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GENEL MÜDÜRÜN MESAJI 

Türk Demiryolu Sektörü son 16 yıl içinde kat edilen çaba ve önemli yatırımlarla büyük 

gelişim gösterdi. 2023 yılıyla birlikte toplam 26.000 km demiryolu hedefine ulaşılması 

amaçlanıyor. Farklı sektörlerde uygulanıyor olmakla birlikte, RAYSİMAŞ ile birlikte 

Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde ilk kez uygulanan kamu destekli özel sektör modeli, raylı 

sistemlerde inovatif ve çözüm odaklı projeler geliştirilmesinin önünü açmıştır. Biz de 

RAYSİMAŞ olarak Bakanlığımızın ve TCDD’nin liderliğinde ülkemizin demiryolu 

projelerinde hem mühendislik hem de müşavirlik alanında yenilikçi projelerimizle sektöre 

geniş alanlarda daha büyük katkılar sunmayı hedeflemekteyiz. 

RAYSİMAŞ, 162 yıllık Türk Demiryolu geleneğini günümüz dinamikleriyle birleştiren; 

hem ülkenin milli değerlerine bağlı hem de uluslararası pazara yönelik müşteri ihtiyaç 

ve isteklerini iyi yönetebilen bir şirket olarak TCDD’nin dünyaya açılan yüzü olarak 

faaliyet göstermektedir. Profesyonel yöneticilerden ve uzman mühendislerden oluşan 

ekibimiz soru ve sorunlara yaratıcı, ekonomik ve teknik çözümler üretmeyi bir kültür 

olarak benimsemiştir. 

RAYSİMAŞ olarak sekiz ay gibi kısa bir zamanda alt yapı konusunda tünellerimiz ile 

ilgili Türkiye’de ilk olma niteliğinde bir projeye imza attık, ray geometrisini GPS destekli 

olarak otomatik ölçebilen bir aracı raya çıkarttık, özellikle Afrika’da altyapı üst yapı 

projeleri ve eğitim ihracatı başlattık. 
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Faaliyete geçirdiğimiz projelerimiz sektörde marka olmak yolunda adımlar atmamızı 

sağladı. Kısa zamanda elde edilen bu başarı Ulaştırma sektöründe devletimizin 

uyguladığı kamu destekli özel sektör modelinin iyi çalıştığının da bir kanıtıdır. 

RAYSİMAŞ olarak bünyemizde farklı mühendislik disiplinlerinin yer alması demiryolu 

sektörüne geniş bir yelpazede katkı sunmamızı sağlıyor. Alt- Üst Yapı ve Proje 

departmanımız Türkiye’nin ilk tünel genişletme proje çalışmasını yapıyor; Dp World 

Demiryolu İltisak Hattı Müşavirlik işlerini yürütürken; Derince Gar Sahası Bölgesinde 

demiryolu yük taşımacılığını artırmaya yönelik proje ve mühendislik hizmetleri 

veriyoruz. Ürün Geliştirme departmanımız, üstelik 4 ayda, Türkiye’nin hem manuel 

hem de otomatik olarak ölçüm yapabilen ilk ray geometrisi ölçüm cihazını (T-RAY) 

üretti. Aynı zamanda konsept tasarım konusunda oldukça iddialı, yetkililerin ray 

hatlarını gözlemlemeleri ve ölçümlemeleri için bir hat kontrol aracı tasarladılar.  

“Hayalleri dokunulabilir kılmak” istiyoruz ve müşteri istek ve beklentilerini maksimum 

seviyede karşılamayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra Sertifikasyon departmanımız TSE 

ile yaptığı demiryolu alanında uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürütüyor. Bu 

bağlamda TÜVASAŞ’ın 30 adet personel konaklama aracı uygunluk değerlendirme ve 

tip-onay sürecinin tarafımızca yürütülmesi için sözleşme yapılması kararlaştırılmıştır. 
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Ayrıca Kayaş-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattının Bağımsız Güvenlik Değerlendirme 

Raporunun Hazırlanması Sertifikasyon departmanımız tarafından, bu hat kesimindeki 

viyadüklerin 300 km/saat proje hızına uygunluğunun kontrolü de Alt-Üst Yapı ve Proje 

departmanımız tarafınca yapılması hususu TCDD ile görüşülmektedir. Demiryoluna 

özgü sertifikasyon süreçlerinin tarafımızdan yürütülmesi ile ülkemizde üretilen 

demiryolu projelerine ilişkin bilgi birikiminin ülkemizde kalmasını amaçlıyoruz. 

Eğitim ihracatı faaliyetimiz olarak RAYSİMAŞ’ın TCDD ile imzaladığı eğitim protokolü 

çerçevesinde Tanzanya Demiryolları mühendislerine demiryoluna özgü, 11 farklı 

konuda teorik-pratik geniş kapsamlı eğitim projesini yürütmekteyiz. 

2019 yılında Afrika Bölgesi’nde ve Balkanlarda daha fazla projeye imza atmayı ve 

ülkelerle hükümet düzeyinde işbirlikleri kurmayı hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz ürünleri 

dünya pazarına sunmak 2019 hedeflerimiz arasında. Yeni kurulan bir firma olarak 1 yıl 

içerisinde ses getiren işlere imza attık, 2019 yılında kendimizi daha çok tanıtmak; 

yaptıklarımızı ve yapabileceklerimizi daha geniş çevrelere duyurmak istiyoruz. Dünya 

genelinde hem basılı hem de dijital medyada projelerimizle Devletimizin demiryolu 

sektöründe temsilcisi olarak yer almak istiyoruz.  
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Ülkemiz için hedeflerimiz arasında ise iştigal ettiğimiz sahalarda, Türkiye’de yapılan 

demiryolu projelerinin tümünde yer almak ve demiryollarındaki ülke ihtiyaçlarına 

yönelik çözümler üretmek var: Sertifikasyon, elektrifikasyon, altyapı üstyapı 

hizmetleri, yazılım, ürün geliştirme gibi geniş kapsamda hizmet veren profesyonel 

kadromuzla Türkiye’ye hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. 

 

 

                                                                                       Saygılarımla, 

                                                                                       Baran BIYIK  

                                                                                       Genel Müdür



 

7  

 
 

 

KARAR ORGANI YÖNETİM KURULU 
                  

    

 

TEMSİL ETTİĞİ 
PAY SAHİBİ  

 

ADI VE SOYADI 

 

ÜNVANI 

 

GÖREVİ 

GÖREVE 

BAŞLAMA 
TARİHİ 

 

GÖREV BİTİŞ 
TARİHİ 

TCDD İŞLETMESİ 
GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

BAŞAR KARAMAN TCDD DEMİRYOLU 
YAPIM DAİRE 

BAŞKANI 

YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI 

10.07.2017 24.05.2019 

MUSTAFA NEVZAT 
DÜZAĞAÇ 

ALTYAPI HİZ. 
GENEL M. YRD. 

YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ 

10.07.2017 24.05.2019 

CELAL ÖZUĞUR DHMİ GENEL M. 

YRD. 

