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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ekte 
sunulmaktadır.

Gereğini arz ederiz.
 Ramazan Can Necip Nasır İsmail Kaya
 Kırıkkale İzmir Osmaniye
 Erol Kavuncu Semra Kaplan Kıvırcık Feyzi Berdibek
 Çorum Manisa Bingöl
 Eyüp Özsoy Emine Yavuz Gözgeç Belgin Uygur
 İstanbul Bursa Balıkesir
 Nevzat Ceylan Orhan Kırcalı Recep Şeker
 Ankara Samsun Karaman
 İbrahim Yurdunuseven Yücel Menekşe Fehmi Alpay Özalan
 Afyonkarahisar Nevşehir İzmir
 Ahmet Uzer Mehmet Erdoğan Hakan Kahtalı
 Gaziantep Gaziantep Malatya
 Ahmet Çakır Hülya Nergis Abdulahat Arvas
 Malatya Kayseri Van
 Zemzem Gülender Açanal Husret Dinç Oğuzhan Kaya
 Şanlıurfa Hakkâri Çorum
 Ahmet Sami Ceylan Arife Polat Düzgün Mustafa Arslan
 Çorum Ankara Tokat
 Müşerref Pervin Tuba Durgut Sermin Balık Mustafa Demir
 İstanbul Elâzığ İstanbul
 Zülfü Demirbağ Hacı Bayram Türkoğlu Abdulkadir Özel
 Elâzığ Hatay Hatay
 Zehra Taşkesenlioğlu Ban Meliha Akyol Yalçın Akdoğan
 Erzurum Yalova Ankara
 Fetani Battal Nazım Maviş Tülay Kaynarca
 Bayburt Sinop İstanbul
 Yusuf Başer Mustafa Canbey Yavuz Ergun
 Yozgat Balıkesir Niğde
 Yasin Uğur Mihrimah Belma Satır Recep Özel
 Burdur İstanbul Isparta
 Ahmet Mücahit Arınç Selahattin Minsolmaz Ahmet Aydın
 İstanbul Kırklareli Adıyaman
 Rizgin Birlik İbrahim Halil Fırat Zülfü Tolga Ağar
 Şırnak Adıyaman Elâzığ 
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 Salim Çivitcioğlu Muhammed Fatih Toprak Zeynep Gül Yılmaz
 Çankırı Adıyaman Mersin
 Mustafa Levent Karahocagil Ahmet Çolakoğlu Hamdi Uçar
 Amasya Zonguldak Zonguldak 
 Hakan Çavuşoğlu Ali Özkaya Ahmet Berat Çonkar
 Bursa Afyonkarahisar İstanbul
 Metin Çelik Mehmet Uğur Gökgöz Sabahat Özgürsoy Çelik
 Kastamonu Isparta Hatay
 Oya Eronat Ahmet Salih Dal Selim Gültekin
 Diyarbakır Kilis Niğde
 Hacı Osman Akgül Arzu Aydın Yılmaz Tunç
 Gümüşhane Bolu Bartın
 Atilla Ödünç Hüseyin Şanverdi Emine Nur Günay
 Bursa Hatay Eskişehir
 Ali Cumhur Taşkın Ahmet Akay İsmail Güneş
 Mersin Şanlıurfa Uşak
 Serap Yaşar İffet Polat Ahmet Demircan
 İstanbul İstanbul Samsun
 Mustafa Ataş Fahri Çakır Çiğdem Koncagül
 İstanbul Düzce Tekirdağ
 İsmet Uçma Şenel Yediyıldız İsmail Emrah Karayel
 İstanbul Ordu Kayseri
 Uğur Aydemir Ahmet Kılıç İbrahim Aydemir
 Manisa Bursa Erzurum
 Yaşar Kırkpınar Tamer Dağlı Mustafa Açıkgöz
 İzmir Adana Nevşehir
 Cevdet Yılmaz Şirin Ünal Yusuf Beyazıt
 Bingöl İstanbul Tokat
 Lütfiye Selva Çam Ceyda Çetin Erenler Ahmet Sorgun
 Ankara Kütahya Konya
  Hacı Turan  
  Ankara 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Sayın Ramazan CAN tarafından verilen “Makine ve Kimya 
Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi’’ ne imzamı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 17.06.2021
  Emrullah İşler
  Ankara

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 16/06/2021 tarihinde sunulan 2/3677 Esas Numaralı 
Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi’ne imza sahibi olarak katılmak 
ister, bilginize arz ederim.  21.06.2021

   Sena Nur Çelik
   Antalya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Sayın Ramazan CAN tarafından verilen “Makine ve Kimya 
Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkındaki Kanun Teklifi”ne imzamı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 17/06/2021

   Refik Özen

   Bursa

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifine imza koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 17/06/2021

   Burhan Çakır

   Erzincan

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

16/06/2021 tarih ve 2/3677 esas numaralı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında 
Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini arz ederim. 16.06.2021

   Süleyman Karaman

   Erzincan
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(2/3677) Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifine imzamı 
koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 21.06.2021
  Abdullah Nejat Koçer
  Gaziantep

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

“Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi” ne imzamı koyuyorum.
Gereğini arz ederim.

  Mehmet Sait Kirazoğlu
  Gaziantep

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifine Katılıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 22.06.2021
  Mehmet Yavuz Demir
  Muğla

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifine İmzamı Koyuyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim. 17.06.2021
  Recep Uncuoğlu
  Sakarya

  

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/3677)

ESAS Milli Savunma Komisyonu  

TALİ
Plan ve Bütçe Komisyonu
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu
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GENEL GEREKÇE
Türk savunma sanayiinin temelini oluşturan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu; Tophane-i 

Amire, İmalat-ı Harbiye Müdüriyeti Umumiyesi, Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü, MKE Kurumu 
Genel Müdürlüğü gibi değişik isim ve statüler altında 15. yüzyıldan bu yana hizmet vermektedir.

Mühimmat, silah, roket, patlayıcı ve diğer savunma ürünleri konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri ve 
güvenlik güçlerinin en önemli tedarikçisi konumunda olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun; 
gelişen teknolojiye ayak uydurulması, üretim imkân ve kabiliyetlerinin artırılması ve nitelikli 
personelin istihdamının sağlanması gibi nedenlerle günümüz ticari hayatın gerekliliklerine uygun 
yapısal dönüşümüne ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamda, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun yapısının, imkân ve kabiliyetlerinin 
daha fazla güçlendirilerek, sektöründe gelişen teknolojileri izleyip modern mühimmat, silah ve silah 
sistemlerini geliştirebilecek ve üretebilecek, yurtdışı firmalarla rekabet edebilecek, genel ekonomik ve 
yapısal değişimlerden etkilenmeyecek, hazine desteğine ihtiyaç duymadan varlığını ve faaliyetlerini 
sürdürebilecek, hareket esnekliğine sahip bir organizasyon haline dönüşmesi gerekmektedir.

