ucuz olması, depolamada daha az hacme gerek olması, 

parça imalatına geçişin daha süratli olması, parça üzerinde yapılacak değişikliklerin sadece 

programın ilgili bölümünde ve tamamı değiştirilmeden seri olarak yapılabilmesi gibi 

avantajları bulunmaktadır.  

Önceki yıllara ait Sayıştay denetim raporlarında; Şirkette emek yoğun işler, tezgâh 

işçiliği vb. faaliyetlerin önemli bir kısmının yerli sanayiye kaydırılması yönünde bir 

yaklaşımın benimsendiği gözlenmiş olmakla birlikte; bir plan dâhilinde yüksek bilgi birikimi, 

ileri teknoloji ve mühendislik çalışması gerektiren mamul üretimi ve montajına yönelinmesi 

amacı ile üretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü fabrikalarda kurulu bulunan 319 adet tezgâhtan 

%78’ini oluşturan 248 adet tezgâhın 31 yaş ve üzerinde olduğu da dikkate alınarak; bir plan 

dâhilinde mevcut tezgâhların yenilenmesi, mümkün olduğu oranda CNC tezgâhlarına 

dönüştürülebilmesi konusunun etüt edilerek uygulanabilirliği konusunda bir çalışma 

yapılması önerilmiştir. 

Faaliyet yılı denetimlerinde, iş programları ve yatırım ödenekleri göz önünde 

bulundurularak yenileme çalışmalarının sürdürüldüğü, 2016 yılında 23 adet tezgâhın satışının 

gerçekleştirildiği ve 2017 yatırım programı kapsamında 1 adet yeni tezgâh alındığı 

görülmüştür. 
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2007 yılı başında AB ülkelerinde kanunlaşıp yürürlüğe giren Trans-Avrupa 

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

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

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

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

çalıştırabilmeleri için sertifika alınması gereği ortaya çıkmıştır.  

Şirkette geçmiş yıllardan bu yana sürdürülmekte olan TSI sertifikasyon çalışmaları 

kapsamında yük vagonu bojisi ile Rilnss, Eanoss ve Rgns Tipi vagonlar için TSI  uygunluk 

sertifikasyon sürecinin tamamlandığını ve yetkili kuruluş tarafından belgelendirildiği; Araba 

Taşıma Vagonu, Hafifletilmiş Yük Vagonu ve H Tipi kompakt frenli Y25 Tipi Boji için 

sertifikasyon sürecinin devam ettiği belirlenmiştir. Ayrıca Yük vagonlarının bakım-onarım ve 

revizyonu için bir gereklilik olan ECM  (Entity in Charge of Maintanance) sertifikasyonu 

sürecinin tamamlandığı ve belgesinin alındığı görülmüştür. 

Şirkette üretilen lokomotiflerin güncel standart ve normlara uygunluğunun uluslararası 

bağımsız denetim kuruluşlarınca periyodik olarak denetlenmekte olup, yine Şirket tarafından 

üretilerek ihraç edilen yeni nesil DE 37000 tipi ve DE 36000 Tipi lokomotifleri de TSI 

sertifikasyonuna sahip bulunmaktadır. 

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

yoluyla edinilen bilgilerin kalıcılığının sağlanması ve teknolojik gelişmelere uyarlanması, 

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

çalışmaları büyük önem arz etmektedir.  

Yüksek teknolojiye ulaşılmasında AR-GE faaliyetlerinin önemi son derece büyüktür. 

Zira teknolojik gelişmeler, üretim adına satın alınan teknoloji transferleri ile 

sağlanamamaktadır. Teknoloji transferi yapıldıktan sonra sağlanan bilgi aktarımının 

özümsenmesi ve üretimde elde edilen bu bilgiler ışığında yapılacak AR-GE çalışmalarıyla 

yüksek teknolojiye sahip ürünlerin üretimlerinin yapılması mümkün olabilecektir. 

AR-GE ile ilgili olarak Uzun Vadeli Strateji perspektifinde hazırlanan ve 2014-2018 

dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planında Kamu İşletmeciliği konusunda; "KİT’ler, 

istikrarlı yüksek büyümeye katkı sağlamak amacıyla teknolojik altyapılarını ve AR-GE 

faaliyetlerini geliştirerek katma değeri yüksek ürünlere yoğunlaşacak, yerli enerji 

kaynaklarından faydalanacak ve ihracata yönelik yeni fırsatları değerlendirecektir.” 
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Bilim, Teknoloji ve Yenilik konusunda; “Uluslararası düzeyde rekabetçi ve yüksek 

katma değerli yeni sektörler, ürün ve markalar ortaya çıkaracak AR-GE ve yenilik 

programları hayata geçirilecektir.  

AR-GE desteklerinde koordinasyon sağlanacak ve mevcut destek programları etki 

analizi çalışmaları yapılarak gözden geçirilecektir. AR-GE faaliyetleri, öncelikli alanlarda 

oluşturulacak ortak hedefler çerçevesinde, ticarileştirmeyi de içerecek şekilde piyasa şartları 

gözetilerek bütünsellik içinde desteklenecektir.” şeklinde politikalar belirlenmiştir. 

Orta Vadeli Planın 2015-2017 yıllarını kapsayan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve 

Özelleştirme bölümünde; “KİT’ler, teknolojik altyapılarını ve AR-GE faaliyetlerini 

geliştirerek katma değeri yüksek ürünlere odaklanacak, yerli enerji kaynaklarından 

faydalanacak ve ihracata yönelik yeni fırsatları değerlendirecektir” denilmiştir. 

Şirkette geçmiş yıllardan beri yürütülen AR-GE çalışmaları ile ilgili olarak önemli 

aşamalar kaydedildiği, AR-GE merkezi kurulduğu, halen 60 personelin merkezde görev 

yaptığı, TÜBİTAK ve üniversitelerle işbirliği dahilinde önemli projeler geliştirildiği 

belirlenmiştir. 

AR-GE çalışmaları kapsamında yürütülen önemli projelerden biri de milli yüksek hızlı 

tren projesidir. Milli yüksek hızlı tren projesi çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir. Bu 

kapsamda, TCDD tarafından Sanayi İşbirliği Programı (SİP) yöntemi ile belli istekliler 

arasında hızlı tren imalini gerçekleştirmek üzere 05.04.2018 tarihinde ön yeterlik ihalesine 

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

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

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

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

TÜLOMSAŞ’da kurulacak tesiste imal edilmek üzere toplam 96 adet YHT seti temini ön 

görülmüştür. Ancak, söz konusu ihale, TCDD tarafından, “SİP konusunda Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı tarafından, yeni bir Yönetmeliğin yürürlüğe konulması, söz konusu 

Yönetmeliğin yerlileştirme amacına yönelik uygulama ve takip kolaylığı sağlaması, ayrıca 

aday firmalardan gelen ihale şartnamesi ile ilgili öneri ve açıklamaların değerlendirilebilmesi” 

gerekçeleriyle 19.03.2018 tarihinde iptal edilmiştir. 

Şirket tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen üretim programı ve gerçekleşme 

değerleri geçen yıl verileri ile birlikte aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 9: Üretim Türü Tablosu 

Üretim Faaliyetleri Ölçü 2016 Yılı gerçekleşen 

2017 Yılı Gerçekleşme % 

Revize  program Gerçekleşme 
Programa 

göre 

2016 Yılına 

göre 

1-TCDDT Yapım  İşleri:    
         

  

1.2   Eanoss Tipi Vagon Yapımı (TSI'lı) Adet-Saat  205 146.625 350 652.400 270 319.756 77 49 132 218 

1.3   Rilnss Tipi Vagon Yapımı Adet-Saat 116 160.543 - - - - - - - - 

1.4   Balast Tipi Vagon Yapımı Adet-Saat 60 45.120 - - - - - - - - 

1.5   Araba Taşıma Vagon Yapımı (TSI'lı) Adet-Saat  -  - - - - - - - - - 

1.6  Rgns Tipi Vagon Yapımı (Hafifletilmiş Yük 

Vagonu - TÜBİTAK Projesi) (TSI'lı) 
Adet-Saat - - 50 89.150 - 23.535,5 - 26 - - 

1.7  Vagon yapım kalıp kolaylık işleri  Saat  - 722  1000 - 517 - 51,7 - 72 

1.8  Diğer Yapım İşleri  Saat  - 86.204,5  25.650 - 93.045,5 - 362 - 108 

TCDDT Yapım İşleri Toplamı   
 

439.214,5  768.200  436.854  57  99 

2- Lokomotif  Bakım Ve Onarım İşleri  
   

        

2.1   DE-E-DH Loko Ağır Hasar Onarımı  Adet-Saat  4 32.242,5 4 43.200 4 44.823,5 100 104 100 139 

2.2   DE-E-DH Loko Hafif Hasar Onarımı  Adet-Saat  8 4.642 10 23.600 9 13.242,5 90 56 113 285 

2.3   DE Lokomotif Revizyonları  Adet-Saat  64 547.200 52 507.692 52 510.271 100 101 81 93 

2.4   DH Lokomotif Bakımları  Adet-Saat 6 20.190 5 18.905 5 18.041 100 95 83 89 

2.5   DE - DH Ve E Tipi Loko Arıza Onarımı Adet-Saat 8 7.002,5 20 20.000 22 17.727,5 110 89 275 253 

2.6   E 43000 Tipi Loko İçin E2 Revizyonu   Adet-Saat  15 118.498 6 51.264 6 49.633,5 100 97 40 42 

2.7   DE-E Loko.Komp.Boji Ve Mek. Bak.  Adet-Saat  2 7.743 6 17.267 6 13.586,5 100 79 300 175 

2.8   Diğer Onarım Ve Bakım İşleri  Saat  -  27.848  31.129  7.958 - 26 - 29 

Lokomotif Bakım Ve Onarım Toplamı      765.365  713.057  675.283,5  95  88 

3-Loko Komponentleri:    
  

        

3.1  Dizel Motor Onarımı Ve Bakımı  Adet-Saat  9 14.504 14 25.060 14 23.689,5 100 95 156 163 

3.2   Cer Motor Onarımı   Adet-Saat  249 76.709 170 54.400 172 63.220 101 116 69 79 

3.3  Tekerlek Onarımı  Adet-Saat  179 32.155,5 246 22.394 290 17.117 118 76 162 53 

3.4  Loko Komp. Diğer On. Ve Bak. İşl.  Saat  -  32.853  24.519  35.298 - 144 - 107 

Loko Komponentleri Toplamı     156.221,5  126.373  139.324,5  110  89 

4-Vagon Onarım Ve Komponentleri     
  

        

4.1   Vagon Onarımı  Adet-Saat  150 13.085 202 94.880 200 25.475 99 27 133 195 

4.2   Yarı Oto. Koşum Tak. Tadilatı Vgon-Saat  2 180 - - - - - - - - 

4.3   Diğer Vagon Onarım İşleri Saat -  -  20.565  19.128 - 93 - - 

Vagon Onarım ve Komponentleri Toplamı   
 

13.265  115.445  44.603  39  336 

5. Diğer Onarım İşleri:                

5.1  Dmy Fab.Bağ.Ort.Yap.Diğ.Ona.İşleri  Saat  - 13.482,5  1.250  10.368 - 829 - 77 

5.2  Böl.Lim.Mer.Dai.Yap.Diğ.Ona.İşleri  Saat  - 21.941  19.810  44.733 - 226 - 204 

Diğer Onarım İşleri Toplamı Saat  
 

35.433,5  21.060  55.101  261  155 

TCDD Onarım İşleri Toplamı ( 2+3+4+5)  Saat  
 

970.285  975.935  914.312  94  94 

TCDD Yapılan  İşleri (1+2+3+4+5)  Saat  
 

1.409.499,5  1.744.135  1.351.166  77  96 

6.TCDD Dışına Yapılan İşler:    
  

        

6.1 DH 10000 Tipi Lokomotif Yapımı  Adet-Saat  - - 1 9.000 1 

22.496 

100 

90 - 631 6.2 Cer Motor İmalatı (Yeni Kapı Tramvayı)  Adet-Saat  -  - 200 16.000 197 99 

6.4 Çeşitli Yapım İşleri   Saat  -   3.565  100   

6.5 Çeşitli Onarım İşleri   Saat  -  12.214  14.144  15.379 - 109 - 126 

TCDDT Dışına Yapılan İşler Toplamı Saat    15.779  39.244  37.875,5  97  240 

Üretim Toplamı ( 1+2+3+4+5+6) Saat    1.425.278,5  1.783.379  1.389.041,5  78  97 

7.Şirket İçin Yapılan İşler Toplamı  Saat    350  83.360  1.100 - 1 - 314 

Üretim Toplamı ( 1+2+3+4+5+6+7) Saat    1.425.628,5  1.866.739  1.390.141,5  75  98 

8.Endirekt İşçilikler Toplamı  Saat    5.177  328.434,5  8.914 - 2,7 - 172 

Şirket Genel Toplamı (1+2+3+4+5+6+7+8) Saat    1.430.805,5  2.195.173,5  1.399.055,5  64  98 
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Şirketin 2017 yılı Revize İş Programıyla TCDD siparişi olarak, 768.200 üretim saati 

karşılığı 400 adet vagon imalatı planlanmış, yıl sonu itibarıyla 436.854 saat karşılığı 270 adet 

vagonun imalatı tamamlanarak vagon sayısı itibarıyla %77, üretim saatleri itibarıyla %57 

gerçekleşme sağlanmıştır. 

2017 yılında TCDD’nin lokomotif imalat siparişi söz konusu olmamış, TCDD dışına 

DH 10000 tipi 1 adet lokomotif imalatı yapılmıştır.  

Aynı dönemde lokomotif, loko komponentleri, vagon ve vagon komponentleri bakım 

ve onarımı ile diğer muhtelif onarım faaliyetleri de yürütülmüştür. 

Şirketin yapım ve onarım işleri ile ilgili bilgilere aşağıda yer verilmiştir. 

-TCDD siparişi yük vagonu yapım işleri:  

Revize iş programında vagon yapım ve kalıp kolaylık işleri için toplam 742.550 adam-

saat işçilik planlanmış, gerçekleşme %46,3 oranında 343.808,5 adam-saat olmuştur.  

Revize iş programında 350 adet TSI sertifikalı olarak planlanan Eanoss tipi vagon 

yapım işleri için 652.400 adam-saat işçilik planlanmıştır. Programa göre işçilik olarak 

gerçekleşme % 49 oranında 319.756 adam-saat olmuş, %77 oranında gerçekleşme ile 270 

adet TSI sertifikalı vagon imalatı yapılmıştır.   

Revize iş programında 50 adet TSI sertifikalı RGNS tipi vagon (Hafifletilmiş vagon) 

yapım işleri için 89.150 adam-saat işçilik planlanmıştır. Programa göre işçilik olarak 

gerçekleşme %26,4 oranında 23.535,5 adam-saat olmuş, TSI sertifikasyon çalışmaları ile 

ihzarat çalışmaları yapılmış, ancak gerçekleşme sağlanamamıştır. 

Revize iş programında vagon yapımı kalıp kolaylık işleri için 1.000 adam-saat işçilik 

planlanmış, 517 adam-saat gerçekleşme olmuştur.  

Revize iş programında 25 adet DE 24000 tipi APU temin ve 25 adet DE 24000 tipi 

APU montajı programlanmış, 25 adet DE 24000 tipi APU temini, 25 adet DE 24000 tipi APU 

montajı gerçekleştirilmiştir.   

Ayrıca yedek parça imalatları vb. işlerin yapılması için 25.650 adam-saat işçilik 

programlanmış, buna karşılık toplam 93.045,5 adam-saat çalışma yapılmıştır. 
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-TCDD dışına yapılan işler:  

TCDD dışına yapılan yapım işleri için toplam 25.100 adam-saatlik bir işçilik 

programlanmış, 22.496 adam-saatlik bir çalışma yapılmıştır. Bu kapsamda Eti Maden siparişi 

olarak 1 adet DH 10000 Tipi Lokomotif yapımı gerçekleştirilmiştir. 

-TCDD onarım işleri:  

2017 yılında çeken-çekilen araçların onarımları kapsamında; 58 adet lokomotif 

revizyonu, 5 adet lokomotif bakımı, 35 adet lokomotif onarımı, 14 adet dizel motor onarımı, 

172 adet cer motoru onarımı, 290 adet lokomotif ve 1.301 adet vagon tekerlek onarımı ve 

çeşitli miktar ve sayıda diğer onarımlar gerçekleştirilmiştir. Şirket dizel elektrikli ana hat 

lokomotif tiplerinden Societe Francaise D‟exportation De Material De Traction/Fransa lisansı 

ile üretilen DE24000, General Motors, EMD/ABD teknik yardımı ile üretilen DE22000 ve 

DE33000,  elektrikli anahat lokomotiflerinden Toshiba/Japonya Lisansı ile üretilen E43000, 

General Electric-GE/ABD lisansı ile DE 36000, Hyundai  Rotem/Güney Kore lisansı ile E 

68000, dizel hidrolik manevra ve ana hat lokomotiflerden lisansı TÜLOMSAŞ’a ait DH7000 

ve DH9500, Krauss-Maffei lisansı ile dizel elektrikli manevra ve ana hat DE11000 tipi 

lokomotiflerin revizyon bakım ve onarımlarını gerçekleştirmektedir.  

Anılan lokomotiflerin farklı markalarda ve farklı ülkelerde üretilmiş olması bunların 

revizyon onarım ve bakımları için gerekli malzeme tedarikini olumsuz etkilemektedir. Yine, 

bu kadar farklı tipte lokomotifin kullanımı açısından işletme esnasında sorunlar yaşanması 

olağan bir hale gelmektedir. Özellikle E43000 tipi elektrikli lokomotifler ile DE11000 tipi 

dizel elektrikli lokomotiflerin Türkiye koşullarına uygun tasarıma sahip olmaması bunların 

işletmede kullanımlarını, bakım ve onarımlarını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle çok sayıda tip 

lokomotif yerine, belirli tip lokomotifte uzmanlaşmaya ve markalaşmaya gidilmesi önem arz 

etmektedir.  