YÖNETİM KURULU 

ÜYESİ 

10.07.2017 24.05.2019 

HASAN HÜSEYİN GÜNEY TCDD 
MODERNİZASYON 
DAİRE BAŞKANI 

YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ 

24.05.2018 24.05.2019 

TÜRKSAT UYDU 
HABERLEŞME 
KABLO TV VE 
İŞLETME A.Ş. 

MEHMET ÖZBEY KARAYOLU 
DÜZENLEME 
GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 
DAİRE BAŞKANI 

YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ 

24.05.2018 24.05.2019 

MEHMET ÇERİKÇİ GENEL M. YRD.-
HUKUK MÜŞAVİRİ 

YÖNETİM KURULU 
BAŞKAN 
YARDIMCISI 

10.07.2017 24.05.2019 

İLYAS KOÇ MÜŞAVİR YÖNETİM KURULU 

ÜYESİ 

19.10.2017 24.05.2019 

ANKARA 
BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ 

İHSAN ÜN ABB EGO OTOBÜS 
İŞLETMESİ DAİRE 
BAŞKANI 

YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ 

24.05.2018 24.05.2019 

 
              
 
 

Yönetim kurulu 8 üyeden oluşmaktadır. 24.05.2018 tarihli Genel Kurul Kararı ve 04.06.2018 tarih 2018/5 Toplantı no 

ve 1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereği seçilmişlerdir. 
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ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER 
 
 

  
 
 

 

ÜNVANI ADI SOYADI 

GENEL MÜDÜR BARAN BIYIK 

HUKUK MÜŞAVİRİ BÜŞRA YAZICI 

MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ MEHMET ERHAN GÜLDALI 

ALT ÜST YAPI VE PROJE MÜDÜRÜ ALİ ÇANAK 

ÜR-GE VE MÜHENDİSLİK MÜDÜRÜ HÜDAVERDİ GÜNEY 

SERTİFİKASYON VE ENERJİ MÜDÜRÜ DR.ALPER UĞUR 



 

 

 
 
 
 

 

01 RAYSİMAŞ 
RAYSİMAŞ, TCDD İşletmesi 

Genel Müdürlüğü, TÜRKSAT 

A.Ş. ve  Ankara Büyükşehir 

Belediyesi’nin güçlü bir 

iştiraki olarak faaliyet 

göstermektedir. Raylı 

sistemlere yönelik altyapı 

ve üstyapı projeleri 

geliştiren; ÜR-GE ve yazılım 

hizmetleri veren; 

sertifikasyon ve enerji 

çalışmaları yapan, satış ve 

pazarlama alanında aktif, 

yenilikçi bir firmadır. 



a 
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RAYSİMAŞ Raylı Sistemler Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş., TCDD İşletmesi Genel 

Müdürlüğü, TÜRKSAT A.Ş. ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin güçlü bir iştiraki olarak 

faaliyet göstermektedir. Raylı sistemlere yönelik altyapı ve üstyapı projeleri geliştiren; 

ÜR-GE ve yazılım hizmetleri veren; sertifikasyon ve enerji çalışmaları yapan, satış ve 

pazarlama alanında aktif, yenilikçi bir firmadır. Yüzde yüz kamu sermayesi yöneten 

RAYSİMAŞ, Türkiye’de öncü bir kuruluş olmayı ve dünyada sektöründe söz sahibi 

firmalar arasında olmayı hedeflemektedir.  

1.1. FAALİYET ALANLARI 

RAYSİMAŞ, Demiryolu sektöründe yurtiçinde ve yurtdışında her türlü mühendislik ve 

müşavirlik faaliyetlerini gerçekleştirmekte olup; 

 

- Altyapı üstyapı çalışmaları kapsamında proje tasarım hizmetleri, 

müşavirlik ve kontrollük hizmetleri ve ölçüm hizmetleri vermekte, 

- Kullanılan araçların; kontrol, test ve sertifikasyon süreçlerini yürütmekte ve  

- Müşteri ihtiyaçlarına göre ürün geliştirmekte, konsept tasarım çalışmaları ve 

yazılım alanında anahtar teslim çözümler sunmaktadır.  



a 
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1.1.1. Alt-Üst Yapı ve Proje 

Ulaştırma sektöründe kamu ve özel sektör müşterilerine tasarım, mühendislik ve 

müşavirlik alanında kapsamlı hizmetler verilmektedir. Müşteri memnuniyeti odaklı 

ulusal ve uluslararası standartlara uygun ekonomik ve uygulanabilir çözümler 

üretilmektedir. 

Alt-Üst Yapı ve proje departmanı kapsamında verilen hizmetler; 

              Proje Tasarım Hizmetleri 
▪ Güzergah ulaşım ve  trafik  planlaması   
▪ Fizibilite çalışmaları 
▪ Demiryolu güzergah ve sanat yapıları proje hizmetleri 

Müşavirlik ve                    Kontrollük Hizmetleri 
▪ Demiryolu proje kontrollük  hizmetleri 
▪ Yapım kontrollük    hizmetleri  
▪ İş sonu projelerinin  hazırlanması 

              Ölçüm Hizmetleri 
▪ Jeodezik ağ hizmetleri  

▪ Deformasyon ölçümleri  
▪ Makinalı tamirat öncesi ve sonrası hat ölçümleri 

 

 



a 
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1.1.2. Ürün Geliştirme ve Mühendislik Hizmetleri 

Demiryolu sektörü ile ilgili araçlar ve ekipmanlar ulusal / uluslararası standartlara 

uygun olarak tasarlanmakta ve geliştirilmektedir. Akıllı demiryolu sistemleri, çeken-

çekilen araçların yerli tasarım ve prototip üretimi konularında faaliyet gösterilmektedir.  

Ürün Geliştirme ve Mühendislik Hizmetleri Departmanı kapsamında verilen hizmetler; 

              
Endüstriyel Tasarım ve Ürün Geliştirme Hizmetleri 
▪ Endüstriyel tasarım hizmetleri 
▪ Yeni ürün dizayn ve prototipleme hizmetleri   
▪ Teknolojik ürün geliştirme  hizmetleri 

 
             Multidisipliner Mühendislik  Hizmetleri 

▪ Elektrifikasyon hizmetleri 
▪ Sinyalizasyon hizmetleri 
▪ Yazılım hizmetleri 
▪ Bakım mühendisliği hizmetleri 

 
 
 
 

 
 
 
 



a 
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1.1.3. Sertifikasyon ve Enerji 

Ulusal ve uluslararası demiryolu sanayisinde daha güvenli taşımacılık için UTP ve TSI 

talimatları doğrultusunda demiryolu araçları, alt sistemleri, bileşenleri, altyapı, üstyapı, 

elektrifikasyon, CCS, güvenlik, risk yönetimi konularında uluslararası kuruluşlar ile iş 

birliği yaparak sertifikasyon süreci yönetilmekte ve teknik konularda destek 

verilmektedir. 

Enerji verimliliğini hedefleyen projeler geliştirilmekte; karbon ayak izini                            
azaltarak demiryolu sanayisinde daha temiz taşımacılık için alternatif yenilenebilir enerji 
çözümleri sunulmaktadır. 