Bu Kanun Teklifi ile Kurumun Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi Millî Savunma Bakanlığına 
bağlı bir kamu şirketi statüsünde yapılanması, yoğun teknoloji kullanımı gerektiren bir sektörde 
faaliyet gösteren Kurum için kritik ve nitelikli personelin istihdamının sağlanması, uluslararası ve yerli 
savunma sanayii firmalarıyla ortaklık ve işbirliği yapılması, Ar-Ge’ye ağırlık verilerek ürün çeşitliğinin 
sağlanması ve ihracatın artırılması adına Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun, Makine ve Kimya 
Endüstrisi Anonim Şirketi olarak devletin koruma ve denetimi altında daha esnek, etkin, verimli, 
modern ve dinamik bir yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1- Madde ile, Kanunun amacı ve kapsamı belirlenmektedir. 
Madde 2- Madde ile, Kanunda geçen bazı kavramlar tanımlanmaktadır.
Madde 3- Madde ile, Kanunun amacı doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak üzere; kuruluş ve 

tescile ilişkin hükümler hariç 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa ve özel hukuk hükümlerine tabi 
başlangıç sermayesi bir milyar iki yüz milyon Türk Lirası olan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim 
Şirketinin (MKE A.Ş.) kurulması ve bu Şirketin ilgili olduğu Bakanlığın, Millî Savunma Bakanlığı 
olduğu hüküm altına alınmaktadır.

Şirketin, 6102 sayılı Kanuna göre Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanacak esas 
sözleşmesinin imzalanmasını müteakip yapılacak tescil ve ilan ile faaliyete geçeceği öngörülmektedir.

Ayrıca Şirketin sermayesinin tamamının Hazineye ait olduğu, Hazinenin şirket pay sahipliğine 
dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkilerin Millî Savunma Bakanlığı tarafından 
kullanılacağı hüküm altına alınmakta ve işletme bütçesi ile ilgili olarak her yıl Hazine ve Maliye 
Bakanlığının görüşünün alınacağı düzenlenmektedir.

Madde 4- Madde ile, Kanunun amacını gerçekleştirmek üzere Şirketin yerine getireceği faaliyetler 
ve bu faaliyetleri gerçekleştirirken sahip olduğu yetkiler düzenlenmektedir.

Şirketin yüklendiği taahhütleri daha etkin şekilde yerine getirmek amacıyla Milli Savunma 
Bakanlığı envanterinde bulunan hammadde, malzeme, araç-gereç, cihaz, teçhizat, yedek parça, 
sistem, alt sistem ve benzerleri ile bina, fabrika, imalathane, atölye, işyeri ve benzeri taşınmazlar, 
arazi, platform, silah, mühimmat, ekipman, sistem ve alt sistemler ile altyapı ve test merkezlerinin 
kullanabileceği öngörülmektedir.
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Ayrıca 3284 sayılı Bazı Maden Hurdalarının Dışarı Çıkarılmasının Yasak Edilmesi ve Satın Alınması 
Hakkındaki Kanun, uyarınca; üretim faaliyetlerinde hammadde olarak kullanmak ve değerlendirmek 
amacıyla Kurumun hâlihazırda sahip olduğu kamu kurum ve kuruluşlarından hurda malzemeyi alma ve 
değerlendirme yetkisinin devam edeceğine yönelik hüküm eklenmesi öngörülmektedir.

Madde 5- Madde ile, Şirketin tabi olacağı bağımsız denetim ile ilgili hususlar düzenlenmektedir. Bu 
doğrultuda, Şirketin, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun yetkilendirdiği 
bağımsız denetim kuruluşları arasından Genel Kurul kararı ile belirlenecek kuruluş tarafından bağımsız 
denetime tabi tutulacağı ve hazırlanan bağımsız denetim raporunun, genel kurula sunulmasını müteakip 
Şirket tarafından Bakanlık ve Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi öngörülmektedir.

Madde 6- Madde ile, şirketin organlarından Yönetim Kurulu üyelerinin, bir üye Hazine ve Maliye 
Bakanının önereceği adaylar arasından olmak üzere Genel Kurul tarafından seçileceği ve Genel 
Müdürün Genel Kurul tarafından belirleneceği hüküm altına alınmaktadır.

Madde ile ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları, Yönetim 
Kurulu üye sayısı, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin seçimi ve görev süreleri ile çalışma usul 
ve esasları, Şirket faaliyet konuları, organları, teşkilat yapısı, tasfiye ve denetimi, iştirakler kurulması, 
devir ve tasfiyesi, mali hükümleri ile diğer hususların esas sözleşmeyle belirleneceği düzenlenmektedir.

Ayrıca Yönetim Kurulunda görev alan kamu görevlilerine, kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim 
kurulu üyelerine ödenen tutarda ödeme yapılması öngörülmektedir.

Madde 7- Madde ile, Şirket hizmetlerinin gerektirdiği görevlerin, 4857 sayılı İş Kanununa tabi 
personel eliyle yürütüleceği, bu kapsamda istihdam edilecek personelin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 
sigortalı sayılacağı ve faaliyet alanı ile ilgili konularda geçici veya sürekli olarak yerli ve yabancı 
uyruklu personel istihdam edebileceği düzenlenmektedir.

Madde ile ayrıca, şirket nezdinde istihdam edilecek personelin; işe alınması, sayısı, ataması, nakli, 
görevlendirilmesi, eğitimi, niteliği, kadrosu, unvanı, görevde yükselmesi, ücreti ile diğer tüm mali ve 
sosyal hakları, terfisi, izni, çalışma esasları, vekâlet, ödül ve disiplin işlemleri ile sözleşme esasları 
ve benzeri diğer uygulamaya ilişkin hususların Genel Kurul tarafından çıkarılacak düzenlemeler ile 
belirleneceği ve anılan personele, ücret ve diğer tüm mali ve sosyal hakları kapsamında, yapılacak 
ödemelerin aylık ortalamasının, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Genel Kurul tarafından 
tespit edilecek üst sınırı geçemeyeceği öngörülmektedir.

Ayrıca Şirket bünyesinde çalıştırılabilecek yabancı uyruklu personelin çalışma izni hususunda 
düzenleme yapılmaktadır.

Madde 8- Madde ile, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinin ve sermayesinin yüzde 
ellisinden fazlası Şirkete ait olan şirketlerin muaf tutulacağı mevzuat hükümleri düzenlenmekte, 6102 
sayılı Türk Ticaret Kanununun anonim şirketler hakkında uygulanan birtakım hükümlerinin Şirket 
hakkında uygulanmayacağı hüküm altın alınmaktadır.

Ayrıca Şirket hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin 
birinci fıkrasının (c) bendinin uygulanmayacağı öngörülmektedir.

Madde 9- Madde ile, mevzuatta Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna yapılan atıfların Makine 
ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketine yapılmış sayılacağı düzenlenmektedir.