2017 yılında 675.283 adam-saat lokomotif bakım ve onarımlarında, 63.220 adam-saat 

cer motoru onarımlarında, 44.603 adam-saat vagon onarımlarında kullanılmıştır.  

Diğer yandan,  TCDD’nin çeşitli birimleri ile diğer bağlı ortaklıkların muhtelif işleri 

için 21.060 adam-saatlik işçilik programlanmış 55.101 adam-saatlik çalışma yapılarak 

programa göre %261 gerçekleşme olmuştur.   
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-TCDD dışına yapılan onarım işleri:  

Bu kapsamda 14.144 adam-saat işçilik programlanmış, 15.379 adam-saat işçilik 

kullanılarak çeşitli kuruluşlara ait bazı onarım işleri yapılmıştır. 

-Cer iadeleri ve garanti kapsamında yapılan işler: 

Lokomotif ve vagon üretimi ile onarım ve revizyon işleri tamamlanıp TCDD’ye ve 

diğer müşterilere gönderilen ürünlerden, çeşitli arızalar ortaya çıkması üzerine Şirkete geri 

gönderilen ve veya garanti kapsamında yerinde yeniden işleme tabi tutulan lokomotif ve 

vagonlar cer iadeleri ve garanti kapsamında yapılan işler olarak adlandırılmaktadır. 

Şirket tarafından üretimi yapılan lokomotif ve vagonlar için 2 yıl, revizyonu (planlı 

bakım onarım) için ise 6 ay garanti verilmektedir.  

Son beş yıl itibariyle garanti kapsamında yapılan işler aşağıdaki gibidir: 

2013 yılında yeni üretim lokomotiflerden 34, yeni üretim vagondan 16, lokomotif 

onarımından 56, vagon onarımından 10 ve raybüs onarımından 5 iade, 

2014 yılında yeni üretim lokomotiflerden 26, yeni üretim vagondan 21, lokomotif 

onarımından 51, vagon onarımından 11 ve raybüs onarımından 5 iade,  

2015 yılında yeni üretim lokomotiflerden 4, lokomotif onarımından 16, vagon 

onarımından 3 ve raybüs onarımından 3 iade,  

2016 yılında yeni üretim lokomotiflerden 17, yeni üretim vagonlardan 12,  lokomotif 

onarımından 26, raybüs onarımından 1 adet iade, toplamda 55 iade 

2017 yılında ise yeni üretim lokomotiflerden 12, yeni üretim vagonlardan 10, 

lokomotif bakım ve onarımın faslından 17 adet iade, toplamda 49 iade olmuştur. 

2017 yılında bakım, onarım ve revizyon için gelen lokomotiflerle ilgili olarak garanti 

kapsamında geri dönüşlerde en çok cer motor arızaları ve Elektrikli lokomotiflerin kataner 

hattından enerji almasını sağlayan pantografın devreye girmesini sağlayan cihaz arızaları 

ortaya çıktığı belirlenmiş olup bunların bakım, onarım ve revizyonu yapılan ürünler bazında 

%17 oranında (toplam iade sayısı 17 olup bakım, onarım ve revizyon yapılan toplam 

lokomotif sayısı 98 adettir) olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu cihazın arıza yapan elektronik 
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kartlarında gerekli düzeltmeler ve yazılım değişikleri gerçekleştirilmek suretiyle arıza 

tamamen giderilmiştir. 

Cer Motor arızaları konusunda ise, revizyonları yapılmakta olan cer motorları işletme 

şartlarında uzun yıllardır kullanıldığından, son yıllarda mekaniksel olarak metal yorgunlukları 

ve elektriksel olarak izolasyon düşüklüklerinin tespit edildiği; mekanik sorunların en aza 

indirilmesi amacıyla montajda kullanım aşamasında iyileştirme ve yenileme yoluna gidildiği; 

elektriksel sorunların azaltılması için de özellikle kutup imalatlarına ağırlık verildiği 

anlaşılmıştır. Ayrıca, izolasyon değerlerinde iyileştirme sağlanması amacıyla mevcut 

emprenye sisteminin modernizasyonu için 2015 yılında planlı yatırım öngörülmüştür. Elektrik 

Makinaları Fabrikası kendi imkânları ile mevcut emprenye sisteminde iyileştirme yapmıştır. 

Son 5 yılda Şirkette üretimi yapılan vagonlarda garanti kapsamında ortaya çıkan 

başlıca geri dönüş nedenleri ise; 

-Manyezit vagonlarında üst kapak açma milinin kırılması, tampon seviyesinin uygun 

olmaması,  

-Balast vagonlarında el fren mekanizmasının ve açma kapama kapaklarının zor 

çalışması, boşaltma mekanizmasına ait bagaların işletim sırasında yerinden çıkması olarak 

belirlenmiştir. 

Yapılan çalışmalar sonucunda bu hataların tekrarlanmasının önüne geçmek için 

manyezit vagonu üst kapak açma milinin daha kuvvetli hale getirilmesi amacıyla proje tadilatı 

ve malzeme değişikliği yapılmıştır, gelen vagonlara bu tadilat uygulanarak sorun 

çözümlenmiştir. Balast vagonlarında el fren mekanizmasının montajı operasyonunda kontrol 

sıklığını artırmak için kalite kontrol operasyonlarının artırılmasına ve bagaların yerinden 

çıkmasının engellenmesi için de önleyici kapak takılmasına karar verilmiştir. Balast 

vagonlarında proje tadilatı yapılmış ve gelen vagonlara bu tadilatın uygulanmasına devam 

edilmektedir. 

Önceki yıllara ait Sayıştay denetim raporlarında, “Şirkette üretimi ve onarımı yapılan 

lokomotif ve vagonların TCDD’ye ve diğer müşterilere sevkinden sonra, bunların bir 

kısmında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle, garanti kapsamında onarımı ve tamiri yapılmak 

üzere tekrar Şirkete gönderilen veya yerinde arızası giderilen ürünlerin durumları ve arıza 

nedenleri ile ilgili çalışmalar titizlikle sürdürülerek, bu tür arızaların olabildiğince asgariye 
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indirilmesi ve cer iade oranlarının daha da düşürülmesi için gerekli tedbirlerin alınması” 

önerilmiştir.  

Şirket garanti kapsamında geri dönüşleri, nedenleri ile incelediğini, tespit edilen 

arızalarla ilgili kök neden analizi yapılarak, arızaların tekrarının önlenmesi için çalışmaların 

sürdürüldüğünü, arızalara mümkün olduğunca mahallinde müdahale edilerek ürünlerin daha 

kısa sürede servise verilmesi ve iade oranlarının daha da düşürülmesi için gerekli titizliği 

göstereceğini bildirmiştir. Sürecin devam ettiği anlaşılmıştır. 

Şirketin 2017 yılı üretim faaliyetleri (yapım ve onarım işleri) ile ilgili toplam üretim 

giderleri, program ve önceki yıl değerleriyle birlikte aşağıda gösterilmiştir. 

      Tablo 10: Üretim Maliyetleri Tablosu 

Toplam Üretim giderleri  
(Yapım ve Onarım) 

2016 2 0 17 

Gerçekleşen 
Program 

(Revize) 
Gerçekleşen 

Programa 

göre fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL % % 

1-Üretimle doğrudan ilgili giderler: 
       

-İlk madde ve malzeme 102.032 43 114.521 39 109.545 42 4 

-Direkt işçilik 22.325 9 27.485 9 24.252 9 (12) 

-Genel üretim giderleri 115.889 48 149.833 51 129.697 49 (13) 

Toplam (1) 240.246 
 

291.839  263.494  (10) 

2-Üretimle dolaylı ilgili giderler 
  

     

Toplam (2) 
  

     

Toplam (1+2) 240.246 100 291.839 100 263.494 100 (10) 

3-Yarı mamul değişmeleri (+,-) (3.781) 
 

(7.674)  (13.546)   

4-Üretim giderlerinden indirimler (-) (1.725)  -  (1.787)   

-Ara ve yan ürün giderleri 
  

     

5-Maliyet Giderleri Toplamı 234.740 
 

284.165  248.161  (13) 

 

2017 yılında yapım ve onarım işlerine ait tüm giderler toplamı geçen yıla göre %9,7 

oranında artarak 263,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bunun 92.088 bin TL’sini yapım 

işleri üretim maliyetleri, 156.073 bin TL’sini onarım işleri maliyetleri oluşturmuştur. 

Toplam üretim giderleri içinde ilk madde ve malzeme giderlerinin payı geçen yıla göre 

1 puanlık azalışla %42 olarak gerçekleşirken, genel üretim giderlerinin payı 1 puanlık artışla 

%49 olarak gerçekleşmiş, direkt işçilik giderlerinin payı ise %9 ile aynı oranda kalmıştır. 
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Genel üretim giderleri içinde yer alan endirekt işçilik payı da dikkate alındığında, toplam 

üretim giderleri içindeki toplam işçilik giderleri payının %27,8 olduğu görülmektedir. 

Gider gruplarının üretim maliyetleri içindeki payı üretim konusu mamulün niteliğine 

göre dönemsel farklılık gösterebilmektedir. 

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

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

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

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

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

sağlıklı bir verimlilik analizi yapılamamaktadır. Ancak kurulu kapasite ve işçilik 

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

payları incelenerek bir değerlendirme yapılabilmektedir.  

Şirketin 2017 yılı için kapasiteden yararlanma oranları:  

Lokomotif imalat kapasitesinden yararlanma oranı = 1/45 = % 2   

Vagon imalat kapasitesinden yararlanma oranı = 270/400 = % 68   

Şirketin üretim kapasitesinin bir kısmı onarım işlerinde kullanılmaktadır.  

Şirketin 2017 yılında işçilik kapasitesinden (İK) yararlanma oranları:  

-Kullanılan İK / Planlanan İK = 1.882.804,5 / 2.195.173,5 = % 85,77  

-Direkt üretimde kullanılan İK/Kullanılan İK=1.399.055,5/1.882.804,5 = % 74,31 

-Direkt üretimde kullanılan İK/Planlanan K=1.399.055,5/2.195.173,5 = %63,73 

şeklinde gerçekleşmiştir. 

1.5.6 Pazarlama 

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

satın alma faaliyetleri Pazarlama Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Pazarlama 

Dairesi bünyesinde yurt içi satış pazarlama şubesi, yeni ürün servis hizmetleri şubesi, ihracat 

şubesi, ithalat şubesi ve satış sonrası hizmetler şubesi bulunmaktadır. 

  



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 25 

 

1.5.6.1 Satışlar 

Şirketin 2017 yılı satış programı ve gerçekleşmeleri önceki dönem değerleriyle birlikte 

aşağıda gösterilmiştir.  

    Tablo 11: Satışlar Tablosu 

  

 

2016 2017 

Satışlar Ölçü Gerçekleşen Program Gerçekleşen 

  

   

İlk durum Son durum 

  

  

 

Miktar 

Tutar      

Bin TL Miktar 

Tutar    

Bin TL Miktar 

Tutar 

Bin TL Miktar 

Tutar 

Bin TL 

 1 Esas ürün :                    

  a) Yurt içi :            

 

      

  aa) Lokomotif satışları            

 

      

      -TCDD   Adet         

      -Diğerleri;  Adet        1 6.367 

  ab) Yük vagonu satışları:            

      -TCDD   Adet 381 93.231 510 127.692 400 111.311 270 75.080 

      -Diğerleri  Adet          

  ac) Lokomotif onarımları            

      -TCDD   Adet 105 117.104 99 118.426 97 111.522 98 106.100 

      -Diğerleri            

  ad)  Vagon onarımları:            

      -TCDD   Adet 151 9.936     200 14.000 202 14.101 201 14.017 

      -Diğerleri            

  ae) Çeşitli imalatlar:            

      -TCDD        10.942  29.458  22.987  18.752 

      -Diğerleri     1.537  67.733  17.479  5.592 

  af) Çeşitli onarımlar:            

      -TCDD      37.015  46.391  38.742  44.002 

      -Diğerleri     1.614  1.606  3.921  3.199 

     a)  Yurt içi satış toplamı     271.380  405.306  320.063  273.109 

  b) Yurt dışı :            

     - İhraç kaydıyla      32      9 

    - Çeşitli imalat ve onarımlar     137       

Yurt dışı satış toplamı (b)     169      9 

 Genel toplam (a+b)     271.549      273.118 

 

Şirketin 2017 satışları geçen yıla oranla %1 oranında artmış ve satışların tamamına 

yakını yurtiçine yapılmıştır. Satışlarda kayda değer bir artışın olmamasının en önemli nedeni 

TCDD’den lokomotif siparişi alınmamasıdır. 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının 
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Serbestleşmesi Hakkında Kanunla demiryolu sektörünün serbestleşmesi ve rekabetin 

genişleyeceği göz önünde bulundurularak TÜLOMSAŞ’ın yurt içi ve yurt dışı pazarlara ve 

alternatif piyasalara yönelmesi faaliyetlerine etkinlik kazandırması satışlarda artışın 

sağlanması hususu önem arz etmektedir.  

Şirketin 2017 yılına ilişkin mamul, yarı mamul ve ticari mal stoklarına ilişkin 

gerçekleşme değerleri önceki yıl değerleriyle birlikte aşağıda gösterilmiştir.  

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

Stoklar 

2016      

yılından 

devreden 

stok 

2017 yılında 

2018 

yılına 

devreden 

stok 

Giren Çıkan 
 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

1-Esas ürünler 
    

2- Yan ve ara ürün 14.849 261.365 247.820       28.394 

     a)Yapım İşleri 8.055  97.002 91.748 13.309 

1)TCDD’ye yapılanlar 

2)TCDD dışına yapılanlar 

7.798 

257 

89.721 

7.281 

84.217 

7.531 

13.302 

7 

     b)Onarım İşleri 6.793 164.364 156.072 15.085 

1)TCDD’ye yapılanlar 6.490 

303 

162.040  

2.324 

153.633 

2.439 

14.897 

188 2)TCDD dışına yapılanlar 

Genel toplam 14.849 261.365 247.820 28.394 

 

Yıl sonu itibarıyla mamul stoku bulunmamakta, 13.309 bin TL’si yapım işlerine, 

15.085 bin TL’si onarım işlerine ait olmak üzere toplam 28.394 bin TL yarı mamul stoku 

bulunmaktadır. 

1.5.6.2 Satış Sonuçları 

Şirketin 2017 yılına ait satış sonuçları, satış programı ve önceki yıl gerçekleşmeleriyle 

birlikte aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 13: Satış Sonuçları Tablosu 

Satış Sonuçları 
Net                 

satışlar 

Satışların 

maliyeti 

Faaliyet 

giderleri 

Satış 

maliyetleri 

toplamı 

Faaliyet 

kârı/  

zararı 

Net 

satışlara 

göre 

kar/zarar 

Satış 

maliyetine 

göre kâr/ 

zarar 

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

1-Esas ürün:     

 

  

 

    

   a)Yurt içi  273.110  240.744 22.752 263.496 9.614  3  4 

aa)Lokomotif Satışları 6.367 5.271 498 5.770 597 9 10 

ab)Yük vagonu Satışları 75.081 68.417 6.466 74.883 198 0 0 

ac)Lokomotif Onarımları 106.100 95.095 8.987 104.082 2.018 2 2 

ad)Vagon Onarımları 14.017 12.544 1.185 13.729 288 2 2 

ae)Çeşitli İmalatlar 24.344 10.983 1.038 12.021 12.323 51 112 

af)Çeşitli Onarımlar        

-TCDD 44.002 45.995 4.347 50.342 (6.340) (14) (13) 

-Diğerleri 3.199 2.439 230 2.669 530 17 20 

   b)Yurt dışına               

-Çeşitli İmalat ve Onarımlar 9 5 1 6 3 33 50 

Yurt içi satış toplamı  273.110 240.744 22.752 263.496 9.614  3 4 

Yurt dışı satış toplamı  9 5 1 6 3  33 50 

Genel toplam  273.119 240.749 22.752  263.502 9.617  3  4 

Satış programı  320.063 278.768 22.758 301.526 18.537  6 6 

Geçen dönem satış sonuçları  271.549 236.774 22.590 259.364 12.186  4 5 

Programa göre fark  (46.944)  (38.019)  (6) (38.024) (8.920)  (19) (23) 

 

Şirket 2017 yılında 263,5 milyon TL satış maliyetine karşılık 273,1 milyon TL net 

satış hasılatı elde etmiş, faaliyet karı önceki yıla göre %26,7 oranında azalarak 9,6 milyon TL 

olarak gerçekleşmiştir. 

1.5.7 Bağlı Şirketler/Ortaklıklar ve İştirakler 

Şirketin bağlı ortaklığı ve iştiraki mevcut değildir. 

1.5.8 Yatırımlar 

2017 Yılı Programı ile 2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 

İzlenmesine Dair 03.10.2016 tarih ve 2016/9368 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında özetle; 

toplu projelerin detay programlarının Kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu Bakanın, 

üniversitelerde rektörün ve diğer kurumlarda kurum üst düzey yöneticisinin onayıyla 
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belirleneceği ve Kalkınma Bakanlığına bildirileceği, tadat edilmeyen toplulaştırılmış projenin 

alt proje ve ödeneklerinin Kuruluş tarafından belirlenip bağlı veya ilgili olduğu bakanın, 

üniversitelerde rektörün, diğer kurumlarda kurum üst yöneticisi tarafından onaylanıp 

Kalkınma Bakanlığına bildirileceği hükümlerine yer verilmiştir.  

14.01.2017 tarih ve 299948 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017 Yılı 

Yatırım Programında TÜLOMSAŞ için 2017C280040 no.lu İdame Yenileme Projesi ve 

2017C280050 no.lu DE Manevra Lokomotifi İmalatı Projesi olmak üzere 2 adet proje için 

toplam 15.500 bin TL ödenek ayrılmıştır. 

