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KİT  : Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

KPSS  : Kamu Personeli Seçme Sınavı 
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1. KAMU ĠDARESĠ HAKKINDA BĠLGĠ 

1.1 Sermaye Durumu ve Karar Organı 

Denetlenen kuruluşun; 

Unvanı  : Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi (TÜVASAŞ) 

Merkezi  : Adapazarı 

İlgili Bakanlık : Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

Esas sermaye           : 180.000.000,00 TL. 

Ödenmiş sermaye : 180.000.000,00 TL. 

 

 

Tablo 1:Karar Organı Tablosu 

Karar  

organındaki 

Unvanı 

Adı ve Soyadı 

Temsil ettiği  

Bakanlık veya  

Kuruluş 

Görevli bulunduğu süre 

Başlama 

tarih 
Ayrılma tarihi 

1-Başkan  

 

 

Prof. Dr. İlhan 

KOCAARSLAN 

 

 

Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı 

 

16.05.2017 

 

 

 

Devam Ediyor 

 

 

 

2-Üye  

 

   Üye 

 

Hikmet ÖZTÜRK 

 

Durmuş ÜNÜVAR 

Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı 

 

„‟            „‟ 

 

04.10.2013 

 

04.01.2018 

 

 

19.06.2017 

 

Devam Ediyor 

 

 

3- Üye 

 

 

Murat KAVAK 
Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı 

 

 

       01.04.2015 

 

 

Devam Ediyor 

4-Üye Ali ARIDIRU 
Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı 
15.05.2017 Devam Ediyor 

5-Üye Ali YERLİKAYA Hazine Müsteşarlığı 08.08.2016 Devam Ediyor 

1.2 KuruluĢun Mevzuatı ve Amacı 

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

TÜVASAŞ Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde faaliyetini sürdürmekte olup; anılan 

KHK ve Ana Sözleşmede saklı tutulan hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabi 

bulunmaktadır. 
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Ana Kuruluş TCDD‟nin, kamu iktisadi kuruluşu statüsünden iktisadi devlet teşekkülü 

statüsüne dönüştürülmesi ile TÜVASAŞ‟da 233 sayılı KHK‟da düzenlenen iktisadi devlet 

teşekküllerinin bağlı ortaklıklarına uygulanan hükümlere tabi olmuştur. 

Şirket Ana sözleşmesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yeniden 

düzenlenerek 26.12.2014 tarih ve 8724 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. 

Şirket Ana sözleşmesinin 3 üncü maddesinde “Şirketin Amaç ve Faaliyetleri”; 

-Her çeşit raylı araçların imalatı, onarımı ve bakımı yapmak ve yaptırmak, 

-Her çeşit tesis, makine imalatı, onarımı ve bakımı yapmak ve yaptırmak, 

-Faaliyet konularına giren alanlarda araştırma, geliştirme, test ve sertifikasyon 

çalışmaları yapmak, yaptırmak, 

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

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

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

temsilcilikler vermek, 

-Faaliyet konuları ile ilgili olarak taşınmaz mal satın almak, satmak, kiraya vermek, 

kiralamak, taşınmaz mallar üzerinde gerek kendi ve gerekse üçüncü kişiler lehine ayni haklar 

tesis etmek, 

-Faaliyet konuları ile ilgili diğer işleri yapmak, yaptırmak.” olarak sayılmıştır. 

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

ve 3346 sayılı Kanun uyarınca TBMM tarafından denetlenmektedir. 

Şirket personelinin özlük ve sosyal hakları konusunda; 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu, 399 sayılı KHK, 4857 sayılı İş Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı 

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile bunların ek ve değişiklikleri ve 5510 sayılı 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uygulanmaktadır. 

1.3 TeĢkilat 

Şirket; Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımları, Teftiş Kurulu 

Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Daire Başkanlıkları ve 5 adet Fabrika Müdürlüğü şeklinde 
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teşkilatlanmıştır.  Şirket sermayesinin tamamı TCDD‟ye ait olduğundan Şirket Genel 

Kurulunun teşkili tek hissedar olan ana kuruluş TCDD‟den oluşmaktadır. 

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

Yönetim Kuruludur. Yönetim kurulu bir başkan ve dört üyeden oluşmaktadır. Şirket Genel 

Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulunun Başkanı olup ilgili bakanın teklifi üzerine ortak 

karar ile atanmaktadır. Yönetim Kurulunun genel müdür dışında kalan ve kuruluşu temsil 

edecek üyelerinden biri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan, diğerleri ilgili Bakan 

tarafından atanmaktadır. 

Şirketin yetkili ve sorumlu yürütme organı 233 sayılı KHK ve Ana sözleşmesi 

gereğince Genel Müdürlüktür. Genel Müdür ilgili bakanın teklifi üzerine ortak kararname ile 

atanmaktadır. 

Şirketin Hukuk İşleri TÜVASAŞ Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği hükümlerine göre 

yürütülmekte olup I. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri ve Avukat kadroları mevcuttur. 

Yürütme organı içinde danışma birimi olarak yer alan Hukuk Müşavirliği adli, idari davalarla, 

icra takibi işlerinin yürütülmesi yanında Genel Müdürlük ve diğer birimlerden gelen iş 

konuları hakkından görüş bildirmektedir. 

Şirkette teftiş faaliyetleri Genel Müdüre doğrudan bağlı Teftiş Kurulu tarafından, 

“TÜVASAŞ Teftiş Kurulu Yönetmeliği” ne göre yürütülmektedir. Ayrıca TCDD Teftiş 

Kurulu Başkanlığı tarafından da gerekli görüldüğü hallerde yıllık teftiş yapılmaktadır. 

1.4 Toplu Bilgiler 

Kuruluşun son üç yılına ilişkin başlıca bireysel bilgiler Toplu Bilgiler Tablosunda 

gösterilmiştir. 
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Tablo 2: Toplu Bilgiler Tablosu 

                Artış 

  

Toplu Bilgiler 

 

  

  

  

        Son iki veya 

Ölçü 2015 2016 2017 yıl farkı Azalış 

          (%) 

Sermaye     Bin TL. 180.000 180.000 180.000  -  - 

Ödenmiş sermaye 

 

Bin TL. 180.000 180.000 180.000  -  - 

Öz kaynaklar 

 

Bin TL. 121.817 123.992 124.141  149  0,12 

Yabancı kaynaklar 

 

Bin TL. 232.591 352.630 388.886  36.256  10,3 

Toplam Aktifler   Bin TL. 354.408 476.622 513.027  36.405  7,6 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL. 9.180 12.415 9.479  2936  (23,6) 

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 78 73 27  46  (63) 

Tüm alım tutarı   Bin TL. 113.442 288.661 254.521  (34.140)  (11,8) 

Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) Bin TL. 167.328 267.307 348.636  81.329  30,4 

Net satış tutarı 

 

Bin TL. 193.227 290.444 372.839  82.395  28,4 

Stoklar     Bin TL. 234.697 379.273 404.773  25.500  6,7 

Memur      Kişi 61 58 54  (4)  (6,9) 

Sözleşmeli 

 

Kişi 305 309 321  12  3,8 

İşçi 

  

Kişi 742 728 698  (30)  (4,1) 

Personele yapılan harcamalar Bin TL. 86.222 96.612 103.789  7.177  7,4 

Bireysel: 

   

       

Faaliyet kârı veya zararı Bin TL. 6.765 2.823 (791)  (3.614)  (128,0) 

Dönem kârı veya zararı Bin TL. 1.325 2.175 149  (2.026)  (93,1) 

Dönem kârına ilişkin vergi ve 

 

       

diğer yükümlülükler  Bin TL. - - - -  -  

Dönem net kârı veya zararı Bin TL. 1.325 2.175 149  (2.026)  (93,1) 

Şirketin yolcu tren setleri ve vagonları imalat-onarımından oluşan net satışları önceki 

döneme göre %28,3 oranında 82.395 bin TL artarak 372.395 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

Bu satışların maliyeti ise 2016 yılına göre %30,4 oranında artarak 348.636 bin TL olmuştur.  

Satışların 371.295 bin TL‟si TCDD Genel Müdürlüğü ve Taşımacılık AŞ‟ne, 1.103 bin TL‟si 

ise yurt içi diğer müşterilere yapılmıştır. Bu tutarın, 217.760 bin TL‟si imalat satışlarını, 

154.635 bin TL‟si ise bakım-onarım gelirlerini içermektedir.  

TÜVASAŞ yaptığı imalatlara ilişkin TCDD ve Taşımacılık AŞ‟ye yapılacak 

teslimlerde satış bedelinin tespit edilmesinde maliyete, faaliyet giderleri için %7,39 ve kar 

payı içinde  %4 (%2 kar payı+%2 kıdem tazminatı karşılığı) olmak üzere toplam %11,39 

oranında ilave; 3‟üncü şahıslara yapılacak teslimlerde ise, faaliyet giderleri dâhil satış 

maliyetlerine % 22 oranında gayri safi kâr payı ilave edilmesi esasına göre işlem yapmaktadır. 

Ancak, Şirketin ana kuruluşu ve ana müşterisi TCDD olduğundan, TCDD içine 
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yapılan satışlarda satış fiyatları esas itibariyle TCDD‟nin yatırım ödeneklerine ve finansman 

durumuna göre TCDD tarafından belirlenmektedir. Şirketin yolcu vagonu üretimi, TCDD için 

yatırım harcaması niteliğinde olup yatırım programında yer almaktadır. Dolayısıyla yatırım 

ödeneklerinin yetersiz olduğu dönemlerde satış fiyatları aşağı çekilmekte, uygun olduğu 

dönemlerde ise fiyatlar bütçede öngörüldüğü şekilde gerçekleşmektedir. Bakım ve onarım 

işleri ise TCDD ve Taşımacılık AŞ için yatırım niteliği taşımamaktadır.  

Şirketin kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamının % 86,9‟unun Ana Teşekküle 

borçlardan oluşması, finansman ihtiyacının çoğu zaman satış bedellerine mahsuben Ana 

Kuruluş tarafından karşılanması, Şirket borç yapısındaki ödeyememe riskinin olmadığına 

işaret etmektedir. Bununla birlikte, TCDD‟nin ve Taşımacılık AŞ‟nin mali durumu da Şirketi 

etkileyebilmekte; finansman ihtiyacının zamanında karşılanamadığı veya satış bedellerinin 

ödenmesinde gecikmeler olması durumunda ise TÜVASAŞ‟ın borç ödeme kabiliyeti 

düşecektir.  

6461 sayılı „‟Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkındaki 

Kanun‟un Geçici 3‟üncü maddesine göre 2018 yılı sonuna kadar olan sürede TCDD Genel 

Müdürlüğü ile TÜVASAŞ (Bağlı ortaklıklar) arasındaki ticari ilişki sonucunda oluşacak 

finansman açıkları Ana Teşekkül tarafından bağlı şirketlerin sermayelerine mahsuben 

gerçekleştirileceklerdir. Bu uygulama ile birlikte;  

TCDD tarafından bağlı ortaklıkların finansmanına yönelik nakit akımlarının sermaye 

transferi yoluyla gerçekleştirilmesi ve demiryolu taşımacılığının 6461 sayılı Kanun ile TCDD 

Taşımacılık AŞ tarafından yapılacak olması, vagon imalat ve bakım-onarımlarına ilişkin 

siparişlerinde aynı Şirketçe verileceği dikkate alındığında TÜVASAŞ‟ın önümüzdeki 

dönemlerde işletme sermaye yetersizliği ile karşılaşma riski de bulunmaktadır.  

Şirketin üretim yönünden Ana Kuruluşa bağımlılığının azaltılması açısından ARGE‟ 

ye dönük yapılanma planlamasının yapılarak, yurt içi (özellikle Büyükşehir Belediyeleri raylı 

sistem donanım ihtiyaçları) ve yurt dışı yeni pazarlara açılma yönündeki çabaların 

geliştirilmesi ve bu çerçevede Şirketin finansman yönünden güçlendirilmesi gerekliliği 

bulunmaktadır.   

Diğer yandan Milli Yeni Nesil EMU projenin 2018 yılı sonuna dek sonuçlandırılacağı 

öngörüsüne karşın gerek alüminyum gövdeli tesis kurulması gerekse tezgâhların zamanında 

temin edilememesi gibi nedenlerin yanı sıra yapılan ihaleye rağmen vagonların tasarım-proje-
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prototip üretim-tip testi-seri üretim sürecindeki bir takım belirsiz durumlar nedeniyle de, 4 yıl 

olarak öngörülen proje süresinin (Yatırım ödeneği 21 setlik 105 araç olup prototip üretim 3 

set üzerinden yapılması öngörülmüştür.) 2 ila 4 yıl gibi uzayacağı tahmin edilmektedir. 

Şirketin bu projesinin tamamlanması ile TCDD Genel Müdürlüğünün Milli Hızlı Tren 

Projesine ait vagonlar ile yerel yönetimlerin yeni nesil EMU‟ ya uygun vagon taleplerinin de 

bu tesiste yapılması durumunda yatırımın geri dönüş süresi de çok hızlı şekilde sağlanacaktır. 

Bunun yanı sıra vagon alımlarında dışa bağımlı olunmayacak bu hususta milli bir üretim 

yaratılmış olacaktır. 

1.5 Cari Yıl Bilgileri 

Şirketin üretim ve satış faaliyetlerinin tamamına yakın kısmı TCDD ve bağlı 

ortaklıklarının talepleri doğrultusunda yürütülmektedir.  Bu durum nedeniyle, Ana Kuruluşun 

yatırım ve finansman programlarına bağımlı kalınmakta, programlarda meydana gelen 

değişiklikler Şirketin bütün faaliyetlerini etkilemektedir.  

TÜVASAŞ yüksek üretim kapasitesine sahip bulunmakla birlikte, ürettiği ürünler 

bakımından pazar içindeki rekabet gücü düşük kalmaktadır. Şirkette üretim maliyetlerinin 

aşağı çekilmesi ve dolayısıyla Şirketin rekabet gücünün yükseltilmesi yönündeki çabaların 

geliştirilmesi, atıl kapasite içinde bulunan bir kısım fabrikalardaki parça üretimlerinin, 

piyasadan daha ucuz ve kaliteli olarak temini çalışmalarının arttırılmasına paralel olarak, 

ortaya çıkacak boş kapasitenin katma değeri yüksek üretime dönüştürülmesi, TÜVASAŞ‟ın, 

etkin bir yapı ile araştırma-geliştirme, proje, bilgi üretimi ve montaj yaparak imalatlarını da 

arttırabilen daha ekonomik bir işletme haline getirilmesi gerekmektedir.  

Şirketin TCDD ve Taşımacılık AŞ‟ye yapacağı programlı satışlardaki ürünlerin 

fiyatları, TCDD‟nin Yönetim Kurulundan geçen iş programı ve bütçesi ile belirlenmesi 

nedeniyle oluşan fiyatlarda Şirketin fazlaca bir serbestliği bulunmamaktadır. Şirket, satış 

fiyatlarının tespitinde ana kuruluş TCDD belirleyici olmaktadır. TCDD‟nin işletme ve yatırım 

ödeneklerinin yetersiz olduğu dönemlerde fiyatlar buna göre ayarlanmakta, bu da kârlılığı 

etkilemektedir. 

1.5.1 ĠĢletme Bütçesi 

TÜVASAŞ‟ın 2017 Yılı İş Programı ve Bütçesi, Şirket Yönetim Kurulunun 

27.12.2016 tarih ve 100/14 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve TCDD Yönetim Kurulunun 
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26.01.2017 tarih ve 4/18 sayılı kararıyla da onaylanmıştır. 

Şirketin 2017 yılı bütçesine ilişkin başlıca bilgiler geçen yıl gerçekleşmeleri ile birlikte 

aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo 3:Bütçeye ilişkin 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         

1- Genel müdürlük 
Kişi  

 1.084 

 

  

(2)  

1.096  

  

1.096  

  

1.094  
 

 
    

B-Personel giderleri               

1-Genel müdürlük  Bin TL. 88.214  (6)  100.934  100.934  97.099  (4) 

     
C-Tüm alım tutarı               

1- Genel müdürlük Bin TL.  282.201  (3)  189.853  189.853  254.521   34 

      
D-Başlıca Alımlar               

1-Genel müdürlük Bin TL.  282.201   118  189.853   189.853   254.521  34 

       
E-Tüm Üretim Maliyeti               

1-Genel müdürlük 

Bin TL.  

            

 
267.307   410.167 410.167  348.636 (15)  

F-Başlıca Üretimler               

1-Genel müdürlük Bin TL.  
266.194  (25)  

  
410.167  299.492  

(27)  

  
410.167  

 
G-Net Satış Tutarı               

1-Genel müdürlük Bin TL.              

  
290.444 (3) 448.053 448.053 372.839 (17) 

H-Başlıca Satışlar               

1-Genel müdürlük     (3)  
448.053  448.053  

    

 
Bin TL. 290.444 

 
372.839 (17) 

I)-Yatırımlar (Nakdi 

harcama) 
              

1-Genel müdürlük Bin TL.  12.415  (27)  35.000  35.000  9.479  (73)  

 
              

J-Dönem Karı veya Zararı               

1-Genel müdürlük Bin TL.  2.175  (68)  10.681  10.681  149  (98,6)  

 
     

1.5.2 Ġnsan Kaynakları 

Şirkette çalışan memurların atama, ilerleme, nakil, emeklilik ve disiplin işlemleri 657 

ve 5510 sayılı kanunlar ile 399 sayılı KHK ve bunların ek ve değişiklikleri, Bakanlar Kurulu 
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Kararları ve TCDD ve Bağlı Ortaklıkları Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik 

hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. 

Sözleşmeli personelin atama, ilerleme ve nakil esasları 399 sayılı KHK, 5510 sayılı 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Yıllık Bütçe Kanunları, Bakanlar Kurulu 

ve Yüksek Planlama Kurulu Kararları doğrultusunda yürütülmektedir. 

Kamu görevlilerinin 01.01.2016-31.12.2017 dönemini kapsayan toplu sözleşme 

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

inci maddelerine dayanılarak karara bağlanmıştır. 

Toplu sözleşme ile kamu görevlilerinin taban aylık göstergeleri, sözleşmeli personel 

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

düzenlemeler yapılmıştır.  

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

sayılı Toplu-İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ve bunlarda değişiklik yapan kanunlar ve 

5510 sayılı Kanun ile bunların ek ve değişiklikleri, yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi, Şirket 

tarafından yürürlüğe konulan yönetmelik ve genelgelere göre yürütülmektedir. 

Şirketin 2017 yılı hizmet personel sayı ve harcamaları geçen yıl gerçekleşmeleri ile 

birlikte aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 4:Personel sayısı ve harcamalar 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) 

5 5 5 109 232 194 

II-Memurlar           

1- Genel müdürlük 55 55 56   4.933  5.264 5.814  

III-Sözleşmeliler           

A-399 sayılı KHK'ya göre 

çalışanlar 

315 324 317   21.035  24.104  24.175 

1. Genel müdürlük           

B-657 sayılı Kanun'a göre 

çalışanlar 

  
        

1. Genel müdürlük           

C-Diğer sözleşmeliler           

1. Genel müdürlük           

IV-İşçiler           

A-Sürekli işçiler            

1. Genel müdürlük 713 704 719   70.534  68.151  73.614 

B-Geçici işçiler           

1. Genel müdürlük           

Genel müdürlük toplamı 1.083 1.083 1.092 96.521 97.751 103.797 

Müesseseler toplamı       

Konsolide Toplam 
1.083 1.083 1.092  

 

97.751 103.797 

Yüklenici İşçiler 402  401  401  16.036   15.353   17.384 

1. Genel müdürlük             

Diğer Giderler     494 783 692 

2017 yılında yapılan toplam harcamalardan memurlarda kişi başına düşen aylık 

harcama tutarı 7.409 TL, sözleşmelilerde kişi başına düşen aylık harcama tutarı 6.161 TL, 

işçilerde kişi başına düşen aylık harcama tutarı da 8.071 TL olarak gerçekleşmiştir. 

1.5.3 Tedarik 

Şirketin üretim, bakım ve onarım programlarının yürütülebilmesi için yurtiçi ve 

yurtdışı piyasalardan temin edilebilecek olan ana ve yardımcı maddeler ile yarı mamul, yedek 

parça ve hizmet alımlarının gerçekleştirilebilmesi ile ilgili tüm işlemler Satın Alma Dairesi 

Başkanlığınca; malzemenin muayene ve kabul işlemleri Kalite ve Standart Dairesi 

Başkanlığı‟nca; malzemenin teslim alınması, depolanması ve sevki “Teslim Alma ve Sevk 
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Yönetmeliği” çerçevesinde Malzeme Dairesi Başkanlığınca; stokların takibi ve kontrolü ise 

Ambar Yönetmeliğine istinaden Planlama Dairesine bağlı Stok Kontrol Müdürlüğünce 

yürütülmektedir. 

Şirketin bu kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımları TÜVASAŞ Satınalma ve 

İhale Yönetmeliği hükümlerine istinaden yapılmaktadır.  Şirket, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu 3/g Maddesi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları İçin Satınalma ve İhale 

Yönetmeliği” 29945 sayı ve 11.01.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. 

1.5.3.1 Mal Alımları 

Şirketin 2017 yılı mal alımları program ve geçen yıl gerçekleşmeleri ile birlikte 

aşağıda gösterilmiştir.  
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Tablo 5:Mal alım tablosu 

    2016     2017     

          Gerçekleşen         Ödeneğe 

                  Program        Gerçekleşen Göre 

Alımlar   Tutar   Ödenek       Tutar Sapma 

  Miktar 

(Bin 

TL.) Miktar 

(Bin 

TL.) Miktar 

  (Bin 

TL.) (%) 

I-İlk madde ve yardımcı 

mad. 
  258.071    148.918    230.173   

             -Yurtiçi   82.058    64.703    60.536  94 

             -Genel müdürlük   82.058    64.703    60.536   

             -Yurtdışı   176.013    84.214    169.637  201 

             -Genel müdürlük   176.013    84.214    169.637   

2-İşletme Malzemesi.   7.494     5.872    6.994   

Yedekler ve Diğer   
 

          

Malzemeler               

             -Yurtiçi   7.485     5.872     6.934  118 

              -Genel 

müdürlük   7.485     5.872     6.934 

               -Yurtdışı               9        30   

              -Genel 

müdürlük             9        30   

3-Ticari Mallar               -           

             -Yurtiçi               -           

              -Genel 

müdürlük               -           

             -Yurtdışı               -           

              -Genel 

müdürlük               -           

Yurtiçi alımlar toplamı   89.543    70.575    67.470 96 

Yurtdışı alımlar toplamı   176.022    84.215    169.667  201 

Genel toplam   265.565    154.790    237.137  153 

Verilen sipariş avansları   196.293        158.052   

 Programın ilk durumuna göre iç alımlarda % 4 oranında azalış, dış alımlarda ise 

%201 oranında yüksek bir seviyede artış gerçekleşmiştir.  

Şirketin 2017 yılına ilişkin ilk madde ve malzeme stokları aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 6:Ġlk madde ve harcama stokları tablosu 

İlk madde ve malzemeler 

2016 

yılından 

devreden 

stok 

(Bin TL) 

2017 yılında 

2018 yılına 

devreden 

stok 

(Bin TL) 

Giren 

(Bin TL) 

Çıkan 

(Bin TL) 

1-İlk madde ve yardımcı maddeler  238.693  230.173  193.023  275.843 

     -Genel müdürlük  238.693  230.173  193.023  275.843 

     -Müesseseler 
 

      

     -Bağlı ortaklıklar/şirketler         

2- İşletme malzemesi, yedekler ve diğer   7.568  6.994  7.657  6.905 

     -Genel müdürlük  7.568  6.994  7.657  6.905 

     -Müesseseler 
 

      

     -Bağlı ortaklıklar/şirketler         

Toplam  246.261  237.167  200.680  282.748 

     -Genel müdürlük  246.261  237.167  200.680  282.748 

     -Müesseseler 

 

      

     -Bağlı ortaklıklar/şirketler         

Ana Teşekkül olan TCDD Genel Müdürlüğü tarafından Tüvasaş‟a sipariş edilen gerek 

vagon imalatı gerekse bakım-onarım işleri için gerekli olan ilk madde malzeme ile bazı 

komponentlerin tedarik edildikten sonra yapılan iş eksiltme ya da iptalleri neticesinde oluşan 

stok birikimleri ve de Yurt dışından temin edilen malzeme ve komponent temininin uzun bir 

süre alması nedeniyle ihtiyacın üzerinde emniyet stoku ile çalışılması stok artışının temel 

nedenleri arasındadır.  

1.5.3.2 Hizmet Alımları 

Şirketin 2017 yılı hizmet alımları program ve geçen yıl gerçekleşmeleri ile birlikte 

aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 7:Hizmet alımları tablosu 

Alımlar 

2016 2017 

Gerçekleşen 
Program 

İlk Durum 

Program 

Son Durum 
Gerçekleşen 

Ödeneğe 

Göre 

Sapma Miktar 
Tutar 

(Bin TL) 
Miktar 

Ödenek 

 (Bin TL.) 
Miktar 

Ödenek 

 (Bin 

TL.) 

Miktar 
Tutar 

 (Bin TL.) 

1-Üretim   6.269   5.888   6.776   7.352 109 

   - Genel Müdürlük                   

2-Temizlik   1.536   1.538   1.769   1.556 88 

   - Genel Müdürlük                   

3-Koruma ve güvenlik   1.741   1.400   1.800   1.961 109 

   - Genel Müdürlük                   

4-Taşıt ve araç kirala.   451   400   560   481 86 

   - Genel Müdürlük                   

5-Yemek   1.040   1.773   1.850   1.008 54 

   - Genel Müdürlük                   

6-Diğer   5.000   4.354   4.901   5.026 103 

   - Genel Müdürlük                   

Toplam  
16.037 

 
15.353 

 
17.656 

 
17.384 98 

 
2017 yılı toplam alımları 2016 yılına göre % 8,4 oranında, 1,3 milyon TL tutarında 

artış göstererek 17,4 milyon TL. seviyesine çıkmıştır.  

Toplam 17,4 milyonluk alımın 7,3 Milyon TL si üretim, 1,5 Milyon TL si temizlik, 1,9 

Milyon TL si koruma güvenlik, 0,5 Milyon TL si taşıt ve araç kiralama, 1 Milyon TL si 

yemek ve 5 Milyon TL si ise diğer çeşitli hizmet alımlarından oluşmuştur. 

Diğer Hizmet Alımları 

Şirketin 2017 yılı diğer hizmet alımları program ve geçen yıl gerçekleşmeleri ile 

birlikte aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 8:Diğer hizmet alımları tablosu 

Alımlar 

2016 2017 

Gerçekleşen 
Program 

İlk Durum 

Program 

Son Durum 
Gerçekleşen 

Ödeneğe 

Göre 

Sapma Miktar 
Tutar 

(Bin TL) 
Miktar 

Ödenek 

 (Bin TL.) 
Miktar 

Ödenek 

 (Bin 

TL.) 

Miktar 
Tutar 

 (Bin TL.) 

Genel Müdürlük          

Personel Taşıma  537  500  590  578 15,6 

Çevre yönetimi ve atık 

değerlendirme 
 1.384  1.259  1.380  1.337 6,2 

Isı merkezi işletme ve 

bakım hizmetleri 
 367  250  325  439 75,6 

Tamir ve bakım 

hizmetleri 
 1.975  1.845  2.050  1.920 4,1 

İtfaiye hizmetleri  608  381  438  633 66,1 

Sağlık hizmetleri  130  118  118  119  

Toplam  5.001  4.353  4.901  5.026 15,5 

2017 yılında diğer hizmet alımları 2016 yılına göre 25 bin TL artarak 5.026 bin TL 

seviyesine çıkmıştır. Toplam tutarın 578 bin TL‟si personel taşıma, 1.337 bin TL‟si çevre 

yönetimi ve atık değerlendirme, 439 bin TL‟si ısı merkezi işletme ve bakım hizmeti, 1.920 bin 

TL‟si tamir ve bakım hizmeti, 633 bin TL‟si itfaiye hizmeti ve son olarak 119 bin TL‟si sağlık 

hizmeti alım giderlerinden oluşmuştur. 