Madde 10- 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ile kurulan ve İktisadi Devlet Teşekkülleri arasında sayılan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
(MKEK)’nun kaldırılması nedeniyle ilgili Kanun Hükmünde Kararnamede düzenleme yapılmaktadır.
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Madde ile ayrıca, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesine ilave edilecek ibare ile 
Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinin faaliyet alanı kapsamında ithal edeceği mal ve 
hizmetlerin gümrük vergisinden muaf tutulması öngörülmektedir. Böylece Millî Savunma Bakanlığı 
ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını her daim tedarik edecek olan MKE A.Ş.’nin bu sebeple yapacağı 
ithalat işlemlerinde zaman kaybının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Geçici Madde 1- Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip Kurumda çalışan mevcut personelin 
durumuna ilişkin uygulamaları belirlemek üzere geçiş hükmü eklenmektedir.

Madde ile, Kurumun genişleyen faaliyetleri ve hizmet alanının gerektirdiği nitelikte ve sayıda 
insan gücünün bulunmasına imkan veren ve nitelikli personelin Şirkette çalışmaya devam etmelerini 
özendiren bir yapının oluşturulması, bu bağlamda ülkemizde geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen 
uygulamalar da dikkate alınarak, personel yapısına ilişkin uygulamaların yeniden düzenlenmesi 
hedeflenmiştir.

Şirketin yeniden yapılandırılması amacıyla gerekli olan geçiş sürecinde hizmetin aksamaması 
için, mevcut Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve idari görevi olan personelin yerlerine görevlendirme 
yapılıncaya görevlerine devam etmesi hüküm altına alınmıştır.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi müteakip 6 aylık sürenin bitiminden itibaren Şirkette 4857 
sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmayan personel çalışmaması, bu süre içinde tüm personele iş 
sözleşmesi teklifi yapılması, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvele 
tabi olarak çalışan personelden, sözleşme imzalamayı kabul etmeyenlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmesi, 4857 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan 
personelden, sözleşme imzalamayı kabul etmeyenlerin kadro ve pozisyonlarına uygun statüde Millî 
Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda istihdam edilmesi hususlarına yönelik 
düzenlemeler yapılmaktadır.

Geçici Madde 2- Madde ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun tüm taşınır ve taşınmazları, 
borçları, alacakları, aktifi ve pasifi, ayni, fikri, sınaî mülkiyet, patent, marka, endüstriyel tasarım ve 
benzeri tüm hak ve yükümlülükleri ile iştiraklerindeki sermaye katılım payları ile devir tarihinde 
yürürlükte bulunan bilumum sözleşmelerin Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketine intikal 
etmesi öngörülmekte ve Şirketin, bu madde kapsamındaki her türlü devir, temlik ve intikallerin veraset 
ve intikal vergisinden, yapılacak işlemlerin harçlardan ve bu işlemlerle ilgili düzenlenecek her türlü 
sözleşme, protokol ve kâğıtların damga vergisinden istisna tutulması suretiyle mali tasarrufun yanı sıra 
işlemlerin hızlandırılması amaçlanmaktadır.

Ayrıca Şirket esas sözleşmesi ile Genel Kurul veya Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak 
düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar geçecek sürede Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Ana 
Statüsünün bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri ile mevcut yönetmelik ve yönergelerin uygulanmaya 
devam olunacağı hüküm altına alınmaktadır.

Madde 11- Yürürlük maddesidir.
Madde 12- Yürütme maddesidir.
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Milli Savunma Komisyonu Raporu

 Türkiye Büyük Millet Meclisi

 Milli Savunma Komisyonu  28/6/2021

 Esas No: 2/3677

 Karar No: 9

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2/3677 esas numaralı “Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi” 

Komisyonumuzun 24/6/2021 tarihli 8’inci ve 28/6/2021 tarihli 9’uncu toplantılarında görüşülmüş ve 
kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa arz olunur.
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1. Giriş
Kırıkkale Milletvekili Ramazan CAN ve 96 milletvekili tarafından 16/6/2021 tarihinde Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 2/3677 esas numaralı “Makine ve Kimya Endüstrisi 
Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi” Başkanlıkça 17/6/2021 tarihinde esas komisyon olarak 
Komisyonumuza, tali komisyon olarak da Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna havale edilmiştir.

Komisyonumuzun 24/6/2021 tarihli 8’inci ve 28/6/2021 tarihli 9’uncu toplantılarında 2/3677 
esas numaralı Kanun Teklifi, Teklifin ilk imza sahibi Kırıkkale Milletvekili Ramazan CAN ile Milli 
Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji 
ve Bütçe Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurumu, 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumu, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, 
Memur Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu ve Kamu 
Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu temsilcilerinin katılımıyla görüşülmüştür.

2. Teklifin İçeriği
Kanun Teklifi ile; Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin savunma sanayi ürünleri 

konusunda en önemli tedarikçisi olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun sektöründe gelişen 
teknolojileri izleyebilmesi, üretim imkân ve kabiliyetlerinin artırılması ve nitelikli personelin 
istihdamının sağlanması gibi nedenlerle Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi anonim şirket statüsünde 
yeniden yapılandırılması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda Teklif ile;
- Sermayesinin tamamı Hazineye, yönetim ve denetimi Milli Savunma Bakanlığına ait olan Makine 

ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE A.Ş.) unvanı altında bir anonim şirket kurulması,
- Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinin yönetimi, denetimi, görev, yetki ve sorumlulukları 

ile personelin statüsüne ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi,
- Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinin tabi olacağı hukuki mevzuatın belirlenmesi,
- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun anonim şirket statüsünde yeniden yapılandırılacak 

olmasından dolayı mevcut Kurum personelinin intibaklarına ilişkin esaslar ile geçiş hükümlerinin 
düzenlenmesi,

- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun tüm taşınır ve taşınmazları, her türlü hak ve 
yükümlülükleri ile iştiraklerindeki sermaye katılım paylarının yeni kurulan Makine ve Kimya Endüstrisi 
Anonim Şirketine intikal etmesine yönelik olarak geçiş hükümlerinin düzenlenmesi 

öngörülmektedir.
3. Komisyon Görüşmeleri
Komisyonumuzda, TBMM İçtüzüğü’nün “Anayasaya uygunluğu incelenmesi” kenar başlıklı 38’inci 

maddesi kapsamında Kanun Teklifi ile ilgili Anayasa’ya aykırılık iddiaları değerlendirilmiş ve 
oylanmıştır. Teklifin Anayasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmış ve geneli üzerindeki görüşmelere 
geçilmiştir.