2017 Yılı Yatırım Programında toplu proje şeklinde yer alan söz konusu 2 projenin alt 

proje ve ödenekleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 14.02.2017 gün ve 

14103 sayılı Oluru ile onaylanmıştır. 

Şirketin 2017 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerin proje tutarları, ödenekleri 

ile harcama ve gerçekleştirme oranları aşağıda gösterilmiştir. 
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   Tablo 14: Yatırım Tablosu 

Projeler 

Projenin  
Başlangıçtan 2017 

yılı sonuna kadar 

2017 Yılı 

Ödeneği 
2017 Yılında Gerçekleşme (%) 

Yıllar 

itibarıyla 

süresi 

Son 

Tutarı 

Nakdi 

Ödeme 

Fiziki 

Yatırım 

Son 

Tutarı 

Nakdi 

Ödeme 

Fiziki 

Yatırım 
Nakdi Fiziki 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
Tü-

münde 

2017 

Yılında 

Tü-

münde 

2017 

Yılında 

A-Etüt-proje işleri:               

    B-Devam eden projeler:                   

C-Yeni Projeler:                   

 a) 2017 yılında bitenler                   

  2017C280040 idame ve yenileme yatırımları 2017-2017 11.500 7.967 7.967 11.500 7.967 7.967 69 69 69 69 

 -Bina, yol, altyapı yapım ve onarım işleri         5.400 4.262 4.262 79 79 79 79 

 -Yönetim sistemleri, iş sağlığı ve güvenliği,  

  genel güvenliğin korunması ile ilgili işler 

        1.200 671 671 56 56 56 56 

 -Tezgah temini ve tesis modernizasyonu         3.600 1.852 1.852 51 51 51 51 

 b) 2017 yılından sonraya kalanlar                

 2017 C280050 De Manevra lokomotifi imalatı 2017-2018 5.500 2.056 2.056 4.000 2.056 2.056 37 51 37 51 

                      Toplam ( C )   17.000 10.024 10.024 15.500 10.024 10.024 59 65 59 65 

                    Toplam (A+B+C)   17.000 10.024 10.024 15.500 10.024 10.024 59 65 59 65 
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2017 yılında 7.967 bin TL’si idame yenileme projeleri, 2.056 bin TL’si ise manevra 

lokomotif imalatı projesi ile ilgili olmak üzere toplam 10.024 bin TL yatırım harcaması 

yapılmıştır. 

Yatırım programına göre 2017 yılında tamamlanması öngörülen idame yenileme 

yatırımlarında %69 oranında nakdi ve fiziki gerçekleşme sağlanırken, tamamlanma süresi 

2017-2018 olarak öngörülen manevra lokomotif imalatında bu oran 2017 yılı için %51, tümü 

itibarıyla %37 olarak gerçeklemiştir. Tüm yatırımlar itibarıyla 2017 yılı nakdi ve fiziki 

gerçekleşmesi ise %65 düzeyinde oluşmuştur. 

2017 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerle ilgili tespitler aşağıdadır: 

-2017C280040 İdame ve yenileme projesi: 

2017C280040 proje numaralı idame ve yenileme yatırımı için 11,5 milyon TL 

ödeneğinden 7,967 milyon TL harcama yapılmıştır. 2017 yılı ödeneğine göre %69 oranında 

nakdi gerçekleşme olmuştur. 

İdame ve yenileme projesi adı altında; Bina, Yol, Altyapı Yapım ve Onarım İşleri, 

Yönetim Sistemleri, İş Sağlığı ve Güvenliği, Genel Güvenliğin Korunması, Tezgâh ve 

Tesislerin Modernizasyonu, Demirbaş, Takım ve Teçhizat Temini ve El Aletleri Yenileme 

fasıllarından oluşmuştur.  

-Bina, Yol, Altyapı Yapım ve Onarım İşleri: 

Bina, Yol, Altyapı Yapım ve Onarım İşleri faslı için 5,4 milyon TL ödenek ayrılmış, 

bu proje kapsamında 4,262 milyon TL harcama yapılarak %79 gerçekleşme sağlanmıştır. 

Söz konusu alt proje kapsamında;  

Şirketin muhtelif idari ve atölye binalarında iç ve dış cephelerinde sıva tamiri boya-

badana yapılması, lojmanların bakım onarım işleri (pencere yenilenmesi) , şirketin muhtelif 

binalarında zemin betonu yenilenmesi, dışarıda ve içeride ısı kanalları ile diğer bakım-onarım 

işlerinin yapılması, engellilerin erişebilirliğinin sağlanması, muhtelif atölyelerde çatı 

kaplamları dere ve olukları ile yağmur iniş borularının yenilenmesi, muhtelif atölyelerde çatı 

ve fenerlik camlarının yenilenmesi, demiryolu araçları (eski makas) atölyesinin tadilatı, Motor 

Fabrikası pencerelerinin yenilenmesi,  Ürün AR-GE Dairesi pencerelerinin yenilenmesi, 

Emprenye atölyesi çatı havalandırma sistemi temin fabrika genelinde yatay yaşam hattı 
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yapılmasıi, yol kapı girişine kanopi yapılması proje alımı ile Eski TCDD Depo Atölyesinin 

bakım-onarımı altında; 5 adet makas ve1450 m demiryolu yenilenmesi, ihata duvarı 

yapılması,  atölye içi ve dışı zemin betonu, helikopter şapı, epoksi boya ve tretuvar yapılması, 

atölye iç ve dış cephe sıva tamir, boya-badana yapılması, yağmur olukları, iniş boruları 

yenilenmesi, çatı tamiratı yapılması, atölye pencerelerinin yenilenmesi, güvenlik kuleleri 

yapılması (çelik konstrüksiyon-3 adet),  elektrik tesisatı ve aydınlatma yapılmıştır. Kalite 

Kontrol Dairesi De 33000 tipi cer motor test standı zeminin hazırlanması, Loko Test atölyesi 

gürültü izolasyonu, akustik düzenlemesi temini, şirket atölye kapılarının yenilenmesi ile ilgili 

harcamalar yapılmıştır 

-Yönetim Sistemleri, İş Sağlığı ve Güvenliği, Genel Güvenliğin Korunması ilgili 

işler: 

Yönetim Sistemleri, İş Sağlığı ve Güvenliği, Genel Güvenliğin Korunması ilgili işler 

için 1,2 milyon TL ödenek tahsis edilmiş, 671 bin TL harcama yapılarak yılında %56 

oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 

Yönetim Sistemleri, İş Sağlığı ve Güvenliği, Genel Güvenliğin Korunması ile ilgili 

olarak; Vagon fabrikasına forklift ve vagon taşıma aracı imali için proje satın alınmış, 

lokomotif fabrikası idari binasının ısıtma sistemi, Elektrik fabrikası atölyelerinin 

havalandırma sistemi yenilenmiş, asit pompası, Ürün-Arge Dairesine turnike alınmış, Koruma 

Güvenliğe kabinli elektrokar, kapılara çift kameralı giriş ve çıkış plaka tanıma sistemi, 

güvenlik kamera sistemi (güvenliğe, akaryakıt istasyonuna, reyonlara, yemekhaneye loko-test 

atölyesine,depoya ve müzeye) temin edilmiştir. 

-Tezgah ve tesislerin modernizasyonu: 

Tezgah ve tesislerin modernizasyonu faslında 3,6 milyon TL ödenek tahsis edilmiş, 

1,852 milyon TL harcama yapılarak yılında % 51 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 

Tezgâh Temini ve Tesislerin Modernizasyonu kapsamında; Kalite Kontrol Dairesine 

dizel Elektrikli Loko harici yük test ünitesi temini, loko test atölyesi yük test otomasyon 

sistemi kurulması, harici yük testi yük bankası için özel trafo, Motor Deneme atölyesinin, 

TLML16v185 motor modernizasyonu kapsamındaki testleri yapılabilir hale dönüştürülmesi 

kapsamında malzeme alımı, Lokomotif Test atölyesinde yapılan, DE lokomotif yük 

testlerinin, DE lokomotif harici yük test ünitesinde yapılabilir hale dönüştürülmesi için 

düzenlemeler yapılmıştır. DE 33000 tipi cer motor test standı modernizasyonu, Lokomotif 
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Fabrikasına boji taşıma arabası temini, Kumlama tesisinin modernizasyonu, Yıkama atölyesi 

modernizasyonu, 2x5=10 tonluk vinç, montaj platformuna korkuluk yapılması (12), 2 tonluk 

monoray tavan vinç temini, Boruhane 6.yola 1 takım hidrolik montaj platformu yapılması, 

vagon statik test cihazı modernizasyonu, 20 ton kapasiteli vagon taşıma fikstürü (20 adet), 0,5 

ton kapasiteli ayaklı zincirli pergel vinç temini,  vinç şaryo temini yapılmıştır. 

Demirbaş takım, teçhizat ve el aletlerini yenileme faslında 1,3 milyon TL ödenek 

tahsis edilmiş olup, 1,2 milyon TL harcama yapılarak yılında %91 oranında nakdi 

gerçekleşme sağlanmıştır. 

-DE Manevra Lokomotifi İmalatı Projesi: 

DE Manevra Lokomotifi İmalatı projesine 4 milyon TL ödenek tahsis edilmiş olup, 

2,056 milyon TL harcama yapılarak yılında %51 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 

2017 Yılı Yatırım Programında tamamlanacağı düşünülerek yıllık proje olarak talep 

edilmiş ancak proje içinde yapılan değişiklikler ve ihalelerdeki iptallerden dolayı proje 6 ay 

ötelenmiş, 14/07/2017 tarih ve E.14640 sayılı Ürün-Arge Dairesinin yazısına istinaden 2018 

yılı için 1.500 bin TL ödenek öngörülmüş ve 2018 Yılı Tekliflerinde proje bitiş yılı 2018 

yılına uzatılmıştır. 

Bilişim teknolojilerinin kullanımı: 

Bilişim teknolojisi (BT), bilgisayar tabanlı bilişim sistemlerinin, özellikle yazılım 

uygulamaları ve bilgisayar donanımlarının incelenmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, 

yürütülmesi, yönetimi ve desteğidir. BT temel olarak bilgisayarların ve yazılımların 

aracılığıyla bilginin işlenmesi, dönüştürülmesi, saklanması, korunması, iletilmesi ve bu 

bilgiye güvenli bir biçimde erişilmesini sağlar. 

Bilişim teknolojileri kapsamında Şirkette “İşletmenin stratejik amaç ve hedefleri 

doğrultusunda müşteri taleplerini en uygun şekilde karşılayabilmek için farklı coğrafi 

bölgelerde bulunan tedarik, üretim ve dağıtım kaynaklarının en etkin ve verimli bir şekilde 

planlanması, koordinasyonu ve kontrol edilmesi fonksiyonlarını kapsayan” bir yazılım sistemi 

olan Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP (Enterprise Resourche Planning) Projesi 2008 

yılından itibaren hayata geçirilmiştir.  

ERP sistemi ile tüm faaliyetlerde otomasyona gidilmesi, fonksiyonel verilerin merkezi 

veri tabanında toplanarak kontrol altına alınması, üniteler arasında doğru ve hızlı bilgi akışına 
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dayalı koordinasyon sağlanması, yönetim kararlarına ve politikalarına ışık tutacak güncel ve 

doğru bilgilerin raporlanması, eşgüdümlü çalışma geliştirilerek üretim maliyetlerine 

zamanında erişimin sağlanması, stokların kontrol altına alınması, tüm işletme 

fonksiyonlarında daha sağlıklı planlar oluşturulması, maliyetlerin azaltılması, verimliliğin 

artırılması ve nihayet etkin bir çalışma düzeni kurulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 

Şirkette kullanılan bütünleşik uygulama programları;  

ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması),  

Lojistik (Malzeme, Satınalma, Pazarlama),  

Finans (Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi),  

Sabit Kıymetler,  

Üretim (Üretim, Bakım, Teknik Servis, Kapasite Planlaması, Kalite Kontrol),  

Evrak Yönetimi,  

Personel Devam Kontrol Sitemi,  

İş Zekası (Raporlama Programı),  

şeklindedir. 

ERP Projesinin, daha sağlıklı yürütülebilmesi ve muhtemel problemlerin 

giderilebilmesi amacıyla, yazılımı gerçekleştiren firmadan hizmet desteği alınmasına yönelik 

olarak ilk yıllarda bakım sözleşmeleri yapılmıştır. Daha sonraki yıllarda ise firma 

değişikliğine gidilerek APPS Akademi Yazılım San.Tic.Ltd.Şti. ile bakım anlaşmaları 

yapılmış olup, bakım sözleşmesi devam etmektedir. 

Şirkette “Sanal Server” sistemine geçiş sağlanmış, “Sanal Server Uygulaması Projesi” 

uygulamasıyla şirketin geleceğe dönük 10-15 yıllık server ihtiyacı giderilmiştir. Şirketin 

Kurumsal elektronik postaları bu server üzerinde barındırılmaktadır. Böylelikle şirket veri 

tabanı yapısı yeniden organize edilmiştir.  

Zaman içinde İş Zekası, Ürün İzlenebilirliği, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, 

Elektronik imza gibi projelerin sisteme entegre edilmesiyle Şirketin bilgisayar donanım ve 

yazılım parkı genişlemiş; sistem içindeki veri ve bilgilerin paylaşımı daha güvenli, 

yönetilebilir, hızlı ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmuştur. Ancak bu noktada, bilgi güvenliği 
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ve veri yedekleme sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması da bir ihtiyaç olarak ortaya 

çıkmış, Şirketin bilişim teknolojileri sisteminin,  olası donanım arızaları, yazılım hataları, 

insandan kaynaklanan olaylar ve doğal afet durumlarında kesintiye uğramaması ve/veya 

verilerin geri dönülemez biçimde kaybolmaması için tek merkezden kontrol edilen veri 

tabanının ayrı bir binada yedeklemesinin yapılması sağlanmıştır. Yedekleme sistemi donanım 

ve yazılım olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Yedekleme cihazı Merkez Sunucu 

Odasından ayrı ve uzak bir mekan olan Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) olarak düzenlenen 

Sistem odasında tutulmakta, bu şekilde de veriler Merkez Sistem Odasında oluşabilecek 

herhangi bir sorundan (yangın, veri hırsızlığı, doğal afetler vb.) yalıtılmış olmaktadır. 

Merkez Sunucu Odası ve Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) Sunucu Odası olarak iki 

farklı lokasyon belirlenmiş, iki lokasyonda da Sanal sunucu Sistemi konumlandırılmıştır. 

Merkez Sunucu Odası içerisinde yeni alınan Sanal Sunucu Sistemleri (Fiziksel Sunucular, 

Disk Kümeleri) yer almaktadır ve bu kısım aktif olarak 7/24 kurumun kullanıcılarına hizmet 

vermektedir. FKM Sunucu Odası ise daha önce kullanılan Sanal Sunucu sisteminin yeniden 

yapılandırılarak tekrar kurulması ile FKM olarak görev almasını sağlayacak yapıya 

geçirilmiştir. 

Gelişen teknolojinin her alana girdiği ve ucuzladığı günümüzde TÜLOMSAŞ’ın, bilgi 

teknolojileri aracılığıyla ülke yararına daha iyi hizmet sunmak amacıyla bir bilişim ağı 

kurarak Şirket bünyesinde kapsamlı bir şekilde bilgi teknolojileri sistemine geçmesi olumlu 

bir adım olarak değerlendirilmektedir. 

Sistem “donanım” ve “yazılım”dan oluşmaktadır. Donanım yönünden yeterli seviyeye 

ulaşan Şirket, gelişen teknolojinin gerisinde kalmamak içinde her yıl 2015C280040 İdame ve 

yenileme projesi kapsamında donanım tedarik etmektedir. Şirket bütçesinden de yazılıma 

yönelik harcamalar yapmaktadır. 

ERP yazılımının devreye girdiği 2008 yılından beri, şirket bünyesinde sistemi 

kullanma yönünde gayret sarf edilmektedir. Ancak, yapılan incelemelerde ERP sistemini 

oluşturan alt modüllerin kullanılmasında sıkıntılar yaşandığı görülmüştür. Şirket birimlerinin 

ihtiyacını karşılayacak şekilde yazılan ERP, yukarıda belirtilen modüller şeklinde 

yapılandırılmış, her birime verilen yetki çerçevesinde kullanımı sağlanmıştır. Temel amaç; 

her modülün ilgili birimler arası kullanımının sağlanarak, sisteme bilgi girişini temin etmek, 

böylece oluşturulan veri tabanından bilgilerin süzülerek her seviyede raporlama yapılmasıdır. 

Bilgilerin doğru girilmesi, doğru rapor almayı sağlayacaktır. 
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2016 yılında malzemelerin tedarikçiden temin edilip mal kabulünün yapıldığı 

tesellümden stoklara alınıncaya kadar olan giriş süreçlerinde değişiklik yapılmış ve canlı 

kullanıma alınmıştır. Bu kapsamda stok girişlerinde fazladan oluşan muhasebe fişleri iptal 

edilerek, yevmiye kayıtlarında daha düzenli bir yapı oluşturulmuştur. Muhasebe fişlerinin 

fatura girişi yapılıp muhasebeleştirildikten sonra, fatura ile ilişkili stok giriş kayıtlarının 

tarihlerinin de fatura ile aynı olacak şekilde güncellenmesi ve bu kayıtlarında otomatik olarak 

muhasebeleştirilmesi sağlanmıştır. 

Böylece stoklar ile Muhasebe kayıtları arasında oluşabilecek tutarsızlıkların ortadan 

kaldırıldığı anlaşılmıştır. 