 

Sertifikasyon ve Enerji Departmanı kapsamında verilen hizmetler; 

 

Demiryolu ve Araçları  Sertifikasyon Hizmetleri 
▪ Yerli ve milli demiryolu  araçlarımızın sertifikasyon  hizmetleri 
▪ Ulusal ve Uluslararası demiryolları  sertifikasyon hizmetleri 

Yenilenebilir Enerji  Yatırımları Hizmetleri 

▪ TCDD ve dış müşterilerin yenilenebilir enerji yatırımları yönetimi 
▪ Enerji verimliliği yönetimi 

▪ Ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetleri 

 

 



a 
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1.1.4. Satış ve Pazarlama 

Şirketimizin ürettiği ürün ve hizmetler ile birlikte özel sektör ve bağlı ortaklıkların, 

demiryolu alanındaki ürünlerinin; demiryolu sektöründeki etüt ve projelerin, mühendislik 

ve müşavirlik hizmetlerinin ulusal / uluslararası alanda satış ve pazarlaması 

yapılmaktadır. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misyonumuz 

Öncelikle Türkiye’de akabinde dünyada, 

inovatif yaklaşımlarla yeni metotlar 

geliştirerek  multidisipliner mühendislik 

uygulamaları yapmak. 

 

Vizyonumuz 

Raylı sistemler mühendisliği konusunda 

Türkiye’de lider, dünyada lider firmalar 

arasında olmak. 
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1.5. Sermaye Yapısı 
 

Sermayesi: 6.000.000,00 TL 

Ortaklık Yapısı : Şirketin Sermayesi, beheri  10.000 TL 600 paya ayrılmış toplamda 6.000.000 TL 

değerindedir. 
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1.6. Organizasyon Yapısı 
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1.7. Personel Durumu 

RAYSİMAŞ'ta 2018 yılı itibari ile yaş ortalaması 34,3 olan toplam 43 personel 

bulunmaktadır. 
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1.7. Personel Durumu 
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1.7.    Personel Durumu  
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1.8. Sertifikalar 
 

Şirketimiz personeli tarafından TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 

Standardına uygun olarak yönetim sistemi kurulması sağlanmış ve şirketin tüm 

kademelerinde uygulanır seviyeye getirilmiştir. Kurulan sistem, Türk Standartları 

Enstitüsü tarafından denetlenerek belgelendirilmiştir. RAYSİMAŞ, TCDD bağlı 

ortaklıkları ve iştirakleri arasında bu konuda en kısa sürede sertifika alan şirket 

olmuştur. 
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02 ÜRÜN GELİŞTİRME VE 

YAZILIM ÇALIŞMALARI 

Ürün Geliştirme ve Yazılım çalışmaları kapsamında; 

-T-RAY Ray Geometrisi Ölçüm Cihazı,         

-Demiryolu Hat Kontrol ve Ölçüm Aracı,    

-Elektronik Bakım Takip Sistemi (EBTS), 

-Coğrafi Arşiv Sayısallaştırma ve Arşiv Otomasyonu  

projeleri yürütülmektedir.      
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2.1. T-RAY Ray Geometrisi Ölçüm Cihazı 
 

Proje ile; ülkemizde milli ve yerli imkanlar ile henüz imal edilmemiş, tren yolu seyir 

güvenliği ve bakım faaliyetleri için mutlaka ölçülmesi gereken parametrelerin, Türk 

mühendisliği ve tasarımı ile imal edilecek olan kompakt bir ölçüm ekipmanı ile 

gerçekleştirilmesine olanak vererek, ürünün uluslararası pazarlarda kullanılmasını 

sağlamak amaçlanmaktadır. 

T-RAY in yapacağı ölçümler ekartman, fleş, burulma, dever ve nivelman olmak 

üzere 5 ana başlıkta toplanmıştır. Halihazırda T-RAY'in yapacağı ölçümler ya 

yüksek yatırım maliyetine sahip ölçüm trenleri ile seyir halinde ya da basit ölçüm 

ekipmanlarıyla el ile insan marifetiyle yapılmaktadır. Bu iki sınıf arasında bir ürüne 

rastlanamamış ve pazarda boşluk olduğu tespit edilmiştir. T-RAY'in yarı otonom 

ve kompakt yapısı, makul satın alma maliyeti ile bu boşluğu doldurması, 

uluslararası pazarlara da sunularak ihracat geliri kazandırması hedeflenmektedir. 

Projenin getireceği bilgi birikimi ve referanslar ile yeni projeler de başlatılabilecek, 

Ölçüm Treni gibi yüksek katma değerli ürünlerin üretimine geçilmesi için zemin 

hazır edilmiş olacaktır. 
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2.1.1. Projenin Yenilikçi ve Özgün Yönleri  

• T-RAY, Türkiye’de yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş ilk ölçüm cihazıdır. 

Ülkemizde benzer şekilde yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş bir ölçüm 

ekipmanı bulunamamıştır. 

• T-RAY, yapacağı ölçümler dikkate alındığında kendi sınıfında ve dünyada 

tektir.  

• T-RAY'in yapacağı ölçümler yüksek yatırım maliyetine sahip ölçüm trenleri ya 

da basit ölçüm ekipmanlarıyla yapılmaktadır. T-RAY bu iki sınıf arasında yeni 

bir üründür. 

• Kompakt bir ekipman olarak yarı otonom ve programlanabilir olması özelliği 

ölçüm ekipmanları kategorisinde bir yeniliktir. 

• Ray deformasyonuna dair bilgiler koordinatlar ile birlikte kayıt altına alınarak 

sayısallaştırılmaktadır. Diğer coğrafi bilgi sistemleri ile entegre edilebilir yapısı 

bu alanda bir ilktir. 
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2.1.1. Projenin Yenilikçi ve Özgün Yönleri 

Ürünün prototip üretimi tamamlanmış ve saha testlerine başlanmıştır. Projeden 

elde edilen ürünün müşteri nezdindeki güvenilirliğinin artırılması, TÜBİTAK 

sistematiğinden de geçerek ortaya konulması, AR-GE maliyetlerine katkı 

sağlanarak daha üstün niteliklerde ürün haline dönüşmesi maksadıyla proje 

TÜBİTAK onayına da sunulmuştur. 

Ürün prototip aşamasındayken dahi Demiryolu İşletmecilerinin dikkatini çekmeyi 

başarmıştır. T-RAY’in 2019 yılı içerisinde hem ülkemiz demiryollarında hem de 

ihraç edilerek dünya demiryollarında kullanılması beklenmektedir. 
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2.2. Demiryolu Hat Kontrol ve Ölçüm Aracı 

Demiryollarında hat kontrol, gözlem ve geometrik ölçümlerin yapılması 

maksadıyla TCDD ihtiyaçları doğrultusunda gelen talep üzerine çalışmalara 

başlanmıştır. Bu proje, şirketimize ölçüm teknolojileri, mekanik tasarım ve analiz 

teknolojileri bilgi birikimini kazandıracak niteliktedir. Konsept tasarım çalışmaları 

tamamlanmış olup, TCDD’nin görüşlerine sunulmuştur. Konspet tasarımlar Sanal 

Gerçeklik Gözlüğü (VR) ile İzmir’de yapılacak olan Eurasia Rail fuarında yerli ve 

yabancı ilgililerin beğenisine    sunulacaktır. 
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2.2.1. Proje ile İlgili Genel Bilgiler 

 

Projenin Adı: Demiryolu Hat Kontrol ve Ölçüm Aracı 

Potansiyel Müşteriler: Ulusal ve Uluslararası Demiryolu İşletmecileri 

Açıklama: Demiryolu VIP hat gezileri için kullanılacak olan araçta ayrıca ölçüm 

kabiliyetleri olacaktır. 

