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GENEL MÜDÜR SUNUŞU 

 

1951 yılından bu yana faaliyet gösteren TÜVASAŞ;  yolcu taşıyan raylı araç sektöründe imalat, 

onarım, modernizasyon ve Ar-Ge çalışmaları yapan, danışmanlık ve eğitim faaliyetleri ile diğer 

kurum ve kuruluşlara idari ve teknik destek veren, ülkemizdeki tek kamu kuruluşudur.  

Son yıllarda demiryollarına verilen önem ve buna bağlı olarak yapılan büyük altyapı yatırımları 

sonucunda yüksek teknolojili yeni nesil araç ihtiyaçları ortaya çıkmış ve Kuruluşumuzun 

üstlendiği misyonun önemi artmıştır.  

 

TÜVASAŞ, 2020-2024 dönemi stratejik planını hazırlarken; sahip olduğu bilgi birikimini, 

tecrübesini ve altyapı imkânlarını daha da verimli kullanarak,  ihtiyaç duyulan yüksek hızlı tren 

setlerinin, elektrikli tren setlerinin, metro ve hafif raylı sistem araçlarının yerli ve milli olarak 

üretilmesine yönelik faaliyetlerin planlanmasına ağırlık vermiştir. 

 

Ülkemizin ihtiyacı olan yeni nesil raylı sistem araçları temin politikası olarak yerliliğin ve 

milliliğin hedeflenmesi ile TÜVASAŞ, Milli Elektrikli Tren Setlerinin tasarlanması, 

projelendirilmesi ve üretilmesi için görevlendirilmiştir. Bu sayede Kuruluşumuzda, yüksek 

teknolojili elektrikli tren setleri ve yüksek hızlı tren setleri ile metro ve hafif raylı sistem 

araçlarının tasarlanması, projelendirilmesi ve üretilmesi için gerekli altyapı (alüminyum gövdeli 

araç üretim atölyesi, kumlama ve boyama atölyeleri ile son montaj atölyeleri vb.)  

oluşturulmuştur.  

 

Mevcut altyapısıyla raylı sistem araçlarının hem imalatını hem de onarımını yapmakta olan 

Kurumumuz, önümüzdeki dönemde bilgi, beceri, personel ve altyapısını ülkenin acil ihtiyacı 

olan araçların imalatında kullanacak şekilde dönüştürme planlamalarını yapmıştır. 

 

Planlamalar kapsamında yapılacak çalışmalar sonucu oluşacak ürün portföyümüzle 

uluslararası alanda, özellikle yakın coğrafyamızdaki ülkelerde ortaya çıkabilecek taleplerin de 

karşılanması hedeflenmektedir. 

 

Stratejik Plan hazırlanırken tasarım, proje ve üretim faaliyetlerinde; yerlilik ve milliliği ön plana 

alarak tüm paydaşlarının yürütülen faaliyetlere ortak olması, TÜVASAŞ’ın öncülüğünde teknik 

bilgi ve altyapılarının geliştirilerek dışa bağımlılığın azaltılması için birçok amaç, hedef ve 

performans göstergesi belirlenmiştir. 

 

2020-2024 yıllarını kapsayan ve hedeflerimize ulaşmamızda bize yol gösterecek olan Stratejik 

Planımızın gerçekleştirilmesi ile ülkemizin günümüzdeki ve gelecekteki yolcu taşıyan raylı araç 

ihtiyacı karşılanacak ve yurt dışı pazar payımızın artmasıyla da ülke ekonomimize katkımız 

her geçen gün büyüyecektir. 
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BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN 

 

MİSYONUMUZ 

“Uluslararası standartlara ve gelişen teknolojiye uygun, güvenli, hızlı ve konforlu yolcu taşıyan 

raylı araç tasarımı, imalatı, onarımı ve modernizasyonu yapmak.” 

 

VİZYONUMUZ 

“Dünya standartlarında tasarım ve üretim yapan, yolcu taşıyan raylı araç sektörüne yön veren 

uluslararası bir marka olmak.” 

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ 

 

 Öncülük ve yönlendiricilik 

 Paydaş odaklılık 

 Kurumsal dürüstlük 

 Stratejik bakış / perspektif 

 Süreç odaklılık 

 Dinamiklik 

 Takım çalışmasına yatkınlık 

 

AMAÇ VE HEDEFLER 

Amaç 1: Ulusal ve uluslararası pazarlarda tercih edilebilir bir marka olmak 

Hedef 1.1  Ürünlerimizi işleten ve işletme bakımlarını yapan kurum/kuruluşların memnuniyeti 

ve bağlılığı arttırılacaktır. 

Hedef 1.2  Sektörde TÜVASAŞ markasını ve ürünlerini tanıtıcı faaliyetler yürütülecektir. 

Hedef 1.3  Ürünlerin mevcut kalite ve standartları daha da yükseltilerek rekabet gücü 

artırılacaktır. 

Hedef 1.4   Yolcu taşıyan raylı araç satışı arttırılacaktır. 

  



8  

Amaç 2: Kurumun Ar-Ge kabiliyetini sektörün yan sanayisini geliştirerek yerli ve milli 

ürünler tasarlamak. 

Hedef 2.1   Milli şehir içi raylı sistem araç projelerinin tasarımları 5 yıl içerisinde % 60 yerlilik  

   oranı ile tamamlanacaktır. 

Hedef 2.2   Şehirler arası yeni nesil raylı sistem araç projeleri geliştirilecektir. 

Hedef 2.3   Ar-Ge merkezi standartları artırılacaktır. 

 

Amaç 3: Üretim performansını ve verimliliğini artırmak. 

Hedef 3.1   Mevcut kapasitesinin tam olarak kullanılması için Seri Üretim (Akış Tipi) Sistemi  

   yaygınlaştırılacaktır. 

Hedef 3.2   İşçilik, genel imal gideri ve kalite maliyetleri azaltılacaktır. 

Hedef 3.3   Tedarik süresi ve stok maliyetleri düşürülecektir. 

Hedef 3.4  Üretim süreçlerinde teknolojik altyapı tüm faaliyetleri izleyecek şekilde 

geliştirilerek etkinleştirilecektir. 

 

Amaç 4: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek. 

Hedef 4.1  Kuruluş stratejileri doğrultusunda personelin yetkinliği arttırılacaktır. 

Hedef 4.2  Kurumsal motivasyon ve çalışan memnuniyeti arttırılacaktır. 

Hedef 4.3  Yönetim etkinliğinin arttırılması için organizasyon şeması yeniden 

yapılandırılacaktır. 

Hedef 4.4  Bilgi teknolojileri altyapısı iyileştirilecektir. 

Hedef 4.5  İş sağlığı ve güvenliği kültürü kuruluş içinde yaygınlaştırılacaktır. 
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1. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 

 

Bakanlar Kurulu’nun 15/10/2007 tarih ve 2007/12702 sayılı “Kamu İktisadi  ve 

Bağlı Ortaklıklarının 2008 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti 

Hakkında Kararı” gereğince 25.01.2019 tarihli iç genelge ile 2020-2024 Dönemi Stratejik Plan 

hazırlık çalışmaları başlatılmıştır.  

 

2020‒2024 dönemini kapsayacak olan bu belge, beş yılda yapılması hedeflenen projelerin ve 

hayata geçirilmesi planlanan temel faaliyetlerin yol haritası niteliğindedir. Bu kapsamda; 

stratejik planlama ekibi üyelerini ve hazırlık programını onaylamak, sürecin ana aşamaları ile 

çıktılarını kontrol etmek, birimlerin stratejik planlama sürecine aktif katılımını sağlamak ve 

tartışmalı hususları görüşüp karara bağlamak üzere Genel Müdür başkanlığında Genel Müdür 

Yardımcıları ve Kuruluşun Daire Başkanları ile Fabrika Müdürlerinden oluşan Strateji 

Geliştirme Kurulu (EK1) oluşturulmuştur.  

 

Stratejik Planlama Proje Ekibinin belirlenmesi için verilen talimat gereği bir Genel Müdür 

Yardımcısı başkanlığında, Planlama Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, ilgili birim 

temsilcileri ile Stratejik Planlama Proje Ekibi oluşturulmuştur. (EK1) 

 

11.02.2019 tarihli 2776 sayılı yazı gereği 13.02.2019 tarihinde Strateji Geliştirme Kurulu ve 

Stratejik Planlama Proje Ekibi bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.  

 

Stratejik planlama çalışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla eğitim 

danışmanlık hizmeti alınması uygun görülmüş olup TÜVASAŞ Stratejik Planlama Proje Ekibi 

ile stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyacağı teorik ve uygulamalı bilgilendirmeleri içeren 

“Stratejik Planlama Eğitimi” 25-28 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12  

Stratejik Plan hazırlık çalışmalarının ilk adımı olan mevcut durum analizi kapsamında ortak akıl 

platformu yöntemi kullanılarak iç ve dış paydaş çalıştayları yapılmıştır.  

 

 

Dış paydaş çalıştayı; 

 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı,  Ulaştırma 

ve Altyapı Bakanlığı, TCDD ve Bağlı Ortaklıkları ve Bölge Müdürlükleri, Üniversiteler, 

potansiyel müşterimiz olan Belediye Başkanlıkları ile halen yürüttüğümüz ve önümüzdeki 

süreçlerde yürüteceğimiz faaliyetlerdeki tüm diğer paydaş temsilcilerinin katılımıyla 28 Mart 

2019 tarihinde 106 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Dış paydaş çalıştayında PESTLE ve GZFT 

Analizi yapılmış ve paydaşlarımızın Kurumumuz ve sektörümüzle ilgili görüşleri ve önerileri 

alınmıştır. 
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İç Paydaş Çalıştayı; 

 

Strateji Geliştirme Kurulu üyeleri, Daire Başkanları ve Fabrika Müdürlerinin belirlediği birim 

çalışanları ile İşçi ve Memur Sendikaları temsilcilerinin de katılımıyla 08 Nisan 2019 tarihinde 

64 kişi ile gerçekleştirilmiştir. İç paydaş çalıştayında GZFT Analizi, Öneri Geliştirme 

Çalışmaları yapılıp Kurumumuzun güçlü, zayıf yönleri ve Kurumumuzu dışarıdan 

etkileyebilecek fırsat ve tehditler belirlenmiş ve paydaşlarımızın önerileri alınmıştır. 

 

 

Yapılan Paydaş Analizi çalışmaları devamında mevcut durum analizinin tamamlanması için 

gereken veriler toplanmış elde edilen bulgular geleceğe bakış çalışmaları kapsamında 

kullanılarak kuruluşumuzun misyon, vizyon, temel değerleri belirlenmiş, Yönetim Kurulu’na 

sunulmuş ve 16.05.2019 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. 

 

Mevcut Durum Analizi ve Geleceğe Bakış çalışmalarının tamamlanması sonrasında strateji 

geliştirme çalışmalarına başlanmış, taslak stratejik amaçlar ve hedefler oluşturulmuş 

30.05.2019 tarihli Strateji Geliştirme Kuruluna sunularak nihai hale getirilmiştir.  

Yapılan çalışmalar sonucunda Stratejik Planlama Proje Ekibi tarafından hazırlanan taslak 

stratejik plan 28.06.2019 tarihinde onaylanmak üzere Yönetim Kuruluna sunulmuştur.  
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2. DURUM ANALİZİ 

 

2.1 Kurumsal Tarihçe 

Ülkemizde 1866 yılında başlayan demir yolu ulaşımı, uzun yıllar boyunca tamamı ithal olan ve 

bakım-onarımları dışa bağımlı bir şekilde gerçekleştirilen araçlarla yapılmıştır. Bakım-onarım 

açısından dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması amacıyla, TÜVASAŞ’ın ilk tesisleri 25 Ekim 

1951 tarihinde “Vagon Tamir Atölyesi” adıyla faaliyete geçirilmiştir. 

1961 yılından itibaren Adapazarı Demiryolu Fabrikasına (ADF) dönüştürülen kuruluşta, 1962 

yılında ilk vagon üretilmiştir. 

1986 yılında faaliyetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yerinden yönetilmesi amacıyla 

Kuruluşumuza anonim şirket statüsü kazandırılmış ve bunun sonucunda; kopyalama usullerle 

yapılan vagon imalatları, yerini kendi özgün tasarımı olan ileri teknolojili lüks raylı taşıtların 

imalatlarına bırakmıştır. 

1998 yılında tecrübeli mühendis ve kalifiye işçi kadrosu ile TÜVASAŞ, TVS 2000 tipi lüks 

yataklı vagon imalatını başarı ile tamamlamıştır. 

2003–2009 döneminde katma değeri yüksek, bilgi ve teknoloji yoğun yarı mamul ve ekipmanlar 

da yerlileştirilerek, %90 yerlilik oranıyla yolcu vagonu üretilmeye başlanmıştır. 

 

Yıllar Belli başlı imalat faaliyetleri 

1971 77 adet vagon ihraç edilmiştir. 

1975 RIC tipi yolcu vagonları üretilmiştir. 

1976 Alstom firmasının lisansı ile elektrikli banliyö dizileri üretilmiştir. 

1990-1994 
Tasarımı TÜVASAŞ’a ait ray otobüsleri, RIC-Z tipi yeni lüks vagon ve TVS 2000 
klimalı lüks vagonlar üretilmiştir. 

2001 
SIEMENS ile yapılan iş birliği çerçevesinde 38 adet hafif raylı taşıt aracının 
montaj ve işletmeye alma çalışmaları tamamlanmıştır. 

2002 M-Serisi modernizasyon vagonu projelerinin imalatına başlanmıştır. 

2007 12 adet jeneratör vagon ihraç edilmiştir. 

2008-2009 
Hyundai/Rotem firması ile ortak üretim çerçevesinde 84 adet (28 set) metro aracı 
ile 75 adet (25 set) elektrikli tren seti (banliyö) araçlarının imalatı yapılmıştır. 

2010-2012 Eurotem ile ortak olarak 144 adet Marmaray aracı üretimi gerçekleştirilmiştir. 

2010-2013 84 araçtan oluşan Dizel Motorlu Tren Seti (DMU) projesi ve imalatı yapılmıştır. 

2013 
AB bölgesinin ilk TSI sertifikasyonlu vagonları TÜVASAŞ tarafından imal edilerek 
Bulgaristan’a ihraç edilmiştir. (30 adet yataklı vagon) 

2014 14 adet TVS 2000 Yolcu Vagonu ihraç edilmiştir. 

2015-2018 124 araçtan oluşan Dizel Motorlu Set (DMU) Projesi ve imalatı yapılmıştır. 
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Gelişen teknolojiler ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlar kapsamında ve milli ve yerli 

üretim politikaları çerçevesinde Milli Elektrikli Tren Setlerinin(EMU) tasarım, projelendirme ve 

üretilmesi görevi kuruluşumuza verilmiştir. 

Ülkemiz, bölgemiz ve Şirketimiz için stratejik öneme sahip bu proje çerçevesinde 2014 yılından 

itibaren yapılan çalışmalarla TSI standartlarında alüminyum gövdeli olarak üretilecek EMU 

araçlarının tasarım ve proje süreçleri tamamlanmış, Kuruluşumuz bünyesinde kurulan 

Alüminyum Gövdeli Araç Üretim Tesisi’nde üretimleri başlatılmıştır. 
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2.2 Stratejik Plan Geçmişi 

 

2008 yılı Yatırım ve Finansman Kararnamesi gereği hazırlanan 2009-2013 yıllarına ait Stratejik 

Plan, Kurumun TCDD’ye bağlı bir ortaklık olması ve Ana Kuruluşun Stratejik Planı 

çerçevesinde faaliyet göstermesinin uygun olacağı gerekçesiyle yürürlüğe alınmamıştır. 

Hazırlanmış olan stratejik plandaki ana hedefler (Dizel tren Seti Üretimi, Kalite ve Standartlara 

uyum sağlanması vb.) gerçekleştirilmiştir. 

2009-2013 dönemi için hazırlanan stratejik planın yürürlüğe sokulmamasına karşın kurum 

faaliyetleri ana kuruluşumuz olan TCDD’nin amaç ve hedefleri ile bu planda belirlenen amaçlar 

ve hedefler doğrultusunda sürdürülmüştür. 

Hazırlanan planda 5 amaç belirlenmiş ve bu amaçlar hedeflerle detaylandırılmış, faaliyetlerle 

desteklenmiştir. Kurumca belirlenen hedefler; mevcut üretimin kalitesinin geliştirilerek devam 

ettirilmesi, çağın teknolojisine ve uluslararası normlara uygun bilgi ve teknoloji üretilmesi, 

kapasitenin artırılması ve sürdürülebilir karlılık düzeyinin sağlanması, iç ve dış pazar payının 

artırılması, kurumsal imaj ve marka bilincinin güçlendirilmesi amaçları üzerine odaklanılarak 

oluşturulmuş ve her bir hedef ölçülebilir gerçekçi faaliyetlere ayrılmıştır.  

Her bir hedefe yönelik olarak belirlenen faaliyetlerin birçoğu gerek plan döneminde gerekse 

sonrasında uygulamaya geçirilmiştir. Stratejik planın ana faaliyetlerinden; Dizel Motorlu Araç 

Seti projesi, ithal komponentler olan konvertör ve klima kontrol komponentlerinin 

yerlileştirilmesi, çalışma ortamlarının modernizasyonu, yurt dışına satış yapılması, tüm yolcu 

vagonlarına vakumlu tuvalet montajı, gerekli tesislerin inşa edilmesi vb. projeler hayata 

geçirilmiştir. Hedeflenen ancak gerçekleştirilemeyen faaliyetlerse günümüz koşulları da 

dikkate alınarak 2020-2024 dönemi TÜVASAŞ Stratejik Planında amaç ve hedefler 

belirlenirken yeniden değerlendirilmiştir. 
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Tablo 1 Mevzuat Analizi 

 

 

Yasal Yükümlülük Dayanak Tespitler İhtiyaçlar 

 
 
Kurumumuzun 
yürütmekte olduğu Ar-
Ge faaliyetlerinde 
Kanunla belirtilmiş 
olan indirim ve teşvik 
haklarından 
yararlanmak. 

5746 Sayılı Araştırma Geliştirme ve 

Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Kanun- 3.Bölüm Madde-8 

-Ar-Ge Dairesi TÜBİTAK gibi Ar-Ge’ye 

yönelik teşviklerden yararlanamamaktadır. 

-Üniversitelerle ortak projeler yeterli 

seviyede değildir. 

 

 

-5746 Sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım 

Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 

kapsamında sağlanan teşvik ve desteklerden 

yararlanabilmek için, mevcutta bulunan Ar-Ge 

Dairesinin gerekli şartlar sağlanarak Ar-Ge 

merkezine dönüştürülmesi sürecinin etkin bir şekilde 

yürütülmesi. 

-Ar-Ge test ve deney altyapısının güçlendirilmesi. 

-Üniversitelerle ortak projeler hazırlanması. 

Ana faaliyet konumuz 
olan raylı taşıt onarımı 
ve imalatı konularının 
haricinde yapılan mal 
alımları, hizmet 
alımları ve yapım işleri  
 

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g 
maddesi ve bu Kanuna istinaden 
yayımlanan mal alımları, hizmet alımları 
ve yapım işlerine ait uygulama 
yönetmelikleri  
-İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında 
Yönetmelik 
-Kamu İhale Genel Tebliği 

İhalelere döviz cinsinden teklif verilmesi 

durumunda teminatın da döviz cinsinden 

olması gerekmektedir. Ancak teminatların 

nakit olarak değil teminat mektubu olarak 

verilmesi gerekmekte, bazı yabancı 

istekliler teminat mektubu hazırlamak veya 

getirmekte sorun yaşayabilmekte ve 

ihalelere katılamama durumu 

olabilmektedir. 

İhalelere yabancı para birimi cinsinden teklif verilmesi 

durumunda yabancı para birimi üzerinden nakit 

teminat verilebilmesi yönünde düzenleme yapılması 

2.3 Mevzuat Analizi 

Mevzuat analizi kapsamında; TÜVASAŞ’a görev ve sorumluluk yükleyen, faaliyet alanlarını düzenleyen mevzuat gözden geçirilmiş, mevzuat 

analizinin bulguları geleceğe bakışın oluşturulmasında kullanılmıştır. 
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Tablo 1. Mevzuat Analizi (Devam) 

Yasal Yükümlülük Dayanak Tespitler İhtiyaçlar 

Kurumumuz tarafından yurt 
dışından alınan malzemeler 
için gerekli olan ithalat izin 
belgesi alımı hakkında. 
 
 
 

16/2/2018 tarihli ve 30334 sayılı 
Resmî Gazete ’de yayımlanan 
Kamu Kurum ve Kuruluşları 
Tarafından Yapılacak İthalatta 
Alınacak İzin Hakkında Tebliğ 
(İthalat: 2018/2) 
 
03.04.2019 tarih ve 30734 sayılı 
Resmi Gazete “Kamu Kurum ve 
Kuruluşları Tarafından 
Yapılacak İthalatta Alınacak İzin 
Hakkında Tebliğ (İthalat: 
2018/2)’de Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ” 

Kamu Kurumları ithal edecekleri malzemeler için 
Ticaret Bakanlığından İthalat İzin Belgesi 
almaktadırlar. Ticaret Bakanlığı tarafından 
yayımlanan 03.04.2019 tarih ve 30734 resmi 
gazetede bulunan Tebliğe göre, 4734 sayılı 
Kanunun 63 üncü maddesi kapsamında yer 
verilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen, 
kamu alımlarında yerli malı olma şartı getirilen 
makine ve ekipman listesi ile yapı malzemeleri 
listesinde belirtilen eşyalar ile negatif listede yer 
alan malzemelerin ithalatında Tebliğ yayımı tarihi 
itibarıyla ithalat izin belgesi düzenlenemeyeceği 
belirtilmiştir. Bu listede yer alan bazı kalemlerin 
Türkiye’de üretimleri bulunmamakla birlikte 
tebliğin yayım tarihinden önce sözleşmesi 
yapılmış ve teslimat aşamasında olan 
malzemelerin olması ve Kurumun hem 
sözleşmeleri iptal etmesinden dolayı hukuksal ve 
maddi zararlar, hem de malzemeleri zamanında 
veya hiç temin edememesinden kaynaklı 
üretimlerinde olumsuz durumlar yaşanması 
muhtemel gözükmektedir. 

-İlgili Tebliğde belirtilen istisnai durumlar 
için izin belgesi verilmesi maddesine 
istinaden Ticaret Bakanlığı’na başvuruda 
bulunulması 
-Ticaret Bakanlığının 2018/2 sayılı tebliğ 
hükümlerinin uygulanması noktasında 
kamu kurumları ile istişare yaparak İthalatta 
İzin Belgesi düzenlenmeyecek malzeme 
listesinin revize edilmesi. 

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve 
bağlı ortaklıklarının Genel 
Yatırım ve Finansman 
Programının tespit edilmesine 
dayanak oluşturan 
Cumhurbaşkanı Kararına göre 
kurumlar faaliyetlerini 
yürütürken işletme politikaları 
çerçevesinde etkin bir stok 
yönetimi yürütme ilkesini 
benimsemelidirler. 

16/10/2019 Tarihli Ve 1661 
Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 
Eki 
Karar: 1661 
Madde: 3   
Fıkra 

Kurumumuzda stok yönetimi mevcuttur ancak 
yeterince etkin değildir. 

Etkin bir stok yönetimi için çalışmalar 
yapılması. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190403-10.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190403-10.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190403-10.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190403-10.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190403-10.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190403-10.htm
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Tablo 1. Mevzuat Analizi (Devam) 

Yasal Yükümlülük Dayanak Tespitler İhtiyaçlar 

İlgili Yönetmelik çerçevesinde 
sorumlu olunan Ulusal kalkınma 
strateji ve politikaları, yıllık program ve 
hükümet programı çerçevesinde 
idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve 
politikalarını belirlemek, performans 
programı ile ilgili çalışmaları koordine 
etmek, idari bütçeyi hazırlamak, bütçe 
uygulama sonuçları ile ilgili verileri 
toparlamak gerekli analizleri yapmak, 
icmal cetvellerini düzenlemek, 
idarenin yatırım programını 
hazırlamak ve koordine etmek vb. 
görevlerin yürütüleceği birimin 
kurulması gereksinimi bulunmaktadır. 

Strateji Geliştirme 
Birimlerinin Çalışma Usul 
Ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik 

Yönetmelik çerçevesinde belirtilen görevlerin Strateji 
Geliştirme Birimi tarafından yapılacağı ifadesi yer 
almaktadır. Ancak kurumumuzda belirtilen görevler farklı 
birimlerin sorumluluğundadır. 

Farklı birimlerin 

sorumluluğunda olan 

görevlerin etkin ve koordineli 

şekilde yürütülmesi için Strateji 

Geliştirme Birimi kurulması. 

Kurum’un mali işler ile ilgili tüm 
sorumluluklarını yerine getirmek. 

-213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu 

-6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu 

-5520 sayılı Kurumlar 

Vergisi Kanunu  

-3065 sayılı KDV Kanunu 

-488 sayılı Damga Vergisi 

Kanunu 

-Diğer Mali Kanun, 
Genelge ve Yönetmelikler 
vb. 

Mali İşler Dairesi Başkanlığında kullanılan ERP 
programından zamanında ve sağlıklı sonuçlar 
alınamamaktadır. 

ERP programının muhasebe 

modülü iyileştirilmelidir.  
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Tablo 1. Mevzuat Analizi (Devam) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yasal Yükümlülük Dayanak Tespitler İhtiyaçlar 

Kurumsal SOME’lerin Kuruluşu 
MADDE 4 − (1) Kurumsal SOME’ler 
Bakanlıkların bünyesinde, hizmet 
gereklerine göre, Bakanlık birimlerini, 
bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlarını 
kapsayacak şekilde kurulur. Ancak 
Bakanlık koordinesinde Bakanlık 
birimleri, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve 
kuruluşları altyapılarının önem ve 
büyüklüğüne göre kendi bünyelerinde 
bir kurumsal SOME kurabilirler. 
(2) Diğer tüm kamu kurum ve 

kuruluşları kendi bünyelerinde 

kurumsal SOME kurabilirler. 

SOME: Siber Olaylara Müdahale Ekibi 

11.11.2013 Tarihli 

28818 Sayılı “Siber 

Olaylara Müdahale 

Ekiplerinin Kuruluş, 

Görev ve Çalışmalarına 

Dair Usul ve Esaslar 

Hakkında Tebliğ” 

Kurumumuz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde 

kurulan SOME Birimi BTK ile koordineli şekilde aktif 

olarak görevi yürütmekte ve personelin farkındalığını 

arttırmaya yönelik eğitimler vermektedir. 

Personelin siber güvenlik alanında 

yetkin bir seviyeye gelebilmesi için 

güncel eğitimlere ihtiyaç 

duyulmaktadır. 
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2.4 Üst Politika Belgelerinin Analizi 

 

TÜVASAŞ 2020 -2024 Dönemi Stratejik Planı; On Birinci Kalkınma Planı, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 2020-2022 Orta Vadeli 

Programı, ilgili kurumların stratejik planları ile TÜVASAŞ’ı ilgilendiren ulusal, sektörel ve kurumsal strateji belgelerinde belirtilen amaç, hedef ve 

politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Üst politika belgelerinin incelenmesi sonucu tespit edilen görevler ve ihtiyaçlar Tablo 2’de yer verildiği şekildedir. 

Bu tablonun “Verilen Görevler/İhtiyaçlar” kısmı hazırlanırken Kuruluşumuzun araç üretimi faaliyetlerinin dayanağı olacak diğer Kuruluşların 

görevleri de dikkate alınmıştır.  

Tablo 2 Üst Politika Belgeleri Analizi 

Üst Politika Belgesi İlgili Bölüm/Referans Verilen Görevler/İhtiyaçlar 

 

On Birinci Kalkınma Planı  
(2019-2023) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1.2.6 Raylı Sistem 
Araçları 

b. Politika ve Tedbirler 

388-Raylı sistem araçlarının yerli üretiminde ilgili kuruluşlar arasında eşgüdümün ve yerlileştirmeye 
ilişkin takibin sağlanması amacıyla oluşturulacak Sanayileşme İcra Kurulu kararıyla, kamu kurumları ile 
belediyelerin üretilen milli araçları tedarik etmesi yönünde gerekli yasal ve finansal tedbirler hayata 
geçirilecektir. 

389-Tüm raylı sistem araçlarının milli imkânlarla tasarımı ve yerli üretimi sağlanacaktır. 

389.1.Cer sistemi, boji, tren kontrol sistemi, yolcu bilgilendirme sistemi, pnömatik sistemler, araç gövde 
tasarımı, sistem entegrasyonu, dişli kutusu başta olmak üzere raylı sistem araçlarındaki kritik bileşenlerin 
milli imkânlarla tasarlanması ve üretilmesi sağlanacaktır 

389.2.2020 yılında milli elektrikli tren dizisinin üretimi tamamlanacaktır.  

389.4.2022 yılında milli yüksek hızlı trenin prototipi tamamlanacaktır.   

389.5.2023 yılında metro ve tramvay üretimi dahil olmak üzere tüm raylı sistem araçlarında yüzde 80 
yerlilik düzeyine ulaşılacaktır. 

389.6. Üniversitelerle ortak çalışmalar yapılarak raylı sistem aracı ve yedek parçaları üreten kamu ve 
özel sektör kuruluşlarının kurumsal kapasiteleri artırılacak; satış, pazarlama ve markalaşma stratejileri 
oluşturularak yurt dışı pazar ve ihracat imkânları geliştirilecektir.  
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Tablo 2. Üst Politika Belgeleri Analizi (Devam) 

Üst Politika Belgesi İlgili Bölüm/Referans Verilen Görevler/İhtiyaçlar 

On Birinci Kalkınma Planı 
(2019-2023)  

2.2.1.2.6 Raylı Sistem Araçları 
b. Politika ve Tedbirler 

389.7. Raylı sistem araçlarının tasarım, geliştirme, üretim ile test ve sertifikasyonu süreçlerinde 
yer alacak proje yöneticisi, sistem yöneticisi, sistem mühendisi ve tasarım mühendisi ihtiyacını 
karşılamaya yönelik eğitim programları oluşturulacaktır. 
 

 

On Birinci Kalkınma Planı 
(2019-2023) 

2.2.3.8. Lojistik ve Ulaştırma 
b. Politika ve Tedbirler 

509. Kaynakların daha etkin kullanılması, verimliliğin artırılması ve görev odaklı organizasyon 
yapısının sağlanmasını teminen demiryolu sektöründeki kuruluşların altyapı yapımı, işletmeciliği 
ve bakım onarımı ile tren işletmeciliği ve bakım-onarımı ayrımında görev dağılımları yeniden 
organize edilecektir.  
509.1. Demiryolu altyapı yapımı, bakımı, altyapı erişimi ve tahsisi, şebeke bildirimi, emniyet 
yönetimi, düzenleme ve denetleme, tren işletmeciliği ile demiryolu araçlarının sahipliği, imalatı ve 
bakım onarımı faaliyetleri organizasyonel olarak birbirinden ayrıştırılacak, faaliyetler arasında etkin 
bir çalışma mekanizması kurulacak ve sektör yeniden yapılandırılacaktır.  
511.3. Demiryolu altyapısı ve demiryolu araçlarında bakım-onarım faaliyetleri iyileştirilecek, 
önleyici bakım kavramının esas alındığı bir varlık yönetim sistemi kurulacaktır. 
515.2. Daha dengeli bir modal dağılımın oluşturulması ve yolcu konforunun artırılması amacıyla 
yapım çalışmaları devam eden yüksek hızlı ve hızlı tren hatları tamamlanacaktır.  
515.3. Yüksek hızlı tren hatlarında arz ve talep dengesi gözetilerek tren planlaması yapılacak ve 
ekspres seferler artırılarak seyahat süreleri kısaltılacaktır. 

On Birinci Kalkınma Planı 
(2019-2023) 

 

2.3.2 İstihdam ve Çalışma Hayatı 
b. Politika ve Tedbirler 

576 İş sağlığı ve güvenliği alanında yürütülen hizmetlerin nitelik ve verimliliğinin artırılmasına 
yönelik uygulamalar hayata geçirilecektir.  
576.2 İş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik ilgili kamu 
kurumları, üniversiteler, sendikalar ve STK'lar ile eğitim, seminer ve bilgilendirici faaliyetler 
düzenlenecektir 

On Birinci Kalkınma Planı 
       (2019-2023) 

2.4.5. Kentsel Altyapı 

b. Politika ve Tedbirler 

702.1. Kentiçi toplu taşımada trafik yoğunluğu ve yolculuk talebindeki gelişmeler dikkate alınarak 

öncelikle otobüs, metrobüs ve benzeri sistemler tercih edilecek, bunların yetersiz kaldığı 

güzergâhlarda raylı sistem alternatifleri değerlendirilecektir. 

On Birinci Kalkınma Planı 
(2019-2023) 

2.5.2.2. Kamuda Stratejik Yönetim 
b. Politika ve Tedbirler 

790.Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimlerinin kapasitesi güçlendirilecektir 

793.1 Kamu idarelerinde, iç kontrol sistemlerinin ve iç denetim uygulamalarının etkinliğini 

artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yoluyla kapasite artışı gerçekleştirilecektir. 
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Tablo 2. Üst Politika Belgeleri Analizi (Devam) 

Üst Politika Belgesi İlgili Bölüm/Referans Verilen Görevler/İhtiyaçlar 

2020 Yılı 
Cumhurbaşkanlığı Yıllık 

Programı 

2.2.1.2.6 Raylı Sistem Araçları 
c. Politika ve Tedbirler 

 

On Birinci Kalkınma Planın da belirlenen Tedbirlerle ilgili Yürütülecek faaliyetler ve Projeler 

Tedbir 388.1 

1. Raylı sistem araçları envanteri oluşturulacaktır. 

 2. Raylı sistemler alanında yerli firmaların tasarım ve üretim kapasitesi ortaya çıkarılacaktır. 3. 

Kuruluş bazında talep ve ihtiyaç analizi çalışması yapılacaktır. 