Komisyonumuzda Kanun Teklifinin geneli üzerinde yapılan görüşmelerde Komisyon Başkanı 
İsmet YILMAZ tarafından;

- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname kapsamında 1984 yılından bu yana bir iktisadi devlet teşekkülü olarak faaliyet 
gösterdiği, 2000 yılında yapılan ana statü değişikliğiyle Milli Savunma Bakanlığının ilgili kuruluşu 
hâline getirildiği,
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- Kanun Teklifi ile Kurumun, uluslararası alanda faaliyeti dikkati alınarak kamunun tabi olduğu 
birtakım kısıtlardan ari, özel hukuk hükümlerine tabi ve uluslararası piyasa şartları da dikkate alınmak 
suretiyle kârlılığı, verimliliği, sürdürülebilirliği ve katma değerli ürün ve hizmetler üretmeyi hedefleyen, 
ticari esaslara göre işletilmek üzere bir anonim şirket statüsüne kazandırılması amaçlandığı,

- Kurumun anonim şirket olarak, ticari faaliyetleri yönetim kurulu marifetiyle yürütülecek 
olmasından dolayı piyasadaki ticari gelişmelere daha hızlı cevap verebilen dinamik bir yapıya sahip 
olacağı, özellikle yatırımlar konusunda kamu bütçe mevzuatına tabi olmadan hızlı ve etkin kararlar 
alabileceği,

- Statü değişikliği ile Kurumda kamu personel rejiminden farklı olarak İş Kanunu’na tabi, nitelikli 
ve tecrübeli personel istihdamına imkân tanındığı,

- Kurumda hâlihazırda görev yapan personelin istihdamına statü değişikliği sonrasında da devam 
edileceği

ifade edilmiştir.

Kanun Teklifinin ilk imza sahibi Kırıkkale Milletvekili Ramazan CAN tarafından yapılan 
açıklamalarda;

- Millî Mücadele döneminde kurulan askerî fabrikalarla temelleri atılan Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumunun ülkemiz ve Kırıkkale ilimiz için hayati önemi haiz bir kurum olması nedeniyle 
özelleştirilmesinin düşünülemeyeceği,

- Kurumun 1984 yılında 233 sayılı KHK ile KİT kapsamına alınmasından sonra hareket alanının 
daraldığı, büyüme ve istihdam oluşturmada zorluklarla karşılaştığı ve aynı zamanda özelleştirme 
baskısı altında olduğu,

- Kurumun üretim hattında çalışan personel sayısı ile destek personeli sayısı arasında üretim 
aleyhine bir dengesizlik oluştuğu, mevcut durumda 1.500 personel üretimde çalışırken yaklaşık 4.500 
personel ise destek elemanı olarak görev yaptığı, bu yapının rasyonel ve sürdürülebilir olmadığı,

- Kurumun, savunma sanayi alanındaki gelişmelere ayak uydurabilmesi ve bu alanda faaliyet 
gösteren muadili kurumlarla rekabet edebilmesi için yeni bir hukuki alt yapıya kavuşturulması gerektiği,

- Kanun Teklifi ile Kurumun KİT statüsünden çıkarılarak anonim şirket statüsünde yeniden 
yapılandırılacağı, kurulacak şirketin sermayesinin tamamının hazineye, sevk ve idaresinin ise Milli 
Savunma Bakanlığına ait olacağı, KİT statüsünde olması nedeniyle Kuruma hâlihazırda tanınan imkân 
ve imtiyazların yeni statüde de devam edeceği,

- Kurumun imkân ve kabiliyetlerinin artırılacağı, iyileştirilmiş özlük haklarıyla nitelikli personel 
istihdam edebilmesine olanak sağlanacağı, Kurum bünyesinde hâlen görev yapan personelin tüm mali 
ve özlük haklarının korunacağı

ifade edilmiştir.

Kanun Teklifinin geneli üzerinde Milli Savunma Bakanlığı adına Bakan Yardımcısı Muhsin DERE 
tarafından yapılan açıklamalarda;

- Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde 11 fabrika ve 2 işletme müdürlüğüyle KİT statüsünde 
faaliyetlerini sürdürmekte olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun savunma sanayi alanında 
ülkemizin dünyada lider kurumlarından biri hâline gelmesinin hedeflendiği,



‒ 14 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 275)

- Kurumun son yıllarda ciddi atılımlar gerçekleştirmek suretiyle ülkemiz için son derece önemli 
olan kritik projeleri hayata geçirdiği ve kârlılık oranlarını artırdığı,

- Kurumun kamu mevzuatına tabi olması nedeniyle bazı faaliyetlerin icrasında çeşitli kısıtlamalara 
tabi olduğu, örneğin araştırma ve geliştirme merkezi kurma yetkisinin bulunmadığı, yine tabi olunan 
mevzuatın stratejik ve nitelikli personel istihdamına imkân sağlamadığı,

- Kurumun hâlihazırda KİT statüsünde olması nedeniyle özelleştirme baskısı altında olduğu, Teklif 
ile Kurumun KİT statüsünden çıkarılarak görev, yetki ve sorumlulukları özel kanun ile güvence altına 
alınan bir kamu şirketine dönüştürülmesi öngörüldüğü,

- Teklif ile kurulacak Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi’nin sermayesinin tamamı 
Hazine ve Maliye Bakanlığına, yönetim ve denetim yetkisi ise Milli Savunma Bakanlığına ait olan özel 
hukuk hükümlerine tabi bir kamu şirketi olacağı,

- Şirket’in 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’a tabi olmayacağı, böylelikle 
özelleştirme baskısından uzak yasal bir güvenceye sahip olacağı,

- Sayıştay denetimi başta olmak üzere kamu denetiminin devam edeceği, ayrıca Şirket’in Türk 
Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetim kuruluşları tarafından da denetleneceği,

- Kurum bünyesinde görev yapan personelin her türlü mali ve sosyal haklarının korunacağı ve 
hâlihazırda görev yapan personelin işten çıkarılmasının söz konusu olmayacağı,

- Yönetici personel dâhil Kurumun bütün personelinin iyileştirilmiş özlük haklarıyla, 4857 sayılı İş 
Kanunu’na tabi personel statüsüne geçirileceği,

- 399 sayılı KHK’nin eki (I) ve (II) sayılı cetvele tabi olarak görev yapan memur ve sözleşmeli 
personele hiçbir ayrım yapılmadan sözleşme teklif edileceği, sözleşme imzalamayı kabul edenlerin 
İş Kanunu’na tabi olarak iyileştirilmiş özlük haklarıyla istihdam edilmeye devam edileceği, sözleşme 
imzalamayı kabul etmeyenlere ise özlük hakları korunarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil 
imkânı tanınacağı,

- İş Kanunu’na tabi olarak işçi statüsünde çalışan tüm personele hiçbir ayrım yapılmadan sözleşme 
teklif edileceği, sözleşme imzalamayı kabul eden işçilerin toplu iş sözleşmesinde sahip oldukları tüm 
hakları ile Şirket bünyesinde çalışmaya devam edeceği, bu personelden Milli Savunma Bakanlığı kadro 
ve kuruluşlarında yer alan kurumlarda çalışmak isteyenlere ise özlük hakları korunarak Bakanlığa bağlı 
kuruluşlarda uygun kadro ve pozisyonlarda çalışma imkânı sağlanacağı,

- Kurumda temizlik, güvenlik ve ulaştırma gibi alanlarda dışarıdan hizmet alımı yoluyla çalıştırılan 
işçilerin mevcut sözleşmeleri ve hakları ile herhangi bir kayıpları olmaksızın çalışmaya devam 
edebileceği, dolayısıyla bu kapsamdaki işçilerin mevcut durumlarının aynen muhafaza edileceği,