Proje Durumu: Konsept çalışmalar 

tamamlandı. TÜBİTAK 1507 AR-GE 

başvuruları için hazırlık çalışmaları 

devam ediyor. 
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2.2.1. Proje ile İlgili Teknik Bilgiler 

 

Proje Tipi: AR-GE ve Tedarik 

Amaç: Demiryollarında Hat Kontrol Gözlemi ve Geometrik Ölçümler Yapmak 

Konsept: Üst Düzey VIP Hat Kontrol ve Turne Aracı 

Max / Seyir Hızı: 100/80 km/s 

Araç Ölçüleri: Uzunluk=20m 

Genişlik=3,20m Yükseklik=3,80m
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2.2.1. Proje ile İlgili Teknik Bilgiler 

 

Tahrik Sistemi: Redüktörlü AC Motor (2+2)x70 kw 

AC Motor 

Boji Seti: Siemens SF70 Floor Level Bogie 

Enerji Kaynağı: 264 kW Kabin Tipi Yerli AKSA Jeneratör 

Proje Kazançları / Hedefleri: 

TCDD ihtiyaçları doğrultusunda 

gelen talep üzerine çalışmalara 

başlanmış olup, şirketimize 

ölçüm teknolojileri, mekanik 

tasarım ve analiz teknolojileri 

bilgi birikimini kazandırmak. 
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2.2.1. Proje ile İlgili Teknik Bilgiler 
 
 

 

Hat Kontrol Aracı İç Görünüm 

 

 

Hat Kontrol Aracı Kumanda Kontrol Ünitesi 
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2.3. Elektronik Bakım Takip Sistemi (E-BTS) 

 
YHT ve konvansiyonel hat işletmeciliği yapılan güzergahlardaki bakım, ölçüm, 

muayene, ekip, ekipman yönetimlerinin yapılması, takip edilmesi ve 

raporlanması maksadıyla bilgisayarlarda ve mobil cihazlarda çalışabilen CBS 

tabanlı, bulut üzerinde çalışan bir bakım takip yazılımıdır. Elektrifikasyon bakım 

çalışmalarının başlaması ile birlikte geliştirilme aşamasına geçilecektir. 
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2.3.1. Avantajları 

• Personel, ekipman ve malzemelerin etkin yönetilmesiyle maliyeti düşürür. 

• Süreç ve proses kayıplarının önüne geçer. 

• Ekiplerin efektif olarak yönetilmesini sağlar. 

• Operasyonel verimliliği artırır. 

• Bakımların yönetmelik standartlarına uygun yapılmasını sağlar ve takip eder. 

• Gezici ekipler bölge-bölge uzman ekip hizmeti sağlar. 

• CBS sayesinden tüm raporlama ve işlemler harita üzerinde görsel olarak 

yapılabilir. 

• e-BTS yazılımının internet üzerinden SaaS (Software as a Service) metodu ile 

uluslararası satışı yapılabilir. 

• Uluslararası satış sonrası toplanan verilerle yeni satış / pazarlama stratejileri 

geliştirilebilir. 
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2.4. Coğrafi Arşiv Sayısallaştırma ve Arşiv Otomasyonu 

Bakım Daire, Etüt Proje Daire, Trafik Daire ve Modernizasyon Daire Başkanlıkları 

ile ilgili CBS tabanlı yazlım geliştirmeleri ve sayısallaştırılması-uyumlaştırması 

işleri kapsamında, TCDD Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı talebi üzerine Coğrafi 

Arşiv Sayısallaştırma ve Arşiv Otomasyonu çalışmalarına başlanmıştır. TCDD 

nezdinde imza aşamasında beklemektedir. 
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03 ŞİRKET FAALİYETLERİ VE 

FAALİYETLERE İLİŞKİN 

ÖNEMLİ GELİŞMELER 
Altyapı üstyapı projeleri, eğitim alanında faaliyetler, 

fizibilite etütleri ve sertifikasyon faaliyetleri kapsamlı 

olarak yürütülmektedir.  
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3.1. Projeler  
  

3.1.1. Irmak - Karabük - Zonguldak Hattına Ait Tünellerin Elektrifikasyon 

Gabarisine Uygun Hale Getirilmesine Yönelik Etüt Proje İşi 

Proje Irmak-Karabük-Zonguldak hattı üzerindeki toplamda 17,185 km uzunluğunda 

olan 55 adet tünelin elektrifikasyona uygun hale getirilmesi için tünel gabarilerinin 

genişletilmesi işidir. Hat uzunluğu toplamda 416 km olup, tünellerin imalat yılı 1934'tür. 

Projenin kapsamında yapılan işler doğrultusunda mevcut tünellerin genişletilmesi için 

gerekli donelerin elde edilebilmesinde harita, jeolojik-jeoteknik, inşaat birimlerinde 

kontrol teşkilatı eşliği ve onayınca harita alımları, jeolojik- jeoteknik deneyleri ve 

sonuçları, projelendirme, statik hesaplar, maliyet analizleri işleri yapılmıştır. İşlerin 

detayları aşağıda belirtilen birimlere ayrılarak belirtilmiştir. Onaylı iş programı takibi 

doğrultusunda yapıtığımız işlerde 1. Hakediş 5 Haziran 2018 tarihinde 2.028.000,00₺ 

miktarında, 2. Hakediş 7 Ağustos 2018 tarihinde 3.865.541,50₺ miktarında, 3. Hakediş 

28 Eylül 2018 tarihinde 2.549.500,00 ₺ miktarında ve son hakedişimiz ise 28 Aralık 

2018 tarihinde 1.498.462,50₺ miktarında, toplamda 9.941.504,00₺ bedelin hakedişi 

yapılmıştır.
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3.1. Projeler  

 

3.1.1.1. Harita İşleri 

15 km uzunluğundaki hat içerisinde, 69 km uzunluğunda parça halinde 55 adet 

tünelin Gerçek Koordinatlı 3D Modeli, Nokta Bulutu, Mesh Yüzeylemeleri, 

Yükseklik Modellemelerinin yanısıra Halihazır Haritaları ve True Orthophoto 

verileri, toplam 4.200 hektarlık  halihazır  harita alımı  yapılması. Tünellerin 3B 

lazer taramaya hazır hale gelmesi için okuyacağı noktalar belirlenmiştir. 
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3.1. Projeler  

 

3.1.1.2. Jeoloji İşleri 

• Sondaj için girilemeyen tünellerde el numuneleri alınmıştır. 

• Petrografik analizler yapılmıştır. Sahadaki sondaj deneyleri, laboratuvar 

çalışmaları yerinde idare eşliğinde yapılmıştır. 