 

Tedbir 389.1.  

1-Milli elektrikli tren dizisi tasarımı kapsamında yerlileştirilen cer sistemi, boji, dişli kutusu ve tren 

kontrol sistemi bileşenlerinin test ve sertifikasyon süreçleri tamamlanacaktır.  

 

Tedbir 389.2. 

1-Prototip elektrikli tren dizisi üretilecek test ve sertifikasyon süreçleri tamamlanacaktır.  

2. Milli elektrikli tren dizisinin seri üretimine başlanacaktır. 

 

Tedbir 389.4. 

1-TÜVASAŞ tarafından geliştirilen 225 km/s hıza uygun milli elektrikli tren seti projesi kapsamında 

elde edilen yetkinlikler ilgili kamu kuruluşları ve özel sektör firmaları ile birlikte geliştirilerek iş planı 

hazırlanacaktır. 

 

Tedbir 389.5. 

1-Raylı sistem araç tedariğinde yüzde 60 yerlilik oranına ulaşılacaktır. 

 

Tedbir 389.6. 

1-Raylı sistem aracı ve yedek parça üreten kamu ve özel sektör kuruluşlarının kurumsal 

kapasitelerinin artırılması ile satış, pazarlama ve markalaşma konularında yol haritası geliştirilecektir. 

 

Tedbir 389.7. 

Raylı sistemler alanında lisansüstü eğitim verecek üniversiteler ilgili bölgelerdeki üretim potansiyeli 

dikkate alınarak belirlenecek ve eğitim programları hazırlanacaktır. 
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Tablo 2. Üst Politika Belgeleri Analizi (Devam) 

Üst Politika Belgesi İlgili Bölüm/Referans Verilen Görevler/İhtiyaçlar 

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı 
Yıllık Programı 

2.2.3.8 Lojistik ve Ulaştırma 
c. Politika ve Tedbir 

 

Tedbir 509.1 

1-Demiryolu sektörünün yeniden yapılandırılması amacıyla bir komisyon kurulacaktır.  

2. Komisyonun yapacağı çalışmalar doğrultusunda demiryollarında serbestleşme 

düzeyinin artırılması, organizasyonel yapının değiştirilmesi ve uygulamadaki 

aksaklıkların giderilebilmesi amacıyla 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının 

Serbestleştirilmesi Hakkında Kanunda değişiklik hazırlıkları yapılacak ve buna bağlı 

olarak TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü değiştirilecektir. 

Tedbir 511.3 

1-Demiryolu altyapı ve üst yapı araçlarında varlık yönetim sistemi kurulmasına yönelik 

çalışmalara başlanacak ve Coğrafi Bilgi Sistemleri temelli bir ara yüz tasarlanacaktır. 

2020-2022 Yeni 
Ekonomik Program 

(Orta Vadeli Program) 

  3.Kamu Maliyesi 
Politikalar ve tedbirler 

-KİT’ler, verimlilikleri artacak ve kamu maliyesine yükleri azalacak şekilde yeniden 

yapılandırılacaktır. 

-Kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmeyi kolaylaştıracak, şeffaflığı ve 

hesap verebilirliği artıracak program bazlı performans esaslı bütçeleme hayata 

geçirilecektir. 

-Kamu iç denetim Koordinasyon Kurulunun etkinliği artırılarak tüm kamu kuruluşlarında 

iç denetim uygulamaları ve kültürü yaygınlaştırılacaktır. 

-Kamuda kadro ve pozisyonları iş tanımları yapılacak, çalışanların yetkinlikleri 

belirlenecek, norm kadro çalışmaları gerçekleştirilecek, iş tanımı ve yetkinlikler dikkate 

alınarak norm fazlası personelin yeniden yerleştirilmesi yapılacak, hedef ve yetkinlik 

bazlı performans değerlendirme sistemi oluşturularak başarılı personelin 

ödüllendirilmesini sağlayacak Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulacaktır. 

2020-2022 Yeni 
Ekonomik Program  

(Orta Vadeli Program) 

4.Büyüme ve İstihdam 
Büyüme ile ilgili politika ve tedbirler 

 Proje bazlı yatırım teşvik sistemi başta olmak üzere; Ar-Ge, yenilikçilik ve teknolojik 

dönüşüm ile yüksek katma değerli ürünlerin üretimini desteklemeye yönelik 

uygulamalara, On Birinci Kalkınma Planı’nda yer alan kimya, ilaç- tıbbı cihaz, makine 

elektrikli teçhizat, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları olarak belirlenen imalat 

sanayi sektörleri önceliklendirilerek devam edilecektir. 

2020-2022 Yeni Ekonomik 
Program  

(Orta Vadeli Program) 

4.Büyüme ve İstihdam 
Verimlilik ile ilgili politika ve 

tedbirler 

Ar- Ge ve yeniliğin finansmanına yönelik etkin mekanizmalar devreye sokulacaktır. Bu 

kapsamda yenilikçi sanayi ve teknoloji şirketlerine uygun koşullarda uzun vadeli 

finansman imkânları sağlanacak, ayrıca alternatif finansman yöntemleri ve finansal 

araçlar geliştirilecektir. 
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Tablo 2. Üst Politika Belgeleri Analizi (Devam) 

Üst Politika Belgesi İlgili Bölüm/Referans Verilen Görevler/İhtiyaçlar 

2020-2022 Yeni Ekonomik 
Program  

(Orta Vadeli Program) 

Eylemler ve Projeler/Yerli 
ve Yenilikçi Üretim 

 -İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması ile ilgili süreçler planlama ve tasarım 
aşamasından başlayacak şekilde yeniden düzenlenecek, farklı kurumlar tarafından 
toplanan verilerin tek bir veri tabanına aktarılmasını ve işyerlerinden alınacak verilerin 
iş kazası ve meslek hastalıklarını önleme odaklı kullanılmasını temin edecek bir sistem 
geliştirilecektir. 
-Ülkemiz demiryolu yolcu ve yük taşımacılığının gelişimiyle uyumlu olarak elektrikli ana 
hat lokomotifi, demiryolu araçları ve dizel motor yerli ve milli olarak tasarımı yapılarak 
üretilecektir. 
-Türkiye’nin raylı sistemler alanında ihtiyacı olan araç, ürün ve kritik bileşenlerinin milli 
marka çatısı altında yerli imkânlarla üretilmesini koordine edecek özel amaçlı ve özel 
hukuk hükümlerine tabi görevli bir şirket kurulacaktır. 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı Stratejik Planı  

(2019-2023) 

Hedef kartları 
 

H1.2: Demiryolu ağını ve kent içi raylı sistemlerini yüksek standartlı, güvenli ve ülke 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yaygınlaştırmak. 
H1.3: Kent içi ulaşım altyapısının geliştirilmesine katkı sağlamak. 

TCDD Stratejik Planı  
(2019-2023) 

Hedef kartları 
 

H1.1:Yüksek hızlı tren ağının tamamlanması amacıyla faaliyetteki hatlara ek 1.900 km 

YHT hattının yapımı tamamlanarak hizmete sunulacaktır. 

H1.2:Yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapılabileceği 2.028 km Hızlı Tren hattı ile 

228 km konvansiyonel hattın yapımı tamamlanacaktır. 

H1.3:Alternatif finansman modelleri kullanılarak YHT (284 km Yüksek Hızlı Tren) ve 

HT (4.488 km Hızlı Tren) hatlarının yapımına başlanacaktır. 

H5.5:Raylı sistemlere ait araç, makine ve malzemelerin yerli ve milli olarak 

üretilmesine ve belgelendirilmesine yönelik Ar-Ge ve teknoloji yatırımları üniversite, 

kamu ve özel sektör işbirliğiyle geliştirilecektir 

Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı  
(2018-2020) 

Eylemler 
2.2.Tasarım gerektiren Ar-Ge ve ürün geliştirme projelerine ilişkin seçim ve 
değerlendirme kurullarına tasarım akademisyenleri veya profesyonelleri de dâhil 
edilecektir. 

Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı  
(2018-2020) 

Hedefler 4.Türk tasarımının ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlüğü ve bilirliği artırılacaktır. 
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2.5 Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetlerin Analizi 

TÜVASAŞ 94.752 m2’si imalat ve bakım-onarım faaliyetlerinin yürütüldüğü kapalı alan olmak 

üzere toplam 439.059 m2 alan içinde, yıllık 75 adet vagon imalat ve 500 adet vagon onarım 

kapasitesine sahip şekilde Tablo.3’de listelenen ürün/hizmetleri gerçekleştirmektedir. 

 

Tablo 3 Faaliyet Alanı- Ürün/Hizmet Tablosu 

Faaliyet Alanı Ürün / Hizmetler 

İmalat 

1. Elektrikli ve Dizel Tren Setleri 

2. Konvansiyonel Vagonlar 

3. Hafif Raylı Sistem ve Metro Araçları 

4. İş Vagonları 

5. Raylı Sistem Araç Komponentleri 

Onarım 

1. Elektrikli ve Dizel Tren Setleri 

2. Konvansiyonel Vagonlar 

3. Hafif Raylı Sistem ve Metro Araçları 

4. İş Vagonları 

5. Muhtelif Yedek Parçalar ve Komponentler 

Modernizasyon 

1. Elektrikli ve Dizel Tren Setleri 

2. Konvansiyonel Vagonlar 

3. Hafif Raylı Sistem ve Metro Araçları 

4. İş Vagonları 

Ar-Ge, Danışmanlık, Eğitim 

1. Ar-Ge 

2. Danışmanlık 

3. Eğitim 

 

İstanbul Sanayi Odası’nın araştırmasına göre Kuruluşumuz 2017 ve 2018 yıllarında 

Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu listesi içerisinde yer almıştır. 2018 yılında bu listedeki kamu 

kuruluşları arasında 9. sektöründe ise 1.sırada yer almıştır. Ürün/Hizmetlere İlişkin Satış ve 

Gelirlerimiz.  
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Tablo 4 Ürün/Hizmetlere İlişkin Satış ve Gelirlerimiz 

 

Ürün / Hizmet 

Gerçekleştirilen Satış Miktarı 

(Birim) 

Satışlardan Sağlanan Gelir (Bin TL) 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

 

İM
A

L
A

T
 

Elektrikli ve 
Dizel Tren 
Setleri 

 36 46 42 22  151.532 208.961 252.188 10.160 

Konvansiyonel 
Vagonlar 

14    30 39.126    78.392 

Hafif Raylı 
Sistem ve Metro 
Araçları 

          

İş Vagonları           

Raylı Sistem 
Araç 
Komponentleri 

340 93 109   1.137 198 373   

O
N

A
R

IM
 

Elektrikli ve 
Dizel Tren 
Setleri 

18 14 19 53 58 19.329 24.636 23.207 86.701 104.904 

Konvansiyonel 
Vagonlar 

260 178 232 182 237 71.970 58.747 82.121 68.025 122.898 

Hafif Raylı 
Sistem ve Metro 
Araçları 

          

İş Vagonları           

Muhtelif Yedek 
Parçalar ve 
Komponentler 

1.126 2.652 3.396 2.703 1.820 46.954 43.131 51.141 56.961 63.673 

 

M
O

D
R

N
İZ

A
S

Y
O

N
 

Elektrikli ve 
Dizel Tren 
Setleri 

          

Konvansiyonel 
Vagonlar 

89 48 44 53 20 14.710 12.199 7.035 24.303 10.542 

Hafif Raylı 
Sistem ve Metro 
Araçları 

          

İş Vagonları           
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2.6 Paydaş Analizi 

Kuruluşumuzun 2020-2024 Stratejik Planı, katılımcı bir anlayışla paydaş görüşleri gözetilerek 

hazırlanmıştır. Kurumun doğrudan ürün ve hizmetlerinin kullanıcıları ile üretim faaliyetlerini ve 

hizmetlerini yürütürken işbirliği içerisinde olduğu taraflar, paydaş analiziyle daha net bir 

biçimde ortaya konulmuştur. 

2.6.1 Paydaşların Önceliklendirilmesi 

TÜVASAŞ 2020-2024 Stratejik Planı hazırlanırken paydaş görüşlerinin alınması ve plana 

yansıtılmasında etkinlik sağlamak amacıyla TÜVASAŞ paydaşları önceliklendirilmiştir. 

Paydaşlar ve ilgili paydaşların Etki - Önem dereceleri Tablo 5.’de gösterilmektedir. 

Tablo 5 Paydaşların Önceliklendirilmesi 

Paydaş Listesi 
Paydaş 

Türü 
Paydaş 
Sınıfı 

Etki Önem Önceliği Davranış 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı 

Dış TO 5 5 Yüksek BÇ 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Dış TO 5 5 Yüksek BÇ 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış TO 5 5 Yüksek BÇ 

Diğer Bakanlıklar Dış TO 3 3 Orta ÇÇ, B 

Kamu İhale Kurumu Dış TO 5 5 Yüksek BÇ 

TCDD Dış TO 5 5 Yüksek BÇ 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Dış M 5 5 Yüksek BÇ 

Bağlı Ortaklıklar 
Dış 

T, M, 
SO 

3 3 Orta ÇÇ, B 

Diğer Belediyeler ve İştirakleri Dış M 2 2 Düşük İzle 

Diğer Müşteriler Dış M 2 2 Düşük İzle 

Sayıştay Dış TO 5 5 Yüksek BÇ 

Tedarikçiler Dış T 5 5 Yüksek BÇ 

Alt Yükleniciler Dış SO 5 5 Yüksek BÇ 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Dış TO, M 3 3 Orta ÇÇ, B 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Dış M 2 2 Düşük İzle 

Sakarya Üniversitesi Dış SO, T 2 2 Düşük İzle 

Diğer Üniversiteler Dış SO, T 2 2 Düşük İzle 

TÜBİTAK Dış SO, T 3 3 Orta ÇÇ, B 

Sendikalar Dış TO 5 5 Yüksek BÇ 

TSE Dış T 4 4 Yüksek BÇ 

Sakarya Valiliği Dış TO 3 3 Orta B 

Yönetim Kurulu İç TO 5 5 Yüksek BÇ 

Çalışanlar İç Ç 5 5 Yüksek BÇ 

Eurotem Dış M, T 3 3 Orta ÇÇ, B 

Hyundai Rotem Dış SO, T 3 3 Orta ÇÇ, B 

Bankalar Dış SO 2 2 Düşük İzle 

Vatandaş Dış M 2 3 Düşük İzle 

Paydaş Sınıfı: SO: Stratejik Ortak, TO: Temel Ortak, M: Müşteri, Ç: Çalışan, T: Tedarikçi 

Davranış: BÇ: Birlikçe Çalış, ÇÇ: Çıkarlarını Gözet-Çalışmalarına Dâhil Et, İ: İzle, B: Bilgilendir.
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2.6.2 Paydaşların Değerlendirilmesi 

Durum analizinin bu aşamasında TÜVASAŞ’ın sunduğu ürün ve hizmetlerle paydaşları ilişkilendirilmiştir. İlişkilendirme sırasında her bir ürün / 

hizmet için ilgili paydaşın durumu Hizmet Ortağı (HO) mı, Hizmet Yararlanıcısı (M) mı olduğu ortaya konmuştur. Yapılan çalışmanın sonucunda 

oluşturulan Paydaş-Ürün/Hizmet Matrisi Tablo 6’de yer almaktadır. 

 

Tablo 6 Paydaş – Ürün/Hizmet Matrisi 

FAALİYET ALANLARI 
Faaliyet Alanı 1:  

İmalat 
Faaliyet Alanı 2:  

Onarım 
Faaliyet Alanı 3: 
Modernizasyon 

Faaliyet Alanı 4:  
Ar-Ge, Danışmanlık, 

Eğitim 

 
 

E
le

k
tr

ik
li

 v
e

 D
iz

e
l 

T
re

n
 S

e
tl

e
ri

 

K
o

n
v

a
n

s
iy

o
n

e
l 

V
a

g
o

n
la

r 

H
a
fi

f 
R

a
y

lı
 

S
is

te
m

 v
e

 M
e

tr
o

 

A
ra

ç
la

rı
 

İş
 V

a
g

o
n

la
rı

 

R
a
y

lı
 S

is
te

m
 

A
ra

ç
 

K
o

m
p

o
n

e
n
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e

ri
 

E
le

k
tr
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e

 D
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e
l 

T
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n
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e
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e
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K
o

n
v

a
n

s
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o
n

e
l 

V
a

g
o

n
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r 

H
a
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f 
R

a
y
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S
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m

 v
e

 M
e
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o

 

A
ra

ç
la

rı
 

İş
 V

a
g

o
n

la
rı

 

M
u

h
te

li
f 

Y
e

d
e
k

 

P
a

rç
a

la
r 

v
e

 

K
o

m
p

o
n

e
n
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e

r 
 

E
le

k
tr
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 v
e

 D
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e
l 

T
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n
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e
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e
ri

 

K
o

n
v

a
n

s
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o
n

e
l 

V
a

g
o

n
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r 

H
a
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f 
R

a
y
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S
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m
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e
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e
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o

 

A
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ç
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İş
 V

a
g

o
n
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rı

 

A
r-

G
e

 

D
a
n

ış
m

a
n

lı
k
 

E
ğ

it
im

 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 
Bütçe Başkanlığı 

HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO    

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı 

HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO    

Hazine ve Maliye Bakanlığı HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO    

Diğer Bakanlıklar HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO    

Kamu İhale Kurumu HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO    

TCDD HO HO HO 
HO/
M 

HO/M HO HO HO 
HO/
M 

HO/M HO HO HO HO/M    

TCDD Taşımacılık A.Ş. M M M M M M M M M M M M M M   M 

Bağlı Ortaklıklar (TÜDEMSAŞ 
TÜLOMSAŞ) 

HO HO HO HO HO/M HO HO HO HO HO/M HO HO HO HO    

Sayıştay HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO    

Tedarikçiler HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO    

Alt Yükleniciler HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO    

Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi 

  M     M     M     

 

ÜRÜN HİZMETLER 

PAYDAŞLAR 
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Tablo 6 Paydaş – Ürün/Hizmet Matrisi 

FAALİYET ALANLARI 
Faaliyet Alanı 1:  

İmalat 
Faaliyet Alanı 2:  

Onarım 
Faaliyet Alanı 3: 
Modernizasyon 

Faaliyet Alanı 4:  
Ar-Ge, Danışmanlık, 

Eğitim 
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İş
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 D
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İş
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A
r-

G
e

 

D
a
n
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a
n
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E
ğ
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Diğer Belediyeler ve İştirakleri   M     M  M   M     

Makine ve Kimya Endüstrisi 
Kurumu 

HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO    

Sakarya Üniversitesi                 HO 

Diğer Üniversiteler                HO HO 

TÜBİTAK               HO HO HO 

Sendikalar HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO    

TSE HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO    

Diğer Müşteriler M M M M M M M M M M M M M M    

Yönetim Kurulu HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO    

Çalışanlar HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO 

Eurotem 
HO/
M 

HO/M HO/M 
HO/
M 

HO/M 
HO/
M 

HO/M HO/M 
HO/
M 

HO/M HO/M 
HO/
M 

HO/M HO/M    

Hyundai Rotem 
HO/
M 

HO/M HO/M 
HO/
M 

HO/M 
HO/
M 

HO/M HO/M 
HO/
M 

HO/M HO/M 
HO/
M 

HO/M HO/M    

Bankalar HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO    

Vatandaş M M M M M M M M M M M M M M    

ÜRÜN HİZMETLER 

PAYDAŞLAR 
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2.6.3 Paydaşların Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi 

 

TÜVASAŞ’ın müşteri, tedarikçi ve proje ortaklarından oluşan Dış Paydaşları ve TÜVASAŞ 

çalışan ve yöneticilerinden oluşan İç Paydaşları ile bir araya gelinmiş ve paydaşların görüşleri 

alınmıştır. Dış Paydaşların değerlendirilmesi aşamasında ayrıca birebir görüşlerine 

başvurulacak Dış Paydaş listesi de belirlenmiştir. Belirlenen Paydaşlardan 106’sı 28 Mart 2019 

tarihinde gerçekleştirilen Dış Paydaş Ortak Akıl Platformu® (OAP) çalışmasına katılım 

sağlamıştır. Dış Paydaşlardan PESTLE ve GZFT Analizlerine girdi oluşturacak görüşlerini 

paylaşmaları ve TÜVASAŞ’ın gelişimine yönelik önerilerini iletmeleri istenmiştir. 

 

Kuruluşumuzda farklı birim ve statülerde çalışan yönetici, mühendis, işçi, memur personelden 

oluşan çalışma grubuyla bir İç Paydaş Ortak Akıl Platformu® (OAP) toplantısı 

gerçekleştirilmiştir. 8 Nisan 2019 tarihindeki çalışmaya 64 TÜVASAŞ çalışanı katılmıştır. İç 

Paydaşlar da TÜVASAŞ’ın GZFT analizine girdi oluşturacak durum tespit ifadeleri 

belirlemişler, Kuruluşun iyileştirmeye açık alanlarını geliştirmeye yarayacak öneriler ortaya 

koymuşlardır.  

 

İç ve Dış Paydaş Ortak Akıl Platformu® (OAP) çalışmalarındaki çıktıların tamamı 

değerlendirilmiş, analiz edilmiş ve TÜVASAŞ’ın nihai GZFT ve PESTLE Analizi tablolarına girdi 

teşkil etmiştir. Değerlendirmeler ve analizler sonucu geliştirilen öneriler amaç ve hedeflerin 

oluşturulmasına ışık tutmuştur. 

 

2.7 Kuruluş İçi Analiz 

Bu bölümde Kuruluşun; 

 İnsan kaynakları yapısına, 

 Kurum kültürüne,  

 Teknoloji ve bilişim altyapısına, 

 Fiziki ve mali kaynaklarına 

 

ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir. 

 

2.7.1 İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi 

Bu bölümde, Kurumumuzun organizasyonel yapısı, 2015-2019 döneminde İnsan Kaynakları 

demografik verileri ile personel yapısı değerlendirilmiştir. 
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2.7.1.1 Organizasyon Yapısı 
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Şekil 1 Organizasyon Şeması 

 

2.7.1.2 İnsan Kaynakları Demografik Verileri  

2015-2019 yılları arasında toplam personel sayısının yıllara göre değişimi Şekil 2’de verilmiştir.  

 

Şekil 2. Toplam Personel Sayısı (2015-2019) 

 

2019 yılı güncel verileri incelendiğinde toplam personel sayısının 1538 olduğu görülmektedir. 

Son 5 yıllık veriler değerlendirildiğinde personel sayısının en fazla olduğu birimler İmalat 

Fabrikası Müdürlüğü ve Onarım Fabrikası Müdürlüğüdür. 

 

2019 yılı unvan bazında personel sayıları ise Şekil 3’de verilmiştir; 

 

Şekil 3. Unvan Bazında Personel Sayısı 
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2019 yıllı unvan bazlı dağılımlar incelendiğinde, elde edilen verilere göre işçi sayısının, toplam 

sayının ortalama %45’i kadar olduğu gözlenmiştir. 

2019 yılı itibari ile Kurum genelinde kadın/erkek personel (taşeron personel hariç) verileri (%) 

Şekil 4’de verilmiştir. 

 

Şekil 4. Cinsiyete Göre Personel Yüzdesi (2019) 

Tablo incelendiğinde, 2019 yılı itibari ile erkek çalışan sayısı kadın çalışan sayısının yaklaşık 

13 katından fazladır. 

2019 yılı itibariyle Kurumun kendi personelinin (taşeron dışında) yaş gruplarına göre 

dağılımına dair veriler Şekil 5’de yer almaktadır. 

 

Şekil 5. Yaş Dağılımına Göre Çalışan Yüzdesi (2019) 
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Kurum genelinde yaş gruplarına göre çalışan sayı yüzdeleri incelendiğinde çalışanların en çok 

45-54 yaş grubunda yer aldıkları daha sonra 25-34 yaş grubunda ve 35-44 yaş grubunda yer 

aldıkları görülmektedir. 

Yine 2019 yılı baz alınarak Kurumun kendi personelinin (taşeron dışında) öğrenim durumu 

incelendiğinde oluşan durum Şekil 6’de verilmiştir. 

 

Şekil 6. Öğrenim Durumuna Göre Çalışan Yüzdesi  

Lisans mezunu personel sayısı toplam personel sayısının yaklaşık %24’ünü oluşturmaktadır. 

Yüksek lisans ve doktora mezunu personelin toplam sayısının, toplam personel sayısına oranı 

yaklaşık %4 olarak görülmektedir. 

2015-2019 yılları arasında Kurumun kendi personelinin (taşeron dışında) deneyim süreleri (%) 

Şekil 7’da verilmiştir. 

 

Şekil 7. Deneyim Sürelerine Göre Çalışan Yüzdesi 

3

11

46

12

24

3

0,5 0,5 0

2019 YILI (%)

İlkokul

Ortaokul

Lise

Önlisans

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

Profesör

Çırak Okulu

31%

27%

5%

4%

16%
5%

12%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

0-5 6-10 Yıl 11-15 Yıl 16-20 Yıl 21-25 Yıl 26-30 Yıl 31 Yıl+

2015 2016 2017 2018 2019



37  

2019 yılı incelendiğinde, 0-5 yıl (465) ve 6-10 yıl (407) deneyimli personel sayıları diğer 

deneyim sürelerine göre daha yüksektir. 

2.7.1.3 Personel Yapısı 
Kuruluşumuz personeli demografik verileri incelendiğinde yaş ortalamasının yüksek olduğu 

buna karşın deneyim süreleri ortalamasının ise düşük olduğu görülmektedir. GZFT Analizi 

kapsamında güçlü yön olarak da “Sektörün gerektirdiği alanlarda uzmanlığa sahip kalifiye 

personelin varlığı” şeklinde ifade yer almaktadır. Öte yandan PESTLE Analizi’nin sosyal çevre 

başlığı altında “Demiryolu sektörünün gelişmesine paralel olarak yeterli yetkin personel 

olmaması” ifadesi yer almaktadır. Tüm bu tespitler bir araya getirildiğinde TÜVASAŞ’ın sahip 

olduğu bu güçlü yönünü kaybetmeden sürdürebilmesi için kurumsal hafızanın yeni personele 

de yaygınlaştırılması ve deneyim paylaşımı ile personel yetkinliğinin daha da arttırılmasının 

faydalı olacağı görülmektedir. Bu yaklaşımın sistematik bir şekilde işleyebilmesi için 

Kuruluşumuzda Akademi kurulması çalışmaları sürdürülmektedir. 

TÜVASAŞ’ın demiryolu sektöründe öncü kuruluş olma vizyonuna paralel olarak ihtiyaç duyulan 

teknik yetkinliklerin görev ve unvan bazında tanımlanarak, Akademinin hem kuruluş 

personeline hem de sektöre hizmet edecek şekilde yapılandırılması planlanmaktadır. 

2.7.2 Kurum Kültürü 

TÜVASAŞ’ın kurum kültürünün analiz edilmesi sürecinde Kurumsal Değerlendirme Anketi ile 

Kurum İklim Ölçekleri uygulanmış, iç paydaş çalıştayının kurum kültürüyle ilişkili güçlü-zayıf 

yön çıktıları değerlendirilmiş, kurum kültürünü geliştirmeye yönelik öneriler dikkate alınmış ve 

son olarak Kurum yöneticileriyle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. 

Kurumsal Değerlendirme Anketi analiz çalışması sonucunda “Yalın bir yönetim anlayışı” 

ifadesi orta ve üst düzey yönetici kademesinin yanıtlarına göre ilk üçte yer alan iyileştirmeye 

açık alan olarak görülmektedir.  

Üst Düzey Yönetimin gözünden bakıldığında “Birimler arası iletişim” en düşük fark değerine 

sahipken, çalışanlar nezdinde bu başlık orta sıralarda yer almaktadır. 

Çalışanlar gözünde ise “standart iş akışları” başlığı önem derecesi ile Kurumda var olma 

düzeyi arasında farkın en düşük olduğu ifadelerdendir. İşçiler özelinde bakıldığında “kurumsal 

değişime öncülük” önemli görülmekle birlikte Kurumda var olma düzeyi de iyi seviyededir.  

Çalışan statüsü ayırt etmeksizin yapılan değerlendirmeye ilişkin sonuçlar Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7 Tüm Katılımcılar Bazında Kurumsal Değerlendirme Anket Sonuçları 

İfade Önem Derecesi Var olma Düzeyi Fark 

Uzun vadeli yönetim anlayışı 4,5 2,4 2,1 

İş akışlarını iyileştirme 4,5 2,5 2,0 

Çalışan görüşlerine önem verme  4,2 2,4 1,8 

Yalın bir yönetim anlayışı 4,3 2,5 1,8 

Çalışan motivasyonu 4,3 2,6 1,7 

Karar verme süreçlerine çalışanların katılımı 3,9 2,3 1,7 

Yenilikçilik ve iyileştirme 4,4 2,8 1,6 

Kurumsal değişime öncülük 4,2 2,7 1,5 

Çalışanın kuruma bağlılığı 4,4 2,9 1,5 

Kurumsal şeffaflık 4,2 2,7 1,5 
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Tablo 7 Tüm Katılımcılar Bazında Kurumsal Değerlendirme Anket Sonuçları(Devam) 

Çalışanlar arası sağlıklı iletişim 4,3 2,9 1,4 

Birimler arası iletişim 4,2 2,8 1,4 

Standart iş akışları 4,2 3,1 1,1 

Kurum kültürü anket analizinde; katılımcıların her bir ifadeye katılma durumları için verdikleri 

puanların ortalamasına göre anket ifadeleri aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde en yüksek 

puandan en düşük puana doğru sıralanmıştır (En yüksek puan 5, en düşük puan 1’dir). 

Tablo 8 Kurumsal İklim Ölçeği Anket Sonuçları 

İfade Ortalama Puan 

Yaptığım işte kendimi verimli hissediyorum. 3,72 

Kurum çalışanları işlerinden gurur duyarlar. 3,38 

Başka bir kurumdan teklif gelse bile çoğu çalışan burada çalışmayı tercih eder. 3,38 

Kurumum, iyi bir çalışma ortamı olarak başkalarına da tavsiye edilebilir. 3,36 

Yöneticiler tüm çalışanlara karşı saygılı davranmaktadır. 3,14 

Çalışanlar, kurumun başarısı için gerekli fedakârlığı yapmaktadır. 3,00 

Yöneticiler ve çalışanlar arasında iyi iş ilişkileri vardır. 2,99 

Çalışanlar birbirlerine karşı güven içindedir. 2,88 

Yöneticiler işlerine ve hedeflerine çok önem vermektedir. 2,86 

Yöneticiler ve çalışanlar, işe ilişkin hedefleri ve sorumlulukları paylaşmaktadır. 2,81 

İşlerin etkili ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinde birimler arasında işbirliği vardır. 2,78 

Yöneticiler karar alırken çalışanların düşüncelerini de göz önünde bulundurmaktadır. 2,77 

Yöneticiler, çalışanlardan gelen yeni fikirleri ciddiye alır ve uygular. 2,73 

Çalışanlar kendilerine değer verildiğini hissetmektedir. 2,64 

Birimler, işlerin verimli bir şekilde yerine getirilmesi konusunda önemli bilgileri 

zamanında birbirlerine aktarır. 
2,60 

İş ve sorumluluklar çalışanlar arasında adil bir şekilde dağıtılmıştır. 2,12 

Genel Ortalama 2,95 

 

Tabloda yer alan kırmızı çizgi genel ortalama puanını ifade etmektedir. Ortalamanın üstünde 

kalan ifadeler olumlu, altında kalan ifadeler ise iyileştirmeye açık alanlar olarak 

değerlendirilebilir. Buna göre çalışanlar kendilerini yaptıkları işlerde verimli hissetmekle birlikte 

TÜVASAŞ’da çalışmaktan gurur duymaktadırlar. Başka iş imkânları olsa da TÜVASAŞ’da 

çalışmaya devam ederim (3,38) ve başkalarına da TÜVASAŞ’da çalışmayı tavsiye ederim 

(3,36) ifadelerinin ortalamalarına bakıldığında kurum aidiyetinin yüksek olduğu söylenebilir. 

Katılımcılar yöneticilerin çalışanlara karşı saygılı davrandığını (3,14) düşünmekle birlikte 

çalışanların kendilerine değer verildiğini hissetmediklerini (2,64) öne çıkarmaktadırlar. Anket 

ortalama değerine en uzak ifade kurumda iş ve sorumlulukların adil dağıtıldığına (2,12) yönelik 

ifadedir. 

Kurum İklimi Ölçeği Anketi kapsamında yapılan değerlendirmelere göre çalışanların Kuruma 

aidiyetleri yüksek ancak motivasyonları düşüktür. Bu da personelin kendisini verimli 
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hissetmesine rağmen iş verimini ve uzun vadede iş tatminini düşürebilecek etkenlerdendir. 

Yönetim olarak bu durumun göz önüne alınması ve Kurum personelinin motivasyonunu 

yükseltecek yaklaşımlarda bulunulması faydalı olacaktır. Motivasyon yükseltme formülü olarak 

sosyal aktivitelerin yanı sıra iş ve sorumlulukların dağıtılmasında net kriterlerin belirlenmesi, 

birimler arası iletişim ve işbirliğinin arttırılması, çalışanların da karar süreçlerine katılmalarının 

sağlanması gibi gözle görülmeyen etkenlerin daha büyük etki yaratacağı değerlendirilmektedir. 