1.5.4 Giderler 

Şirketin 2017 yılına ilişkin giderler ödenek ve geçen yıl gerçekleşmeleri ile birlikte 

aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 9:Gider grupları tablosu 

Giderler 

2016 2017 

Gerçekleşen 

(Bin TL) 

Ödenek 

(Bin TL) 

Gerçekleşen 

(Bin TL) 

Ödeneğin 

son 

durumuna 

göre fark 

(Bin TL) 

Ödeneğe göre 

sapma(%) 

0- İlk madde ve malzeme 

giderleri 
     

-Genel Müdürlük 148.633 187.594 197.081 9.487 5,1 

1-lşçi ücret ve giderleri      

-Genel Müdürlük 62.330 68.151 68.019 (132) (0,2 

2-Memur ve sözleşmeli 

personel ücret ve giderleri 
     

-Genel Müdürlük 25.885 29.368 29.080 (288) (1) 

3-Dışarıdan sağlanan fayda ve 

hizmetler 
     

-Genel Müdürlük 61.670 82.115 82.084 (32)  

4-Çeşitli giderler      

-Genel Müdürlük 6.081 8.996 8.839 (157) (1,8) 

5-Vergi resim ve harçlar      

-Genel Müdürlük 22 150 87 (63) (42,3) 

6-Amortismanlar ve tükenme 

payları 
     

-Genel Müdürlük 8.988 9.429 9.426 (3)  

7-Finansman giderleri      

-Genel Müdürlük  1 7 (1)  

Toplam 313.609 385.804 394.614 8.810 2,3 

2017 yılı toplam giderlerinin geçen yıla göre % 25,9 oranında artış gösterdiği, en 

önemli artışın ise % 33 oranıyla ilk madde ve malzeme giderlerinde meydana geldiği 

görülmektedir. 2015 yılında toplam giderler içinde % 16 paya sahip olan ilk madde ve 

malzeme giderlerinin 2016 yılında toplam giderler içindeki payı % 47,4‟e yükselmiş, son 

olarak 2017 yılında ise bu oran %50 seviyelerine çıkmıştır. 2017 yılında dışarıdan sağlanan 

fayda ve hizmetler 20.414 bin TL. yükselerek 82.084 bin TL seviyesine çıkmıştır. 2017 

yılında yüklenici işçilere toplam olarak 17.384 bin TL ödeme yapılmıştır.  
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1.5.5 Üretim ve Maliyetler 

Tablo 10:Üretim türü tablosu 

Üretim türü 

  2016 2017 GerçekleĢme (%) 

Ölçü GerçekleĢen Program GerçekleĢen 
Programa 

Göre  

Geçen Yıla 

Göre 

a) Yapım işleri                             

aa) Yolcu vagon yapımı                             

1-Dizel Tren Seti (Sürücü Kabinsiz Motorsuz) T 

tipi araç üretimi 
ad/sa  13 / 148,536 17 / 146,850 19 / 104,344 112 71 146 70 

2-Dizel Tren Seti (Sürücü Kabinli Motorsuz) DT 

tipi araç üretimi  
ad/sa  17 / 164,988 18 / 124,740 17 / 120,694 94 97 100 73 

3-Dizel Tren Tipi (Sürücü Kabinli Motorlu) DM 

tipi araç üretimi 
ad/sa  0 / 0 2 / 22,000 3 / 25,648 150 117 0 0 

4-Dizel Tren Tipi (Sürücü Kabinsiz Motorlu) M tipi 

araç üretimi 
ad/sa  6 / 67,718 9 / 62,920 7 / 42,264 78 67 117 62 

5-Dizel Tren Seti (DMU) (84 T + 40 M) üretimi 

124 araç (İhzarat)   ad/sa 
0 / 51,315 0 / 43,531 0 / 110,295 0 253  0 215 

6-Yeni Nesil EMU Prototip Hazırlık Çalışmaları 

(5‟li set) 
ad/sa 0 / 0 0 / 1,851 0 / 0 0 0  0 0 

Toplam (aaa) ad/sa 36 / 432,557 46 / 401,892 46 / 403,245 100 100 128 93 

aab) Diğer yapım işleri   
 

 

  
 

 

  
 

 

          

1-Yolcu vagonu teknik modernizasyonu  ad/sa 0 / 58,587 0 / 71,800 0 / 57,357 0 80 0 98 

2-İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan yapım işleri  ad/sa 0 / 490 0 / 1,500 0 / 1435 0 96 0 293 

Toplam (aab) ad/sa 0 / 59,077 0 / 73,300 0 / 58,792 0 80  0 100 

TCDD yapım iĢleri toplamı ad/sa 36 / 491,634 46 / 475,192 46 / 462,037 100 97  128 94 

ab) TCDD dışına yapılan işler   
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

  

 
 

1-Dış ülkelere vagon yapımı (İhzarat) ad/sa 0 / 0 0 / 1,851 0 / 0 0 0  0 0 

2-Diğer yapım işleri ad/sa 0 / 0 0 / 1,851 0 / 2388 0 129  0 0 

Toplam (ab) ad/sa 0 / 0 0 / 3,702 0 / 2388 0 0  0 0 

ac) Şirket yapım işleri 
 

  

  

  

  

  

  

        

Yedek parçaların planlı olarak fabrikasyonu ad/sa 0 / 27,187 0 / 18,000 0 / 84,950 0 472 0 312 

ad) Yatırım için yapılan işler toplamı  ad/sa 0 / 0 0 / 3,705 0 / 365 0 10 0 0 

ae) Boşta geçen zamanlar ad/sa 0 / 3,231 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 

Yapım iĢleri genel toplamı ad/sa 36 / 522,052 46 / 500,599 46 / 549,740 100 110  128 105  
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Tablo 11:Üretim türü tablosu 

Üretim türü 

  2016 2017 GerçekleĢme (%) 

Ölçü GerçekleĢen Program GerçekleĢen 
Programa 

Göre  

Geçen 

Yıla 

Göre 

b) Onarım iĢleri     
  

  
  

        
 

    

ba) TCCD onarım iĢleri     

  

  

  

  

 

    

 

    

baa) Yolcu vagon onarımı ve modernizasyonu     

  

  

  

  

 
    

 

    

baaa) ġirket bünyesinde yapılanlar     

  

  

  

  

 

    

 

    

1-MT 30000 tipi Dizel Tren Seti Sınırlı revizyonu ad/sa 2 / 28,407 21 / 126,000 16 / 71,911 76 57 800 253 

2-V2 (Büyük tamir) Onarımı  (Klimalı ) ad/sa 61 / 95,583 80 / 187,465 78 / 99,825 98 53 128 104 

3-V1 (Revizyonu) Onarımı (Klimalı )  ad/sa 98 / 157,419 170 / 325,910 130 / 150,238 76 46 133 95 

4-MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel Revizyonu + Kapı 

tadilatı  
ad/sa 1 / 1,466 4 / 2,550 2 / 221 50 9 200 15 

5-MT 5700 tipi Ray Otobüsü Kapı Tadilatı ad/sa 3 / 0 8 / 8,000 0 / 0 0 0 0 0 

6-MT 15000 tipi Dizel Tren Seti Revizyonu ( 2' li ) 1 set ad/sa 6 / 22,162 2 / 12,000 0 / 0 0 0 0 0 

7-23000 lik Elektrikli Tren Seti  (EMU) Revizyonu (3 

lü) 8 set 
ad/sa 15 / 26,002 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 

8-14000 lik Elektrikli Tren Seti Revizyonu  ad/sa 0 / 450 6 / 370 0 / 0 0 0 0  0  

9-Jeneratör Vagonu Bakım ve Arıza Onarımı (Opsiyonel 

işler hariç)(V1) 
ad/sa 14 / 23,510 33 / 34,060 18 / 30,014 55 88 129 128 

10-Jeneratör Vagonu Bakım ve Arıza Onarımı 
(Opsiyonel işler hariç)(V2) 

ad/sa 5 / 9,925 17 / 15,100 12 / 19,876 71 132 240 200 

11-Çok Gerilimli Konvertör (IPM-IGBT Dönüşümü) 

Tadilatı 
ad/sa 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 

12-Klimalı Vagonların Engelliler için uygun hale 

getirilme Tadilatı 
ad/sa 0 / 0 30 / 90,000 0 / 0 0 0 0  0 

13-Klimalı Yolcu Vagonlarına vakumlu tuvalet montajı 
(Kabinli) 

ad/sa 40 / 12,246 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 

14-Enerji Besleme Ünitesi (EBU) Modernizasyonu  ad/sa 7 / 3,232 20 / 8,550 10 / 2,899 50 34 143 90 

Toplam (baaa) ad/sa 253 / 380,402 391 / 810,005 266 / 374,982 68 46  105 99  

baab) Program dıĢı yapılan V5 ve V9 onarımları     

  

  

  

  

  

  

 

    

1-V9 onarımı (RIC) ad/sa 4 / 764 0 / 0 1 / 100 0 0 25 13 

2-V9 onarımı(Klimalı) ad/sa 31 / 8,121 0 / 0 34 / 10,188 0 0 110 125 

3-V5 (Hasar) Onarımı (RIC) ad/sa 2 / 209 0 / 0 2 / 549 0 0 100 263 

4-V5 (Hasar) Onarımı (Klimalı) ad/sa 2 / 522 0 / 0 2 / 378 0 0 100 72 

5-DMU V9 Hasar onarımı ad/sa 0 / 0 0 / 0 7 / 100 0 0 0 0 

6-DMU V5 Hasar onarımı ad/sa 5 / 1,113 0 / 0 1 / 27 0 0 20 2 

Toplam (baab) ad/sa 44 / 10,729 0 / 0 47 / 11,342 0  0 107 106 

Toplam (baaa+baab) ad/sa 297 / 391,129 391 / 810.005 313 / 386,324 80 47 105 99 

bab) TCDD ye yapılan diğer onarım iĢleri                         
 

  

1-Karambol geçiren hasarlı vagon onarımı ad/sa 0 / 7,198 0 / 10,000 0 / 1,020 0 10 0 14 

2-İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan onarım işleri ad/sa 0 / 3,605 0 / 3,000 0 / 8,609 0 287 0 239 

Toplam (bab) ad/sa 0 / 10,803 0 / 13,000 0 / 9,629 0 74 0 89 

bb) TCDD dıĢına yapılan onarım iĢleri   
 

  

  

  

  

  

0 
  

  

1-Dış ülkelere vagon  onarımı ( İhzarat) ad/sa 0 / 0 0 / 1,851 0 / 0 0 0 0 0 

2-Diğer onarım işleri ad/sa 0 / 6,400 0 / 1,851 0 / 6,054 0 327 0 95 

Toplam(bb) ad/sa 0 / 6,400 0 / 3,702 0 / 6,054 0 164 0 95 

bc) Garanti Kapsamında Yapılan ĠĢler ad/sa 0 / 81 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 

Onarım iĢleri genel toplamı ad/sa 297 / 408,412 391 / 826.707 313 / 402,007 76 48 105 98 
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Tablo 12:Üretimi belirleyen etkenler tablosu 

Üretimi Belirleyen Başlıca Etkenler Ölçü Kapasite 

2016 

Gerçekleşe

n 

2017 Gerçekleşme 

Program 
Gerçekleşe

n 

Program

a Göre 

Geçen 

yıla göre 

İmalat miktarı Adet 75 36 46 46 100 128 

Yıllık çalışma süresi 
 

            

Makine Saat             

İşçi Saat 696.000 522.052 500.599 549.740 105 110 

Verimlilik 
 

  0,87 0,95 0,77 81 89 

Üretim 
 

       

İşgücü (Kullanılan/Planlanan) Sa./Sa.   1,07 1,00 1,44 144 135 

İşgücü (Direkt İşç./Kullanılan İşç.) Sa./Sa.  0,73 0,98 0,74 76 101 

Randıman (%)             

Kapasiteden yararlanma (%)   48 61 61 100 127 

 

Tablo 13:Üretimi belirleyen etkenler tablosu 

 

Üretimi Belirleyen Başlıca Etkenler 
Ölçü Kapasite 

2016 

Gerçekleşe

n 

2017 Gerçekleşme 

Program 
Gerçekleşe

n 

Program

a Göre 

Geçen 

yıla göre 

Onarım miktarı Adet 500 297 391 313 80 105 

Yıllık çalışma süresi 
 

            

Makine Saat             

İşçi Saat 1.008.000 408.412 826.707 402.007 49 98 

Verimlilik 
 

  1,51 1,28 2,29 179 152 

Üretim 
 

       

İşgücü (Kullanılan/Planlanan) Sa./Sa

. 
  0,82 1,00 0,66 66 80 

İşgücü (Direkt İşç./Kullanılan İşç.) Sa./Sa

. 
 0,71 0,99 0,73 0,73 103 

Randıman (%)             

Kapasiteden yararlanma (%)   59 78 63 81 107 
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Tablo 14:Üretim maliyetleri tablosu 

  
2016 2 0 1 7 

  

Üretim giderleri Gerçekleşen Program Gerçekleşen Gerçekleşme 

Oranı 

% 
  Bin TL % Bin TL % Bin TL % 

1- Üretim giderleri:        

 - İlk madde ve malzeme 125.292 71 129.243 56 176.191 63 136 

 - İşçilik 7.945 4 9.456 4 9.154 3 97 

 - Genel üretim giderleri 67.124 38 54.727 24 96.582 35 176 

Toplam ( 1 ) 200.360 113 193.426 84 281.927 101 146 

2- Üretimle dolaylı ilgili giderler 
       

 - Diğer 
       

Toplam ( 2 ) 
       

Toplam ( 1+ 2 ) 
200.360 113 193.426 84 281.928 101 146 

3- Yarı mamul değişmeleri ( +, - ) (23.025) (13) 36.409 16 (2.381) (1) (7) 

4- Üretim giderlerinden indirimler 

( - )        

 - Ara ve yan ürün giderleri (0) (0) (385)  (0)  0 

Toplam ( 4 ) (0) (0) (385)  (0)  0 

5- Maliyet giderleri toplamı 177.335 100 229.451 100 279.546 100 122 

6- Üretim miktarları (ölçü) 518.821  616.559  549.739  89 

7- Birim maliyeti (5/6) (TL/ölçü) 342  372  509  137 

 

2017 yılı faaliyet döneminde yapım işlerinde üretimle doğrudan ilgili giderlerde; ilk 

madde ve malzeme giderleri %63, direkt işçilik giderleri %3, genel üretim giderleri %35 

oranında pay almışlardır.  

Yapım işleri ile ilgili maliyet giderleri toplamı geçen yıla göre %58 daha fazla 

gerçekleşmiştir. 

2017 yılı onarım giderlerinin program ve geçen yıl değerleriyle karşılaştırılması 

aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 15:Onarım maliyetleri tablosu 

  
2016 2 0 1 7 

  

Onarım giderleri Gerçekleşen Program Gerçekleşen Gerçekleşme 

Oranı 

% 
  Bin TL % Bin TL % Bin TL % 

1- Üretim giderleri:        

 - İlk madde ve malzeme 21.298 23 42.757 23 17.879 26 42 

 - İşçilik 6.101 7 15.616 9 6.618 10 42 

 - Genel üretim giderleri 65.491 73 111.734 62 63.196 91 57 

Toplam ( 1 ) 92.889 103 170.107 94 87.693 127 52 

2- Üretimle dolaylı ilgili giderler 
       

 - Diğer 
       

Toplam ( 2 ) 
       

Toplam ( 1+ 2 ) 
92.889 103 170.107 94 87.693 127 52 

3- Yarı mamul değişmeleri ( +, - ) (2.657) (3) 10.609 6 (18.603) (27) (175) 

4- Üretim giderlerinden indirimler ( - )        

 - Ara ve yan ürün giderleri (260) (0) (0) (0) (0)   

Toplam ( 4 ) (260) (0) (0) (0) (0)   

5- Maliyet giderleri toplamı 89.972 100 180.716 100 69.090 100 38 

6- Üretim miktarları (ölçü) 408.414  646.817  402.007  62 

7- Birim maliyeti (5/6) (TL/ölçü) 220  279  172  62 

 

2017 yılı onarım giderleri toplamı geçen yıldan %23 oranında daha az olmak üzere 

toplam 69 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  

Üretimle doğrudan ilgili toplam giderlerin; %26‟sını ilk madde ve malzeme giderleri, 

%10‟unu direkt işçilik giderleri, %91‟ini genel üretim giderleri oluşturmuştur. 

Üretim giderleri tutarı ve üretim maliyetini oluşturan giderlerin oransal dağılımı, 

onarım işlerinin niteliğine (revizyon, periyodik bakım, ağır bakım, arıza, vb.) göre dönemsel 

olarak değişkenlik gösterebilmektedir. 
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Tablo 16:Toplam maliyetler tablosu 

  
2016 2 0 1 7 

  

Toplam üretim giderleri Gerçekleşen Program Gerçekleşen Gerçekleşme 

Oranı 

% 
(Yapım + Onarım) Bin TL % Bin TL % Bin TL % 

1- Üretim giderleri:        

 - İlk madde ve malzeme 146.589 55 172.000 41 194.070 56 113 

 - İşçilik 14.046 5 25.073 6 15.772 5 63 

 - Genel üretim giderleri 132.615 50 166.461 41 159.778 46 96 

Toplam ( 1 ) 293.250 110 363.534 89 369.620 106 102 

2- Üretimle dolaylı ilgili giderler        

 - Diğer        

Toplam ( 2 )        

Toplam ( 1+ 2 ) 293.250 110 363.534 89 369.620 106 102 

3- Yarı mamul değişmeleri ( +, - ) (25.683) (10) 47.018 11 (20.984) (6) (45) 

4- Üretim giderlerinden indirimler ( - )        

 - Ara ve yan ürün giderleri (260) (0) (385) (0) (0)  (0) 

Toplam ( 4 ) (260) (0) (385) (0) (0)  (0) 

5- Maliyet giderleri toplamı 267.307 100 410.167 100 348.636 100 85 

6- Üretim miktarları (ölçü) 927.235  1.263.376  951.746  75 

7- Birim maliyeti (5/6) (TL/ölçü) 288  325  366  113 

 

2017 yılı toplam üretim giderleri önceki döneme göre %30 oranında artışla 348,6 

milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

Üretimle doğrudan ilgili toplam giderlerin; %56‟ini ilk madde ve malzeme giderleri, 

%5‟ini direkt işçilik giderleri, %46‟ini genel üretim giderleri oluşturmuştur. 

Şirkette siparişe dayalı üretim yapıldığından, birim maliyetler yapım ve onarım 

işlerinin niteliğine, cinsine ve miktarına göre dönemsel olarak farklılık göstermektedir. 

1.5.6 Pazarlama 

Şirkette pazarlama, satış ve tanıtım faaliyetleri ile satış sonrası hizmetleri TÜVASAŞ 

Pazarlama Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 

Pazarlama Birimi, Şirket tarafından üretilen her türlü ürün, mal ve hizmetin yurtiçi ve 

yurtdışında tanıtılması, pazarlanması ve bu ürünlerle ilgili müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını 
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tespit etmekle sorumludur. Pazarlama Dairesi Başkanlığında 2017 yılındaki faaliyetlerini 

toplam 9 personel ile yürütmüştür. 

1.5.6.1 SatıĢlar 

Şirketin 2017 yılına ilişkin satışları program ve geçen yıl gerçekleşmeleri ile birlikte 

aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo 17:SatıĢlar tablosu 

Satışlar Ölçü 

2016  2017 

Gerçekleşen Program  Gerçekleşen 

Miktar 
Tutar 

(Bin TL) 
Miktar 

Tutar (Bin 

TL) 
Miktar 

Tutar 

(Bin TL) 

1-Esas ürün:    
     

a)Yurt içi    290.444  448.305  372.399 

b)Yurt dışına 
 

 
 

 
 

 440 

İhraç kaydıyla 

 
 

 
 

 
 

 Direk  

2-Yan ve ara 

ürün: 
   

 
 

 
 

 

a)Yurt içi    
 

 
 

 
 

b)Yurt dışına 
 

 
 

 
 

 
 

İhraç kaydıyla 

 
 

 
 

 
 

 Direk  

3-Ticari mal:    
 

 
 

 
 

a)Yurt içi:    
 

 
 

 
 

b)Yurt dışına: 
 

 
 

 
 

 
 

İhraç kaydıyla 

 
 

 
 

 
 

 Direk  

Yurt içi satış 

toplamı 
   290.444  448.305  372.399 

Yurt dışı satış 

toplamı 
   

 
 

 
 440 

Genel toplam    290.444  448.053  372.839 

Arızi satışlar    
   

 
 

 

Şirketin 2017 yılı programı ile 448 milyon TL tutarında satış yapılacağı 

öngörülmesine rağmen, gerçekleşme tutarı, programın 76 milyon TL altında, 372,8 milyon TL 

olarak gerçekleşmiştir.  

Şirketin yurt içinde ki ana müşterileri TCDD ve Taşımacılık AŞ‟dir. 2013 yılında 

Bulgaristan Demiryollarına satılan 30 adet vagonla bu durum değişmeye başlamıştır. 372,8 
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milyon TL tutarındaki satışın nerdeyse tamamı TCDD ve Taşımacılık AŞ‟ye yapılmıştır. 

2016 yılına göre % 28 oranında 83 milyon TL tutarında artarak 372,8 milyon TL 

olarak gerçekleşen satışların, % 58,4 oranında 217,7 milyon TL‟sini imalat satışları, % 41,6 

oranında 155,1 milyon TL‟sini onarım satışları oluşturmuştur.  

Şirketin 2017 yılına ilişkin mamul, yarı mamul ve ticari mal stokları geçen yıl 

gerçekleşmeleri ile birlikte aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo 18: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) 
 

 
 91.033 

 369.620  348.636  112.016  
1-Esas ürünler 

 
a)      İmalat İşleri 38.529  14.711  5.521  47.720 

 
b)     Çeken Çekilen 26.531 202.515 209.324 19.721  

c)      Onarım İşleri 25.973 152.394 133.791 44.575  

      

  

  

 

  

 

  

 

  
 

2- Yan ve ara ürün 
 

                a)      …. 

 

      
 

b)     ….         
 

…….   

  

  

  

  

  

  

  
 

3-Ticari mallar 
 

                a)      …. 

 

      
 

b)     …         
 

………   

 91.033 

  

 369.620 

  

 348.636 

  

 112.016 
 

  Genel Toplam 
 

 
2016 yılından devreden 91 milyon TL tutarındaki yarı mamul stoklarına, imalat 

yoluyla 369,6 milyon TL değerinde giriş yapılmış, yıl içinde yaklaşık 348 milyon TL‟lik 

kısmının mamul hale dönüşerek çıkışının yapılmasından sonra 2018 yılına 112 milyon TL 

tutarında yarı mamul stoku devretmiştir. 

TCDD, TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ ve TAŞIMACILIK AŞ.‟nin ihtiyaç 

hissedildiğinde birbirlerinin stoklarını çevrimiçi olarak görebilmeleri amacıyla TÜVASAŞ 

Bilgi İşlem Şubesi tarafından gerekli yazılım geliştirilmiş, her kurum internet ortamında kendi 

bilgilerini güncelleyebilmekte ve gerektiğinde ihtiyaç duyduğu malzemelerin diğer kurum 
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stoklarında var olup olmadığını sorgulayabilecek imkâna sahip bulunmaktadır. 

1.5.6.2 SatıĢ Sonuçları 

Şirketin 2017 yılına ilişkin satış sonuçları aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo 19:SatıĢ 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  372.399  348.420 24.979 373.399  (1.000)     

   b)Yurt dışına  440  216  16  232  209  47  97 

2-Yan ve ara ürün:     

 

  

 

    

   a)Yurt içi     

 

  

 

    

   b)Yurt dışına               

3-Ticari mal:     

 

  

 

    

   a)Yurt içi     

 

  

 

    

   b)Yurt dışına               

Yurt içi satış toplamı  372.399  348.420 24.979  373.399 (1.000)     

Yurt dışı satış toplamı 
 440  216  16  231  209  47  97 

Genel toplam  372.839  348.636 24.994  373.630 (791)     

Satış programı  448.053  410.167  22.269  432.434  15.617  3,5  3,8 

Geçen dönem satış 

sonuçları 
 290.444  267.307 (2.715)  287.621 2.813  1  1 

Programa göre fark  75.214  61.531 20.314   58.806  16.408  22  27 

 

Şirketin, yolcu tren set-vagonların imalat ve onarımından oluşan net satışları 2016 

yılına göre %29 oranında 82.395 bin TL artarak 2017 yılında 372.839 bin TL olarak 

gerçekleşmiş olup; bu tutarın tamamına yakını yurtiçi satışlardan oluşmaktadır.  

2017 yılında 448.053 bin TL olarak programlanan net satışlar, yılı programına göre 

75.214 bin TL noksan, bir önceki yıla göre 83 milyon TL fazla olarak 372.839 bin TL olarak 

gerçekleşmiştir. Satışların maliyeti toplamı 348.636 bin TL, Faaliyet giderleri toplamı 24.994 

bin TL olup; satışların maliyetleri toplamı 373.630 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Dönem 

sonunda faaliyet zararı toplamı 791 bin TL‟dir.   

 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 25 

 

1.5.7 Bağlı ġirketler/Ortaklıklar ve ĠĢtirakler 

Şirketin bağlı şirket ve ortaklığı bulunmamaktadır. 

1.5.8 Yatırımlar 

2017 yılı Yatırım Programı Teklifi, Şirket Yönetim Kurulu‟nun 19.09.2016 tarih ve 

52/9 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Söz konusu teklifte; toplulaştırılmış proje şeklinde yer 

alan 2016C280060 no.lu "Alüminyum Araç Gövdesi Üretim Tesisi" projesinin detay 

programında 6 adet alt proje, toplu proje şeklinde yer alan 2017C280060 no.lu "İdame ve 

yenileme" projesinin revize edilmiş detay programında 12 adet alt proje, 2015C280050 no.lu 

"Tezgah temini" projesinin detay programında 1 adet alt proje yer almıştır.  

14.01.2017 tarih ve 29948 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017 Yılı 

Yatırım Programında Şirket için, 2 adet devam eden ve 1 adet yeni proje yer almış ve 35.000 

bin TL ödenek ayrılmıştır. 

2017 Yılı Yatırım Programında toplu ve toplulaştırılmış proje şeklinde yer alan 

projelerin alt proje ve ödenekleri, Şirket Genel Müdürlüğü‟nün 27.01.2017 tarih ve 637 sayılı 

teklifi ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı‟nın 14.02.2017 tarih ve 14105 sayılı 

Oluru ile onaylanmıştır. 

Gelişen süreçte, 2017 yılı yatırım programında yer alan projelerde toplam ödenek 

değiştirilmek kaydıyla proje içi ödenek revizyonu yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu 

kapsamda; 2016/9368 sayılı 2017 Yılı Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 

İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 5 inci maddesi doğrultusunda Tüvasaş Genel 

Müdürlüğü‟nün 2017 yılı yatırım programında yer alan 2017C280060 Proje no.lu "İdame ve 

Yenileme Yatırımları" projesinin revize edilmesi, ilgili Bakanlığın 12.01.2018 tarihli ve 5089 

sayılı Oluru ile kabul edilmiştir. 

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

ile harcama ve gerçekleştirme oranları aşağıda gösterilmiştir.  
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Tablo 20:Yatırımlar tablosu 

Projeler 

Projenin 

Başlangıçtan 

2017 yılı 
2017 yılı 

ödeneğinin 
2017 Yılında Gerçekleşme (%) 

sonuna kadar Nakdi Fiziki 

Yıllar Son 
Nakd

i Fiziki İlk Son 
Nakd

i Fiziki 

    

itibari
yle Tutarı 

Öde
me 

Yatırı
m 

Tuta
rı Tutarı 

Öde
me 

Yatırı
m 

Tü

mün
de 

20
17 

Tüm

ünd
e 

201
7 

süresi 

Bin 

TL 

Bin 

TL 

Bin 

TL 

Bin 

TL 

Bin 

TL 

Bin 

TL 

Bin 

TL 
 

Yı

lın

da 
 

Yılı

nda 

 

       

      
            

A-Etüd proje işleri 
            

    a) 2017 Yılında Bitenler 
            

    b)2017 Yılından Sonraya Kalanlar 

             

Toplam ( A ) 
            

  
            

B-Devam eden projeler 
            

    a) 2017 Yılında Bitenler 
            

    b)2017 Yılından Sonraya Kalanlar 

             

Alüminyum Araç Gövdesi Üretim Tesisi 
(2016C280060) 

2016-
2018 

48.646 4.014 4.014 
27.0

00 
27.000 3.235 3.235 8 12 8 12 

Tezgah Temini (2015C280050) 
2015-
2018 

7.315 3.315 3.315 
2.00

0 
2.000 0 0 45 0 45 0 

Toplam (B) 
 

55.961 7.329 7.329 
29.0

00 
29.000 3.235 3.235 13 11 13 11 

  
            

C-Yeni projeler 
            

    a)2017 Yılında Bitenler 
          

   

İdame ve Yenileme (2017C280060) 2017-

2017 
6.000 6.244 6.244 

6.00

0 
6.000 6.244 6.244 

6.24

4 

10

4 
0 104 

Toplam (C) 
 

6.000 6.244 6.244 
6.00

0 
6.000 6.244 6.244 

6.24
4 

10
4 

0 104 

Toplam (A+B+C) 
 

61.961 
13.57

3 
13.573 

35.0

00 
35.000 9.479 9.479 15 27 15 27 

D- Yatırım programında yer almayan 
harcamalar             

Toplam (D) 
            

Toplam (A+B+C+D) 
 

61.961 
13.57

3 
13.573 

35.0
00 

35.000 9.479 9.479 15 27 15 27 

 

Yatırım Tablosu incelendiğinde; 

2017 yılında 35.000 bin TL ödenek karşılığı 9.479 bin TL nakdi ve fiziki harcama 

yapılarak %27 oranında nakdi ve fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 

Şirketin, 2017 yılı yatırım programında yer alan projelere aşağıda yer verilmiştir. 

A-Etüd proje işleri:  

Yatırım programında etüt proje işi yer almamıştır.  

B- Devam eden projeler: 

a) 2017 yılında bitenler: 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 27 

 

b) 2017 yılından sonraya kalanlar: 

Tezgah Temini (2015C280050) 

Yatırım programında 2017 yılında 2015C280050 proje nolu Tezgah Temini projesi yer 

almıştır. Dizel ve elektrikli tren setleri fren sisteminde kullanılan özel ekipmanların önleyici, 

periyodik ve ağır bakımlarının TÜVASAŞ bünyesinde yapılabilmesi için Fren komponent 

Test Cihazlarının alım sözleşmeleri yapılmış olup, 2018 yılında temin edilmesi 

planlanmaktadır. Proje kapsamında, yıl içerisinde harcama yapılmamıştır. 

Alüminyum Araç Gövdesi Üretim Tesisi (2016C280060) 

2017 yılı yatırım programında 48.646 bin TL proje tutarı ve 27.000 bin TL ödenek ile 

"Alüminyum Araç Gövdesi Üretim Tesisi" adıyla 1 adet toplu proje yer almıştır. 

TÜVASAŞ tarafından TCDD için imal edilecek olan Alüminyum Gövdeli, 160 km/h 

hıza sahip, 3‟lü, 4‟lü, 5‟li ve 6‟lı setler halinde üretilerek şehirlerarasında çalıştırılacak Yeni 

Nesil Milli Elektrikli Tren Seti (EMU) Projesi çalışmaları devam etmekte ve gelinen 

aşamada; 23.12.2014 tarihinde Proje hizmet alımı sözleşmesi, 02.10.2015 tarihinde TSI 

sertifikasyon hizmet alım sözleşmesi imzalanmış, konsept tasarım yapılmış, mühendislik 

tasarımı çalışmaları komponent seçimi aşamasına gelmiştir. Komponentlerin şartnameleri 

hazırlanmış, temin çalışmaları başlatılmıştır. Alüminyum gövdeli olarak üretilecek araçların 

gövde üretimi için atölye yapımı, tesiste kullanılacak kaynaklı otomasyon sistemleri ve talaşlı 

imalat tezgahları temini projeleri ve ihale süreci tamamlanmış, yapım ve temin süreci 

başlatılmıştır. Bu kapsamda, Gantry Tipi Kaynaklı Otomasyon Sistemlerinin ihalesi 

05.10.2017 tarihinde, Gantry Tipi Talaşlı İmalat Tezgahı ihalesi de 10.10.2017 tarihinde 

gerçekleştirilmiştir. 

Proje kapsamında öncelikli olarak prototip olarak 2 tren setinin üretilmesine 2017 

yılında başlanılması ve 2018 yılında sertifikasyon testlerinin tamamlanması hedeflenmiştir. 

Kalkınma Bakanlığının onay sürecinin ve TCDD‟nin siparişinin gecikmesinden dolayı proje 

temini hizmeti yüklenici Blue Engineering S.R.L firmasına gecikme cezası uygulanmaksızın 

22 ay (Ekim 2016) olarak belirlenmiş olan proje süresinin 38 ay (Şubat 2018) olarak revize 

edilmesi suretiyle EMU (elektrikli tren seti) proje temini hizmeti faaliyetinin ve proje 

ödemesinin yeniden planlanması 27.12.2016 tarih ve 86/14 sayılı YKK ile kabul edilmiştir. 

2016 yılından itibaren devam eden proje kapsamında, 2016 yılında 163 bin TL 
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harcama yapılmıştır. 2017 yılında ise 3 adet hakediş raporu düzenlenmiş olup, 3.235 bin TL 

harcama yapılmıştır.  

C-Yeni projeler: 

a) 2017 yılında bitenler: 

2017 yılında biten 1 adet İdame ve Yenileme toplu projesi için revize edilmiş şekliyle 

6.000 bin TL ödenek ayrılmış ve 6.243,79 bin TL ödeme yapılarak %104 oranında nakdi ve 

fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 

Yatırım programında toplu proje şeklinde yer alan projenin Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı tarafından 14.02.2017 tarihinde onaylanan detay programındaki 12 

adet alt proje kapsamında yıl çerisinde 112 adet alt proje ayrılarak ihale işlemleri 

yürütülmüştür.  