Giriş sürecinde yapılan değişikliklerle birlikte fatura girişlerinde oluşabilecek fiyat 

tutarsızlıkları ve kuruş hatalarını düzeltmek için veri tabanına müdahale edilmeden, 

kullanıcıların kendilerinin gerekli revizyonları yapabilmeleri için uygulamalar ve ekranlar 

geliştirilmiştir. Yine stok çıkışlarında hatalı yapılan işlemler, bütün yapılan çıkışların ters 

kayıtlarının kolay bir şekilde işlem yapan kullanıcılar tarafından yapılması sağlanmıştır. Satın 

alma süreçlerinde de kullanıcılar tarafından yapılan hataların kendileri tarafından kolaylıkça 

yapabilecek geliştirmeler devreye alınmıştır. 

Malzeme hareket defterinde oluşan üretime malzeme çıkışları kaydı için bir yevmiye 

fişi oluşturulmuş ve otomatik olarak muhasebeleştirilmesi sağlanmıştır. Ters kayıt işleminin 

yapılıp yapılmadığının (stok hareketleri ve muhasebe hareketlerinin ters kayıtları) kontrolü 

sağlanarak, işlem yapan kullanıcıların ilgili dönem içinde olmak koşulu ile, iptal (ters kayıt) 

işlemini yapabilecek şekilde mevcut sistem üzerinde geliştirme yapılmıştır. 

ERP sistemi üzerindeki tüm kayıtların muhasebeleştirilme işleminin otomatik olması 

kapsamında Yeni süreç ile birlikte her gün sonunda sunucularda çalıştırılan rapor ile 

muhasebe fişleri otomatik olarak muhasebeleşmesi sağlanmıştır. 

Gecikme cezalarının hesaplanması ve teslimat çizelgelerinin doldurulması gibi 

işlemler daha önceden kullanıcılar tarafından manuel olarak yapılıyordu. Yeni yapılan proje 

ile birlikte Satınalma Dairesi tarafından ERP sisteminde sözleşme oluşturma aşamasında 

Termin ve Teslim tarihleri girilmek suretiyle sistem tarafından, uyarlanan parametreler 

doğrultusunda otomatik olarak hesaplanmakta ve teslimat tabloları oluşturulmaktadır. Böylece 

daha önce farklı birimlerde, birbirinden bağımsız olarak takip edilen gecikme cezaları ve 

teslimat tablolarının takibi ve kontrolü için bir bütünlük sağlanmıştır.  
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Fason süreci analiz edilerek eksiklikler belirlenmiş yeniden yapılandırması 

sağlanmıştır. Stok çıkışlarında ve girişlerinde daha önceden oluşan/oluşabilicek muhasebe 

hesapları arasında tutarsızlıklar ile ilgili kontrol sağlanmıştır. 

Mevcut yapıda stok çıkışı işlemlerinde faturanın eşleştirmesinin yapılıp yapılmadığı 

kontrol edilmektedir. Bu kontrole ithalat masraf dağıtımı kontrolü de eklenmiş ve İthalat 

masrafları dağıtılmadan stok çıkışına izin verilmeyecek yapı kurulmuştur. 

ERP sisteminde bütün çıkış işlemlerinde, stokların hem miktar hem de fiyat olarak 

eksiye düşürülmesi engellenmiştir. Ayrıca yeni geliştirilen Barkod projesi ile birlikte barkod 

bazında da bu yapı desteklenmiştir. 

İşletmenin tüm birim ve fonksiyonlarını bütünleşik tek bir sistem içine alan; satın 

alma, stok, satış ve dağıtım, dış ticaret, üretim, muhasebe, finansman gibi ihtiyaçları ve 

amaçları farklı olan çeşitli birimleri aynı bilgisayar yazılımından oluşan bir sistem içerisinde 

bir araya getiren ve aynı bilgi tabanını paylaştıran bir yönetim sistemi olan ERP sistemi, 

kurumda daha önceleri ayrı ayrı ele alınan işlevleri, birbiriyle entegre çalışan parçalar olarak 

ele almakta ve kurumdaki her türlü kaynağın verimliliğini en üst düzeye ulaştırmayı 

amaçlamaktadır. Dolayısıyla program yazılımının içinde olsun, veri girişlerinde olsun, yapılan 

hataların sonuçlarının da hatalı olacağı, üst düzeyin alacağı kararlarda negatif etkisi olacağı 

açıktır.  

Önceki yıllara ait Sayıştay Denetim Raporlarında; “Şirkette kurulu bulunan bilişim 

teknolojileri sisteminin ve Kurumsal Kaynak Yönetimi-ERP sisteminin etkinliğinin 

artırılabilmesi amacıyla;  

-Uygulamaya konulan ERP sisteminin tüm modüllerinin yeniden gözden geçirilerek 

mevcut hataların tespit edilmesi, 

-Birimler arasında doğru ve hızlı bilgi akışına dayalı koordinasyonun sağlanması, her 

modülün ilgili olduğu birimlerde mutlaka bir sorumlunun görevlendirilmesi,  

-Fonksiyonel verilerin merkezi veri tabanında toplanarak kontrol altına alınması, 

yönetim kararlarına ve politikalarına ışık tutacak güncel ve doğru bilgilerin toplanması, hatalı 

veri girişlerin önlenmesi,  

-Hataların giderilmesinden sonra ilgili personelin ikaz edilerek tüm modüllerin aktif 

kullanılmasının sağlanması hususunda gerekli tedbirlerin alınması, 
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-Şirket bünyesindeki diğer iş ve işlemlerin otomasyon programı çerçevesinde takibi 

için gerekli çalışmaların yapılması” önerilmiştir.  

Öneriyle ilgili olarak, ERP Yazılımında süreçlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine 

dair aksiyon planı kapsamında 37 adet eylem belirlenmiş ve belirlenen tüm faaliyetler 

tamamlanmıştır. ERP Modülleri ile ilgili her birimde sorumlular tespit edilmiş, barkod 

uygulaması, raf planlaması, gibi konularda çalışmaların tamamlandığı ürün ağaçları 

konusunda çalışmaların devam ettiği anlaşılmıştır. Hatalı veri girişlerinin önlenmesi amacıyla 

ERP’de çeşitli uyarı sistemlerinin mevcut olmasına rağmen kişilerden kaynaklanabilecek 

hataları önlemeye yönelik olarak ilgili tüm personele planlı ve plan dışı eğitimler verilmiştir. 

1.6 Bilanço 

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ’nin 31.12.2017 tarihli bilançosu ve 5.252 bin 

TL dönem kârı ile kapanan gelir tablosu Şirket Yönetim Kurulunun 19.03.2018 tarih ve 6/44 

sayılı kararı ile kabul edilmiş, onaylanmak üzere TCDD Yönetim Kuruluna sunulmuştur.  

Şirketin mali işlemleri Mali İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Genel Muhasebe, 

Finansman, Maliyet Muhasebesi ve Bütçe ve Mali Analiz Şubeleri tarafından 

yürütülmektedir. 

Teşekkülün mali tabloları, 26.12.1992 tarih ve mükerrer 21447 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Maliye Bakanlığı’nın 1 Sayılı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde 

öngörülen Tekdüzen Hesap Planı ve değişikliklerine uygun olarak hazırlanmaktadır. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397’nci maddesine dayanılarak çıkarılan ve 

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

kapsamında, Şirket 01.01.2015 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi bulunmaktadır.  

Şirketin, Kamu Gözetim Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe 

Standartlarına (TMS) göre hazırlanan mali tablolarının Türkiye Denetim Standartlarına göre 

denetlenmesi ve sonucunun rapor edilmesine yönelik ihaleler ana teşekkül TCDD tarafından 

yapılmaktadır. 2017 yılı mali tablolarının bağımsız denetimine ilişkin olarak yapılan ihale 

sonucunda imzalanan 07.11.2017 tarihli bağımsız denetim hizmet alımı sözleşmesinde; işin 

başlama tarihi 08.11.2017, işin bitiş tarihi 07.11.2018 olarak öngörülmüştür. 
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233 sayılı KHK kapsamında iktisadi devlet teşekkülü statündeki TCDD’nin bağlı 

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

sayılı Kanun kapsamında hazırlanan bağımsız denetime ilişkin raporlar için verilen sürenin 

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

yerine geçerli TCDD Yönetim Kurulu toplantısı bağımsız denetim raporları 

değerlendirilmeden gerçekleştirilmektedir. 

İncelemeler, Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri uyarınca hazırlanan ve Şirket 

Yönetim Kurulunca kabul edilen bireysel bilanço üzerinden yapılmıştır. 

31.12.2017 tarihli bireysel bilanço ve dipnotlarına Ek 1.1’de yer verilmiştir. 

1.6.1 Aktif (Varlıklar) 

2017 yılı bilançosunun aktifini oluşturan değerler, önceki dönemle karşılaştırmalı 

olarak tablo 15’te gösterilmiştir. 

Tablo 15: Aktif Tablosu 

 
 

Fark

                       Aktif Bin TL   % Bin TL   % Bin TL

I-  Dönen varlıklar:

   A-Hazır değerler 18.094 8,0      22.167 8,8       4.073 

   B-Menkul kıymetler

   C-Ticari alacaklar 42.885 18,9   5.978 2,4      (36.907)

   D-Diğer alacaklar 35 0,0      25 0,0      (10)

   E-Stoklar 91.893 40,5   129.730 51,5    37.837 

   F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri

   G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahak. 1.094 0,5      1.271 0,5       177 

   H-Diğer dönen varlıklar 38.689 17,0   53.261 21,2    14.572 

Toplam (I) 192.690 84,9   212.432 84,4    19.742 

II- Duran varlıklar:

   A-Ticari alacaklar 1 0,0      429 0,2       428 

   B-Diger alacaklar

   C-Mali duran varlıklar

   D-Maddi duran varlıklar 26.917 11,9   28.151 11,2    1.234 

   E-Maddi olmayan duran varlıklar 7.357 3,2      10.791 4,3       3.434 

   F-Özel tükenmeye tabi varlıklar

   G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkuk.

   H-Diğer duran varlıklar

Toplam (II) 34.275 15,1   39.371 15,6    5.096 

Genel  toplam (I+II) 226.965 100,0 251.803 100,0  24.838 

Nazım hesaplar 41.672 43.894  2.222 

2016 2017
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2017 yıl sonu itibarıyla Şirketin dönen varlıkları %10,2 oranında 19.742 bin TL 

artarken, duran varlıklar artışının %14,9 oranında 5.096 bin TL olarak gerçekleşmesinin 

etkisiyle toplam aktif değerler %10,9 oranında artış göstermiştir. 

Dönen varlıklardaki artışta yıl sonu itibarıyla üretimi tamamlanamayan vagonlar 

nedeniyle yarı mamul stoklarındaki artış etkili olurken, duran varlıklarda ortaya çıkan 5.096 

bin TL’lik artışın; 3.434 bin TL’si maddi olmayan duran varlıklardaki, 1.234 bin TL’si maddi 

duran varlıklardaki, 428 bin TL’si ticari alacaklar içinde takip edilen verilen depozito ve 

teminatlardaki artıştan kaynaklanmıştır. 

22.167 bin TL tutarındaki hazır değerlerin; 22.158 bin TL’si banka hesapları bakiyesi, 

9 bin TL’si kasa hesabı tutarıdır. 22.158 bin TL tutarındaki banka hesaplarının; 19.276 bin 

TL’si T.C. Ziraat Bankası, 2.577 bin TL’si T. Vakıflar Bankası, 305 bin TL’si de T. Halk 

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

T.C. Ziraat Bankası hesap bakiyesi 19.276 bin TL’nin 16.422 bin TL’si, TÜBİTAK 

tarafından AR-GE çalışmaları için 11.10.2017 tarihinde aktarılan özel fon hesabından 

oluşmuştur. 

Ticari alacaklardaki azalışta, 2016 yıl sonu itibarıyla 42.449 bin TL olarak gerçekleşen 

ana teşekkülden alacakların 2017 yıl sonunda bakiye vermemesi etkili olmuştur. 5.978 bin TL 

tutarındaki ticari alacakların; 4.999 bin TL’si KİT’lerden, 743 bin TL’si gerçek ve tüzel 

kişilerden, 157 bin TL’si resmi dairelerden, 79 bin TL’si yurt dışından alacaklarla ilgilidir. 

2016 yılına göre 47 bin TL azalarak 544 bin TL olarak gerçekleşen şüpheli ticari alacakların 

tamamı için karşılık ayrılmıştır. 

129.730 bin TL tutarındaki stoklar hesabının; 81.838 bin TL’si ilk madde ve malzeme, 

28.394 bin TL’si yarı mamul, 9.867 bin TL’si de diğer stoklarla, 9.631 bin TL’si de verilen 

yurt dışı sipariş avanslarından oluşmuştur. 

2017 yılında ilk madde ve malzeme stokları %15,5 oranında 10.976 bin TL, yarı 

mamul stokları %91,2 oranında 13.545 bin TL, diğer stoklar %111,9 oranında 5.211 bin TL, 

verilen avanslar %530,7 oranında 8.104 bin TL artış göstermiştir. 

28.394 bin TL tutarındaki yarı mamul stoklarının; 15.085 bin TL’si onarım işleri, 

13.309 bin TL’si yapım işleriyle ilgilidir. 
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53.261 bin TL tutarındaki diğer dönen varlıkların; 46.645 bin TL’si devreden KDV, 

6.583 bin TL’si indirilebilir KDV, 31 bin TL’si peşin ödenen vergi ve fonlar, 2 bin TL’si de 

personel yolluk avansları tutarıdır. 

Duran varlıklar içinde izlenen 429 bin TL tutarındaki ticari alacak, verilen depozito ve 

teminatlarla ilgilidir. 

2016 yılından 79.533 bin TL olarak devreden ve yıl içindeki 4.181 bin TL tutarındaki 

giriş, 159 bin TL tutarındaki çıkışlardan sonra 83.555 bin TL’ye ulaşan maddi duran 

varlıkların 57.460 bin TL’si amorti edilmiş, 2.056 bin TL tutarındaki yapılmakta olan yatırım 

harcamalarıyla birlikte net 28.151 bin TL tutarındaki maddi duran varlık 2018 yılına 

devretmiştir.  

Şirket’in aktifinde kayıtlı arazi, arsa ve binalar, TCDD Yönetim Kurulunun 

10.09.2014 tarih ve 14/155 sayılı kararı ile 30.09.2014 tarihinden geçerli olmak üzere kayıtlı 

net değerleri olan 25.477 bin TL üzerinden Şirket envanterinden çıkarılarak TCDD’ye 

devredildiğinden, Şirketin aktifine kayıtlı arazi, arsa ve bina kaydı bulunmamaktadır.  

Mülkiyeti ana teşekkül TCDD’ye geçen arsa ve binalardan Şirket tarafından fabrika 

sahası olarak faaliyet gösterilen 468.318,00 m2 arsa ve üzerindeki binaların kullanımı 2016 

yılından geçerli 10 yıllık kira protokolüne bağlanmıştır. Protokolde; ilk yıl için 3 milyon TL 

olarak öngörülen kira tutarının, ileriki yıllar için Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan 

üretici fiyat endeksi (ÜFE) oranındaki artışa göre belirlenmesi öngörülmüştür. 

2017 yılında arazi, arsa ve binaların kira gideri 3.304 bin TL olarak tahakkuk 

ettirilmiştir. 

Protokolde tesislerin; yangın, yıldırım, infilak ve bunlar sonucunda meydana gelen 

duman, buhar ve hararet ile yangınsız kızışma, patlama, hava gazı veya doğalgaz patlaması, 

elektrik kontağı, fırtına, yanardağ püskürmesi, kötü niyetli hareketler, terör, sabotaj, halk 

hareketleri, deprem, sel ve su baskını vb. doğal afetlerin doğrudan ve dolaylı olarak neden 

olacağı zararlara karşı rayiç kıymetleri üzerinden TULOMSAŞ tarafından TCDD adına dahili 

veya harici sigorta (all risk) ettirilmesi öngörülmüş olup, 2017 yılında harici sigorta ile 

teminat altına alınan 28.223 bin TL değerindeki varlıklar için 24 bin TL sigorta primi 

ödenirken, iç sigorta ile teminat altına alınan 203.620 bin TL değerindeki varlıklar için 300 

bin TL iç sigorta karşılığı ayrılmış, 2016 yılından devreden 1.460 bin TL tutarındaki fonla 

birlikte 1.760 bin TL tutarındaki iç sigorta fonu 2018 yılına devretmiştir. 
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2017 yıl sonu itibarıyla 18.424 bin TL tutarındaki maddi olmayan duran varlıkların; 

10.150 bin TL’si özel maliyetler, 4.077 bin TL’si araştırma ve geliştirme giderleri, 4.197 bin 

TL’si diğer maddi olmayan duran varlıklar tutarı olup, yıl sonu itibarıyla 7.633 bin TL’sinin 

itfa edilmesinden sonra 10.791 bin TL tutarındaki maddi olmayan duran varlık 2018 yılına 

devretmiştir. 

1.6.2 Pasif (Kaynaklar) 

2017 yılı bilançosunun pasif değerleri önceki dönemle karşılaştırmalı olarak tablo 

16’da gösterilmiştir. 

Tablo 16: Pasif Tablosu 

 

 

Fark

                       Pasif Bin TL   % Bin TL   % Bin TL

I-  Kısa vadeli yabancı kaynaklar:

    A-Mali borçlar 

    B-Ticari borçlar 30.386 13,4   33.324 13,2   2.938

    C-Diğer borçlar 737 0,4      1.220 0,6      483

    D-Alınan avanslar 1.499 0,7      227 0,1      (1.272)

    E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri

    F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 3.990 1,8      4.851 1,9      861

   G-Borç ve gider karşılıkları 765 0,3      762 0,3      (3)

   H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuk. 3.093 1,4      3.712 1,5      619

    I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar

Toplam (I) 40.470 17,93 44.096 17,61 3.626

II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar:

   A-Mali borçlar

   B-Ticari borçlar

   C-Diğer borçlar

   D-Alınan avanslar

   E-Borç ve gider karşılıkları 1.460 0,6      1.761 0,7      301

   F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkuk.