Kurum kültürü analizi kapsamında uygulanan anketlerin yanı sıra birebir personel görüşmeleri 

de yapılmıştır. Görüşmeler sırasında yarı yapılandırılmış mülakat tekniği uygulanmıştır. Gerek 

yöneticiler olsun gerek işçi ve memur personelin en sık dile getirdiği ifade çalışanın bağlı 

olduğu yönetici ile iletişimi sağlayabildiği ancak Üst Yönetimle ortak bir platformun olmadığı 

yönündedir. 

Faaliyetler ile ilgili birimler arası iletişimin zayıf olduğu ve mevcut iletişim kanallarının aktif 

kullanılmadığı belirtilmiştir. Bu durumun özellikle Milli Tren Projesi gibi önemli işlerde daha 

önem kazandığı vurgulanmaktadır. 

Görüşme yapılan Kurum çalışanlarına göre TÜVASAŞ teknik altyapı açısından hem fiziki 

şartlar hem de insan kaynağı olarak iyi düzeydedir. Personelin teknoloji adaptasyonunun 

yüksek olduğu da ayrıca dile getirilmiştir. 

2.7.3  Fiziki kaynaklar  

TÜVASAŞ’ ta yolcu taşıyan her türlü raylı taşıt aracının dünya standartlarında üretilmesi, 

testlerinin yapılması ve onaylanması ile ilgili mevcut talepleri karşılayacak her türlü ekipman 

ve altyapı mevcuttur. Bu altyapı ile araçların imalat, periyodik bakım-onarım ve revizyonları 

aynı personel ile aynı atölyelerde ve aynı iş istasyonlarında yapılmaktadır. Ortak kaynakların 

farklı tipte işler için kullanılmaya çalışılması her bir işin olması gerektiğinden daha uzun 

sürelerde yapılması sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Ülkenin yüksek sayıdaki araç ihtiyacının 

en verimli ve en hızlı şekilde karşılanabilmesi için mevcut atölye yapılandırmalarının seri imalat 

altyapısına dönüştürülmesi ve yeni atölyelerin de seri imalata uygun bir şekilde yapılması 

planlanmaktadır. Yapılacak olan yerleşim planı düzenlemelerinde ortaya çıkacak olan 

ihtiyaçlar yatırım programları kapsamında karşılanacaktır. 

Kuruluşumuzun mevcut Makine / Tezgâh Envanteri Ek 2’de listelenmiştir. TÜVASAŞ’ a ait 

araçlar ve bina varlıklarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. 

 

Tablo 9 TÜVASAŞ Araç Envanteri 

Araç Türü Araç Sayısı 
Araç Mülkiyeti  

(Kira/sahip) 

Binek Araçlar 13 
Kira:9  

Sahip:61 
İş Makinaları 57 

TOPLAM 70 
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Tablo 10 TÜVASAŞ Bina Varlıkları 

Binanın Cinsi Adedi 

Binanın Mülkiyeti 

(Kira/Bedelsiz 

tahsis/sahip) 

Binanın Toplam Kapalı 

Alanı  

Hizmet binası 

Toplam alan:329.000 m2 
85  Kira 92.000 m2  

Lojman 

Toplam alan: 110.000 m2 
153  Kira 10.700 m2  

Sosyal tesis (Lojmanlar) 

Sosyal tesis (Fabrika içi) 

2 

3 
Kira 

1050 m2 

1600 m2  

Laboratuvar  1 Kira            360 m2 

 

2.7.4 Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi 

Bilişim teknolojileri alanındaki yenilikler, Kuruluşumuz tarafından yürütülen faaliyetlerin daha 

etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla takip edilmekte ve gerekli altyapı, sistem 

ve benzeri dönüşümler ile güncellemeler gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde birimlerin bilgiye 

erişim düzeyi arttırılmakta, her türlü elektronik doküman ve bilgi, yetki seviyeleri dâhilinde 

kurum içi intranet ve dış kullanıcılara yönelik internet üzerinden paylaşıma sunulmaktadır. 

Kuruluşumuzda 60 Mbps metro ethernet internet bağlantısı bulunmaktadır. Bilgi işlem 

sisteminin sorunsuz ve kesintisiz çalışması için kurumsal ağda son teknolojiye sahip 

donanımlar kullanılmaktadır. 

Kuruluşa ait fiziksel sunucu, sanal sunucu, güvenlik donanımları, disk ünitesi ve yedekleme 

donanımı ile 50 TB disk kapasitesi bulunmaktadır. 

Kuruluş ihtiyaçlarına göre, güvenlik duvarı, antivirüs, e-posta antivirüs ve antispam, iç ağ 

tarama, loglama, sunucu zafiyet tarama yazılımları kullanılarak kuruluş sistemlerine içeriden 

ve dışarıdan yapılacak olan saldırılara karşı gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Penetrasyon 

(sızma) testleri yapılmış ve gerekli düzeltmeler tamamlanmıştır. Siber Olaylarla Mücadele Ekibi 

(SOME) kurulmuş ve ekip üyelerine gerekli eğitimler verilmiş olup, gelen siber olaylara 

ivedilikle müdahale edilmektedir. 

Bununla birlikte, siber güvenlik kapsamında teknoloji geliştikçe bilgi varlıklarının güvenliğinin 

bütünüyle sağlanması amacıyla, son teknoloji ile geliştirilmiş yeni nesil web güvenlik 

servislerinin eklenmesi gerekmektedir. 

Kuruluşta Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Kurumsal Kaynak Planlama yazılımı 

(ERP), Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim (CAD/CAM) yazılımları mevcuttur ve etkin bir 

şekilde ilgili birimlerce kullanılmaktadır. 

2.8 Finansal Analiz  

TÜVASAŞ’ın mevcut durum analizi çalışmaları kapsamında finansal durumunun analizine 

yönelik yapılan çalışmalar sırasında 2014 – 2018 yılları için cari oran, likidite oranı, kaldıraç 

oranı, varlık devir hızı, stok devir hızı, alacak devir hızı, alacakların ortalama tahsil süresi, net 

kâr marjı, varlık kârlılığı ve öz sermaye kârlılığına yönelik analizler yapılmıştır.  

Finansal durum ile ilgili veriler ve yapılan analizlere ilişkin değerlendirmeler Tablo 11’de 

verilmiştir. 
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Tablo 11 Finansal Analiz Tablosu 

 2014 2015 2016 2017 2018 DEĞERLENDİRME 

CARİ ORAN 

(Dön.V./K.V.B.) 
1.80 1.36 1.23 1.21 1.21 

Kısa vadeli borçların karşılanma performansını analiz eder. 

Cari oranın 1,5 veya 2 olması yeterli görülür.2014-2015 

Dönen varlıklar artış oranı %66,53 iken KVB %120,60 

olmuştur. 2015-2016; Dönen varlıkların artış oranı %38 

iken K.V.B.ın artış oranı %52’dir. 2017-2018; Dönen 

varlıkların azalış oranı %31 iken K.V.B.ın azalış oranı %31 

olmuştur. 

LİKİDİTE ORANI 

{(Dön.V.-

Stoklar)/K.V.B.} 

0.31 0.34 0.15 0.16 0.32 

Finansal aracın paraya dönüşme kolaylığını ifade eder. 

Güvenlik sınırı 1’dir. 1’in üzerindeyse KVB’ı karşılamakta 

sorun yaşanmayacaktır. 

Mezkur yıllarda Cari orandaki değişme çok az olduğu 

halde stokların artışı bu oranı aşağıya çekmektedir. 

Stokların üretime gitmesi bu oranı olumlu etkiler. 

KALDIRAÇ 

ORANI 

(Toplam 

Borçlar/Toplam 

Varlıklar) 

0.47 0.66 0.74 0.76 0.68 

Şirket varlıklarının yüzde kaçının yabancı kaynaklar ile 

karşılandığını belirler. 1’in üzerinde olması arzu edilir. 

2014-2015 aktif varlıkların artış oranı  %56,02 iken ; 

borçların artış oranı %118,06’dır.  

2015-2016; Aktif varlıkların artış oranı %35 iken Borçların 

artış oranı %52’dir. 2017-2018; Aktif varlıkların azalış oranı 

%22 iken Borçların artış oranı %31’dir. 

VARLIK DEVİR 

HIZI 

(Net 

Satışlar/Toplam 

Varlıklar) 

0.64 0.54 0.61 0.73 1.22 

Varlıklara yapılan yatırım seviyesini belirler. 2 olması 

yeterli görülür. 2014-2015 aktif varlıkların artış oranı  

%56,02 iken net satışların artış oranı %31,90’dir.   

2015-2016; Aktif varlıkların artış oranı  %35, Net Satışların 

artış oranı %50’dir. 2017-2018; Aktif varlıkların azalış oranı 

%22 iken Net Satışların artış oranı %30dir. 

STOK DEVİR HIZI  

(Net Sat./Stoklar) 
0.94 0.82 0.76 0.92 2.07 

İşletmenin bir yıl içerisinde stoklarını ortalama kaç kez 

yenilediğini gösterir. Geçmiş döneme göre yükselmesi 

doğru olur. Yıllar itibariyle stokların mamul olarak çıkışının 

artması olumludur. Elde stok bulunması finansman maliyeti 

olarak yansımaktadır. 
ALACAK DEVİR 

HIZI 

(Net Sat./ Ort. 

Tic.Alacaklar) 

75.16 9.81 14.07 174 398 

Alacakların yılda kaç defa tahsil edildiğini gösterir. Alacak 

devir hızı arttıkça alacakların likidite değeri artar. Oranın 

büyümesi vadelerin kısaldığını, küçülmesi ise vadelerin 

uzadığını gösterir. Ticari alacaklarımız yıldan yıla 

azalmıştır. ALACAKL. ORT. 

TAHSİL SÜRESİ 

(360/Alacak Devir 

Hızı) 

4.79 36.70 25.59 2.07 0.90 

İşletme fonlarını ortalama ne kadarlık bir süre için 

alacaklara bağladığını gösterir. 0 a ne kadar yakınsa şirket 

için o kadar olumludur. 

  0.04 0.01    

NET KÂR MARJI  

(Net Kâr/Net Sat.) 
0.0001 0.0069 0.0075 0.0004 0.0106 

%20’nin üzerindeki oranlar tercih edilir. Oranın yüksek 

olması Şirketin verimli olduğunu gösterir. 2014-2015 net 

karımızın artış oranı %9927,81 net satışların artış oranı 

%31,90’dır.  

2015-2016; Net karımızın artış oranı %64, Net Satışların 

artış oranı %50’dir. 2017-2018; Net karımızın artış oranı % 

3371, Net Satışların artış oranı %30’dur. 
VARLIK 

KÂRLILIĞI  

(Net 

Kâr/Topl.Varlıklar

) 

0.0001 0.0038 0.0046 0.0003 0.013 

Şirket varlıklarının kâr yaratmada ne kadar etkin olduğunu 

gösterir. Ne kadar büyükse şirket başarılıdır. 2014-2015 

net karımızın artış oranı %9927,81, Aktif varlıkların artış 

oranı %56,02’dir. 

2015-2016; Net kârımızın artış oranı %64, Aktif varlıkların 

artış oranı %35, 2017-2018; Net kârımızın artış oranı % 

3371, Aktif varlıkların azalış oranı %22’dir. 
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Tablo 11 Finansal Analiz Tablosu (Devam) 

 2014 2015 2016 2017 2018 DEĞERLENDİRME 

ÖZSERMAYE 

KÂRLILIĞI  

(Net 

Kâr/Özsermaye) 

0.0001 0.0109 0.0176 0.0012 0.04 

İşletme ortaklarının koydukları sermaye karşılığında 

ne kadar kâr elde ettiklerini gösterir. 2014-2015 net 

karımızın artış oranı %9927,81. Özsermayemizin 

artış oranı %1,1’dir 

2015-2016; Net kârımızın artış oranı %64, 

özsermayemizin artış oranı %2’dir. 2017-2018; Net 

kârımızın artış oranı %3371, özsermayemizin artış 

oranı %4’dür. 

BÜTÇE 

TRANSFERLERİ 

ÖNCESİ 

BORÇLANMA 

GEREĞİ 

 

-9.528 

 

-66.502 

 

-146.678 

 

-25.252 

 

143.666 

 

TRANSFERLER 

SONRASI FDF 

 

-9.528 

 

-66.502 

 

-146.678 

 

-25.252 

 

143.666 

Şirket tarafından yaratılan fonlardan toplam 

finansman ihtiyacının düşülmesi sonucu oluşur. (-) 

çıkması finansman ihtiyacını gösterir. Faiz dışı 

(FDF)olumsuz etkilemiştir. 

FAALİYET 

GEL./FAALİYET 

GİD. 

1.00 1.00 1.01 1,00 1,01 
Faaliyet gelirlerimizin giderlerimizi karşılama oranı 

olup 1 ve üstü olması istenir. 

Şirketimizin 2014-2015-2016 mali tablolardaki veriler kullanılarak elde edilen oran analizleri 

sonucunda; 

-Yıllar itibariyle ciddi bir artış eğiliminde olan ilk madde ve malzeme stok edinimlerinin 

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

değerlendirilen Şirket ihale mevzuatına ilişkin birtakım düzenlemelerin yeniden gözden 

geçirilmesi, Ana Teşekkül tarafından sipariş edilen ve malzeme edinimleri sağlanan gerek 

imalat gerekse bakım onarım işlerine ait bütçe ve programlardaki iptal ve eksilişlerin 

önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması ile emniyet stok miktarlarının makul düzeylerde 

tutularak hareketsiz stok miktarının önlenmesi yukarıda ifade edilen stok-stoklama 

maliyetlerinden kaçınılması, 

-Üretimin; milli elektrikli tren proje (DMU üretim setinden, EMU setlere dönüşüm) imalat 

sürecinde olduğu gibi çelik gövdeli vagon imalatından, alüminyum gövdeli vagon imalatına 

uygun olarak yapılandırılacağı da dikkate alınarak Şirketin geleceğe dönük hedef ve üretim 

politikaları çerçevesinde oluşturulan yeni üretim stratejisine yönelik yatırımlara bir an önce 

başlanılması, 

-Üretim yönünden Ana Kuruluşa bağımlılığının azaltılması açısından yurt içi (özellikle 

Büyükşehir Belediyeleri raylı sistem ekipman ihtiyaçları) ve yurt dışı yeni pazarlara açılma 

yönündeki çabaların geliştirilmesi, 

- TCDD tarafından bağlı ortaklıkların finansmanına yönelik nakit akımlarının 2017 yılı 

itibariyle sermaye transferi yoluyla gerçekleştirilecek olmasının yanı sıra demiryolu 

taşımacılığının da 6461 sayılı Kanun ile TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yapılıyor olmasından 

kaynaklanan vagon imalatı ile bakım-onarımlarına ilişkin siparişlerinde aynı Şirketçe verileceği 

dikkate alındığında TÜVASAŞ’ ın önümüzdeki dönemlerde işletme sermaye yetersizliği ile 

karşılaşmaması için önlemlerin alınması gerektiği gözükmektedir. 

 

2017-2018 yıllarına ait Mali oranlara ilişkin değerler incelendiğinde; Şirkette uzun bir süreden 
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beri (ilki 2017 yılı olmak üzere) esas faaliyetler sonucunda zarar oluştuğu görülmektedir. 

Bunun temel nedeni ise net satışlardaki artışın, satışların maliyetindeki artışın 1 puan altında 

kalması ve faaliyet giderlerinin de 4,2 milyon TL artış göstermesinden kaynaklanmıştır. Buna 

karşılık faaliyet zararı geçen yıla göre 490 bin TL azalmış bulunmaktadır. 

 

Şirketin dönem karı ise geçen yıla göre 33 kat büyümüş olup mali karlılık % 4 seviyesine 

yükselmiştir. Bu mali karlılık oranı yıl içinde öz kaynakların geçen yıllara göre daha etkin 

kullanıldığını ifade etmektedir. 

“Şirketimizin 2017-2018 yıllarında yabancı kaynak yapısı incelendiğinde, geçen yıl 337,8 

milyon TL olan Ana Teşekkül cari hesap borç kalıntısının, 2018 yılında 167,7 milyon TL 

seviyesine düştüğü görülmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere bilanço pasifini oluşturan 

mali yapısının 2018 yılı sonu itibariyle öz kaynak lehine dönmeye başladığı tespit edilmiştir. 

 

Şirketin ana müşterisi TCDD (Taşımacılık A.Ş.) olduğundan ticari alacakları nedeniyle 

tahsilat sorunu yaşanmamaktadır. Bu nedenle alacaklara ait (şüpheli karşılık öncesi ve iki 

yıl ortalaması) devir hızı 2018 yılında 398 kez devir gibi yüksek bir orana yükselmiş 

görünmektedir. Zira bu oran hesaplanırken kullanılan ortalama ticari alacak tutarı sadece 

özel kesimden olan alacakları ifade ederken net satış hasılatının tümüne yakını Ana 

Teşekküle olan satış tutarını içermektedir. 

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 

A.Ş. tarafından yapılacak olması, vagon imalat ve bakım-onarımlarına ilişkin siparişlerinde 

aynı bağlı Şirket tarafından verileceği dikkate alındığında bu yeni durum TÜVASAŞ ’da ileriki 

dönemlerde işletme sermaye ihtiyacına neden olabilir. Ayrıca, Şirket toplam ticari borcunun, 

aktif toplamının %68’i düzeyine yükselmiş olması ise borcun yapısı dışında ileriki dönemler için 

öz sermayenin kuvvetlendirilme yönünde adımların atılması gerekliliğini ifade etmektedir. 

Nitekim bu çerçeveden olmak üzere Şirketimiz Nominal sermayesi 800.000.000.-Tl ye 

çıkartılmış olup;24 ay içinde ödenecektir. Bu durum Finansal verilerimizi kabul edilebilir makul 

seviyenin üstüne çıkartacaktır.” 

 

2.9 Sektörel Analiz 

Ülkemizde son 10-15 yıl içerisinde şehirlerarası ve şehir içi toplu taşımada raylı taşıtların 

kullanım oranının artırılması yönünde çok büyük yatırımlar yapılmış ve yapılmaya devam 

etmekte ve buna bağlı olarak yapılan altyapı yatırımlarının gerektirdiği araç ihtiyaçları da 

büyüyerek devam etmektedir. Özellikle yüksek standartlarda yapılan yollarda kullanılacak olan 

elektrikli tren setleri, yüksek hızlı tren setleri, metro ve hafif raylı sistem araçlarının temininde 

belirli standart ve özelliklerde araçların temini yerine farklı ülkelerden farklı markalı araçlar 

temin edilmekte ve her bir araç tipi için ayrı ayrı yedek parça, bakım ve onarım maliyetleri 

ortaya çıkmakta bu şekilde ülkenin kaynakları yurt dışına gitmektedir.  
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Yeni araç teminlerindeki üst politika stratejilerinin millilik ve yerlilik oranlarının artırılmasına 

yönelik olması ile birlikte TÜVASAŞ Milli Elektrikli Tren Setlerinin tasarlanması, 

projelendirilmesi ve üretilmesi ile görevlendirilmiş, bu sayede Kurumda yüksek teknolojili 

elektrikli tren setleri ve hızlı tren setlerinin tasarlanması ve üretilmesi için gerekli altyapı 

oluşturulmuştur.  

Stratejik Planın hazırlanmasında yukarıda belirtilen ülke ihtiyaçlarının milli ve yerli imkânlar ile 

karşılanabilmesi ve bunun için TÜVASAŞ’ın altyapısının, bilgi ve kapasitesinin artırılmasına 

yönelik yapacağı çalışmalar ön plana alınmıştır. 

 

2.9.1 PESTLE Analizi 

Bu analiz kapsamında TÜVASAŞ’ın üzerinde etkili olan veya olabilecek politik, ekonomik, 

sosyo-kültürel, teknolojik, yasal ve çevresel dış etkenler tespit edilmiş; TÜVASAŞ’ı etkileyen 

ya da etkileyebilecek değişiklik ve eğilimlerin sınıflandırılması yapılmıştır. PESTLE Analizi ile 

elde edilen bulgular, amaç ve hedeflere yön verecek olan tespitler ve ihtiyaçların 

belirlenmesinde kullanılmıştır.  
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Tablo 12 TÜVASAŞ PESTLE Matrisi 

ETKENLER Tespitler (Etkenler/Sorunlar) Fırsat Tehdit Ne Yapılmalı? 

POLİTİK 

Demiryolu yatırımlarına ayrılan payın artması F  
Her türlü Demiryolu yatırım planlarını izleyerek bu yapılan 
yatırımlardan kaynaklanan/kaynaklanacak araç ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek her türlü tedbirleri almak. 

Hükümetin demiryolu sektöründe yerlileştirme 
politikasına olan desteğinin artması 

F  

Hükümetin yerlileştirme politikalarına paralel olarak TÜVASAŞ'ın 
ihtiyacı olan her türlü komponent için yapacağı teminlerde, yerliliği 
ön plana alarak çevresinde gelişmiş bir yan sanayi oluşumunu 
sağlamak 

Altyapı çalışmaları ve araç ihtiyaçlarının koordineli 
yapılmaması sebebi ile acil araç ihtiyaçlarının 
ortaya çıkması ve büyük firmaların yapılacak 
ihalelerde avantajlı duruma gelmeleri 

 T 

Ülkemizdeki yolcu taşıyan tüm demiryolu araçları ihtiyaçlarını 
belirleyerek bunlarla ilgili proje yapımı, sertifikalandırılması ve/veya 
hazır lisans teminleri için gerekli mali kaynağın temin edilerek 
rekabet gücünü artırmak. 

Raylı taşıtlar özelinde ulusal ve uluslararası Ar-Ge 
destek çağrılarının olması (TÜBİTAK, shift2rail vb.) 

F  Yapılacak yeni projelerde bu desteklerden azami ölçüde 
yararlanmak. 

Ülkemizin bulunduğu coğrafi bölgedeki siyasal 
istikrarsızlıkların ortaya çıkabilecek fırsatları 
sınırlandırması 

 T Hedef pazarlarını farklılaştırmak ve pazarlama stratejisini geliştirmek 

İhracat yapılacak ülkelere dair kota vb. engellerin 
varlığı 

 T Hedef pazarlarını farklılaştırmak ve pazarlama stratejisini geliştirmek 

EKONOMİK 

Araç üretiminde alt bileşenler ve teknoloji 
bakımından dışa bağımlı olunması nedeniyle 
ekonomik dalgalanmaların yurt içi ve yurt dışı 
ticarette maliyetleri artırması 

 T 

Alt bileşenlerin yurt içinden temin edilebilmesi kapsamında yerli 
firmaların teşvik edilmesi için şartnamelerde yerlilik oranı 
belirlenmesi 
Kamu sanayi işbirliğinin geliştirilmesi 
Ürün bazında yerlileştirmeye yönelik 1007 vb. Ar-Ge projelerini ilgili 
paydaşlar ile birlikte gerçekleştirmek 

Demiryolu sektöründe yurt dışında güçlü rakiplerin 
varlığı 

 T 

Ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlanarak sektördeki 
gelişmelerin takip edilmesi ve TÜVASAŞ'ın tanıtımının sağlanması 
Pazar ve rakip analizlerinin sistematik olarak gerçekleştirilmesi 
Sektör ile ilgili bilimsel ve teknolojik yöntem ve yaklaşımların takip 
edilmesi 
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Tablo 12. TÜVASAŞ PESTLE Matrisi (Devam) 

ETKENLER Tespitler (Etkenler/Sorunlar) Fırsat Tehdit  Ne Yapılmalı? 

EKONOMİK 

Asya-Avrupa arasında köprü konumunda olması 
ve Ortadoğu ve Türkî cumhuriyetlere yakın olması 
nedeniyle yurt dışı pazar potansiyelinin yüksek 
olması 

F  

Coğrafi konum ve kültürel ilişkiler değerlendirilerek ihracat 
potansiyelinin artırılması için; 
Gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması ve hayata geçirilmesi 
için ilgili taraflarla bir araya gelinmesi 
Kamu - özel işbirliği (KÖİ) alternatiflerinin araştırılması 
Yurt dışındaki sektör temsilcisi kurum/kuruluşlar ile işbirliklerinin 
artırılması 

İstanbul 3.köprü demiryolu hattı ile Karasu Limanı 
hattının bağlanması projesinin ihracat 
potansiyelini arttıracak olması 

F  

Gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması ve hayata geçirilmesi 
için ilgili taraflarla bir araya gelinmesi 
Kamu - özel işbirliği (KÖİ) alternatiflerinin araştırılması 
Yurt dışındaki sektör temsilcisi kurum/kuruluşlar ile işbirliklerinin 
artırılması 

İhalelerde kurun Türk Lirası olarak seçilmesi  T 

Yurt dışı menşeili firmalarda döviz ile alım yapılması, TL ile alım için 
eskalasyon formüllerinin uygulanması 
Yurt içinde üretilmeyip yurt dışından tedarik edilme zorunluluğu olan 
fren sistemi, şanzıman vb. alımlar için döviz bazlı ihale 
yapılabilmesi noktasında mevzuat düzenlemesi için ilgili taraflarla 
bir araya gelinmesi 

Kalite standartlarının sağlanması için gerekli 
sertifikasyonda dışa bağımlılığın maliyeti artırması 

 T 
Sertifikasyonların daha düşük maliyetle yurt içinde yapılabilmesi için 
bu konuda akredite firmaların kurulmasına yönelik ihtiyacın ilgili 
taraflara iletilmesi 

Devlet tarafından sağlanan Ar-Ge teşviklerinin 
alternatif finans kaynağı oluşturması 

F  

Teşviklerden daha fazla yararlanabilmek için Ar-Ge merkezi 
kurulması kapsamında; 
İmalat ve ürün tasarımlarına yönelik teşvik alternatiflerinin ve 
başvuru süreçlerinin takibinin yapılması 

Demiryolu altyapı yatırımların gerçekleşmelerinin 
uzun sürmesi sebebiyle araç talepleri ortaya 
çıkana kadar TÜVASAŞ'da atıl kapasite oluşması 

 T 
Atıl kapasite zamanları öngörülerek yeni iş imkânlarının 
araştırılması 
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Tablo 12. TÜVASAŞ PESTLE Matrisi (Devam)  

ETKENLER Tespitler (Etkenler/Sorunlar) Fırsat Tehdit  Ne Yapılmalı? 

EKONOMİK 

Çalışılan tedarikçi ve firmaların söz konusu işi 
başka firmalara yaptırmasından kaynaklı maliyet 
artışı 

 T 
Piyasa araştırmasının etkin yapılarak yaklaşık maliyet belirleme 
yöntemlerinin iyileştirilmesi 

Demiryolu sektöründeki gelişmelerin şehirlerin 
ekonomik ve sosyal olarak kalkınmasını 
artırması 

F  

TÜVASAŞ' ın sürdürülebilirliğini sağlayacak stratejilerin belirlenmesi 
ve hayata geçirilmesi 
*Bölgesinde yerli üretim yapan firmaların desteklenmesine yönelik 
işbirliklerinin artırılması ile kendi yan sanayini oluşturması 

Yurt içinde özellikle yerel yönetimlerin demiryolu 
taşımacılık hizmeti taleplerinin artması  

F  
Yerel yönetimlerin ihtiyaçlarına yönelik ürün çeşitleri ile ilgili proje ve 
planların yapılması 

SOSYAL 

Artan ülke nüfusu ve karayolu trafiği yoğunluğu 
nedeniyle her mevsim toplu taşımaya uygun / 
hafif raylı araçlara olan talebin ve potansiyel 
demiryolu yolcu sayısının artması 

F  
Ürün yelpazesinin genişletilerek, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin 
artırılması. 

Şehir içi ve şehirlerarası raylı sistemler ağının 
ihtiyaca göre yetersizliği 

 T 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının orta ve uzun vadedeki altyapı 
yatırım planında doğabilecek araç ihtiyacını karşılamaya yönelik 
eylemler planlanması (Ön tasarım çalışması, Pazar araştırması vb.) 

Demiryolu taşımacılığında teknolojinin gelişmesi 
ile hızlı, güvenilir ve konforlu ulaşımın özellikle 
uzun mesafeli yolculuklarda tercih edilebilirliğinin 
artması 

F  Projelerde seyir hızı, güvenlik ve konforun ön planda tutulması 

Demiryolu sektörünün gelişmesine paralel olarak 
yeterli yetkin personel olmaması 

 T 

TÜVASAŞ Eğitim Akademisinin açılarak demiryolu araçları üretimi 
sektöründe yetkin personel yetiştirmek.(Kaynak Eğitim Merkezi vb.) 
TÜVASAŞ-Sanayi-Üniversite ve diğer eğitim kurumları ile işbirliğinin 
artırılması. 
Ar-Ge Daire Başkanlığı'nın Ar-Ge Merkezine dönüştürülerek 
personel yetkinliğinin artırılması. 

İnsanların seyahat kültürü, isteği ve imkânının 
artmış olmasıyla şehirlerarası tren taşımacılığına 
yönelimin artması 

F  Ürün portföyümüzü turizme yönelik tasarımlarla genişletmek. 
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Tablo 12. TÜVASAŞ PESTLE Matrisi (Devam) 

ETKENLER Tespitler (Etkenler/Sorunlar) Fırsat Tehdit  Ne Yapılmalı? 

TEKNOLOJİK 

Demiryolu sektöründe bilgi/altyapı eksikliğine 
bağlı olarak yerli üretimin yetersiz olması 
nedeniyle katma değeri yüksek komponentler, 
araç tasarımında ve imalatında dışa bağımlı 
olunması 

 T 

Hizmet ve kullanım açısından mevcut teknolojik ürünler 
araştırılmalı ve yerli imalatı için gerekli bilgi/teknoloji transferinin 
yapılması 
Kritik ve öncelikli komponentlerin belirlenmesi ve bu konuda 
yeteneği olan firmalar ile ortak Ar-Ge projeleri geliştirilmesi  

Demiryolu teknolojilerinde üniversite sanayi 
işbirliğindeki yetersizlik 

 T 
Projelerde üniversitelerle işbirliği protokollerinin nitelik ve nicelik 
olarak artırılması 

Pazar payının küçük olması nedeniyle yerli 
sektörel tedarikçilerin gerekli teknoloji 
yatırımlarını yapamaması 

 T 
Alt bileşenlerin yurt içinden temin edilebilmesi kapsamında yerli 
firmaların teşvik edilmesi için şartnamelerde yerlilik oranı 
belirlenmesi 

Son yıllarda sektörde alüminyum gövdeli 
araçların tercih edilmesi 

F  
Şirketimizdeki Alüminyum Gövde Fabrikası'nın devreye alınması 
ve mevcut imalat alanlarının da uygun hale getirilmesi 

Çevre ülkelerin (doğu bloku ve Avrupa farklı 
standart kullanıyor) farklı demiryolu sistemlerine 
sahip olması nedeniyle entegre bir sistem 
geliştirme zorluğu 

 T 
Olası pazarlara uygun alternatif ürün gamı geliştirilmesi ve yol testi 
olanaklarının sağlanması 

Ülkemizde raylı sistem test merkezlerinin 
yetersiz olması 

 T 
Test merkezlerinin yeterli hale getirilmesi kapsamında Bakanlık ile 
iletişime geçilerek TÜVASAŞ'ın gerçekleştirmesi gereken 
eylemlerinin belirlenmesi  

Demiryolu araç bakım tesislerinin ve işletme 
bakımlarını yapacak personelin yetersizliğinin 
TÜVASAŞ'ın üretim planını aksatması 

 T 
TCDD ile bir bakım protokolünün hazırlanması ve bu çerçevede 
TCDD bakım personeline eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin 
verilmesi 

Otonom araç, güçlü sinyalizasyon sistemleri gibi 
ihtiyaçların artmasına bağlı olarak sektörün 
mevcut teknolojileri geliştirmek adına öncülük ve 
teşvik ediyor olması 

F  

Yazılım ve güvenli teknoloji açısından daha donanımlı personeller 
yetiştirilmesi 
TÜVASAŞ Akademi'de teknoloji ağırlıklı eğitimlerin verilmesi  
Sektör ile ilgili bilimsel ve teknolojik yöntem ve yaklaşımların takip 
edilmesi 

Sektördeki müşterilerin mevcut standartları 
özümsemesi ve taleplerinde bu standartlara 
bağlı olarak talepte seçiciliğin artması 

F  
Sektördeki önemli sertifikalar takip edilmesi ve kurum  
bünyesine adapte edilmesi 
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Tablo 12. TÜVASAŞ PESTLE Matrisi (Devam) 

ETKENLER Tespitler (Etkenler/Sorunlar) Fırsat Tehdit Ne Yapılmalı? 

ÇEVRESEL 

Çevreye duyarlı yeni nesil araçların öneminin artması F  Yeni nesil araçların (elektrikli, hibrit vb.) tasarım ve üretiminin yapılması 

Çevresel dezavantajlara sahip araçların üretiminin ve 
işletmesinin ulusal bazda devam ediyor olması  

 T 

Ürün portföyümüzde dezavantaj taşıyan araçların kalan kullanım ömürleri 
de göz önünde bulundurularak kısa ve orta vadede iyileştirici revizyonlarla 
işletilmelerini sağlamak, kabul gören uluslararası pazarlara ihraç etmek, 
uzun vadede ise araçların ıskat edilmesi. 