1.6 Bilanço 

Muhasebe kayıt ve işlemleri 01.01.1994 tarihinde yürürlüğe konulan 1 sıra numaralı 

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile bu tebliğ ekinde yer alan muhasebe usul ve 

esasları çerçevesinde yürütülmekte olup incelemeler bu esaslara göre düzenlenen bilanço, 

gelir tablosu, mali tablolar ve diğer belgeler üzerinden yürütülmüştür.  

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‟na istinaden 23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi 

Gazete‟ de yayımlanarak yürürlüğe konulan 2012/4213 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi 

Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” gereği, TÜVASAŞ 2015 

yılı başından itibaren bağımsız denetime tabi olacak şirketler arasında yer almıştır. 

Aynı Kanunun „‟Üçüncü Bölüm‟‟ 397-406‟ıncı maddelerinde bağımsız denetime tabi 

olacak şirketlerin denetlenmesine ilişkin hükümlerin yer aldığı, Kanunun 394‟üncü 

maddesinde‟ ‟denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal 

tabloları denetçi tarafından Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarına göre 

denetleneceği, 399‟uncu maddesinde ise denetçinin Şirket Genel Kurulu‟nca faaliyet dönemi 

bitmeden seçilmesinin şart olduğu belirtilmiştir. 

Bu doğrultuda Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında Türkiye Muhasebe 

Standartlarına göre hazırlanmış mali tablolarının Türkiye Denetim Standartlarına göre 

denetlenmesi için Genel Kurul sıfatıyla TCDD Genel Müdürlüğü ile Bağımsız Denetçi olarak 
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Meridyen Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim A.Ş. arasında 07.11.2017 tarihinde 

„‟Bağımsız Denetim Hizmeti‟‟ alımına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. 

Şirketin 2017 mali yılı Bilançosu kendi Yönetim Kurulunun 22.03.2018 tarih ve 17-3 

sayılı kararı ile kabul edilmiş olup Şirketin Genel Kurulu olması nedeniyle de TCDD Yönetim 

Kurulunun onayına sunulmuştur. 

TÜVASAŞ‟ın 2017 yılına ilişkin değerlendirmeleri bireysel bilanço üzerinden 

yapılmıştır. “ 31.12.2017 tarihli bireysel bilanço ve dipnotlarına Ek 1.1‟de, yer verilmiştir.” 

1.6.1 Aktif (Varlıklar) 

Tablo 21:Aktif tablosu 

  2016 

  

2017 

  
Fark 

                Aktif (Varlıklar) Bin TL. % Bin TL. % Bin TL. 

I - Dönen varlıklar:         

  A-Hazır değerler 3.302 0,7  893  0,1  (2.409) 

  B-Menkul kıymetler         

  C-Ticari alacaklar 2.065 0,4  2.217  0,4  152 

  D-Diğer alacaklar 1.865 0,4  1.258  0,3  (607) 

  E-Stoklar 379.273 79,6  404.773  78,9  25.500 

  F-Yıllara yaygın inş. ve ona. mal.         

  G-Gelecek aylara ait gid. ve gel.tah. 1.030 0,2  1.172  0,3  142 

  H-Diğer dönen varlıklar 43.149 9,1  56.795  11,0  13.646 

                           Toplam (I) 430.684 90,4  467.108  91,0  36.424 

II- Duran varlıklar:         

     A-Ticari alacaklar         

     B-Diğer alacaklar         

     C-Malî duran varlıklar         

     D-Maddi duran varlıklar 29.644 6,2  32.211  6,3  2.567 

     E-Maddi olmayan duran varlıklar. 16.003 3,3  13.502  2,6  (2.501) 

     F-Özel tükenmeye tabi varlıklar         

     G-Gelecek yıllara ait gid.ve gelir 

tahakkukları 

 

291 

 

0,1  206  0,1  (85) 

     H-Diğer duran varlıklar         

                           Toplam (II) 45.938 9,6  45.919  9,0  (19) 

                           Genel toplam  ( I+II ) 476.622 100,00  513.027  100,0  36.405 

                           Nazım hesaplar 56.728  55.384    (1.344) 

Şirketin aktif yapısı geçen yıla göre % 7,6 oranında 36.405 bin TL artarak 513.027 bin 

TL seviyesine yükselmiştir. Varlıkların % 91,0 oranında 467.108 bin TL‟si dönen 
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varlıklardan, % 9,0 oranında 45.919 bin TL‟si ise duran varlıklardan meydana gelmiştir. 

TÜVASAŞ Bilançosunun aktif yapısında en dikkate çeken hesap kalemi %78,9 oranındaki 

ağırlığı ile “Stoklar‟‟ olup aşağıda yer alan bölümünde bu hususta değerlendirme yapılmıştır. 

Ticari alacaklar: 

Şirketin kısa vadeli ticari alacaklarını oluşturan hesap grubu, önceki yıla göre 152 bin 

TL tutarında artarak 2.217 bin TL olarak gerçekleşmiştir 

Alıcılar: 

Alıcılar hesabında yer alan 2.217 bin TL alacağın 1.386 bin TL‟si bir ihracatçı 

Şirketinden, 177 bin TL‟si bir başka mühendislik firmasından, 450 bin TL‟si yurt dışı 

şirketten ve bakiye 204 bin TL‟de faaliyet alanı ile ilgili olup ticari ilişki içinde bulunulan 

şirketlerden olan alacak tutarlarını içermektedir. İncelemeler sırasında (Mart-2018); 3,2 bin 

TL alacağın kapatıldığı tespit edilmiştir. 

Alacak hesaplarında kayıtlı olan 1.386 bin TL, 05. Mart. 2010 tarihinde TÜVASAŞ ile 

ihracatçı bir Şirket arasında imzalanan ve Şirket‟in Irak Devlet Demiryolları (IRR) Şirketine 

ihracatçı sıfatı ile satmış olduğu 14.758.472 Dolar tutarındaki 14 adet yolcu vagonu 

bedelinden kalan tutara ilişkindir. TÜVASAŞ‟ın imalatçı, Şirketin‟in ihracatçı olduğu bu satış 

nedeniyle imalatçı ile ihracatçı arasında 14.758.472 Dolar tavanlı temlikname düzenlenmiştir. 

Ancak siparişin toplam imalat ve teslim süresi, turist ve restoran vagonlarında 20 ay, yataklı 

ve kuşetli vagonlarda 30 ay olmasına karşın siparişlerin alıcı limanına ulaşması 19.05.2015 

tarihinde gerçekleşmiştir.  

Bu nedenle sözleşmenin 8‟inci maddesine göre sözleşme tutarının %10‟u gecikme 

cezası ile karşı karşıya kalınmıştır. Bu ceza neticesinde 22.02.2016 tarihli „‟Temlik Kısmi 

Ödeme Mutabakatı‟‟ ile de toplam sipariş ve temlik tutarı olan 14.758.472 Doların, 

14.039.749,63 Doları TÜVASAŞ, 718.722,37 Doları ise  Şirketin satıştan payı olduğu 

konusunda mutabakat sağlanmıştır. Bir anlamda ihracatçı Şirketin 718.722,37 Dolar alacak 

temlikini bu mutabakat ile gecikme cezasına karşılık bloke etmiştir.  

Şirketin sözleşme gereği ödemek durumunda olduğu ceza tutarı 1.475.847,2 Dolar 

olmaktadır. Ceza ödemek istemeyen Şirket buna karşılık vagonların varış limanına olan 

645.400 Dolar tutarındaki nakliye ücretini karşılamayı ve (sözleşme de belirlenen 300.000 

Dolar yedek parça ile birlikte) toplam 548.050 Dolar tutarında yedek parçayı IRR Şirketine 
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bedelsiz olarak vermeyi taahhüt etmiştir. Bu ise Şirkete toplam 1.193.450 Dolar yük getirmiş 

olup bu şekildeki gider toplamı ise tahakkuk edecek ceza tutarından 282.397 Dolar daha az 

gerçekleşmiştir.  

Siparişle ilgili olarak yaşanan gecikmeler ve cezai koşullar nedeniyle taraflar 

06.09.2014 tarihli karşılıklı bir tutanak metni ile bir kısım hususları karara bağlanmışlar ve bu 

protokol ile yapılan sözleşme değişiklikleri Şirket Yönetim Kurulunun 18.09.2014 tarih ve 

80/11 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 

Şirket, 136.513,42 Dolar tutarındaki 1. Parti yedek parçayı göndermiş ve bunun 

karşılığında ihracatçı Şirket, bloke tuttuğu bakiye 718.722,37 Doların, 196.000 kısmının 

ödemesine ilişkin temlik denetim tarihi itibariyle serbest bırakmıştır. İkinci parti yedek 

parçanın da (411.536,58 Dolar) gönderilmesi sonucunda İhracatçı firma ile bakiye 522.722,37 

Dolar temlikinde serbest bırakılacağı konusunda mutabakata varıldığı ilgililerle yapılan 

görüşmelerde ifade edilmiştir.  

Kuruluşun yazmış olduğu 13.09.2017 tarih ve 5811 sayılı yazıya Şirketin verdiği 

23.09.2017 tarihli cevabi yazıda „‟ 2.parti yedek parçalar Irak Demiryolları tarafından alınmış 

ve kabul süreci tamamlanmış; ödeme prosedürlerine bağlanmıştır.‟‟ İfadesi yer almış 

olmasına karşın 2017 yılı sonu itibariyle 195.993 dolar tahsilat gerçekleşmiş olup 2017 yılı 

sonu alacak tutarı 326.729 dolar düzeyindedir. 

Şüpheli ticari alacaklar:  

28.806 bin TL tutarındaki şüpheli ticari alacakların; 17.760 bin TL‟si Bulgaristan 

Demiryolları Şirketine yapılan 30 adet yataklı yolcu vagonuna ilişkin imalat sürecinde 

Şirketin zarara uğramasına neden olan o dönemdeki dört adet yetkiliden, 11.146 bin TL‟si ise 

gene aynı iş nedeniyle Şirket çalışanı olmayan iki kişiden olan ve mahkeme süreci devam 

eden alacak tutarlarına ait bulunmaktadır. 

Diğer alacaklar: 

Diğer kısa vadeli alacakların yılsonu toplamı 1.258 bin TL‟nin 22 bin TL‟si 

personelden, 98 bin TL‟si resmi dairelerden, 1.138 bin TL‟si ise gerçek ve tüzel kişilerden 

olan alacak tutarına aittir. Resmi dairelerden olan alacakların 78 bin TL‟si Sakarya 

Büyükşehir Belediyesinden, 19 bin TL‟si SGK‟dan ve bakiye bin TL‟si ise diğer kamu kurum 

ve kuruluşlarından olan alacaklara ilişkindir. 
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Stoklar: 

Geçen yıla göre % 6,7 oranında 25.500 bin TL artarak 404.773 bin TL „ye yükselen 

2017 yılı sonu itibariyle stok tutarının; 

282.749 bin TL‟si ilk madde ve malzeme stok tutarına, 

            112.016   “       “    yarı mamul stok tutarına, 

10.008   “       “    ise verilen sipariş avans tutarına ait bulunmaktadır. 

282.749 bin TL ilk madde ve malzeme stok tutarının; 110.506 bin TL‟si elektrik 

malzemesi gurubuna, 72.081 bin TL‟si yolcu ve yük vagonu aksesuar gurubuna,  46.660 bin 

TL‟si fren malzemesi gurubuna, 53.502 bin TL‟si de diğer ilk madde ve malzeme stok gurubu 

tutarlarına aittir. 

112.016 bin TL yarı mamul stok tutarının; 67.440 bin TL‟si imalat işlerine ilişkin yarı 

mamul stok tutarına, 44.575 bin TL‟si onarım işleri ile ilgili yarı mamul stok tutarına ait olup 

izleyen yıllar itibariyle tamamlanma derecesinde maliyet yüklenecek işlere ait giderleri 

kapsamaktadır.  

10.008 bin TL tutarındaki verilen sipariş avans tutarının; 4.279 bin TL‟si yurtiçi 

verilen sipariş avans tutarına, 5.729 bin TL‟si de yurtdışı verilen sipariş avans tutarını 

içermektedir. 
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1.6.2 Pasif (Kaynaklar) 

Tablo 22:Pasif tablosu 

   

2016 

 

2017 

 

 

Fark 

Pasif (Kaynaklar) 2016   

  Bin TL. % Bin TL. % Bin TL. 

I-Kısa vadeli yabancı kay:         

    A-Mali borçlar         

    B-Ticari borçlar 208.500 43,75  368.244  71,8  159.744 

    C-Diğer borçlar 718 0,15  770  0,2  52 

    D-Alınan avanslar 132.895 27,88  27    (132.868) 

    E-Yıllara yaygın inş. ve ona.hak.         

    F-Ödenecek vergi ve diğer yük. 4.330 0,91  3.813  0,7  (517) 

    G-Borç ve gider karşılıkları         

    H-Gelecek aylara ait gelir ve 

gider tahakkukları 

 

3.042 

 

0,64  12.385  2,4  9.343 

    I-Diğer kısa vadeli yabancı kay.         

                 Toplam  ( I ) 349.485 73,33  385.239  75,1  35.754 

II-Uzun vadeli yabancı kay:         

    A-Mali borçlar         

    B-Ticari borçlar         

    C-Diğer borçlar         

    D-Alınan avanslar         

    E-Borç ve gider karşılıkları 3.145 0,66  3.647  0,7  502 

    F-Gelecek yıllara ait gelir ve 

gider tahakkukları 
  

      

    G-Diğer uzun vadeli yabancı kay.         

                 Toplam ( II ) 3.145 0,66  3.647  0,7  502 

                 Toplam ( I + II ) 352.630 73,99  388.886  75,8  36.256 

III-Öz kaynaklar:         

     A-Ödenmiş sermaye 180.000 37,76  180.000  35,0  - 

        -Serm. düzeltme olumlu fark.         

     B-Sermaye yedekleri         

     C-Kâr yedekleri 228 0,05  228  0,1  - 

     D-Geçmiş yıllar kârları         

     E-Geçmiş yıllar zararları ( - ) (58.411) (12,26)  (56.236)  11,0  2.155 

     F-Dönem net kârı (zararı) 2.175 0,46  149  0,1  (2.026) 

               Toplam ( III ) 123.992 26,01  124.141  24,2 119 

               Genel toplam ( I+II+III ) 476.622 100,00  513.027  100,0  36.405 

               Nazım hesaplar 56.728   55.384   (1.344)  
 

Şirketin pasif toplamı 513.027 bin TL olarak gerçekleşmiş olup bunun % 75,8‟i 
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yabancı kaynaklardan, % 24,2‟si ise öz kaynaklardan oluşmuştur. Bilançonun yabancı 

kaynaklar toplamı ise önceki yıla göre 36.256 bin TL artarak 388.886 bin TL olarak 

gerçekleşmiş olup yabancı kaynakların % 99‟unu kısa vadeli yabancı kaynaklar, % 1‟ini de 

uzun vadeli yabancı kaynaklar oluşturmuştur. 

Ticari borçlar: 

Şirketin kısa vadeli ticari borçları önceki yıla göre % 76,6 oranında 159.744 bin TL 

artarak yılsonunda 368.244 bin TL olarak gerçekleşmiştir.  

Satıcılar: 

-Ana Teşebbüs ve bağlı ortaklıklara borçlar: 

Şirketin en büyük müşterisi, ana teşebbüs TCDD iken yük ve yolcu taşımacılığının 

bağlı ortaklık statüsünde olan TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yapılmaya başlanılması ile bu 

Şirket olmuştur. Esas itibariyle TCDD siparişlerine göre üretim faaliyetlerini sürdüren 

Şirkete, finansman durumuna göre satış bedellerine mahsuben ana teşebbüsten nakit 

aktarımında bulunulmaktadır. Aynı şekilde Şirketin mal ve hizmet alım ve satımından dolayı 

diğer bağlı ortaklıklarla da ticari ilişkisi söz konusudur.  

Bu çerçevede yılsonu itibariyle Şirketin TCDD ve iki bağlı ortaklığına 337.874 bin TL 

borcu bulunmakta olup bu borç tutarı yabancı kaynakların % 86,9‟unu, pasif toplamının da 

%65,9‟unu oluşturmaktadır. 2017 sonu itibariyle TCDD‟nin TÜVASAŞ „dan olan bu alacak 

tutarına ilişkin olarak herhangi bir faiz, komisyon vb. tutar işletilmemiştir.  

Bu borç tutarının 186.355 bin TL‟si 2016 yılından devreden tutardır. Şirketin 2017 yılı 

TCDD Genel Müdürlüğünden doğan 343.638 bin TL borç ve 74.086 bin TL alacak bakiyeleri 

sonucunda 2018 yılına 455.907 bin TL tutarında TCDD Genel Müdürlüğüne olan borç 

devretmiştir. Bu alacak tutarına TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ‟ a olan 1.486 bin TL borca 

karşılık Taşımacılık AŞ‟den olan 119.519 bin alacağın etkisi ile yılsonu hesap kalıntısı 

337.874 bin TL olarak gerçekleşmiştir.  

Geçen yıl TCDD 1. Bölge Müdürlüğünden 124 araçlık DMU seti siparişine yönelik 

olarak 132.808 bin TL, 2016 yılı Bilançosunda alınan sipariş avanslarında izlenmekte iken 

projeye bağlı işin sona yaklaşması nedeniyle bu yıl 320 hesaplarda izlenmiştir.  
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1.7 Gelir Tablosu 

 TÜVASAŞ‟ın 2017 yılına ilişkin değerlendirmeleri bireysel Gelir Tablosu üzerinden 

yapılmıştır.  “ 31.12.2017 tarihli bireysel gelir tablosu ve dipnotlarına Ek 1,2‟de, yer 

verilmiştir.” 

Tablo 23:Gelir tablosu 

      

 Gelir ve Giderler 2016 2017 Fark 

  Bin TL. Bin TL. Bin TL. 

A-Brüt Satışlar 290.444  372.839  82.395 

B-Satış indirimleri (-) -  -   

C-Net satışlar 290.444  372.839  82.395 

D-Satışların maliyeti (-) 267.307  348.636  81.329 

                Brüt satış kârı veya zararı 23.137  24.203  1.066 

E-Faaliyet giderleri (-) 20.314  24.994  4.680 

                Faaliyet kârı veya zararı 2.823  (791)  (3.614) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 5.450  3.915  (1.535) 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 1.364  1.477  113 

H-Finansman giderleri (-) 1  7 6 

                                       Olağan kâr veya zarar 6.907  1.640  (5.267) 

I-Olağan dışı gelir ve kârlar 3.734  3.554  (180) 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 8.466  5.045  3.421 

                                      Dönem kârı veya zararı (-) 2.175  149  (2.026) 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük (-) 

)))(((8)))9arşılıkarı (-) 
     

                                      Dönem net kârı veya zararı (-) 2.175  149  (2.026) 

Şirketin Bilanço ve Gelir Tablosu, İktisadi Devlet Teşekkülleri Tek Düzen Muhasebe 

Sisteminin esas ve usullerine uygun olarak hazırlanmıştır. Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. 

(TÜVASAŞ)‟in 01.01.2017- 31.12.2017 dönemini kapsayan gelir tablosu Şirket Yönetim 

Kurulu‟nun 22.03.2018 tarih ve 17-3 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 

Dönem Karına; Dâhili sigorta fonunda meydana gelen artış tutarı 488 bin TL‟nin, 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11. maddesinin 1.d fıkrasına dayanılarak, 2017 

yılındaki özel iletişim vergileri tutarı 7 bin TL'nin, 2017 yılında diğer giderler tutarı 39 bin 

TL'nin eklenmesi sonucunda 2.683 bin TL Mali Kar oluşmuştur. Söz konusu karın, 30.382 

bin TL Geçmiş Yıl Zararlarından düşülmesi sonucu 29.699 bin TL. Safi mali zarar 

oluşmuştur. 

Şirket tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen 372.839 bin TL tutarındaki satışın 
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217.760 bin TL‟si DMU Tren seti imalatlarına, 155.079 bin TL‟si ise bakım-onarım hizmet 

gelirine aittir. İmalat satışlarının tümü TCDD-Bağlı ortaklık şirketine yapılmış olup bakım 

onarıma ilişkin gelirlerinin de 153.976 bin TL si gene TCDD-Bağlı ortaklık şirketlerine 

yapılan satışlardan elde edilmiştir. 

1.8 Mali Rasyolar 

Tablo 24:Mali Rasyolar Tablosu 

Rasyolar 

2016 2017 Artış- 

  
azalış 

(%) (%) (%) 

1. Mali kaldıraç=Yabancı kaynaklar x 100/Varlıklar toplamı   74,0  75,8  2,4 

2. Mali yeterlilik=Öz kaynaklar x100/Yabancı kaynaklar 35,1  31,9  (9,1) 

3. Cari oran=Dönen varlıklar x100/Kısa süreli yabancı kaynaklar 123,2  121,2  (1,6) 

4. Likidite oranı=(Dönen varlıklar-stoklar)x100/ Kısa süreli yabancı kaynaklar 14,7  16,2  10,2 

5. Mali kârlılık=Dönem kârı x100/Öz kaynaklar 1,6  0,12  (92,5) 

6. Faaliyet Karlılığı: Faaliyet kârı x 100/ Öz kaynaklar 2,3  (0,64)  (72,2) 

7. Zararlılık=Dönem Zararı x100/Öz kaynaklar - -   - 

8. Maddi duran varlıklar x100/Varlıklar toplamı 6,2 6,2   - 

9. Alacak devir hızı=Net satışlar/Ortalama ticari alacaklar 14,1 174,1   1.135 

10. Dönen varlık devir hızı=Net satışlar/ Dönen varlıklar 0,7 79,8   113 

11. Net işletme sermayesi devir hızı=Net satışlar/Net işletme sermayesi 3,6 3,8   5,6 

12. Öz kaynak devir hızı=Net satışlar/Öz kaynaklar 2,4 3,0   25 

 

 Şirketin mali yeterlik oranında geçen yıla göre 3,2 puanlık düşüşün nedeni ise 

Şirketin yabancı kaynak yapısında özellikle de Ana Teşekküle olan borçlarında meydana 

gelen artıştır. Şirketin yabancı kaynak yapısı incelendiğinde %86,9 oranında 337,8 milyon TL 

tutarının Genel Müdürlük C/H kalıntısı borç olduğu görülmektedir. Buradan da anlaşılacağı 

üzere Şirketin pasifini oluşturan mali yapısının öz kaynak aleyhine dönmeye başladığı 

görülmektedir. 

Ancak, Şirketin ana müşterisi TCDD olduğundan ticari alacak birikimleri söz konusu 

olmamakta ve tahsilat sorunu yaşanmamaktadır. Bu nedenle de alacaklara ait (Şüpheli karşılık 

öncesi ve iki yıl ortalaması) devir hızının 2017 yılında 174 kez devretmesi gibi yüksek bir 

oranın çıkmasına neden olmaktadır. 

Mali oranlara ilişkin değerler incelendiğinde Şirkette uzun bir süreden beri ilk kez ana 

faaliyetleri sonucunda bir faaliyet zararının oluştuğu görülmektedir. Bunun temel nedeni ise 
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net satışlardaki artışın satışların maliyetindeki artışın 2,1 puan altında kalması ve brüt satış 

karının geçen yıla göre 1.006 bin TL artmasına karşın faaliyet giderlerinin 4.680 bin TL artış 

göstermesidir. Şirketin dönem karı ise geçen yıla göre %93 oranında azalmış olup mali 

karlılık % 0,12 seviyesine düşmüştür. Bu ise bir anlamda yıl içinde öz kaynakların etkin 

kullanılmadığını ifade etmektedir. 

TÜVASAŞ‟ın maddi duran varlıklarının, toplam aktif yapı içindeki oranı 2017 yılında 

da değişmemiştir. Genel olarak sanayi kuruluşlarında maddi duran varlıkların, toplam varlık 

içindeki payı daha yüksek düzeydedir. Şirkette ise dönen varlıklar, duran varlık gurubundan 

daha ağırlıklı durumda bulunmaktadır. Bu durum, esas itibariyle sabit kıymetlerin eski 

yıllarda edinilmiş ve önemli düzeyde amorti edilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Şirkette 

uzun süredir yeni yatırımın olmaması da maddi duran varlıkların aktif yapı içinde 

küçülmesine neden olmuştur.  

Ancak, özellikle milli elektrikli tren projesi (DMU üretim setinden EMU setlere 

dönüşüm) gibi çelik gövdeli vagon imalatından, alüminyum gövdeli vagon imalatına uygun 

olarak yapılandırılacağı da dikkate alınarak Şirketin geleceğe dönük hedef ve politikaları 

çevresinde oluşturulan üretim stratejisine yönelik yatırımlara bir an önce başlanılması ve-veya 

başlanılan yatırımların ise bitirilmesi gerekmektedir.  

Şirketin dönen varlıklarının %86,7 oranında 404,8 milyon TL‟si stoklardan 

oluşmaktadır. Şirketin her geçen yıl artış eğiliminde olan ilk madde ve malzeme stok 

edinimlerinin mali açıdan büyük yük oluşturması nedeniyle bu birikime neden olan unsurlar 

içinde değerlendirilen yürürlükte olan bazı düzenlemelerin yeniden gözden geçirilerek 

düzeltilmesi, Ana Teşekkül tarafından sipariş edilen gerek imalat gerekse bakım onarım 

işlerine ilişkin iş programlarında ki iptal ve eksilişlere ait kararların Şirketçe ilk madde 

malzeme alımları yapılmadan önce karara bağlanması ile kritik malzeme tanımının yeniden 

gözden geçirilmesi, emniyet stok miktarlarının daha makul düzeylerde tutularak hareketsiz 

stok miktarının önlenmesi sonucunda stok-stoklama maliyetlerinden kaçınılması ivedilik arz 

etmektedir. 

Şirketin kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamının % 86,9‟unun Ana Teşekküle 

borçlardan oluşması, finansman ihtiyacının çoğu zaman satış bedellerine mahsuben Ana 

Kuruluş tarafından karşılanması, Şirket borç yapısındaki ödeyememe riskinin olmadığına 

işaret etmektedir. Bununla birlikte, TCDD‟nin mali durumu da Şirketi etkileyebilmekte; 

finansman ihtiyacının zamanında karşılanamadığı veya satış bedellerinin ödenmesinde 
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gecikmeler olması durumunda ise TÜVASAŞ‟ın TCDD‟den borçlanma ihtiyacı artmaktadır. 

6461 sayılı „‟Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkındaki 

Kanun‟un Geçici 3‟üncü maddesine göre 2018 yılı sonuna kadar olan sürede TCDD Genel 

Müdürlüğü ile TÜVASAŞ (Bağlı ortaklıklar) arasındaki ticari ilişki sonucunda oluşacak 

finansman açıkları Ana Teşekkül tarafından bağlı şirketlerin sermayelerine mahsuben 

gerçekleştirileceklerdir. Bu uygulama ile birlikte;  

TCDD tarafından bağlı ortaklıkların finansmanına yönelik nakit akımlarının sermaye 

transferi yoluyla gerçekleştirilmesi ve demiryolu taşımacılığının 6461 sayılı Kanun ile TCDD 

Taşımacılık AŞ tarafından yapılacak olması, vagon imalat ve bakım-onarımlarına ilişkin 

siparişlerinde aynı Şirket tarafından da verileceği dikkate alındığında TÜVASAŞ‟ın 

önümüzdeki dönemlerde işletme sermaye yetersizliği söz konusu olabilir. 

Şirketin üretim yönünden Ana Kuruluşa bağımlılığının azaltılması açısından ARGE‟ye 

dönük yapılanma planlamasının yapılarak, yurt içi (özellikle yerel yönetimlerin raylı sistem 

donanım ihtiyaçları) ve yurt dışı yeni pazarlara açılma yönündeki çabaların geliştirilmesi ve 

bu çerçevede Şirketin finansman yönünden güçlendirilmesi de önem arz etmektedir.   

1.9 Denetime Esas Defter, Kayıt ve Belgeler 

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay‟a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe 

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

dönemi sonunda Sayıştay‟a gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer 

alanlar denetime sunulmuş olup denetim bunlar ile usul ve esasların 8‟inci maddesinde yer 

alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır. 

 Yevmiye defteri 

 Geçici ve kesin mizan 

 Bilanço 

 Envanter defteri 

 Öz kaynak değişim tablosu 

 Nakit akış tablosu 

 Gelir Tablosu 

Tasvibe sunma işleminde kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ve gelir tablosu 

esas alınmıştır. 
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2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN 

SORUMLULUĞU 

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine 

uygun olarak mali rapor ve tabloların geçerli raporlama çerçevesine göre doğru ve güvenilir 

bilgi içerecek şekilde hazırlanarak kamuoyunun bilgisine ve denetim yetkililerine zamanında 

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

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

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

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

gerekler dahilinde, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilmesinden; kuruluş 

amaçlarına ulaşmalarını teminen; faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma planına ve 

planın uygulama programlarına uygunluğundan, kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile 

bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere 

uygunluğundan; mali 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. SAYIġTAYIN 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. DENETĠMĠN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMĠ VE KAPSAMI 

Denetimlerin dayanağı; Anayasa‟nın 165‟inci maddesi, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 
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3346 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 

Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 233 sayılı 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 ve mali 

rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve 

güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek,  kamu idaresinin ulusal 

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

gerekler dâhilinde, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilip yönetilmediğini, 

kuruluş amaçlarına ulaşmalarını teminen; faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma 

planına ve planın uygulama programlarına uygunluğunu tespit etmek; mali yönetim ve iç 

kontrol sistemlerini değerlendirmek ve ilgili idarenin bilanço ve netice hesaplarının Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna sunulmasına esas denetim 

raporunu üretmek amacıyla yürütülmüştür. 

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. Ancak bu hususlarla ilgili 2017 yılı denetimine ilişkin olarak denetimi 

yürütmek ve denetim görüşü oluşturabilmek için gerekli bilgi/belgeler/mali tablolar kamu 

idaresi yönetimi tarafından sağlanmıştır. 
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5. DENETĠM GÖRÜġÜNÜN DAYANAKLARI 

Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir. 

6. DENETĠM GÖRÜġÜ 

TÜVASAŞ‟ın 2017 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan mali rapor ve 

tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır. 

7. DENETĠM GÖRÜġÜNÜ ETKĠLEMEYEN TESPĠT VE 

DEĞERLENDĠRMELER 

7.1 Bulgu ve Öneriler 

BULGU 7.1.1: ġirketin önceki yıllara iliĢkin yurt dıĢı sipariĢleri ile ilgili olarak 

ihracatçı ġirketten olan 1.386 bin TL tutarındaki alacağın bir an önce tahsil edilmesi, 

Alacak hesaplarında kayıtlı olan 1.386 bin TL, 05. Mart. 2010 tarihinde 

TÜVASAŞ ile bir dış ticaret şirketi arasında imzalanan ve Şirketin Irak Devlet 

Demiryolları (IRR) Şirketine ihracatçı sıfatı ile satmış olduğu 14.758.472 Dolar 

tutarındaki 14 adet yolcu vagonu bedelinden kalan tutara ilişkindir. TÜVASAŞ‟ın 

imalatçı, Şirketin ihracatçı olduğu bu satış nedeniyle imalatçı ile ihracatçı arasında 

14.758.472 Dolar tavanlı temlikname düzenlenmiştir. Ancak siparişin toplam imalat ve 

teslim süresi, turist ve restoran vagonlarında 20 ay, yataklı ve kuşetli vagonlarda 30 ay 

olmasına karşın siparişlerin alıcı limanına ulaşması 19.05.2015 tarihinde 

gerçekleşmiştir.  