• Bu alınan verilere göre jeolojik-jeoteknik raporlar hazırlanıp sunulmuştur. 

• Tüneller boyunca 69 km'lik kesimde 4.200 hektar halihazır harita alımı yapım 

işi yapılmıştır. 

• Tünellerin 3B lazer taramaya hazır hale gelmesi için okuyacağı noktalar 

belirlenmiş ve 71 adet sondaj kuyusunda toplam 4.620 m karotlu sondaj 

yapılmıştır.
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3.1. Projeler  
 

 

3.1.1.3. Proje İşleri 
 

• 69 km'lik hattın mevcut güzergahı oluşturulmuş ve projelendirilip 

sunulmuştur. 

• 69 km'lik hattın mevcut güzergahın hat çiftlemesinin plan-profil oluşturularak 

sunulmuştur. 

• 69 km'lik hattın ripaj çalışmalarının plan-profili oluşturulup sunulmuştur. 

• T2-T4-T6'nın yarmaya çevrilmesi ile ilgili plan-profil-enkesitleri oluşturulmuş, 

drenaj çalışmaları yapılmıştır. 

• T10-T52 deplase edilmesi, güzergah, plan-profil ve enkesitleri oluşturulup 

sunulmuştur. 

• Tünel tip kesitleri kalıp ve donatı planları hazırlanmıştır. 
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3.1. Projeler  
 

3.1.1.3.    Proje İşleri 

• Giriş-Çıkış portalları yapılabilecek olan tünellerin kazı destek sistemleri, kazı 

plan ve kesitleri hazırlanmıştır. 

• Flüt yapılarının yapılabilecek olan tünellerin keşfi yapılıp statik hesapları, kalıp 

ve donatı planları hazırlanmıştır.
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3.1. Projeler  

 

3.1.1.4. Proje İşleri 

• Jeoloji için plan-profil ve enkesit oluşturulup sunulmuştur. 

• Geoteknik için plan-profil ve enkesit oluşturulup sunulmuştur. 

• Geoteknik raporları hazırlanıp sunulmuştur. 

• Tünel destek sistemi, çelik iksa sistemi ve iç kaplama donatı paftaları 

hazırlanıp sunulmuştur. 

• Mevcut güzergahın sanat yapıları belirlenip, projelere işlenmiştir. 

• Tip menfez kalıp-donatı projeleri oluşturulmuştur. 

• Tünellerin hidroloji çalışmaları için 25.000'lik paftaları hazırlanıp, gerekli 

doneler elde edilmiştir. 
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3.1. Projeler  
 

3.1.1.4 Proje İşleri 

• Tünel Genişletme Makinesi ile tünellerin gabarisine uygun hale getirilmesi, 

tünellerin klasik yöntem ile genişletilmesi, ripaj hattının yapılması, Aç-Kapa 

ve yarma tünellerinin metrajları ile birlikte maliyet analizleri yapılmıştır.
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3.1. Projeler  
 

 

3.1.2.     DP World Liman Sahası Demiryolu Bağlantısını Sağlayacak İltisak 

Hattının Yapımına İlişkin Müşavirlik Hizmeti 

İş kapsamında projenin müşavirlik hizmetleri; teknik ve genel şartnamelere 

uygunluğuna yönelik prosedürleri yürütülmektedir. 

TCDD güzergahı üstünden basit sol makas ile liman içerisinde 190'lık kurp ile 

ayrılarak tek hat aliynman olarak devam etmektedir. Güzergah hattı toplam 

836.167 m'dir. 50 m balastlı güzergah olup, diğer kısımlar betona tespitli hattır. 

1 adet gümrük giriş kapısı olacaktır ve hattın sonunda hortuvar vardır. 

 
Liman içindeki çalışma prensibi 2 faza ayrılmıştır: 

1. faz bölgesinde basit sol makas, balastlı hat, gümrük kapısı, kurp bölgesi ve 150 m 

aliynman bölge vardır. RTG kirişlerine yönelik çalışmalar kurp bölgesinde devam 

etmekte olup, yaklaşık betona tespitli hat olarak 160 m kadar iş kalmıştır. 
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3.1. Projeler  

 

3.1.3.   DP World Liman Sahası Demiryolu Bağlantısını Sağlayacak İltisak 

Hattının Yapımına İlişkin Müşavirlik Hizmeti 

 

2. faz bölgesinde 350 m aliyman güzergah ve hortuvar vardır. Sadece hortuvarın yapım işi 

kalmıştır. Bu yapı bitince teslimatı yapılacaktır. 

Gümrüklü kapı imalat işi bitmiştir. ISPS standartlarına uygun, kapı güvenlik kablolama 

işleri DPW tarafından yapılacak olup, bunlar tamamlanınca makas işine geçilecektir. 
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3.1. Projeler  
 

 

3.1.3.    Ankara-Sivas YHT Hattı Meteorolojik Değerlendirme Projesi 

 
Küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin etkileriyle beraber meteorolojik etmenlerin 

seyir güvenliği üzerine etkilerinin incelenmesi zorunluluk haline gelmiştir. Bu 

bağlamda özellikle Yüksek Hızlı Tren Hatlarının seyir güvenliğinin artırılması 

maksadıyla çalışmalara başlanmıştır. Bu projenin hedefi Ankara-Sivas Yüksek Hızlı 

Tren Hattında seyir güvenliğini daha da artıracak nitelikte olan çalışmaların hattın 

açılışından önce tamamlanması ve işletme esnasında ise Trafik Kontrol Merkezine 

bilgilendirmede bulunmasıdır. Bu maksatla Ankara- Sivas hattı boyunca tespit 

edilecek olan 5 noktaya Otomatik Meteorolojik Gözlem İstasyonu kurulması, 

istasyonlardan elde edilen veriler alanında uzman meteoroloji profesörlerince 

incelenmesi, hazırlanacak sonuç raporunda belirtilen risklerin azaltılması için 

gerekli çalışmaların başlatılması planlanmaktadır. Nihai sonuç raporunun 

01.04.2019 tarihinde TCDD’ye verilmesi öngörülmektedir.
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3.1. Projeler  
 

3.1.4.    Elektrifikasyon Hatları Güç Simülasyonları 

Aşağıda belirtilen 14 güzergâhta, toplamda 3.568 km uzunluğundaki hatlar için trafo 

merkezinin tren işletmesi sırasında çekilebilecek akımların, katener hattında 

meydana gelen gerilim düşümünün arıza senaryosu durumuna göre tasarımı 

yapılacaktır. Yapılacak hesaplamalar sonucunda trafo merkezlerinin kurulu güç 

ihtiyacı hesaplanacak, kullanılacak seyir teli kesiti belirlenecek, sistem genel ve 

koruma tasarımı için grafiksel/sayısal veriler sağlanacaktır. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Güzergâh Uzunluğu (Km) 