Şehirlerde raylı sistemlerin gelişmesi ile karayolu 
trafiğinin ve dolayısıyla çevre kirliliğinin azalması 

F  
Yerel yönetimlere sunulabilecek "trafik çözümleri" ile ilgili farkındalık 
toplantıları gerçekleştirilmesi 

YASAL 

Kamu İhale Mevzuatı kaynaklı ve ekonomik nedenler 
sonucu stratejik demiryolu araç komponentlerinin 
temininde güçlükler yaşanması 

 T 
Gerekli mevzuat düzenlemeleri için ilgili kurum/kuruluşlar ile mutabakat 
sağlanması 

İhracata yönelik çalışmalarda Kuruluşun esnek hareket 
etmesine yasal mevzuatın imkân vermemesi 

 T 
Gerekli mevzuat düzenlemeleri için ilgili kurum/kuruluşlar ile mutabakat 
sağlanması 

Demiryolu ulaşım sektörünün serbestleştirilmesinin yurt 
içi demiryolu sektörünün gelişimine olanak sağlaması 

F  
Sektörün ihtiyaçlarına hızlı cevap verecek yapısal dönüşümlerin yapılması 
Yerli üretim yapan firmaların artan talebi karşılayabilmesine yönelik 
işbirliklerinin artırılması 

Demiryolu ulaşım sektörünün serbestleştirilmesi 
kapsamında uluslararası büyük kuruluşların sektörde 
rakip olma ihtimali 

 T 

Sektörün ihtiyaçlarına hızlı cevap verecek yapısal dönüşümlerin yapılması 
Yerli üretim yapan firmaların artan talebi karşılayabilmesine yönelik 
işbirliklerinin artırılması 
Ulusal ve uluslararası demiryolu firmaları ile ortaklık/işbirliği anlaşmaları 

Raylı sistemlerde devletin milli politikalara uygun yasal 
zeminin olmaması  

 T 
Kamuoyunda milli politika gerekliliği konusunda farkındalık artırıcı faaliyetler 
İlgili merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması  

Demiryolları araçları imalatında enerji  (elektrik, yakıt) 
vergi istisnası sağlanmaması 

 T 
İstisna ve vergi muafiyetinin sağlanması ile ilgili olarak düzenleyici 
kurum/kuruluşlar ile işbirliği yapılması 
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2.9.2 Sektörel Yapı Analizi 

2.9.2.1 Dünyada Demiryolu Sektörünün Yıllara Göre Gelişimi 

 

 

Şekil 8 Küresel Demiryolu Pazarının 2013-2021 Arası Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı 

 

 

 

Şekil 9 Küresel Demiryolu Teknolojileri Endüstrisinin Pazar Büyüklüğü Dağılımı 

 

Raylı sistemler pazarının her yıl yaklaşık yüzde 2,8 oranında yıllık büyüme göstereceği 

beklenmektedir. Pazar büyüklüğü 2018 yılında 163,2 milyar Euro olarak gerçekleşmiş olup 

2023‘te ise 192 milyar Euro olacağı tahmin edilmektedir. (Şekil.9 UNIFE).  
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Şekil 10 2018 verilerine göre en büyük 10 Araç üreticisi (Milyar Euro) 

 

2018 yılı itibariyle dünyada en büyük raylı ulaşım araç üreticileri CRRC, Siemens-Alstom, 

Bombardier, GE, H.Rotem, Stadler, TMH, Hitachi gibi firmalar sayılabilir. Bu firmalardan 

CRRC/Çin firmasının yıllık geliri 26 milyar avrodan fazladır. Siemens-Alstom: 16 milyar avro, 

Bombardier: 7 milyar avro, Hitachi Rail: 4 milyar avro, GE: 3 milyar avro, Stadler: 2 milyar avro 

gelirle diğer büyük paya sahip şirketler arasında öne çıkmaktadır.  

 

2.9.2.2 Dünyada ve Türkiye’de Sektörün Ekonomi İçerisindeki Büyüklüğü  
 

 2017-2019 yılları arasında dünyadaki raylı sistemler pazar payının 176 Milyar, 2019 ve 2021 

yılları arasında ise ortalama 185 milyar avro olacağı beklenmektedir. Gelecek 10 yıl içinde 

dünya genelinde gerçekleştirilecek olan toplam raylı sistemler yatırımlarının 2 trilyon USD 

olacağı öngörülmektedir. 

Türkiye’de ise yatırımların büyük kısmı devlet eliyle yapılmakta olup TCDD bünyesinde yapılan 

2018 Yılı Sonundaki Kümülatif Harcama toplamı 40 milyar TL olup bunun 395 milyon TL’si 

demiryolu araçları imal ve temini kapsamında değerlendirilmiştir.  2019 yılında da 6.75 Milyar 

TL yatırım yapılmış olup bu yatırım toplamının 2023 yılında toplam 123.9 Milyar TL’ye ulaşması 

planlanmaktadır. (Kaynak: TCDD Genel Müdürlüğü 2019 Yılı Yatırım Programı- 

http://www.tcdd.gov.tr/uploads/upmenu/revizeyp14.pdf) 

 

 

 

 

http://www.tcdd.gov.tr/uploads/upmenu/revizeyp14.pdf
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2.9.2.3 Sektörün Üretim, Malzeme Tüketimi, İhracat - İthalat Büyüklükleri  
 

(Kaynak: https://www.trademap.org/) 

(Kaynak: https://www.trademap.org/) 

2016 2017 2018 2018 2016 2017 2018 2018

GTİP Ürün

İhracat değerleri

(Bin USD)

İhracat değerleri

(Bin USD)

İhracat değerleri

(Bin USD)

İhracat 

değerleri 

oranı(%)

İthalat değerleri

(Bin USD)

İthalat değerleri

(Bin USD)

İthalat değerleri

(Bin USD)

İthalat 

değerleri 

oranı(%)

8601

Elektrikli lokomotifler(elektrik 

enerjisini dışarıdan alanlar veya 

elektrik akümülatörü olanlar)

                  862.667                   721.330                   826.714 2                      805.696                      817.045                      909.473                3                      

8602
Diğer lokomotifler; lokomotif 

tenderler
               1.211.576                1.336.850                1.145.264 3                      879.683                      1.342.283                   1.289.827             4                      

8603
Kendinden hareketli demiryolu veya 

tramvay vagonları
               4.835.168                5.514.608                4.917.712 12                   4.954.579                   6.044.870                   4.877.915             16                   

8604

Demiryolu hat bakım ve servis 

taşıtları(atölye-vinçli vagonlar, 

balast sıkıştırma vagonları, hat 

döşeyiciler vb.)

                  887.043                   998.851                1.117.422 3                      761.965                      1.041.149                   1.200.760             4                      

8605

Kendinden hareketli olmayan 

demiryolu veya tramvay yolcu 

vagonları; bagaj furgonları, diğer 

demiryolu ve tramvay vagonları

               1.710.178                2.042.151                1.794.246 4                      879.594                      1.431.227                   1.004.174             3                      

8606

Kendinden hareketli olmayan yük 

taşımaya mahsus demiryolu veya 

tramvay vagonları

               4.588.004                4.100.266                4.670.152 12                   2.015.664                   2.508.304                   2.687.813             9                      

8607
Demiryolu taşıtlarının veya 

tramvayların aksam ve parçaları
            10.283.679             10.280.749             11.658.571 29                   11.615.578                11.168.809                12.344.327          41                   

8608

Demiryolu- tramvay için sabit 

malzeme;mekanik işaret, emniyet, 

trafik kontrol-kumanda cihazları; 

bunların aksam-parçaları

                  868.800                   890.185                1.011.632 3                      1.003.138                   1.009.406                   1.023.283             3                      

8609

Bir veya daha fazla taşıma şekline 

göre özel olarak yapılmış ve 

donatılmış konteynerler

               7.181.579             11.162.477             13.268.294 33                   3.567.253                   3.795.413                   4.513.236             15                   

86 TOPLAM 32428694 37047467 40.410.007           100(%) 26.483.150                29.158.506                29.850.808          100(%)

Bütün 

Ürünler TOPLAM 15.881.855.749   17.550.866.220   19.284.579.656   16.041.432.143        17.795.040.828        19.665.278.446  

8601 GTİP 

kodlu ürünlerin 

tüm ürünlere 

oranı

0,20                        0,21                        0,21                        0,17 0,16 0,15

2016 2017 2018 2018 2016 2017 2018 2018

GTİP Ürün
İhracat 

değerleri

(Bin USD)

İhracat 

değerleri

(Bin USD)

İhracat 

değerleri

(Bin USD)

İhracat 

değerleri 

oranı(%)

İthalat 

değerleri

(Bin USD)

İthalat 

değerleri

(Bin USD)

İthalat 

değerleri

(Bin USD)

İthalat 

değerleri 

oranı(%)

8601 Elektrikli lokomotifler(elektrik enerjisini dışarıdan 

alanlar veya elektrik akümülatörü olanlar)

101 169 226                    0 1195 1218 519                    0,28

8602 Diğer lokomotifler; lokomotif tenderler 275 0 -                     0 4114 2932 1.236                0,67

8603
Kendinden hareketli demiryolu veya tramvay 

vagonları
11752 38901 15.029              19 262381 311705 68.244              36,89

8604

Demiryolu hat bakım ve servis taşıtları(atölye-vinçli 

vagonlar, balast sıkıştırma vagonları, hat döşeyiciler 

vb.)

0 23 4.873                6 19732 3324 3.832                2,07

8605

Kendinden hareketli olmayan demiryolu veya 

tramvay yolcu vagonları; bagaj furgonları, diğer 

demiryolu ve tramvay vagonları

107 85 17                      0 65 2372 36                      0,02

8606
Kendinden hareketli olmayan yük taşımaya mahsus 

demiryolu veya tramvay vagonları
530 838 332                    0 4415 1442 792                    0,43

8607
Demiryolu taşıtlarının veya tramvayların aksam ve 

parçaları
27271 30117 41.244              52 105234 69859 84.007              45,41

8608

Demiryolu- tramvay için sabit malzeme;mekanik 

işaret, emniyet, trafik kontrol-kumanda cihazları; 

bunların aksam-parçaları

7143 10170 10.595              13 13622 11324 11.888              6,43

8609
Bir veya daha fazla taşıma şekline göre özel olarak 

yapılmış ve donatılmış konteynerler
3519 5001 6.830                9 6066 14089 14.438              7,80

86 TOPLAM 50.698       85.304      79.146              416.824            418.265            184.992            

Bütün 

Ürünler
TOPLAM 142529584 156529584 167.923.862   198.618.235   233.799.651   223.046.879   

8601 GTİP 

kodlu 

ürünlerin 

tüm ürünlere 

oranı

0,04            0,05           0,05                   0,21 0,18 0,08

Tablo 13 Dünya Raylı Sistemler Sektörü Ürün Bazlı İhracat/İthalat Değerleri 

Tablo 14 Türkiye Raylı Sistemler Sektörü Ürün Bazlı İhracat/İthalat Değerleri 

https://www.trademap.org/
https://www.trademap.org/


53  

(Kaynak: https://www.trademap.org/) 

2.9.2.4 Dünyada ve Türkiye’de Sektöre İlişkin Devlet Destek ve Teşvik 
Mekanizmaları  

 

Türkiye’de raylı sistem araçları konusunda üretim yapan firmalar; TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ, 

TÜDEMSAŞ, BOZANKAYA, DURMAZLAR ve EUROTEM olarak bilinmektedir. Bu şirketlerin 

ürettiği araçlar öncelikle TCDD, belediyeler tarafından kullanılmakta yani satın alınarak 

kurumlar desteklenmektedir. Ayrıca bakanlıkların açtığı çağrılar kapsamında tüm kurumlar 

hem araç hem de komponent olarak birçok teşvikten yararlanabilmektedirler. İlaveten, yine bu 

kurumların özellikle komşu ülkeler başta olmak üzere yurtdışına ihraç edilen raylı sistem 

araçları için bakanlık tarafından görüşmeler yapılmakta ve satış ağları genişletilmektedir. 

2.9.2.5 Sektörün İstihdam Büyüklüğü ve İşletmenin Bu Büyüklük İçindeki Payı  
 

Raylı araçlar sektöründe Türkiye’de faaliyet gösteren büyük firmalara bakıldığında 2019 yılı 

sonu itibariyle TÜVASAŞ 445’i memur-mühendis ve 691’i işçi olmak üzere toplam 1136, 

TÜLOMSAŞ 416’sı memur-mühendis ve 1038’i işçi olmak üzere toplam 1454, TÜDEMSAŞ 

320’si memur-mühendis ve 848’si işçi olmak üzere toplam 1168, BOZANKAYA 100’ü ar-ge 

mühendisi olmak üzere toplam yaklaşık 1000 ve EUROTEM de toplam yaklaşık 150 

personeliyle faaliyet göstermektedir.  

2.9.2.6 Sektördeki Rekabet Düzeyi   
 

TCDD bünyesinde üretim yapan 3 bağlı ortaklık bulunmaktadır. TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve 

TÜDEMSAŞ. TÜVASAŞ demiryolu araçları üretiminde lider roldedir. TÜVASAŞ elektrikli tren 

setleri, dizel tren setleri ve yolcu vagonu üreten tek firmadır. TÜVASAŞ yılda 75 araçlık üretim 

500 araçlık onarım ve bakım ve 200 adet alüminyum gövde üretimi kapasitesine sahiptir.  

TÜLOMSAŞ lokomotif ve yük vagonu konusunda, TÜDEMSAŞ ise yük vagonu konusunda 

faaliyet göstermektedir. Ayrıca sektörde özel firmalar da faaliyet göstermektedir. 

BOZANKAYA, EUROTEM ve DURMAZLAR hafif raylı araç üretimi yapmaktadır.  

 

 

2016 2017 2018 2018 2016 2017 2018 2018

Ülkeler İhracat değerleri

(Bin USD)

İhracat değerleri

(Bin USD)

İhracat 

değerleri

(Bin USD)

İhracat 

değerleri

(%)

Ülkeler İthalat değerleri

(Bin USD)

İthalat değerleri

(Bin USD)

İthalat 

değerleri

(Bin USD)

İthalat 

değerleri

(%)

Tayland -                          87                            15.133              19 Çin 46.508                    144.689                 51.054              28

Almanya 12.685                    11.926                    14.935              19 Çek Cumhuriyeti 14.695                    9.262                      35.502              19

Fransa 4.159                      4.518                      6.502                8 Avusturya 20.429                    8.296                      28.755              16

Avusturya 745                          2.037                      6.032                8 Almanya 258.651                 27.642                    22.026              12

Polonya 14                            359                          5.375                7 Güney Kore 6.464                      15.720                    7.120                4

İsviçre 1.002                      2.839                      4.219                5 İspanya 18.821                    121.082                 6975 4

Suudi Arabistan 4.038                      4.032                      3.902                5 USA 711                          2.080                      6871 4

İtalya 848                          2.054                      3.149                4 İtalya 8.304                      6.264                      5238 3

Slovenya 2.087                      3.275                      2.220                3 Birleşik Krallık 1.991                      727                          3631 2

Serbest Bölge 12.377                    39.413                    1.944                2 Polonya 6.822                      627                          3172 2

Diğer 12.743                    14.764                    15.734              20 Diğer 33.428                    81.876                    14647 8

Toplam 50.698                    85.304                    79.145              100 416824 418.265                 184.991           100

Tablo 15 Türkiye'nin Raylı Sistemlerde Ülkeler Bazında 2016-2018 Yılları Arasında Yaptığı 
İhracat/İthalat Değerleri 

https://www.trademap.org/
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2.9.2.7 Sektörde Yerli ve Yabancı Firma Sayısı  

 

YERLİ 
FİRMALAR YABANCI FİRMALAR 

TÜVASAŞ CRRC STANDLER RAIL 

TÜLOMSAŞ 
BOMBARDIER 
TRANSPORTATION THE GREENBRIER CO 

TÜDEMSAŞ TRINITY RAIL HYUNDAI ROTEM 

BOZANKAYA ALSTOM TRANSPORT TRANSMASHHOLDING 

DURMAZLAR GE TRANSPORTATION 
KAWASAKI HEAVY 
IND. 

CRRC TÜRKİYE SIEMENS MOBILITY CAF 

EUROTEM 
TÜRKİYE 

HITACHI RAIL SYSTEMS DLW 

URALVAGONZAVOD   

 

Sektörde 7 yerli ve 15 adet yabancı büyük firma bulunmaktadır. 

 

2.9.2.8 Sektörle İlgili Teknolojilerin Ulaştığı Düzey 

 

Yüksek Hızlı tren setlerinde yaklaşık 400 km hızlara ulaşılmıştır. Çin’deki Fuxing Hao 

CR400AF/BF adlı trende Pekin ile Şangay arasında 2010’dan beri bu hızlarda seyahat 

yapılmaktadır. Buna benzer olarak Japonya’da Shinkansen H5 ve E5 360 km, İtalya’da The 

Italo ve Frecciarossa 354 km ve İspanya’da Siemens’in Velaro E adlı treni 349 km ile hizmet 

vermektedir. 

 

Manyetik levitasyon teknolojisi ile hizmet veren en yüksek hızlı tren yine Çin’de bulunmaktadır. 

2004 yılından beri faal olan Şangay Pudong Havalimanı ile Longyang metro istasyonu 

arasında 431 km’lik hızla yolcu taşımaktadır. Ayrıca Çengdu ve Çongçing şehirleri arasına 

yapılmakta olan manyetik levitasyon teknolojisine sahip tren hattında 600-800 km’lik bir hıza 

ulaşması planlanmaktadır. 

 

2.9.2.9 Teknolojik Yeniliklerin Sektöre Yansımasıyla İlgili Öngörüler  

 

TÜVASAŞ olarak Türkiye demiryolu sektörünün en önemli ihtiyaçlarından olan elektrikli tren 

setinin tasarım ve Ar-Ge çalışmaları tamamlanmış olup 5 araçtan oluşan prototip Milli Elektrikli 

Tren Setinin üretiminin de 2020’nin ilk yarısında tamamlanması planlanmaktadır. Milli Elektrikli 

Tren Seti Projesiyle birlikte yerli cer motoru, cer konvertörü çalışmaları sayesinde ileride 

yapılacak olan Hızlı ve Yüksek Hızlı Tren projelerine ışık tutacaktır. Bunlara ek olarak 

TÜBİTAK 1007 KAMAG projesi kapsamında kurumumuz ve özel şirket işbirliği ile geliştirilen 

yerli ve milli K tipi kompozit balata ve saboların üretimi de devam etmektedir.  Bu projelerden 

elde edilen bilgi birikimi ve tecrübe kullanılarak ülkemizdeki yerli ve milli üretim hedefine 

katkıda bulunmak amacıyla TÜVASAŞ’ın en önemli hedefi Milli Yüksek Hızlı Tren Seti projesini 

en yüksek yerlilik seviyesinde hayata geçirmektir.   
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2.9.2.10 Teknolojide Kuruluşun İzleyeceği Teknoloji Stratejileri  
 
Teknolojinin hızlı gelişmesine ayak uydurmak adına TÜVASAŞ Ar-Ge çalışmalarına hızlı bir 

şekilde devam etmektedir. Ürün çeşitliliğini artırmak (metro ve hafif raylı araçlar gibi), üretim 

kapasitesini artırmak, üretim metotlarını iyileştirmek adına yapılan çalışmalarla TÜVASAŞ 

Türkiye sektöründeki lider pozisyonunu korumayı amaçlarken, dünyadaki rakipleriyle de 

yarışabilir hale gelmeyi hedef edinmektedir. 

 

 

Milli Tren Projeleri kapsamında Şirketimize verilen Elektrikli Tren Setleri üretimi görevi 

kapsamında tesis edilmiş olan 200 Araç/Yıl kapasiteli Alüminyum Gövdeli Araç Üretim tesisi 

ülkemizde ve bölgemizdeki en büyük üretim tesisi olmuştur. Bu tesiste en son teknolojilere 

sahip tezgahlar ile üretim yapılmaktadır. 

Tasarımı, projelendirmesi ve malzeme teminleri tamamlanan ilk 5 araçlı prototip Milli Elektrikli 

Tren Setinin üretimi, 2020 yılı Mayıs ayında tamamlanacaktır. Milli Elektrikli Tren Seti projesi 

kapsamında yapılan yerlileştirme çalışmalarından oldukça yüksek bir bilgi birikimi ve tecrübe 

sağlanmıştır. 

Bu bilgi birikimi ve tecrübe ile ülkemizin ihtiyacı olan ve büyük miktarlarda döviz harcanarak 

yurt dışından temin edilmiş olan Yüksek Hızlı Trenlerin kurumumuzda yerli ve milli olarak 

üretilmesi hedeflenmektedir. 

Milli Tren Projesi sayesinde sahip olunan teknolojik altyapı ve yetenekler ile sadece ülkemiz 

ihtiyacı olan araçların değil aynı zamanda çevre ülkelerden gelecek taleplerin de karşılanması 

mümkün hale gelmiştir. Bu güne kadar çoğunlukla TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. ye yapılan 

satışların yanında artan üretim kapasitemizin kullanılması için dış pazarlara satış yapabilecek 

pazarlama stratejileri hayat geçirilecektir. 
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2.10 GZFT Analizi 

GZFT Analizi ile TÜVASAŞ ve TÜVASAŞ’ı etkileyen koşullar sistematik olarak incelenmiş olup, 

TÜVASAŞ’ın güçlü ve zayıf yönleri ile TÜVASAŞ dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler 

belirlenmiştir.  TÜVASAŞ’ın güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatları ve tehditleri; Stratejik plan proje 

ekibinin aldıkları eğitimler kapsamında yapılan grup çalışmaları, iç ve dış paydaş Ortak Akıl 

Platformu analizleri kapsamında yapılan çalışmalar ve durum analizi kapsamında yapılan 

çalışmaların sonuçlarından yararlanarak belirlenmiştir.  

 

Tablo 16’da yer alan TÜVASAŞ’ın GZFT tespitleri strateji oluşturma safhasında kolaylık 

sağlaması amacıyla kodlanmıştır. Güçlü yanlar “G”, zayıf yanlar “Z”, fırsatlar “F” ve tehditler 

“T” harfi ile kodlanmıştır.  

 

Tablo 16 GZFT Analizi 

İÇ ÇEVRE DIŞ ÇEVRE 

Güçlü Yanlar Zayıf Yanlar Fırsatlar Tehditler 

1.Şirketin köklü, 

dinamik ve ulusal 

bazda lider kuruluş 

olması 

1.Kurum faaliyetlerinin daha 

etkin ve verimli olarak 

işlemesini, takibini 

sağlayacak mevcut 

imkânların (yazılım, donanım, 

elektronik altyapı vb.)  

kullanımındaki yetersizlik 

1.Ülkemizde 

demiryolu aracı 

üreten firmaların 

azlığı 

1.TÜVASAŞ'ın, demiryolu 

ulaşım sektörünün 

serbestleştirilmesi 

sonrasında TCDD ve TCDD 

Taşımacılık A.Ş.'nin ana 

tedarikçisi olması 

durumundan çıkması 

2.Şirketin fiziki 

imkânlarının ve 

teknolojik alt yapısının 

(makine, tezgah, 

ekipman vs.) sektörün 

her türlü ihtiyacını 

karşılayabilecek 

seviyede olması 

2.Genel üretim giderlerinin 

fazla olması nedeniyle 

rekabet gücümüzün düşük 

olması 

2. Ülkemizdeki 

şehir içi ve 

şehirlerarası raylı 

taşıt araç 

ihtiyacının artış 

eğiliminde olması  

2.Pazarın büyüklüğü sebebi 

ile marka değeri yüksek 

firmaların ülkemizde raylı 

taşıt üretimi alanında yatırım 

yaparak şirketimize rakip 

olması 

3.Sektörün gerektirdiği 

yönetimsel ve teknik 

standartlara sahip 

olması 

3.Etkin eğitim yönetiminin 

yapılmamasından kaynaklı 

eğitim kültürünün tam anlamı 

ile oluşturulamaması 

3.Coğrafi 

konumumuzun 

getirdiği pazar 

potansiyeli 

3.Kurumun yeniden 

yapılandırılması sürecinin 

belirsizliği 

4.Sektörün gerektirdiği 

alanlarda uzmanlığa 

sahip kalifiye 

personelin varlığı 

4. Kamu kuruluşu olmaktan 

kaynaklı yeterli esnekliğe 

sahip olunmaması 

4.Çevreye duyarlı 

yeni nesil araçların 

öneminin artması 

4.Özel sektörün gelişme ve 

yenilenme hızının kamuya 

göre daha hızlı olması 

5.Ülkede yolcu taşıyan 

her türlü demiryolu 

aracı imalatını 

yapabilen tek kuruluş 

olması 

5.Çalışanlar ve birimler arası 

iletişimin yeterince açık ve 

şeffaf olmaması 

5.Yıllık yatırım 

programlarında 

ulaştırma sektörüne 

yüksek bütçe 

ayrılması 

5.Her yıl yayımlanan Genel 

Yatırım Finansman 

Kararnamesi Programında 

belirtilen sınırlamalara göre 

personel alımı yapılması. 

6.Şirketin jeopolitik 

konumu sayesinde 

çevre pazarlara 

ulaşılabilirliğinin 

yüksek olması 

6.Çalışma ortamları ve sosyal 

imkânların iyileştirmeye açık 

olması 

6.Demiryolu 

sektörüne sağlanan 

ulusal / uluslararası 

Ar-Ge teşvikleri 

6.Katma değeri yüksek bazı 

alt bileşenlerde yerli 

alternatiflerin olmamasının 

yüksek maliyetler 

oluşturması nedeniyle 

rekabet gücünü azaltması 
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Tablo 16. GZFT Analizi (Devam)  

İÇ ÇEVRE DIŞ ÇEVRE 

Güçlü Yanlar Zayıf Yanlar Fırsatlar Tehditler 

7.Şirketin kamu 

kuruluşu olması 

sebebiyle finansman 

temini hususundaki 

avantaj ve buna bağlı 

olarak muhtemel 

ekonomik krizlerden 

daha az etkilenmesi 

7.Ar-Ge stratejisi ve 

uygulama yaklaşımı 

oluşturulmasında 

eksiklikler olması 

 

7.Birinci derece 

deprem bölgesinde 

yer almamız 

8.Alüminyum gövde 

imalatı yapabilecek 

altyapıya sahip ve 

ülkenin şehirlerarası ve 

şehir içi demiryolu aracı 

talebini karşılayabilecek 

tek kuruluş olması  

8.Kalite Yönetimi, İç 

Kontrol vb. sistem ve 

sertifikasyonların Kuruluş 

tarafından yeterince 

benimsenmemesi 

  

9.Şirketin ürettiği her 

türlü aracın bakım-

onarım, modernizasyon 

ve servis hizmetlerini 

yapma kabiliyetlerine 

sahip olması 

9.Kuruluş içerisinde Proje 

Yönetimi yaklaşımının 

benimsenmemesi 

  

10.Kurumun kendi 

bünyesinde sektörel Ar-

Ge faaliyeti yürütebilme 

yeteneğine sahip olması 

10.Hafif raylı sistem 

araçları üretiminde yeterli 

tecrübeye sahip 

olunmaması 

  

11.Şirket portföyündeki 

ürün fiyatlarının özellikle 

Avrupa'daki rakiplerine 

kıyasla çok daha 

rekabetçi olması 

11.Fabrika yerleşiminin 

seri üretime uygun 

olmaması 

  

12.Şirketin uluslararası 

satış deneyimine sahip 

olması 

12.Ülkemizde sektöründe 

tek kuruluş ve çoğunlukla 

tek müşteriye bağlı 

olmaktan kaynaklanan 

atalet 

  

 13.Dış piyasada marka 

bilinirliğinin az olması 

  

 14.Bakım onarım ve 

imalatın bir arada 

yapılması 
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Tablo 17 GZFT Stratejileri 

G
F

 S
T

R
A

T
E

J
İL

E
R

İ 

Güçlü 
Alan 

İfade No 

Fırsat 
İfade 
No 

Strateji İfadesi 

G9 F1/2 
Mevcut ve potansiyel ürünlerimizin yerinde bakım faaliyetlerini gerçekleştirecek bir 
yapıyı oluşturmak 

G4 F1/2 
Önleyici bakım yaklaşımı ile çalışan teknik bakım ekibi oluşturularak bölgelerdeki 
ihtiyacı karşılamak 

G5 F2 
Kent içi toplu taşımada raylı sisteme yönelen belediyelerin çalışmalarının takip 
edilerek potansiyel taleplerin Kuruluşumuz tarafından karşılanması 

G5/G10 F4 Proje tasarımında enerji verimliliğini ve çevreye duyarlılığını esas almak 

G4 F6 
Bölgelerdeki bakım merkezlerinin yeterli donanıma sahip olması için gerekli 
işbirliklerinin yapılması 

G
T

 S
T

R
A

T
E

J
İL

E
R

İ Güçlü 
Alan 

İfade No 

Tehdit 
İfade 
No 

Strateji İfadesi 

G6 T3 
Bütünsel raylı sistem talebi olan ülkelere tüm bağlı ortaklıklar ile ortak hareket 
ederek hizmet sunmak. 

G10 T6 
Kritik teknolojiye sahip bileşenlerin yerlileştirilmesi amacı ile kamu-kamu, kamu-özel 
ve üniversiteler ile protokoller ve projeler yolu ile ortak çalışmalar yapılması 

G1 T4 
Sektördeki yan sanayii kuruluşlarının yetkinliklerinin izlenerek nitelikli tedarikçi 
portföyünün oluşturulması 

F
Z

 S
T

R
A

T
E

İL
E

R
İ 

Fırsat 
İfade No 

Zayıf 
Alan 
İfade 
No 

Strateji İfadesi 

F3 Z12/13 Ticari ataşeliklerle tanıtım odaklı işbirliği geliştirmek 

F3 Z13 Pazarlama ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili kurumsal hafıza oluşturmak 

F3 Z5 Pazarlama ile imalat ve bakım-onarım faaliyetlerinin entegrasyonunu sağlamak 

F1/2 Z12 Pazarlama faaliyetlerinde TÜVASAŞ alt yüklenicileri ile birlikte iş geliştirmek 

F6 Z7 
Ar-Ge merkezi ve laboratuvarın faaliyete geçirilmesi çerçevesinde Ar-Ge 
teşviklerinden ve hibelerinden faydalanılması 

F6 Z1 
Süreçlerde teknoloji kullanımının (ERP, barkod vb.) yaygınlaştırılması ve kullanım 
etkinliğinin artırılması 

F5 Z2 İmalat kapasitemizi artırarak maliyetlerin ciroya oranını azaltmak 

F2 Z1 
Kaynakları en uygun şekilde değerlendirerek talep gören ürünler üzerinde 
yoğunlaşmak. 

F6 Z2 Etkin stok yönetim politikaları geliştirmek ve uygulamak için çalışmalar yapılması. 

F3 Z9 
Fizibilite çalışmalarının ihtiyaçlara yönelik ve gelecek talepleri göz önüne alarak 
yapılması. 

F6 Z1 Yazılımlarda yeni kalite yaklaşımlarının uygulamaya geçirilmesi. 

F6 Z4 Kurum dışı bütçe kaynağı bulunması (sponsor, vb.) 

F6 Z9 Proje yönetimi yaklaşımıyla çalışmalar yürütülecektir. 
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Tablo 17. GZFT Stratejileri (Devam) 

T
Z

 S
T

R
A

T
E

J
İL

E
R

İ 

Tehdit 
İfade No 

Zayıf 
Alan 
İfade 
No 

Strateji İfadesi 

T2 Z8 
Sertifikasyon süreçlerinin tek bir birim tarafından koordine edilmesi ve yetkinliğinin 
artırılmasını sağlamak 

T2 Z1/Z2 Üretim maliyetlerini düşürücü kaliteyi artırıcı yöntemlerle tercih edilebilirliği sağlamak 

T6 Z4 
İhale teknik şartnamelerinin yerlilik şartı baz alınarak hazırlanması (Fiyat dışı 
unsurların değerlendirildiği eskelasyon, vb. yöntemler) 

T4 Z11 Seri üretim sistemine uygun şekilde süreçlerin iyileştirilmesi  

T4 Z4 
Satınalma yönetmeliğinde daha esnek temin yöntemleri uygulamak için değişiklik 
yapmak üzere girişimlerde bulunmak 

Z4 T4 
Termin tarihlerinin ihale süreçlerinde ortaya çıkabilecek aksaklıkları göz önünde 
bulundurarak belirlenmesi. 

T4 Z1 
Faaliyetlerde teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, mevcut altyapının 
iyileştirilmesi 

T4 Z3 Görev bazlı eğitim planı oluşturulacaktır 

T4 Z3 Hizmet içi eğitim portföyü geliştirilecektir 

T4 Z1 
İç kaynaklı çalışmaların yanı sıra ihtiyaç halinde dış kaynaklı danışman desteği 
alınacaktır 

T4 Z3 Yapılacak eylemlerle ilgili eğitim verilmesi ve bilinçlendirme çalışmaları 
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2.11 Tespit ve İhtiyaçlar 

Mevcut durum analizi kapsamında yapılan tüm çalışmalar sonucunda TÜVASAŞ  ile ilgili çeşitli tespitler gerçekleştirilmiştir. Bu tespitler sonucunda 

Kuruluşumuzun iyileştirme ihtiyacının olduğu çeşitli öneriler kapsamında belirlenmiştir. Tablo 18, bu tespit ve ihtiyaçları ifade etmektedir. 

Tablo 18 Tespit ve İhtiyaçlar Tablosu 

Durum Analizi 
Aşaması 

Tespitler/ Sorun Alanları İhtiyaçlar / Gelişim Alanları 
Amaç 
No. 

Hedef No. 

Uygulanmakta Olan 
Stratejik Planın 

Değerlendirilmesi 

 Kuruluşta en son 2009 yılında kendi 
inisiyatifi ile bir Stratejik Plan 
çalışması gerçekleştirmiştir. 