Bu nedenle sözleşmenin 8‟inci maddesine göre sözleşme tutarının %10‟u 

gecikme cezası ile karşı karşıya kalınmıştır. Bu ceza neticesinde 22.02.2016 tarihli 

„‟Temlik Kısmi Ödeme Mutabakatı‟‟ ile de toplam sipariş ve temlik tutarı olan 

14.758.472 Doların, 14.039.749,63 Doları TÜVASAŞ, 718.722,37 Doları ise İhracatçı 

Şirketin satıştan payı olduğu konusunda mutabakat sağlanmıştır. Bir anlamda Şirketin 

718.722,37 Dolar alacak temlikini bu mutabakat ile gecikme cezasına karşılık bloke 

etmiştir.  
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Kuruluşun sözleşme gereği ödemek durumunda olduğu ceza tutarı 1.475.847,2 

Dolar olmaktadır. Ceza ödemek istemeyen Şirket buna karşılık vagonların varış 

limanına olan 645.400 Dolar tutarındaki nakliye ücretini karşılamayı ve (sözleşme de 

belirlenen 300.000 Dolar yedek parça ile birlikte) toplam 548.050 Dolar tutarında 

yedek parçayı IRR Şirketine bedelsiz olarak vermeyi taahhüt etmiştir. Bu ise Şirkete 

toplam 1.193.450 Dolar yük getirmiş olup bu şekildeki gider toplamı ise tahakkuk 

edecek ceza tutarından 282.397 Dolar daha az gerçekleşmiştir.  

Siparişle ilgili olarak yaşanan gecikmeler ve cezai koşullar nedeniyle taraflar 

06.09.2014 tarihli karşılıklı bir tutanak metni ile bir kısım hususları karara 

bağlanmışlar ve bu protokol ile yapılan sözleşme değişiklikleri Yönetim Kurulunun 

18.09.2014 tarih ve 80/11 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 

Kuruluş, 136.513,42 Dolar tutarındaki 1. Parti yedek parçayı göndermiş ve 

bunun karşılığında Şirket, bloke tuttuğu bakiye 718.722,37 Doların, 196.000 kısmının 

ödemesine ilişkin temlik denetim tarihi itibariyle serbest bırakmıştır. İkinci parti yedek 

parçanın da (411.536,58 Dolar) gönderilmesi sonucunda İhracatçı firma ile bakiye 

522.722,37 Dolar temlikinde serbest bırakılacağı konusunda mutabakata varıldığı 

ilgililerle yapılan görüşmelerde ifade edilmiştir.  

Kuruluşun, Şirkete yazmış olduğu 13.09.2017 tarih ve 5811 sayılı yazıya 

Şirketin verdiği 23.09.2017 tarihli cevabi yazıda „‟ 2.parti yedek parçalar Irak 

Demiryolları tarafından alınmış ve kabul süreci tamamlanmış; ödeme prosedürlerine 

bağlanmıştır.‟‟ifadesi yer almıştır.  Şirketin önceki yıllara ilişkin yurt dışı siparişleri ile 

ilgili olarak ihracatçı Şirketten olan 1.386 bin TL tutarındaki alacağın bir an önce 

tahsil edilmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

 Şirketin önceki yıllara ilişkin yurt dışı siparişleri ile ilgili olarak ihracatçı Şirketten 

olan 1.386 bin TL tutarındaki alacağın bir an önce tahsil edilmesi, 

BULGU 7.1.2: ġirketin, TCDD dıĢında yurt içi ihalelerde teklif vermesi açısından 

önem arzetmesi nedeniyle; 4734 sayılı Kanunun ‘’yerli istekli’’lere iliĢkin maddesi 

çerçevesinde ilgili merciler nezdinde giriĢimlerde bulunulması, 
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4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 63. maddesi (Değişik: 6.2.2014-6518/51 md.) 

yerli isteklilere ilişkin aşağıdaki hükümleri düzenlemiştir. Şirketin, TCDD dışında yurt içi 

ihalelere teklif vermesi açısından önem arzeden hususa ilişkin olarak; İhalelere sadece yerli 

isteklilerin katılması ile yerli istekliler ve yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı 

tanınmasına ilişkin olarak aşağıdaki düzenlemeler esas alınır: 

a)Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde sadece yerli isteklilerin 

katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir. 

b)Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat 

avantajı sağlanabilir. 

c)Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat 

avantajı sağlanabilir. Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve 

kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen 

ve her yıl ocak ayında Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde yerli 

malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması zorunludur. 

d)Yerli malı belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak belirlenir. İsteklilerce 

teklif edilen malın yerli malı olduğu, bu usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı 

belgesi ile belgelendirilir. 

e)Ortak girişimlerin yerli istekli sayılabilmesi için bütün ortaklarının yerli istekli 

olması gereklidir. 

Şirketin, TCDD dışında yurt içi ihalelerde teklif vermesi açısından önem arzetmesi 

nedeniyle; 4734 sayılı Kanunun "yerli istekli"lere ilişkin maddesi çerçevesinde ilgili merciler 

nezdinde girişimlerde bulunulması gerekmektedir. 

Öneri: 

Şirketin, TCDD dışında yurt içi ihalelerde teklif vermesi açısından önem arzetmesi 

nedeniyle; 4734 sayılı Kanunun „‟yerli istekli‟‟lere ilişkin maddesi çerçevesinde ilgili 

merciler nezdinde girişimlerde bulunulması, 

BULGU 7.1.3: ġirketin, TCDD Genel Müdürlüğü ve TCDD TaĢımacılık Aġ ile 

yürütmekte olduğu ticari iliĢkilerin, yükümlülük ve sorumluluk gibi detaylı hukuki 

düzenlemeleri içeren sözleĢmeler ile yürütülmesi, 
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 Esas itibariyle bugüne değin TCDD siparişlerine göre üretim faaliyetlerini sürdüren 

Şirkete, finansman durumuna göre satış bedellerine mahsuben ana teşebbüsten nakit 

aktarımında bulunulmaktadır. Ancak, Şirketin en büyük müşterisi, ana teşebbüs TCDD iken 

yük ve yolcu taşımacılığının bağlı ortaklık statüsünde olan TCDD Taşımacılık AŞ tarafından 

yürütülmeye başlanılması ile büyük müşteri konumuna bu Şirket geçmiştir. Aynı şekilde 

Şirketin mal ve hizmet alım ve satımından dolayı diğer bağlı ortaklıklarla da ticari ilişkisi söz 

konusudur.  

Bu çerçevede yılsonu itibariyle Şirketin TCDD ve iki bağlı ortaklığına 337.874 bin TL 

borcu bulunmakta olup bu borç tutarı yabancı kaynakların % 86,9‟unu, pasif toplamının da 

%65,9‟unu oluşturmaktadır. 2017 sonu itibariyle TCDD‟nin TÜVASAŞ „dan olan bu alacak 

tutarına ilişkin olarak herhangi bir faiz, komisyon vb. tutar işletilmemiştir.  

Bu borç tutarının 186.355 bin TL‟si 2016 yılından devreden tutardır. Bu tutara Şirketin 

2017 yılı TCDD Genel Müdürlüğüne olan 343.638 bin TL borç ve 74.086 bin TL alacak 

bakiyesi sonucunda 2018 yılına 455.907 bin TL tutarında TCDD Genel Müdürlüğüne olan 

borç devretmiştir. Bu tutara TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ‟ a olan 1.486 bin TL borca karşılık 

Taşımacılık AŞ‟den olan 119.519 bin alacağın etkisi ile yılsonu hesap kalıntısı 337.874 bin 

TL olarak gerçekleşmiştir.  

Geçen yıl TCDD 1. Bölge Müdürlüğünden 124 araçlık DMU seti siparişine yönelik 

olarak 132.808 bin TL, 2016 yılı Bilançosunda alınan sipariş avanslarında izlenmekte iken 

projeye bağlı işin sona yaklaşması nedeniyle bu hesap yerine 2017 yılında 320 hesaplarında 

kayıt almıştır.  

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına ait Genel Yatırım ve Finansman 

Programının Tespiti Hakkında Kararın “Kamu iktisadi teşebbüsleri arası faiz uygulaması” 

başlıklı maddesinde, “…Kamu iktisadi teşebbüsleri, kendi aralarındaki ticari ilişkiler 

dolayısıyla oluşan veya oluşacak borç ve alacaklara uygulayacakları faizi, kendi aralarında 

yapılacak bir protokol ile belirler ve hesaplarını uzlaşılan faiz oranları üzerinden tutarlar” 

hükmü yer almıştır. 

Bu doğrultuda TCDD Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıklar arasındaki ticari 

ilişkilerden doğan borç ve alacak işlemlerinin kayıtlarının oluşturulması, bildirimler ve ödeme 

konularının düzenlenmesi, kuralsız nakit akışının önlenmesi amacıyla 01.01.2016- 31.12.2018 

tarihleri arasında geçerli olmak üzere TCDD ve TÜVASAŞ (diğer 3 bağlı ortaklıkla birlikte) 
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arasında Finansman Akışı ve Cari Hesap Uygulamalarına İlişkin Protokol 25.01.2016 

tarihinde imzalanmıştır.  

Bu protokol hükümlerine göre; 

-TCDD Genel Müdürlüğü ile Bağlı ortaklıkların her türlü sınai ve ticari ilişkilerinden 

doğan borç ve alacakları için Genel Müdürlükleri nezdinde bir cari hesap açacakları, 

-Mal ve hizmetlerin birim fiyatlarının yıllık bütçelerine göre TCDD Yönetim Kurulu 

kararı ile belirlenen usul ve esaslara göre belirleneceği, 

-Tarafların cari hesap bakiyelerine, dönem sonunda %0,5 faiz tahakkuk ettirecekleri, 

-Borç bakiyesi yıllık bütçelerinde öngörülen giderler toplamının %10‟nunu geçmediği 

sürece faiz tahakkuk ettirilemeyeceği gibi hususlar düzenlenmiştir. 

Bunun yanı sıra TCDD Genel Müdürlüğünden gelen 26.05.2017 tarih ve 74405 sayılı 

yazı ekinde hazırlanan „‟TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü ile TCDD‟nin diğer bağlı 

ortaklıkları arasındaki finansman akışı ve cari hesap uygulamalarına ilişkin protokol‟‟ 

taslağına görüş istenmiştir. Bu taslak metninde de tarafların yılsonu cari hesap bakiyelerine % 

0,5 oranında faiz tahakkuku ettirecekleri ve protokolün 2018 yılı sonuna kadar geçerli olacağı 

bildirilmiştir. Ancak, 2017 sonu itibariyle TCDD‟nin TÜVASAŞ‟ dan olan alacak tutarına 

ilişkin olarak herhangi bir faiz, komisyon vb. tutar işletilmemiştir. 

Ana Teşekkül ve Bağlı ortaklıklar tarafından TÜVASAŞ'a sipariş edilerek iş 

programına alınan gerek imalat gerekse bakım onarım işlerindeki iş iptal ve/veya eksilişlerin 

tedarik yapılmadan önce karar bağlanmasına yönelik tedbirlerin alınmasıda aşırı stok 

birikimlerine neden olmaması bağlamında önem arzeden konuların başında gelmektedir. 

Şirketin, TCDD Genel Müdürlüğü ve diğer bağlı ortaklıklar ile sözleşmeye 

bağlanmadan yürütülen vagon imalatları ile bakım-onarım işlerinin bir takım nedenlerden 

dolayı aksamalara neden olduğu hususu dikkate alınarak; 

- TCDD Genel Müdürlüğü ve Taşımacılık AŞ tarafından siparişe bağlanan araç ve 

setlere ilişkin bakım-onarım işlerine esas, Ana Teşekkül ile Şirket arasında herhangi bir 

hizmet sözleşmesinin bulunmadığı, bu tür ticari ilişkilerin taahhüt altına alınmadığı ve 

yıllardan beri devam edegelen teamüllerle yürütüldüğü, 

-TCDD Genel Müdürlüğü tarafından Şirkete verilen sipariş değişikliklerinin Şirketin 
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buna ilişkin olarak dışarıdaki firmalar ile bağıtladığı sözleşmeleri olumsuz olarak etkilediği ve 

bu siparişler için gerekli yedek parça ve komponent ihtiyacını piyasadan ihale yoluyla 

karşılayan Şirketin bu alımlara ilişkin olarak üçüncü kişilerle yapmış olduğu sözleşme 

hükümlerine uymakla mükellef bulunduğu, 

-6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun 

hükümlerine göre demiryolu taşımacılık faaliyetlerine ait vagon araç ve set siparişlerinin artık 

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından verileceği, 

-TÜVASAŞ ile TCDD Taşımacılık AŞ‟nin her ikisinin de bağlı ortaklık statüsünde 

olması gibi hususlar da dikkate alındığında, 6461 sayılı Kanunun ilgili maddelerine ilişkin 

düzenlemelerde dikkate alınarak Şirketin, TCDD Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık AŞ 

ile yürütmekte olduğu ticari ilişkilerin, yükümlülük ve sorumluluk gibi detaylı hukuki 

düzenlemeleri içeren sözleşmeler ile yürütülmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

Şirketin, TCDD Genel Müdürlüğü ve diğer bağlı ortaklıklar ile sözleşmeye 

bağlanmadan yürütülen vagon imalatları ile bakım-onarım işlerinin bir takım 

nedenlerden dolayı aksamalara neden olduğu hususu dikkate alınarak; 

- TCDD Genel Müdürlüğü ve Taşımacılık AŞ tarafından siparişe bağlanan araç 

ve setlere ilişkin bakım-onarım işlerine esas, Ana Teşekkül ile Şirket arasında herhangi 

bir hizmet sözleşmesinin bulunmadığı, bu tür ticari ilişkilerin taahhüt altına alınmadığı 

ve yıllardan beri devam edegelen teamüllerle yürütüldüğü, 

-TCDD Genel Müdürlüğü tarafından Şirkete verilen sipariş değişikliklerinin 

Şirketin buna ilişkin olarak dışarıdaki firmalar ile bağıtladığı sözleşmeleri olumsuz 

olarak etkilediği ve bu siparişler için gerekli yedek parça ve komponent ihtiyacını 

piyasadan ihale yoluyla karşılayan Şirketin bu alımlara ilişkin olarak üçüncü kişilerle 

yapmış olduğu sözleşme hükümlerine uymakla mükellef bulunduğu, 

-6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında 

Kanun hükümlerine göre demiryolu taşımacılık faaliyetlerine ait vagon araç ve set 

siparişlerinin artık TCDD Taşımacılık AŞ tarafından verileceği, 

-TÜVASAŞ ile TCDD Taşımacılık AŞ‟nin her ikisinin de bağlı ortaklık 
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statüsünde olması gibi hususlar da dikkate alındığında, 6461 sayılı Kanunun ilgili 

maddelerine ilişkin düzenlemelerde dikkate alınarak Şirketin, TCDD Genel 

Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık AŞ ile yürütmekte olduğu ticari ilişkilerin, 

yükümlülük ve sorumluluk gibi detaylı hukuki düzenlemeleri içeren sözleşmeler ile 

yürütülmesi, 

BULGU 7.1.4: 32 set E 23000 tip elektrikli trenlere iliĢkin ağır bakım iĢinde, 

TÜVASAġ’a gönderilen setlerde ortaya çıkan, standart revizyon harici bakım ve onarım 

iĢlerinin üretimin planlanmasında belirsizliklere neden olması,  bu bakımla ilgili olarak 

yurt dıĢından temin edilen yedek parçaların garanti sürelerinin doluyor olması ve de 

TÜVASAġ'ın büyük stok birikmelerinin önüne geçilmesi amacıyla TCDD ve 

TaĢımacılık Aġ’nin bakım-onarım sipariĢlerinin belirlenen iĢ programlarına uygun 

olarak gönderilmesi, 

TCDD Cer Dairesi Başkanlığının 24.05.2013 tarih ve 12510 sayılı TÜVASAŞ‟a 

gönderdiği yazıda; 

“Filomuzda bulunan E 23000 tipi banliyö trenlerinin 3 yıllık (486.000 Km) bakımları 

yaklaşmış bulunmaktadır. Bu nedenle Kuruluşumuz, öncelikle 10 adet E 23000 tipi banliyö 

treninin 3 yıllık (486.000 Km) bakımlarını hazırlanacak bir Teknik Şartname kapsamında 

yaptırmak istemektedir.  

Bu föylerin incelenerek bahse konu iş kaleminin yapımı ile ilgili olarak Şirketinizin 

talepkar olup/olmayacağının bilinmesine gerek duyulmaktadır. 

10 adet E 23000 tipi banliyö treninin 3 yıllık (486.000 Km) bakımlarını yapmaya 

talebiniz olduğu takdirde konunun aciliyeti, bakım onarımlarının ivedilikle tamamlanması 

gerekliliğinden dolayı bahse konu araçların bakımları ile ilgili terminlerin ne kadar olacağının 

bilinmesi gerekmektedir.” denilmiştir.  

TÜVASAŞ, ilgili yazıda bahsedilen E 23000 tipi banliyö trenlerinin bakımının yapılıp 

yapılmayacağını incelemiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda bu bakım işinin 

TÜVASAŞ imkânları ile yapılacağı sonucuna varılmıştır. TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü‟nün 

2014 yılı İş Programı ve İşletme Bütçesinde yer alması ile ilgili olarak Cer Dairesi ve 

TÜVASAŞ yetkilileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda yapılacak işlerin miktarları 

üzerinde mutabakat sağlanmıştır. TÜVASAŞ Genel Müdürlük Makamının 18.03.2014 tarih 
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ve 5472 sayılı Oluruyla TCDD portföyünde bulunan 32 set E 23000 tipi banliyö trenlerinin,  3 

yıllık (486.000 km) bakımlarının 2014 yılında 20 set ve 2015 yılında12 set üretici firma 

Hyundai Rotem firmasından alınan komponent ve eğitim hizmeti ile TÜVASAŞ‟ ta yapılması 

kararlaştırılmıştır. 

TÜVASAŞ Yönetim Kurulu‟nun 30.04.2014 tarih ve 31/5 sayılı kararıyla 32 set 

E23000 tipi elektrikli dizinin ağır bakım işinin (32*101.562=) 3.250 bin Avro bedelle 

Hyundai Rotem firmasından doğrudan alım yöntemiyle alınmasına, teminat alınarak sözleşme 

imzalanmasına karar verilmiştir. Bu sözleşme genel anlamda 23000„lik dizilerin 486.000 km 

(F) bakımı talimatına göre bakımlarının yapılabilmesi için gereken eğitimlerin verilmesi, bu 

bakım talimatına göre değiştirilmesi gereken malzemelerin yüklenici firma tarafından temin 

edilmesi hususlarını içermektedir ve Sözleşmede eğitim ve malzemeler ayrı ayrı 

fiyatlandırılmamıştır. 

Yüklenici Hyundai Rotem firması ile 06.06.2014 tarihinde 3.250 bin Avro bedelli 

teklif birim fiyat esaslı hizmet alımı sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmenin Süresi başlıklı 9 

uncu maddesinde ; 

“9.1. Sözleşme konusu 32 setlik, E 23000 Tip Elektrikli Dizi Ağır Bakımı işi, bakım 

manuellerindeki kapsam içinde 18 ayda bitirilecektir. Manuellerin kapsamı dışındaki işler 

veya bakımı yapılacak setlerin teslimindeki aksaklıklar sebebiyle ortaya çıkabilecek 

gecikmelere ceza uygulanmayacaktır. 18 ay sonunda 32 setin bakımlarının tamamlanmaması 

durumunda, yedek parçaların TÜVASAŞ‟ a teslim edilmesi şartıyla bakiye kalan ödeme 

Hyundai ROTEM Company‟e yapılacaktır.” 

Garantiyle ilgili şartlar başlıklı 34.1 inci maddesinde; 

“Garanti: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda öngörülen asgari garanti süresi, 

bakım-onarım ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile 

yüklenici tarafından teslim edilecek işin kabulünden sonra (+Garanti hususu ile ilgili ilave 

şartlar Protokol ve T$-01.112 sayılı Teknik şartnamede belirtilmiştir.) ay garanti süresi 

olacaktır.” 

Hizmet alımı Teknik şartnamesinin 3.15 inci maddesinde; 

“Yüklenici yaptığı bakım ve kullandığı malzemelerle ilgili 1 yıl müddetçe dizinin 

işletmede sorunsuz olarak çalışmasını garanti edecektir. Bu süre içerisinde yükleniciden 
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kaynaklanan arızalar firmaya bildirilmesine müteakip 10 gün içerisinde Yüklenici firma 

tarafından giderilecektir. 

Yüklenici revizyon esnasında temin ettiği sarf malzemeleri dışındaki tüm 

komponentların 2 yıl garantisinden sorumlu olacaktır.” hükümleri yer almıştır. 

23.000 lik araçlarının Bakım El Kitabında bakım periyotları; A kontrolü 1 gün, B 

Muayenesi 1 ay – 13.500 km, C Muayenesi 3 ay – 40.500 km, D muayenesi 6 ay – 81.000 

km, E Muayenesi 1 yıl – 162.000 km, F Ağır Bakımı 3 yıl – 486.000 km, G Ağır Bakımı 6 

Yıl – 972.000 km olarak yer almaktadır. Her bakım periyodu kapsamında yapılan işlemler 

öncesindeki periyotlarda yapılan/yapılacak faaliyetleri de içermektedir. 

TÜVASAŞ Genel Müdürü tarafından TCDD Cer Dairesi Başkanlığına gönderilen 

25.06.2015 tarih ve 4368 sayılı yazıda; 

“Bu bakımlar kapsamında araçlar 3 yıllık 486.000 km ağır bakımlar için TÜVASAŞ‟a 

yollanmıştır. Ancak şirketimize gelen araçlardan 23007 araç 573.000 km, 23005 (VCB ünitesi 

yanmış) araç 678.714 km, 23006 araç 716.616 km, 23032 (VCB ünitesi yanmış) araç 899.595 

km, 23031 araç 519.732 km, 23009 araç 899.788 km ve 23012 araç 912625 km‟dedir. Üstelik 

F ağır bakım öncesi yapılması gereken hiçbir bakım yapılmamış ve dizilerin bir kısmının ağır 

hasarlı olduğu gözlemlenmiştir. F ağır bakım sonrası yapılması gereken G ağır bakım ise 6 

yıllık 972.000 km ağır bakımıdır. Anlaşıldığı üzere şirketimizde ve TCDD‟nin elinde bulunan 

birçok araç yaptığı km ve kullanıldığı yıl olarak neredeyse G bakımına ihtiyaç duymaktadır. 

Buna binaen, araçların G ağır bakımı dahil bunun dışında, hangi bir bakıma ihtiyacı olup 

olmadığı bilgisinin tarafımıza yazı ile bildirilmesi talep edilmektedir.” denilmiştir.  

486.000 km bakımları kapsamındaki işler için ilgili yıl bütçesindeki bu iş için 

belirlenen satış fiyatından fatura kesilmiş, standart dışındaki faaliyetler için de ilave işler 

kapsamında sipariş açılarak Maliyet+Dönem gideri+%4 kar kapsamında fatura kesilmiştir. 

(486.000 km) bakım için 12 adet, standart dışı bakımlar için ilaveten 10 adet sipariş açılmış 

olup; 486.000 km‟nin üzerinde gelen araçların bakımı/onarımları yapılırken, 972.000 km 

bakımları için gereken eğitimler de alınmıştır. Şirkete hasarlı olarak gelen ve üzerinde tamir 

edilemeyecek durumdaki Komponentleri yerli piyasada üretebilmek için gerekli olan İmalat 

Resimleri de yüklenici firmadan eğitim kapsamında temin edilmiştir.  

TÜVASAŞ Genel Müdürü tarafından Yönetim Kurulu‟na gönderilen 27.11.2015 tarih 

ve 19991 sayılı yazıda özetle; Kore Cumhuriyeti/Hyundai Rotem Company firmasında imal 
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edilip TCDD Genel Müdürlüğüne satılan 32 set, E 23000 Tip Elektrikli Dizinin; üretici 

firmasının malzeme tedariki ve vereceği eğitimlerle şirket personelince yapılacak ağır bakım 

işinin 18 aylık tedarik ve tamir süresinin başlangıcı 01.07.2014,  bitiş tarihinin 01.01.2016 

olduğu, çeşitli nedenlerle oluşan faaliyet dışı gecikmelerden dolayı işin süresinin 14 ay 

uzatılarak başlangıç tarihi 01.09.2015 bitiş tarihi 28.02.2017 olarak değiştirilmesi, proje ile 

ilgili gerekli konularda sözleşmenin revize edilmesi ve detaylandırılması konularında Şirket 

Genel Müdürüne yetki verilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

TÜVASAŞ Yönetim Kurulu‟nun 27.11.2015 tarih ve 73/12 sayılı Kararıyla 

sözleşmenin 17‟nci maddesi hükmü gereği, işin süresinin 14 ay revize edilerek bitiş tarihinin 

28.02.2017‟ye kadar uzatılmasına, proje için gerekli konularda sözleşmenin revize edilmesi 

ve detaylandırılması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. Şirket Genel 

Müdürlüğü‟nün 10.12.2015 tarih ve 20888 sayılı oluruyla işin süresinin 28.03.2017 tarihine 

kadar uzatılmasına karar verilmiştir. 2017 yılı sonuna kadar standart (486.000 km) bakım için 

10 tren seti için bakım yapılmış, 2‟sinin bakımı devam etmekte olup Hyundai Rotem 

Company firması 30. ay sonunda sözleşmede belirtildiği üzere kalan 20 setlik standart 

malzemeleri, tamir/bakımda kullanılan alet ve ekipmanları tutanaklar ile ilgili fabrikalara 

2017 yılı sonuna kadar teslim etmiştir. 486.000 km bakım malzemeleri bakım periyodu 

geldiğinde muhakkak değiştirilen cinste malzemeler olup, araçlar bakıma geldiğinde üzerinde 

mevcut muadilleri ile değiştirilen türde malzemelerdir. Hyundai Rotem Company firması bu 

sözleşme kapsamında TÜVASAŞ‟a toplam 13.967.220 TL fatura kesmiştir. 

Yukarıda da izah edildiği üzere; TCDD Genel Müdürlüğünün, TÜVASAŞ‟a 32 setlik 

trenlerin ağır bakım işi ile ilgili „‟icapta‟‟ bulunduğu ve Şirketinde bunu „‟kabul‟‟ ettiği ancak 

yıllardan beri uygulana geldiği üzere bu ticari ilişkiyi herhangi bir sözleşmeye bağlamadıkları, 

TÜVASAŞ‟ın da bu işle ilgili olarak alt yüklenici olan Şirket ile 32 setlik komponent ve 

eğitim alımına ilişkin sözleşme yaptığı, ilgili alt yüklenicinin zamanında yükümlülüğünü 

yerine getirdiği, 2017 yılı sonu itibariyle sadece 10 setlik trenin bakımının bittiği, 2018 

yılında ise 2 setlik işin devam ettiği bunun dışında 20 setin Şirkete ulaşmadığı tespit 

edilmiştir. 

İş programını 32 set üzerinden yapan ve buna yönelik komponent alımını 

gerçekleştiren Şirketin bu veçhile stokları şiştiği gibi bu komponentlerin bakıma 

başlanılmaması nedeniyle de garanti sürelerinin dolmasına çok az süre kaldığı gözlenmiştir. 

32 set E 23000 tip elektrikli tren seti ağır bakım işinde, TÜVASAŞ‟a gelen setlerde 
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ortaya çıkabilecek standart revizyon harici bakım ve onarım işleri nedeniyle üretim hatlarında 

yaşanabilecek yoğunluğun engellenmesi, TCDD ye teslim edilen setlerde garanti kapsamının 

belirlenmesi, yurt dışından temin edilen yedek parçaların garanti sürelerinin dolmasının önüne 

geçilmesi ve de TÜVASAŞ‟ın finansal darboğaza düşmemesi amacıyla; 

32 set E 23000 tip elektrikli trenlere ilişkin ağır bakım işinde, TÜVASAŞ‟a gönderilen 

setlerde ortaya çıkan, standart revizyon harici bakım ve onarım işlerinin üretimin 

planlanmasında belirsizliklere neden olması,  bu bakımla ilgili olarak yurt dışından temin 

edilen yedek parçaların garanti sürelerinin doluyor olması ve de TÜVASAŞ'ın büyük stok 

birikmelerinin önüne geçilmesi amacıyla TCDD ve Taşımacılık AŞ‟nin bakım-onarım 

siparişlerinin belirlenen iş programlarına uygun olarak gönderilmesi hususunda gerekli 

girişimlerde bulunulması gerekmektedir. 

Öneri: 

32 set E 23000 tip elektrikli trenlere ilişkin ağır bakım işinde, TÜVASAŞ‟a gönderilen 

setlerde ortaya çıkan, standart revizyon harici bakım ve onarım işlerinin üretimin 

planlanmasında belirsizliklere neden olması,  bu bakımla ilgili olarak yurt dışından temin 

edilen yedek parçaların garanti sürelerinin doluyor olması ve de TÜVASAŞ'ın büyük stok 

birikmelerinin önüne geçilmesi amacıyla TCDD ve Taşımacılık AŞ‟nin bakım-onarım 

siparişlerinin belirlenen iş programlarına uygun olarak gönderilmesi, 

BULGU 7.1.5: 124 araçlık DMU projesi ile ilgili olarak TCDD ye teslim edilen ve 

edilecek setlerde garanti kapsamının belirlenmesi, yurt dıĢından temin edilen yedek 

parçaların garanti sürelerinin dolmasının engellenmesi ve de TÜVASAġ’ın finansal 

darboğaza düĢmemesi amacıyla üretilecek DMU’ lar için TCDD’nin üretim 

sipariĢlerinin önceden belirlenecek periyotlar içerisinde biran önce gerçekleĢtirilmesini 

teminen gerekli giriĢimlerde bulunulması. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı‟nın 02.07.2013 tarih ve 2379 sayılı 

yazısı ile TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü‟nün 03.10.2013 tarih 70890 sayılı yazısı üzerine 

Yüksek Planlama Kurulu‟nun 30.12.2013 tarih ve 2013/39 sayılı  kararıyla “DMU tren seti 

üretimi (TÜVASAŞ)” projesinin “2013” olan bitiş yılının “2017” olarak, “12 set (3 araç), 12 

set (4 araç), toplam 84 araç” olan karakteristiğinin “52 set (4 araç), toplam 208 araç” olarak 

ve toplam 297.815 bin TL olan proje tutarının 694.815 bin TL olarak revize edilmesine karar 

verilmiştir. 
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TÜVASAŞ Yönetim Kurulu‟nun 30.04.2015 tarih ve 29/5 sayılı kararıyla, “Dizel Tren 

Seti Komponentleri ve DMU Motorsuz Araç Proje Temini işinin, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 22‟nci maddesi (b) ve (c) bentleri kapsamında, 16.04.2014 tarihli protokol 

çerçevesinde, Dizel Tren Seti Komponentlerinin 64 milyon Avro ve DMU Motorsuz Araç 

Proje Temininin 600 bin Avro olmak üzere toplam 64,6 milyon Avro bedelle Hyundai Rotem 

Company firmasından "doğrudan temin" yöntemiyle alınmasına karar verilmiştir.  