- Şirket bünyesinde yabancı uyruklu personel istihdamı konusunda ilgili mevzuat hükümlerine 
göre işlem tesis edileceği, bu doğrultuda bir güvenlik belgesine sahip olmayan ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığından izin alamayan yabancı uyruklu kişilerin çalıştırılamayacağı, bu nedenle millî 
güvenlik ve gizlilik yönünden yabancı personel istihdamı bağlamında bir sorun yaşanmayacağının 
değerlendirildiği

ifade edilmiştir.
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Kanun Teklifinin üzerinde milletvekilleri tarafından yapılan açıklamalarda;
- Teklifin derinlemesine incelenebilmesi açısından bir alt komisyon kurulmasına ihtiyaç olduğu, 

konunun kurulacak alt komisyon marifetiyle incelenerek olgunlaştırılmasının ardından Komisyon 
görüşmelerinin yapılmasının uygun olacağı,

- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun, Türk Silahlı Kuvvetleri ile güvenlik güçlerinin ihtiyaç 
duyduğu silah, mühimmat ve benzeri araç gereçleri başarıyla ürettiği, yurt dışına ihracat yapmak 
suretiyle ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığı ve ülkemizin savunma sanayi alanında önemli bir 
değeri hâline geldiği,

- Kurumun ülke güvenliğindeki stratejik önemi ve savunma sanayimizin temelini oluşturması gibi 
hayati sebeplerle kamuya ait olma özelliğinin korunması gerektiği,

- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun, KİT statüsünün kaldırılarak Milli Savunma Bakanlığına 
bağlı bir anonim şirkete dönüştürülmesi Kurumun özelleştirilmesi ya da özerkleştirilmesine yönelik bir 
girişim olduğu, 

- Kurumun özelleştirileceğine yönelik endişe ve kaygıların giderilmesi amacıyla Teklife 
özelleştirme kapsamında olmadığına ilişkin bir hükmün eklenmesi gerektiği,

- Kurumun statüsünün değiştirilmesi ile amaçlananın, Türk Ticaret Kanunu’ndaki denetim 
hükümleri ile Kamu İhale Kanunu ve Devlet Memurları Kanunu başta olmak üzere 17 kanundan muaf 
ve özel hukuk hükümleri ile Milli Savunma Bakanlığı kararlarına tabi bir kurum oluşturmak olduğu,

- Kurumun anonim şirkete dönüştürüleceği ve sermayesinin tamamının hazineye ait olacağı 
belirtilmekle birlikte Kanun Teklifinde kuruluşta hazineye ait olan payların daha sonra ticaret hukuku 
çerçevesinde özel şahıslara devrini önleyen bir hükme yer verilmediği,

- Kurumun kamu hukuku hükümlerine tabi olmasına son verilip özel hukuk hükümlerine tabi 
kılınması ile kamu denetiminin dışına çıkarıldığı,

- Kurumun yapı ve statü değişikliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimi dışına çıkarılacağı,
- Faaliyet alanı itibarıyla ulusal güvenlikle doğrudan ilişkili Şirkette istihdam edilecek personel 

hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde tanımlanan şartlar ile Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 
4’üncü maddesinde belirtilen şartların uygulanmayacak olmasının güvenlik zafiyeti oluşturacağı,

- Teklifin hazırlanış gerekçeleri arasında belirtilen nitelikli personel istihdamının sağlanması ve bu 
kapsamda yabancı uyruklu personel çalıştırılmasına imkân tanınmasının olası teknoloji transferi veya 
bilgi hırsızlığı risklerini barındırdığı,

- Kurumun yapı ve statüsünün değişeceğine yönelik söylemlerin Kuruma ait fabrika ve tesislerin 
büyük bir bölümünü barındıran Kırıkkale ilinde tedirginlik yarattığı, Kurumun daha önce bazı fabrika 
ve atölyelerinin kapatılmasının Kırıkkale ilinin ekonomisine çok ciddi zararlar verdiği,

- Kurumun yapı ve statüsünün değiştirilmesinin mevcut Kurum personelinin başka fabrika ve illere 
gönderilmesine yol açacağı ve bu durumun hem Kurum hem de Kurum personeli açısından olumsuz 
sonuçlar doğuracağı,

- Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet alımı yoluyla çalışan şirket personeline kadro verilmesi 
uygulaması kapsamında 30 Haziran 2018 tarihli ve 11991 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu iktisadi 
teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında şirket personeli olarak çalışanlara kadro verilmesi düzenlemesi 
yapıldığı, ancak KİT statüsünde olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda hizmet alımı yoluyla 
çalıştırılanların bu imkândan yararlandırılmadığı,
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- Teklifin personele yönelik geçiş hükümlerini düzenleyen geçici l’inci maddesinde kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden altı ay sonunda Kurumda İş Kanunu’na tabi olarak çalışan personel 
dışında personel kalmamasının öngörüldüğü, bu süre içerisinde teklif edilen sözleşmeyi imzalamayı 
kabul etmeyen Kurum personelinin diğer kurum ve kuruluşlara nakledileceği, bu durumun mevcut 
Kurum personelinin tasfiyesi anlamına geldiği,

- Kurumun statüsünün değiştirilmesiyle Kurum içinde yetişmiş, kritik işler başarmış tecrübeli 
personelin başka kurumlara geçeceği, bu durumun savunma sanayi gibi özgün bir iş kolundaki yetişmiş 
personelin ve önemli bir tecrübenin kaybedilmesi anlamına geleceği,

- Şirket nezdinde istihdam edilecek personel hakkında kamu kurum ve kuruluşlarına personel 
alımıyla ilgili hükümlerin uygulanmayacak olması ve personelin işe alımı, nakli, terfisi, ataması, 
görevlendirilmesi, ödül ve disiplin işlemlerinin Şirket Genel Kurulu tarafından çıkarılacak 
düzenlemelerle belirlenecek olmasının çalışanlar için güvencesiz bir çalışma ortamı yaratacağı ve 
keyfîliğe yol açacağı,

- Kurumda hâlihazırda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvele tabi 
olarak görev yapan memur ve sözleşmeli personelden kamu hukukundan doğan haklarından vazgeçip 
4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olmalarının istendiği,

- Şirket personelinin 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi işçi statüsünde ve sosyal güvenlik statülerinin 
de 5510 sayılı Kanun’un 4 (a) maddesine bağlı olacak olması nedeniyle mevcut Kurum personelinin 
teklif edilen sözleşmeyi imzalayıp Şirkette kalmaları hâlinde kamu işçisi niteliklerini kaybedecekleri,

- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvele tabi olarak görev yapan 
memur ve sözleşmeli personele diğer kamu kurum ve kuruluşlarına her türlü özlük hakları korunarak 
nakil imkânı tanınması gerektiği,

- Kurumda hâlen 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak işçi statüsünde çalışanlara sözleşme 
imzalamayı kabul etmedikleri takdirde diğer askerî fabrikalara naklen atanmalarında memur ve 
sözleşmeli personelde olduğu gibi üç il tercih hakkının tanınması gerektiği,

- Eşleri çalışmakta olan Kurum personelinin farklı illere nakledildiklerinde eşlerinin tayin haklarına 
öncelik verilmesi gerektiği,

- Nakil olacak Kurum personeline taşınma, yol ve günlük harcırah gibi işlemlerinde nakil desteği 
sağlanması ve beş günlük iznin on beş güne çıkarılması gerektiği,

- Kurumda yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olan personelin yeni statüleriyle birlikte 
nakil olma taleplerinin karşılanması gerektiği,

- Emeklilik hakkını doldurmuş olan Kurum personelinin emekli ikramiyelerine yüzde otuz oranında 
ilave yapılmasına yönelik bir düzenlemenin uygun olacağı,

ifade edilmiştir.