 Stratejik planlama sürecinin kuruluşta oturması ve hedef 
bazlı bir yönetim anlayışı ve bütçeleme yaklaşımının 
kuruluşta benimsenmesi 

Amaç 4 Hedef 4.3 

Mevzuat Analizi 

 Ar-Ge Dairesi TÜBİTAK gibi Ar-
Ge’ye yönelik teşviklerden 
yararlanamaması 

 Üniversitelerle ortak proje sayısının 
yeterli seviyede olmaması 

 İhale şartlarında yasal mevzuattan 
dolayı sıkıntılar yaşanması (yerli 
piyasadan temin zorunluluğu, para 
birimi kısıtı, istenen belgelerin temin 
güçlüğü, vb.) 

 Kamu kaynaklarının etkin 
yönetilebilmesinde mevcut stok 
yönetiminin yetersiz kalması 

 İlgili yönetmelikte Strateji Geliştirme 
Birimi tarafından yapılacağı ifade 
edilen görevlerin farklı birimler 
tarafından yürütülmesi 

 Temin maliyetini düşürmek için 
mevcut satın alma yönetmeliği ile 
yapılan ihalelerin zaman kayıplarına 
sebep olması 

 Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve desteklerden 
yararlanabilmek için, mevcutta bulunan Ar-Ge Dairesinin 
gerekli şartlar sağlanarak Ar-Ge merkezine dönüştürülmesi 
sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesi 

 Ar-Ge test ve deney altyapısının güçlendirilmesi 

 Üniversitelerle ortak projeler hazırlanması 

 İhale süreçlerinde yaşanan sıkıntıların ilgili mercilere 
aktarılması için uygun zeminin oluşturulması 

 Etkin bir stok yönetimi için çalışmalar yapılması 

 Farklı birimlerin sorumluluğunda olan görevlerin etkin ve 
koordineli şekilde yürütülmesi için Strateji Geliştirme Birimi 
kurulması 

 

Amaç 2 
Amaç 3 
Amaç 4 

Hedef 2.1, 
2.3 
Hedef 3.1, 

3.3 
Hedef 4.1, 

4.3 
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 Tablo 18 Tespit ve İhtiyaçlar Tablosu(Devam) 

Üst Politika Analizi  

 Demiryolu sektörünün geliştirilmesi politikalarından (yeniden 
yapılandırma ve serbestleştirme) hareketle TÜVASAŞ’ın 
yolcu taşıma aracı üretiminde en etkin firmalardan biri olması 
fırsatının değerlendirilmesi  

Amaç 1 
Hedef 

1.2/1.4 

 Milli Tren Projesinin tamamlanması ve milli elektrikli tren seti 
projesi kapsamında elde edilen yetkinliklerin bir plan 
dâhilinde geliştirilmesi ve yeni projelerin oluşturulması 

Amaç 2 Hedef 2.2 

 Metro ve tramvay üretimi dâhil olmak üzere tüm raylı sistem 
araçlarında yerlilik oranının artırılması 

Amaç 2 Hedef 2.3 

 Üniversitelerle ortak çalışmalar yapılarak raylı sistem aracı 
ve yedek parçaları üreten kamu ve özel sektör 
kuruluşlarının kurumsal kapasiteleri artırılması ile satış, 
pazarlama ve markalaşma stratejileri oluşturulması, yurtdışı 
pazar ve ihracat imkânları geliştirilmesi  

Amaç1 

Amaç 2 

Hedef1.2/1

1.4 

Hedef 2.3 

 Raylı sistem araçlarının tasarım, geliştirme, üretim ile test 
ve sertifikasyonu süreçlerinde yer alacak insan kaynağının 
belirlenmesi ve eğitilmesi  

Amaç 2 

Amaç 4 

Hedef 2.3 

Hedef 4.1 

 Kaynakların daha etkin kullanılması, verimliliğin artırılması 
ve görev odaklı organizasyon yapısının sağlanmasını 
teminen görev dağılımlarının yeniden organize edilmesi ve 
sektörün yeniden yapılandırılması   

Amaç 4 

Amaç 3 

Hedef 4.3 

Hedef 3.2 

 Demiryolu altyapısı ve demiryolu araçlarında bakım-onarım 
faaliyetleri iyileştirilmesi, önleyici bakım kavramının hayata 
geçirilmesi ve bakım maliyetlerinin azaltılması   

Amaç 1 Hedef 1.1 

 Kent içi toplu taşımada raylı sisteme yönelen belediyelerin 
çalışmalarının takip edilerek potansiyel taleplerin Kuruma 
çekilmesi 

Amaç 2 Hedef 2.1 

Durum Analizi 
Aşaması 

Tespitler/ Sorun Alanları İhtiyaçlar / Gelişim Alanları Amaç No. Hedef No. 
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Tablo 16. Tespit ve İhtiyaçlar Tablosu(Devam) 

Durum Analizi 
Aşaması 

Tespitler/ Sorun Alanları İhtiyaçlar / Gelişim Alanları Amaç No. Hedef No. 

Üst Politika Analizi  

 Hızlanan demiryolu yatırımları ve Ulaşım Master Planı 
doğrultusunda oluşacak ihtiyaçlara yönelik altyapının 
oluşturulması  

Amaç 3 

Amaç 2 

Hedef 3.4 

Hedef 2.3 

 İş sağlığı ve güvenliği alanında yürütülen hizmetlerin 
nitelik ve verimliliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar 
hayata geçirilmesi 

Amaç 4 Hedef 4.5 

 Stratejik yönetim anlayışına işlerlik kazandırılarak 
yaygınlaştırılması, strateji geliştirme birimlerinin yeniden 
yapılanmasına yönelik faaliyetlerin hayata geçirilmesi 

Amaç 4 Hedef 4.5 

 İç kontrol sistemlerinin ve iç denetim uygulamalarının 
etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapılması 

Amaç 4 Hedef 4.3 

Paydaş Analizi 

 Birimler ve çalışanlar arası iletişim 
ve etkileşimin sağlanması 

 Adil iş dağılımını sağlayacak 
performans programlarının 
uygulanması 

 Çalışanların kişisel gelişimine katkı 
sağlamaya ve çalışanların mesleki 
bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik 
faaliyetlerin yürütülmesi 

 Çalışan motivasyonunu sağlamaya 
yönelik sosyal faaliyetler gibi 
etkinliklerin planlaması ve 
uygulanması 

 Çalışanların çalışma ve fiziki sosyal 
ortam şartlarının iyileştirilmesi 
 

 Görev tanımlarının netleştirilmesi ve adil iş dağılımının 
sağlanmasını ve ödül ve terfi sistemini içeren etkin bir 
İnsan Kaynakları Sisteminin oluşturulması 

 Kişiler ve birimler arası iletişimde Kurum hiyerarşisinin 
gözetildiği süreç akışının Kurumda benimsenmesi 

 Şeffaf ve stratejik bir yönetim anlayışı benimsenmesi 

 Ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör paydaşları ile 
TÜVASAŞ’ın etkin işbirlikleri ve ortak çalışma alanları 
belirlemesi 

 TÜVASAŞ sektörüne yön veren ve yan sanayinin 
kapasitesinin gelişimine katkı sağlayan misyonu ile uzun 
vadeli yatırım planlarını koordine etmesi 

 Tedarikçiler ve alt yüklenicilerin etkin kullanımı ile üretim 
maliyetlerinin düşürülmesi ve TCDD Taşımacılık dışındaki 
pazarlarda rekabet edebilirlik sağlanması 

 Kuruluşta proje yönetimi anlayışı ile ürün tedariki planlama 
ve uygulama aşamalarının geliştirilmesi 

 

Amaç 1 

Amaç 2 

Amaç 3 

Amaç 4 

 

Hedef 1.1, 1.2 

Hedef 2.1, 
2.2, 2.3 

Hedef 3.2, 3.3 

Hedef: 4.1, 
4.2, 4.3 
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Tablo 18. Tespit ve İhtiyaçlar Tablosu(Devam) 

Durum Analizi 
Aşaması 

Tespitler/ Sorun Alanları İhtiyaçlar / Gelişim Alanları 
Amaç 
No. 

Hedef 
No. 

Paydaş Analizi 

 Büyük sanayi kuruluşları ve üniversiteler ile etkileşim 
geliştirilmesi 

 Bölgelerde yapılan işletme bakım faaliyetlerinin uygun 
malzeme ve yöntemlerle gerçekleştirilmesine dikkat 
edilmemesi 

 Garanti kapsamında ihtiyaç duyulabilecek bazı 
yüksek maliyetli komponentler ile ilgili yedek parça 
stoğunun sınırlı olması ve buna bağlı onarım 
performansının düşüklüğü 

 Özgün ürün tasarımlarının geliştirilmesi ve üretilmesi 
süreçlerinde tedarikçiler ve alt yükleniciler ile olan 
işbirliklerinin yeterli düzeyde olmaması 

 Artan ülke nüfusu ve karayolu trafiği yoğunluğu 
nedeniyle her mevsim toplu taşımaya uygun / hafif 
raylı araçlara olan talebin ve potansiyel demiryolu 
yolcu sayısının artması 

 TÜVASAŞ’ın kurulacak sektörel Ar-Ge 
merkezinin koordinatörü görevini alması 

 Sektöre kalifiye eleman yetiştirme yönünden 
TÜVASAŞ’ın akademi ve koordinasyon 
faaliyetleri ile öncü olması 

 Yerinde bakım süreçlerinin iyileştirilmesi 

 Sözleşmelerin eklerine yedek parça fiyat 
listesinin eklenmesi 

 Paydaşlar ile (Tedarikçiler, alt yükleniciler, 
üniversiteler vb.)  muhtemel işbirliği imkânlarının 
araştırılması 

 Etkin pazarlama yaklaşımı ile TCDD yanı sıra 
yerel yönetimlerin ihtiyaçlarına cevap 
verilebilmesi 

 

Amaç 1 

Amaç 2 

Amaç 3 

Amaç 4 

 

Hedef 
1.1, 1.2 

Hedef 
2.1, 
2.2, 2.3 

Hedef 
3.2, 3.3 

Hedef: 
4.1, 
4.2, 4.3 

İnsan Kaynakları 
Yetkinlik Analizi 

 TÜVASAŞ’ta arızalara yerinde müdahale edecek 
yeterli sayıda teknik personel bulunmaması sebebiyle 
hizmet aksaması 

 Görev ve unvan bazlı eğitim programlarının 
oluşturulması 

 Kurumsal hafıza ve kazanılan tecrübenin yeni 
personellere aktarılamaması 

 

 Fabrikalar bünyesinde arızalara müdahale 
edebilecek personelin yeterli sayı ve niteliğe 
kavuşturulması 

 Öncelikle yeni kurulan Ar-Ge Merkezi 
çalışanlarına yönelik olmak üzere (tasarım, 
tasarım doğrulama ve testler ile ilgili) eğitimler 
alınması 

 Personeller arası kurumsal hafıza ve tecrübenin 
paylaşılmasına olanak sağlayacak TÜVASAŞ 
Akademi’nin kurulması 

 
 

Amaç 1 

Amaç 4 

Hedef 
1.1 

Hedef 
4.1 
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Tablo 18. Tespit ve İhtiyaçlar Tablosu(Devam) 

Durum Analizi 
Aşaması 

Tespitler/ Sorun Alanları İhtiyaçlar / Gelişim Alanları 
Amaç 
No. 

Hedef 
No. 

Kurum Kültürü 
Analizi 

 Uzun vadeli yönetim anlayışı olmaması 

 İş akışlarını iyileştirme yaklaşımı olmaması 

 Yalın bir yönetim anlayışının olmaması 

 Birimler ve çalışan ile üst yönetim arası iletişimde 
kopukluklar olması, mevcut iletişim kanallarının aktif 
kullanılmaması 

 İş ve sorumlulukların çalışanlar arasında adil bir 
şekilde dağıtılmaması 

 Çalışanların kendilerine değer verildiğini 
hissetmemesi 

 Personel statüsüne göre gruplaşma olması 

 Sosyal faaliyetlerin yetersiz olması 

 Personel istihdam yöntemlerinde ve mevcut özlük 
haklarında iyileştirme ihtiyacının olması 

 Verilen eğitimlere etkin katılım sağlanamaması 

 Fabrikalarda çalışan işçi personelin görüş ve 
önerilerini öneri sistemine aktarabileceği elektronik bir 
platformun mevcut olmaması 

 Çalışanlarda İSG kültürünün tam olarak oluşmaması 

 Üst yöneticiler, fabrika müdürleri, atölye amirleri ve 
çalışanların İSG sistemine yeterince dâhil olmaması 

 Personel özlük haklarıyla ilgili yetkili mercilere 
görüş bildirilmesi 

 Kurumsal aidiyeti arttırıcı sosyal faaliyetlerin 
düzenlenmesi 

 Üst yöneticilere yöneticilik ve liderlik becerilerini 
geliştirmeye yönelik eğitimlerin düzenlenmesi 

 Kurum içi iletişim kanallarının çeşitlendirilmesi 

 Eğitim konularının ve katılımcılarının amaca 
uygun tespit edilmesi. 

 Çalışan motivasyonunu sağlamaya yönelik 
sosyal faaliyet sayısının artırılması 

 Amir pozisyonundaki personelin astları ile olan iş 
ilişkisini ve sosyal iletişimini artırması 

 Fabrikalarda çalışan işçi personelin önerilerini 
sisteme işleyebileceği elektronik altyapının iş 
merkezlerine kurulması 

 Farklı materyallerle(uyarı levhaları, İş Sağlığı ve 
Güvenliği öneri şikâyet kutuları vb.) İş Sağlığı ve 
Güvenliği farkındalığını artırmak. 

 İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini artırmak için orta 
ve üst kademe yöneticilere ilgili bakanlığın yetkili 
kuruluşlarından eğitim alınması 

 

Amaç 4 

 

Hedef 
4.1, 
4.2, 
4.3, 4.5 
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Tablo 18. Tespit ve İhtiyaçlar Tablosu(Devam) 

Durum Analizi 
Aşaması 

Tespitler/ Sorun Alanları İhtiyaçlar / Gelişim Alanları 
Amaç 
No. 

Hedef 
No. 

Fiziki Kaynak 
Analizi 

 Fabrikaların yerleşim planı gereği; üretim ile bakım-
onarım faaliyetlerinin eş zamanlı olarak farklı hatlarda 
yapılamaması ve bu sebeple acil gelen bakım onarım 
talepleri ile üretim projelerinde plan dışı gecikmeler 
yaşanması 

 İmalatın seri üretim sistemine dönüşümü sürecinde 
mevcut tezgâh ve ekipmanların yetersiz kalması 

 Depolama ve lojistik sisteminin imalat ve bakım-
onarım süreçlerini yeterince karşılamaması 

 Fabrika yerleşim planının üretim ve bakım-
onarım süreçlerindeki kesişmeyi azaltıcı yönde 
düzenlenmesi ve üretim ve bakım onarım süreç 
akışlarının bu çerçevede güncellenmesi 

 İmalatın seri üretim sistemine dönüşümü 
sürecinde belirlenen tezgah ve ekipman 
ihtiyaçlarının temin edilmesi 

 Mevcut lojistik sisteminin seri üretim 
faaliyetlerine uygun hale getirilmesi için 
altyapının yenilenmesi   

Amaç 3 Hedef 3.1 

Teknoloji ve Bilişim 
Altyapısı Analizi 

 Kurum içi yazılımların birbirine entegre olmaması 

 Kullanılan yazılımlar üzerinde bilgilerin tam ve güncel 
olmaması nedeniyle gerekli raporların alınamaması 

 Kurum içi yazılımların üretim alanlarında mobil olarak 
kullanılamaması 

 Dijital ortamda yürütülmeyen iş süreçlerinin var 
olması ve verilerin anlık girilmemesi  

 Bakım Yönetim Modülü ve İş Zekâsı Yönetimi 
olmaması 

 Stok yönetiminin daha etkin yapılabilmesi için 
kullanılan mevcut teknolojinin yetersiz kalması 

 İş süreçlerinin sadece uygulama ortamında takip 
edilebilmesi 

 Malzeme takibinde kullanılan barkod sisteminin 
yetersiz olması 

 ERP sisteminde mevcut bulunan pek çok modülün 
pasif halde olması 

 Kurum içinde farklı amaçlar için kullanılan 
yazılımların kesiştiği alanlar belirlenip 
entegrasyon sağlanması 

 Kurum içi üretilen tüm bilgilerin doğru ve tam 
şekilde yazılıma aktarılması, ilgili personelin 
farkındalığının arttırılması 

 Üretim alanlarında ihtiyaç olan yazılımlar için 
mobil erişim altyapısı sağlanması 

 Kurum süreçlerinden dijital ortamda 
olmayanların dijital ortama aktarılması ve 
mevcut dijital süreçlerdeki veri girişlerinin 
zamanında gerçekleştirilmesi için ölçüm ve 
iyileştirme faaliyetleri yürütülmesi, ilgili 
personelin farkındalığının arttırılması 

 Stok yönetiminin daha etkin yapılabilmesi için 
yeni teknolojilerin araştırılması ve satın alınması 
 

Amaç 3 

Amaç 4 

Hedef 
3.1, 3.3, 
3.4 

Hedef 4.4 
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Tablo 18. Tespit ve İhtiyaçlar Tablosu(Devam) 

Durum Analizi 
Aşaması 

Tespitler/ Sorun Alanları İhtiyaçlar / Gelişim Alanları 
Amaç 
No. 

Hedef 
No. 

Teknoloji ve Bilişim 
Altyapısı Analizi 

 

 Yeni proje tasarımlarında mümkün olan en 
yüksek komponent yeknesaklığının sağlanması 

 Kurum süreçlerinin dijital ortama aktarılması ile 
ölçüm ve iyileştirme faaliyetleri yürütülmesi 

 Barkod sisteminin azami seviyeye getirilmesi 

 ERP sisteminde mevcut bulunan aktif modül 
sayısının artırılması 

Amaç 3 

Amaç 4 

Hedef 
3.1, 3.3, 
3.4 

Hedef 4.4 

Finansal Analiz 

 Kurumun borçlarına karşın aktif varlıklarının azalması 
(kaldıraç oranının 1’in altında kalması) 

 Aktif varlıklara göre net satışların artış göstermesine 
rağmen yeterli seviyede olmaması (varlık devir hızının 
2’nin altında kalması) 

 Net kar marjının düşük olması 

 Ek finansman ihtiyacının olması 

 Üretim performansının düşük olmasından dolayı 
işçilik maliyetlerinin yüksek olması 

 Kamu kurumu olması sebebiyle genel imal 
giderlerinin en nemli faktörleri olan sabit giderlerin çok 
olması. 

 Personel ücretlerine yapılan zamların yönetimin 
inisiyatifinde olmaması. 
Ürün satış fiyatlarının işçilik saat ücretlerindeki artışla 
aynı oranda olmaması 
 
 
 
 

 Satışların arttırılması için yeni pazar ve müşteri 
alternatiflerinin araştırılması 

 %4’le sınırlandırılan kar oranının yükseltilmesi 
için TCDD Taşımacılık A.Ş. ile görüşmeler 
yapılması 

 Ar-Ge ve yatırım teşvikleri gibi alternatif gelir 
kaynakları sağlanması 

 Ar-Ge maliyetlerinin mümkün olduğunca proje 
maliyetlerine yansıtılması 

Amaç 1 

Amaç 3 

Hedef 
1.2, 1.4 

Hedef 
3.2 
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Tablo 18. Tespit ve İhtiyaçlar Tablosu(Devam) 

Durum Analizi 
Aşaması 

Tespitler/ Sorun Alanları İhtiyaçlar / Gelişim Alanları 
Amaç 
No. 

Hedef No. 

 Sektörel Analiz 

 Kritik komponentlerin tedarikinde dışa bağımlılık  

 Yurt içi ve yurt dışı pazarında farklı standart ve 
çeşitlerde ürün gamları olması ve bu ihtiyaçlara 
cevap vermede yetersizlik 

 Yurt dışında güçlü rakipler ile rekabet zorluğu 

 Sektörde yeni müşteri beklentilerine cevap 
vermede yetersizlik 

 Sektörde yeterli yetkin personel olmayışı 

 Avrupa ve ülkemizde üretilecek tüm araçlar için 
TSI sertifikasının ağırlıklı olarak tercih edilmesi 

 Demiryolu sektörüne yapılan altyapı yatırımlarına 
ağırlık verilmesi ve belediyelerin de şehir içi 
ulaşımda raylı sistem yatırımlarını artırması, 
bunlara yönelik şehir içi araç ihtiyacı doğması 

 Türkiye’de kullanılan şehir içi raylı sistem 
araçlarının %95’inin ithal edilmiş olması. 

 Ülkemizde kullanılan elektrikli ve hızlı tren 
setlerinin ithal olması ve önemli 
komponentlerinde dışa bağımlı olunması  

 Dünyada enerji verimliliği ve çevreye duyarlılığı 
yüksek yeni nesil araçlara ihtiyaç duyulması 

 Yerli araçların bakım maliyetlerinin daha düşük 
olması 

 Ülkemizde raylı sistem araçlarına özgü yeterli bir 
Ar-Ge merkezi bulunmaması 

 Üniversitelerle ortak projelerin yeterli seviyede 
olmaması 

 Yerlileştirmeyi artırmaya yönelik bilgi/teknoloji 
transferi yapılması 

 Hem yerlileştirme hem de ürün gamı çeşitlendirme 
çerçevesinde Ar-Ge faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, 
Ar-Ge uzmanlığı ile desteklenmesi  

 Etkin pazarlama yaklaşımı oluşturulması, ulusal 
ve uluslararası fuarlar ve tanıtım faaliyetleri 
sayısının artırılması 

 TÜVASAŞ- sanayi –üniversite ve diğer eğitim 
kurum/kuruluşları ile yetkin personel yetiştirme 
kapsamında etkin koordinasyon sağlanması 

 Sektörün talep ettiği üretim standartlarının hayata 
hızla geçirilebilmesi için Şirket içindeki altyapıların 
ve personel kabiliyetlerinin sürekli iyileştirilmesi 

 Yeni imalata uygun alanların artırılması 

 TÜVASAŞ bünyesinde yurt içi ve yurt dışı farklı tip 
araç ve komponent üretim üstlerinin oluşturulması 

 Özgün metro, banliyö ve hafif raylı taşıt 
projelerinin geliştirilmesi  

 Nitelik ve nicelik yönünden yetkin araştırmacıların 
ve ekipman ihtiyacının sağlanması 

 Sektörde kalifiye eleman yetiştirilebilmesi için 
TÜVASAŞ’ın paydaşlarını koordine etmesi. 

Amaç 1 

Amaç 2 

Amaç 4 

Hedef 1.2, 
1.3 
Hedef 2.1, 
2.2, 2.3 
Hedef 4.1 
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GELECEĞE BAKIŞ 
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 Vizyon 

 Temel Değerler 

 Amaçlar ve Hedef 
Kartları 

 Hedef Riskleri ve 
Kontrol Faaliyetleri 
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3. GELECEĞE BAKIŞ 

3.1 Misyon 

“Uluslararası standartlara ve gelişen teknolojiye uygun, güvenli, hızlı ve konforlu yolcu taşıyan 

raylı araç tasarımı, imalatı, onarımı ve modernizasyonu yapmak.” 

3.2 Vizyon 

“Dünya standartlarında tasarım ve üretim yapan, yolcu taşıyan raylı araç sektörüne yön veren 

uluslararası bir marka olmak.” 

3.3 Temel Değerler 

Öncülük ve Yönlendiricilik: TÜVASAŞ faaliyet alanında öncü ve yönlendirici olmayı hedefler 

ve bu doğrultuda uzmanlık geliştirir. 

Paydaş Odaklılık: TÜVASAŞ iç ve dış paydaşlarının görüşlerini dikkate alarak planlama 

yapar, hizmet ve ürünler geliştirir ve sunar. 

Kurumsal Dürüstlük: TÜVASAŞ yasalara uygun, şeffaf ve doğrulukla hareket eder; 

müşterilerine karşı dürüstlük ve hesap verilebilirlik anlayışını temel alır. 

Stratejik Bakış / Perspektif: TÜVASAŞ geleceğe yönelik öngörülebilir gelişme, risk ve 

stratejilerini bu günden belirleyerek gerekli adımları atar,  stratejik bakış açısına sahiptir. 

Süreç Odaklılık: TÜVASAŞ'da süreçler sistematik hale gelmiştir, iş verimliliği yüksektir. 

Dinamiklik: TÜVASAŞ çağın gerekleri doğrultusunda kendini yeniler ve geliştirir. 

Takım Çalışmasına Yatkınlık: TÜVASAŞ hizmet ve süreçlerinde çalışan katılımı ve takım 

ruhu vurgulanır; çalışanlar arası birbirine destek ve güvenin artırılması ve tek ekip olarak 

yüksek performansa dayalı hareket edildiği inancı hâkimdir. 

 

3.4 Amaçlar 

Amaç 1: Ulusal ve uluslararası pazarlarda tercih edilebilir bir marka olmak 

Marka bilinirliğinin en az ürün kalitesi kadar önemli olduğu çağımızda, ürünlerimizin ulusal ve 

uluslararası alanlarda tanınması büyük önem arz etmektedir. Günümüze kadar satışlarının 

büyük kısmını TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye yapan Kurumumuz vizyonumuzda da 

belirtildiği gibi, üretmeye başladığı ve üreteceği yeni yüksek teknolojili ürünleri sadece iç 

pazarımıza değil dış pazarlara da ihraç etmeyi hedeflemektedir. Üretilen ürünlerin tanıtımının 

yapılması, bilinirliğinin ve tercih edilebilirliğinin arttırılması için bu amaca bağlı olarak 4 adet 

hedef belirlenmiştir. 

Amaç 2: Kurumun Ar-Ge kabiliyetini ve sektörün yan sanayisini geliştirerek yerli ve milli ürünler 

tasarlamak. 

Kurumumuz Ar-Ge Birimi konvansiyonel yolcu taşıyan raylı sistem araçlarını tamamen kendi 

imkânlarıyla tasarlama kabiliyetine, bilgi birikimine ve deneyimine sahiptir. Ülkemizde 

gelişmekte olan demiryolu altyapısı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yeni teknolojili ürün 

ihtiyaçlarını karşılamak için dizel tren seti ve elektrikli tren setlerinin tasarımı ve projelendirme 

çalışmaları yine kurumumuz Ar-Ge Birimi tarafından yapılmaktadır. Bu çalışmalardan elde 
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edilen bilgi, beceri ve deneyim ile benzer ürünler için de tasarım ve projelendirme 

çalışmalarının sürdürülmesi, bu çalışmalar devam ederken yan sanayi kuruluşlarının da dâhil 

edilerek halen ithal edilmekte olan bazı komponentlerin ülkemiz imkânlarıyla üretilmesi 

hedeflenmiştir.  

Amaç 3: Üretim performansını ve verimliliğini artırmak. 

Ülkemizin ihtiyacı olan tüm yolcu taşıyan raylı araçların üretimlerinin yerli ve milli imkânlarla 

yapılması hedefine varabilmek için Şirketimizin üretim kapasitesinin ve verimliliğinin de 

artırılması gerekliliği göz önüne alınarak; 

- Raylı taşıt araçları imalat ve onarım faaliyetlerinin aynı lokasyonda yapıldığı 

Şirketimizdeki mevcut durumun, imalat faaliyetlerinin lehine dönüştürerek yeniden 

yapılandırılması, 

- Onarım faaliyetlerini tedrici olarak azaltarak tüm kapasitenin üretim faaliyetlerine göre 

şekillendirilmesi, 

- Böylece imalat ve onarım faaliyetlerinin kesişmesinden kaynaklanan darboğazların 

aşılarak, birden fazla imalat projesine aynı anda çalışılabilme imkânı ve dolayısıyla 

imalat kapasitesinin ve verimliliğin artırılması sağlanması amaçlanmaktadır. 

Amaç 4: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek. 

Kurumumuzun önümüzdeki 5 yıl içerisinde planladığı hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için 

sahip olması gereken insan kaynaklarının niteliğinin artırılması ve fiziki altyapının iyileştirilmesi 

ve geliştirilmesi gerekmektedir. Bu gereklilikler sonucu sistematik bir şekilde iyileştirmeler 

yapılarak,  iç ve dış kaynaklarla çalışanların eğitimleri ve bilişim teknolojileri altyapı yatırımları 

ile kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 
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Amaç 1: Ulusal ve uluslararası pazarlarda tercih edilebilir bir marka olmak 

Hedef 1.1 Ürünlerimizi işleten ve işletme bakımlarını yapan kurum/kuruluşların memnuniyeti  

 ve bağlılığı arttırılacaktır. 

Hedef 1.2 Sektörde TÜVASAŞ markasını ve ürünlerini tanıtıcı faaliyetler yürütülecektir. 

Hedef 1.3 Ürünlerin mevcut kalite ve standartları daha da yükseltilerek rekabet gücü  

 artırılacaktır 

Hedef 1.4 Yolcu taşıyan raylı araç satışı arttırılacaktır. 

 

Amaç 2: Kurumun Ar-Ge kabiliyetini sektörün yan sanayisini geliştirerek yerli ve milli 

ürünler tasarlamak. 

Hedef 2.1 Milli şehir içi raylı sistem araç projelerinin tasarımları 5 yıl içerisinde % 60 yerlilik  

 oranı ile tamamlanacaktır. 

Hedef 2.2 Şehirler arası yeni nesil raylı sistem araç projeleri geliştirilecektir. 

Hedef 2.3. Ar-Ge merkezi standartları artırılacaktır. 

Amaç 3: Üretim performansını ve verimliliğini artırmak. 

Hedef 3.1 Mevcut kapasitenin tam olarak kullanılması için Seri Üretim (Akış Tipi) Sistemi  

 yaygınlaştırılacaktır.  

Hedef 3.2 İşçilik, genel imal gideri ve kalite maliyetleri azaltılacaktır. 

Hedef 3.3 Tedarik süresi ve stok maliyetleri düşürülecektir. 

Hedef 3.4 Üretim süreçlerinde teknolojik altyapı tüm faaliyetleri izleyecek şekilde geliştirilerek 

 etkinleştirilecektir. 

Amaç 4: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek. 

Hedef 4.1 Kuruluş stratejileri doğrultusunda personelin yetkinliği arttırılacaktır. 

Hedef 4.2 Kurumsal motivasyon ve çalışan memnuniyeti arttırılacaktır. 

Hedef 4.3 Yönetim etkinliğinin arttırılması için organizasyon şeması yeniden  

 yapılandırılacaktır. 

Hedef 4.4 Bilgi teknolojileri altyapısı iyileştirilecektir. 

Hedef 4.5 İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü Kuruluş içinde yaygınlaştırılacaktır. 
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4. STRATEJİ GELİŞTİRME 

4.1 Amaçlar ve Hedef Kartları  

Amaç A.1: Ulusal ve uluslararası pazarlarda tercih edilebilir bir marka olmak 

Hedef  H.1.1: Ürünlerimizi işleten ve işletme bakımlarını yapan kurum/kuruluşların memnuniyet düzeyi ve 
müşteri bağlılığı artırılacaktır. 

Performans 
Göstergeleri 

 

Hedefe 
Etkisi 

(%) 

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 
(2018) 

2020 2021 2022 2023 2024 
İzleme 
Sıklığı 

Raporlama Sıklığı 

PG1.1.1: 

Garanti 
kapsamında 
ortalama servis 
süresi (gün) 

%35 14 13  12  11  9  7  6 Ay 6 Ay 

PG1.1.2: 

Epidemik 
arızaların sayısı 
(adet) 

%45 7 6 5 4 4 4 6 Ay 6 Ay 

PG1.1.3: Yıllık 

anketlerdeki 
müşteri 
memnuniyeti 
oranı (%) 

%20 65,89 67 68 69 70 71 6 Ay 6 Ay 

Sorumlu Birim Pazarlama Dairesi Başkanlığı 

İşbirliği 
Yapılacak 
Birim(ler) 

AR-GE Dairesi Başkanlığı, Planlama Dairesi Başkanlığı, Kalite ve Standardizasyon Dairesi Başkanlığı, 
Fabrika Müdürlükleri, Kalite ve Standardizasyon Dairesi, Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve 
Personel Dairesi Başkanlığı 

Riskler -Arızalara yerinde müdahalenin zor olması 
-Müşteri taleplerinin mevcut projeye uygulanabilir olmaması 
-Ürünlerin işletme bakımlarının olması gerektiği gibi yapılmaması  

Stratejiler -Mevcut ve potansiyel ürünlerimizin yerinde bakım faaliyetlerini gerçekleştirecek bir yapıyı oluşturmak 
-Bölgelerdeki bakım merkezlerinin yeterli donanıma sahip olması için gerekli işbirliklerinin yapılması. 
-Önleyici bakım yaklaşımı ile çalışan teknik bakım ekibi oluşturularak bölgelerdeki ihtiyacı karşılamak 

Maliyet 
Tahmini 

1.000.000* TL 

Tespitler -TÜVASAŞ’ta arızalara yerinde müdahale edecek yeterli teknik personel bulunmaması sebebiyle hizmet 
aksaması. 
-Bölgelerde yapılan işletme bakım faaliyetlerinin uygun malzeme ve yöntemlerle gerçekleştirilmesine 
dikkat edilmemesi. 
-Garanti kapsamında ihtiyaç duyulabilecek bazı yüksek maliyetli komponentler ile ilgili yedek parça 
stoğunun sınırlı olması ve buna bağlı onarım performansının düşüklüğü 

İhtiyaçlar -Fabrikalar bünyesinde arızalara müdahale edebilecek personelin yeterli sayı ve niteliğe 
kavuşturulması  
-Yerinde bakım süreçlerinin iyileştirilmesi 
-Sözleşmelerin eklerine yedek parça fiyat listesinin eklenmesi 

*Tabloda belirtilen maliyet tutarı hedefe ulaşmak için yürütülecek faaliyetlerle doğrudan ilgili olup dolaylı maliyetler 

(malzeme kullanımı, işçilik, genel imal giderleri vb.) toplam giderlerin içerisinde gösterilmiştir. 
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*Tabloda belirtilen maliyet tutarı hedefe ulaşmak için yürütülecek faaliyetlerle doğrudan ilgili olup dolaylı maliyetler 

(malzeme kullanımı, işçilik, genel imal giderleri vb.) toplam giderlerin içerisinde gösterilmiştir. 