TÜVASAŞ ile yüklenici Kore Cumhuriyeti Hyundai Rotem firması arasında 

16.05.2014 tarihinde birim fiyatlı mal alımı sözleşmesi imzalanmıştır. 

Sözleşmenin; 5‟nci maddesinde malın miktarı 1 adet dizel tren seti komponent alımı 

ve 1 adet motorsuz araç temini projesi, 6‟nci maddesinde sözleşmenin bedelinin 64,6 milyon 

Avro, 7‟inci maddesinde  ihale karar pulu ve sözleşmeden dolayı ödenmesi gereken damga 

vergisinin yükleniciye ait olduğu, 8‟inci maddesinde protokol ve ekleri, teknik şartnameler ve 

teknik resimlerin sözleşmenin eki olduğu, 10‟ucu maddesinde “Sözleşme konusu 

komponentlerin ilk teslimatı sözleşme imzalanmasına ve işe başlanmasına müteakip Boji 

komponentleri en geç 12. ayda, diğer komponentler en geç 14. ayda, son teslimatlar en geç 

36. ayda olacaktır. İlk teslimat 4 adet M, 2 adet T, 2 adet DT, olmak üzere toplam 8 araçlık 

olacaktır. Ara teslimatlar sözleşme sonrası birlikte kararlaştırılacaktır.” denildiği, 13‟üncü 

maddesinde dizel tren seti komponentlerinin %5 „i oranında avans verileceği, 14‟üncü 

maddesinde Fiyat farkı hesaplanmayacağı, ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan 

nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte 

bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanabileceği 

belirtilmiştir. 

Aynı sözleşmenin 16 ıncı maddesi yüklenici tarafından teslim edilecek malların 

kabulünden sonra garanti süresini düzenlenecek ek protokol ile belirleneceğini ifade etmiştir. 

Düzenlenen protokolde ise garanti süresi; 

“TÜVASAŞ‟a teslim tarihinden itibaren 30 ay, devreye alındığı tarihten itibaren 24 ay 

olacaktır, bu süre şartname konusu ürünlerin TÜVASAŞ‟a teslim tarihinden itibaren 30 ayı 

geçmeyecektir.” olarak düzenlenmiştir. Bu hükümden net olarak anlaşılacağı üzere garanti 

süreleri malların tesliminden itibaren her halükarda 30 ayda dolmuş olacaktır. 

2011-2014 yılları arasında yapılan mevcut 84 adet DMU araçları üzerinde yeni 

üretilecek 124 adet DMU araçları ile 52 set DT+M+T+DM aracına dönüştürülmesi işleminde 
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mevcut araçların üzerindeki bazı komponentlerin değiştirilmesine karar verilmiştir. Mevcut 

84 araç üzerinde yapılan proje değişikliğiyle yapım maliyeti artmıştır.  

124 araçlık DMU komponentleri temini ve bu araçlara ait proje yapımı işinin 

uygulanması sürecinde proje hataları ve bunların çözülmesi için proje tadilatlarının bekleme 

sürecindeki aynı zamanda TÜVASAŞ‟ın alt yüklenicilerden bu projeye bağlı alınan mal ve 

hizmet teminlerinde de ekstra malzeme ve işçilik kayıpları ortaya çıkmıştır. Yaşanan proje 

tadilatlarına bağlı olarak ortaya çıkan işgücü kayıplarının ve alt yüklenicilerin katlandıkları 

toplam maliyet 2.645.000 TL. olarak hesap edilmiştir. 

TÜVASAŞ Yönetim Kurulunun 30.11.2016 tarih ve 76\12sayılı kararında; 

“ TÜVASAŞ yetkilileri ile Hyundai Rotem Company yetkilileri arasında 

gerçekleştirilen 07.10.2016 tarihli toplantı tutanaklarında belirtilen konuların 16.05.2014 

tarih, 2014\DT\04 sayılı Dizel Tren Seti Komponentleri ve DMU Motorsuz Araç Proje 

Temini sözleşmesine uygulanmasına, 

- 124 araçlık DMU projesi ile ilgili olarak imalat sürecinde yaşanan durumlar ve 

Hyundai Rotem Company kaynaklı gecikmeden dolayı oluşan 2.645.000 TL.  tutarındaki 

zararda alt yüklenicilerin zararının sözleşmenin 16.1.1.maddesi gereğince Hyundai Rotem 

Company'den 130.000-EURO olarak tazmin edilmesine, kalan zararın, 16.05.2014 tarih ve 

2014\DT\04 sözleşme sayılı Dizel Tren Seti Komponentlerinin her bir ekipmanın garanti 

süresini 12 ay uzatılması ve teslimatın yapılmasından itibaren garanti süresinin 42 ay olacak 

şekilde uzatılarak mahsup edilmesine, 

Meri mevzuat çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması ve yürütülmesi için Genel 

Müdürlük Makamına yetki verilmesine,” kararı verilmiştir. 

2017 yılı sonuna kadar 124 araçlık DMU alım sözleşmesi kapsamındaki vagon imalatı 

için gerekli parçalar büyük ölçüde teslim alınmıştır.  

2014 yılında, 64,6 milyon Avro sözleşme bedelinin (600 bin Avro olan motorsuz araç 

temini projesi yapımı iş kalemi haricindeki) 64 milyon Avro‟su olan dizel tren seti komponent 

bedelinin %5 oranında 3,2 milyon Avro karşılığı 9.224 bin TL (Sözleşmenin 13 üncü maddesi 

hükmü gereği) 30.08.2017 tarihine kadar geçerli avans teminat mektubu karşılığında 

ödenmiştir. 

2015 yılında, proje bedeli 600 bin Avro ve mal bedeli 12.363.868 Avro olmak üzere 
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12.963.868 Avro karşılığı 41.530 bin TL harcama yapılmıştır. 

2015 yılında ayrıca, müşavirlik hizmetleri için 142 bin TL, gümrük vergisi ve diğer 

vergiler için 523 bin TL ve ardiye ücreti için 47 bin TL olmak üzere toplam 712 bin TL 

harcama yapılmıştır. 

TCDD Genel Müdürlüğü tarafından TÜVASAŞ tarafından imal edilmesi için İş 

Programına konulan araçlar ile ilgili TCDD ve Şirket arasında herhangi bir sözleşme 

yapılmamaktadır. TCDD Genel Müdürlüğü ile TÜVASAŞ arasındaki Sipariş verme/alma 

ilişkileri ve bu siparişlerin gerçekleştirme çalışmaları; 

-Müteakip yılın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak TCDD Genel 

Müdürlüğü/Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından cari yılın Kasım veya Aralık 

aylarında İlgili Genel Müdürlük görevlileri (Genel Müdür Yardımcıları, Cer Daire Başkanları, 

Planlama Dairesi Başkanları ve Cer Dairesi ilgili şube müdürleri ) arasında bir toplantı 

düzenlenmekte, 

-Bu toplantıda TÜVASAŞ‟a, TCDD veya Taşımacılık A.Ş.‟nin müteakip yılda ihtiyaç 

duyacağı yeni araçlar ve bakımı/modernizasyonu yapılacak araçların tipleri bakım şekilleri ve 

sayıları belirlenerek bir protokol yapılmakta ve bu protokol toplantıya katılan taraflarca imza 

altına alınmakta,  

-İmza altına alınan İş Programına bağlı olarak Şirkette müteakip yılın bütçe çalışmaları 

yapılmakta ve bu bütçede İş Programındaki Siparişlerin Maliyetleri+Dönem Gideri+Kar 

ilaveleri ile birlikte Satış Fiyatları belirlenmekte, 

-Bütçe, Şirket Yönetim Kurulunda onaylandıktan sonra TCDD Yönetim Kuruluna da 

sunulmakta burada da onaylanmakta, şeklinde yürümektedir. 

İş Programı kapsamında TÜVASAŞ tarafından yürütülecek olan faaliyetlerden; 

Yeni imal edilecek olan araçlar için Ar-Ge projeleri hazırlamakta, bu projelere bağlı 

olarak ortaya çıkan mal/hizmet alımları ihtiyaçları için satınalma dosyası hazırlama, ihaleleri 

gerçekleştirme, malzeme teslim tesellüm işlemleri ve üretim faaliyetleri baştan belirlenen 

terminler temel alınarak yürütülmektedir. Özellikle yeni imalatlarda zaman zaman baştan 

belirlenmeyen istekler/ihtiyaçlar ortaya çıkmakta, bu ihtiyaçların karşılanması için belli bir 

seviyeye gelmiş olan proje çalışmaları ve bağlı olarak mal/hizmet temini işlemleri revize 

edilmekte, baştan belirlenen teslim süreleri sapmakta, belirli tüketim zamanlamalarına bağlı 
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olarak terminlendirilen ve şirkete teslim edilmiş olan malzemelerin bu imalatlarda 

tüketilemeyip stok artışlarına sebep olabilmektedir. 

2015 yılında bu proje kapsamında herhangi bir vagon üretimi yapılamamıştır. 2016 

yılında DM tipi dizel tren setinden üretim yapılmamış, 2017 yılında 3 adet, 2016 yılında T tipi 

dizel tren setinden 13 adet, 2017 yılında 19 adet, 2016 yılında M tipi dizel tren setinden 6 adet 

2017 yılında 7 adet ve son olarak 2016 yılında da DT tipi dizel tren setinden 17 adet 2017 

yılında 17 adet olmak üzere toplamda 82 adet üretim yapılmıştır. Toplam 124 vagon üretimi 

olan proje kapsamında 36 adet üretim 2017 yılı sonrasında yapılması planlanmaktadır. 

124 araçlık DMU projesi ile ilgili olarak TCDD ye teslim edilen ve edilecek setlerde 

garanti kapsamının belirlenmesi, yurt dışından temin edilen yedek parçaların garanti 

sürelerinin dolmasının engellenmesi ve de TÜVASAŞ‟ın finansal darboğaza düşmemesi 

amacıyla üretilecek DMU‟ lar için TCDD‟nin üretim siparişlerinin önceden belirlenecek 

periyotlar içerisinde biran önce gerçekleştirilmesini teminen gerekli girişimlerde bulunulması 

gerekmektedir. 

Öneri: 

124 araçlık DMU projesi ile ilgili olarak TCDD'ye teslim edilen ve edilecek setlerde 

garanti kapsamının belirlenmesi, yurt dışından temin edilen yedek parçaların garanti 

sürelerinin dolmasının engellenmesi ve de TÜVASAŞ‟ın mali sıkıntıya düşmemesi amacıyla 

üretilecek DMU‟lar için TCDD‟nin üretim siparişlerinin önceden belirlenecek periyotlar 

içerisinde biran önce gerçekleştirilmesini teminen gerekli girişimlerde bulunulması, 

BULGU 7.1.6: Milli Elektrikli Tren Seti (EMU)projesinin yatırım termininin 

güncellenmesi. 

TÜVASAŞ tarafından TCDD için imal edilecek olan Alüminyum Gövdeli, 160 km/h 

hıza sahip, 3‟lü, 4‟lü, 5‟li ve 6‟lı setler halinde üretilerek şehirlerarasında çalıştırılacak Yeni 

Nesil Milli Elektrikli Tren Seti (EMU) Projesi çalışmaları devam etmekte ve gelinen 

aşamada; 23.12.2014 tarihinde Proje hizmet alımı sözleşmesi, 02.10.2015 tarihinde TSI 

sertifikasyon hizmet alım sözleşmesi imzalanmış, konsept tasarım yapılmış, mühendislik 

tasarımı çalışmaları komponent seçimi aşamasına gelmiştir. Komponentlerin şartnameleri 

hazırlanmış, temin çalışmaları başlatılmıştır. Alüminyum gövdeli olarak üretilecek araçların 

gövde üretimi için atölye yapımı, tesiste kullanılacak kaynaklı otomasyon sistemleri ve talaşlı 

imalat tezgahları temini projeleri ve ihale süreci tamamlanmış, yapım ve temin süreci 
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başlatılmıştır.  

Proje kapsamında öncelikli olarak prototip olarak 2 tren setinin üretilmesine 2017 

yılında başlanılması ve 2018 yılında sertifikasyon testlerinin tamamlanması hedeflenmiştir. 

Kalkınma Bakanlığının onay sürecinin ve TCDD‟nin siparişinin gecikmesinden dolayı proje 

temini hizmeti yüklenici Blue Engineering S.R.L firmasına gecikme cezası uygulanmaksızın 

22 ay (Ekim 2016) olarak belirlenmiş olan proje süresinin 38 ay (Şubat 2018) olarak revize 

edilmesi suretiyle EMU (elektrikli tren seti) proje temini hizmeti faaliyetinin ve proje 

ödemesinin yeniden planlanması 27.12.2016 tarih ve 86/14 sayılı YKK ile kabul edilmiştir.  

Gelişen süreçte, Milli Elektrikli Tren Seti projesi kapsamında malzeme alımlarına 

ilişkin olarak 27.12.2016 tarih ve 87/14, 88/14, 89/14, 91/14 sayılı, 13.01.2017 tarih ve 1/1, 

2/1, 3/1 sayılı, 14.02.2017 tarih ve 14/3, 15/3, 16/3, 17/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararları 

düzenlenmiştir.  

Ancak, çıkılan 11 ihalenin dördünde teklif çıkmadığından ihalenin tekrarına karar 

verilmiş, yedisinde ise ihale tarihinden önce iptal edilmiştir. Bu kapsamda; 

Yönetim Kurulunun 13.03.2017 tarih ve 27/4 sayılı kararı ile; Milli EMU projesi için 

birincil süspansiyon (22 kalem) mal alımının temini için ihaleye çıkılması hususunda Şirket 

Genel Müdürlük Makamına yetki veren 27.12.2016 tarih 87/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, 

yapılan ihalede teklif çıkmadığından iptal edilmiştir. 

Akabinde, Yönetim Kuruluna sunulan 29.03.2017 tarih ve 5801 sayılı teklifte; 

"4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapmakta olduğumuz alımlar için 

ödemeye ve teklife esas para birimi olarak Türk Lirası uygulamasına geçilmiştir. Milli EMU 

projesi kapsamında yurt dışından temin etmek zorunda bulunduğumuz komponent 

alımlarımızın bir kısmı da 4734 Kamu İhale Kanunu kapsamında yer almaktadır. Söz konusu 

proje kapsamında gerçekleştirmeyi planladığımız bu alımların terminleri uzun bir süreye 

dayanmakta (2021 yılı) ve bu duruma ilaveten tekliflerin Türk Lirası olarak istenmesi 

nedeniyle de yabancı istekliler bu kadar uzun bir süre için döviz kurunun ne olabileceği 

yönünde reel bir tespit yapamadıkları gerekçesiyle ihaleye katılamayacaklarını beyan 

etmişlerdir. İhalelere hiç teklif çıkmaması nedeniyle de ihale tekrar kararları alınmak zorunda 

kalınmıştır. 4734 sayılı Kanunun 3/g istisnası kapsamında yapılan alımlar için bu yönde 

(ödemeye ve teklife esas para birimi olarak Türk Lirası uygulamasına yönelik) bir zorunluluk 

olmamakla birlikte uygulamada yeknesaklık sağlanması açısından bu kapsamda da aynı 
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uygulama yapılmış ve ihalelere teklif çıkmaması nedeniyle de istisna kapsamındaki yurt dışı 

alımlarımız için bu şekilde uygulamadan peyderpey vazgeçilmiş bulunmaktadır. Bu husustaki 

yaşadığımız sıkıntılar TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne 17.02.2017 tarih ve 1091 sayılı 

ve 07.03.2017 tarih ve 1469 sayılı yazılarımızla, TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü'ne 

07.03.2017 tarih ve 1468 sayılı yazımızla ve ayrıca Bakanlığımız Strateji Geliştirme 

Başkanlığı 07.03.2017 tarih ve 1470 sayılı yazımızla bilgilendirilmiştir. Ayrıca, bu 

kapsamdan olmak üzere projenin rantabl bir şekilde yönetilerek sonuçlandırılabilmesi 

bağlamında Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

ve TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü üst yönetimi nezdinde görüşmeler yapılmıştır. 

Bütün bu yaşanılan sıkıntılar ve yapılan görüşmeler neticesinde şu tespitlerin 

yapılması zarureti doğmuştur; 

21 setlik araç üzerinden yatırım ödeneği tahsis edilmiş olan Milli EMU projesi 

kapsamında gerçekleştirmeyi planladığımız malzeme alımları için toplam büyüklük dikkate 

alınarak birim maliyetlerin minimum seviyede oluşması ve projenin bir bütün olarak 

tamamlanması amaçlanmıştır. Ancak, söz konusu projenin özelliği gereği ilk olarak tasarım 

ve proje çalışmasının tamamlanması ve bunun paralelinde prototip üretiminin 

gerçekleştirilmesi ve tip testi onayını müteakip seri imalata geçilerek projenin tamamlanması 

en az 4 yıllık bir süreyi gerektirmektedir. 

Prototip üretiminin hedeflenen zaman dilimi içinde tamamlanamaması durumunda seri 

üretimde de aksamalar meydana gelecektir. Bu bağlamda da üretime endekslenmiş malzeme 

teslimatlarında belirsizlikler oluşacaktır. Böyle bir riskle beraber teklif ve ödemeye esas 

olacak şekilde para birimi olarak Türk Lirasının belirlenmiş olması ihaleleri 

sonuçlandıramamıza neden olmuştur. Milli EMU projesinin bu koşullarda tamamlanması 

mümkün gözükmemektedir. 

21 setlik araç üzerinden yatırım ödeneği tahsis edilmiş olan proje kapsamı araçlar için 

yıllar itibariyle iş programına koyacağımız ve bütçeleyeceğimiz araç miktarları dikkate 

alınarak malzeme alımlarını gerçekleştirmenin; yukarıda bahsedilen riskleri minimize ederek 

projenin daha hızlı, verimli ve etkin bir şekilde yönetilme zarureti ortaya çıkmıştır. Bu 

bağlamda; üretilecek olan ilk iki setlik prototip ve seri imalat öncesi ilk ürün onayını mümkün 

kılacak bir setlik araç üretimi çerçevesinde malzeme alımlarının gerçekleştirilmesi zaruri hale 

gelmiştir. Ancak, bilindiği üzere TSI şartları çerçevesinde tip testi onayı alınarak 

gerçekleştirilecek olan prototip imalatına müteakip seri imalat içinde araç teknolojisinin 
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zorunlu kılacağı ve ayrıca yedek parça ve bakım maliyetlerinin düşürülmesi de dikkate 

alınarak yeknesaklık kapsamında yer alan ve prototip üretiminde belirlenmiş imalatçılarla seri 

üretimde de devam edilmesi gereken malzeme ve ekipmanlar söz konusu olacaktır. 

Yeknesaklık kapsamı dışındakiler ise tren seti seviyesinde tip testi gerektirmeyecek ya 

da ekipman bazında tip testi gerektirmekle beraber katlanılabilir bir maliyete haiz olan ve 

üreticisinin farklı olması nedeniyle seri araç üretimindeki yeknesaklığı doğrudan ve hayati bir 

oranda etkilemeyecek olan malzeme ve ekipmanlar olarak değerlendirilmektedir. Bu hususta 

gerek TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ve gerekse TCDD Taşımacılık A.Ş Genel 

Müdürlüğü sırasıyla 27.03.2017 tarih ve 1947 sayılı yazı ve 27.03.2017 tarih ve 1948 sayılı 

yazı ile bilgilendirilmiş bulunmaktadır." ifadeleri yer almaktadır.  

Bahse konu teklife istinaden, Yönetim Kurulunun 29.03.2017 tarih ve 36/5 no.lu 

kararında; 

"Belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Milli EMU projesi kapsamında yeknesaklık 

gerektirecek malzeme ve ekipmanın tespitinin, oluşturulacak (gerekirse TCDD yetkililerinin 

de içinde bulunduğu) bir çalışma grubu tarafından rapora bağlanması hususu planlandığı,  

Bir raporla tespiti yapılacak olan yeknesaklık gerektiren malzeme ve ekipmanın temini 

bağlamında;  

-Öncelikli olarak 2 adet prototip tren seti ve 1 adet ön seri üretimin ilk tren seti için 

yaklaşık maliyet tutarları dikkate alınarak, gerekirse 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 

hükümleri doğrultusunda ve gerekirse de anılan kanunun 3/g istisnası kapsamındaki alım 

yönetmeliğimizin hükümleri doğrultusunda Açık İhale Usulünün uygulanması ve yapılacak 

olan açık ihale neticesinde gerekiyorsa teklif fiyatı dahil alım şartlarının şirketimiz lehine 

olacak şekilde netleştirilmesi amacıyla uygun fiyattaki teklifin veya tekliflerin pazarlık 

ihalesine çağrılarak alım işleminin gerçekleştirilmesi,   

-Belirtilen şekilde tespit edilen tedarikçinin 2 adet prototip tren seti ve 1 adet ön seri 

imalatın ilk tren seti için üretimini gerçekleştirip ve teslimatını tamamladıktan ve ürünlerin 

projeyle uyumlu bir şekilde ve sorunsuz olarak çalışacak şekilde işletmeye alınmasından 

sonra, geriye kalan EMU araçları için de takip eden yıllarda işletme bütçemize koyacağımız 

EMU araç imalat miktarları dikkate alınarak, yeknesaklık kapsamında aynı üreticiden 

malzeme ve ekipman temini için parasal büyüklükleri dikkate alınarak “Doğrudan Temin 

Yöntemiyle” 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/c maddesi kapsamında “Mevcut mal, 
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ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu 

olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı 

geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması” ya da 4734 

sayılı Kanunun 3/g istisnası kapsamındaki alım yönetmeliğimizin 22/ç maddesi kapsamında 

“Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve yeknesaklığın sağlanması için 

zorunlu olan mal ve hizmetlerin, ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması,”  

planlandığı, 

-Açıklanan genel uygulama planı çerçevesinde ayrıca her bir alım dosyasının 

(yeknesaklık gerektiren malzeme ve ekipmanlar için geçerli olmak üzere) ihale 

dokümanlarının ilgili kısmında; 

-Şirketimizce her ne kadar 3 setlik araç malzemesi için ihaleye çıkılmış olması ile 

birlikte nihai hedefimizin 21 setlik araç için malzeme temini olduğu şeklinde bir açıklamanın, 

-Malzeme temin maliyetimizin toplam 21 set üzerinden minimize edilmesi amacıyla, 

teklif fiyatının fiyat dışı unsur kategorisinde değerlendirilmesini mümkün kılmak üzere; 

mühendislik maliyetlerinin 21 set üzerinden düşünülerek ayrı bir şekilde gösterilmesini 

zorunlu hale getirerek, teklif sahiplerini çıplak malzeme teklif fiyatını oluştururken 21 setlik 

büyüklüğü dikkate almalarını zorlayacak bir formülasyonun oluşturulmasına yönelik,  

-Bu kapsamdaki malzemelerin müteakip yıllarda aynı üreticiden alınması esnasında ait 

oldukları (alımın yapılacağı) yıllardaki reel fiyat seviyelerinin tespiti amacıyla muhtemel 

tedarikçinin ülkesindeki ürünün içinde bulunduğu imalat sektörü bağlamında oluşacak olan 

fiyat artış ya da fiyat azalışlarını içerecek şekilde resmi endekslerle ispatı mümkün olacak, 

ana parametreleri (oransal olarak değil sadece tanım olarak belirtilmesi ve içeriğinin ihalede 

yarışacak olan teklifçilere bırakılacak şekilde) tarafımızca tanımlanmış (fiyat ayarlamasına 

dahil olmayan sabit kısım + üründeki ağırlığına göre girdi malzemenin fiyatlarındaki artış ya 

da eksilişlerini ihtiva eden endeks + üründeki ağırlığına göre girdi işçilik maliyetlerindeki 

artış ya da eksilişleri ihtiva eden işçilik maliyet endeksi vb gibi.) bir eskalasyon formülüyle 

müteakip alımların gerçekleştirilmesini mümkün kılacak şekilde, düzenlemelerin yapılması 

planlandığı anlaşılmış olup,  

Belirtilen genel çerçeve içinde işlem yapılmasına, 27.12.2016 tarih ve 88/14, 89/14, 

91/14 sayılı, 13.01.2017 tarih ve 1/1, 2/1, 3/1 sayılı, 14.02.2017 tarih ve 14/3, 15/3, 16/3, 17/3 

sayılı Yönetim Kurulu Kararlarının iptaline, katılanların oy birliği/çokluğu ile karar 
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verilmiştir." denilmektedir. 

Öte yandan, TCDD Fabrikalar Dairesi Başkanlığının ilgili birimlere muhatap 

19.04.2013 tarih, 30137 sayılı yazışmasında;  

05.03.2013 tarihli ve 17680 sayılı TCDD Genel Müdürlük emri 10.maddesinde "Milli 

Tren Proje Gruplarının çalışmalarında, demirbaş alımı hariç, araştırma ve geliştirmeye 

yönelik faaliyetler kapsamındaki her türlü harcama DATEM‟e tahsis edilen AR-GE 

bütçesinden yapılacaktır." denilmekte olup, prototip üretimlerinin anılan bütçeye tahsis edilen 

ödenekten yapılması esastır. 

Mezkûr takrirde 21 setlik araç üzerinden yatırım ödeneği tahsis edilmiş olan proje 

kapsamı araçlar ifade edilmesine karşın, 14.01.2017 tarih ve 29948 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 2017 yılı TCDD yatırım programında Milli EMU Tren Seti (20 adet) adıyla 2016-

2020 yıllarına sâri alt proje olarak yer alan yatırım için malzeme temini çalışmalarına 

başlanılmasına karşın, proje takviminde belirgin gecikmeler yaşandığı, yatırım programında 

yer aldığından farklı olarak TSİ (Trans Avrupa Demiryolu Taşıtları için Karşılıklı 

İşletilebilirlik Teknik Şartlan) uygun şekilde 2 adet prototip seti dahil (TSİ sertifikasyonu 

almak için iki setlik prototip) 21 adet tren seti üretimi ve buna yönelik malzeme temini ile 

gider oluşacağından, bu konu ile birlikte üretim termin programı ve yatırım süresinin revize 

edilmesi hususları açıklığa kavuşturulacaktır. 

EMU (Elektrikli Tren Seti) Proje Temini İşinin süresi, sözleşmenin imzalanmasından 

itibaren en çok 42 aydır. Proje süresi içerisine prototip aracın üretilmesi ve TSİ sertifıkasyon 

süreci de dahildir. Mevcut durumda planlanan zamanda üretimin tamamlanması mümkün 

görünmemektedir. Kurum bünyesinde yapılan 09.10.2017 tarihli toplantıda proje zaman planı 

proje hizmeti yüklenici firmasının bilgisi dahilinde güncellenmiş ancak Yönetim Kuruluna 

sunulmamıştır. Milli Tren (EMU) kapsamında 2019 yılında 2 adet (10 araçlık) setin ve 2022 

yılında ise tamamının TCDD‟ye teslimi planlanmıştır. Bu çerçevede, 5 araçlı iki prototip 

dizinin 2019 yılı üçüncü çeyreğinde bitirilmesine yönelik yenilenen proje takvimi 

çerçevesinde çalışmalar sürdürülmektedir. 

Diğer taraftan, TCDD Genel Müdürlüğü‟nün talebi doğrultusunda YPK kararı ile 2017 

yılı yatırım programına 2017-2021 yıllarını kapsayan 36 adet EMU Tren Seti Temini projesi 

dahil edilmiştir.  

TCDD Yatırım Programında yer alan 2016-2020 yıllarına sâri Milli EMU Tren Seti 
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Projesi ile ilgili olarak; 

TÜVASAŞ tarafından Milli Elektrikli Tren Seti (EMU) kapsamında 2019 yılında 2 

adet (10 araçlık) setin ve 2022 yılında ise tamamının TCDD‟ye teslimi öngörüldüğünden 

konsept tasarımı tamamlanmış, hâlihazırda detay tasarım ve komponent temin çalışmaları 

devam eden projede, prototip imalatının, fabrika ve yol testlerinin ve TSI sertifikasyon 

sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve daha fazla gecikmelere mahal verilmeden 

yeniden planlanan zamanda üretimin gerçekleştirilmesini teminen gerekli tedbirlerin alınması 

gerekmektedir. 

Öneri: 

TCDD Yatırım Programında yer alan 2016-2020 yıllarına sari Milli Tren Seti Projesi 

ile ilgili olarak; 

TÜVASAŞ tarafından Milli Elektrikli Tren Seti (EMU) kapsamında 2019 yılında 2 

adet (10 araçlık) setin ve 2022 yılında ise tamamının TCDD‟ye teslimi öngörüldüğünden 

konsept tasarımı tamamlanmış, hâlihazırda detay tasarım ve komponent temin çalışmaları 

devam eden projede, prototip imalatının, fabrika ve yol testlerinin ve TSI sertifikasyon 

sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve daha fazla gecikmelere mahal verilmeden 

yeniden planlanan zamanda üretimin gerçekleştirilmesini teminen gerekli tedbirlerin alınması, 

BULGU 7.1.7: 7.2’de yer alan diğer bulgu ve önerilerin de yerine getirilmesi 

7.2 Diğer Bulgu ve Öneriler 

BULGU 7.2.1: Bulgaristan Devlet Demiryollarının ödediği 195,7 bin Euro 

yargılama giderinin davayı kaybeden taraf olan TÜVASAġ tarafından 

karĢılandığından; ilgili tutarın ġirketi zarara uğratan kiĢilerden tahsiline yönelik olarak 

gerekli iĢlemlerin yapılması, 

TÜVASAŞ‟ın Bulgaristan Demiryollarıyla (BDZ) imzaladığı 17.12.2010 tarihli 30 

adet yataklı vagon sözleşmesine istinaden vagonların geç teslimi nedeniyle Bulgaristan 

Demiryollarının uyguladığı 4.020.794,25 Euro tutarında gecikme cezasının iptaline ilişkin 

dava, 18/07/2014 tarihinde Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim Mahkemesinin 

14/07/2016 tarih ve 1456 sayılı karar ile şirket aleyhine sona ermiş olup, mezkur soruşturma 

raporunda 4.020.794,25 Euro tutarında gecikme cezasının şirket aleyhine sonuçlanması 

halinde bu zararın müsebbiplerine tazmin ettirilmesi gerektiği yer aldığından sorumlular 
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hakkında 4.020.794,25 Euro tutarında gecikme cezası ve Tahkim masraflarını içeren rucuan 

tazminat davası Sakarya 4 üncü Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/503 E.sayılı dosyası ile 

açılmış olup Sakarya 3 üncü Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/929 nolu dosyanın tarafları 

ile aynı olması ve her iki dava ile hukuki irtibat bulunduğu kanaatiyle birleştirme kararı 

alınmıştır. 