   G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar

Toplam (II) 1.460 0,6      1.761 0,7      301

Toplam (I+II) 41.930 18,6   45.857 18,3   3.927

III-Öz kaynaklar:

   A-Ödenmiş sermaye 150.000 66,1   150.000 59,6   0

   B-Sermaye yedekleri

   C-Kâr yedekleri 5.116 2,3      21.674 8,6      16.558

   D-Geçmiş yıllar kârları 27.178 12,0   29.782 11,8   2.604

   E-Geçmiş yıllar zararları (-)

   F-Dönem net kârı (zararı) 2.741 1,2      4.490 1,8      1.749

 Toplam (III) 185.035 81,4   205.946 81,7   20.911

Genel  toplam (I+II+III) 226.965 100,0 251.803 100,0 24.838

 Nazım hesaplar 41.672 43.894 2.222

2016 2017
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Şirkette kullanılan kaynakların %81,7’si öz, %18,3’ü yabancı kaynaklardan 

oluşmuştur. Yabancı kaynakların önemli bir kısmını kısa vadeli yabancı kaynaklar oluşturmuş 

olup, 1.761 bin TL tutarındaki uzun vadeli yabancı kaynaklar yangın hasarlarına karşılık 

Şirket tarafından ayrılan iç sigorta fonu tutarıdır. 

33.324 bin TL tutarındaki ticari borçların; 28.234 bin TL’si gerçek ve tüzel kişilere, 

1.784 bin TL’si ana teşekkül TCDD’ye, 1.165 bin TL’si resmi dairelere, 299 bin TL’si yurt 

dışına borçlar tutarı, 1.842 bin TL’si de alınan depozito ve teminatlar tutarıdır. 

4.851 bin TL tutarındaki ödenecek vergi ve yükümlülüklerin; 1.953 bin TL’si 

personele ait vergiler, 487 bin TL’si üçüncü kişilere ait vergiler, 52 bin TL’si ödenecek diğer 

vergiler, 2.247 bin TL’si SGK kesintileri, 112 bin TL’si avukatlık ücretleri tutarıdır. 

2017 yıl sonunda 112 bin TL olarak devreden limit dışı vekalet ücreti hesabından, 

2018 mali yılına ilişkin 26 bin TL tutarındaki vekalet ücreti peşin olarak ödendikten sonra, 

31.12.2017 tarihi itibarıyla üç yılını dolduran 63 bin TL tutarındaki limit fazlası vekalet ücreti 

28.03.2018 tarih ve 768 nolu fişle “679- Diğer olağan gelirler” hesabına gelir kaydedilmiştir. 

Takip edilen davalarla ilgili olarak kazanılan vekalet ücretlerinin limit fazlasının takip 

edildiği “369-Vakalet ücretleri” hesabı, sadece limit fazlası vekalet ücretlerinin takibi yerine, 

tahsil edilen tüm vekalet ücretlerinin takibi için kullanılmakta olup, limit dahilinde avukata 

yapılacak ödemeler yılın başında peşin olarak birikmiş hesaptan yapılmıştır. 

Örneğin; 2017 yılında 17.290 TL olarak hesaplanan vekalet ücreti 01.03.2017 

tarihinde, temmuz ayından itibaren 864 TL olarak hesaplanan katsayı farkı 1.196 TL 

24.08.2017 tarihinde fark olarak ödenirken, 2018 yılı için 26.052 TL olarak hesaplanan 

vekalet ücreti de 29.01.2018 tarihinde peşin olarak ödenmiştir. 

659 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeye uygun düşmeyen bu uygulamaya ilişkin 

olarak yapılan tespitler sonucu, Şirket tarafından verilen cevapta, bundan böyle 659 sayılı 

KHK kapsamında çıkarılan Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğe uygun olarak hareket edileceği ifade edilmiştir.  

Borç ve gider karşılıkları hesabında izlenen 762 bin TL, 2017 yılı dönem kârı 

üzerinden tahakkuk ettirilen kurumlar vergisi tutarıdır. 

3.712 bin TL tutarındaki gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklarının; 3.680 bin 

TL’si gider tahakkuklarından, 32 bin TL’si işçi hak edişlerinden oluşmuştur. 
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Şirketin 150 milyon TL tutarındaki sermayesinin tamamı ödenmiş olup, 2016 yılından 

27.178 bin TL olarak devreden geçmiş yıllar kârları, 2016 yılına ait dağıtılmamış kâr 2.604 

bin TL ile birlikte 29.782 bin TL’ye ulaşmıştır. 

21.674 bin TL tutarındaki kâr yedeklerinin; 19.456 bin TL’si AR-GE çalışması olarak 

TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerle ilgili olarak aktarılan kaynakların izlendiği özel 

fon hesabı, 2.218 bin TL’si dönem kârları üzerinden ayrılan yedek akçeler tutarıdır. 

2016 yılından 3.034 bin TL olarak devreden özel fon hesabı, 2017 yılında 116G019 

numaralı Projenin proje başlangıç transferi olarak TÜBİTAK tarafından havale edilen 16.422 

TL’nin 11.10.2017 tarih ve 2748 nolu fişle kayıtlara alınması ile 19.456 TL’ye ulaşmıştır. 

TÜBİTAK tarafından transfer edilen ve özel fon hesabında takibi yapılan tutarların 

takibi ve kullanımına ilişkin kayıt ve takipler TÜBİTAK ile beraber yapılmaktadır. 

Nazım hesaplar: 

2016 yılına göre %5,3 oranında 2.222 bin TL artarak 43.894 bin TL olarak 

gerçekleşen nazım hesapların; 16.642 bin TL’si gayri nakdi akreditif kredisi, 16.440 bin TL’si 

alınan kefalet ve teminat mektupları, 10.465 bin TL’si kefalet ve teminat mektupları, 347 bin 

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

1.7 Gelir Tablosu 

Şirketin 2017 yılı işletme bütçesinde; yıl içinde elde edilecek 405.306 bin TL 

tutarındaki hâsılattan, 358.156 bin TL tutarındaki satışların maliyetinin tenzilinden sonra 

47.150 bin TL brüt faaliyet kârı, 26.336 bin TL tutarındaki faaliyet giderlerinin 

düşülmesinden sonra 20.814 bin TL net faaliyet kârı elde edileceği, 8.600 bin TL tutarındaki 

diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar ile 1.510 bin TL tutarındaki olağan dışı gelir ve kârların 

ilavesi, 14.600 bin TL tutarındaki diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar ile 11.000 bin 

TL tutarındaki olağan dışı gider ve zararlar ve 600 bin TL tutarındaki finansman giderlerinin 

tenzilinden sonra dönem kârının 4.724 bin TL olarak oluşacağı programlanmıştır. 

Şirketin bütçesi 05.12.2017 tarih ve 15/128 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kabul 

edilen revize bütçesinde; satış hasılatı 320.063 bin TL, satışların maliyeti 278.768 bin TL, 

brüt faaliyet kârı 41.295 bin TL, faaliyet giderleri 22.758 bin TL, net faaliyet kârı 18.536 bin 

TL, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar 6.600 bin TL, olağan dışı gelir ve kârlar 2.500 bin TL, 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 44 

 

diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar 5.700 bin TL, olağan dışı gider ve zararlar 10.900 

bin TL, finansman giderleri 600 bin TL olarak revize edildikten sonra dönem kârının 10.436 

bin TL olarak oluşacağı öngörülmüştür. 

Şirketin faaliyetleri ana teşekkül TCDD’nin (01.01.2017 tarihinden itibaren TCDD’nin 

bağlı ortaklığı Taşımacılık AŞ) vereceği lokomotif ve vagon üretimine bağlı olup, alınacak 

siparişlerdeki azalma veya gecikmeler Şirketin faaliyet ve satışlarını olumsuz yönde 

etkilemektedir. 2017 yılı işletme bütçesinde lokomotif satışı öngörülmemiş olup, 127.692 bin 

TL olarak öngörülen vagon satışının 111.311 bin TL olarak, 180.625 bin TL olarak öngörülen 

muhtelif onarımların 168.286 bin TL olarak, 96.989 bin TL olarak öngörülen diğer yapımların 

40.476 bin TL olarak revize edilmesi Şirketin hedeflerini önemli oranda küçültürken, yıl 

içinde vagon satış hasılatı 75.080 bin TL, muhtelif onarım hasılatı 167.327 bin TL, diğer 

yapımlar hasılatı 24.343 bin TL olarak gerçekleşirken, programda olmadığı halde 6.367 bin 

TL’lik lokomotif satışı gerçekleştirilmiştir. 

2017 yılı satış hasılatı, işletme bütçesi hedefinin %67,4, revize bütçe hedefinin %85,3 

seviyesinde kalmıştır. 

2017 yılında; 273.118 bin TL tutarında satış hâsılatı elde edilmiş, 240.750 bin TL 

tutarındaki satış maliyeti ve 22.752 bin TL tutarındaki faaliyet giderlerinden sonra 9.616 bin 

TL işletme faaliyet kârı elde edilmiştir. Diğer faaliyetlerden elde edilen 3.914 bin TL 

tutarındaki gelir ile 2.103 bin TL tutarındaki olağan dışı gelir ve kârların ilavesi ve diğer 

faaliyetler için katlanılan 3.370 bin TL tutarındaki giderler ile 6.989 bin TL tutarındaki olağan 

dışı gider ve zararlar ve 22 bin TL tutarındaki finansman giderlerinden sonra dönem sonucu 

5.252 bin TL kâr olarak gerçekleşmiştir. 762 bin TL tutarında vergi ve yasal yükümlülük 

tahakkuk etmiş ve net dönem kârı 4.490 bin TL olmuştur. 

Şirketin ilgili yıl değerlendirmeleri bireysel gelir tablosu üzerinden yapılmıştır. 

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

Dönem sonucunun oluşumunu gösteren gelir tablosu, geçen yılla karşılaştırmalı olarak 

tablo 17’de gösterilmiştir. 
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          Tablo 17: Gelir Tablosu 

 
 

273.118 bin TL tutarındaki satış hasılatının; 273.109 bin TL’si yurt içi, 9 bin TL’si 

yurt dışı satışlardan elde edilmiştir. 

2017 yılında satış hasılatı %0,5 oranında artarken, satışların maliyetindeki artışın %1,7 

olarak gerçekleşmesinin etkisiyle brüt satış kârı %6,9 oranında azalış göstermiştir. 

2016 yılına göre %0,7 oranında 162 bin TL artarak 22.752 bin TL olarak gerçekleşen 

faaliyet giderlerinin;  18.823 bin TL’si genel yönetim, 2.058 bin TL’si araştırma ve geliştirme, 

1.871 bin TL’si pazarlama, satış ve dağıtım giderleriyle ilgilidir. 

Faaliyet kârı 2016 yılına göre %21,1 oranında 2.570 bin TL azalarak 9.616 bin TL 

olarak gerçekleşmiştir. 

2016 2017  Fark

Gelir ve giderler Bin TL Bin TL Bin TL

A-Brüt satışlar 271.549 273.118 1.569 

B-Satış indirimleri (-)

C-Net satışlar 271.549 273.118 1.569 

D-Satışların maliyeti (-) 236.773 240.750 3.977 

    Brüt satış  kârı veya zararı 34.776 32.368 (2.408)

E-Faaliyet giderleri (-) 22.590 22.752 162 

    Faaliyet kârı veya zararı 12.186 9.616 (2.570)

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 5.459 3.914 (1.545)

G-Diğer faaliyetlerden olağan 3.453 3.370 (83)

     gider ve zararlar (-)

H-Finansman giderleri (-) 2 22 20 

   Olağan kâr veya zarar 14.190 10.138 (4.052)

I-Olağandışı gelir ve kârlar 1.596 2.103 507 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 12.280 6.989 (5.291)

   Dönem kârı veya zararı 3.506 5.252 1.746 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal 

   yükümlülük karşılıkları (-) 765 762 (3)

    Dönem net kârı veya zararı 2.741 4.490 1.749 
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3.914 bin TL tutarındaki diğer faaliyetlerden gelir ve kârların; 1.987 bin TL’si arızi 

satış kârları, 440 bin TL’si sosyal tesis gelirleri, 408 bin TL’si kira gelirleri, 314 bin TL’si 

kambiyo kârları, 260 bin TL’si 6661 sayılı Kanun kapsamında alınan asgari ücret desteği, 234 

bin TL’si faiz gelirleri, 113 bin TL’si konusu kalmayan karşılıklar, 82 bin TL’si iaşe bedelleri, 

7 bin TL’si sertifika gelirleri, 2 bin TL’si hurda satış gelirleri, 67 bin TL’si diğer gelirler 

tutarıdır. 

2.370 bin TL tutarındaki diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararların; 1.787 bin 

TL’si arızi satış zararları, 710 bin TL’si emeklilere ödenen makam tazminatları, 591 bin TL’si 

kambiyo zararları, 121 bin TL’si misafirhane giderleri, 78 bin TL’si iaşe bedelleri, 67 bin 

TL’si karşılık giderleri, 2 bin TL’si komisyon giderleri, 2 bin TL’si küçük tutarlı olduğu için 

takibinden vazgeçilen alacaklar, 12 bin TL’si de diğer giderler tutarıdır. 

22 bin TL tutarındaki finansman giderleri, kısa vadeli borçlanma giderlerinden 

oluşmuştur. 

2.103 bin TL tutarındaki olağandışı gelir ve kârların; 1.180 bin TL’si gecikme 

cezaları, 440 bin TL’si önceki dönem gelir ve kârları, 432 bin TL’si irat kaydedilen 

teminatlar, 50 bin TL’si maddi duran varlık satış kârları, bin TL’si de diğer olağandışı gelir ve 

kârlar ile ilgilidir. 

Önceki dönem gelir ve kârları 440 bin TL’nin 15 bin TL’si personel hak edişleriyle 

ilgilidir. 

6.989 bin TL tutarındaki olağandışı gider ve zararların; 6.241 bin TL’si önceki dönem 

gider ve zararlarıyla, 711 bin TL’si garanti çalışmaları giderleriyle, 23 bin TL’si çalışmayan 

kısım giderleriyle, 14 bin TL’si ceza giderleriyle ilgilidir.  

6.241 bin TL tutarındaki önceki dönem gider ve zararlarının; 4.610 bin TL’si işçi 

kıdem tazminatları, 1.434 bin TL’si emekli ikramiyeleri, 93 bin TL’si personel hak edişleri, 

59 bin TL’si vergi ödemeleri, 37 bin TL’si sözleşmeli personel ikramiyeleri, 5 bin TL’si T.C. 

Emekli Sandığı ve SSK ödemeleri, 2 bin TL’si faiz ödemeleri, bin TL’si diğer giderlerle 

ilgilidir. 

Şirketin 2017 yılı dönem kârı önceki yıla göre %49,8 oranında 1.746 bin TL artarak 

5.252 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Dönem kârına, 347 bin TL tutarındaki kanunen kabul 

edilmeyen giderlerin ilavesi ve 1.789 bin TL tutarındaki AR-GE indiriminden sonra oluşan 
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3.810 bin TL tutarındaki mali kâr üzerinden 762 bin TL kurumlar vergisi tahakkuku 

yapılmıştır.  

347 bin TL tutarındaki kanunen kabul edilmeyen giderlerin; 300 bin TL’si iç sigorta 

fonu, 38 bin TL’si faiz, ceza ve gecikme zamları, 7 bin TL’si özel iletişim vergisi, 2 bin TL’si 

önceki yıla ait faturaların KDV’si ile ilgilidir. 

Şirketin 19.03.2018 tarih ve 6/44 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla; 5.252 bin TL 

tutarındaki dönem kârından 762 bin TL tutarındaki kurumlar vergisi karşılığının tenzilinden 

sonra oluşan 4.490 bin TL tutarındaki dönem net kârı üzerinden %5 oranında 224 bin TL 

tutarında 1. tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan dağıtılabilir net dönem kârı 4.266 bin TL 

ile bilançoda geçmiş yıllar kârları hesabında izlenen 29.782 bin TL olmak üzere toplam 

34.048 bin TL tutarındaki dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak Şirket bünyesinde tutulmasına 

karar verilmiştir. 

1.8 Mali Rasyolar 

TCDD’nin bağlı ortaklığı olan Şirketin mali rasyoları bireysel mali tablolar esas 

alınarak hazırlanmıştır. 

2017 yılına ilişkin mali rasyolar, önceki yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak tablo 

18’de gösterilmiştir.  
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       Tablo 18: Mali Rasyolar Tablosu 

 

2017 yılında Şirketin varlıkları %10,9 oranında artış gösterirken, yabancı kaynak 

kullanımı artışının %9,4 seviyesinde kalması sonucu, varlıkların yabancı kaynaklarla 

karşılanma oranı 0,3 puan azalış göstermiştir. 2017 yıl sonu itibarıyla Şirkette kullanılan 

kaynakların %81,7’si öz, %18,3’ü yabancı kaynaklardan oluşmuş olup, toplam kaynaklar 

içinde öz kaynakların payının artmasında AR-GE çalışmalarıyla ilgili olarak TÜBİTAK 

tarafından transfer edilen ve 11.10.2017 tarihinde banka hesaplarına girişi yapılan 16.422 bin 

TL tutarındaki proje kaynağının öz kaynaklar içinde özel fon hesabında izlenmesi etkili 

olmuştur. 

TÜBİTAK’tan alınan proje tutarı dönen varlık olarak banka hesabında izlenirken, 

karşılığının öz kaynaklar içinde izlenmesi nedeniyle cari oran 5,6 puan artış gösterirken, 

özellikle yıl sonunda üretimi tamamlanamayan vagonlar nedeniyle önceki yıla göre 13.545 

bin TL artış gösteren yarı mamullerden oluşan toplam 129.730 bin TL tutarındaki stokların 

tenzil edilmesinden sonra hesaplanan likidite oranı 61,6 puan azalış göstermiştir. 