  

 

 

Amaç A.1: Ulusal ve uluslararası pazarlarda tercih edilebilir bir marka olmak 

Hedef  H.1.2:Sektörde TÜVASAŞ markasını ve ürünlerini tanıtıcı faaliyetler yürütülecektir. 

Performans 
Göstergeleri 

Hedefe 
Etkisi 

(%) 

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 

2020 2021 2022 2023 2024 
İzleme 
Sıklığı 

Raporlama 
Sıklığı 

PG1.2.1: Yurt içi 

ve yurt dışı 
katılınan fuar, 
seminer, 
sempozyum, 
kongre, vb. sayısı 

%30 2 4 6 7 8 9 6 Ay 6 Ay 

PG1.2.2: Tanıtım 

faaliyeti yapılan 
mecra sayısı 

%20 3 5 5 6 7 7 6 Ay 6 Ay 

PG1.2.3: Yurt içi 

ve yurt dışı 
potansiyel 
müşteri ziyareti 
sayısı 

%35 1 5 10 15 20 25 6 Ay 6 Ay 

PG1.2.4: Yurt içi 

ve yurt dışı 
müşteri 
portföyüne 
eklenen müşteri 
sayısı 

%15 3 4 5 6 7 8 6 Ay 6 Ay 

Sorumlu Birim Pazarlama Dairesi Başkanlığı 

İşbirliği 
Yapılacak 
Birim(ler) 

AR-GE Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, İdari İşler 
Dairesi Başkanlığı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Riskler -Yeterli ödeneğin ayrılamaması/bulunamaması 
-Yurt dışında etkin olan temsilci bulma zorluğu 

Stratejiler -Ticari ataşeliklerle tanıtım odaklı işbirliği geliştirmek 
-Bütünsel raylı sistem talebi olan ülkelere tüm bağlı ortaklıklar ile ortak hareket ederek hizmet sunmak. 
-Pazarlama ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili kurumsal hafıza oluşturmak 

Maliyet Tahmini 2.600.000* TL 

Tespitler -Artan ülke nüfusu ve karayolu trafiği yoğunluğu nedeniyle her mevsim toplu taşımaya uygun / hafif 
raylı araçlara olan talebin ve potansiyel demiryolu yolcu sayısının artması 
-Demiryolu sektörüne yapılan altyapı yatırımlarına ağırlık verilmesi ve belediyelerin de şehir içi 
ulaşımda raylı sistem yatırımlarını arttırması 
-Yapılan satışlar karşısında elde edilen karın faaliyet maliyetlerini yeterli düzeyde karşılamaması 
-Yurt dışında güçlü rakipler ile rekabet zorluğu 
-Sektörde yeni müşteri taleplerine cevap vermede yetersizlik 

İhtiyaçlar -Demiryolu sektörünün geliştirilmesi politikalarından (yeniden yapılandırma ve serbestleşme) hareketle 
TÜVASAŞ’ın yolcu taşıma aracı üretiminde en etkin firmalarda biri olması fırsatının değerlendirilmesi 
ve imkân dahilinde bu pazarda en iyi şekilde yer alması için gerekli girişimleri yapması 
-Kent içi toplu taşımada raylı sisteme yönelen belediyelerin çalışmalarının takip edilerek potansiyel 
taleplerin Kuruma çekilmesi 
-Etkin pazarlama yaklaşımı oluşturulması, ulusal ve uluslararası katılınan fuarlar ve tanıtım faaliyetleri 
sayısının arttırılması 
-Satışların arttırılması için yeni pazar ve müşteri alternatiflerinin araştırılması 
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Amaç A.1: Ulusal ve uluslararası pazarlarda tercih edilebilir bir marka olmak 

Hedef  H.1.3: Ürünlerin mevcut kalite ve standartları daha da yükseltilerek rekabet gücü artırılacaktır.  

Performans 
Göstergeleri 

 

Hedefe 
Etkisi 

(%) 

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 

2020 2021 2022 2023 2024 
İzleme 
Sıklığı 

Raporlama 
Sıklığı 

PG1.3.1: TSI 

sertifikalı ürün 
çeşidi (adet) 

%70 1 2 2 2 3 3 6 Ay 6 Ay 

PG1.3.2:  

DIN 6701 
demiryolu 
araçlarının ve 
araç parçalarının 
yapıştırılması 
sertifikasyon 
çalışmalarının 
tamamlanma 
oranı (%) 

%30 30 100 

 
 
 
 

100 
 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

100 
6 Ay 6 Ay 

Sorumlu Birim AR-GE Dairesi Başkanlığı 

İşbirliği 
Yapılacak 
Birim(ler) 

Pazarlama Dairesi Başkanlığı, Satın Alma Dairesi Başkanlığı, Planlama Dairesi Başkanlığı, Kalite ve 
Standardizasyon Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Fabrika Müdürlükleri, Bilgi İşlem 
Dairesi Başkanlığı, İdari İşler Dairesi Başkanlığı, Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Yardımcı 
İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Malzeme Dairesi Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü ve 
Yapıştırma Koordinatörlüğü 

Riskler -Ürünlerde kullanılacak komponentler için TSI gerekliliklerini sağlayan yeterli sayıda tedarikçinin 
bulunamaması. 
-DIN sertifikasyonu için gereken eğitimleri almış sertifikalı personelin Kurumda tutulamaması 

Stratejiler -TSI ve DIN 6701 standartlarının gerektirdiği altyapıyı oluşturmak için gereken yatırımların acilen hayata 
geçirilmesi 
-Bu standartların uygulanmasında aktif rol alacak personellerin gerekli eğitimlerinin aldırılması 
-Sertifikasyon süreçlerinin tek bir birim tarafından koordine edilmesi ve yetkinliğinin artırılmasını 
sağlamak. 

Maliyet Tahmini 5.000.000* TL 

Tespitler -Yurt içi ve yurt dışı pazarında farklı standart ve çeşitlerde ürün gamları olması ve bu ihtiyaçlara cevap 
vermede yetersizlik 
-Avrupa ve ülkemizde üretilecek tüm araçlar için TSI sertifikasının ağırlıklı olarak tercih edilmesi 

İhtiyaçlar -Sektörün talep ettiği üretim standartlarının hayata hızla geçirilebilmesi için Kuruluş içindeki 
altyapıların ve personel kabiliyetlerinin sürekli iyileştirilmesini temin etmek  
-TÜVASAŞ bünyesinde yurt içi ve yurt dışı farklı tip araç ve komponent üretim üstlerinin oluşturulması 

*Tabloda belirtilen maliyet tutarı hedefe ulaşmak için yürütülecek faaliyetlerle doğrudan ilgili olup dolaylı maliyetler 

(malzeme kullanımı, işçilik, genel imal giderleri vb.) toplam giderlerin içerisinde gösterilmiştir. 
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Amaç A.1: Ulusal ve uluslararası pazarlarda tercih edilebilir bir marka olmak 

Hedef  H.1.4: Yolcu taşıyan raylı araç satışı artırılacaktır. 

Performans 
Göstergeleri 

 

Hedefe 
Etkisi 

(%) 

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 

2020 2021 2022 2023 2024 
İzleme 
Sıklığı 

Raporlama 
Sıklığı 

PG1.4.1: 

Satılan yeni imal 
edilmiş araç 
sayısı (yurt içi + 
yurt dışı) 
 

20 30 45 50 50 60 60 6 Ay 6 Ay 

PG1.4.2:  

Satışı yapılan 
araç çeşidi 

40 3 4 4 5 5 6 6 Ay 6 Ay 

PG1.4.3:  

Yurt içi pazar payı 
% (Satılan araç 
sayısı/sektörde 
satılan araç 
sayısı) 

40 30  30 31 32 33 34 6 Ay 6 Ay 

Sorumlu Birim Pazarlama Dairesi Başkanlığı 

İşbirliği 
Yapılacak 
Birim(ler) 

Ar-Ge Dairesi Başkanlığı, Planlama Dairesi Başkanlığı, Kalite ve Standardizasyon Dairesi Başkanlığı, 
Personel Dairesi Başkanlığı, Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Fabrika Müdürlükleri, Basın ve Halkla 
İlişkiler Md. ve Kalite Yönetim Temsilciliği 

Riskler -Yurt içinde rakiplerin artması  
-Dış pazardaki belirsizliklerin olması 
-İlk defa üretilecek olan ürünlerde yeni ürün devreye alma sürecinde belirsizlikler olması 
-Projelerimizin farklı pazar taleplerini karşılayacak özellikte olmaması 

Stratejiler -Üretim maliyetlerini düşürücü kaliteyi artırıcı yöntemlerle tercih edilebilirliği sağlamak 
-Pazarlama ile imalat ve bakım-onarım faaliyetlerinin entegrasyonunu sağlamak 
-Pazarlama faaliyetlerinde TÜVASAŞ alt yüklenicileri ile birlikte iş geliştirmek ve bunlara bağlı olarak 
satış miktarlarını artırmak 

Maliyet Tahmini 0* 

Tespitler -Yapılan satışlar karşısında elde edilen karın faaliyet maliyetlerini yeterli düzeyde karşılamaması 
-Esnek satış politikası olmayışından kaynaklı yeterli gelir seviyesine ulaşılamaması 
-Aktif varlıklara göre net satışların artış göstermesine rağmen yeterli seviyede olmaması 
-Ek finansman ihtiyacının olması 

İhtiyaçlar -Satışların arttırılması için yeni pazar ve müşteri alternatiflerinin araştırılması 

*Hedefe ulaşmak için yürütülecek faaliyetlerin doğrudan maliyetleri maliyet tablosunda ilişkilendirilen hedefin 

maliyetleri kapsamında belirtilmiş olup dolaylı maliyetler (malzeme kullanımı, işçilik, genel imal giderleri vb.)  toplam 

giderlerin içerisinde gösterileceğinden buraya maliyet yazılmamıştır. 
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*Tabloda belirtilen maliyet tutarı hedefe ulaşmak için yürütülecek faaliyetlerle doğrudan ilgili olan yatırım maliyetleri 

olup dolaylı maliyetler (malzeme kullanımı, işçilik, genel imal giderleri vb.) toplam giderlerin içerisinde gösterilmiştir. 

 

  

Amaç A.2. Kurumun Ar-Ge kabiliyetini ve sektörün yan sanayisini geliştirerek yerli ve milli ürünler tasarlamak. 

Hedef  H.2.1: Milli Şehir İçi Raylı Sistem Araç Projelerinin tasarımları 5 yıl içerisinde % 60 yerlilik oranı ile tamamlanacaktır. 

Performans 
Göstergeleri 

 

Hedefe 
Etkisi 

(%) 

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 

2020 2021 2022 2023 2024 
İzleme 
Sıklığı 

Raporlama Sıklığı 

PG2.1.1:Milli 

Metro Aracı 
(sürücülü,  
sürücüsüz) 
proje 
tasarımının 
tamamlanma 
oranı (%) 

%30 0 20 40 90 100 100 6 Ay 6 Ay 

PG2.1.2:Milli 

Banliyö Aracı 
proje 
tasarımının 
tamamlanma 
oranı (%) 

%20 0 - - 10 40 80 6 Ay 6 Ay 

PG2.1.3: Milli 

Hafif Raylı 
Taşıt projesi 
tasarımının 
tamamlanma 
oranı (%) 

%20 0 10 50 90 100 100 6 Ay 6 Ay 

PG2.1.4: Milli 

Şehir İçi Raylı 
Sistem Araç 
Projelerinin 
yerlilik oranı 
(%) 

%30 0 - - - 51 60 6 Ay 6 Ay 

Sorumlu Birim 
Ar-Ge Dairesi Başkanlığı 

İşbirliği 
Yapılacak 
Birim(ler) 

Satın Alma Dairesi Başkanlığı, Planlama Dairesi Başkanlığı, Kalite ve Standardizasyon Dairesi Başkanlığı, Personel 
Dairesi Başkanlığı, Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Fabrika Müdürlükleri, Kaynak Koordinatörlüğü ve Yapıştırma 
Koordinatörlüğü 

Riskler -Maddi kaynaklarda ve yetkin personel istihdamında yetersizliklerin ortaya çıkması  

-Yerlileştirilmesi gereken komponentlerde konusunda uzman yerli firma bulunamaması 

-Alüminyum gövdeli üretim teknolojisi konusunda personel kalifikasyonunun yetersiz olması 

-Firmaların yerlileştirme yatırımlarını karlı bulmaması 

Stratejiler -Demiryolu araçlarında kullanılan ithal komponentlerin yerlileştirilmesi için konusunda uzman yerli firmalar ile 

görüşmeler yapılarak Ar-Ge merkezinde yan sanayi ile ortak çalışmalar yapılması 

-Kent içi toplu taşımada raylı sisteme yönelen belediyelerin çalışmalarının takip edilerek potansiyel taleplerin 
Kuruluşumuz tarafından karşılanması 
-İhale teknik şartnamelerinin yerlilik şartı baz alınarak hazırlanması 

Maliyet 
Tahmini 

50.000.000* TL 

Tespitler -Kent içi toplu taşımada raylı sisteme yönelen belediyelerin çalışmalarının takip edilerek potansiyel taleplerinin 
Kuruma çekilmesi 
-Demiryolu sektörüne yapılan altyapı yatırımlarına ağırlık verilmesi ve belediyelerin de şehir içi ulaşımda raylı sistem 
yatırımlarını artırması, bunlara yönelik şehir içi araç ihtiyacı doğması 
-Türkiye’de kullanılan şehir içi raylı sistem araçlarının %95’i ithal edilmiş olması. 
-Özgün ürün tasarımlarının geliştirilmesi ve üretilmesi süreçlerinde tedarikçiler ve alt yükleniciler ile olan işbirlikleri 
yeterli düzeyde değildir. 

İhtiyaçlar -Özgün metro, banliyö ve hafif raylı taşıt projelerinin geliştirilmesi 
-Paydaşlar ile (tedarikçiler, alt yükleniciler, üniversiteler vb.) ile muhtemel işbirliği imkânlarının araştırılması 
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Amaç A.2. Kurumun Ar-Ge kabiliyetini ve sektörün yan sanayisini geliştirerek yerli ve milli ürünler 
tasarlamak. 

Hedef  H.2.2.Şehirler arası Yeni Nesil Raylı Sistem Araç Projeleri geliştirilecektir. 

Performans 
Göstergeleri 

Hedefe 
Etkisi 

(%) 

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 

2020 2021 2022 2023 2024 
İzleme 
Sıklığı 

Raporlama Sıklığı 

PG2.2.1:Milli Elektrikli 

Tren Seti Projesinin 
(tasarım ve prototip 
onayı) tamamlanma 
oranı (160 Km/h) (%) 

%30 90 100 - - - - 6 Ay 6 Ay 

PG2.2.2:Hızlı Tren 

Seti Proje tasarımının 
tamamlanma oranı 
(225 km/h) (%) 

%30 0 50 100 - - - 6 Ay 6 Ay 

PG2.2.3:Yüksek Hızlı 

Tren Seti Projesi 
tasarımının 
tamamlanma oranı 
(250 km/h) (%) 

%30 0 0 10 50 90 100 6 Ay 6 Ay 

PG2.2.4:  

Milli Elektrikli Tren 
Seti Projelerinin seri 
üretim yerlilik oranı 
(160 Km/h) (%) 

%10 52 55 58 60 65 70 6 Ay 6 Ay 

Sorumlu Birim Ar-Ge Dairesi Başkanlığı 

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler) 

Satın Alma Dairesi Başkanlığı, Planlama Dairesi Başkanlığı, Kalite ve Standardizasyon Dairesi 
Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Fabrika Müdürlükleri, Kaynak 
Koordinatörlüğü ve Yapıştırma Koordinatörlüğü 

Riskler -Maddi kaynaklarda ve yetkin personel istihdamında yetersizliklerin ortaya çıkması     -Yerlileştirilmesi 

gereken komponentlerde konusunda uzman yerli firma bulunamaması 

-Alüminyum gövdeli üretim teknolojisi konusunda personel kalifikasyonunun yetersiz olması 

-Firmaların yerlileştirme yatırımlarını karlı bulmaması 

Stratejiler -Demiryolu araçlarında kullanılan ithal komponentlerin yerlileştirilmesi için konusunda uzman yerli 

firmalar ile görüşmeler yapılarak Ar-Ge merkezinde yan sanayi ile ortak çalışmalar yapılması, 

-İhale teknik şartnamelerinin yerlilik şartı baz alınarak hazırlanması (Fiyat dışı unsurların 
değerlendirildiği eskelasyon, vb. yöntemler) 
-Proje tasarımında enerji verimliliğini ve çevreye duyarlılığını esas almak 

Maliyet Tahmini 
30.900.000* TL  

Tespitler -Ülkemizde kullanılan elektrikli ve hızlı tren setlerinin ithal olması ve önemli komponentlerin tedarikinde 
dışa bağımlılığın olması 
-Devlet politikası gereği demiryolu sektörüne yapılan altyapı yatırımlarına ağırlık verilmesi ve buna 
yönelik araç ihtiyacı doğması 
-Dünyada enerji verimliliği ve çevreye duyarlılığı yüksek yeni nesil araçlara ihtiyaç duyulması 
-Yerli araçların bakım maliyetlerinin daha düşük olması 
-Özgün ürün tasarımlarının geliştirilmesi ve üretilmesi süreçlerinde tedarikçiler ve alt yükleniciler ile 
olan işbirliklerinin yeterli düzeyde olmaması 

İhtiyaçlar -Milli Tren Projesinin tamamlanması 
-Yerli ve milli üretim kapasitesinin arttırılması için Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi ve teknolojik 
gelişmelerin yaygınlaştırılması, ekipmanlarda yerli imalat düzeyi arttırılması ve özgün teknolojiler 
geliştirilmesine yönelik bilgi/teknoloji transferi yapılması 
-Paydaşlar (tedarikçiler, alt yükleniciler, üniversiteler vb.) ile muhtemel işbirliği imkânlarının 
araştırılması 
-TÜVASAŞ bünyesinde farklı tip araç ve komponent üretim üslerinin oluşturulması 

*Tabloda belirtilen maliyet tutarı hedefe ulaşmak için yürütülecek faaliyetlerle doğrudan ilgili olan yatırım maliyetleri 

olup dolaylı maliyetler (malzeme kullanımı, işçilik, genel imal giderleri vb.) toplam giderlerin içerisinde gösterilmiştir. 

 

 

 



79  

Amaç A.2. Kurumun Ar-Ge kabiliyetini ve sektörün yan sanayisini geliştirerek yerli ve milli ürünler 
tasarlamak. 

Hedef  H.2.3:Ar-Ge Merkezi standartları artırılacaktır. 

Performans 
Göstergeleri 

 

Hedefe 
Etkisi 

(%) 

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 

2020 2021 2022 2023 2024 
İzleme 
Sıklığı 

Raporlama Sıklığı 

PG2.3.1.: 

AR-GE binasının 
tamamlanma oranı (%) 

%20 60 80 100 100 100 100 6 Ay 6 Ay 

PG2.3.2:  

Ar-Ge Merkezi 
Laboratuvarlarının 
kurulumunun 
tamamlanma oranı (%) 

%20 0 0 20 100 100 100 6 Ay 6 Ay 

PG2.3.3.:   

Ar-Ge merkezinde 
çalışan teknik personel 
sayısı 

%20 50 70 100 130 150 150 6 Ay 6 Ay 

PG2.3.4: Yerlileştirme 

çalışması yapılan 
yüksek maliyetli ithal 
sistem komponentleri 
sayısı 

%20 0 0 0 0 3 5 6 Ay 6 Ay 

PG2.3.5:  

Kamu-kamu, kamu-
özel ve üniversitelerle 
yapılan protokol sayısı 

%20 2 4 5 6 7 8 6 Ay 6 Ay 

Sorumlu Birim 
Ar-Ge Dairesi Başkanlığı 

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler) 

Planlama Dairesi-Yardımcı İşletmeler Dairesi - Personel Dairesi-Kalite ve Standardizasyon Dairesi 
Başkanlığı, Satın Alma Dairesi, Pazarlama Dairesi Başkanlığı, Fabrika Müdürlükleri, İSG Müdürlüğü 

Riskler -İhtiyaca uygun yetkin personelin istihdam edilememesi 

Stratejiler -Ar-Ge merkezi ve laboratuvarın faaliyete geçirilmesi çerçevesinde Ar-Ge teşviklerinden ve 

hibelerinden faydalanılması 

-Kritik teknolojiye sahip komponentlerin yerlileştirilmesi amacı ile kamu-kamu, kamu-özel ve 

üniversiteler ile protokoller ve projeler yolu ile ortak çalışmalar yapılması 

-Mevcut mevzuat içerisindeki imkânların tam anlamıyla kullanılarak özerk bir yapı anlayışı ile hareket 

etmek 

Maliyet Tahmini 36.000.000* TL  

Tespitler -Kritik komponentlerin tedarikinde dışa bağımlılığın olması 
-Büyük sanayi kuruluşları ve üniversiteler ile etkileşimin yeterli düzeyde olmaması 

İhtiyaçlar -Ar-Ge test ve deney altyapısının güçlendirilmesi 
-Hem yerlileştirme hem de ürün gamı çeşitlendirme çerçevesinde Ar-Ge faaliyetlerinin 
etkinleştirilmesi, Ar-Ge uzmanlığı ile desteklenmesi 
-Ağırlıklı olarak kamu, özel sektör ve diğer paydaşları ile TÜVASAŞ’ın etkin işbirlikleri ve ortak 
çalışma alanları belirlemesi 
-TÜVASAŞ bünyesinde farklı tip araç ve komponent üretim üslerinin oluşturulması 
-Nitelik ve nicelik yönünden yetkin araştırmacıların ve ekipman ihtiyacının olması 

*Tabloda belirtilen maliyet tutarı hedefe ulaşmak için yürütülecek faaliyetlerle doğrudan ilgili olan yatırım maliyetleri 

olup dolaylı maliyetler (malzeme kullanımı, işçilik, genel imal giderleri vb.) toplam giderlerin içerisinde gösterilmiştir. 
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Amaç A.3: Üretim performansını ve verimliliğini artırmak  

Hedef 
H.3.1: Mevcut kapasitenin tam olarak kullanılması için Seri Üretim (Akış Tipi) Sistemi 
yaygınlaştırılacaktır. 

Performans 
Göstergeleri 

 

Hedefe 
Etkisi 

(%) 

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 

2020 2021 2022 2023 2024 
İzleme 
Sıklığı 

Raporlama 
Sıklığı 

P.G.3.1.1: 

İmalat atölyelerinde 
dengeleme 
çalışması yapılan 
hat alanlarının 
toplam hat alanına 
oranı (%) 

30 15 25 50 60 70 80 3 Ay 6 Ay 

P.G.3.1.2: 

Toplam alan 
içindeki imalat 
alanlarının oranı 
(%) 

50 40 45 50 55 60 65 3 Ay 6 Ay 

P.G.3.1.3: Stoklama 

ve lojistik sistemi 
yenilenen alanların 
toplam stoklama 
alanına oranı (%) 

20 10 20 30 40 50 60 3 Ay 6 Ay 

Sorumlu Birim Planlama Dairesi Başkanlığı 

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler) 

Fabrika Müdürlükleri, Ar-Ge Dairesi Başkanlığı, Malzeme Dairesi Başkanlığı, Kalite ve Standardizasyon 
Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Yardımcı İşletmeler Dairesi Başkanlığı, İSG 
Müdürlüğü, Kalite Yönetim Temsilciliği 

Riskler -Yapısal ve idari değişikliklere karşı kurumsal direncin ortaya çıkması 
-Üretim faaliyetleri için dönüştürülecek olan mevcut onarım alanlarının geçiş sürecinde onarım 
siparişlerini karşılamada yetersiz kalabilecek olması 

Stratejiler -Yapılacak eylemlerle ilgili eğitim verilmesi ve bilinçlendirme çalışmaları. 
-Süreçlerde teknoloji kullanımının (ERP, barkod vb.) yaygınlaştırılması ve kullanım etkinliğinin 
artırılması. 
-Seri üretim sistemine uygun şekilde süreçlerin iyileştirilmesi 

Maliyet Tahmini 100.000.000* TL 

Tespitler -Fabrikaların mevcut yerleşim planının ve fiziki yapılarının imalat ve bakım-onarım faaliyetlerini 
aksatacak şekilde süreç çakışmalarına sebep olması 
-İmalatın seri üretim sistemine dönüşümü sürecinde mevcut tezgâh ve ekipmanların yetersiz kalması. 
-Stok ve lojistik sisteminin imalat ve bakım-onarım süreçlerini yeterince karşılamaması. 

İhtiyaçlar -Etkin stok yönetimi için çalışmalar yapılması 
-Fabrika yerleşim planının imalat ve bakım-onarım süreçlerindeki kesişmeyi azaltıcı yönde 
düzenlenmesi 
-İmalatın seri üretim sistemine dönüşümü sürecinde belirlenen tezgah ve ekipman ihtiyaçlarının temini. 
-Mevcut stok ve lojistik sisteminin seri üretim faaliyetlerine uygun hale getirilmesi için altyapının 
yenilenmesi. 

*Tabloda belirtilen maliyet tutarı hedefe ulaşmak için yürütülecek faaliyetlerle doğrudan ilgili olan yatırım 

maliyetleri olup dolaylı maliyetler (malzeme kullanımı, işçilik, genel imal giderleri vb.) toplam giderlerin içerisinde 

gösterilmiştir.  
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Amaç A.3: Üretim performansını ve verimliliğini artırmak. 

Hedef H.3.2: İşçilik, genel imal gideri ve kalite maliyetleri azaltılacaktır. 

Performans 
Göstergeleri 

 

Hedefe 
Etkisi 

(%) 

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 

2020 2021 2022 2023 2024 
İzleme 
Sıklığı 

Raporlama Sıklığı 

P.G.3.2.1: 

Doğrudan işçilik 
maliyetlerinin toplam 
maliyete oranı (%) 

40 5,8 5,8 5,6 5,4 5,2 5,00 6 Ay 6 Ay 

P.G.3.2.2: Genel 

üretim giderlerinin 
toplam maliyete oranı 
(%) 

40 29 29 29 28 26 24 6 Ay 6 Ay 

P.G.3.2.3.: 

Garantiden gelen 
vagon bakım onarım 
maliyetinin toplam 
maliyete oranı (%) 

20 0,84 0,80 0,78 0,76 0,74 0,72 6 Ay 6 Ay 

Sorumlu Birim Planlama Dairesi Başkanlığı 

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler) 

Fabrika Müdürlükleri, Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Malzeme Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi 
Başkanlığı, Pazarlama Dairesi Başkanlığı, Ar-Ge Dairesi Başkanlığı 

Riskler 

-İmalat ve onarım süreçlerinde yapılacak olan hat dengeleme çalışmaları sırasında operasyonel 
kayıpların yaşanabilmesi 
-Garanti kapsamında yapılan işlerin artması 
-Çalışan gün kaybının artması 
-Ürün satış fiyatlarının işçilik saat ücretlerindeki artışla aynı oranda olmaması 
-Malzeme tedariki ve bazı hizmet alımı işlerinde yaşanabilecek aksaklıklar kaynaklı gecikme 
maliyetlerinin ortaya çıkması 

Stratejiler 
-İmalat kapasitemizi artırarak maliyetlerin ciroya oranını azaltmak 
-Kaynakları en uygun şekilde değerlendirerek talep gören ürünler üzerinde yoğunlaşmak. 

Maliyet Tahmini *0 

Tespitler 

-Kamu kurumu olması sebebiyle genel imal giderlerinin en önemli faktörleri olan sabit giderlerin çok 
olması. 
-Personel ücretlerine yapılan zamların yönetimin inisiyatifinde olmaması 
-Ürün satış fiyatlarının işçilik saat ücretlerindeki artışla aynı oranda olmaması 
-Garanti kapsamında ihtiyaç duyulabilecek bazı yüksek maliyetli komponentler ile ilgili yedek parça 
stokunun sınırlı olması 

İhtiyaçlar 

-%4 ile sınırlandırılan kar oranının yükseltilmesi için TCDD Taşımacılık A.Ş. ile görüşmeleri yapılması 
-Sermaye artışının sağlanması için TCDD’ye öneride bulunulması 
-Ar-Ge maliyetlerinin mümkün olduğunca proje maliyetlerine yansıtılması 
-Sözleşme ekine yedek parça fiyat listesinin eklenmesi 

*Hedefe ulaşmak için yürütülecek faaliyetlerin doğrudan maliyetleri maliyet tablosunda ilişkilendirilen hedefin 

maliyetleri kapsamında belirtilmiş olup, dolaylı maliyetler (malzeme kullanımı, işçilik, genel imal giderleri vb.)  toplam 

giderlerin içerisinde gösterileceğinden buraya maliyet yazılmamıştır. 
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Amaç A.3: Üretim performansını ve verimliliğini artırmak. 

Hedef H.3.3: Tedarik süresi ve stok maliyetleri düşürülecektir. 

Performans 
Göstergeleri 

 

Hedefe 
Etkisi 

(%) 

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 

2020 2021 2022 2023 2024 
İzleme 
Sıklığı 

Raporlama 
Sıklığı 

P.G.3.3 1: 

Tedarik gecikme 
oranı (%) 

40 24 24 23 22 22 21 6 Ay 6 Ay 

P.G.3.3.2:Stok devir 

hızı 
40 2,07 2,08 2,1 2,2 2,3 2,4 6 Ay 6 Ay 

P.G.3.3.3: 

5 yıl ve üzeri hareket 
görmeyen malzeme 
maliyetinin toplam 
stok maliyetine oranı 

20 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 6 Ay 6 Ay 

Sorumlu Birim Planlama Dairesi Başkanlığı 

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler) 

Fabrika Müdürlükleri, Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Malzeme Dairesi Başkanlığı, Satın Alma 
Dairesi Başkanlığı, Pazarlama Dairesi Başkanlığı 

Riskler -Sektörün ekonomik belirsizlikler ve sonuçlarından doğrudan etkilenecek yapıda olması 
-Yeterli nitelikte tedarikçi bulunmaması 
-İhale sürecinde yaşanabilecek aksaklıklardan kaynaklı gecikmeler 
-Makine ve tezgâh arızaları stok devir hızının azalması 

Stratejiler -Sektördeki yan sanayii kuruluşlarının yetkinliklerinin izlenerek nitelikli tedarikçi portföyünün 
oluşturulması 
-Termin tarihlerinin İhale süreçlerinde ortaya çıkabilecek aksaklıkları göz önünde bulundurarak 
belirlenmesi 
-Etkin stok yönetim politikaları geliştirmek ve uygulamak için çalışmalar yapılması 

Maliyet Tahmini *0 

Tespitler -Mevcut stok yönetiminin etkin kullanılamaması, mevcut teknolojinin yetersiz kalması 
-Temin maliyetini düşürmek için mevcut satın alma yönetmeliği ile yapılan ihalelerin zaman 
kayıplarına sebep olması 

İhtiyaçlar -Etkin stok yönetimi için çalışmalar yapılması, yeni teknolojilerin araştırılması ve satın alınması 
-Şartnamelerde nitelikli tedarikçiye odaklanacak biçimde maddeler eklenmesi 
-Kuruluşta proje yönetimi anlayışı ile ürün tedariki planlama ve uygulama aşamalarının 
geliştirilmesi 

* Hedefe ulaşmak için yürütülecek faaliyetlerin doğrudan maliyetleri maliyet tablosunda ilişkilendirilen hedefin 

maliyetleri kapsamında belirtilmiş olup, dolaylı maliyetler (malzeme kullanımı, işçilik, genel imal giderleri vb.)  toplam 

giderlerin içerisinde gösterileceğinden buraya maliyet yazılmamıştır. 
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*Hedefe ulaşmak için yürütülecek faaliyetlerin doğrudan maliyetleri maliyet tablosunda ilişkilendirilen hedefin 

maliyetleri kapsamında belirtilmiş olup, dolaylı maliyetler (malzeme kullanımı, işçilik, genel imal giderleri vb.)  toplam 

giderlerin içerisinde gösterileceğinden buraya maliyet yazılmamıştır. 

 

 

 

Amaç A.3: Üretim performansını ve verimliliğini artırmak. 

Hedef 
H.3.4: Üretim süreçlerinde teknolojik altyapı tüm faaliyetleri izleyecek şekilde geliştirilerek 
etkinleştirilecektir. 