Şirketin Bulgaristan Demiryolları (BDZ) ile yapmış olduğu ve zamanında yerine 

getiremediği sözleşmeyle ilgili hukuki süreçte; 

Bulgaristan Tahkim Mahkemesinin vermiş olduğu karara istinaden, Bulgaristan Devlet 

Demiryollarının ödediği 195,7 bin Euro yargılama giderinin davayı kaybeden TÜVASAŞ 

tarafından karşılandığı tespit edilmiş olduğundan; ilgili tutarın Şirketi zarara uğratan 

kişilerden tahsiline yönelik olarak gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir. 

Öneri: 

Bulgaristan Devlet Demiryollarınca ödenen 195,7 bin Euro tutarındaki yargılama 

gideri, davanın TÜVASAŞ aleyhine sonuçlanması neticesinde Şirket tarafından 

karşılandığından; ilgili tutarın sorumlu kişilerden tahsiline yönelik olarak gerekli işlemlerin 

yapılması, 

BULGU 7.2.2: TÜVASAġ Esas SözleĢmesinin 14'üncü maddesinin ġirket için 

bağlayıcı olan 233 sayılı KHK’nın 10'uncu maddesi doğrultusunda değiĢtirilerek, 233 

sayılı KHK'da yer alan asgari Yönetim Kurulu toplantı sayısına riayet edilmesi, 

233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 

“Teşebbüs Yönetim Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı” başlıklı 10 uncu maddesinde; 

“Yönetim kurulu, genel müdürün daveti üzerine ayda iki defadan az olmamak üzere 

üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye tamsayısının salt çoğunluğu ile 

alır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.” hükmü 

doğrultusunda yıl içinde yapılması asgari toplantı adedini 24 olarak belirlenmiştir.   

Tüvasaş Esas Sözleşmesinin “Kuruluş” başlıklı 1 inci maddesinde; 

“Aşağıda ismi, merkezi ve tabiiyeti yazılı kurucular tarafından, 2.12.1985 tarihinde 

kurulan anonim şirket, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde 

Kararname, 399 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 

Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
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Kanun Hükmünde Kararname, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel 

Müdürlüğü Ana Statüsü hükümleri saklı kalmak üzere bu esas sözleşme hükümlerine ve 6102 

sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.”, 

“Yönetim Kurulunun Toplanması” başlıklı 14 üncü maddesinde; 

“Yönetim Kurulu, Şirketin işleri gerektirdikçe ve herhalde en az ayda bir defa fiziksel 

veya elektronik ortamda toplanır. Toplantı yapılması yönetim kurulu başkanının isteğine veya 

en az iki üyenin ortaklaşa yazılı önergelerinin varlığına bağlıdır.” denilmiştir. 

Yapılan incelemede, 2017 yılında Tüvasaş Yönetim Kurulu Ocak ve Mart aylarında 2 

şer adet, diğer aylarda 1‟er adet olmak üzere toplam 14 adet toplantı yapmıştır. Tüvasaş Esas 

Sözleşmesinin 14 üncü maddesinin Şirket için bağlayıcı olan 233 sayılı KHK‟nın 10 uncu 

maddesi doğrultusunda değiştirilerek, Şirket Yönetim Kurulu toplantıları yapılırken 233 sayılı 

KHK de yer alan asgari toplantı sayısına riayet edilmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

TÜVASAŞ Esas Sözleşmesinin 14 üncü maddesinin, Şirket için bağlayıcı olan 233 

sayılı KHK‟nın 10 uncu maddesi doğrultusunda değiştirilerek, 233 sayılı KHK de yer alan 

asgari Yönetim Kurulu toplantı sayısına riayet edilmesi, 

BULGU 7.2.3: ĠĢletme bütçesinin gerçekçi verilere göre tespit edilmesi ve de aylık 

ödenek kontrol tabloları dikkate alınarak önemli sapmaların ortaya çıkması 

durumunda yılı içinde harcamadan önce aktarmaların yapılması suretiyle ödenek 

aĢımlarına meydan verilmemesi, 

İşletme bütçelerinin önemli bir mali kontrol ve yönetim aracı olma özelliği de göz 

önüne alınarak bütçe hedeflerinin bir önceki yıl gerçekleşmeleri ve ekonomik gelişmeler 

dikkate alınarak gerçekçi verilere göre tespit edilmesi ve de aylık ödenek kontrol tabloları 

dikkate alınarak önemli sapmaların ortaya çıkması durumunda yılı içinde harcamadan önce 

aktarmaların yapılması suretiyle ödenek aşımlarına meydan verilmemesi gerekmektedir. 

Öneri: 

İşletme bütçesinin gerçekçi verilere göre tespit edilmesi ve de aylık ödenek kontrol 

tabloları dikkate alınarak önemli sapmaların ortaya çıkması durumunda yılı içinde 

harcamadan önce aktarmaların yapılması suretiyle ödenek aşımlarına meydan verilmemesi, 
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BULGU 7.2.4: 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 41 ve 42 nci maddelerinde 

düzenlenen kesinleĢen ihale kararlarının bildirimi ve sözleĢmeye davet sürelerine iliĢkin 

gerekli hassasiyetin gösterilmesi 

TÜVASAŞ Yönetim Kurulu‟nun 07.09.2016 tarih ve 57/9 no.lu kararı ile Alüminyum 

gövdeli vagon imalat atölyesi yapım işi için 01.11.2016 tarihinde 4734 sayılı KİK 

çerçevesinde açık ihale usulü ile çıkılan ihale neticesinde; Yönetim Kurulu‟nun 30.11.2017 

tarih ve 73/12 no.lu kararı ile işin 11.200.000 TL teklif veren yüklenici firmaya yaptırılması 

kabul edilmiş, 16.12.2016 tarihli yazı ile de kesinleşen ihale kararı katılımcılara bildirilmiştir. 

Müteakiben, yüklenici firma 22.12.2016 tarihli yazı ile ihale dokümanlarında çelişki 

olduğunu ve ihale tarihinden bu güne kadar malzeme ve işçilik fiyatlarında öngörülemeyen ve 

önlenemeyen aşırı fiyat artışı görüldüğü bunlarında mücbir sebep olduğunu bildirerek 

kesinleşen ihale kararına itirazda bulunmuştur. 23.12.2016 tarihli Genel Müdürlük Oluru ile 

konuyla ilgili 3 kişilik raportör atanmıştır. Hazırlanan rapora istinaden başvurunun 

reddedildiği 28.12.2016 tarihli cevabi yazı ile firmaya bildirilmiştir. Akabinde, Firmaya 

10.01.2017 tarihinde sözleşmeye davet yazısı gönderilmiştir. Firma, sözleşmenin imzalanması 

için son gün olan 20.01.2017 tarihi mesai bitimi itibariyle sözleşme imzalamaya gelmemiş, 

18.01.2017 tarihli ihbarname ile de sözleşme imzalamaya gelmeyeceğini ve geçici teminatının 

kendisine iadesini talep etmiştir. 

25.01.2017 tarih ve 5/2 no.lu YKK ile; 

-20160667 no.lu dosya muhteviyatı, Alüminyum gövdeli vagon imalat atölyesi yapım 

işi için en avantajlı ekonomik teklif veren firmanın Kanunda belirlenen süreler içinde 

sözleşme imzalamaması nedeniyle geçici teminatının irat kaydedilmesine, 

-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde; 11.470.000 TL 

teklif fiyatı veren ikinci en avantajlı firma ile üç gün içinde davet edilerek sözleşme 

yapılmasına, firmanın da sözleşmeyi imzalamaması halinde firmanın geçici teminatının irat 

kaydedilmesine, 

-Teminat alınarak sözleşme imzalanması durumunda yürütülmesi, imzalanmaması 

durumunda ise yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 42. maddesine istinaden ihalenin 

iptali ve 07.09.2016 tarih 57/9 no.lu Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda ihalenin 

yenilenmesi hususlarında Genel Müdürlük Makamına yetki verilmesi, kabul edilmiştir. 
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Akabinde, ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak kendisine 25.01.2017 tarihinde EKAP 

üzerinden sözleşmeye davet gönderilen firma 31.01.2017 tarihli cevabi yazısı ile özetle 

sözleşme imzalamakla yükümlü olunan on günlük sürenin teklif geçerlik süresinin bitiminden 

sonraki bir tarihe denk gelmesi nedeni ile sözleşme imzalama yükümlülüğünün bulunmadığını 

bu nedenle geçici teminatlarının iade edilmesini idareden talep etmiştir. 

Satınalma Daire Başkanlığının 06.02.2017 tarih, 2210 (Dosya No: 20160667) sayılı 

Genel Müdürlük Makamına hitaben teklifinde; 

"4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Tekliflerin geçerlilik süresi başlıklı 32. 

maddesinde belirtilen “Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece 

ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin 

kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar 

uzatılabilir.” 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Tekliflerin Geçerlilik Süresi başlıklı 

55. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen “Tekliflerin geçerlilik süresi; tekliflerin tahminî 

değerlendirme süresi, şikayete ilişkin süreler, ihale kararının onaylanması ile sözleşme 

imzalanmasına kadar geçecek süre ve benzeri hususlar dikkate alınarak belirlenir ve bu süre 

ihale dokümanında belirtilir.” 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Teklif geçerlilik süresinin dolmasından sonra sözleşme 

yapılması başlıklı 16.7. maddesinde belirtilen “Kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra 

şikayet başvurusunda bulunulması veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması 

sonucunda; teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen süre kadar uzatıldığı ve 

bu sürenin de dolduğu, buna rağmen sözleşmenin imzalanamadığı durumlarda; İhale 

Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili hükümlere göre, 

ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif 

sahibi ile kabul etmeleri şartıyla, sözleşme imzalanabilir. İdarece bu durumda ihale üzerinde 

kalan istekliye sözleşme imzalayıp imzalamayacağı hususu sorulmaksızın sadece teklif 

geçerlilik süresinin dolduğu gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmemesi gerekmektedir. 

Ancak tekliflerin geçerlilik süresinin dolmuş olması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı 

teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalama 

zorunluluğu bulunmadığından, sözleşmeyi imzalamayan istekliler hakkında geçici teminatın 

irat kaydedilmesine ve yasaklamaya ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.” hususları 

düzenlenmiştir. 
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Ayrıca Kamu İhale Kurulunun tekliflerin geçerlilik süresi ile ilgili olarak Muhtelif 

(09.10.2013 tarih 2013/UH.II-3899, 20.11.2013 tarih 2013ZUH.II-4327, 11.06.2014 tarih 

2014ZUH.1-2337, 10.09.2014 tarih 2014ZUH.1-3117, 10.09.2014 tarih 2014ZUH.I-3113 

v.b), uyuşmazlık kararlarında örnek olarak; 

10.09.2014 tarih 2014/UH.I-3113 Kamu İhale Kurulu Uyuşmazlık Kararında özetle; 

“İncelenen ihalede teklif geçerlilik süresi içinde idarenin süre uzatımına ilişkin 

talebinin bulunmadığı, İdarenin teklif geçerlilik süresi dolduktan sonra 27.05.2008 tarihli yazı 

ile başvuru sahibi istekliye sözleşmeye davetin teklif geçerlilik süresi içinde yapılmış olması 

nedeniyle 23.05.2008 tarihinden itibaren 10 gün içinde sözleşmenin imzalanmasının mümkün 

bulunduğu hususunun bildirildiği, ancak başvuru sahibi İhale üzerinde bırakılan İsteklinin 

idareye 30.05.2008 tarihli yazısında teklif geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin bir 

iradesinin bulunmadığını belirttiği tespit edilmiştir. Sözleşmeye davetin tebliğ edilmesinin 

ardından henüz teklifin geçerli olduğu 23.05.2008-26.05.2008 tarih aralığında, bir diğer ifade 

ile sözleşme imzalanabilecek 10 günlük yasal sürenin başlangıcında sözleşmenin imzalanması 

mümkün olmakla birlikte, ihale üzerinde bırakılan isteklinin bu süre içinde derhal sözleşmeyi 

imzalamasını zorunlu kılan bir düzenlemenin bulunmadığı, 26.05.2008 tarihinden itibaren 

teklif geçerlilik süresinin sona erdiği, sözleşme imzalanması gereken 10 günlük süre sona 

ermeden teklif geçerlilik süresi dolduğundan, yukarıdaki mevzuat hükümleri ve Tebliğ 

açıklaması uyarınca sözleşmeyi imzalama zorunluluğu bulunmadığından geçici teminatın 

gelir kaydedilmesi işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı ve gelir kaydedilen geçici 

teminatın iade edilmesi gerektiği sonucuna varılarak iddia yerinde görülmüştür.” kararını 

vererek İdarenin gelir kaydedilen firma geçici teminatını iade etmesini hüküm altına almıştır. 

Yine benzer bir uyuşmazlıkta Ankara 5. İdare Mahkemesi'nde dava açıldığı, Ankara 5. 

İdare Mahkemesi nin 02.04.2009 tarihli ve E:2008/l703, K:2009/455 sayılı "davanın reddî" 

kararı İçin temyiz yoluna başvurulduğu, Danıştay 13. Dairesi nin 22.04.2011 tarihli ve 

E:2009/5244, K:2011/1763 sayılı bozma kararı üzerine Ankara 5. İdare Mahkemesi nin 

05.02.2013 tarihli ve E:2013/154, K:2013/140 sayılı kararında; “...ihaleye katdırken idareye 

verdiği teklif mektubunda, teklifin ihale tarihinden itibaren 90 gün geçerli olduğunu belirten 

davacı şirketin, bu teklifiyle en son 26.05.2008 tarihine kadar bağlı olduğu, 4734 sayılı 

kanunun 32. Maddesi uyarınca, ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme 

koşullarını değiştirmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla değiştirilebileceğinden, davalı 

idarenin anılan fiili durum üzerine süre uzatım talebinde bulunması gerekirken böyle bir 
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talepte bulunmadığı, sözleşmeye davet yazısının 22.05.2008 tarihinde davacı şirkete tebliğ 

edildiği, davacı şirketin sözleşme imzalamakla yükümlü olduğu on günlük sürenin teklif 

geçerlilik süresinin bitiminden sonraki bir tarihte sona erdiği anlaşıldığından ve teklif 

geçerlilik süresinin bitmesinden sonra davacı şirketin sözleşme imzalama yükümlülüğü 

bulunduğundan söz edilemeyeceğinden, sözleşme imzalanmadığından bahisle Kamu İhale 

Kanunu nun 58. maddesi uyarınca bir yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının 

ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir." 

şeklinde belirtilen gerekçe ile bozma kararına uyularak yasaklılığın kaldırıldığı,” 

Yukarıda belirtilen Kanun, İlgili Yönetmelik, Kamu İhale Genel Tebliği, Kamu İhale 

Kurumu örnek Uyuşmazlık kararları ve Ayrıca Danıştay 13. Dairesi Kararı göz önüne 

alındığında Dairemizce; Firmanın itiraz yazısının kabul edilerek firmanın Geçici teminatının 

iade edilmesi ve İhalenin iptal edilerek tekrar ihaleye çıkılması gerektiği mütalaa 

edilmektedir." denilmiştir. 

Yukarıda bahsedilen teklifin incelenmesi neticesinde 14.02.2017 tarih ve 18/3 no.lu 

YKK ile; 

-20160667 no.lu dosya muhteviyatı, Alüminyum gövdeli vagon imalat atölyesi yapım 

işine ait ihalenin iptal edilmesine, 

-En avantajlı ikinci firma olarak 25.01.2017 tarih 5/2 no.lu YKK istinaden sözleşmeye 

davet edilen firmanın geçici teminatının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, İlgili Yönetmelik, 

Kamu ihale Genel Tebliği, Kamu İhale Kurumu Örnek Uyuşmazlık Kararları, ayrıca Danıştay 

13.Dairesi Kararı göz önüne alınarak iade edilmesine,  

-20160667 no.lu dosyanın termin süresinin gözden geçirilerek tekrar ihaleye çıkılması 

hususunda Genel Müdürlük Makamına yetki verilmesi, kabul edilmiştir. 

Söz konusu ihale 01.11.2017 tarihinde gerçekleştirilmesine, ihale komisyonun 

17.11.2016 tarih 24 no.lu teklifi Yönetim Kurulu‟nun 30.11.2017 tarih ve 73/12 no.lu kararı 

ile kabul edilmesine karşın, 16.12.2016 tarih ve 7612 sayılı yazı ile kesinleşen ihale kararı 

teklif veren firmalara bildirilmiştir.  

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesini 

düzenleyen 41 inci maddesinde;  

"(Değişik: 20/11/2008-5812/14 md.) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi 
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tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil 

olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, 

tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir." 

Sözleşmeye daveti düzenleyen 42 nci maddesinde ise "(Değişik birinci fıkra: 

20/11/2008-5812/15 md.) 41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol 

yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç 

gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin 

teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir." hükümleri yer almaktadır. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 41 ve 42 nci maddelerinde düzenlenen kesinleşen 

ihale kararlarının bildirimi ve sözleşmeye davet sürelerine ilişkin gerekli hassasiyetin 

gösterilmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

 Şirketçe, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 41 ve 42'nci maddelerinde düzenlenen 

kesinleşen ihale kararlarının bildirimi ve sözleşmeye davet sürelerine ilişkin gerekli 

hassasiyetin gösterilmesi, 

BULGU 7.2.5: Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dıĢı 

unsurların da dikkate alınarak belirleneceği ihalelere iliĢkin dökümanda fiyat dıĢı 

unsurlarının detaylı olarak belirtilmesi. 

TÜVASAŞ Yönetim Kurulunun 21.07.2016 tarih ve 38/7 no.lu toplantısında; 

20160082 no.lu dosya muhteviyatı, Gantry Tip Talaşlı îşleme Tezgahı alımı için; 

-3.210.000,00 Euro (karşılığı 10.242.789 TL) parasal yetki çerçevesinde, 

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19. maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile, 

-İhale Komisyonu marifetiyle, ihaleTCDD Yatırım Programına 2017-2021 yıllarını 

kapsayan yurt dışından 36 adet EMU Tren Seti Temini Projesi dahil edildiği de dikkate 

alınmak suretiyle, ye çıkılması, 

-Ayrıca avans taleplerine ilişkin yapılan değerlendirme çerçevesinde; alım konusu işin 

özel imalat sürecine tabi olması, işin yüklenici tarafından yürütülmesi için ekipman, 

hammadde, yarı mamul veya mamul niteliğinde malzeme teminini gerektirmesi nedeniyle 

avans taleplerinin olumlu karşılanmasına, avans miktarının ise teklifi uygun bulunacak 
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firmanın teminat mektubu karşılığında imzalayacağı sözleşme bedelinin %10‟u oranında 

olması, hususlarında Şirket Genel Müdürlük Makamına yetki verilmesine karar verilmiştir. 

Yine, Yönetim Kurulunun 21.07.2016 tarih ve 39/7 no.lu toplantısında; 

20160204 no.lu dosya muhteviyatı, Gantry Tip Kaynaklı Otomasyon Sistemleri alımı 

için; 

-6.196.166,67 Euro (karşılığı 19.927.492 TL) parasal yetki çerçevesinde, 

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19. maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile, 

-İhale Komisyonu marifetiyle, ihaleye çıkılması, 

-Ayrıca avans taleplerine ilişkin yapılan değerlendirme çerçevesinde; alım konusu işin 

özel imalat sürecine tabi olması, işin yüklenici tarafından yürütülmesi için ekipman, 

hammadde, yarı mamul veya mamul niteliğinde malzeme teminini gerektirmesi nedeniyle 

avans taleplerinin olumlu karşılanmasına, avans miktarının ise teklifi uygun bulunacak 

firmanın teminat mektubu karşılığında imzalayacağı sözleşme bedelinin %10‟u oranında 

olması, hususlarında Şirket Genel Müdürlük Makamına yetki verilmesine karar verilmiştir. 

Ancak, Planlama Dairesi Başkanlığı 29.09.2016 tarihli yazı ile, Alüminyum Gövde 

İmalat Atölyesi Uygulama Projesi kapsamında yapılacak olan Atölye Binası projesinin 

süresinin 16 ay olacağı öngörüldüğünden konu dosya kapsamı tezgahların bahsi geçen 

atölyenin teslim alınmasından sonra kurulması gerekeceğinden termin tarihinin 2018 yılı 

Mayıs ayına ötelendiğini bildirmiş, ihalenin tabî olduğu mevzuat gereği de 04.10.2016 tarihli 

Genel Müdürlük Makamı Olurları ile ihaleler iptal edilmiştir. 

Gelişen süreçte, Yönetim Kurulunun 30.11.2016 tarih ve 71/12 no.lu toplantısında; 

-20160204 no.lu dosya muhteviyatı, Gantry Tip Kaynaklı Otomasyon Sistemlerinin (1 

adet) termin tarihi 2018 Mayıs ayı olarak revize edilmesi sebebiyle; 04.10.2016 tarih ve 

16131 sayılı Genel Müdürlük Makamı Oluru ile ihale iptal edildiğinden 21.07.2016 tarih ve 

39/7 no.lu Yönetim Kurulu Kararının da iptal edilmesine, 

-Gantry Tip Kaynaklı Otomasyon Sistemlerinin 20160204A no‟lu dosya ile teklif 

ekinde sunulan 4734 ihale onay belgesinde belirtilen esaslar dahilinde, 

-19.927.492 TL parasal yetki çerçevesinde, 
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-4734 sayılı Kamu İhale Kanunun hükümleri doğrultusunda, Açık İhale Usulü ile, 

-İhale Komisyonu marifetiyle, ihaleye çıkılması hususunda Şirket Genel Müdürlük 

Makamına yetki verilmesine karar verilmiştir. 

Kaynaklı Otomasyon Sistemleri teminine yönelik 31.01.2017 tarihinde yapılan ihale 

neticesinde düzenlenen 15.02.2017 tarihli ve 3 sayılı İhale Komisyon karar tutanağında 

geçerli teklif olmadığından ihalenin tekrarına karar verilmiştir. 

Yine, Yönetim Kurulunun 30.11.2016 tarih ve 72/12 no.lu toplantısında; 

20160082 no.lu dosya muhteviyatı Gantry Tip Talaşlı İşleme Tezgahının termin tarihi 

2018 yılı Mayıs ayı olarak revize edilmesi sebebiyle; 04.10.2016 tarih ve 16132 sayılı Genel 

Müdürlük Makamı oluru ile ihale iptal edildiğinden 21.07.2016 tarih, 38/7 no.lu Yönetim 

Kurulu Kararının da iptal edilmesine, 

-Gantry Tip Talaşlı İşleme Tezgahının 20160082A no.lu dosya ile teklif ekinde 

sunulan 4734 ihale onay belgesinde belirtilen esaslar dahilinde, 

-10.242.789 TL parasal yetki çerçevesinde, 

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunun hükümleri doğrultusunda, Açık İhale Usulü ile, 

-İhale Komisyonu marifetiyle, ihaleye çıkılması hususunda Şirket Genel Müdürlük 

Makamına yetki verilmesine karar verilmiştir. 

Talaşlı İşleme Tezgahı teminine yönelik 30.01.2017 tarihinde yapılan ihale neticesinde 

düzenlenen 02.02.2017 tarihli ve 2 sayılı İhale Komisyon karar tutanağında verilen teklif 

fiyatları yaklaşık maliyetin üzerinde olduğundan, çıkış şartlarının ve gerekiyorsa yaklaşık 

maliyetin gözden geçirilerek ihalenin tekrarına karar verilmiştir. 

Bunun üzerine, yaklaşık maliyet revize edilmiş, Yönetim Kurulunun 14.02.2017 tarih 

ve 20/3 no.lu toplantısında;  

Gantry Tip Talaşlı İşleme Tezgahının 20160082B no.lu dosya ile 09.02.2017 tarih, 

2482 sayılı 4734 ihale onay belgesinde belirtilen esaslar dahilinde,  

-Yaklaşık maliyeti 15.207.664 TL parasal yetki çerçevesinde, 

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunun hükümleri doğrultusunda, Açık İhale Usulü ile,  
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-İhale Komisyonu marifetiyle, ihaleye çıkılması hususunda Şirket Genel Müdürlük 

Makamına yetki verilmesine karar verilmiştir. 

20160082B no.lu dosya muhteviyatı Gantry Tip Talaşlı İşleme Tezgahı alımına (1 

Adet) yönelik 04.04.2017 tarihinde yapılan ihale ile ilgili İhale Komisyonunun 24.04.2017 

tarih ve 6 no.lu kararının görüşülmesi neticesinde, İhale Komisyonunun teknik ve mali 

yönden teklifi uygun bulunan firmadan 18.490.000 TL bedelle alınması kararına karşın, 

Yönetim Kurulunun 26.04.2017 tarih ve 52/6 no.lu kararı ile konunun detaylı bir şekilde 

incelenmesine ve bir sonraki toplantıda tekrar gündeme getirilmesine karar verilmiştir. 

Benzer şekilde, 20160204B no.lu dosya muhteviyatı Gantry Tip Kaynaklı Otomasyon 

Sistemleri alımına (1 Adet) yönelik 04.04.2017 tarihinde yapılan ihale ile ilgili 24.04.2017 

tarih ve 07 no.lu kararının görüşülmesi neticesinde, İhale Komisyonunun teknik ve mali 

yönden teklifi uygun bulunan firmadan 11.980.000 TL bedelle alınması kararına karşın 

Yönetim Kurulunun 26.04.2017 tarih ve 53/6 no.lu kararı ile konunun detaylı bir şekilde 

incelenmesine ve bir sonraki toplantıda tekrar gündeme getirilmesine karar verilmiştir. 

Akabinde, Yönetim Kurulunun 26.05.2017 tarih ve 59/7 no.lu toplantısında; 

"İhale Komisyonunun 24.04.2017 tarih, (20160082B Dosya No:) 2017191697 ihale 

kayıt no, 06 karar no.lu teklifi ve ekleri Yönetim Kurulunun 26.04.2017 tarih, 52/6 no.lu 

karan gereği incelenmiştir.  

Yapılan açıklamalar ve inceleme çerçevesinde; 

-20160082B no.lu dosya muhteviyatı Gantry Tip Talaşlı İşleme Tezgahı alımının(1 

Adet); 

-Alımın Milli EMU Projesi kapsamında olması hasebiyle, alım kapsamına belli bir 

oranda yerlileştirilmesi çerçevesinde ihaleye çıkış şartlarının yeniden değerlendirilmek üzere 

mevcut ihalenin iptal edilerek, yukarıda belirtilen şartlar çerçevesinde söz konusu alımın 

yeniden ihale edilmesine karar verilmiştir." denilmiştir. 

Yine, Yönetim Kurulunun 26.05.2017 tarih ve 60/7 no.lu toplantısında; 

İhale Komisyonunun 25.04.2017 tarih, (20160204B Dosya No:) 2017/91687 ihale 

kayıt no, 07 karar no‟lu teklifi ve ekleri Yönetim Kurulumuzun 24.06.2017 tarih. 53/6 nolu 

kararı gereği incelenmiştir. 
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Yapılan açıklamalar ve inceleme çerçevesinde; 

-20160204B no.lu dosya muhteviyatı Gantry Tip Kaynaklı Otomasyon Sistemi 

alımında (l Adet); tek geçerli teklif olması dolayısıyla gerekli rekabet sağlanamadığı tespit 

edilmesi ve, 

-Milli EMU Projesi kapsamında olması hasebiyle, alım kapsamına belli bir oranda 

yerlileştirilmesi çerçevesinde ihaleye çıkış şartlarının yeniden değerlendirilmek üzere mevcut 

ihalenin iptal edilerek, yukarıda belirtilen şartlar çerçevesinde söz konusu alımın yeniden 

ihale edilmesine karar verilmiştir." denilmiştir. 

Müteakiben, Yönetim Kurulunun 28.07.2017 tarih ve 79/9 no.lu toplantısında; 

Gantry Tip Talaşlı İşleme Tezgahı mal alımının temini için 20160082C no.lu dosya 

muhteviyatı mal alımının temini için 21.07.2017 tarih, 13032 sayılı 4734 ihale onay 

belgesinde belirtilen esaslar dahilinde; 

-Yaklaşık maliyeti 13.882.411,00 TL parasal yetki çerçevesinde, 

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında, Açık İhale Usulü ile, 

-İhale Komisyonu marifetiyle, ihaleye çıkılması hususunda Şirket Genel Müdürlük 

Makamına yetki verilmesine karar verilmiştir. 

Yine, Yönetim Kurulunun 28.07.2017 tarih ve 80/9 no.lu toplantısında; 

Gantry Tip Kaynaklı Otomasyon Sistemleri mal alımının temini için 20160204C nolu 

dosya muhteviyatı mal alımının temini için 21.07.2017 tarih, 13034 sayılı “4734” ihale onay 

belgesinde belirtilen esaslar dahilinde; 

-Yaklaşık maliyeti 19.372.091 TL parasal yetki çerçevesinde, 

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında, Açık İhale Usulü ile, 

-İhale Komisyonu marifetiyle, ihaleye çıkılması hususunda Şirket Genel Müdürlük 

Makamına yetki verilmesine karar verilmiştir. 

Gelinen noktada, Yönetim Kurulunun 31.10.2017 tarih ve 90/12 no.lu toplantısında; 

-20160204C no.lu dosya muhteviyatı Gantry Tip Kaynaklı Otomasyon Sistemi 

alımının (1 Adet); komisyon kararındaki maddeler dahil, komple şartnamemize uymak 
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kaydıyla, teklif sahibi firmadan toplam 18.465.000 TL (iptal edilen önceki ihaleden 25.000 

TL daha düşük) bedelle alınmasına, 

-Teminat alınarak sözleşme imzalanması ve yürütülmesi için Genel Müdürlük 

Makamına yetki verilmesine, 

Yönetim Kurulunun 31.10.2017 tarih ve 91/12 no.lu toplantısında ise; 

İhale Komisyonunun 10.10.2017 tarih, 2017/385874 ihale kayıt no, 151 karar no.lu 

teklifi ve eklerinin incelenmesi neticesinde; 

-20160082C no.lu dosya muhteviyatı Gantry Tip Talaşlı İşleme Tezgahı alımının (1 

Adet); komisyon kararındaki maddeler dahil, komple şartnameye uymak kaydıyla, teklif 

sahibi firmadan toplam 12.490.000 TL (iptal edilen önceki ihaleden 510.000 TL daha yüksek) 

bedelle alınmasına, 

-Teminat alınarak sözleşme imzalanması ve yürütülmesi için Genel Müdürlük 

Makamına yetki verilmesine, karar verilmiştir. 

Diğer taraftan, Kamu İhale Kanununun İhalenin karara bağlanması ve onaylanmasını 

düzenleyen 40 ıncı maddesinde;  

"37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik 

açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. 

(Değişik ikinci fıkra: 20/11/2008-5812/13 md.) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, 

sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, 

verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak 

belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi 

ağırlıkları belirlenir. 

Bu Kanunun 63 üncü maddesine göre ihale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat 

avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik 

açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.  

En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği 

ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik 

açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki 
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unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale 

sonuçlandırılır.  

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. 

Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve 

hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. 

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar 

veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.  

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz 

sayılır." hükümleri yer almaktadır. 

4734 sayılı Kanunun ikincil mevzuatı niteliğindeki Mal Alımı İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliği'nin 64 üncü maddesinde; "…(3) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş 

iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. (4) 

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır." 

denilmektedir. 