  

Artış-

2016 2017 azalış 

% % %

1-Mali kaldıraç=

    Yabancı kaynaklar x 100/Varlıklar toplamı 18,5 18,2 (1,4)

2-Mali yeterlilik=

    Öz kaynaklar x100/Yabancı kaynaklar 441,3 449,1 1,8 

3-Cari oran=

    Dönen varlıklar x100/Kısa süreli yabancı kaynaklar 476,1 481,7 1,2 

4-Likidite oranı=

    (Dönen varlıklar-stoklar)x100/ Kısa süreli yabancı kaynaklar 249,1 187,5 (24,7)

5-Mali kârlılık=

    Dönem kârı x100/Ödenmiş sermaye 2,3 3,5 49,8 

    Dönem kârı x100/Öz kaynaklar 1,9 2,6 34,6 

6-Varlıklar arası ilişkiler:

    Maddi duran varlıklar x100/Varlıklar toplamı 11,9 11,2 (5,7)

7-Alacak devir hızı=

    Net satışlar/Ortalama ticari alacaklar 6,5 11,1 70,5 

8-Dönen varlık devir hızı=

    Net satışlar/ Dönen varlıklar 1,4 1,3 (8,8)

9-Net işletme sermayesi devir hızı=

    Net satışlar/Net işletme sermayesi 1,8 1,6 (9,1)

10-Öz kaynak devir hızı=

    Net satışlar/Öz kaynaklar 1,5 1,3 (9,6)

11-Maliyet giderleri göstergesi=

    Satışların maliyeti x100/Net satışlar 87,2 88,1 1,1 

12-Faaliyet sonucu göstergesi=

    Faaliyet giderleri x100/Net satışlar 8,3 8,3 0,1 

Rasyolar
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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: 

1-Yevmiye defteri  

2-Geçici ve kesin mizan 

3-Bilanço  

4-Bilanço dışı yükümlülükler tablosu (Nazım hesaplar) 

5-Envanter defteri 

6-Öz kaynak değişim tablosu 

7-Nakit akış tablosu 

8-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 geçerli raporlama çerçevesine göre doğru ve güvenilir 

bilgi içerecek şekilde hazırlanarak kamuoyunun bilgisine ve denetim yetkililerine zamanında 

sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve 

işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve bu 

mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyan içermemesinden; kamu idaresinin 

ulusal ekonomiye faydalı olabilmesi için özerk bir tarzda, ekonominin kuralları ve ekonomik 

gerekler dahilinde, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilmesinden; kuruluş 
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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, ekonomik gerekler dahilinde, verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda 

yönetilip yönetilmediği hususunu da göz önünde bulundurarak denetimi kapsamındaki kamu 

idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemleri ile faaliyetlerinin kanunlar, 

diğer hukuki düzenlemeler, uzun vadeli kalkınma planları ve bunların uygulama 

programlarına uygunluğu bakımından denetlemek; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 

kullanılmasını sağlamak için kurulup işletilmesi gereken mali yönetim ve iç kontrol 

sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolardan yararlanacak olanlara makul güvence 

vermek amacıyla mali rapor ve tabloların geçerli raporlama çerçevesine göre güvenilirliği ve 

doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek ve denetim sonuçlarını içeren raporunu Türkiye Büyük 

Millet Meclisine sunmakla sorumludur. 

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 

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

3346 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 

Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, genel kabul görmüş uluslararası denetim 

standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleri ile kurum ve kuruluşların tabi 

olduğu diğer mevzuattır. 

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

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

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

Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; kamu idaresinin hesap 

ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek; mali 

rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu geçerli raporlama 
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çerçevesine göre doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek; 

kamu idaresinin ulusal ekonomiye faydalı olabilmesi için özerk bir tarzda, ekonominin 

kuralları ve ekonomik gerekler dâhilinde, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda 

yönetilip yönetilmediğini, faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma planına ve planın 

uygulama programlarına uygunluğunu tespit etmek; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini 

değerlendirmek ve ilgili idarenin bilanço ve gelir tablosunun Türkiye Büyük Millet Meclisine 

sunulmasına esas denetim raporunu üretmek amacıyla yürütülmüştür. 

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

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

uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün 

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

sistemleri de değerlendirilmiştir. 

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

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

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

oluşturmaktadır. 

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak için yeterli ve 

uygun denetim kanıtı elde edilmiştir. 

5. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir. 

6. DENETİM GÖRÜŞÜ 

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ'nin 2017 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve 

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

kanaatine varılmıştır. 
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7. DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE 

DEĞERLENDİRMELER 

7.1 Bulgu ve Öneriler 

BULGU 7.1.1: İç denetçi kadrolarına denetçi atamasının yapılamaması 

08.11.2013 tarih ve 28815 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2014 Yılına Ait Genel Yatırım ve 

Finansman Programının 24 üncü maddesinde öngörülen iç kontrol sisteminin oluşturulmasına 

yönelik olarak; 

-Yönetim Kurulunun 09.07.2014 tarih ve 7/71 sayılı kararıyla, Şirket bünyesinde 

doğrudan Genel Müdüre bağlı İç Denetim Biriminin kurulması ve 5 adet iç denetçi 

kadrosunun ihdas edilmesi kabul edilmiş, 

-Bakanlar Kurulunun 29.12.2014 tarih ve 2014/7143 sayılı kararıyla 4 adet kadro 

ihdas edilmiş, 

-İhdas edilen kadrolara atanacak iç denetçi adaylarının Türk Kamu İşletmeleri Birliği 

tarafından 12.10.2015-09.12.2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim sonucu yapılan 

sınavda başarılı olan 7 adayın ismi 31.12.2015 tarihinde Şirkete bildirilmiştir. 

Kamu iktisadi teşebbüslerinde iç denetçi kadrolarına atanacak olan personelin statüsü, 

özlük hakları unsurları ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme bulunmaması nedeniyle, ilgili 

personelin iç denetçi kadrolarına atanması durumunda; ek ödeme oranları, zam ve tazminat 

oranları ile görev yapacağı statünün (memur-sözleşmeli) ne şekilde tespit edileceği hakkında 

tereddüt bulunmaktadır. 

T.C. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğünce Devlet Personel 

Başkanlığına yazılan 06.05.2016 tarih ve 257478 sayılı yazıda, iç denetçi unvanlı kadrolara 

atanacakların hangi tazminat oranlarından yararlandırılacaklarına ilişkin görüş talep etmesi 

üzerine Devlet Personel Başkanlığının 22.06.2016 tarih ve E.3776 sayılı cevabi yazısında; 

Genel Müdürlüğünüzde iç denetçi unvanlı kadroya atanacakların, 17.04.2006 tarihli ve 10344 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve 

Tazminatlara İlişkin Karara ekli II sayılı cetvelin (B) Denetim Hizmetleri” bölümünün üçüncü 

sırasında yer alan özel hizmet tazminat oranlarından yararlanmalarının uygun olacağı 
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değerlendirilmekle birlikte, mezkur kararın 13’üncü maddesi uyarınca konuya ilişkin Maliye 

Bakanlığından görüş alınması gerektiğinin mütalaa edildiği ifade edilmiştir. 

Şirket tarafından Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne yazılan 

10.08.2017 tarih ve E.5061 sayılı yazıda; Şirkete tahsis edilen 4 adet iç denetçi kadrosu için 

sınavı kazanan ve 399 sayılı KHK’nın II sayılı cetvelindeki unvanlarda bulunan sözleşmeli 

personelden atama yapılacağı, iç denetçi kadrolarına atama yapılabilmesi için, bu personele 

unvanları itibarıyla verilecek zam ve tazminatlar ile diğer özlük haklarının belirlenmesine 

ihtiyaç olduğu belirtildikten sonra, iç denetçi unvanına uygulanacak, zam ve tazminat oranları 

ile ücretle alakalı diğer haklarına ilişkin hususlarda uygulamaya esas teşkil edecek görüşün 

bildirilmesi talep edilmiş olmasına karşılık ilgili Bakanlıktan herhangi bir cevap 

alınamamıştır. 

Şirket tarafından aynı konu ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Devlet Personel Başkanlığına yazılan 27.11.2017 tarih ve E.7146 sayılı yazıya alınan 

23.01.2018 tarih ve E.583 sayılı cevabi yazıda; iç denetçi (KİT) unvanlı kadronun 399 sayılı 

KHK’nın (I) sayılı cetveline ilave edilmiş olduğu ve bu kadrolarda istihdam edilecek 

personelin Devlet memuru statüsünde olduğu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) 

sayılı cetvelin “I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (g) sırasında “5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan iç denetçilerin ek göstergeleri 

düzenlenirken, (I) sayılı cetvelde iç denetçi (KİT) unvanına yer verilmediği, benzer şekilde, 

17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet 

Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın (I) ve (II) sayılı cetvellerinde iç 

denetçilerin alacağı zam ve tazminatlar tespit edilmiş olduğu halde KİT’lerde istihdam edilen 

iç denetçi (KİT) unvanı için bir hüküm bulunmadığı belirtildikten sonra; iç denetçi (KİT) 

unvanlı kadrolara atama yapılması için anılan kadronun aylık ve diğer mali haklarının kanun 

veya toplu sözleşme ile tespit edilmesinin beklenmesinin uygun olacağı, atama yapılması 

halinde ise söz konusu personele ancak ilgili mevzuatta unvanı yer almayan diğer memurlar 

için tespit edilen rakamlar üzerinden ek ödeme belirlenmesi, Devlet Memurlarına Ödenecek 

Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 

da, ekli cetvellerde bulunan benzeri kadro ve unvanları dikkate alarak emsal kadro ve 

unvanlar tespit edildikten sonra zam ve tazminatların belirlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında 01.01.2018-

31.12.2019 dönemini kapsamak üzere iki yıllık olarak imzalanan ve 25.08.2017 tarih ve 
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30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4. Dönem Toplu Sözleşmesinde de iç denetçilerin 

özlük haklarına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamış olup, takip eden 2020-2021 

dönemine ait toplu sözleşme ile ilgili görüşmeler 2019 yılında yapılacaktır. 

Denetim tarihi (Mart/2018) itibarıyla, iç denetçi kadrolarına atama yapılmadığı gibi, 

yine KİT Genel Yatırım ve Finansman Kararnamelerinde öngörülen iç kontrol sisteminin 

kurulması yönünde de herhangi bir çalışma yapılamamıştır. 

Öneri: 

Kamu iktisadi teşebbüslerinde iç denetçi kadrolarına atanacak personelin özlük 

haklarına ilişkin kanuni düzenleme yapılmaması nedeniyle, Şirketin iç denetçi kadrolarına 

atama yapılamadığı, KİT Genel Yatırım ve Finansman Kararnamelerinde öngörülen iç kontrol 

sisteminin kurulması yönünde bir çalışmanın olmadığı hususları dikkate alınarak, iç denetçi 

kadrolarına atanacaklara ödenecek ek ödeme, zam ve tazminat oranları ile görev yapacağı 

statünün belirlenmesine yönelik olarak kanuni düzenleme yapılması hususunda ilgili merciler 

nezdinde girişimlerde bulunulması. 

BULGU 7.1.2: Şirketin piyasa payı ve rekabet gücünün artırılmasının gerekliliği 

Şirketin 273.117.657 TL tutarındaki 2017 yılı satışlarının %94,3 oranındaki kısmı 

TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye yapılmıştır. Bu oran 2015 yılında %77,3, 2016 yılında %98,7 

olarak gerçekleşmiş, serbest piyasaya ve yurt dışına yönelik satışlar sınırlı düzeyde kalmıştır. 

Şirkette son yıllarda yurt içi ve yurt dışı piyasalara yönelik satışları artırmaya yönelik 

faaliyetler sürdürülmektedir. Bu konuda yürütülen çeşitli girişimler ve stratejik ortaklık 

anlaşmaları çerçevesinde esasen önemli tecrübe ve gelişmeler kaydedilmiş, bazı dönemlerde 

TCDD dışındaki piyasalara ve yurt dışına yönelik satışlarda artışlar sağlanmıştır. Ancak 

özellikle son iki yıl üçüncü şahıslara ve yurt dışına yönelik satışların, yeterli talep gelmemesi 

nedeniyle azaldığı görülmektedir. 

Şirket, 7 fabrikası, deneyimli işgücü, lokomotif, vagon, motor başta olmak üzere geniş 

ürün yelpazesi ve son yıllarda önemli ölçüde modernize edilmiş teknolojisiyle büyük bir 

potansiyele sahip bulunmaktadır. Diğer yandan son dönemlerde yürütülen milli yüksek hızlı 

tren proje çalışmalarında da önemli aşamalar kaydedilmiştir. Bu nedenle, Şirketin öncelikle 

TCDD Taşımacılık A.Ş. siparişlerini karşılaması esas olmakla birlikte alternatif piyasalara 

yönelik olarak pazar araştırmaları da etkin bir şekilde sürdürülmelidir.  
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Esasen 2013 yılında yürürlüğe konulan 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının 

Serbestleştirilmesi Hakkında Kanunla, demiryolu sektöründe yerli ve yabancı özel firmaların 

üretim ve işletmecilik yapabilmelerine imkan sağlanması, Şirketin TCDD dışındaki piyasalara 

yönelmesini daha da gerekli hale getirmiştir. Nitekim 2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu 

Kalkınma Planında “TCDD Genel Müdürlüğü’nün bağlı ortaklıkları olan TÜLOMSAŞ, 

TÜDEMSAŞ ve TÜVASAŞ; demiryolu sektöründe yapılan yasal düzenlemeler sonucu oluşan 

piyasa beklentilerini de karşılayacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.” şeklinde bir 

düzenlemeye yer verilerek, bağlı ortaklıkların bir anlamda geleneksel üretim ve faaliyet 

yapılarının dışına çıkmaları gerektiği vurgulanmıştır.  

Öneri: 

Şirkette, öncelikle TCDD Taşımacılık A.Ş. siparişlerinin karşılanması esas olmak 

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

payını genişletme çalışmalarının etkin bir şekilde sürdürülmesi; Şirketin ileriye dönük 

hedefleri arasında yer alan uluslararası standartlarda hızlı tren setleri üretimi ve satışı 

konusundaki çalışmaların sonuçlandırılması; geçmiş deneyimlerden de yararlanılarak sektörde 

söz sahibi yerli ve yabancı firmalarla işbirliği ve ortak projeler geliştirilmesi konusu üzerinde 

durulması; geleceğe dönük hedef ve politikalar ve piyasa beklentilerine göre Şirketin daha 

etkin, verimli ve rekabet gücü yüksek bir üretim ve faaliyet yapısına kavuşturulması 

hususundaki çalışmaların sürdürülmesi. 

BULGU 7.1.3: Üretimde kullanılan bir kısım malzemelerde dışa bağımlılığın 

yüksek düzeyde olması 

Şirketin 2017 ilk madde ve malzeme alımları toplamının %40,6’sını ithal malzemeler 

oluşturmaktadır. 

İthal malzemeler arasında önemli ve yüksek maliyetli olanlar; lokomotif dizel motoru, 

cer motoru komponentleri, alternatör, fren sistemi ve tekerleklerdir. Vagon imalatlarında 

kullanılan ithal malzemeler arasında ise; fren sistemi, cer tertibatı, tekerlek takımı ve rulman 

önemli kalemler olarak yer almaktadır. 

İthal malzemelerin tedarikinde zaman zaman ortaya çıkan gecikme ve aksaklıklar, 

üretim programını olumsuz yönde etkilemektedir. İthal malzemelerin maliyetlerinin yüksek 

olması ise üretim maliyetlerini yükseltmektedir.  
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Üretimde kullanılan ithal malzemelerin yerlileştirilmesi konusunda Şirket tarafından 

başlatılan çalışmalardan olumlu sonuçlar alındığı görülmüştür. Lokomotif, motor ve elektrik 

grubunda toplam 51 kalem malzeme belirlenerek bunların yerlileştirilmesine yönelik çalışma 

ve girişimlerde bulunulmuş; bunlardan 31’i siparişe bağlanmış, 20’si tamamlanmış, 2017 

yılında ithal fiyatlara göre yaklaşık 1 milyon TL tasarruf sağlanmıştır. Bu konudaki 

çalışmaların, yüksek maliyetli büyük parçaları ve komple malzemeleri de kapsayacak şekilde 

genişletilmesinde yarar bulunmaktadır. 

TÜLOMSAŞ’ın, yerli sanayi, üniversiteler, TÜBİTAK ve diğer kuruluşlarla yürütmekte 

olduğu Ar-Ge ve işbirliği projeleri sonucu; yük vagonlarında %85, lokomotiflerde ise %50 

yerlilik oranına ulaşıldığı belirlenmiştir. Şirket bünyesinde ve yerli sanayide, bu alanlardaki 

üretim imkânlarının daha da geliştirilerek, üretimde yerlilik oranının arttırılması, lokomotifte 

halen yüksek düzeylerde bulunan ithal oranlarının düşmesine, dışa bağımlılığın azalmasına, 

maliyetlerin düşürülmesine ve istihdamın artmasına imkan sağlayacaktır. 

Öneri: 

Şirketin bazı üretimlerinde yüksek düzeylerde olan ithal oranlarının düşürülmesi, dışa 

bağımlılığının azaltılması ve maliyetlerin düşürülmesine yönelik olarak, başta tekerlek takımı 

olmak üzere, yurt dışından temin edilen malzemelerin ayrıntılı analizinin yapılarak, bunların 

olabildiğince yurt içinde üretimini sağlamak üzere ilgili ilgili kurum ve kuruluşlar, 

üniversiteler ve sanayiciler nezdindeki girişimlerin artırılması ve işbirliğinin geliştirilmesi. 

BULGU 7.1.4: TCDD siparişi olarak 2017 yılında üretimi planlanan 400 adet yük 

vagonunun yılı içinde tümüyle tamamlanamaması nedeniyle yarı mamul stoklarının 

artması 

2017 yılı yarı mamul stokları önceki yıla göre %91,2 oranında artışla 28.393.909 TL 

olarak gerçekleşmiştir. Yarı mamullerdeki en önemli artış yük vagonlarında meydana 

gelmiştir. 2016 yılı sonu itibariyle 1.008.985 TL tutarında olan yük vagonu yarı mamul 

stokları 2017 yılı sonunda 6.845.390 TL olarak gerçekleşmiştir.             