4. Komisyonun Maddeler Hakkında Kararı

Kanun Teklifinin geneli üzerinde yapılan görüşmelerin tamamlanmasını müteakip, maddeleri 
üzerinde görüşmelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Kanun Teklifinin;

- 1’inci ve 2’nci maddeleri, aynen kabul edilmiştir.
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- 3’üncü maddesi, birinci fıkrası, fıkrada yer alan “Bu Kanunun amacı doğrultusunda” ibaresinin 
“Bu Kanunla belirlenen amaçlar doğrultusunda” şeklinde ifadeye açıklık kazandırılması amacıyla 
redaksiyona tabi tutulmak suretiyle ve üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi Makine ve Kimya Endüstrisi 
Anonim Şirketinde, bütçe gelir ve giderlerini de etkileyebilecek olan mali konulardaki kararların, 
sermayedar konumunda olan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordinasyon içinde alınması amacıyla 
önerge ile değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir.

- 4’üncü, 5’inci ve 6’ncı maddeleri, aynen kabul edilmiştir.

- 7’nci maddesi, birinci fıkrası, fıkrada yer alan kamu hukukuna ait kavramlar olan “ataması,” ve 
“görevde yükselmesi,” ibarelerinin metinden çıkarılması amacıyla önerge ile değiştirilmek suretiyle ve 
ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’ndaki teknik ifadeye uyum 
sağlanması amacıyla redaksiyona tabi tutulmak suretiyle kabul edilmiştir.

- 8’inci maddesi, anlam karışıklığının engellenmesi ve Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim 
Şirketi, şirket hisseleri ve bağlı ortaklıklarının satış, kiralama, işletme hakkının devri ve/veya sair 
başka tasarruflar yoluyla devre konu edilmemesi ve sermayesinin tamamı Hazinede olacak şekilde 
faaliyetlerini sürdürmesinin açık bir şekilde hüküm altına alınması amacıyla değiştirilmek suretiyle 
kabul edilmiştir.

- 9’uncu maddesi, aynen kabul edilmiştir.

- 10’uncu maddesi, birinci fıkrası kanun yapım tekniğine uyum sağlanması ve anlatıma açıklık 
kazandırılması amacıyla redaksiyona tabi tutulmak suretiyle kabul edilmiştir.

- Geçici l’inci maddesi, kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilecek personelin nakil işlemleri 
konusunda uygulamaya yönelik teknik bazı düzenlemeler yapılması, 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi 
personelin mevcut iş sözleşmeleri ve özlük hakları ile MKE A.Ş.’ye devredilmesi ve ataması tekemmül 
ettirilen işçilerin, atama emirlerinin tebliğini izleyen günden itibaren “on beş gün” içinde yeni 
görevlerine başlamaları amacıyla değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir.

- Geçici 2’nci maddesi, mülkiyeti Hazineye olup kapatılan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna 
tahsis edilmiş olan taşınmazların tahsis amacında kullanılmak kaydıyla MKE A.Ş.’ye tahsis edilmesi 
amacıyla değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir.

- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 11’inci ve 12’nci maddeleri, aynen kabul edilmiştir.

Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasını müteakip Teklifin tümü kabul 
edilmiştir.

Ayrıca, verilen redaksiyon yetkisi doğrultusunda kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve 
esaslar çerçevesinde metnin tamamı redaksiyona tabi tutulmuştur.

5. Komisyonun Özel Sözcüler Hakkında Kararı
İçtüzük’ün 45’inci maddesi uyarınca, Teklifin Genel Kuruldaki görüşmelerinde Komisyonumuzu 

temsil etmek üzere;

- Burdur Milletvekili Yasin UĞUR,

-  Elâzığ Milletvekili Zülfü Tolga AĞAR

-  Isparta Milletvekili Mehmet Uğur GÖKGÖZ,

-  Manisa Milletvekili Mehmet Ali ÖZKAN,
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-  Nevşehir Milletvekili Yücel MENEKŞE,

- Niğde Milletvekili Yavuz ERGUN,

-  Osmaniye Milletvekili İsmail KAYA,

özel sözcüler olarak seçilmiştir.

 Başkan Başkanvekili Sözcü

 İsmet Yılmaz Refik Özen Mehmet Sait Kirazoğlu
 Sivas Bursa Gaziantep

 Kâtip Üye Üye

 Mustafa Hidayet Vahapoğlu Uğur Bayraktutan Feyzi Berdibek
 Bursa Artvin Bingöl

  (Muhalefet şerhimiz vardır) 

 Üye Üye Üye

 Yasin Uğur Özgür Ceylan İmam Taşçıer
 Burdur Çanakkale Diyarbakır

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Son oylamada bulunamadı)

   (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

 Zülfü Tolga Ağar Bayram Yılmazkaya Mehmet Uğur Gökgöz
 Elâzığ Gaziantep Isparta

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsü)

 Üye Üye Üye 
 Çetin Arık Dursun Ataş Ahmet Önal
 Kayseri Kayseri Kırıkkale

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

 Mehmet Ali Özkan Yücel Menekşe Yavuz Ergun

 Manisa Nevşehir Niğde

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü)

  Üye  Üye

  İsmail Kaya  Polat Şaroğlu

  Osmaniye  Tunceli

  (Bu raporun özel sözcüsü)  (Muhalefet şerhimiz vardır)
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MUHALEFET ŞERHİ
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	 Özgür	Ceylan	 Uğur	Bayraktutan	 Ahmet	Önal
	 Çanakkale	 Artvin	 Kırıkkale

	 Bayram	Yılmazkaya	 Çetin	Arık	 Polat	Şaroğlu
 Gaziantep Kayseri Tunceli
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MUHALEFET ŞERHİ
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	 İmam	Taşçıer
	 Diyarbakır
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MUHALEFET ŞERHİ
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 28.06.2021
	 Dursun	Ataş
 Kayseri
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(Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve 
96 Milletvekilinin Teklifi)

(Milli Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin)

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ 
ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN 

TEKLİFİ 

BİRİNCİ BOLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, Makine 

ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinin kurulması, 
yönetimi, denetimi, görev, yetki ve sorumluluklarını 
düzenlemektir.