Yine 4734 sayılı Kanunun ikincil mevzuatı niteliğindeki "Açık İhale Usulü İle İhale 

Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname"nin 37 inci maddesinde; "37.3. İhale 

yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya 

gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. 37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince 

onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır." denilmektedir. 

Konu ile ilgili İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere bazı Kamu İhale 

Kurul kararları incelendiğinde; 

05.11.2015 tarih ve 2015/UH.III-2906 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında; 

"İncelemeye konu ihalede, ihale komisyon kararının 05.12.2012 tarihinde alındığı ve 

komisyon kararının ihale yetkilisince 13.06.2012 tarihinde onaylandığı, bu haliyle bahse konu 

kararın ihale yetkilisinin altıncı iş gününde onaylandığı görülmüştür. 4734 sayılı Kanunun 40 

ıncı maddesindeki ihale yetkilisinin komisyon kararını onaylaması için idareye öngörülen beş 

iş günlük süre disipliner bir süredir. Bu süre, ihale sürecinin uzamasının önlenmesi suretiyle 

ihtiyaçların zamanında karşılanmasını temin etmeye dönük bir süre olup, bu sürecin 

aşılmasında isteklilerin herhangi bir hak kaybı olmayacağı düşünüldüğünden, süre ihlali ihale 

kararının onaylanması işleminin iptalini veya düzeltici işlemi gerektirmemektedir." 
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05.11.2015 tarih ve 2015/UH.III-2906 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında; 

"4734 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesinde belirtilen 5 iş günii olarak belirtilen sürenin 

disipliner süre olduğu, bu süre ile ihale sürecinin uzamasının önlenmesi ve ihtiyaçların 

zamanında karşılanmasının amaçlandığı, incelenen ihalede İhale komisyonunca alınan kararın 

ihale yetkilisince süresi içerisinde onaylanmadığı yönündeki iddia yerinde görülmekle 

birlikte, bu durumun herhangi bir isteklinin hak kaybına uğraması sonucunu doğurmadığı 

anlaşıldığından, söz konusu aykırılığın ihale sürecini etkileyecek esaslı bir aykırılık olmadığı 

sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır. " denilmektedir. 

Milli Elektrikli Tren Seti Projesi kapsamında vagon imalatında kullanılmak üzere 

ihtiyaç arzeden Gantry Tip Talaşlı İşleme Tezgahı ve Gantry Tip Kaynaklı Otomasyon 

Sistemlerinin alımı işi Kurumdan kaynaklanan sebeplerle 1 yılı aşkın süre uzamıştır.  

Yönetim Kurulunca, yapılan üç ihalede göz önünde bulundurulmayan "ihale 

yetkilisince alıma konu olan tesisin belli bir oranda yerlileştirilmesi, yani belli bir oranda 

teknoloji transferinin Türkiye ekonomisine kazandırılması maksadıyla" üçüncü ihale iptal 

edilmiştir.  

Kamu İhale Kurumunun muhtelif uyuşmazlık kararlarında; ihalelerin ihale komisyonu 

ve/veya ihale yetkilisi tarafından kamu yararı ve hizmet gerekleri gereği iptal edebileceği 

hususu hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Ancak, her ne kadar İdare kendisine verilen 

yetkiyi kullanarak, ihale kararını gerekçesini belirterek onaylamamış ve ihale işlemleri 

hükümsüz sayılmış olmakla birlikte, söz konusu yetkinin mevzuat çerçevesinde yerinde ve 

zamanında kullanması gerektiği açıktır.  

Ayrıca, çıkılan dördüncü ihale neticesinde yüklenici firmalarla akdolunan 

sözleşmelerde 14.08.2018 tarihinde temin edilmesi planlanan alıma konu tezgahlar ilk defa 

imal ettirilecek olup, tedarik ve/veya devreye alma sürecinde yaşanacak bir gecikme, Milli 

EMU tren setlerinin seri imalat sürecinde de aksamalara sebep olabilecektir.  

İdarece, Milli EMU Projesi kapsamında olması hasebiyle, alım kapsamının belli bir 

oranda yerlileştirilmesi gerekçesine istinaden ihaleye çıkış şartları yeniden değerlendirilmek 

suretiyle çıkılan dördüncü ihalede fiyat dışı unsur dikkate alınmıştır.  

Öte yandan, Kamu İhale Genel Tebliğinin (Ek: 23/8/2013-28744 R.G./2. md.) 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenmesi 
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ile ilgili hususlar başlıklı 53.3.3 maddesinde; 

"İdari şartnamede fiyat dışı unsur olarak belirlenen hususların parasal değerlerinin 

veya nispi ağırlıklarının belirlenmesi gerekmektedir." ifadesi yer almaktadır. 

Ayrıca, Mal Alım Yönetmeliğinin Fiyat dışı unsurlar ve bu unsurlara yönelik 

düzenlemeyi belirten 60 ıncı maddesinde; 

(1)İhale konusu malın özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, 

maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurlar fiyat dışı unsur olarak 

belirlenebilir. 

(2)Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da 

dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde; fiyat dışı unsurların parasal değerleri veya nispi 

ağırlıkları ile hesaplama yöntemi ve bu unsurlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için 

sunulacak belge ve/veya numune idari şartnamede açıkça belirtilir.  

(3)Ekonomik ve mali yeterlik kriterleri ile iş deneyim belgesi fiyat dışı unsur olarak 

öngörülemez.  

(4)Fiyat dışı unsurlar, bir marka veya model esas alınarak rekabeti sınırlayıcı şekilde 

belirlenemez.  

(5)Fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve 

hesaplama yöntemine yönelik düzenlemeyi yapan birim veya görevliler tarafından gerekçeli 

bir açıklama belgesi hazırlanır ve bu belge ihale onay belgesinin ekinde yer alır." hükümleri 

bulunmaktadır. 

Milli Elektrikli Tren Seti Projesi kapsamında temini planlanan Gantry Tip Talaşlı 

İşleme Tezgahı ve Gantry Tip Kaynaklı Otomasyon Sistemleri hakkında; 

Bahse konu ihale dosyalarının incelenmesinde "Fiyat dışı unsur" ile ilgili olarak; 

Fiyat dışı unsura ait bilgilere idari şartnamede ve ihale ilanında yer verildiği, ancak söz 

konusu belgenin teknik şartname eki yanında elektronik ortamda hazırlanmasına karşın, ihale 

onay belgelerinde Ek olarak açıkça belirtilmediği ve yazılı doküman olarak ihale dosyasında 

yer almadığı,  

İdari şartnamenin İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
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belirleyen 7 nci maddesinde; ihaleye teklif verecek istekliler teklifleri ile birlikte ilgili teknik 

şartname ve eklerine madde madde cevap verecekleri, ihaleye teklif verecek istekliler, ilgili 

teknik şartnamenin ve eklerinin muhtelif maddelerinde teklifle birlikte istenen bilgi ve 

belgeleri teklifleri ile birlikte sunacakları, sunulması istenen bilgi ve belgelerin sunulmaması 

durumunda, teknik şartnamenin eksik olarak cevaplandırıldığı var sayılacağı, 

Elektronik ortamdaki teknik şartnameye ek fiyat dışı unsur belgesinde ise; 

-İhalelerde en iyi teklifin belirlenmesinde fiyat dışı unsur uygulanacağı,  

-İhalelerde yarışacak olan puanların, teknik ve mali puanın toplanması ile elde 

edileceği,  

-İsteklilerin tekliflerinde, yerli imal ettirilecek malzemeleri, teklifleri ile birlikte bir 

liste olarak vereceği, 

Teknik Puanın belirlenmesine esas Teklif Edilen Sistemi Meydana Getiren Alt 

Bileşenlere ait bu listede, ürünün ne kadarının yerli olduğunun belirtileceği ifade edilmesine 

karşın, sunulan tekliflerde yerlilik değerlendirmesine yeknesaklık teşkil etmesi açısından 

toplam proje satış fiyatı üzerinden % yerlilik oranı belirtilecek tezgâh alt ekipmanlarının 

Kurum tarafından liste halinde açıkça ifade edilmeden, tablo altına kısa not düşülmek 

suretiyle teklif sahiplerinin inisiyatifine bırakıldığı, firmalarca söz konusu listede farklı 

isimlendirmelerde alt bileşenlere yer verildiği müşahede edilmiştir.  

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate 

alınarak belirleneceği ihalelerde; 

-Mevzuatı gereği fiyat dışı unsur belgesinin ihale onay belgesinde ek olarak 

gösterilmesi ve ekinde belge olarak yer verilmesi, 

-Teknik puanın hesaplanmasına esas dokümanların hazırlanmasında, teklif sahibi 

firmalar arasında yeknesaklık sağlanmasını teminen yerlilik oranının tespitinde teklif edilen 

sistemi meydana getiren alt bileşenlere ait listenin açık ve net olarak Kurum tarafından 

belirtilmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate 

alınarak belirleneceği ihalelerde; 
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-Mevzuatı gereği fiyat dışı unsur belgesinin ihale onay belgesinde ek olarak 

gösterilmesi ve ekinde belge olarak yer verilmesi, 

-Teknik puanın hesaplanmasına esas dokümanların hazırlanmasında, teklif sahibi 

firmalar arasında yeknesaklık sağlanmasını teminen yerlilik oranının tespitinde teklif edilen 

sistemi meydana getiren alt bileşenlere ait listenin açık ve net olarak Kurum tarafından 

belirtilmesi, 

BULGU 7.2.6: ġirkette ihtiyacın zamanında, ekonomik ve istenilen özelliklerde 

teminine yönelik hazırlanacak teknik ve idari Ģartnamelerin, ihale onay belgesi ve 

Yönetim Kuruluna teklif edilen takrir eklerinin düzenlenmesine yönelik gerekli özenin 

gösterilmesi. 

20150854A no.lu dosya muhteviyatı, universal test cihazı, fren kaliperi test cihazı ve 

kompresör test cihazı (3 kalem) mal alımı için; 

-Yaklaşık maliyeti 1.111.226 Euro (karşılığı 3.544.810,94 TL) parasal yetki 

çerçevesinde,  

-4734 sayılı Kamu ihale Kanunu 3/g maddesi kapsamında Satınalma ve İhale 

Yönetmeliği‟nin 22/e bendine göre Knorr Bremse Systeme Für Schienenfahrzeuge 

GmbH‟den pazarlık usulü ihale yöntemi ile ihale komisyonu marifetiyle ihaleye çıkılması 

hususunda 23.03.2016 tarih ve 14/4 no.lu karar alınmıştır. 

Ancak Yönetim Kurulunun 20.06.2016 tarih ve 26/6 no.lu kararında;  

-İhaleye çıkış şartları ile ihale komisyon kararında belirtilen nedenler vb. hususlar 

doğrultusunda TS-40.414 no.lu teknik şartnamenin detaylı bir şekilde tekrar gözden 

geçirilmek üzere ihalenin iptal edilmesine, 

-Talepçi ünite tarafından konunun tekrar değerlendirilmesi sonucunda, gerekiyorsa 

gözden geçirilen yeni şartname doğrultusunda ihalenin tekrar edilmesi hususunun yeniden 

gündeme getirilmesi, kabul edilmiştir.  

Akabinde; ihtiyaç sahibi birimin yenilenen talebi ve ilgili Daire Başkanlığının teklifi 

doğrultusunda 20160752A no.lu dosya muhteviyatı, universal test cihazı, fren kaliperi test 

cihazı ve kompresör test cihazı (3 kalem) mal alımı için; 

-Yaklaşık maliyeti 1.215.000 Euro (karşılığı 4.418.955 TL) parasal yetki çerçevesinde,  
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-4734 sayılı Kamu ihale Kanunu 3/g maddesi kapsamında Satınalma ve İhale 

Yönetmeliği‟nin 22/e bendine göre Knorr Bremse Systeme Für Schienenfahrzeuge 

GmbH‟den "Pazarlık Usulü" ihale yöntemi ile İhale Komisyonu marifetiyle ihaleye çıkılması 

hususunda Şirket Genel Müdürlük Makamına yetki verilmesi yönünde 19.12.2016 tarih ve 

81/13 no.lu karar alınmıştır. 

Müteakiben, Yönetim Kurulunun 14.02.2017 tarih ve 22/3 no.lu toplantısında 

20160752A no.lu dosya muhteviyatı, universal test cihazı, fren kaliperi test cihazı ve 

kompresör test cihazı (3 kalem) mal alım için; 

-Yaklaşık maliyeti 1.215.000 Euro (karşılığı 4.418.955 TL) parasal yetki çerçevesinde,  

-4734 sayılı Kamu ihale Kanunu 3/g maddesi kapsamında Satınalma ve İhale 

Yönetmeliği‟nin 22/b bendine göre Knorr Bremse Systeme Für Schienenfahrzeuge 

firmasından "Doğrudan Temin" yöntemi ile temini hususunda Şirket Genel Müdürlük 

Makamına yetki verilmesi kararı alınmıştır. 

Öte yandan söz konusu ihale dosyasının incelenmesinde, 

Sipariş dosyası muhteviyatı universal test cihazı, fren kaliperi test cihazı ve kompresör 

test cihazının Knorr-Bremse firmasından temin edilip, edilmemesi hususunda 20.11.2015 

tarihli Genel Müdürlük Oluru ile oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından 

düzenlenen Teknik Raporda;  

"Knorr-Bremse firma fren sistemindeki ekipmanlar için verdiği bakım-onarım ve test 

manuellerinde ekipmanların testlerinin kendi tasarımı olan test cihazlarında yapılması 

gerektiğine işaret etmektedir. Tasarım ve üretimi tamamen Knorr-Bremse firmasının 

teknolojisi olan bu ürünleri bir başka firmadan teminin mümkün görünmemektedir." 

denilmesine rağmen, takrirlerde Yönetim Kuruluna sunulan gerekçeli raporun eklerine yer 

verilmemiştir.  

İhtiyaç konusu universal test cihazı, fren kaliperi test cihazı ve kompresör test cihazı 

(3 kalem) mal alımı için;  

4734 sayılı Kamu ihale Kanunu 3/g maddesi kapsamında Satınalma ve İhale 

Yönetmeliği‟nin 22/e bendine göre Knorr Bremse Systeme Für Schienenfahrzeuge 

GmbH‟den "Pazarlık Usulü" ihale yöntemi ile İhale Komisyonu marifetiyle ihaleye çıkılması 

hususunda Şirket Genel Müdürlük Makamına yetki verilmesi yönünde 19.12.2016 tarih ve 
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81/13 no.lu karar alınmıştır. 03.02.2017 tarihinde yapılan ihalede, ihale komisyonunun; 

ihalede teklif fiyatlarının yaklaşık maliyetin ve ödeneğin üzerinde olduğundan, istisna 

kapsamında döviz cinsinden ihaleye çıkılabileceği dikkate alınmak suretiyle çıkış şartlarının 

ve yaklaşık maliyetin tekrar değerlendirilerek ihalenin tekrarı kararı doğrultusunda ihale iptal 

edilmiştir.  

Yönetim Kurulu tarafından 14.02.2017 tarih ve 22/3 no.lu toplantıda bu kez 4734 

sayılı Kamu ihale Kanunu 3/g maddesi kapsamında Satınalma ve İhale Yönetmeliği‟nin 22/b 

bendine göre Knorr Bremse Systeme Für Schienenfahrzeuge firmasından "Doğrudan Temin" 

yöntemi ile alınması hususunda Şirket Genel Müdürlük Makamına yetki verilmesi kararı 

alınmıştır.  

Müteakiben, 13.03.2017 tarih ve 28/4 no.lu Yönetim Kurulu toplantısında;  

-20160752A nolu dosya muhteviyatı Universal test cihazı, fren kaliperi test cihazı ve 

kompresör test cihazı temininin (3 kalem); Knorr Bremse Systeme Für Schienenfahrzeuge 

GmbH firması ile komisyon arasında tanzim edilen 01.03.2017 tarihli protokolde belirlenen 

şartlar çerçevesinde, toplam 999.999 Euro bedelle Knorr Bremse Systeme Für 

Schienenfahrzeuge GmbH firmasından alınmasına, 

-Kesin teminat ve damga vergisi alınarak sözleşme imzalanması ve yürütülmesi için 

Genel Müdürlük Makamına yetki verilmesine karar verildiği görülmektedir.  

Öte yandan, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu 3/g maddesi kapsamında Satınalma ve 

İhale Yönetmeliği‟nin çıkılan ilk iki ihalede uygulanan Pazarlık Usulü 22/e bendinde "Mal 

veya hizmetin özelliği veya önemi itibarıyla satın almanın belirli bir firmadan yapılmasında 

fayda görülmesi" hükmü yer almasına karşın, mezkûr yönetmeliğin son ihalede uygulanan 

Doğrudan Temin usulünü düzenleyen 22/b bendinde ise "İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel 

tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi veya sadece gerçek veya tüzel tek 

kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması" ifadesi yer almaktadır.  

Yine, 29.03.2017 tarih ve 34/5 no.lu TÜVASAŞ YKK ile; T312 Hidrodinamik 

Şanzıman Ağır Bakımı Yedek Malzemeleri Alımı (218 kalem) 20170239 nolu dosya 

muhteviyatı ile, 10.02.2017 tarih, 2629 sayılı 4734-3/g Doğrudan Temin Onay Belgesinde 

belirtilen esaslar dahilinde; 

-Yaklaşık maliyeti 1.874.484 Euro (karşılığı 7.329.234 TL) parasal yetki çerçevesinde, 
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-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi kapsamında, Satınalma ve İhale 

Yönetmeliği‟nin 22/b bendine göre Voith Turbo GmbH&Co.Kg firmasından "Doğrudan 

Temin" yöntemi ile, alınması hususunda Genel Müdürlük Makamına yetki verilmesi uygun 

görülmüştür. 

Buna istinaden; 20170239 nolu dosya muhteviyatı T312 Hidrodinamik Şanzıman Ağır 

Bakımı Yedek Malzemelerinin (218 kalem) temininin; Voith Turbo Güç Aktarma Tekniği 

Ltd.Şti. firması ile komisyon arasında tanzim edilen 21.04.2017 tarihli protokolde belirlenen 

şartlar çerçevesinde, toplam 1.689.000 Euro bedelle Voith Turbo Güç Aktarma Tekniği 

Ltd.Şti. firmasından alınması Yönetim Kurulunun 26.04.2017 tarih ve 44/6 no.lu kararı ile 

onaylanmıştır.  

Öte yandan, mezkûr tarih ve 43/6 sayılı YKK ile de; Aks Şanzımanı ve T312 

Hidrodinamik Şanzıman Ağır Bakımı Yedek Malzemeleri Alımı (42 kalem) 20170240 nolu 

dosya muhteviyatı ile, 13.04.2017 tarih, 7059 sayılı 4734-3/g Doğrudan Temin Onay 

Belgesinde belirtilen esaslar dahilinde, 

-Yaklaşık maliyeti 1.324.511 Euro (karşılığı 5.145.857-TL) parasal yetki 

çerçevesinde, 

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi kapsamında, Satınalma ve İhale 

Yönetmeliği‟nin 22/b bendine göre Voith Turbo GmbH & Co.Kg firmasından “Doğrudan 

Temin” yöntemi ile, alınması hususunda Genel Müdürlük Makamına yetki verilmesi uygun 

görülmüştür. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu‟nun 3/g maddesinde;  

"2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticarî ve 

sınaî faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine 

yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin 

transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve 

sözleşme bedeli ikitrilyon üçyüzmilyar Türk Lirasını 

(Sekizmilyondokuzyüzseksenbinyüzyirmi Türk Lirasını)* aşmayan mal veya hizmet 

alımların, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir." 

denilmektedir. 

Bu çerçevede; 2016/1 sayılı Kamu İhale Tebliği uyarınca yaklaşık maliyeti 31.01.2017 
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tarihine kadar 8.168.201 TL olan ve 2017/1 sayılı Kamu İhale Tebliği uyarınca da yaklaşık 

maliyeti 01.02.2017 ile 31.01.2018 tarihleri arasında 8.980.120 TL olan mal ve hizmet 

alımları TÜVASAŞ‟ın Satınalma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre ihale 

edilebilmektedir. 

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu‟nun "Temel ilkeler" başlıklı 5 inci 

maddesinde; 

"İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, 

güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında 

karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. 

… 

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

kısımlara bölünemez." hükmü bulunmaktadır. 

TÜVASAŞ‟ın 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi kapsamında yapacağı 

mal ve hizmet alımları için Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin "Doğrudan temin" başlıklı 22 

nci maddesinde; 

(1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçlar ilan ve sözleşme yapılmaksızın, teminat 

alınmaksızın ve herhangi bir alım komisyonu kurulmadan doğrudan temin usulü ile 

giderilebilir: 

… 

b)İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit 

edilmesi veya sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip 

olması, 

… 

(3)Birinci fıkranın (b) bendine göre yapılacak alımlarda, tekliflerin hazırlanması için 

yeterli süre tanınmak suretiyle davet edilecek istekli ile idarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde 

karşılamak amacıyla teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. 

Bu bende uygun doğrudan alım taleplerinde firmanın tek üretici veya satıcı olduğunun 

belgelenmesi zorunludur. Belgelemenin yapılamadığı durumlarda doğrudan alıma ilişkin 

gerekçeli raporun, talep belgeleri ile birlikte Satınalma Dairesi Başkanlığına gönderilmesi 
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esastır." denilmektedir. 

Öte taraftan, Kamu İhale Tebliğinin doğrudan temine ilişkin açıklamalar içeren 22 nci 

maddesinde; 

"22.2. İhtiyacın gerçek veya tüzel tek kişiden temini 

İdareler, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (a) bendinin uygulamasında mal ve 

hizmet alımlarında, 4734 Sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (a), (b), (c) Bentleri Kapsamında 

Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Formu (KİK022.0/M ve 

KİK021.0/H) kullanarak ihtiyacın neden sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından 

karşılanabileceğini detaylı olarak yazacak, fiyat araştırması yapacak, ihtiyaç konusu malın 

veya hizmetin niteliklerini tarif edecek ve bu hususlara ilişkin bütün belgeleri standart forma 

ekleyeceklerdir. Ayrıca, bir taahhüt kapsamında; taahhüt konusu sözleşme veya şartnamede 

yer alan hükümler nedeniyle belli bir marka veya modelli malın alınmasının zorunlu olduğu 

hallerde, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (a) bendinin uygulanması mümkün 

bulunmaktadır. 

22.3. İhtiyacın özel bir hakka sahip gerçek veya tüzel tek kişiden temini 

4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (b) bendi sadece gerçek veya tüzel tek kişinin 

ihtiyaç ile ilgili bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal v.b. nedenlerle özel bir hakka sahip 

olmasını ifade etmektedir. Bu nedenle, ihale konusu mal veya hizmet, bilimsel, teknik, fikri 

veya sanatsal v.b. nedenlerle ve münhasır hakların korunması nedeniyle sadece belirli bir mal 

tedarikçisi veya hizmet sunucusu tarafından sağlanabiliyorsa, ilan yapılmaksızın anılan madde 

hükmüne göre doğrudan temin yoluyla ihtiyaçların karşılanması mümkün bulunmaktadır. 

Örneğin idarelerin diğer usullerle temini mümkün olmayan bilimsel yayın, fikir ve sanat eseri, 

belirli bir akademik kişiden eğitim v.b. mal veya hizmetler bu bent kapsamında temin 

edilebilecektir. İdareler, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (b) bendinin uygulamasında, 

(Tek Kaynaktan Temin Edilen İhtiyaçlara İlişkin Standart Formu-KİK022.0/M ve 

KİK021.0/H) kullanarak ihtiyacın neden sadece özel bir hakka sahip gerçek veya tüzel tek 

kişiden karşılanabileceğini detaylı olarak yazacak, fiyat araştırması yapacak, ihtiyaç konusu 

mal veya hizmetin niteliklerini tarif edecek ve bu hususlara ilişkin bütün belgeleri standart 

forma ekleyeceklerdir." ifadelerine yer verilmektedir. 

Bahse konu T312 Hidrodinamik Şanzıman Ağır Bakımı Yedek Malzemeleri Alımı 

Doğrudan Temin Onay Belgelerinde; 218 kalem malzeme alımına esas talebin Boji Fabrikası 
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Müdürlüğünün 19.08.2017 tarih ve 14157 sayılı yazı, 42 kalem malzeme alımına esas talebin 

aynı tarihli ve 14156 ve 14158 sayılı yazılar olduğu, ancak taleplerin Planlama Daire 

Başkanlığı tarafından işleme koyulmak üzere farklı tarihlerde Satınalma Daire Başkanlığına 

gönderildiği, aynı tarihli takrirler ile Yönetim Kurulundan aynı yurt dışı yerleşik firmadan 

doğrudan temin edilmesi yönünde karar alındığı anlaşılmaktadır. Her ne kadar söz konusu 

alımlar 4734 KİK ve 3/g yönetmeliği kapsamında doğrudan teminler olsa da mevzuatlar 

arasında nüanslar bulunmaktadır.  

Teknik Şartnamelerin ihtiyaç doğrultusunda daha dikkatli hazırlanmasında, temin 

yöntemine ve değişikliğine esas teklif ve teknik raporda belirtilen gerekçelerin ekleriyle 

ayrıntılı olarak Yönetim Kuruluna sunulmasında fayda ve gerek görülmektedir. 

Şirkette ihtiyacın zamanında, ekonomik ve istenilen özelliklerde teminine yönelik 

hazırlanacak teknik ve idari şartnamelerin, ihale onay belgesi ve Yönetim Kuruluna teklif 

edilen takrir eklerinin düzenlenmesine yönelik gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

Şirkette ihtiyacın zamanında, ekonomik ve istenilen özelliklerde teminine yönelik 

hazırlanacak teknik ve idari şartnamelerin, ihale onay belgesi ve Yönetim Kuruluna teklif 

edilen takrir eklerinin düzenlenmesine yönelik gerekli özenin gösterilmesi, 

BULGU 7.2.7: Mal ve hizmet alımlarında meri mevzuat ve sözleĢme 

maddelerindeki ilave iĢlere yönelik hükümlere riayet edilerek, belirtilen oranın üzerinde 

iĢ artıĢına müsaade edilmemesi. 

TÜVASAŞ Yönetim Kurulunun 27.03.2014 tarih ve 23/4 no.lu toplantısında; 

-20140385 nolu dosya muhteviyatı, 3 vagonlu 38 adet (E 14000) tip elektrikli banliyö 

setinin 4 vagonlu 19 adet bölgesel elektrikli tren setine (E 28000) modernize edilmesi ve 

mekanik ve elektrik akşamının revizyonu hizmet alımı işi için; 

-Yaklaşık maliyeti 38.000.000 Euro (karşılığı 118.594.200 TL) parasal yetki 

çerçevesinde, 

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında açık ihale usulü ile, 

-İhale Komisyonu marifetiyle, ihaleye çıkılması hususunda Şirket Genel Müdürüne 

yetki verilmesine karar verilmiştir.  



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 85 

 

Müteakiben, 27.06.2014 tarih ve 53/8 no.lu YKK ile 21.05.2014 tarihinde yapılan 

ihale neticesinde; 

Kamu İhale Kanununun Temel İlkeler başlıklı 5.maddesine istinaden: 

-İhaleye tek teklif verilmiş olması, teklif bedelinin yaklaşık maliyete çok yakın olması 

nedeni ile rekabetin sağlanamadığı, fiyat karşılaştırılmasının yapılamadığı, 

-İhale ekindeki, teknik şartnamede belirtilen termin programı ile TCDD Cer Dairesi 

Başkanlığının 28.02.2014 tarihli yazıları arasında farklılıklar olduğu, 

-06.06.2014 tarihli inceleme raporu ekinde Ortak Girişim firmasından istenmesi 

belirtilen, bilgilerin belirginleştirilerek teknik şartnameye işlenmesinin daha uygun olacağı ve 

bu hususların rekabeti artırabileceği, göz önüne alınarak, kamu kaynaklarının verimli 

kullanılması amacıyla yaklaşık maliyetin ve teknik şartnamelerin tekrar incelenip gözden 

geçirildikten sonra, ihaleye çıkış şartlarının yeniden değerlendirilmek üzere ihalenin tekrarına 

karar verilmiştir. 

Akabinde, 21.05.2014 tarihinde ihalesi yapılan ve 27.06.2014 tarih ve 53/8 no.lu 

kararla yeniden ihaleye çıkılmak üzere iptal edilen E14000 tipi elektrikli banliyö tren 

setlerinin modernizasyonu için hazırlanan yeni teknik şartname TCDD Cer Dairesi 

Başkanlığının 23.07.2014 tarihli yazısı ile Şirkete gönderilmiştir. Bahse konu yazıda; 

"Buna göre Kuruluşumuz öncelikli olarak bu aşamada yalnızca 2 adet elektrikli tren 

setine prototip olarak modernizasyonun yapılmasını, yapılan modernizasyonun Teşekkülümüz 

beklentilerini karşılaması durumunda yeniden yapılacak değerlendirmeyle yeterli sayıda 

setlerin modernizasyonu da planlanmaktadır" denilmiştir. 

Böylece, 20140385 no.lu dosya ile 19 set olarak sipariş edilen E 14000 Elektrikli Dizi 

Modernizasyon ve Revizyonu işi, yukarıda bahsedilen TCDD yazısı ile 2 set ve proje temini 

olarak değiştirildiğinden çıkış şartlan değişmiş olup, yeni dosya açılacağından 20140385 no.lu 

alım dosyası iptal edilmiştir. 

Gelişen süreçte, 30.09.2014 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında 

açık ihale usulü ile ihalesi yapılan E14000 Elektrikli Dizi modernizasyonu ve revizyonu ile 

modernizasyon projelendirme hizmeti (20140674 no.lu dosya) işi ile ilgili Yönetim 

Kurulunun 09.12.2014 tarih ve 88/12 no.lu kararında;  
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-İhale Komisyonunun 02.10.2014 tarih ve 25 no.lu kararında belirtilen maddeler dahil, 

komple şartnameye uymak kaydıyla malzeme listesindeki; 

E14000 Elektrikli Dizi Modernizasyonu ve revizyonu 

2 Set x 1.520.000,00-Euro/Set = 3.040.000,00 Euro 

E14000 Elektrikli Dizi Modernizasyon Projelendirme Hizmeti 

I Adet x 260.000,00-Euro/Adet = 260.000,00 Euro 

Toplam: 3.300.000 Euro bedelle ortak girişim firmasına yaptırılması uygun 

bulunmuştur. 

İşin süresi sözleşmenin imzalanmasından itibaren 300 takvim/gün olarak belirlenmiş, 

setlerin yüklenici firmaya tesliminden itibaren yüklenici firma ilk seti 180 gün takvim günü 

içinde, diğer her seti 120 takvim günü içinde Tüvasaş‟a teslim edecektir. Sözleşme tarihi 

17.10.2014 olup, işin bitiş tarihi 31.12.2016‟dır. 

Ancak, hizmet alımı işinin sözleşme süresi Yönetim Kurulu tarafından 27.12.2016 

tarih ve 90/14 no.lu karar ile TCDD‟nin opsiyonel ve ek taleplerinin de yerine 

getirilebilmesini teminen 31.12.2017 tarihine kadar uzatılmıştır. Yüklenici firma 28.11.2016 

tarihli yazısı ile kendilerinden talep edilen opsiyonel ve sözleşme dışı ek işlere ait resmi 

yazışmaları sunmuş ve söz konusu işler için belirlenen toplam bedelin kendilerine ödenmesini 

talep etmiştir. 