TÜLOMSAŞ Yönetim Kurulunun 16.12.2016 tarihli kararıyla kabul edilen ve TCDD 

Yönetim kurulunun 23.01.2017 tarihli kararıyla onaylanan 2017 Yılı İş Programıyla 350 adet 

Eanoss tipi vagon, 150 adet Rgns tipi vagon ve 10 adet araba taşıma vagonu olmak üzere 

toplam 510 adet vagon imalatı öngörülmüştür. 
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Yıl içinde TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin 150 adet Rgns tipi vagon siparişi, vagonla ilgili 

Ar-Ge çalışmaları kapsamında ortaya çıkan proje değişikliği ve Avrupa Birliği Karşılıklı 

İşletim Teknik Şartlarına uygun üretimi öngören ve TSI sertifikalandırılması olarak 

adlandırılan sürecin uzaması nedeniyle 50 adede düşürülmüştür. Diğer yandan 10 adet araba 

taşıma vagonu siparişi de iptal edilmiştir.  

TCDD Taşımacılık A.Ş. ile varılan mutabakat çerçevesinde iş programı revize edilerek 

350 adet Eanoss tipi ve 50 adet Rgns tipi olmak üzere toplam 400 adet vagon imalatı 

planlanmıştır. 2017 yılı Revize İş Programı Şirket Yönetim Kurulunun 05.12.2017 tarihli 

kararıyla kabul edilmiştir. 

2017 yılı sonu itibariyle 350 adet olarak imalatı planlanan Eanoss tipi vagonun 270 

adedi tamamlanmış, 50 adet Rgns tipi vagon imalatında ise gerçekleşme sağlanamamıştır. 

Vagonların tekerlek dişli takımlarında kullanılmak üzere tedariki öngörülen 4000 adet 

Komple Aks Kutusu malzemesi teminindeki aksaklıklar ve gecikmeler ile Rgns tipi 

vagonlarda TSI sürecinin uzaması üretim programını olumsuz etkilemiştir. 4000 adet Komple 

Aks Kutusu temini ile ilgili ihale süreci nihai olarak Temmuz/2017 ayında tamamlanabilmiş, 

malzeme teslim süreci ise yaklaşık bir yıllık süreyi kapsamıştır. Böylece vagonların 

tamamlanma süresi ertesi yıla sarkmış, yarı mamul stokları yükselmiştir. 

TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından uzun vadeli siparişlerin verilemeyişi, bir kısım 

imalatlar için öngörülen 3 yıllık programlarda ise sonradan değişiklikler yapılması, yine yıllık 

siparişlerin kimi zaman gecikmeli verilmesi, kimi zamanda üretim süreci devam ederken yılı 

içinde değişikliklere gidilmesi, Şirketin bütçe, üretim ve tedarik planlarını olumsuz yönde 

etkilemektedir. Üretim faaliyetlerini doğrudan olumsuz etkileyen diğer bir husus ise, ağırlıklı 

olarak ithal malzemelerde olmak üzere tedarik sürecinde karşılaşılan güçlüklerdir. 

Öneri: 

Üretim programında gecikmelere yol açan hususlar üzerinde titizlikle durularak 

gerekli tedbirlerin alınması; özellikle üretim planlamasına esas teşkil eden TCDD Taşımacılık 

A.Ş.’nin üç yıllık ve yıllık siparişlerinin daha gerçekçi bir şekilde ve gecikilmeksizin 

belirlenmesi ve iş programlarının zamanında kesinleştirilmesi konusunda gerekli girişimlerde 

bulunulması; tedarik sürecinde ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi ve malzeme 

yönetiminde etkinliğin artırılması konusundaki çalışmaların sürdürülmesi.  

BULGU 7.1.5: 7.2’de yer alan diğer bulgu ve önerilerin de yerine getirilmesi 
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7.2 Diğer Bulgu ve Öneriler 

BULGU 7.2.1: İş programı ve işletme bütçesinin hazırlanması ve uygulamaya 

konulmasında ortaya çıkan gecikmeler 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2017 yılına Ait Genel yatırım ve 

Finansman Programı Hakkında, 12.10.2016 tarih ve 2016/9369 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

28.10.2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. 

Anılan kararın İşletme Bütçesi başlıklı 15 inci maddesi birinci fıkrasında; “Hazine 

Müsteşarlığı 30.11.2016 tarihine kadar Programı kamu teşebbüslerine gönderir. Kamu 

teşebbüsleri 2017 yılına dair işletme bütçelerini Program hedeflerini esas alarak hazırlar ve 

1.1.2017 tarihine kadar Müsteşarlığa, Kalkınma Bakanlığına ve ilgisine göre Özelleştirme 

İdaresi Başkanlığına gönderir.” hükmü yer almaktadır. 

Bu hüküm doğrultusunda, 2017-2019 yıllarına ilişkin olarak TÜLOMSAŞ için tespit 

edilen mali büyüklükler ve temel varsayımlar ile mali hedefler ve tavanlar Müsteşarlıkça 

30.11.2016 tarihinde Şirkete gönderilmiştir. 

Bu çerçevede hazırlanan 2017 yılı İş programı ve İşletme Bütçesi TÜLOMSAŞ 

Yönetim Kurulunun 16.12.2016 tarihli kararıyla kabul edilmiş, TCDD Yönetim Kurulunun 

23.01.2017 tarihli kararıyla da onaylanmıştır. Dolayısıyla 2017 Yılı İş Programı ve Bütçesi 

gecikmeli olarak kesinleşmiştir. 

Yıl içinde, Şirket ile TCDD Taşımacılık A.Ş. arasında varılan mutabakat gereği imalat 

ve onarım işleri ile ilgili iş programında değişikliğe gidilmiş; değişiklik onayı 26.10.2017 

tarihli yazı ile TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye gönderilmiştir. Anılan şirket tarafından gönderilen 

07.11.2017 tarihli cevabi yazıda iş programı değişikliğinin uygun bulunduğu belirtilmiştir. 

Hazine Müsteşarlığınca 28.11.2017 tarihinde TÜLOMSAŞ’ın 2018-2020 yıllarına 

ilişkin mali büyüklükler ve temel varsayımları ile mali hedef ve tavanları Şirkete 

gönderilmiştir. Anılan yıllara ait program büyüklükleri ve varsayımlar belirlenirken, 2017 yılı 

program büyüklüklerinin de Müsteşarlıkça revize edildiği görülmüştür. 

Gerek iş programı değişikliği, gerekse Müsteşarlığın 2017 yılına ilişkin program 

büyüklüklerini revize etmesi nedeniyle 2017 yılı İşletme Bütçesinin revize edilmesi ihtiyacı 

doğmuştur. Buna göre hazırlanan 2017 yılı Revize İş programı ve Bütçesi Şirket Yönetim 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 59 

 

Kurulunun 05.12.2017 tarihli kararıyla kabul edilmiş, TCDD Yönetim Kurulunun 21.12.2017 

tarihli kararıyla onaylanmıştır. 

 Böylece revize bütçe yılın sonunda kesinleşmiş, uygulama süresi kalmamıştır. Diğer 

yandan, 2017 yılı Revize İş Programı ve Bütçesinde yer alan temel öngörü ve gelir-gider 

kalemleri gerçekleşen verilerle karşılaştırıldığında çeşitli sapmaların meydana geldiği 

görülmektedir. 

Öneri: 

İş programı ve işletme bütçesinin daha sağlıklı ve gerçekçi bir şekilde hazırlanması 

konusunda gerekli tedbirlerin alınması, özellikle iş programının hazırlanmasına esas teşkil 

eden TCDD Taşımacılık A.Ş. siparişlerinin zorunlu haller dışında önemli değişikliklere yol 

açmayacak şekilde mutabakata bağlanması konusunda anılan Şirketle birlikte azami 

hassasiyetin gösterilmesi; Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen ve işletme bütçesi 

verilerinin hazırlanmasında esas alınan program hedeflerinin Kasım ayı sonunda Şirkete 

intikal etmesinin revize bütçenin kesinleşme sürecini uzattığı hususu Hazine Müsteşarlığına 

iletilerek bir çözüme kavuşturulması; bütçenin uygulama döneminde, harcamaların ödenekleri 

paralelinde daha titiz bir şekilde takibi sağlanarak ödenek aşımlarının önüne geçilmesi ve 

ödenek aktarma işlemlerinin harcamadan önce gerçekleştirilmesi. 

BULGU 7.2.2: Bağımsız denetim raporunun hazırlanmasındaki gecikme 

Şirketin mali tablolarının uluslararası finansal raporlama standartları ile uyumlu ve 6102 

sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Türkiye finansal raporlama standartlarına göre 

bağımsız denetimlerinin yapılmasına ilişkin ihale ana teşekkül T.C. Devlet Demiryolları 

Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta olup, ana teşekkül ile bağımsız denetim firması 

arasında imzalanan 25.11.2016 tarihli sözleşme kapsamında hazırlanan 2016 yılına ilişkin 

bağımsız denetim raporu 25.09.2017 tarihinde Şirkete sunulmuştur. 

2016 yılına ilişkin 25.11.2016 tarihli Denetim sözleşmesinde; 

-İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 365 gün, 

-İşe başlama tarihi, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden gün, 

olarak belirlenmiştir. 
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Şirketin 31.12.2016 tarihli bilançosu Şirket Yönetim Kurulunca 10.03.2017 tarihinde 

kabul edilmiş, genel kurul yerine geçen ana teşekkül Yönetim Kurulunun 31.05.2017 tarih ve 

16/98 sayılı kararıyla onaylanmış, Eylül/2017 ayı sonunda teslim alınan 2016 yılına ilişkin 

bağımsız denetim raporu ise 30.10.2017 tarih ve 13/104 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında 

görüşüldükten sonra ana teşekkül TCDD Yönetim kurulunun bilgisine sunulmuştur. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun “Üçüncü Bölüm” 397-406’ncı maddelerinde 

şirketlerin bağımsız denetimine ilişkin hususlar düzenlenmiş olup, bilgi alma ve inceleme 

hakkını düzenleyen 437’nci maddenin birinci fıkrasında “Finansal tablolar, konsolide finansal 

tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun 

kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az on beş gün önce, şirketin merkez ve 

şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve 

konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine 

açık tutulur. Her pay sahibi, gideri şirkete ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir 

suretini isteyebilir.” hükmü bulunmaktadır. 

233 sayılı KHK’nın bağlı ortaklıklara uygulanacak hükümleri düzenleyen 23’üncü 

maddesinin; 

-Birinci fıkrasında “Sermayelerinin en az %91'i kamu iktisadi kuruluşlarına ait olan 

bağlı ortaklıkların genel kurulu ve denetçileri bulunmaz.” 

-İkinci fıkrasında “Bağlı ortaklıklar, bu Kanun Hükmünde Kararname'de saklı tutulan 

hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabidir.” 

hükümleri yer almaktadır. 

2013 yılında 6461 sayılı Kanunla ana teşekkül TCDD’nin “kamu iktisadi kuruluşu” 

statüsünden çıkarılarak “iktisadi devlet teşekkülü” olarak yeniden yapılandırılması ile Şirket 

iktisadi devlet teşekkülü statüsünü kazanmasına ve 233 sayılı KHK’nın 23’üncü maddesinde 

kamu iktisadi kuruluşları için öngörülen istisnadan yararlanma hakkı bulunmamasına rağmen, 

2011 yılında yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanununda getirilen bağımsız denetim 

düzenlemesinden sonra statü değiştiren Şirket için denetim kurulu oluşturulmamıştır. 

Kamu Gözetim Kurumu tarafından, bağımsız denetim raporlarına ilişkin olarak yapılan 

açıklamada da “Mevzuatında ayrıca bir hüküm bulunmadığı takdirde düzenlenecek bağımsız 

denetim raporlarının en geç finansal tablolara ilişkin kararın alınacağı genel kurul tarihinden 
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on beş gün öncesine kadar hazırlanması ve yönetim kuruluna sunulması gerekmektedir.” 

denilmektedir. 

2017 yılına ilişkin 07.11.2017 tarihli Denetim sözleşmesinde de; 

-İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 365 gün, 

-İşe başlama tarihi, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden gün, 

olarak belirlenmiştir. 

Şirketin 31.12.2017 tarihli bilançosu da, Şirket Yönetim Kurulunca 19.03.2018 

tarihinde kabul edilmiş, genel kurul yerine geçen ana teşekkül Yönetim Kurulunun Mayıs ayı 

sonuna kadar yapacağı bir toplantıda kabul edilmesi beklenmektedir. 

2016 yılı için 25.11.2016 tarihinde, 2017 yılı için 07.11.2017 tarihinde imzalanan 

denetim sözleşmelerinde, sözleşme süresinin 365 gün olarak belirlenmiş olması, bağımsız 

denetim firmasına zaman yönünden olduğundan daha fazla süre tanınmasına neden olurken, 

Mayıs ayı sonu itibarıyla ibra amacıyla gerçekleştirilen genel kurullarda 6102 sayılı Türk 

Ticaret Kanununun 437’nci maddenin birinci fıkrasında öngörülen denetleme raporlarından 

olan bağımsız denetim raporlarından faydalanılamamasına neden olmaktadır. 

Ağustos ya da Eylül ayı gibi gecikmeli olarak teslim alınan bağımsız denetim raporları 

için ise gerek Şirket Yönetim Kurulunda, gerekse ana teşekkül TCDD Yönetim Kurulunda 

ayrı ayrı gündem yapılmaktadır. 

Öneri: 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437’nci maddesinin birinci fıkrasında, denetleme 

raporlarının genel kurulun toplantısından en az on beş gün önce, şirketin merkez ve 

şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulması öngörüldüğünden, Şirketle 

ilgili olarak hazırlanacak bağımsız denetim raporunun, Ana teşekkül TCDD Yönetim Kurulu 

tarafından, Şirketin ibrasına yönelik olarak Mayıs ayı sonu itibarıyla gerçekleştirilen genel 

kurul tarihinden önce hazırlanması için ana teşekkül TCDD nezdinde girişimde bulunulması. 

8. SONUÇ 

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketinin 19.03.2018 tarihinde kendi 

yönetim kurulunda kabul edilen 2017 yılı bilançosu 5.252.072,72 Türk Lirası dönem kârı ile 

kapanmış bulunmaktadır. 
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9. EKLER 

Ek 1: Kamu İşletmesi Mali Tabloları 

Ek 1.1 TÜLOMSAŞ’ın 31.12.2017 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları 

            (Bilanço Dışı Yükümlülükler dâhil) 

Ek 1.2 TÜLOMSAŞ’ın 2017 Yılı Gelir Tablosu ve Dipnotları 

Ek 1.3 TÜLOMSAŞ’ın 2017 Yılı Nakit Akış Tablosu 

Ek 1.4 TÜLOMSAŞ’ın 2017 Yılı Özkaynak Değişim Tablosu 

 

Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar 

Ek 2.1 Teşkilat Şeması 

Ek 2.2 Kâr dağıtım tablosu 
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                               TÜLOMSAŞ  31.12.2017 tarihli bilançosu (Ek: 1.1.a)

Aktif hesaplar

Dönen varlıklar:

A-Hazır değerler 18.093.915,59 22.166.925,93

B-Menkul kıymetler

   1- Men.kıy.değ.düş.karş.(-)

C-Ticari alacaklar 43.475.380,05 42.884.742,02 6.522.238,91 5.978.323,63

   1-Alacak senetleri reeskontu(-)

   2-Şüpheli alacaklar karşılığı(-) 590.638,03 543.915,28

D-Diğer alacaklar 34.843,17 34.843,17 24.761,44 24.761,44

   1-Alacak senetleri reeskontu(-)

   2-Şüpheli alacaklar karşılığı(-)

E-Stoklar 90.366.917,01 91.893.663,04 120.098.864,01 129.729.518,22

   1- Stok değer düşüklüğü karşılığı(-)

   2- Verilen sipariş avansları 1.526.746,03 9.630.654,21

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti

G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahak. 1.094.156,03 1.270.825,90

H-Diğer dönen varlıklar 38.688.784,67 53.261.347,76

Dönen varlıklar toplamı 192.690.104,52 212.431.702,88

Duran varlıklar:

A-Ticari alacaklar 579,17 579,17 429.354,69 429.354,69

    1-Alacak senetleri reeskontu(-)

    2-Şüpheli alacaklar karşılığı(-)

B-Diger alacaklar

    1-Alacak senetleri reeskontu(-)

    2-Şüpheli alacaklar karşılığı(-)

C-Mali duran varlıklar

    1- Bağlı menkul kıymetler

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

    3- İştirakler 

    4- İştiraklere sermaye taahhütleri

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

    6- Bağlı ortaklıklar

    7- Bağlı ort. sermaye taahhütleri(-)

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

    9- Diğer mali duran varlıklar

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

D-Maddi duran varlıklar 26.916.870,07 28.150.771,17

    1-Maddi duran varlıklar (Brüt) 79.532.870,12 83.555.084,52 

    2-Birikmiş amortismanlar(-) (52.616.000,05) (57.460.544,54)

    3-Yapılmakta olan yatırımlar 2.056.231,19 

    4-Verilen sipariş avansları

E-Maddi olmayan duran varlıklar 7.357.296,03 10.791.518,01

    1- Maddi olmayan duran varlıklar (Brüt) 12.005.553,36 18.424.487,84 

    2- Birikmiş amortismanlar(-) (4.648.257,33) (7.632.969,83)

    3-Verilen  avanslar

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar

    1- Özel tükenmeye tabi varlıklar (Brüt)

    2- Birikmiş tükenme payları(-)

    3-Verilen  avanslar

G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahak.