Performans Göstergeleri 

Hed
efe 
Etki
si 

(%) 

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 

2020 2021 2022 2023 2024 
İzleme 
Sıklığı 

Raporlama 
Sıklığı 

PG.3.4.1: 

Ham madde, mamul ve 
yarı mamul malzemelerin 
takibinde barkod sistemine 
geçme oranı (%) 

25 5 10 20 40 80 100 3 Ay 6 Ay 

PG.3.4.2: 

Kurumsal Kaynak 
Planlama(ERP) üzerinden 
yürütülebilen üretim 
çizelgeleme fonksiyonunun 
devreye alınma oranı (%) 

20 0 0 0 100 100 100 3 Ay 6 Ay 

PG.3.4.3: TÜVASAŞ 

Vagon Onarım 
Kontrol(TÜVOK )sisteminin 
kullanım oranı (%) 

15 33 33 66 66 100 100 3 Ay 6 Ay 

PG.3.4.4: 

Kurumsal Kaynak 
Planlama (ERP) Bakım 
Yönetimi Modülünün 
devreye alınma oranı (%) 

25 0 30 60 100 100 100 6 Ay 6 Ay 

PG.3.4.5: Üretim 

faaliyetlerinde kullanılan 
mobil cihaz sayısı 

15 10 10 50 50 60 70 6 Ay 6 Ay 

Sorumlu Birim Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler) 

Planlama Dairesi Başkanlığı, Malzeme Dairesi Başkanlığı, Fabrika Müdürlükleri, Yardımcı 
İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Satınalma Dairesi Başkanlığı 

Riskler -Yapısal ve idari değişikliklere karşı kurumsal direncin ortaya çıkması 
-Fizibilite çalışmalarının doğru yapılamama ihtimali. 
-Yeterli sayıda kalifiye personel olmaması. 
-Gereken ödeneğin sağlanamaması 

Stratejiler -Fizibilite çalışmalarının ihtiyaçlara yönelik ve gelecek talepleri göz önüne alarak yapılması 
-Yapılacak eylemlerle ilgili eğitim verilmesi ve bilinçlendirme çalışmaları 
-Faaliyetlerde teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, mevcut altyapının iyileştirilmesi 
 

Maliyet Tahmini 
*0 

Tespitler - Dijital ortamda yürütülmeyen iş süreçlerinin var olması ve verilerin anlık girilmemesi 
 -Bakım Yönetim Modülü ve İş Zekâsı Yönetiminin kullanılmaması 
-Malzeme takibinde kullanılan barkod sisteminin yetersiz olması 
-ERP sisteminde mevcut bulunan pek çok modülün pasif halde olması 
-Kurum içi yazılımların üretim alanlarında mobil olarak kullanılamaması 

İhtiyaçlar -Kurum süreçlerinin dijital ortama aktarılması ile ölçüm ve iyileştirme faaliyetleri yürütülmesi 
-Mevcut dijital süreçlerdeki veri girişlerinin zamanında gerçekleştirilmesi  
-Barkod sisteminin azami seviyeye getirilmesi 
-ERP sisteminde mevcut bulunan aktif modül sayısının artırılması 
-Üretim alanlarında ihtiyaç olan yazılımlar için mobil erişim altyapısı sağlanması 
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Amaç A.4: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek  

Hedef  H.4.1: Kuruluş stratejileri doğrultusunda personelin yetkinliği artırılacaktır. 

Performans 
Göstergeleri 

Hedefe 
Etkisi 

(%) 

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 

202
0 

2021 2022 2023 2024 
İzleme 
Sıklığı 

Raporlama 
Sıklığı 

PG.4.1.1:Yıl içinde en 

az 16 saat eğitim alan 
personel oranı (%) 

%20 30 33 36 40 42 45 6 Ay 6 Ay 

PG.4.1.2:Yıl içerisinde 

kişi başına verilen 
görev bazlı mesleki ve 
teknik eğitim saati 

%20 4,35 5 6 7 8 9 6 Ay 6 Ay 

PG.4.1.3:Planlanan 

eğitimlerin 
gerçekleştirilme oranı 
(%) 

%20 73,6 74 75 76 77 78 6 Ay 6 Ay 

PG.4.1.4:TÜVASAŞ 

Akademinin hayata 
geçirilme oranı (%) 

%25 20 30 40 60 80 100 6 Ay 6 Ay 

PG.4.1.5:IRIS iç 

denetçi sertifikasına 
sahip personel sayısı %15 33 33 40 40 50 50 6 Ay 6 Ay 

Sorumlu Birim Personel Dairesi Başkanlığı 

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler) Tüm Birimler 

Riskler -Eğitimlere etkin katılım sağlanamaması 
-Eğitimler için gereken bütçenin sağlanamaması 
-Eğitim ihtiyaçlarının doğru şekilde belirlenememesi 

Stratejiler -Görev bazlı eğitim planı oluşturulacaktır 
-Hizmet içi eğitim portföyü geliştirilecektir 

Maliyet Tahmini 500.000* TL 

Tespitler -Sektörde yeterli sayıda yetkin personel olmaması 
-Üniversitelerle ortak projelerin yeterli seviyede olmaması 
-Çalışanların kişisel gelişimini sağlamaya ve çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini arttırmaya 
yönelik faaliyetlerin yürütülmesi 
-Görev ve unvan bazlı eğitim programlarının oluşturulamaması 
-Kurumsal hafıza ve kazanılan tecrübenin yeni personellere aktarılması 

İhtiyaçlar -Sanayi- üniversite ve diğer eğitim kurum/kuruluşları ile yetkin personel yetiştirme kapsamında 
koordinasyon sağlanması, paydaşların koordine edilmesi 
-Öncelikle yeni kurulan Ar-Ge merkezi çalışanlarına yönelik olmak üzere eğitimler tasarlanması 
-Kurumsal hafıza ve tecrübenin paylaşılmasına olanak sağlayacak TÜVASAŞ Akademi’nin 
kurulması 
-Eğitim konularının ve katılımcılarının amaca uygun tespit edilmesi 

*Tabloda belirtilen maliyet tutarı hedefe ulaşmak için yürütülecek faaliyetlerle doğrudan ilgili olup dolaylı maliyetler 

(malzeme kullanımı, işçilik, genel imal giderleri vb.) toplam giderlerin içerisinde gösterilmiştir. 
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*Tabloda belirtilen maliyet tutarı hedefe ulaşmak için yürütülecek faaliyetlerle doğrudan ilgili olup dolaylı maliyetler 

(malzeme kullanımı, işçilik, genel imal giderleri vb.) toplam giderlerin içerisinde gösterilmiştir. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Amaç A.4: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek  

Hedef  H.4.2: Kurumsal motivasyon ve çalışan memnuniyeti artırılacaktır. 

Performans 
Göstergeleri 

 

Hedefe 
Etkisi 

(%) 

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 

2020 2021 2022 2023 2024 
İzleme 
Sıklığı 

Raporlama 
Sıklığı 

PG.4.2.1:Personelin 

kurumsal memnuniyet 
(yönetici, iş arkadaşları, 
iletişim, sosyal haklar ve 
olanaklar vb. konularda) 
oranı (%) 

%40 75,7 76 76 78 78 80 6 Ay 6 Ay 

PG.4.2.2:Yıl içerisinde 

iletilen uygun öneri sayısı %30 24 25 26 27 28 29 6 Ay 6 Ay 

PG.4.2.3: Kurum içi 

motivasyonu arttırıcı 
faaliyetlerin sayısı 

%30 13 14 15 16 17 18 6 Ay 6 Ay 

Sorumlu Birim 
Personel Dairesi Başkanlığı 

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler) Tüm Birimler 

Riskler -Yeterli bütçenin sağlanamaması 
-Birim yöneticilerinin ve çalışanların negatif yaklaşımları 

Stratejiler -Kurum dışı bütçe kaynağı bulunması (sponsor, vb.) 
-İnsan odaklı planlamalara ağırlık verilmesi 

Maliyet Tahmini 500.000* TL 

Tespitler -Kurum içi iletişim ve etkileşimin yeterli düzeyde olmaması, mevcut iletişimin 
kanallarının aktif kullanılmaması 
-Çalışan motivasyonunu sağlamaya yönelik fiziki ve sosyal şartların iyileştirilme 
ihtiyacının olması 
-İş ve sorumlulukların çalışanlar arasında adil bir şekilde dağıtılmaması 
-Personel özlük hakları ve istihdam yöntemlerinde iyileştirme ihtiyacının olması 
-Fabrikalarda çalışan işçi personelin görüş ve önerilerini öneri sistemine aktarabileceği 
elektronik ortamın mevcut olmaması 

İhtiyaçlar -Çalışan motivasyonunu sağlamaya ve kurumsal aidiyeti arttırmaya yönelik sosyal 
faaliyet sayısının artırılması 
-Kurum içi iletişim kanallarının çeşitlendirilmesi 
-Amir pozisyonundaki personelin astları ile olan iş ilişkisini ve sosyal iletişimini 
arttırması 
-Görev tanımlarının netleştirilmesi ve adil iş dağılımının sağlanmasını ve ödül ve terfi 
sistemini içeren etkin bir insan kaynakları sisteminin oluşturulması 
-Fabrikalarda çalışan işçi personelin önerilerini sisteme işleyebileceği elektronik 
altyapının iş merkezlerine kurulması 
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Amaç A.4: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek  

Hedef  H.4.3: Yönetim etkinliğinin artırılması için organizasyon şeması yeniden yapılandırılacaktır. 

Performans 
Göstergeleri 

 

Hedefe 
Etkisi 

(%) 

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 

2020 2021 2022 2023 2024 
İzleme 
Sıklığı 

Raporlama 
Sıklığı 

PG.4.3.1: 

Yeniden 
yapılandırma iş 
planının 
gerçekleşme oranı 
(%) 

%45 0 20 50 100 100 100 3 Ay 6 Ay 

PG.4.3.2: 

Norm kadro 
analizlerinin 
tamamlanma oranı 
(%) 

%40 0 0 0 0 40 50 3 Ay 6 Ay 

PG.4.3.3: Yeniden 

yapılandırma 
kapsamında iş 
süreçlerinin 
güncellenme 
oranı(%) 

%15 0 0 50 100 100 100 3 Ay 6 Ay 

Sorumlu Birim Planlama Dairesi Başkanlığı 

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler) Tüm Birimler 

Riskler -Değişime karşı kurumsal direnç olması 
-Kurumsal yapının üst politikalar doğrultusunda değiştirilmesi 

Stratejiler -Proje yönetimi yaklaşımıyla çalışmalar yürütülecektir. 
-İç kaynaklı çalışmaların yanı sıra ihtiyaç halinde dış kaynaklı danışman desteği alınacaktır. 

Maliyet Tahmini 500.000* TL 

Tespitler -Stratejik yönetim anlayışına işlerlik kazandırılarak yaygınlaştırılması gerekliliğinin olması 
-Hızlanan demiryolu yatırımları ve diğer politikalar doğrultusunda oluşacak ihtiyaçlara hızlı 
cevap verebilecek organizasyonel altyapının uygun olmaması 
-Adil iş dağılımını sağlayacak programların uygulanması 
-Yalın ve iyileştirme odaklı iş akışlarının olmaması 

İhtiyaçlar -Stratejik yönetim anlayışına işlerlik kazandırılarak yaygınlaştırılması 
-Pazarlama Dairesinin etkin pazarlama faaliyetleri yürütebilmesi için yeniden 
yapılandırılması 
-Kişiler ve birimler arası iletişimde kurum hiyerarşisinin gözetildiği süreç akışının kurumda 
benimsenmesi 
-Şeffaf ve stratejik bir yönetim anlayışının benimsenmesi 

*Tabloda belirtilen maliyet tutarı hedefe ulaşmak için yürütülecek faaliyetlerle doğrudan ilgili olup dolaylı maliyetler 

(malzeme kullanımı, işçilik, genel imal giderleri vb.) toplam giderlerin içerisinde gösterilmiştir. 
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*Tabloda belirtilen maliyet tutarı hedefe ulaşmak için yürütülecek faaliyetlerle doğrudan ilgili olan yatırım maliyetleri 

olup dolaylı maliyetler (ilgili birimlerin diğer masrafları) toplam giderlerin içerisinde gösterilmiştir. 

 

 

  

 

 

 

 

Amaç A.4: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek  

Hedef  H.4.4: Bilgi Teknolojileri altyapısı iyileştirilecektir. 

Performans 
Göstergeleri 

 

Hedefe 
Etkisi 

(%) 

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 

2020 2021 2022 2023 2024 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor
lama 

Sıklığı 

PG.4.4.1: 

Entegrasyonu 
sağlanan kurum içi 
yazılım oranı (%) 

25 20 30 40 60 80 100 6 Ay 6 Ay 

PG.4.4.2: ERP, İKYS, 

EBYS, vb. verileri ile 
yapılandırılan İş Zekâsı 
ara yüz sayısı 

35 0 1 3 5 7 10 6 Ay 6 Ay 

PG.4.4.3:Bilgi 

Güvenliği Stratejisinin 
hayata geçirilme oranı 
(%) 

25 20 40 50 60 70 80 6 Ay 6 Ay 

PG.4.4.4:Kurum içi 

dijital ortama aktarılan 
form sayısı 

15 10 12 13 15 17 20 6 Ay 6 Ay 

Sorumlu Birim Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler) Tüm Birimler 

Riskler -Yapısal ve idari değişikliklere karşı kurumsal direncin ortaya çıkması 
-Fizibilite çalışmalarının doğru yapılamaması 
-Yeterli sayıda kalifiye personel olmaması 
-Gereken ödeneğin sağlanamaması 

Stratejiler -Fizibilite çalışmalarının ihtiyaçlara yönelik ve gelecek talepleri göz önüne alarak yapılması. 
-Yapılacak eylemlerle ilgili eğitim verilmesi ve bilinçlendirme çalışmaları. 
-Faaliyetlerde teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, mevcut altyapının iyileştirilmesi 

Maliyet Tahmini 
10.000.000* TL 

Tespitler -Kurumsal stratejik planlarla uyumlu bilgi teknolojisi stratejisinin hazırlanması 
-Kurum içi yazılımların üretim alanlarında mobil olarak kullanılamaması. 
-Kurum içi yazılımların birbirine entegre olmaması 
-Kullanılan yazılımlar üzerinde bilgilerin tam ve güncel olmaması nedeniyle gerekli 
raporların alınamaması 
-İş süreçlerinin fiziksel ortamda takip edilmesi 

İhtiyaçlar -Kurum içinde farklı amaçlar için kullanılan yazılımların kesiştiği alanların belirlenip 
entegrasyon sağlanması 
-Kurum içi üretilen tüm bilgilerin doğru ve tam şekilde yazılıma aktarılması, ilgili personelin 
farkındalığının arttırılması 
-Üretim alanlarında ihtiyaç olan yazılımlar için mobil erişim altyapısı sağlanmalıdır 
-Kurum süreçlerinin dijital ortama aktarılması ile ölçüm ve iyileştirme faaliyetleri 
yürütülmelidir 
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Amaç A.4: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek  

Hedef  H.4.5: İş sağlığı ve güvenliği kültürü kuruluş içinde yaygınlaştırılacaktır. 

Performans 
Göstergeleri 

 

Hedefe 
Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri 
2020 2021 2022 2023 2024 

İzleme 
Sıklığı 

Raporlama 
Sıklığı 

PG.4.5.1:  

İş kazası sayısı 
50 22 20 18 16 15 14 6 Ay 6 Ay 

PG.4.5.2:  

İş kazasına bağlı iş 
günü kayıpları 

50 45 40 38 36 34 30 6 Ay 6 Ay 

Sorumlu Birim İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler) Yardımcı İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Planlama Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi 

Başkanlığı,  İdari İşler Daire Başkanlığı, Fabrikalar ve Diğer Birimler 

Riskler -Verilen eğitimlere ve bilinçlendirme faaliyetlerine karşı çalışanların direnç göstermesi 

Stratejiler -İş Sağlığı ve Güvenliği kural ve talimatlarının uygulamadaki etkinliğini artıracak yöntemler 
geliştirilmesi. 

Maliyet Tahmini *0 

Tespitler -Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü tam olarak oluşmamıştır. 
-Üst yöneticiler, fabrika müdürleri, atölye amirleri ve çalışanların İSG sistemine yeterince 
dâhil olmaması. 

İhtiyaçlar -Farklı materyallerle (uyarı levhaları, İş Sağlığı ve Güvenliği öneri şikâyet kutuları vb.) İş 
Sağlığı ve Güvenliği farkındalığını artırmak. 
- İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini artırmak için orta ve üst kademe yöneticilere ilgili bakanlığın 
yetkili kuruluşlarından eğitim alınması. 

*Hedefe ulaşmak için yürütülecek faaliyetlerin tamamı ilgili birimlerin rutin giderleri   (malzeme kullanımı, işçilik, 

genel imal giderleri vb.) olduğundan ve toplam giderlerin içerisinde gösterileceğinden buraya maliyet yazılmamıştır.
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Tablo 19 Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler 

Amaç Hedef 
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1 

Ulusal ve 
uluslararası 
pazarlarda tercih 
edilebilir bir 
marka olmak 

1.1 

Ürünlerimizi işleten ve işletme 
bakımlarını yapan 
kurum/kuruluşların memnuniyet 
düzeyi ve müşteri bağlılığı 
artırılacaktır. 

İ S İ İ İ   İ     İ       

1.2 
Sektörde TÜVASAŞ markasını ve 
ürünlerini tanıtıcı faaliyetler 
yürütülecektir. 

İ S   İ İ İ        İ     

1.3 
Ürünlerin mevcut Kalite ve 
Standartları daha da yükseltilerek 
rekabet gücü artırılacaktır. 

S İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ  İ İ     İ 

1.4 
Yolcu taşıyan raylı araç satışı 
artırılacaktır. 

İ S İ İ İ       İ İ  İ  İ   

 
 
 
 
2 

 
 
 

 

 
Kurumun Ar-Ge 
kabiliyetini ve 
sektörün yan 
sanayisini 
geliştirerek yerli 
ve milli ürünler 
tasarlamak. 

2.1 

Milli Şehir İçi Raylı Sistem Araç 
Projelerinin tasarımları 5 yıl 
içerisinde % 60 yerlilik oranı ile 
tamamlanacaktır. 

S İ İ İ İ    İ   İ İ     İ İ 

2.2 
Şehirlerarası Yeni Nesil Raylı 
Sistem Araç Projeleri 
geliştirilecektir. 

S İ İ İ İ    İ   İ İ     İ İ 

2.3 
Ar-Ge merkezi standartları 
artırılacaktır. 

S İ İ İ İ    İ İ   İ İ      
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Tablo 19. Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler(Devam) 

Amaç Hedef 
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3 

 
 
 
 
Üretim 
performansını ve 
verimliliğini 
artırmak 

3.1 
Mevcut kapasitesinin tam olarak 
kullanılması için Seri Üretim (Akış 
Tipi) Sistemi yaygınlaştırılacaktır. 

İ  S İ  İ    İ İ  İ İ   İ   

3.2 
İşçilik, genel imal gideri ve kalite 
maliyetleri azaltılacaktır. 

İ İ S  İ      İ İ İ       

3.3 
Tedarik süresi ve stok maliyetleri 
düşürülecektir. 

 İ S      İ  İ İ İ       

3.4 

Üretim süreçlerinde teknolojik 
altyapı tüm faaliyetleri izleyecek 
şekilde geliştirilerek 
etkinleştirilecektir. 

  İ   S   İ İ İ  İ       

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
Kurumsal 
kapasiteyi 
geliştirmek 

4.1 
Kuruluş stratejileri doğrultusunda 
personelin yetkinliği arttırılacaktır. 

İ İ İ İ S İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ 

4.2 
Kurumsal motivasyon ve çalışan 
memnuniyeti arttırılacaktır. 

İ İ İ İ S İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ 

4.3 
Yönetim etkinliğinin arttırılması 
için organizasyon şeması yeniden 
yapılandırılacaktır. 

İ İ S İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ 

4.4 
Bilgi Teknolojileri altyapısı 
iyileştirilecektir. 

İ İ İ İ İ S İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ 

4.5 
İSG kültürü kuruluş içinde 
yaygınlaştırılacaktır. 

İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ S İ İ İ İ İ 

S: Sorumlu birim, İ: İşbirliği yapılacak birim 
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4.2 Hedef Riskleri ve Kontrol Faaliyetleri 

Tablo 20 Hedeflere İlişkin Risk ve Kontrol Faaliyetleri 

H.1.1: Ürünlerimizi işleten ve işletme bakımlarını yapan kurum/kuruluşların memnuniyet 
düzeyi ve müşteri bağlılığı arttırılacaktır. 

Riskler Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

 Arızalara yerinde 
müdahalenin zor 
olması 

 Demiryolu ağının çok geniş 
olması ve bölgelerdeki fiziki 
imkânların yeterli olmaması 
sebebiyle arızalara yerinde 
müdahalenin zor olması.  

 Servis ekip organizasyonunun 
iyileştirilmesi 

 Servis ekibinin görev şartlarının 
iyileştirilmesi 

 Servis ekibinin bölgedeki fiziki 
imkânları önceden değerlendirip 
göreve gitmesi 

 Bölgelerde anında müdahale 
servis ekibinin oluşturulması 

 Müşteri taleplerinin 
mevcut projeye 
uygulanabilir 
olmaması 

 Müşterilerin mevcut projeye 
uygun olmayan taleplerde 
bulunması. 

 Doğrudan sipariş veya ihale 
yöntemi ile alınmış olan işlerde, 
müşteri taleplerinin net bir şekilde 
tanımlanması ve sözleşme ile 
kayıt altına alınması 

 Bölgelerdeki son kullanıcı 
ihtiyaçlarının alınması 

 Mevcut projenin müşteriye net 
olarak aktarılması 

 Ürünlerin işletme 
bakımlarının 
olması gerektiği 
gibi yapılmaması 

 Araçların periyodik işletme 
bakımlarını yapan kuruluşların 
personelinin yeterli teknik 
bilgiye sahip olmaması, uygun 
malzeme ve yöntemlerle 
bakımların 
gerçekleştirilmesine dikkat 
edilmemesi. 

 Ürünleri işleten ve işletme 
bakımlarını yapan kuruluşların 
teknik personeline gerekli 
eğitimlerin verilmesi 

 Ürünlere ilişkin bakım kitapçıkları 
hazırlanması 

 İşletme bakımlarının gerektiği gibi 
yapılıp yapılmadığının periyodik 
olarak izlenmesi 

 

 

  

 

 

 

H.1.2:  Sektörde TÜVASAŞ markasını ve ürünlerini tanıtıcı faaliyetler yürütülecektir. 

Riskler Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

 Yeterli ödeneğin 
ayrılmaması / 
bulunamaması 

 Fuar katılımı, kurum reklamı, 
ürün tanıtımı ve firma ziyaretleri 
için ayrılması gereken kaynak 
karşılığında, bu faaliyetlerin 
marka değerine sağlayacağı 
katkının yeterli düzeyde 
olmayacağı yaklaşımının yaygın 
olması. 

 Ekonomik sebepler ile Bakanlığın 
yurt dışı görevlerde kısıtlamalara 
gitmesi. 

 Tanıtım faaliyetleri açısından 
detaylı fayda/maliyet analizi 
yapılarak en optimum 
alternatiflerin belirlenmesi ve Üst 
Yönetime raporlanması 

 Üst Yönetim tarafından karar 
verilen faaliyetler için yıllık bütçe 
talebinde bulunulması 
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H.1.3: Ürünlerin mevcut kalite ve standartları daha da yükseltilerek rekabet gücü artırılacaktır. 

Riskler Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

 Ürünlerde 
kullanılacak 
komponentler için 
TSI gerekliliklerini 
sağlayan yeterli 
sayıda 
tedarikçinin 
bulunamaması 

 TSI sertifikasyon şartlarına 
göre kuruluşun çalıştığı 
tedarikçilerin de ilgili TSI 
şartlarını sağlaması 
gerekmesi 

 İhale aşamasında şartnameye ilgili 
TSI gerekliliklerinin eklenmesi 

 Yerli tedarikçilerin ilgili TSI 
gereklilikleri konusunda 
farkındalığının artırılması 

 DIN 
sertifikasyonu için 
gereken eğitimleri 
almış sertifikalı 
personelin 
kurumda 
tutulamaması 

 Kurumda mecburi hizmet şartı 
olmadığından yetiştirilmiş 
personelin istediğinde hiçbir 
kısıt olmaksızın Kurumdan 
ayrılabilmesi 

 Gerektiğinde kurum dışı uzman 
personellerden hizmet alımı 
yoluyla ihtiyacın karşılanması 

 
 

 

 

H.1.4: Yolcu taşıyan raylı araç satışı arttırılacaktır. 

Riskler Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

 Yurt içinde 
rakiplerin artması 

 Uygulanan devlet politikaları ile 
raylı sektöre olan yatırım 
ilgisinin artmasıyla sektörde 
alternatif üreticilerin oluşması. 

 Üretim süreçlerinde verimliliği 
arttırarak rekabet gücü sağlanması 

 Pazarlama faaliyetlerinin 
artırılması 

 Dış pazarlarda 
belirsizliklerin 
olması  

 

 Çevre coğrafyadaki ülkeler ile 
değişken ilişkilerin olması 
(kotalar, siyasi krizler vb.). 

 Alternatif pazarların araştırılması 

 Farklı pazarlara hitap edebilecek 
şekilde ürün gamının 
çeşitlendirilmesi 

 Öncelikle yurt içi pazar ihtiyacının 
karşılanmasına odaklanılması 

 İlk defa üretilecek 
olan ürünlerde 
yeni ürün devreye 
alma sürecinde 
belirsizlikler 
olması 

 Alüminyum gövde imalatı ile 
ilgili yeterli tecrübeye sahip 
olunmaması sebebi ile 
başlangıç hedeflerine 
ulaşılamaması  

 Personelin eğitilmesi ile insan 
kaynaklı hataların minimize 
edilmesi 

 Üretim süreçlerinin otomasyona 
öncelik vererek tasarlanması 

 

 

H.1.2:  Sektörde TÜVASAŞ markasını ve ürünlerini tanıtıcı faaliyetler yürütülecektir. 

Riskler Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

 Yurt dışında etkin 
olan temsilci bulma 
zorluğu 

 Her ülkenin hukuksal ve ticari 
işleyiş farklılığı olması 
nedeniyle etkin temsilci bulma 
ve uygun işbirliği yapma 
konusunda zorluklar olması. 

 Ticari ataşeliklerin yetkileri 
dâhilinde iletişim kanallarından 
faydalanılması 

 Belirlenen ülkelerde aktif faaliyet 
gösteren firmalar aracılığı ile bu 
bölgelerde satış gerçekleştirilmesi 
için işbirlikleri kurulması 
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H.1.4: Yolcu taşıyan raylı araç satışı arttırılacaktır. 

Riskler Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

 Projelerimizin 
farklı pazar 
taleplerini 
karşılayacak 
özellikte 
olmaması 

 Demiryolu araçlarının 
kullanıldığı bölgelerin coğrafi 
özellikleri, kullanıcı 
alışkanlıkları, demiryolu 
altyapısı araçların tasarımında 
göz önüne alınacak temel 
unsurlardır. 

 Etkin bir pazar araştırması ile 
müşteri potansiyeli yüksek olan 
ürün tiplerinin tespit edilmesi  

 

 

H.2.1: Milli şehir içi raylı sistem araç projelerinin tasarımları 5 yıl içerisinde % 60 yerlilik oranı 
ile tamamlanacaktır. 

Riskler Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

 Maddi 
kaynaklarda ve 
yetkin personel 
istihdamında 
yetersizliklerin 
ortaya çıkması 

 Ekonomik nedenlerle Ar-Ge 
faaliyetlerine yeterli bütçe 
ayrılamaması 

 İhtiyaç duyulan yetkinlikte ve 
sayıda personelin istihdam 
edilememesi 

 Ulusal ve uluslararası proje 
çağrılarından yararlanılması 

 Gerekli nitelikleri taşıyan yeterli 
sayıda personelin işe alımı için 
Personel Dairesi ile etkileşim 
içinde bulunulması 

 Yerlileştirilmesi 
gereken 
komponentlerde 
konusunda 
uzman yerli firma 
bulunamaması 

 Firmaların bilgi birikiminin 
yetersiz olması veya 
yerlileştirme faaliyetlerinin 
yüksek maliyetli olması 
nedeniyle yerlileştirmeyi tercih 
etmemesi 

 Çalışılabilecek potansiyel 
firmaların etkin şekilde takibi ve 
söz konusu komponentlerin 
yerlileştirilmesinde bu firmalarla 
işbirliği kurularak uzmanlık 
geliştirilmesi 

 Alüminyum 
gövdeli üretim 
teknolojisi 
konusunda 
personel 
kalifikasyonunun 
yetersiz olması 

 İlk kez uygulanacak olan bu 
teknoloji için kalifiye eleman 
bulunmasında zorluklar 
yaşanabilmesi 

 İlgili bölümde çalışacak personele 
Alüminyum Gövde teknolojisi 
alanında eğitim verilmesi 

 Alüminyum gövde üretim 
teknolojisinin yerinde incelenmesi 
için işbirliği yapılan fabrikalara 
ziyaretlerde bulunulması 

 Firmaların 
yerlileştirme 
yatırımlarını karlı 
bulmaması 

 Firmaların düşük sayıda ve 

süreklilik arz etmeyen 

komponent siparişleri için 

yatırım yapmayı karlı 

bulmaması. 

 Firmalarla işbirlikleri oluşturarak 
teşviklerden karşılıklı olarak 
yararlanılması 

 İlk sipariş miktarlarının yüksek 
tutulması 

 Öngörülemeyen maliyetlerin 
(NRC) proje bedeline yansıtılarak 
yerli olarak geliştirilmesinin 
sağlanması ve yapılacak alımlarda 
eskalasyon formülleri uygulanarak 
yerli tasarım ve üretimi 
gerçekleştirecek firmalara avantaj 
sağlanması 
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H.2.2. Şehirler arası yeni nesil raylı sistem araç projeleri geliştirilecektir. 

Riskler Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

 Maddi 
kaynaklarda ve 
yetkin personel 
istihdamında 
yetersizliklerin 
ortaya çıkması 

 Ekonomik nedenlerle Ar-Ge 
faaliyetlerine yeterli bütçe 
ayrılamaması 

 İhtiyaç duyulan yetkinlikte ve 
sayıda personelin istihdam 
edilememesi 

 Ulusal ve uluslararası proje 
çağrılarından yararlanılması 

 Gerekli nitelikleri taşıyan yeterli 
sayıda personelin işe alımı için 
Personel Dairesi ile etkileşim 
içinde bulunulması 

 Mevcut personelin ihtiyaçlar 
doğrultusunda niteliklerinin 
geliştirilmesi 

 Yerlileştirilmesi 
gereken 
komponentlerde 
konusunda 
uzman yerli firma 
bulunamaması 

 Firmaların bilgi birikiminin 
yetersiz olması veya 
yerlileştirme faaliyetlerinin 
yüksek maliyetli olması 
nedeniyle yerlileştirmeyi tercih 
etmemesi. 

 Çalışılabilecek potansiyel 
firmaların etkin şekilde takibi ve 
söz konusu komponentlerin 
yerlileştirilmesinde bu firmalarla 
işbirliği kurularak uzmanlık 
geliştirilmesi 

 Alüminyum 
gövdeli üretim 
teknolojisi 
konusunda 
personel 
kalifikasyonunun 
yetersiz olması 

 İlk kez uygulanacak olan bu 
teknoloji için kalifiye eleman 
bulmada zorluklar 
yaşanabilmesi. 

 İlgili bölümde çalışacak personele 
alüminyum gövde teknolojisi 
alanında eğitim verilmesi 

 Alüminyum gövde üretim 
teknolojisinin yerinde incelenmesi 
için işbirliği yapılan fabrikalara 
ziyaretlerde bulunulması 

 Firmaların 
yerlileştirme 
yatırımlarını karlı 
bulmaması. 

 Firmaların düşük sayıda ve 

süreklilik arz etmeyen 

komponent siparişleri için 

yatırım yapmayı karlı 

bulmaması. 

 Firmalarla işbirlikleri oluşturarak 
teşviklerden karşılıklı olarak 
yararlanılması 

 İlk sipariş miktarlarının yüksek 
tutulması 

 Öngörülemeyen maliyetlerin 
(NRC) proje bedeline yansıtılarak 
yerli olarak geliştirilmesinin 
sağlanması ve yapılacak 
alımlarda eskalasyon formülleri 
uygulanarak yerli tasarım ve 
üretimi gerçekleştirecek firmalara 
avantaj sağlanması 

 

 

H.2.3. Ar-Ge merkezi standartları artırılacaktır. 

Riskler Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

 İhtiyaca uygun 
yetkin personelin 
istihdam 
edilememesi 

 İhtiyaç duyulan yetkinlikte ve 
sayıda personelin istihdam 
edilememesi 

 Gerekli nitelikleri taşıyan yeterli 
sayıda personelin işe alımı için 
Personel Dairesi ile etkileşim 
içinde bulunulması 

 Mevcut personelin ihtiyaçlar 
doğrultusunda niteliklerinin 
geliştirilmesi 
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H.3.1. Mevcut kapasitesinin tam olarak kullanılması için Seri Üretim (Akış Tipi) Sistemi 
yaygınlaştırılacaktır. 

Riskler Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

 Yapısal ve idari 
değişikliklere karşı 
kurumsal direncin 
ortaya çıkması 

 

 Hat dengeleme için yapılan 
planlama faaliyetlerinin; 
personel dengelemesi, çalışma 
alanlarının düzenlenmesi, iş 
merkezlerinin ayrıştırılması veya 
birleştirilmesi çalışmalarını da 
içermesi 

 Yapılacak çalışmalara ilişkin 
amaçların ve uygulanacak 
faaliyetlerin icracı birimler ile 
beraber planlanması ve 
gerçekleştirilmesi 

 Üretim faaliyetleri 
için dönüştürülecek 
olan mevcut onarım 
alanlarının geçiş 
sürecinde onarım 
siparişlerini 
karşılamada 
yetersiz kalabilecek 
olması 

 

 Bakım onarım için gelen 
siparişlerin yıllık ortalamalara 
göre yüksek sayıda olabileceği 
durumlarda taleplerin yeterince 
karşılanamaması 

 Yapılacak dönüşüm faaliyetleri 
öncesinde yıllık iş programlarına 
bağlı olarak ortaya çıkacak 
ihtiyaçları göz önünde 
bulundurarak etkin fizibilite 
çalışmalarının yapılması 

 Bakım/onarım faaliyetlerinin planlı 
şekilde dış kurumlara aktarılması 

 

 

H.3.2. İşçilik, genel imal gideri ve kalite maliyetleri azaltılacaktır. 