Yönetim Kurulunun 14.02.2017 tarih ve 19/3 no.lu kararı ile;  

-Hizmet alım işine ilave edilen opsiyonel kalemler ve ek siparişlerin malzemesini 

sağlayacak yurtdışı firmaları malzeme bedellerini peşin istemesi yüklenici firma olan Ortak 

Girişimi zor durumda bıraktığı ve işin gecikebileceği, hatta bu mevcut şartlarda işin 

tamamlanamayacağı yönünde oluşan kanaat göz önüne alınarak sürecin sağlıklı bir şekilde 

yürütülmesi ve sonlandırılmasını sağlamak adına 923.500 Euro bedelli opsiyonel ve ilave 

işlere ilişkin işin %30‟una tekabül eden 277.050 Euro‟nun Ortak Girişim firmasına (söz 

konusu tutar kadar firmadan avans teminat mektubu alınarak) avans olarak ödenmesi kabul 

edilmiştir. Anılan opsiyonel ve ilave işler sözleşme tutarının %28‟ine karşılık gelmektedir. 

Öte yandan; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun  
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"Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi" başlıklı 

24 üncü maddesinde (Değişik: 30/7/2003-4964/46 md.) 

"Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar 

nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş; 

a)Sözleşmeye esas proje içinde kalması, 

b)İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak 

mümkün olmaması,  

Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme 

bedelinin %10‟una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla 

yapım işleri sözleşmelerinde ise %20‟sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale 

dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir." hükmü yer 

almaktadır. 

Yine, 14000 Elektrikli Dizi Modernizasyonu ve Revizyonu hizmet alımı işine ait 

17.10.2014 tarihli sözleşmenin 29.1 inci maddesinde; 

"Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;  

(a)Sözleşmeye konu hizmet içinde kalması, 

(b)İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak 

mümkün olmaması, şartlarıyla, sözleşme bedelinin %20‟sine kadar oran dahilinde süre hariç 

sözleşme ve ihale dokümanlarındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı yükleniciye 

yaptırılabilir." hükmü yer almaktadır. 

Bahse konu sözleşmenin "Diğer hususlar" başlıklı 36.1 inci maddesinde Avans 

Ödemesi ile ilgili olarak; 

“Avans Ödemesi; Aşağıdaki şartlar dahilinde avans verilecektir. 

-Birinci Avans Ödemesi: Bilindiği üzere teknik şartnamenin 7.1.maddesi “Yüklenici 

tren setlerinin iç tasarımı, dış görünüş ve renk kombinasyonları ile ilgili en az üç çeşit 3 

boyutlu CAD sunum hazırlayarak sözleşme imzalanmasını müteakip en geç 10 çalışma günü 

içerisinde idarenin seçimine sunacaktır. Tasarımda ana tema olarak bölgesel tren olma 

unsurları kullanılacaktır. Sunulan taslakların uygun görülmemesi ve değişikliklerin talep 
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edilmesi durumunda yüklenici bu talepleri göz önünde bulundurarak 3 boyutlu en az iki yeni 

CAD sunum daha hazırlayarak idarenin talebine müteakip en geç 5 çalışma günü idarenin 

seçimine sunacaktır. İdare iç tasarımı, dış görünüş ve renk kombinasyonları ile ilgili olarak, 

yüklenici tarafından sunulan toplam 5 sunumdan bir tanesini tercih edecektir.  

Dolayısıyla, idarece tren setlerinin iç tasarımı, dış görünüş ve renk kombinasyonları ile 

ilgili CAD sunumun onaylanmasından sonra teminat karşılığında sözleşme bedelinin %15 

oranında avans ödemesi yapılacaktır. 

İkinci Avans Ödemesi: E 14000M olarak tanımlanan tren setine ait vagon 

sandıklarının iç ve dış kumlama işleminin tamamlanmasına müteakip idarenin ilgili 

elemanlarınca düzenlenen tutanaktan sonra teminat karşılığında sözleşme bedelinin %15 

oranında avans ödemesi yapılacaktır.” şeklindedir. 

Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde iş artışına istinaden yüklenici firmaya teminat 

alınmak suretiyle 23.05.2017 tarihinde 130.000 Euro karşılığı TL ve 28.11.2017 tarihinde 

147.000 Euro karşılığı TL olmak üzere toplam 277.000 Euro karşılığı TL avans ödemesi 

yapılmıştır.  

Öneri: 

Mal ve hizmet alımlarında meri mevzuat ve sözleşme maddelerindeki ilave işlere 

yönelik hükümlere riayet edilerek, belirtilen oranın üzerinde iş artışına müsaade edilmemesi, 

BULGU 7.2.8: Yürürlükte olan toplu iĢ sözleĢmesinde 31 inci maddenin tadili ile 

28.02.2019 tarihinden sonra uygulamaya konacak olan 28. Dönem Toplu ĠĢ 

SözleĢmesinde iĢ kaybının telafisine yönelik olarak TCDD nezdinde giriĢimlerde 

bulunulması. 

TÜVASAŞ‟da haftalık çalışma saatleri 5 gün ve günlük 9 saat olmak üzere toplam 45 

saat olarak belirlenmiştir. “Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami 7,5 Saat veya Daha Az 

Çalışması Gereken İşler Hakkında Yönetmeliğine” tabi işlerde çalışan işçilerin ise asıl 

işyerinin çalışma günlerine uygun tarzda çalıştırılacağı ve bunlara 45 saat üzerinden ücret 

ödeneceği TÜHİS ile işçi sendikası Demiryol-İş arasında imzalanan 01.03.2015-28.02.2017 

dönemini kapsayan 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin  “iş süreleri” başlıklı 31 inci maddesi 

ile hüküm altına alındığından, 2017 yılı sonu itibariyle mezkur yönetmeliğe bağlı olarak 105 

işçi günde 7,5 saat çalışıp 9 saat üzerinden ücretlendirilmektedirler. Öte yandan, söz konusu 

işçilerin 1,5 saat erken paydos etmesi nedeniyle, bu işçiler ile birlikte üretimde çalışan 94 
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işçinin atıl kalması TÜVASAŞ‟a ilave maliyet getirmektedir. 

Diğer taraftan, Kimyasal İşlemler Fabrikasında çalışan işçilerin açtıkları tespit davası 

şirket aleyhine sona ermiş olup Yargıtay tarafından onanması ile birlikte burada çalışan 23 

işçi personelde günde 7,5 saat çalışıp 9 saat üzerinden ücretlendirilmeye başlamıştır. Öte 

yandan işyerinde bir kısmı işçilerin 7,5 saat çalışıp 1,5 saat erken işyerini terk etmesi ve buna 

karşılık 9 saat üzerinden ücret alması iş barışını olumsuz etkileyecek, işyerindeki diğer işçiler 

arasında motivasyon kaybına sebep olacaktır.  

Ayrıca, Milli EMU (Elektrikli Tren Seti) projesinin üretime başlaması ile birlikte çelik 

gövdeli vagonlar için yeterli yurt içi/dışı sipariş alınamadığı takdirde, şirket üretim 

faaliyetlerinin olumsuz etkileneceği, özellikle imalat fabrikasında atıl kapasite yaratılacağı, 

kaynakçı/tesviyeci (sıcak ve soğuk metal şekillendirmeciliği) kadrosunda çalışan işçi 

personelden diğer üretim birimlerinde değerlendirilemeyenlerin atıl durumda kalacağı, 

böylece yüksek düzeyde boş işçilik oluşacağı anlaşılmaktadır.  

TÜVASAŞ‟ın üretim/yatırım programı da dikkate alınarak iş kaybının ve 

verimsizliğin önüne geçilmesi, boş işçiliğe sebebiyet verilmemesi ve adil bir çalışma 

sisteminin oluşturulması için yürürlükte olan toplu iş sözleşmesinde ilgili maddenin tadili ile 

28.02.2019 tarihinden sonra uygulamaya konacak olan 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesinde iş 

kaybının telafisine yönelik olarak TCDD nezdinde girişimlerde bulunulması gerekmektedir. 

Öneri: 

TÜVASAŞ‟ın üretim/yatırım programı da dikkate alınarak iş kaybının ve 

verimsizliğin önüne geçilmesi, boş işçiliğe sebebiyet verilmemesi ve adil bir çalışma 

sisteminin oluşturulması için yürürlükte olan toplu iş sözleşmesinde ilgili maddenin tadili ile 

28.02.2019 tarihinden sonra uygulamaya konacak olan 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesinde iş 

kaybının telafisine yönelik olarak TCDD nezdinde girişimlerde bulunulması, 

8. SONUÇ 

Türkiye Vagon Sanayii AŞ'nin 2017 yılı bilançosu ve 148.784,26 Türk Lirası dönem 

karı ile kapanmış bulunan gelir tablosu 22.03.2018 tarihindeki yönetim kurulunda kabul 

edilmiştir. 

 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 90 

 

9. EKLER 

Ek 1: Kamu ĠĢletmesi Mali Tabloları 

Ek 1.1 TÜVASAŞ  31.12.2017 tarihli Bilançosu ve Dipnotları 

Ek 1.2 TÜVASAŞ  2017 yılı Gelir Tablosu 

Ek 1.3 TÜVASAŞ  2017 yılı Nakit Akış Tablosu 

Ek 1.4 TÜVASAŞ  2017  yılı Öz kaynak Değişim Tablosu 
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                                                         Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. 

                                                        2017 yılı Bilançosu                                     EK.1.1-a 

Aktif (Varlıklar) 

2016 2017 

TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Dönen Varlıklar :     

  A-Hazır Değerler  3.301.800,10  893.371,10 

    1-Kasa 42.495,37  38.880,24  

    2-Alınan Çekler     

    3-Bankalar 3.259.304,73  854.490,86  

    4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)     

    5-Diğer Hazır Değerler     

  B-Menkul Kıymetler     

    1-Hisse Senetleri     

  C-Ticari Alacaklar  2.065.151,46  2.217.302,40 

    1-Alıcılar 2.065.151,46  2.217.302,40  

    2-Alacak Senetleri     

    3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)     

    4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri(-)     

    5-Verilen Depozito ve Teminatlar     

  D-Diğer Alacaklar  1.864.596,40  1.257.998,20 

    1-Ortaklardan Alacaklar     

    2-İştiraklerden Alacaklar     

    3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar     

    4-Personelden Alacaklar 17.148.11  21.504,20  

    5-Diğer Çeşitli Alacaklar 1.847.448,29  1.236.494,00  

    6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)     

    7-Şüpheli Diğer Alacaklar     

    8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)     

  E-Stoklar  379.272.752,42  404.773.525,78 

    1-İlk Madde ve Malzeme 246.261.255,31  282.748.923,47  

    2-Yari Mamuller 91.032.635,25  112.016.314,34  

    7-Verilen Sipariş Avansları 41.978.861,86  10.008.287,97  

  F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyet.     

    1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyet.     

    2-Taşeronlara Verilen Avanslar     

  G-Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları  1.029.565,95  1.171.786,09 

    1-Gelecek Aylara Ait Giderler     

    2-Gelir Tahakkukları     

  H-Diğer  Donen Varlıklar  43.149.159,37  56.794.710,93 

    1-Devreden KDV 41.348.591,62  55.529.886,14  

    2-İndirilecek KDV 1.795.136,80  1.249.880,97  

    6-Personel Avansları 5.430,95  14.943,82  

Dönen Varlıklar Toplamı  430.683.025,70  467.108.694,50 
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                                                              Türkiye Vagon Sanayi A.Ş 

                                                                      2017 yılı Bilançosu                                             Ek.1.1-b 

Aktif (Varlıklar) 

2016 2017 

TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Duran varlıklar: 

  
  

  A-Ticari Alacaklar:  220.77  220.77 

    1-Alıcılar     

    2-Alacak Senetleri     

    3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)     

    4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gel.(-)     

    5-Verilen Depozito ve Teminatlar 220.77  220.77  

    6-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)     

  B-Diğer Alacaklar     

    1-Ortaklardan Alacaklar     

  C-Mali Duran Varlıklar     

    1-Bağlı Menkul Kıymetler     

  D-Maddi Duran Varlıklar  29.644.864,17  32.210.787,91 

    1-Arazi ve Arsalar     

    2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 20.346.920,99  22.221.105,58  

    3-Binalar     

    4-Tesis, Makine ve Cihazlar 49.598.183,18  50.094.524,25  

    5-Taşıtlar 1.923.487,40  1.931.087,40  

    6-Demirbaşlar 30.480.096,52  31.924.564,73  

    7-Diğer Maddi Duran Varlıklar     

    8-Birikmiş Amortismanlar (-) (72.957.611,68)  (78.098.927,26)  

    9-Yapılmakta Olan Yatırımlar 253.787,76  4.138.433,21  

    10-Verilen Avanslar     

  E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar  16.002.934,45  13.501.712,95 

    1-Haklar 0,01  0,01  

    2-Şerefiye     

    3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri     

    4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri     

    5-Özel Maliyetler 11.516.899,31  11.966.239,85  

    6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.586.545,33  17.664.675,33  

    7-Birikmiş Amortismanlar (-) (12.100.510,20)  (16.129.202,24)  

    8-Verilen Avanslar     

  F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar     

    1-Arama Giderleri     

  G-Gelecek Yıllara Ait Gider.ve Gelir Tah  290.567,51  205.817,57 

    1-Gelecek Yıllara Ait Giderler 290.567,51  205.817,57  

    2-Gelir Tahakkukları     

  H-Diğer Duran Varlıklar     

    1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV.     

    2-Diğer KDV.     

                        Duran varlıklar toplamı  45.938.586,90  45.918.539,20 

                        Aktif (Varlıklar toplamı)  476.621.612,60  513.027.233,70 

 
                       

  Ek.1.1-c 
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                                                   Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. 

                                                 2017 yılı Bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 

2016 2017 

TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar         

  A-Mali Borçlar    
 

    1-Banka Kredileri   
 

 

  B-Ticari Borçlar  208.500.236,46  368.244.452,43 

    1-Satıcılar 207.216.550,70  366.808.380,58  

    2-Borç Senetleri     

    3-Borç Senetleri Reeskontu (-)     

    4-Alınan Depozito ve Teminatlar 1.207.220,24  1.268.661,34  

    5-Diğer Ticari Borçlar 76.465,52  167.410,51  

  C-Diğer Borçlar  717.607,77  769.844,00 

    1-Ortaklara Borçlar     

    2-İştiraklere Borçlar     

    3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar     

    4-Personele Borçlar 1.248,61  2.886,68  

    5-Diğer Çeşitli Borçlar 716.359,16  766.957,32  

    6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)     

  D-Alınan Avanslar  132.894.896,38  27.549,05 

    1-Alınan Sipariş Avansları 132.894.896,38  27.549,05  

    2-Alınan Diğer Avanslar     

  E-Yıllara Yaygın Ins.ve Onarım Hak ediş bedelleri     

    1-Yıllara Yaygın Ins.ve Onarım Hak ediş bedelleri     

    2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı     

  F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler  4.329.659,87  3.812.945,43 

    1-Ödenecek Vergi ve Fonlar 3.002.015,78  2.052.581,14  

    2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 1.327.644,09  1.722.089,30  

    3-Vade.Gecm.Ert.veya Taksitl. Vergi.ve Dig.Yük     

    4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler     

  G-Borç ve Gider Karşılıkları     

    1-Donem Kari Vergi.ve Dig.Yasal Yük.Kars.     

    2-Donem Kâri.Pes.Öde.Vergi.ve Dig.Yüküml.(-)     

    3-Kıdem Tazminatı Karşılığı     

    4-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları     

  H-Gelecek Aylara Ait Gelir.ve Gider Tah.  3.041.964,22  12.384.896,59 

    1-Gelecek Aylara Ait Gelirler     

    2-Gider Tahakkukları 3.041.964,22  12.384.896,59  

  I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar     

    1-Hesaplanan KDV.     

    2-Diğer KDV.     

    3-Sayım ve Tesellüm Fazlaları     

    4-Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kay.     

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı  349.484.364,70  385.239.687,50 

 

  



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 94 

 

                                                                              Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.     

                                                                   2017 yılı Bilançosu                                                                        Ek.1.1-d 

Pasif (Kaynaklar) 

2016 2017 

TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar         

  A-Mali Borçlar     
  

    1-Banka Kredileri     
  

    2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar     
  

    3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri     
  

    4-Çıkarılmış tahviller     
  

    5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler     
  

    6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)     
  

    7-Diğer Mali Borçlar     
  

  B-Ticari Borçlar     
  

    1-Satıcılar     
  

    2-Borç Senetleri     
  

    3-Borç Senetleri Reeskontu (-)     
  

  C-Diğer Borçlar     
  

    1-Ortaklara Borçlar     
  

    2-İştiraklere Borçlar     
  

    3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar     
  

    4-Diğer Çeşitli Borçlar     
  

  D-Alınan Avanslar 
 

-   

  E-Borç ve Gider Karşılıkları  3.145.190,65  3.646.704,69 

    1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları     

    2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 3.145.190,65  3.646.704,69  

  F-Gelecek Yıllara Ait Gelir.ve Gider Tahakkukları     

    1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler     

    2-Gider Tahakkukları     

    3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi     

  G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar     

    1-Gelecek Yıl.Erte.veya Terkin Edilecek KDV     

    2-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar     

                        Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı  3.145.190,65  3.646.704,69 

                        Yabancı kaynaklar toplamı  352.629.555,35  352.629.555,35 

III-Öz kaynaklar     

  A-Ödenmiş Sermaye  180.000.000,00  180.000.000,00 

    1-Sermaye 180.000.000,00  180.000.000,00  

    2-Ödenmemiş Sermaye (-)     

    3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları     

    4-Sermaye düzeltmesi olumsuz  farkları(-)     

  B-Sermaye Yedekleri     

    1-Hisse Senedi İhraç Primleri     

    2-Hisse Senedi ihraç İptal Karları     

    5-Diğer Sermaye Yedekleri     

  C-Kâr Yedekleri  227.851,90  227.851,90 

    1-Yasal Yedekler 227.851,90  227.851,90  

    2-Statü Yedekleri     

    3-Olağanüstü Yedekler     

    4-Diğer Kâr Yedekleri     

    5-Özel Fonlar     

  D-Geçmiş Yıllar Kârları     

  E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)  (58.410.603,18)  (56.235.794,65) 

  F-Donem Net Kârı (Zararı)  2.174.808,53  148.784,26 

    1-Teşebbüsün net kârı(zararı)     

    2-Azınlık payları net kârı (zararı)     

Öz kaynaklar toplamı  123.992.057,25  124.140.841,51 

IV-Azınlık payları     

Pasif (Kaynaklar) toplamı  476.621.612,60  513.027.233,70 
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                                  2017 yılı Bilançosu ve dipnotları 

1- Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye 

tavanı..............................................................................................180.000.000,00              TL 

 

2- Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile Genel Müdür, Genel koordinatör ,Genel Müdür 

Yardımcıları ve Genel Sekreter gibi üst yöneticilere; 

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

TL 

b) Cari dönem sonundaki avans ve borcun bakiyesi..........................................................               

TL 

 

3- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı.............................................487.857,79    TL 

 

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

TL 

 

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

TL 

 

6- Pasifte yer almayan taahütlerin toplam tutarı..................................................................               

TL 

 

7- Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları :  

 

Döviz Cinsi Miktarı  TL Kuru Toplam Tutarı 

    

    

    

8- Yurtdışından Alacaklar (Avanslar Dahil) : 

 

Döviz Cinsi Miktarı  TL Kuru Toplam Tutarı 

.................................. .................................. .................................. ........................... 

TL 

.................................. .................................... .................................... ........................... 

TL 

.................................. .................................... .................................... ........................... 

TL 

.................................. .................................... .................................... ........................... 

TL 

 

9- Yurtdışına Borçlar (Avanslar Dahil) : 

 

Döviz Cinsi Miktarı  TL Kuru Toplam Tutarı 

.................................. .................................... .................................... ........................... 

TL 

.................................. .................................... .................................... ........................... 

TL 

.................................. .................................... .................................... ........................... 

TL 
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.................................. .................................... .................................... ........................... 

TL 

 

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

 

11-Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam 

tutarı....................TL 

 

12- Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin 

tutarı................TL  

 

13- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü: 

 

Türü Tertibi Adedi Üsleri Toplam Tutarı 

............................

. 

........................... ............................. .............................. ....................TL 

............................

. 

............................ .............................. .............................. ....................TL 

............................

. 

............................ .............................. .............................. ....................TL 

............................ ............................ .............................. .............................. ....................TL 

 

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

 

15- İşletme sahibinin veya sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının ; 

 

Adı Pay Oranı Pay Tutarı 

TCDD 
 

100 

 

             180.000.000,00     TL 

.................................................. ............................................... ............................................. 

TL 

.................................................. ............................................... ............................................. 

TL 

 

16- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortakların 

; 

 

Adı Pay Oranı Toplam Sermayesi Son Dönem Karı 

.................................. .................................... .................................... ...........................TL 

.................................. .................................... .................................... ...........................TL 

.................................. .................................... .................................... ...........................TL 

 

17- Stok değerleme yöntemi; 

a) Cari dönemde uygulanan yöntem ...................................ortalama 

fiyat.............................. 

b) Önceki dönemde uygulanan yöntem................................ortalama 

fiyat............................. 

c) Varsa ,cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) 

veya azalış (-) 
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tutarı......................................................................................................  TL 

 

18- Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri; 

 a)Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların 

maliyeti.............................................................................................................. 5.609.037,52 TL 

 b)Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların 

maliyeti........................................................................................................     258.973,11  TL 

  

c)Cari dönemde ortaya çıkan enflasyon düzeltmesi sonucunda..................                   TL 

    --Varlık maliyetlerinde (+) ...........................................................         TL 

               --Birikmiş amortismanlarda (-).........................................................        TL 

   

19- Ana Kuruluş, Bağlı Ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları 

 

 Ticari alacak Ticari Borç 

1- Ana Kuruluş 
           

                   337.874.003,68     

TL 

 

2- Bağlı Ortaklık                                  

                                                

                                   ---          

TL 

 

3- İştirakler 

                                                

                                  ---           

TL 

 

20- Cari dönemdeki ortalama toplam personel 

sayısı...................................................................1094 

 

21- 

 

22- 

 

23- 

 

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

 

25- Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, 

iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları 

çıkaran ortaklıklar....................................................................................................  TL 

 

 

26- İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye arttırımı nedeniyle 

elde edilen  bedelsiz hisse senedi tutarları..............................................................       TL 

 

27- Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul 

kıymetlerin  

(katılma intifa senedi dahil ) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş 

gelecek döneme ilişkin faiz borçları 

tutarları.........................................................................................   TL 
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28- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro 

gibi yükümlülüklerin tutarı.....................................................................................         TL 

 

29-  

 

30- Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih:                                                         22.03. 2018 
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TÜVASAŞ 2017 yılı Gelir Tablosu 

                                                                                                                                                       Ek.1.2 

Gelir ve giderler 2016 

TL 

2017 

TL 

A-Brüt satışlar 
290.443.612,55  372.838.901,84  

B-Satış indirimleri (-) 
    

C-Net satışlar 
290.443.612,55  372.838.901,84  

D-Satışların maliyeti (-) 
267.306.743,89  348.636.314,98  

                Brüt satış kârı veya zararı 
 23.136.868,66  24.202.586,86 

E-Faaliyet giderleri (-) 
20.314.301,52  24.994.074,65  

                Faaliyet kârı veya zararı 
 2.822.567,14  -791.487,79 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir 

ve  

    kârlar  

5.449.509,16  3.915.269,62  

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider 

ve      

    Zararlar 

1.364.316,60  1.476.718,30  

H-Finansman giderleri (-) 
1.174,60  7.295,71  

                Olağan kâr veya zarar 
 6.906.585,10  1.639.767,82 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 
3.734.424,19  3.554.093,58  

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 
8.466.200,76  5.045.077,14  

                Dönem kârı veya zararı 
 2.174.808,53  148.784,26 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları (-) 
    

               Dönem net kârı veya zararı 
 2.174.808,53  148.784,26 
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                               Gelir Tablosu Dip Notları 

 

1-Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları 9.425.612,01        TL. 

 

 a)Amortisman giderleri......................................................    9.425.612,01        TL. 

         aa)Normal amortisman giderleri..............................         9.425.612,01        TL. 

         bb)Enflasyon düzeltmesinden  doğan amortisman giderleri.                              TL. 

 b)İfta ve tükenme payları....................................................................                     TL. 

 

2-Dönemin karşılık giderleri...................................................................          TL. 

 

3-Dönemin tüm finansman giderleri..........................................7.295,71             TL. 

 a)Üretim maliyetine verilenler...................................................................... TL. 

 b)Sabit varlıkların maliyetine verilenler.....................................................   TL. 

 c)Doğrudan gider yazılanlar.................................................. 7.295,71  TL. 

 

4-Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese,bağlı ortaklık ve 

iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları % 20‟ yi aşanlar ayrıca 

gösterilecektir.).......................................................................................  TL. 

 

5-Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar. 

(Toplam tutar içindeki payları % 20‟ yi aşanlar ayrıca                              

gösterilecektir.)...................................................................... 372.838.901,84  TL. 

 

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 österilecektir.)......................................................................................   TL 

 

7- Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleriyle Genel Müdür, genel koordinatör , Genel Müd. 

Yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin 

toplam tutarı ......................................................................... 5.124.433,22        TL 

 

8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin 

dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) 

.........................   TL 

 

9- “Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş ) ve stok değerleme yöntemleri 

(ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar , hareketli ortalama maliyet vs. 

gibi”.............................................................................................................Sipariş Maliyeti 

 

10- Varsa tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılmamasının 

gerekçeleri..............................................................................................................Yapılıyor 

 

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 %20 

sini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları.....................   TL 

 

12- Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların 

tutarlarının ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not..............................Finansman 

yetersizliği 
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13- Adi ve imtiyazları hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla ,hisse başına 

kar ve kar payı 

oranları.................................................................................................................... 
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                     Tüvasaş 2017 Yılı Nakit Akım Tablosu    Ek.1.3                          
 

Nakit kaynakları ve kullanım yerleri 
Cari dönem 

Bin TL 
A-Dönem başı nakit mevcudu 3.302 
B-Dönem içi nakit girişleri 572.421 
  1-Satışlardan elde edilen nakit: 372.991 
    a)Net satışlar 372.839 
    b)Ticari alacaklardaki azalışlar  
    c)Ticari alacaklardaki artışlar (-)  
    d)Alınan avanslarda azalış (-)  
   2-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kâr dolayı 
sağ.nakit 3.915 
   3-Olağandışı gelir ve kârlardan sağlanan nakit 5.045 
   4-Kısa vadeli yabancı kaynak artışlardan sağlanan 
nakit : 169.139 
     (Alımlarla ilgili olmayan)  
     a)Menkul kıymet ihraçlarından  
     b)Alınan krediler  

     c)Diğer artışlar 502 
   5-Uzun vadeli yabancı kaynak artışlardan sağlanan 
nakit  
    8-Diğer nakit girişleri 20.829 
C-Dönem içi nakit çıkışları 574.830 
    1-Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları : 543.307 
      a)Satışların maliyeti 348.636 
      b)Stoklardaki artışlar 25.501 
      c)Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) 
azalışlar  
      d)Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) 
artışlar (-) 159.744 
      e)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler 
(-) 9.426 
      f)Stoklardaki azalışlar (-)  
    2-Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları : 24.994 
      a)Araştırma ve geliştirme giderleri 5.036 
      b)Pazarlama satış ve dağıtım giderleri 2.045 
      c)Genel yönetim giderleri 17.913 
      d)Amortisman ve nakit çıkışı gerektir. diğer giderler 
(-)  
    3-Diğer faaliyet.olağan gider ve zar.ilişkin nakit 
çıkışları : 1.476 
      a)Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar 1.476 
      b)Amortisman ve nakit çıkışı gerektir. diğer gid.ve 
zar. (-)  
    4-Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları 7 
    5-Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı 5.045 
      a)Olağandışı gider ve zararlar 5.045 
      b)Amortisman ve nakit çıkışı gerektir. diğer gid.ve 
zar. (-)  
     6-Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları  
     7-Kısa vadeli yabancı kaynak öde.(Alımlarla ilgili 
olmayan)  
      a)Menkul kıymetler ana para ödemeleri  
      b)Alınan krediler ana para ödemeleri  
      c)Diğer ödemeler  
     8-Uzun vadeli yabancı kaynak öde.(Alımlarla ilgili 
olmayan)  
D-Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C) 893 
E-Nakit artış ve azalışı (B-C) (2.408) 
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                                Tüvasaş 2017 Yılı Öz kaynak Değişim Tablosu       Ek.1.4                                                             

Özkaynak 
Kalemlerindeki 

Hareketler 

Ödenmiş 
Sermaye 

Sermaye Yedekleri Kar Yedekleri 

Geçmiş 
Yıllar Karları 
(Zararları) 

Dönem 
Net Karı 
(Zararı) 

Özkaynaklar 
Toplamı 

Hisse 
Senedi 
İhraç 

Primleri 

Hisse 
Senedi 
İptal 

Karları 

M.D.V. 
Yeniden 

Değerleme 
Artışları 

İştirakler 
Yeniden 

Değerleme 
Artışları 

Diğer 
Yasal 

Yedekler 
Statü 

Yedekleri 
Olağanüstü 
Yedekler 

Özel 
Fonlar 

Diğer 

ÖNCEKİ DÖNEM                             
31 Aralık 2015 Kalanı 180.000        

 
  227,8    

 
    (59,736,4)  1.325,8  121.817,2  

Kar Dağıtımı         
 

      
 

          

  Temettüler         
 

      
 

          

  Yedeklere Aktarılan         
 

      
 

          
Hisse Senedi İhraç Primleri         

 
      

 
          

Ödenmiş Sermaye Artışı         
 

      
 

          

  Nakden         
 

      
 

          
Maddi Duran V.Satış Karları         

 
      

 
          

2015 Yılı Dönem Net Karı                       (59,736,4)  1.325,8  121.817,2  

CARİ DÖNEM                             
31 Aralık 2016 Kalanı 180.000         

 
  227,8     

 
    (58,410,6)  2.174,8  123.992,0  

Kar Dağıtımı         
 

      
 

          

  Temettüler         
 

      
 

          

  Yedeklere Aktarılan         
 

      
 

          
Hisse Senedi İhraç Primleri         

 
      

 
          

Maddi Duran V.Satış Karları         
 

      
 

          
Ödenmiş Sermaye Artışı         

 
      

 
          

  Özel Fonlardan Aktarılan         
 

      
 

          
2017 yılı Dönem Net Karı         

 
      

 
    2.174,8  148,8  148,8  

31 Aralık 2017 Kalanı 180.000             227,8                 
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EK 2:Diğer Tablo ve ġemalar 

EK 2.1: Teşkilat Şeması 
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TÜVASAġ TeĢkilat ġeması               Ek:2.1 
 
 
  

 

 

 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 106 

 

 

 