Başpınar - Mustafayavuz (Gaziray) 25,50 

Manisa-Uşak-Afyon 353,89 

Aliağa-Çandarlı-Bergama 58,46 

Alayunt-Afyon-Konya 366,81 

Karaman-Ulukışla 129,91 

Divriği-Kars 586,58 

Malatya-Tatvan-Van-Kapıköy 572,60 

Yolçatı-Kurtalan 317,97 

Nurdağı-Başpınar 176,49 

Akçagöze-Başpınar 27,56 

Narlı-Akçagöze 39,15 

Afyon-Isparta-Burdur-Denizli 346,78 

Ortaklar-Denizli 161,18 

Çobanbey-Karkamış-Nusaybin, Şenyurt-Mardin 404,81 

TOPLAM 3.567,68 
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3.2. Eğitim 

3.2.1. Tanzanya Eğitim Projesi 

Tanzanya Eğitim Projesi, 16.11.2018 tarihinde Yapı Merkezi ile yapılan sözleşme 

gereğince başlamıştır. Eğitim toplamı 11 paketten oluşmaktadır: 

Eğitim Paketleri 

A: General Training of Railways 

B: Strategic Management of Railway Operations 

C: Railway Rolling Stock Systems 

D: Railway Traction Systems 

E: Systems Engineering & Integration 

F: Railway Infrastructure and Track Systems 

G: Railway Control Systems Engineering 

H: Railway Telecom Systems 

I: Catenary (Overhead Line) Maintenance 

J: Power Supply (Traction Power Substations) Maintenance K: 

Planning & Management of Testing&Commissioning 
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3.2.1. Tanzanya Eğitim Projesi 

Bu eğitim paketlerinin 22 hafta teorik, 19 hafta pratik olmak üzere toplamda 41 

hafta sürmesi ve 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. 

Birinci faz temel eğitimlerin tamamlanmasının ardından ikinci faz iş başı eğitimlerin 

2020 yılında yapılması planlanmaktadır. Bu planlama dahilinde Tanzanya Demiryolu 

İşletmeciliği konusunda eğitimlerin verilmesi, organizasyon yapısının geliştirilmesi, 

sahada iş başı pratik eğitimlerin organizasyonu, kapasitenin geliştirilmesi v.b. 

konular için Yapı Merkezi ile görüşmeler devam etmektedir. 
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A Paketi Eğitim Açılışı 
 

 

 

A Paketi Eğitim Açılışı 

A Paketi Eğitim Açılışı 

 

A Paketi Pratik Eğitimi 
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3.3. Fizibilite Etütleri 

3.3.1. Bilecik YHT Garı Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi 

Lisanssız elektrik üretimi kapsamında garın kendi enerjisini üretebilmesi imkânı 

bulunmaktadır. Bu işlemin rantabilitesinin ölçülmesi, ortalama yatırım maliyetinin 

hesaplanması, yatırım geri dönüş süresinin hesaplanması, ödenek istenmesi için 

temel oluşturulması amacıyla Fizibilite Etüdü hazırlanarak YHT Bölge Müdürlüğü’ne 

teslim edilmiştir. 

 
3.3.2. TÜRKSAT A.Ş Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi 

Lisanssız elektrik üretimi kapsamında TÜRKSAT A.Ş’nin kendi enerjisini üretebilmesi 

imkânı bulunmaktadır. Bu işlemin rantabilitesinin ölçülmesi, ortalama yatırım 

maliyetinin hesaplanması, yatırım geri dönüş süresinin hesaplanması, ödenek 

istenmesi için temel oluşturulması amacıyla Ön Fizibilite Etüdü hazırlanarak 

TÜRKSAT A.Ş’ye teslim edilmiştir. TÜRKSAT A.Ş.’nin elektrik tüketiminin yüksek 

olması ve özerk bir yapıda olması nedeniyle yatırım maliyetinin özel firmalar 

tarafından da karşılanması olasılığı yüksektir. Böyle bir yolun seçilmesi durumunda 

TÜRKSAT A.Ş. elektrik faturası öder gibi harcama yaparak enerji tesisi sahibi 

olabilecektir. Konu TÜRKSAT A.Ş. yönetiminde karar verilmek üzere beklemektedir. 



 

50  

 

 
 
 

3.3.3. TCDD Enerji Tüketiminin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından 

Karşılanması 

 
Enerji maliyetleri gün geçtikçe artmakta, TCDD enerji tüketimi ise elektrik kullanım 

yoğunluğunun artması sebebiyle gün geçtikçe yükselmektedir. Eldeki mevcut 

verilerin değerlendirilmesi sonucunda oluşan projeksiyona göre 2023 yılında TCDD 

enerji tüketiminin yıllık 750 milyon kWh civarında olacağı öngörülmektedir. İlgili 

tüketimin karşılanması için yaklaşık 250 mW’lık bir kurulu güce ihtiyaç duyulacaktır. 

Bu yatırımın tamamının ya da bir kısmının öz kaynaklar kullanılmadan yerli/yabancı 

yatırımcılar eliyle yapılması mümkün görülmektedir. 

Yapılması muhtemel yatırımın planlaması, elde edilecek fayda ve bütçelerin 

çıkarılması, ön ve detaylı fizibilite raporlarının oluşturulması amacıyla çalışma 

başlatılarak elde edilen ilk neticeler TCDD Genel Müdürlüğü’ne sunulmuş olup, 

değerlendirme neticesi beklenmektedir. Ayrıca yerli ve yabancı yatırımcılarla 

konuların görüşülmesi, projenin başlamasından önce tüm planlamaların yapılması 

amacıyla yürütülecek olan çalışmaların sağlıklı, kapsamı belirlenmiş ve planlı bir 

şekilde yürütülebilmesine imkân verecek, TCDD’nin iş yükünü azaltacak, yapılacak 

iş ve işlemlerin TCDD’nin onayına hazır hale gelmesini sağlayacak “İş Birliği 

Protokolü” hazırlanarak TCDD’nin onayına sunulmuştur. Protokollerin imzalanmasını 

müteakip projeye başlanacaktır. 
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3.4.   Sertifikasyon Çalışmaları 

• Türk Standartları Ensititüsü ile raylı sistemler konusunda uygunluk 

değerlendirme faaliyetlerinin beraber yürütülmesi ile ilgili 23.02.2018 

tarihinde protokol imzalanmıştır. Bu protokol kapsamında Türkiye ve yurt 

dışında gerçekleştirilecek uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde yerli 

kuruluşların ortaklığı ile sertifikasyon süreçlerine ilişkin bilgi birikiminin 

Türkiye’de kalması planlanmaktadır. 

• N85 Tipi personel konaklama aracının, DDGM’den tip onay sürecini 

yürütülmesi için TÜVASAŞ ile görüşmeler başlamıştır. Görüşmeler sonucunda 

proje adımlarının 2018 yılı içerisinde olgunlaştırılması kararlaştırılarak 2019 

yılında sözleşme yapılması planlanmıştır. 

• Kayaş-Sivas Yüksek Hızlı Tren Bağımsız Güvenlik Değerlendirmesi (ISA) 

projesi için TCDD Yapım Dairesi ile görüşmeler başlamıştır. Bu görüşmeler 

sonucunda, 2019 yılında protokol yapılması konusunda taraflar arasında sözlü 

anlaşma sağlanmıştır. Bu süreçte RAYSİMAŞ Sertifikasyon Müdürlüğü tüm 

değerlendirme sürecinin koordinasyonunu yerine getirmektedir. 
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3.4.   Sertifikasyon Çalışmaları 

• Başkentray Projesinde üstyapı komponentlerinin montaj aşamasında, Yabancı 

tedarikçi firmanın gerçekleştireceği işlerin, TSE ile birlikte uyumluluk 

raporunun hazırlanması ile ilgili görüşmeler Armco (Kolin) firması ile 

yapılmıştır. 