H-Diğer duran varlıklar

Duran varlıklar toplamı 34.274.745,27 39.371.643,87

Aktif (varlıklar) toplamı 226.964.849,79 251.803.346,75

 TL  TL

Önceki Cari
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                               TÜLOMSAŞ 31.12.2017 tarihli bilançosu (Ek: 1.1.b)
Önceki dönem Cari dönem

 Pasif hesaplar

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar:

A-Mali borçlar 

B-Ticari borçlar 30.386.147,56 30.386.147,56 33.323.765,72 33.323.765,72

    1-Borç senetleri reeskontu (-)

C-Diğer borçlar 736.605,54 736.605,54 1.220.038,06 1.220.038,06

    1-Borç senetleri reeskontu (-)

D-Alınan avanslar 1.498.886,44 227.396,24

E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri

F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 3.990.641,22 4.851.439,21

G-Borç ve gider karşılıkları 764.813,85 762.020,44

    1- Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları 764.813,85 762.020,44

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

    3- Kıdem tazminatı karşılığı

    4- Diğer borç ve gider karşılıkları

H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahak. 3.092.835,78 3.711.722,40

 I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 40.469.930,39 44.096.382,07

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar:

A-Mali borçlar

B-Ticari borçlar

    1-Borç senetleri reeskontu (-)

C-Diğer borçlar

    1-Borç senetleri reeskontu (-)

D-Alınan avanslar

E-Borç ve gider karşılıkları 1.460.438,23 1.760.438,23

    1- Kıdem tazminatı karşılığı

    2- Diğer borç ve gider karşılıkları 1.460.438,23 1.760.438,23

F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahak.

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 1.460.438,23 1.760.438,23

Yabancı kaynaklar toplamı 41.930.368,62 45.856.820,30

III-Öz kaynaklar:

A-Ödenmiş sermaye 150.000.000,00 150.000.000,00

    1- Sermaye 150.000.000,00 150.000.000,00

    2- Ödenmemiş sermaye (-)

    3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları

    4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)

B-Sermaye yedekleri

    1- Hisse senedi ihraç primleri

    2- Hisse senedi iptal kararları

    3- M.duran varlık yeniden değerleme artışları

    4- İştirakler yeniden değerleme artışları

    5- Diğer sermaye yedekleri

C-Kâr yedekleri 5.115.311,00 21.674.361,26

    1-Yasal yedekler 2.080.758,53 2.217.815,79

    2-Statü yedekleri

    3-Olağanüstü yedekler

    4-Diğer kar yedekleri

    5-Özel fonlar 3.034.552,47 19.456.545,47

D-Geçmiş yıllar kârları 27.178.025,07 29.782.112,91

E-Geçmiş yıllar zararları (-)

F-Dönem net kârı veya zararı 2.741.145,10 4.490.052,28

Öz kaynaklar toplamı 185.034.481,17 205.946.526,45

Pasif (kaynaklar) toplamı 226.964.849,79 251.803.346,75

 TL  TL
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                    2017 YILI BİLANÇOSU TABLOSU DİPNOTLARI (TL) (Ek: 1.1.c)

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

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

    yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere;

 a)Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı................... 7.850,00

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

 3.Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı........................................................................ 323.767,61

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

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

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

 7.Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları:

    Döviz Cinsi             Miktarı                    TL. Kuru Toplam Tutar

       EUR                    98.534,09                4.5155 444.930,68

       USD                    49.056,07                3.7719 185.034,59

                                                                                       TOPLAM 629.965,27

 8.Yurt  dışından alacaklar (Avanslar dahil ):

   Döviz Cinsi              Miktarı                    TL. Kuru Toplam Tutar

       EUR                   99.628,57                 4.5155 449.872,81

       GBP                       219,00                 5.0803 1.112,58

                                                                                       TOPLAM 450.985,39

 9.Yurt dışına borçlar (Avanslar Dahil ) :

    Döviz Cinsi             Miktarı                    TL. Kuru Toplam Tutar

       USD                10.671,07                   3.7719 40.250,21

       EUR              195.992,69                   4.5155 885.004,99

                                                                                       TOPLAM 925.255,20

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

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

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

13.Sermayeyi temsil eden senetlerin dökümü :

Türü            Tertibi                 Adedi               Üsleri             Toplam Tutar

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

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

        Adı                                  Pay Oranı                         Pay Tutarı

     TCDD Genel Müd.                  100.00                      150.000.000,00 TL.

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

     bağlı ortaklıkların;

     Türü               Pay Oranı       Toplam Sermayesi         Son Dönem Karı

17.Stok değerleme yöntemi

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

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

     c)Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği 

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

     a)Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti................... 4.180.690,38

     b)Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti................ 158.475,98

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

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

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

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

     içindeki payları

                                                      Ticari Alacak               Ticari Borç

     1-Ana Kuruluş                                      -                            0,05 

     2-Bağlı Ortaklıklar                                 -                              - 

     3-İştirakler                                            -                              - 

20.Cari dönemdeki ortalama personel sayısı...................................  1.442

21.Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara 

    ilişkin bilgi

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

    zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi.

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

     tahminlerindeki değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri.

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

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

     ortakları ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet

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

26.İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye arttırımı

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

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

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

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

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

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

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

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

30.Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih :                                          19.03.2018
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TÜLOMSAŞ 2017 Yılı Gelir Tablosu (Ek: 1.2.a)
 Önceki dönem  Cari dönem Fark

 TL  TL TL

A- Brüt satışlar 271.549.424,60 273.117.657,18 1.568.232,58 

    1-Yurtiçi  satışlar 271.380.164,16 273.108.660,60 1.728.496,44 

    2-Yurtdışı satışlar 169.260,44 8.996,58 (160.263,86)

    3-Diğer gelirler

B- Satış indirimleri(-)

    1-Satışdan iadeler(-)

    2-Satış iskontaları(-)

    3-Diğer indirimler(-)

C- Net Satışlar 271.549.424,60 273.117.657,18 1.568.232,58 

D-Satışların maliyeti(-) 236.773.581,25 240.749.635,52 3.976.054,27 

    1-Satılan mamuller maliyeti(-) 236.773.581,25 240.749.635,52 

    2-Satılan ticari mallar maliyeti(-)

    3-Satılan hizmet maliyeti(-)

    4-Diğer satışların maliyeti(-)

     Brüt satış  karı 34.775.843,35 32.368.021,66 (2.407.821,69)

E- Faaliyet giderleri(-) 22.589.994,80 22.752.137,50 162.142,70 

    1-Araştırma ve geliştirme giderleri(-) 2.959.189,85 2.057.748,07 (901.441,78)

    2-Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri(-) 1.757.612,72 1.871.018,72 113.406,00 

    3-Genel yönetim giderleri(-) 17.873.192,23 18.823.370,71 950.178,48 

    Faaliyet karı 12.185.848,55 9.615.884,16 (2.569.964,39)

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kar 5.459.267,13 3.913.694,70 (1.545.572,43)

   1-İştiraklerden temettü gelirleri

   2-Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri

   3-Faiz gelirleri 184.505,35 234.318,76 49.813,41 

   4-Komisyon gelirleri

   5-Konusu kalmayan karşılıklar 303,36 112.773,82 112.470,46 

   6-Menkul kıymet satış karları

   7-Kambiyo karları 2.172.225,50 313.565,24 (1.858.660,26)

   8-Reeskont faiz gelirleri

   9-Enflasyon düzeltmesi karları

  10-Faaliyetle ilgili diğ.olağan gelir ve kar 3.102.232,92 3.253.036,88 150.803,96 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve

     zararlar(-) 3.452.582,58 3.370.240,48 (82.342,10)

   1-Komisyon giderleri(-) 13.861,55 2.463,88 (11.397,67)

   2-Karşılık giderleri(-) 156.720,41 67.217,28 (89.503,13)

   3-Menkul kıymet satış zararları(-)

   4-Kambiyo zararları(-) 786.294,05 590.825,32 (195.468,73)

   5-Reeskont faiz giderleri(-)

   6-Enflasyon düzeltmesi zararları (-)

   7-Diğer olağan gider ve zararlar(-) 2.495.706,57 2.709.734,00 214.027,43 

H- Finansman giderleri(-) 2.311,11 21.808,26 19.497,15 

   1-Kısa vadeli borçlanma giderleri(-) 2.311,11 21.808,26 

   2-Uzun vadeli borçlanma giderleri(-)

  Olağan kar 14.190.221,99 10.137.530,12 (4.052.691,87)

I- Olağandışı gelir ve karlar 1.595.720,84 2.102.867,93 507.147,09 

   1-Önceki dönem gelir ve karları 14.486,20 440.343,53 425.857,33 

   2-Diğer olağandışı gelir ve karlar 1.581.234,64 1.662.524,40 81.289,76 

J- Olağandışı gider ve zararlar(-) 12.279.983,88 6.988.325,33 (5.291.658,55)

   1-Çalışmayan kısım gider ve zararları(-) 4.685,94 22.636,69 17.950,75 

   2-Önceki dönem gider ve zararları 11.599.032,49 6.240.952,32 (5.358.080,17)

   3-Diğer olağandışı gider ve zararlar(-) 676.265,45 724.736,32 48.470,87 

   Dönem karı 3.505.958,95 5.252.072,72 1.746.113,77 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük

   karşılıkları(-) 764.813,85 762.020,44 (2.793,41)

    Dönem net karı veya zararı 2.741.145,10 4.490.052,28 1.748.907,18 

Gelir ve giderler
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                    2017 Yılı gelir tablosu dipnotları  (TL) (Ek: 1.2.b)

 1.Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları................................... 7.987.732,97

    a)Amortisman giderleri............................................... 7.987.732,97

       aa)Normal amortisman giderleri...............................                          7.987.732,97  

       ab)Yeniden değerlemeden doğan amortisman

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

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

 2.Dönem karşılık giderleri.......................................................................................... 67.217,28

 3.Dönemin tüm finansman giderleri............................................................................ 21.808,26

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

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

    c)Doğrudan gider yazılanlar................................................                      21.808,26

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

    bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili olan kısmın tutarı (Toplam tutar

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

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

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

    ayrıca gösterilecektir.).......................................................................................... 257.951.541,41

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

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

    içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)............................................... 13.468.480,66

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

    genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde

    sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı................................................ 786.974,60

 8.Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan 

    değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği

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

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

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

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

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

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

     hurda,döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı 

     ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu

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

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

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

     Önceki dönem gelir ve kârları................................................................................ 440.343,53

     Eski yıl.ödenen personel hakediş geri alınan…………..                         15.429,86     

     Eski yıllara ait faiz ve komisyon gelirleri…….................                             229,14           

     Eski yıllar zayiata uğrayan eşya ve hasar bedeli………             

     Eski yıllara ait diğer gelir ve kârlar……..........................                       424.684,53                      

     Önceki dönem gider ve zararları............................................................................ 6.240.952,32

     Eski yıllara ait personel hakedişleri................................                          93.168,16            

     T.C. Emekli Sandığı ve SSK..........................................                               5.343,54

     Eski yıllara ait faiz ve komisyon giderleri..….................                           1.791,90

     Eski yıllara ait vergi ve resimler…..................................                         58.648,21     

     Eski yıllarda yersiz olarak gelir kâr yazılanlar….............                             412,50

     İşçi kıdem tazminatı.......................................................                      4.609.984,67

     Memur emekli ikramiyesi................................................                      733.790,20

     Sözleşmeli personel emekli ikramiyesi..........................                      700.621,28

     Eski yıllara ait diğer gider ve zararlar..............................                        37.191,86

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

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

NAKİT KAYNAKLARI ve NAKİT KULLANIMLARI

A-Dönem başı nakit mevcudu 22.756,00 18.094,00

B-Dönem içi nakit girişleri 278.297,00 330.357,00

  1-Satışlardan elde edilen nakit: 271.472,00 306.034,00

    a)Net satışlar 271.549,00 273.118,00

    b)Ticari alacaklardaki azalışlar 1.339,00 36.908,00

    c)Ticari alacaklardaki artışlar (-) (1.416,00) (3.992,00)

   2-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kâr dolayı sağlanan nakit 5.458,00 3.914,00

   3-Olağandışı gelir ve kârlardan sağlanan nakit 1.596,00 2.103,00

   4-Kısa vadeli yabancı kaynak artışlardan sağlanan nakit (Alımlarla ilgili olmayan) 201,00 715,00

     a)Menkul kıymet ihraçlarından

     b)Alınan krediler

     c)Diğer artışlar 201,00 715,00

   5-Uzun vadeli yabancı kaynak artışlardan sağlanan nakit (Alımlarla ilgili olmayan) 285,00 299,00

     a)Menkul kıymet ihraçlarından

     b)Alınan krediler

     c)Diğer artışlar 285,00 299,00

    6-Sermaye artışından sağlanan nakit (716,00)

    7-Vergi ve kanuni yükümlülük artışlarından sağlanan nakit 860,00

    8-Diğer nakit girişleri 1,00 16.432,00

C-Dönem içi nakit çıkışları 282.959,00 326.285,00

    1-Maliyetlerden sağlanan nakit çıkışları : 221.857,00 275.879,00

      a)Satşların maliyeti 236.773,00 240.750,00

      b)Stoklardaki artışlar 1.193,00 37.836,00

      c)Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalışlar

      d)Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artışlar (-) (16.109,00) (2.707,00)

      e)Stoklardaki azalışlar (-)

    2-Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları : 22.590,00 22.752,00

      a)Araştırma ve geliştirme giderleri 2.959,00 2.058,00

      b)Pazarlama satış ve dağıtım giderleri 1.758,00 1.871,00

      c)Genel yönetim giderleri 17.873,00 18.823,00

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

    3-Diğer faaliyet olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları : 3.295,00 649,00

      a)Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar 3.452,00 3.370,00

      b)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar (-) (157,00) (2.721,00)

    4-Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları : 2,00 22,00

    5-Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı : 12.280,00 6.989,00

      a)Olağandışı gider ve zararlar 12.280,00 6.989,00

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

     6-Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar (-) (7.254,00) (8.449,00)

     7-Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları : 11.270,00 12.498,00

     8-Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan) 199,00

      a)Menkul kıymetler anapara ödemeleri

      b)Alınan krediler anapara ödemeleri

      c)Diğer ödemeler 199,00

     9-Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan) 0,00

      a)Menkul kıymetler anapara ödemeleri

      b)Alınan krediler anapara ödemeleri

      c)Diğer ödemeler

     10-Ödenen vergi ve benzerleri 18.600,00 15.339,00

    11-Ödenen temettüler 0,00 0,00

    12-Diğer nakit çıkışları 120,00 606,00

D-Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C) 18.094,00 22.166,00

E-Nakit artış ve azalışı (B-C) (4.662,00) 4.072,00

NAKİT AKIM TABLOSU (TL)

2016 2017
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(Ek: 1.4)

                                                               Ö Z  K A Y N A K L A R (TL)

HESABIN İSMİ 2016 2017 Fark

A-ÖDENMİŞ SERMAYE

   1-SERMAYE 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

   2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)

   3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI

   4-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI

ÖDENMİŞ SERMAYE TOPLAMI ( A ) 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

B-SERMAYE YEDEKLERİ

  1-HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ

  2-HİSSE SENETLERİ İPTAL KARLARI

  3-MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI

  4-İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI

  5-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ

SERMAYE YEDEKLERİ TOPLAMI ( B ) 0,00 0,00 0,00

C-KAR YEDEKLERİ

  1-YASAL YEDEKLER 2.080.758,53 2.217.815,79 137.057,26

  2-STATÜ YEDEKLERİ

  3-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER

  4-DİĞER KAR YEDEKLERİ

  5-ÖZEL FONLAR 3.034.552,47 19.456.545,47 16.421.993,00

KAR YEDEKLERİ TOPLAMI ( C ) 5.115.311,00 21.674.361,26 16.559.050,26

D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 27.178.025,07 29.782.112,91 2.604.087,84

E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)

F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)

  1-DÖNEM NET KARI 2.741.145,10 4.490.052,28 1.748.907,18

  2-DÖNEM NET ZARARI (-)

DÖNEM NET KARI (ZARARI) TOPLAMI ( F ) 2.741.145,10 4.490.052,28 1.748.907,18

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 185.034.481,17 205.946.526,45 20.912.045,28
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                                KAR DAĞITIM TABLOSU

                         ( TL )  (EK: 2.2)
                                                           

A-DÖNEM KARININ DAĞITIMI

   1)DÖNEM KARI 5.252.072,72 

   2)ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) (762.020,44)

      -Kurumlar vergisi (Gelir vergisi)                     (762.020,44)

      -Gelir vergisi kesintisi

      -Diğer vergi ve yasal yükümlülükler                 

      NET DÖNEM KARI 4.490.052,28 

   3)GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)

   4)I.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) (224.502,61)

   5)İŞLETMEDE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR

      DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI 4.265.549,67 

   6)ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)     

      -Adi hisse senedi sahiplerine

      -İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine

   7)PERSONELE TEMETTÜ (-)

   8)YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)

   9)ORTAKLARA İKİNCİ (-)

      -Adi hisse senedi sahiplerine

      -İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine

 10)İKİNCİ TERTİP YEDEK AKÇE (-)

 11)STATÜ YEDEKLERİ (-)_ 

 12) OLAĞANDIŞI YEDEKLER (DAĞITILMAMIŞ KARLAR)

 13) DİĞER YEDEKLER

 14) ÖZEL FONLAR

B-YEDEKLERDEN DAĞITIM

    1)DAĞITILAN YEDEKLER  

    2)II.TERTİP YASAL YEDEKLER (-)

    3)ORTAKLARA PAY (-)

       -Adi hisse senedi sahiplerine

       -İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine

    4)PERSONELE PAY (-)

    5) YÖNETİM KURULUNA PAY (-)

C-HİSSE BAŞINA KAR

    1-Adi hisse senedi sahiplerine(TL %)

    2-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine(TL %)

D-HİSSE BAŞINA TEMETTÜ

   1-Adi hisse senedi sahiplerine(TL %)

   2-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine(TL %)

Cari dönem