Riskler Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

 İmalat ve onarım 
süreçlerinde 
yapılacak olan hat 
dengeleme 
çalışmaları 
sırasında 
operasyonel 
kayıpların 
yaşanabilmesi 

 Mevcut onarım alanlarının 
üretim alanlarına 
dönüştürülmesi ve hat 
dengeleme çalışmaları 
esnasında çalışma yapılan 
atölyelerin asli faaliyetlerinin 
aksaması 

 Yapılacak düzenlemelerin yıllık iş 
programları ve terminlerine azami 
dikkat gösterilerek proje yönetimi 
yaklaşımıyla planlanarak 
yapılması  

 Garanti 
kapsamında 
yapılan işlerin 
artması 

 Garanti kapsamında yapılan 
işlerden oluşan maliyetlerin 
genel imal gideri maliyetlerine 
direkt yansıması 

 Yapılan imalat onarım 
faaliyetlerinde kaliteyi artırarak 
garantiden gelen dönüşlerin 
azaltılması 

 Çalışan gün 
kaybının artması 

 İstirahat, ücretsiz izin vb. 
nedenlerle yaşanan gün 
kaybının işçilik maliyetlerini 
arttırması 

 Yapılacak eğitim faaliyetleri, 
sosyal faaliyetler ve kurumsal 
aidiyeti artırıcı diğer faaliyetlerle 
gün kaybının azaltılması 

 Ürün satış 
fiyatlarının işçilik 
saat ücretlerindeki 
artışla aynı oranda 
olmaması 

 Çalışanların ücretlendirme 
politikası olarak enflasyon 
üzerinde verilen artışların ürün 
satış fiyatlarına aynı oranda 
yansıtılamaması 

 Üretim alanlarının ve hat 
dengeleme çalışmalarından 
kaynaklanan verimlilik artışıyla 
ücret artışlarından yansıyan 
masrafların telafi edilmesi 
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H.3.2. İşçilik, genel imal gideri ve kalite maliyetleri azaltılacaktır. 

Riskler Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

 Malzeme tedariki 
ve bazı hizmet 
alımı işlerinde 
yaşanabilecek 
aksaklıklardan 
kaynaklı gecikme 
maliyetlerinin 
ortaya çıkması 

 Yapılacak işe uygun tedarikçi 
firma bulunamaması ya da 
alternatif olmadığından yetersiz 
firmalar ile çalışılmasının üretim 
safhalarında ek maliyetleri 
ortaya çıkartması 

 İş programına bağlı olarak 
belirlenen malzeme ihtiyaç 
tarihlerine göre termin planlarının 
öne çekilmesi 

 Yapılacak tedariklerin 
şartnamelerinde tedarikçi 
kalitesini artıracak unsurların öne 
çıkarılması  

 Tedarikçi değerlendirilmesinin 
etkin yapılması 

 Konusunda uzman tedarikçi 
portföyünün genişletilmesi 

 Raylı taşıt sektörü yan sanayinin 
oluşturulması. 

 

 

H.3.3. Tedarik süresi ve stok maliyetleri düşürülecektir. 

Riskler Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

 Sektörün ekonomik 
belirsizlikler ve 
sonuçlarından 
doğrudan 
etkilenecek yapıda 
olması 

 Dışa bağımlılığı yüksek olan 
raylı taşıt sektörünün ekonomik 
belirsizliklerden malzeme 
tedariki ve maliyetleri 
konusunda büyük ölçüde 
olumsuz yönde etkilenmesi. 

 Malzeme tedarik planlamasının 
üretim programına en yakın 
terminlerde temin edilecek 
şekilde yapılması 

 Yeterli nitelikte 
tedarikçi 
bulunmaması 

 Sektörde yeterli nitelikte 
tedarikçi alternatiflerinin kısıtlı 
olması nedeniyle tedarik 
konusunda seçeneklerin 
kısıtlanması 

 Sektördeki yan sanayii 
kuruluşlarının yetkinliklerinin 
izlenerek nitelikli tedarikçi 
portföyünün oluşturulması 

 İhale sürecinde 
yaşanabilecek 
aksaklıklardan 
kaynaklı gecikmeler 

 Kamu ihale süreçlerinin 
gerekliliklerini yerine getirme 
noktasında tedarikçi firmaların 
zorluk yaşaması 

 Termin tarihlerinin ihale 
süreçlerinde ortaya çıkabilecek 
aksaklıkları göz önünde 
bulundurarak belirlenmesi 

 Makine ve tezgâh 
arızaları sebebiyle 
stok devir hızının 
azalması 

 Makine ve tezgâh arızaları 
sebebiyle imalat, bakım ve 
onarım faaliyetlerinin aksaması 
ve buna bağlı stok devir hızının 
azalması 

 Önleyici bakım süreçlerini 
etkinleştirerek plan dışı arızaların 
en aza indirilmesi 
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H.3.4. Üretim süreçlerinde teknolojik altyapı tüm faaliyetleri izleyecek şekilde geliştirilerek 
etkinleştirilecektir. 

Riskler Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

 Yapısal ve idari 
değişikliklere 
karşı kurumsal 
direncin ortaya 
çıkması 

 Üretim süreçlerinde alışılmış 
yaklaşımlardan vazgeçilmek 
zorunda kalınması 

 Yapılacak çalışmalara ilişkin 
amaçların ve uygulanacak 
faaliyetlerin icracı birimler ile 
beraber planlanması ve 
gerçekleştirilmesi 

 Fizibilite 
çalışmalarının 
doğru 
yapılamaması 

 Yapılacak çalışmalarda ihtiyaç 
duyulacak malzeme, personel 
ve teknolojilere ait maliyet 
hesaplarının sağlıklı 
yapılamaması 

 Fizibilite çalışmalarından verimli 
bir sonuç elde etmek için farklı 
birimlerden oluşan fizibilite 
komisyonu kurulması 

 Gereken 
ödeneğin 
sağlanamaması 

 Devlet politikasından veya idari 
yönetimden kaynaklı olarak 
yeterli ödeneğin 
sağlanamaması 

 Yapılacak eylemlerin önemi ve 
gerekliliğini anlatmak için yetkili 
mercilerle irtibata geçilmesi 

 Yeterli sayıda 
kalifiye personel 
olmaması  

 Personelin işi gerçekleştirecek 
yeterli bilgiye sahip olmaması 
nedeniyle süreçlerin tıkanması 

 Personelin ihtiyaç duyacağı BT ile 
ilgili eğitimleri periyodik olarak 
almasının sağlanması 

  

 

 

 

H.4.1. Kuruluş stratejileri doğrultusunda personelin yetkinliği arttırılacaktır. 

Riskler Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

 Eğitimlere etkin 
katılım 
sağlanamaması 

 Eğitim ortamı ve içeriğinin 
katılımcıların ilgisini çekmemesi 
nedeniyle katılım oranının 
düşmesi 

 Eğitim ortamı ve altyapısının 
yetişkin eğitimine uygun şekilde 
planlanması 

 İşbirliği yapılan eğitim kurumu ve 
eğitimcilerin seçim kriterlerinin 
iyileştirilmesi 

 Eğitimler için 
gereken bütçenin 
sağlanamaması 

 Tasarruf tedbirleri dolayısı ile 
eğitimler için planlanan bütçenin 
sağlanamaması 

 Hizmet içi eğitim portföyünün 
geliştirilmesi 

 Eğitim taleplerinin kurum 
faaliyetleri baz alınarak 
önceliklendirilmesi 

 Eğitim 
ihtiyaçlarının 
doğru şekilde 
belirlenememesi 

 Eğitim planlarının personelden 
alınan talepler doğrultusunda 
oluşturulması ve görev gereği 
ihtiyaç duyulan yetkinliklere 
göre planlama yapılmaması 

 Eğitim planlarının görev bazlı 
oluşturulması 

 Eğitim ihtiyaç analizlerinin 
yapılması 
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H.4.2. Kurumsal motivasyon ve çalışan memnuniyeti arttırılacaktır. 

Riskler Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

 Yeterli bütçenin 
sağlanamaması 

 Planlanan faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesi için öngörülen 
bütçenin sağlanamaması 

 Kurumsal anlaşmalar, protokoller, 
vb. alternatif işbirliklerinin 
geliştirilmesi 

 Birim 
yöneticilerinin ve 
çalışanların 
negatif 
yaklaşımları 

 Mevcutta gerçekleştirilen 
faaliyetlerden memnun 
olunmaması ve yeterli 
bulunmaması 

 Gerçekleştirilecek faaliyetler 
planlanmadan önce beklenti analizi 
yapılması 

 Kurumun demografik verilerinin 
analiz edilerek tüm gruplara hitap 
edebilecek faaliyetlere öncelik 
verilmesi veya farklı grup ihtiyaçlarına 
göre farklılaştırılmış faaliyetlerin 
planlanması 

 

 

H.4.3: Yönetim etkinliğinin arttırılması için organizasyon şeması yeniden yapılandırılacaktır. 

Riskler Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

 Değişime karşı 
kurumsal direnç 
oluşması 

 

 Yapılacak analizler sonucunda 
iş yükü dağılımlarından kaynaklı 
değişimlerin uygulamaya 
geçirilememesi 

 Üst yönetime çalışmaya dayanak 
oluşturan ihtiyaçların detaylı şekilde 
aktarılması ve Yönetimin yapılacak 
çalışmaları tam anlamıyla 
sahiplenmesi 

 Çalışmalar öncesinde tüm personeli 
bilgilendirici faaliyetler planlanması 

 Kurumsal yapının 
üst politikalar 
doğrultusunda 
değiştirilmesi 

 3 bağlı ortaklığın birleştirilerek 
tek çatı altında toplanmasına 
ilişkin kararname olması 

 Üst politikalarda öngörülen kurumsal 
yapı değişikliklerinin yakından takip 
edilmesi ve olası değişikliklere uygun 
yapılandırma çalışmalarının 
yapılması 

 

 

H.4.4. Bilgi teknolojileri altyapısı iyileştirilecektir. 

Riskler Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

 Yapısal ve idari 
değişikliklere karşı 
kurumsal direncin 
ortaya çıkması 

 

 Kurumda bilgi teknolojileri kullanımı 
alışkanlıklarında değişim 
gerekliliklerinin kurumsal direnci 
ortaya çıkması 

 Yapılacak çalışmalara ilişkin 
amaçların ve uygulanacak 
faaliyetlerin icracı birimler ile 
beraber planlanması ve 
gerçekleştirilmesi 

 Üst yönetimden başlayan 
farkındalık eğitimlerinin 
planlanması 

 Fizibilite 
çalışmalarının 
doğru 
yapılamaması 

 Yapılacak çalışmalarda ihtiyaç 
duyulacak malzeme, personel ve 
teknolojilere ait maliyet 
hesaplarının sağlıklı yapılamaması 

 Fizibilite çalışmalarından verimli 
bir sonuç elde etmek için farklı 
birimlerden oluşan fizibilite 
komisyonu kurulması 
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Tablo 20. Hedeflere İlişkin Risk ve Kontrol Faaliyetleri (Devam) 

H.4.4. Bilgi teknolojileri altyapısı iyileştirilecektir. 

Riskler Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

 Gereken ödeneğin 
sağlanamaması 

 

 Devlet politikasından veya idari 
yönetimden kaynaklı olarak 
yeterli ödeneğin 
sağlanamaması 

 Yapılacak eylemlerin önemi ve 
gerekliliğini anlatmak için yetkili 
mercilerle irtibata geçilmesi 

 Yeterli sayıda 
kalifiye personel 
olmaması  

 

 Personelin işi gerçekleştirecek 
yeterli bilgiye sahip olmaması 
nedeniyle süreçlerin tıkanması 

 Personelin ihtiyaç duyduğu 
eğitimleri periyodik olarak 
almasını sağlamak 

 TÜVASAŞ Akademi bünyesinde 
BT ile ilgili verilebilecek eğitim 
programları oluşturulması 

 

 

H.4.5. İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü kuruluş içinde yaygınlaştırılacaktır. 

Riskler Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

 Verilen eğitimlere 
ve bilinçlendirme 
faaliyetlerine karşı 
çalışanların direnç 
göstermesi 

 Farkındalık eksikliğinden 
kaynaklı çalışan direncinin 
yaşanması 

 Kurumda İSG kültürü ve 
farkındalığını oluşturmaya yönelik 
etkin faaliyetler (örnek kaza 
hikâyelerinin anlatılması / 
izletilmesi, kazazedeler ile 
görüşme yapılması, vb.) 
planlanması 
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4.3. Maliyetlendirme 

Yapılan tüm çalışmalar sonucunda her bir hedef için tahmini veya gerçek maliyetler ile herhangi bir hedefle direk ilişkisi olmayan genel yönetim 

giderleri bir araya getirilerek Stratejik Planın toplam maliyeti öngörülmüştür. 2020 – 2024 yılları için öngörülen maliyetlere aşağıdaki tabloda 

yer verilmiştir.  

Tablo 21 Tahmini Maliyetler Tablosu (TL) 

     AMAÇ VE HEDEFLER 2020 2021 2022 2023 2024 TOPLAM 

A.1: Ulusal ve uluslararası pazarlarda tercih edilebilir bir marka 

olmak 3.600.000 700.000 1.700.000 1.800.000 800.000 8.600.000 

Hedef 1.1: Ürünlerimizi işleten ve işletme bakımlarını yapan 

kurum/kuruluşların memnuniyet düzeyi ve müşteri bağlılığı 

arttırılacaktır. 

200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.000.000 

Hedef 1.2: Sektörde TÜVASAŞ markasını ve ürünlerini 

tanıtıcı faaliyetler yürütülecektir 
400.000 500.000 500.000 600.000 600.000 2.600.000 

Hedef 1.3: Ürünlerin mevcut kalite ve standartları daha da 

yükseltilerek rekabet gücü artırılacaktır. 
3.000.000   1.000.000 1.000.000   5.000.000 

Hedef 1.4: Yolcu taşıyan raylı araç satışı arttırılacaktır Hedef 1.2, 2.1 ve 2.2 maliyetleri içerisindedir. 0 

AMAÇ  2: Kurumun Ar-Ge kabiliyetini sektörün yan 

sanayisini geliştirerek yerli ve milli ürünler tasarlamak  
19.900.000 24.800.000 39.200.000 21.000.000 12.000.000 116.900.000 

Hedef 2.1: Milli şehir içi raylı sistem araç projelerinin 

tasarımları 5 yıl içerisinde % 60 yerlilik oranı ile 

tamamlanacaktır. 

5.000.000 10.000.000 20.000.000 10.000.000 5.000.000 50.000.000 

Hedef 2.2: Şehirler arası yeni nesil raylı sistem araç projeleri 

geliştirilecektir. 
7.900.000 5.000.000 8.000.000 8.000.000 2.000.000 30.900.000 

Hedef 2.3: Ar-Ge Merkezi standartları artırılacaktır. 7.000.000 9.800.000 11.200.000 3.000.000 5.000.000 36.000.000 

  



101  

Tablo 21. Tahmini Maliyetler Tablosu (TL) (Devam) 

     AMAÇ VE HEDEFLER 2020 2021 2022 2023 2024 TOPLAM 

AMAÇ 3: Üretim performansını ve verimliliğini 

artırmak. 
20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100.000.000 

Hedef 3.1: Mevcut kapasitesinin tam olarak kullanılması 

için Seri Üretim (Akış Tipi) Sistemi yaygınlaştırılacaktır. 
20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100.000.000 

Hedef 3.2: İşçilik, genel imal gideri ve kalite maliyetleri 

azaltılacaktır. 
Hedef 3.1 maliyetleri içerisindedir. 0 

Hedef 3.3: Tedarik süresi ve stok maliyetleri 

düşürülecektir. 
Hedef 3.1 maliyetleri içerisindedir. 0 

Hedef 3.4: Üretim süreçlerinde teknolojik altyapı tüm 

faaliyetleri izleyecek şekilde geliştirilerek 

etkinleştirilecektir. 

Hedef 4.4 maliyetleri içerisindedir. 0 

AMAÇ 4: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek 2.400.000 2.300.000 2.300.000 2.250.000 2.250.000 11.500.000 

Hedef 4.1: Kuruluş stratejileri doğrultusunda personelin 

yetkinliği arttırılacaktır. 
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 500.000 

Hedef 4.2 Kurumsal motivasyon ve çalışan memnuniyeti 

arttırılacaktır. 
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 500.000 

Hedef 4.3: Yönetim etkinliğinin arttırılması için 

organizasyon şeması yeniden yapılandırılacaktır. 
200.000 100.000 100.000 50.000 50.000 500.000 

Hedef 4.4: Bilgi Teknolojileri altyapısı iyileştirilecektir. 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 10.000.000 

Hedef 4.5: İş sağlığı ve güvenliği kültürü kuruluş içinde 

yaygınlaştırılacaktır. 
Hedef 3.1 ve 4.1 maliyetleri içerisindedir. 0 

Hedeflerle İlgili Doğrudan Maliyetler 45.900.000 47.800.000 63.200.000 45.050.000 35.050.000 237.000.000 

Genel Üretim maliyetleri OVP' deki tutar 462.457.312 872.481.000 1.501.632.000 1.651.795.200 1.816.974.720 6.305.340.232 

Genel Yönetim Giderleri 26.032.548 30.678.000 32.764.000 36.040.400 39.644.440 165.159.388 

TOPLAM 534.389.860 950.959.000 1.597.596.000 1.732.885.600 1.891.669.160 6.707.499.620 
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5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

Stratejik Planının onaylanarak 2020 yılında uygulanmaya başlamasını takiben, amaç ve 

hedeflere ulaşılabilmesi için faaliyetlerin sürekli olarak takip edilmesi ve uygulama 

sonuçlarının belirlenen amaç ve hedeflerle kıyaslanarak tutarlılıklarının analiz edilmesi 

önemli rol oynamaktadır.  

Stratejik Planın izleme ve değerlendirme sürecinde temel sorumluluk üst yöneticidedir. 

Hedeflerin ve ilgili performans göstergeleri ile risklerin takibi, hedeften sorumlu birimin 

harcama yetkilisinin; hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının harcama birimlerinden alınarak 

toplulaştırılması ve üst yöneticiye sunulması ise Koordinasyon Şube Müdürlüğü Birimi olan 

Planlama Dairesi Başkanlığı sorumluluğundadır 

 

Şirketimiz 2020-2024 Stratejik Planının izleme ve değerlendirmesi; Planlama Dairesi 

Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Planlama Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 

performans programı hazırlama takvimi oluşturularak ilgili birimlere duyurulacaktır. 

Hedeflerden sorumlu birimler performans göstergeleri için ilgili faaliyetlerini tespit edip 

Nisan sonuna kadar koordinasyon birimine bildirecektir. Koordinasyon birimi tarafından Üst 

Yönetim onayına sunulan faaliyetler, onaylandıktan sonra sorumlu birimlere bildirilecektir. 

Sorumlu birimler, sorumlu oldukları faaliyetlerin maliyetlerini tespit edip koordinasyon 

birimine bildireceklerdir. Koordinasyon birimi, üst yönetici tarafından duyurulan performans 

hedef ve göstergeleriyle, faaliyetler ve sorumlu birimlerce sağlanan maliyet bilgilerini 

konsolide ederek performans programını hazırlayıp, KİT Stratejik Planlarının İzlenmesi ve 

Değerlendirilmesi ile Performanslarının Ölçülmesine Dair Usul ve Esaslara göre en geç 15 

Temmuz’a kadar T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye 

Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na gönderecektir. KİT’ler ve bağlı ortaklılarına 

ilişkin yatırım ve finansman programının yayımlanmasından sonra performans 

programında revize edilmesi gereken hususlar bulunması halinde revize edilmiş 

performans programı, 1 Aralık’a kadar Strateji ve Bütçe Başkanlığına, Hazine ve Maliye 

Bakanlığına ve ilgili Bakanlığa gönderilecektir.  

 

İlgili döneme ilişkin raporların hazırlanmasıyla birlikte üst yönetici başkanlığında, üst 

yönetici yardımcıları ve harcama yetkilileri ile Planlama Daire Başkanlığı yöneticisinin 

katılımlarıyla, altı aylık dönemlerde izleme toplantıları, bir yıllık dönemlerde ise 

değerlendirme toplantıları yapılır. Bu süreçte oluşturulacak raporlar üst yönetici 

başkanlığında yapılacak izleme ile değerlendirme toplantılarından önce hazırlanacaktır. 

Üst yönetici başkanlığında yapılacak olan toplantıda raporlar değerlendirilecek ve Stratejik 

Planın kalan süresi için hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin gerekli önlemler ortaya 

koyulacak ve ilgili birimler görevlendirilecektir. Stratejik plan değerlendirme raporu 

hedeflere nasıl ulaşacağına ilişkin alınacak gerekli önlemleri de içerecek şekilde nihai hale 

getirilerek her yıl Şubat ayı sonuna kadar T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na 

gönderilecektir. 

İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sonunda Stratejik Planda hedeflenen ve ulaşılan 

sonuçlar karşılaştırılmış olacaktır. Yapılacak olan değerlendirme ve karşılaştırmalar, kurum 

faaliyet ve projelerinin sürekli olarak iyileştirilmesine ve çalışanlarda hesap verme 

sorumluluğunun oluşturulmasına büyük katkı sağlayacaktır. 
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EKLER 

Ek  1 SGK ve SPE üyeleri 

 

TÜRKİYE VAGON SANAYİ A.Ş.  
STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU 

UNVAN AD SOYAD 

GENEL MÜDÜR PROF.DR. İLHAN KOCAASLAN 

GENEL MÜDÜR YRD. DR. YAKUP KARABAĞ 

GENEL MÜDÜR YRD. TURGUT KÖKSAL 

GENEL MÜDÜR YRD. MUSTAFA ERSOY 

GENEL MÜDÜR YRD. KASIM KALYONCU 

I.HUKUK MÜŞAVİRİ Faruk SINIR 

PLANLAMA DAİRESİ BŞK. MEHMET ASLIBAY 

AR-GE DAİRESİ BŞK. YUSUF ALDEMİR 

SATINALMA DAİRESİ BŞK. V. HİKMET BAĞLAN 

PERSONEL DAİRESİ BŞK. EREN BULDUR 

MALİ İŞLER DAİRESİ BŞK. ALİ KOZALLIK 

MALZEME DAİRESİ BŞK. ORHAN AYDEMİR 

KALİTE VE STANDARDİZASYON DAİ. BŞK. MEHMET AKBAŞ 

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BŞK. ABDURRAHMAN TÜMTÜRK 

PAZARLAMA DAİRESİ BŞK. ERDAL ABA 

YARDIMCI İŞLETMELER DAİRESİ BŞK. V. TANZER ÖZTÜRK 

İDARİ İŞLER DAİRESİ BŞK. ZEKİ KÜÇÜK 

TEKNİK HİZMETLER DAİRESİ BŞK. AYDIN GÜZEL 

İMALAT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ V. AHMET FERİDUN DÖNMEZ 

ONARIM FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ V. NURİ CANKIR 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK İŞLEMLER FABRİKASI 
MÜDÜRLÜĞÜ CEMİL USLU 

KİMYASAL FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ V. SEDAT DEMİREL 

BOJİ FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ V. NECATİ OĞUZ SERTSÖZ 

KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ EREN BULDUR 
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Ek  1 SGK ve SPE üyeleri(Devam) 

TÜRKİYE VAGON SANAYİ A.Ş. 
STRATEJİK PLAN PROJE EKİBİ 

BİRİM İSİM / ÜNVAN 

STRATEJİK PLANLAMA PROJE EKİBİ 
BAŞKANI 

Dr. Yakup KARABAĞ(Genel Müd. Yrd.) 

PLANLAMA DAİRESİ BŞK. 

Mehmet ASLIBAY(Planlama Dai. Bşk.) 
Hülya ÖZDEMİR   (Başuzman) 
Handan ZEYTİNOĞLU (Baş Mühendis) 
Mehmet SEMERCİ (Teknik Şef) 
Duygu UZUNALİ  ( Mühendis ) 
Taylan BAYKAN (Memur) 

AR-GE DAİRESİ BŞK. 

Gökhan Minareci (Şube Müdür V.) 
Abdülkadir ÜNAL (Teknik Şef) 
İbrahim DERLİ (Mühendis) 
Meryem GÜLOĞLU 

SATINALMA DAİRESİ BŞK. 
Metin BAKIRTAŞ (Şube Müdürü) 
Hasan Yavuz ERSOY ( Şube Müdür V.) 

PERSONEL DAİRESİ BŞK. Muhammed Ali BAYRAMOĞLU(Şube Müd.) 

MALİ İŞLER DAİRESİ BŞK. 
Hüseyin GEVREK ( Şube Müdürü ) 
Güngör AYDIN  (Şube Müdürü ) 

MALZEME DAİRESİ BŞK. Gazanfer ÜVEZ  (Teknik Şef) 

KALİTE VE STANDARDİZASYON DAİ. 
BŞK. 

Serhan EMRE  (Baş Mühendis) 

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BŞK. Mücahide BAL ( Mühendis) 

PAZARLAMA DAİRESİ BŞK. 
Recep OĞUZ  (Şube Müdürü) 
Ayşe Bölük     (Teknik Şef) 

İÇ DENETİM BİRİMİ Mustafa UĞUR  (İç denetçi) 

KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ 
Gülüzar AKGÜL    (Teknik Şef ) 
 Emine ÇAKIR      ( Mühendis ) 
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Ek  2 TÜVASAŞ Makine / Tezgâh Envanteri 

Sıra 

No 

Makine / Tezgâh 
Ait Olduğu Fabrika / Daire Başkanlığı 

Adı Adet 

1. Büyük Amerikan Torna 1 Boji Fabrika Müdürlüğü 

2. Eski Yatay Dingil Pres 1 Boji Fabrika Müdürlüğü 

3. Tezsan Torna 1 Boji Fabrika Müdürlüğü 

4. HegenScheidt Torna 1 Boji Fabrika Müdürlüğü 

5. Dingil Çıkarma ve Takma Presi 1 Boji Fabrika Müdürlüğü 

6. Cnc Torna Tezgâhı 1 Boji Fabrika Müdürlüğü 

7. Boji Test Tezgâhı 1 Boji Fabrika Müdürlüğü 

8. Danobat Dik Torna 1 Boji Fabrika Müdürlüğü 

9. Safob Torna 1 Boji Fabrika Müdürlüğü 

10. Pres Tezgâhı 1 Boji Fabrika Müdürlüğü 

11. Boji Montaj Presi 2 Boji Fabrika Müdürlüğü 

12. Hidrolik Pres 60 Tonluk 1 Boji Fabrika Müdürlüğü 

13. Yay Sökme Presi 1 Boji Fabrika Müdürlüğü 

14. Yatay Balans Makinesi 1 Boji Fabrika Müdürlüğü 

15. Teker Takma ve Sökme Presi 1 Boji Fabrika Müdürlüğü 

16. Boji ve Vagon Parçaları Yıkama 1 Boji Fabrika Müdürlüğü 

17. Büyük Kenet Tezgâhı (Fasti) 1 İmalat Fabrika Müdürlüğü 

18. Apkant Pres Tezgâhı 1 İmalat Fabrika Müdürlüğü 

19. Büyük Kenet Tezgâhı 1 İmalat Fabrika Müdürlüğü 

20. 500 Tonluk Hidrolik Pres 1 İmalat Fabrika Müdürlüğü 

21. 100 Tonluk Eksantrik Pres 1 İmalat Fabrika Müdürlüğü 

22. 40 Tonluk Eksantrik Pres 1 İmalat Fabrika Müdürlüğü 

23. 160 Tonluk Eksantrik Pres 1 İmalat Fabrika Müdürlüğü 

24. 250 Tonluk Eksantrik Pres 1 İmalat Fabrika Müdürlüğü 

25. Küçük Giyotin Makas 1 İmalat Fabrika Müdürlüğü 

26. Cnc Apkant Bükme (Ermaksan) 1 İmalat Fabrika Müdürlüğü 

27. Cnc Makas (Ermaksan) 1 İmalat Fabrika Müdürlüğü 

28. Sütunlu Matkap 1 İmalat Fabrika Müdürlüğü 

29. Hava Kompresörü 5 Yardımcı İşletmeler Dairesi Başkanlığı 

30. Hava Kurutma Tezgâhı 1 Yardımcı İşletmeler Dairesi Başkanlığı 

31. Vagon Kumlama 1 Kimyasal İşlemler Fabrika Müdürlüğü 

32. Boji Kumlama 1 Kimyasal İşlemler Fabrika Müdürlüğü 

33. Boji Boya Kabini 1 Kimyasal İşlemler Fabrika Müdürlüğü 

34. Vagon Boya Kabini 1 Kimyasal İşlemler Fabrika Müdürlüğü 

35. Ağaç Pres Tezgâhı 1 Onarım Fabrika Müdürlüğü 

36. Ağaç Planya Tezgâhı 1 Onarım Fabrika Müdürlüğü 

37. Ağaç Şerit Testere 1 Onarım Fabrika Müdürlüğü 

38. Sütunlu Matkap 1 Onarım Fabrika Müdürlüğü 

39. Kollu Ağaç Daire Testere 1 Onarım Fabrika Müdürlüğü 

40. Ağaç Testere 1 Onarım Fabrika Müdürlüğü 

41. Makas Tezgâhı 1 Onarım Fabrika Müdürlüğü 
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Ek 2 TÜVASAŞ Makine / Tezgâh Envanteri(Devam) 

42. Daire Testere 2 Onarım Fabrika Müdürlüğü 

43. Kollu Daire Testere 2 İmalat Fabrika Müdürlüğü 

44. Vagon Boya Kabini 1 Kimyasal İşlemler Fabrika Müdürlüğü 

45. Tos Torna 2 İmalat Fabrika Müdürlüğü 

46. Rovelver Torna 1 İmalat Fabrika Müdürlüğü 

47. Cincinati Planya 1 İmalat Fabrika Müdürlüğü 

48. MKE Freze 1 İmalat Fabrika Müdürlüğü 

49. Tezsan Torna 1 İmalat Fabrika Müdürlüğü 

50. Üniversal Torna 1 İmalat Fabrika Müdürlüğü 

51. Yatay Şerit Testere 1 İmalat Fabrika Müdürlüğü 

52. Radyal Matkap 1 İmalat Fabrika Müdürlüğü 

53. Tos Freze 1 Yardımcı İşletmeler Dairesi Başkanlığı 

54. Bileme Tezgâhı (Landis) 1 Yardımcı İşletmeler Dairesi Başkanlığı 

55. Satıh Taşlama 1 Yardımcı İşletmeler Dairesi Başkanlığı 

56. Bileme Tezgâhı (Taksan) 1 Yardımcı İşletmeler Dairesi Başkanlığı 

57. Radyal Matkap 1 Yardımcı İşletmeler Dairesi Başkanlığı 

58. Yatay Şerit Testere 1 Yardımcı İşletmeler Dairesi Başkanlığı 

59. Daire Testere 1 Yardımcı İşletmeler Dairesi Başkanlığı 

60. Alüminyum Testere 1 İmalat Fabrika Müdürlüğü 

61. Kontrplak Pres 1 İmalat Fabrika Müdürlüğü 

62. Baş Kesme Tezgâhı 1 İmalat Fabrika Müdürlüğü 

63. Küçük Ağaç Şerit Testere 1 İmalat Fabrika Müdürlüğü 

64. Büyük Ağaç Şerit Testere 1 İmalat Fabrika Müdürlüğü 

65. Ağaç Kalınlık Tezgâhı 1 İmalat Fabrika Müdürlüğü 

66. Büyük Ağaç Planya 1 İmalat Fabrika Müdürlüğü 

67. Ağaç Planya 1 İmalat Fabrika Müdürlüğü 

68. Ağaç Freze 1 İmalat Fabrika Müdürlüğü 

69. Ağaç Daire Testere 1 İmalat Fabrika Müdürlüğü 

70. Ağaç Kopya Freze 1 İmalat Fabrika Müdürlüğü 

71. Ağaç Zincir Freze 1 İmalat Fabrika Müdürlüğü 

72. İkili Daire Testere 1 İmalat Fabrika Müdürlüğü 

73. Hamai Kopya Freze 1 İmalat Fabrika Müdürlüğü 

74. Boji (Kapı) Boya Kabini 1 Kimyasal İşlemler Fabrika Müdürlüğü 

75. Vagon Boya Kabini 1 Kimyasal İşlemler Fabrika Müdürlüğü 

76. Pergel Vinç 6 Boji Fabrika Müdürlüğü 

77. Pergel Vinç 2 Kimyasal İşlemler Fabrika Müdürlüğü 

78. Pergel Vinç 3 Onarım Fabrika Müdürlüğü 

79. Pergel Vinç 1 Kimyasal İşlemler Fabrika Müdürlüğü 

80. Pergel Vinç 1 Malzeme Dairesi Başkanlığı 

81. Pergel Vinç 2 Boji Fabrika Müdürlüğü 

82. Kriko 2 İmalat Fabrika Müdürlüğü 

83. Kriko 3 Kimyasal İşlemler Fabrika Müdürlüğü 

84. Kriko 19 Onarım Fabrika Müdürlüğü 
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85. Kriko 20 İmalat Fabrika Müdürlüğü 

86. Kriko 3 Yardımcı İşletmeler Dairesi Başkanlığı 

87. Transport 4 Onarım Fabrika Müdürlüğü 

88. Tavan Vinç 6 Onarım Fabrika Müdürlüğü 

89. Tavan Vinç 15 İmalat Fabrika Müdürlüğü 

90. Tavan Vinç 7 Boji Fabrika Müdürlüğü 

 