• E5000 Milli Elektrikli Lokomotif Üretim sürecine 2018 yılı içerisinde dahil 

olunmuştur. Bu sürecin yönetilmesi için, No-Bo (Notified Body) iletişime 

geçilerek teklifler alınmış ve teknik şartnamenin güncellenmesi çalışması 

yapılmıştır. 
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        3.5.   Satış ve Pazarlama Çalışmaları 
 

Nisan-Temmuz 2018 döneminde ülkeler bazında proje ve pazar araştırması 

yapılmıştır. Bu araştırmalarla birlikte SWOT analizi hazırlanarak, şirketin mevcut 

durumu her yönüyle analiz edilmiştir. SWOT analiz ile birlikte, güçlü yönlerimiz 

ortaya çıkarken, sektörel fırsatları görmemiz ve bu fırsatlardan yararlanmamız için 

olanak sağlamıştır. Aynı zamanda firmamızın zayıf yönlerini anlayarak tehditleri 

kontrol etmemizi ve ortadan kaldırmak için proaktif yaklaşımlar benimsememizi 

sağlamıştır. 
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                   SWOT ANALİZİ 

 
GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

 

Nitelikli, uzmanlaşmış insan kaynağına sahip olmak, 

Ortaklık yapısının Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı’nın ilişkili olduğu kurum ve kuruluşlara ait olması, 

100% Kamu sermayesi yönetmesi, 

Doğrudan TCDD'ye Bağlı Ortaklarla diğer iştiraklerin ürünlerini 

pazarlayabilme potansiyeli, 

İş gücü verimliliğinin yüksek olması, 

Bilim ve Teknoloji Üstünlüğünün 

olması,  

Kuruluş yeri avantajına sahip olması, 

Firma taleplerini doğru anlayarak zamanında hızlı dönüş sağlanması, 

Kurumsal yapı ve güvenilirlik, 

Bağlı ortaklıklarla etkili iletişim, 

Çalışanların hızlı karar alabilme ve uygulayabilme yetenekleri, 

Devletler arası iş birliği yapabilme, 

Ar-Ge ve Ür -Ge Faaliyetlerinde etkili olmak 

Müşteri portföyünün yeni oluşması, 

Firmanın yeni kurulmuş olması, 

Marka ve İsim tanınırlığının düşük olması, 

Finansal girdinin sürekliliğinin olmaması, 

Kurumsal yapının henüz oturmaması, 

İş Bitirme yeterliliğinin olmadığı için ihalelere katılım 

olmaması, 

Standart ray açıklığı dışında raylı sistem araçlarının 

üretilmemesi    

                              FIRSATLAR                                         TEHDİTLER 

Raylı sistemler sektöründe yurtiçi ve yurtdışında beklenen pazar 

büyümesi, 

Demiryolu sistemlerinin ve alt sistemlerinin uluslararası sertifikasyon 

TSI (Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnamesi) uygunluk, belirlenen 

emniyet gereksinimlerine göre bağımsız değerlendirmesi konularında 

uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürüten Türk firmasının olmaması 

ve bu alanda ihtiyacın olması, 

Yerli raylı sistem projelerine yönelik devlet desteği, 

Coğrafi konumunun lojistik açısından uygunluğu, 

Türkiye’nin güçlü imajı, 

Afrika pazarı gibi alternatif pazarlardaki talepler, 

Uluslararası yatırım bankaların projeleri fonlamaları, 

Yerli firmaların ihracatlarını arttırma istekleri, 

Ürün tasarımı ve satışı, 

Yabancı ülke Büyükelçilikleriyle kurulan ilişkiler 

Ülkelerdeki politik değişiklikler, savaş ve iç karışıklıklar, 

Hükümet düzenlemelerindeki değişiklikler, 

Rekabetin artması, 

Maliyetlerin artması, 

Uluslararası anlaşmalardaki değişiklikler, 

Döviz parametresindeki değişikler 

Diğer ülkelerin standartları, normları, 

Bombardier, Alstom, CAF gibi rakiplerin pazarda söz 

hakkına sahip olması, müşteri alışkanlıkları 

Teknolojideki gelişmelerin gerisinde kalmak 
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3.5.   Satış ve Pazarlama Çalışmaları 

Ulusal ve Uluslararası piyasada firmanın tanıtımını sağlamak amacıyla pazar 

araştırması ile birlikte elde edilen veriler ışığında tanıtım e-postaları atılarak 

RAYSİMAŞ ve faaliyetleri tanıtılmıştır. 

Yurt Dışında Raylı Sistemler Alanında Faaliyet Gösteren Firmalara Gönderilen 

Tanıtım E- postaları; 
 
 
 
 
 

                           Okunan E-postalar 

 

 
 

 

 

 

 

Gönderilen Firma Tanıtım E-postaları 
 
 
 
 
 

 

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.0
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3.5.  Satış ve Pazarlama Çalışmaları 

Pazar araştırmasında hedeflenen bölgeler ve bölgelere göre ülke sayıları grafikteki gibi 

planlanmıştır. 
 

30 

 

 
20 

 

 
10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu pazar araştırması kapsamında aşağıdaki ülkelerle bağlantı sağlanarak, proje 

takip süreçleri devam etmektedir: 

Uganda, Ürdün, Rusya, İsrail, Uruguay, Tunus, Fas, Özbekistan, Katar, Zambiya, 

Kenya, Nijerya, Özbekistan, Makedonya, Afganistan, Bangladeş, Umman, Senegal, 

Azerbaycan, Tanzanya,Pakistan ve Sırbistan. 
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3.5.1.  Faaliyetler 

 

1. Satış ve Pazarlama faaliyetleri 2018 yılında başlamıştır. İlk resmi temas Sudan 

Demiryolları ile 28 Mart 2018 tarihinde sağlanarak, 28 Nisan-5 Mayıs 2018 tarihinde 

TÜLOMSAŞ heyeti ile birlikte Sudan Demiryolları ziyaret edilmiştir. Bu toplantı 

doğrultusunda ve daha sonra 13-14 Ağustos 2018 toplantı tutanağında (MOM) talep 

edilen değişiklikler ile birlikte Sallom- Sevakin- Sheikh ibrahim hattı için 1/50000 

ölçekte güzergah etüdü yapılmış ,toplanan verilere göre proje yaklaşık maliyeti ve 

ön fizibilite raporunun en son hali 15 Ekim 2018 ‘de Sudan Demiryoları’na 

gönderilmiştir. 20 Kasım 2018 tarihinde Hartum’da imzalanmış olan Türkiye – 

Sudan 15. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Tutanağının V/a maddesine uygun 

olarak; 

 