(2) Bu Kanun, Makine ve Kimya Endüstrisi 
Anonim Şirketinin kurulması, yönetimi, denetimi, 
görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve 
esasları kapsar.

Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu Kanunda geçen;
a) Bakan: Millî Savunma Bakanını,
b) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,
c) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan 

kurumlar: Millî Savunma Bakanlığı merkez ve 
taşra teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 
Millî Savunma Üniversitesi, Harita Genel 
Müdürlüğü ile Akaryakıt İkmal ve NATO POL 
Tesisleri İşletme Başkanlığını,

ç) Şirket: Makine ve Kimya Endüstrisi 
Anonim Şirketini,

d) Yönetim Kurulu: Makine ve Kimya 
Endüstrisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş, Görev, Yetki ve Denetim
Kuruluş
MADDE 3- (1) Bu Kanunun amacı 

doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak üzere; 
kuruluş ve tescile ilişkin hükümler hariç 13/1/2011 
tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa ve 
özel hukuk hükümlerine tabi başlangıç sermayesi 
bir milyar ikiyüz milyon Türk Lirası olan Makine 
ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE A.Ş.) 

MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ 
ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN 

TEKLİFİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, Makine 

ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinin kuruluşu, 
yönetimi, denetimi, görev, yetki ve sorumluluklarını 
düzenlemektir.

(2) Bu Kanun, Makine ve Kimya Endüstrisi 
Anonim Şirketinin kuruluşu, yönetimi, denetimi, 
görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve 
esasları kapsar.

Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu Kanunda geçen;
a) Bakan: Millî Savunma Bakanını,
b) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,
c) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan 

kurumlar: Millî Savunma Bakanlığı merkez ve 
taşra teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 
Millî Savunma Üniversitesi, Harita Genel 
Müdürlüğü ile Akaryakıt İkmal ve NATO POL 
Tesisleri İşletme Başkanlığını,

ç) Şirket: Makine ve Kimya Endüstrisi 
Anonim Şirketini,

d) Yönetim Kurulu: Makine ve Kimya 
Endüstrisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görev, Yetki ve Denetim
Kuruluş
MADDE 3- (1) Bu Kanunla belirlenen 

amaçlar doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak 
üzere; kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç, 
13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununa ve özel hukuk hükümlerine tabi, 
başlangıç sermayesi bir milyar iki yüz milyon 
Türk lirası olan Makine ve Kimya Endüstrisi 

KIRIKKALE MİLLETVEKİLİ RAMAZAN CAN VE 
96 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ
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unvanı altında bir anonim şirket kurulmuştur. 
Şirketin ilgili olduğu Bakanlık, Millî Savunma 
Bakanlığıdır.

(2) Şirket, 6102 sayılı Kanuna göre Hazine ve 
Maliye Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanacak 
esas sözleşmesinin imzalanmasını müteakip 
yapılacak tescil ve ilan ile faaliyete geçer.

(3) Şirketin sermayesinin tamamı Hazineye 
aittir. Ancak, Hazinenin Şirketteki pay sahipliğine 
dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve 
yetkileri Bakanlık tarafından kullanılır. Şirket 
işletme bütçesi ile ilgili olarak her yıl Hazine ve 
Maliye Bakanlığının görüşü alınır.

Görev ve yetki
MADDE 4- (1) Şirket millî güvenlik 

hedefleri doğrultusunda askeri ve sivil amaçlı; 
her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı ve kimyasal 
madde, petro-kimya ve diğer kimyevi ürünleri, 
makine, teçhizat, malzeme, hammadde, araç-
gereç, cihaz, sistem ve platformları yurt içi ve 
yurt dışında üretme veya ürettirme, pazarlama 
ve ticaretini yapma, temsilcilik faaliyetlerinde 
bulunma, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme ve 
mühendislik faaliyetleri, modernizasyon, tasarım, 
test, montaj, entegrasyon ve satış sonrası hizmeti 
yapma veya yaptırma, jenerik ve yenilikçi 
teknolojilerin yerli ve millî olarak geliştirilmesine 
ilişkin tematik araştırma merkezi/laboratuvarı, 
özel endüstri bölgesi veya eğitim kurumları 
kurma; her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciye 
yönelik olarak proje mühendisliği, danışmanlık, 
teknoloji transferi, eğitim hizmetleri ile enerji, 
geri dönüşüm, taahhüt işleri yapma, lojistik 
destek sağlama, mühimmat ayırma ve ayıklama 
faaliyetlerinde ve esas sözleşmesinde belirlenen 
diğer faaliyetlerde bulunabilir.

Anonim Şirketi (MKE A.Ş.) unvanı altında bir 
anonim şirket kurulmuştur. Şirketin ilgili olduğu 
Bakanlık, Millî Savunma Bakanlığıdır.

(2) Şirket, 6102 sayılı Kanuna göre Hazine ve 
Maliye Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanan 
esas sözleşmesinin imzalanmasını müteakip 
yapılacak tescil ve ilan ile faaliyete geçer.

(3) Şirketin sermayesinin tamamı Hazineye 
aittir. Ancak, mülkiyet hakkı ile kâr payı 
hakkına halel gelmemek ve pay sahipliğinden 
kaynaklanan bütün mali haklar Hazine ve 
Maliye Bakanlığında kalmak kaydıyla Hazinenin 
Şirketteki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, 
temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Bakanlık 
tarafından kullanılır. Şirket işletme bütçesi ile 
ilgili olarak her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığının 
görüşü alınır.

Görev ve yetki
MADDE 4- (1) Şirket millî güvenlik 

hedefleri doğrultusunda askerî ve sivil amaçlı 
her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı ve kimyasal 
madde, petrokimya ve diğer kimyevi ürünleri, 
makine, teçhizat, malzeme, ham madde, araç 
gereç, cihaz, sistem ve platformları yurt içi ve 
yurt dışında üretme veya ürettirme, pazarlama 
ve ticaretini yapma, temsilcilik faaliyetlerinde 
bulunma, araştırma geliştirme, ürün geliştirme ve 
mühendislik faaliyetleri, modernizasyon, tasarım, 
test, montaj, entegrasyon ve satış sonrası hizmeti 
yapma veya yaptırma, jenerik ve yenilikçi 
teknolojilerin yerli ve millî olarak geliştirilmesine 
ilişkin tematik araştırma merkezi/laboratuvarı, 
özel endüstri bölgesi veya eğitim kurumları 
kurma; her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciye 
yönelik olarak proje mühendisliği, danışmanlık, 
teknoloji transferi, eğitim hizmetleri ile enerji, 
geri dönüşüm, taahhüt işleri yapma, lojistik 
destek sağlama, mühimmat ayırma ve ayıklama 
faaliyetlerinde ve esas sözleşmesinde belirlenen 
diğer faaliyetlerde bulunabilir.
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(2) Şirket yüklendiği taahhütleri daha etkin 
şekilde yerine getirmek amacıyla, aynı şekilde 
geri vermek veya gerçeğe uygun değerini 
ödemek şartıyla Bakanlık envanterinde bulunan 
ham madde, malzeme, araç gereç, cihaz, teçhizat, 
yedek parça, sistem, alt sistem ve benzerlerini 
kullanabilir. Bakanlık envanterinde bulunan bina, 
fabrika, imalathane, atölye, iş yeri ve benzeri 
taşınmazlar, arazi, platform, silah, mühimmat, 
ekipman, sistem ve alt sistemler ile alt yapı ve test 
merkezleri Bakan onayı ile bedelsiz kullanılabilir.