"Demiryolu altyapısı ve üstyapısı ile ilgili faaliyetler ve demiryolu araçlarına yönelik 

binaların yapım, bakım ve revizyonu ile ilgili işler, SRC ile TCDD arasında mutabık 

kalınan dokümanlara göre, TCDD İştiraki olan Raylı Sistemler Mühendislik ve 

Müşavirlik A.Ş. (Bundan böyle “RAYSİMAŞ” olarak anılacaktır) vasıtası ile 

gerçekleştirilecektir.’’ şeklinde karar alınmıştır. 
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3.5.1. Faaliyetler 

 

 

2. 08-11 Mayıs 2018 tarihlerinde Ankara Ticaret Odası ve Kongre Merkezi’nde 

(Congresium) gerçekleştirilen 10. UIC Dünya Yüksek Hızlı Demiryolu Kongresine 

katılım gerçekleştirilmiştir. Fas Demiryolları (ONCF) ve Tunus Demiryolları 

(SNCFT) heyeti ağırlanarak, ikili ilişkilerin temelleri atılmıştır. TUNEPS ihale 

sayfasına üyelik yapılarak Tunus Demiryolları ihale takibine başlanmıştır. 

 

3. 14 Aralık 2018 tarihinde Uganda Cumhuriyeti ile iletişime geçilmiştir. Aşağıdaki 

projeler ile ilgili çalışmalarımız Sn. Büyükelçi Stephen MUBİRU takibinde devam 

etmektedir. 

• 6 adet Ana Hat Lokomotif temini Leasing Yöntemiyle 

• Kampala şehrinin Hafif Raylı Sistemler için fizibilite ve proje 

çalışmaları.(Toplam 240 km., ilk etap 45 km. ile başlanacaktır.) 
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3.5.1. Faaliyetler 

 

 

4. 10-14 Aralık 2018 tarihinde Makedonya Demiryolları ziyaret edilmiştir. Yapılan 

ziyaretlerin ardından istenen lokomotif ve vagonların teknik özellikleri alınarak 

yolcu ve yük vagonu için fiyat çalışması yapılmıştır. Eximbank ile birlikte uygun 

bir finans modeli oluşturma süreci devam etmektedir. 

 

Makedonya Demiryolları ile görüşülen konu başlıkları; 

• İkinci el lokomotif, yolcu vagonu ve yük vagonu temini. 

• Makedonya Taşımacılığın planlamış olduğu Enerji yatırımları. 

• Demiryollarının yazılım ihtiyaçlarının giderilmesi. 
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3.5.2. Fuarlar 

2018 yılında şirket faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla katılımcı olarak yer 

aldığımız fuarlar: 

 
 

ÜLKE / ŞEHİR FUAR ADI FUAR TARİHİ 

TÜRKİYE / ANKARA 10.UIC DÜNYA YÜKSEK HIZLI 

DEMİRYOLU KONGRESİ 

8-11 MAYIS 2018 

ALMANYA / BERLİN INNOTRANS  18-21 EYLÜL 2018 
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3.6. Yatırımlar 

 

Şirketimiz 2018 dönemi içerisinde toplamda 2.858.855,16 TL’lik yatırım 

gerçekleştirmiştir. 
 



 

62  

 

3.7. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri 

Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü 

 

Şirketimizde, iç kontrolün gerçekleştirilmesi adına Kalite Yönetim Sistemi kurularak 

süreçler, prosesler ve iş emirleri düzenlenmiştir. Yapılan bu çalışmalar neticesinde Türk 

Standartaları Enstitüsü (TSE)’ne başvurularak TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 

Sistemi Standardına uygun olarak yönetim sistemi kurulması sağlanmış ve şirketin tüm 

kademelerinde uygulanır seviyeye geitirilmiştir. Kurulan sistem Türk Standartları 

Enstitüsü tarafından denetlenerek belgelendirilmiştir. Raysimaş TCDD bağlı ortaklıkları ve 

iştirakleri arasında bu konuda en kısa sürede sertifika alan şirket olmuştur.
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3.7. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri 

Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü 
 

• Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri bulunmamaktadır. 

• Şirketin iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır. 

• Hesap dönemine ilişkin özel ve kamu denetimi yapılmamıştır. 

• Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini 

etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları oluşmamıştır. 

• Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı 

üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım 

bulunmamaktadır. 

• Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmıştır. 

• Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır. 
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• Şirket yıl içinde bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde 

herhangi bir harcama yapmamıştır. 



 

 

 
 
 
 

 

04 FİNANSAL DURUM 
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4.1. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi 

ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen 

stratejik hedefler karşısında şirketin durumu 

• Şirketimiz 2018 yılını 5.008.739,47 TL kar ile kapatmıştır. 

• Aktif toplamı 10.520.985,80 TL olup, karşılığında 8.643.110,26 TL tutarında 

Öz Kaynak bulunmaktadır. 

• Şirketin 2.536.769,38 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup, bu kıymetler için 

• 337.900,04 TL tutarında amortisman ayrılmıştır. 

 

4.2. Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, 

verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile 
şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin 
bilgiler ve ileriye dönük beklentiler 

Şirketimiz 2018 yılı hesap dönemi içinde 10.505.505,56 TL satış gerçekleştirerek dönemi 

3.952.365,64 TL Net Kar ile kapatmıştır. 
 



 

67  

 
 
 
 

4.3. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına Veya Borca Batık Olup 

Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri 
 

 
Şirketin cari dönem karı göz önünde bulundurulduğunda sermayesinin karşılıksız kalması 

gibi bir durumun oluşmadığı anlaşılmaktadır. 

4.4. Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler 

Sertifikasyon, enerji müşavirliği, yazılım, fizibilite analizleri gibi sadece personel 

maliyetine ve bilgi birikimine dayalı işlerin kar oranları doğası gereği diğer faaliyetlere 

oranla yüksektir. Bu tür projelerin alınmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 2019 yılı 

bütçesinde gerçekleştirilecek 21.797.638,38 TL tutarındaki satışlar baz alındığında, şirketin 

projeler ile ilgili giderleri işin yapılmasından önce gerçekleştirileceği göz önünde 

bulundurularak sermaye yapısının güçlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. 



 

68  

 
 
 
 

4.5. Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa 

gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri 

2018 yılında gerçekleşen karın şirket hedeflerinin sağlanması ve planlanan 

yatırımların gerçekleştirilmesi sebebiyle dağıtılmaması, şirketimizin aktif 

hesaplarında tutulması gerekmektedir. 
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05 RİSKLER VE 
YÖNETİM ORGANININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ                                  
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5.1. Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına   

ilişkin bilgiler 

 
Mali verilerin doğru ve Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmasının temini ayrıca Şirket 
süreçlerinin doğru ve zamanında işletilmesi ve iç işleyişin sağlıklı devam etmesi adına Bağımsız İç 
Denetim hizmeti alınması planlanmıştır.  
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06 FİNANSAL TABLOLAR
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6.1 BİLANÇO 
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6.2 KARŞILAŞTIRMALI ORAN ANALİZİ 
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6.3 AYRINTILI GELİR TABLOSU 
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07 ŞİRKET UNVAN VE  
İLETİŞİM BİLGİSİ 
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