(3) Şirket birinci fıkrada belirtilen faaliyetleri 
gerçekleştirmek için, yurt içi ve yurt dışında 
şirket kurma, kurulmuş şirketleri satın alma, bu 
şirketlere iştirak etme veya bu şirketleri işletme, 
gerektiğinde yurt içi ve yurt dışında şube/
temsilcilik açma, millî güvenlik ve ulusal kalkınma 
içeren yatırım projeleri için Cumhurbaşkanı 
kararı ile kamulaştırma yapma yetkisine sahiptir. 
Yurt dışında şirket kurma, kurulmuş şirketleri 
satın alma ve bu şirketlere iştirak etme Hazine ve 
Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Genel Kurul 
kararı ile gerçekleştirilir.

(4) Şirket ikili veya çok taraflı anlaşmalar 
gereği yabancı ülkeler tarafından Türkiye’de 
bırakılanlar ile kamu idareleri, kamu iktisadi 
teşebbüsleri ve sermayesinin en az yüzde ellisi 
kamuya ait olan bağlı ortaklıklarca ihtiyaç fazlası 
ve kullanım dışı bırakılan veya niteliğini kaybetmiş 
olan her türlü hava, deniz ve kara taşıtları, makine 
ve teçhizat ile tehlikeli veya tehlikesiz metal/
metal bileşim atıkları, ekonomik değer taşıyan 
metal dışı (evsel nitelikte olmayan) mal ve 
malzemeleri; birinci fıkrada belirtilen faaliyetleri 
gerçekleştirmek için gerekli olan malzemelerin 
üretilmesinde ham madde olarak kullanmak ve 
gerektiğinde piyasada değerlendirmek üzere 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen 
birim fiyatlarından satın alabilir veya devralabilir. 
Bu fıkrayla ilgili hususlar hakkında 17/12/1937 
tarihli ve 3284 sayılı Bazı Maden Hurdalarının 
Dışarı Çıkarılmasının Yasak Edilmesi ve Satın 
Alınması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

(2) Şirket yüklendiği taahhütleri daha etkin 
şekilde yerine getirmek amacıyla aynı şekilde 
geri vermek veya gerçeğe uygun değerini 
ödemek şartıyla Bakanlık envanterinde bulunan 
hammadde, malzeme, araç-gereç, cihaz, teçhizat, 
yedek parça, sistem, alt sistem ve benzerlerini 
kullanabilir. Bakanlık envanterinde bulunan bina, 
fabrika, imalathane, atölye, işyeri ve benzeri 
taşınmazlar, arazi, platform, silah, mühimmat, 
ekipman, sistem ve alt sistemler ile altyapı ve test 
merkezleri Bakan onayı ile bedelsiz kullanılabilir.

(3) Şirket birinci fıkrada belirtilen faaliyetleri 
gerçekleştirmek için, yurt içi ve yurt dışında 
şirket kurma, kurulmuş şirketleri satın alma, bu 
şirketlere iştirak etme veya bu şirketleri işletme, 
gerektiğinde yurt içi ve yurt dışında şube/
temsilcilik açma, millî güvenlik ve ulusal kalkınma 
içeren yatırım projeleri için Cumhurbaşkanı 
Kararı ile kamulaştırma yapma yetkisine sahiptir. 
Yurt dışında şirket kurma, kurulmuş şirketleri 
satın alma ve bu şirketlere iştirak etme Hazine ve 
Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Genel Kurul 
kararı ile gerçekleştirilir.

(4) Şirket ikili veya çok taraflı anlaşmalar 
gereği yabancı ülkeler tarafından Türkiye’de 
bırakılanlar ile kamu idareleri, kamu iktisadi 
teşebbüsleri ve sermayesinin en az yüzde ellisi 
kamuya ait olan bağlı ortaklıklarca ihtiyaç fazlası 
ve kullanım dışı bırakılan veya niteliğini kaybetmiş 
olan her türlü hava, deniz ve kara taşıtları, makine 
ve teçhizat ile tehlikeli veya tehlikesiz metal/
metal bileşim atıkları, ekonomik değer taşıyan 
metal dışı (evsel nitelikte olmayan) mal ve 
malzemeleri; birinci fıkrada belirtilen faaliyetleri 
gerçekleştirmek için gerekli olan malzemelerin 
üretilmesinde hammadde olarak kullanmak ve 
gerektiğinde piyasada değerlendirmek üzere 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen 
birim fiyatlarından satın alabilir veya devralabilir. 
Bu fıkrayla ilgili hususlar hakkında 17/12/1937 
tarihli ve 3284 sayılı Bazı Maden Hurdalarının 
Dışarı Çıkarılmasının Yasak Edilmesi ve Satın 
Alınması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
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Denetim
MADDE 5- (1) Şirket, Kamu Gözetimi, 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 
yetkilendirdiği bağımsız denetim kuruluşları 
arasından Genel Kurul kararı ile belirlenecek 
kuruluş tarafından bağımsız denetime tabi tutulur. 
Hazırlanan bağımsız denetim raporu, Genel Kurula 
sunulmasını müteakip Şirket tarafından Bakanlığa 
ve Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim ve Personel

Yönetim
MADDE 6- (1) Yönetim Kurulu üyeleri, 

bir üye Hazine ve Maliye Bakanının önereceği 
adaylar arasından olmak üzere Genel Kurul 
tarafından seçilir. Genel Müdür, Genel Kurul 
tarafından belirlenir.

(2) Yönetim Kurulu ve Genel Müdürün 
görev, yetki ve sorumlulukları, Yönetim Kurulu 
üye sayısı, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin 
seçimi ve görev süreleri ile çalışma usul ve 
esasları, Şirketin faaliyet konuları, organları, 
teşkilat yapısı, tasfiye ve denetimi, iştirakler 
kurulması, devir ve tasfiyesi, mali hükümleri 
ile diğer hususlar Şirketin esas sözleşmesiyle 
belirlenir.

(3) Yönetim Kurulunda görev alan kamu 
görevlilerine 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin 
Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 34 üncü maddesine göre kamu 
iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine 
ödenen tutarda ödeme yapılır.

Personel rejimi
MADDE 7- (1) Şirket hizmetlerinin 

gerektirdiği görevler, 22/5/2003 tarihli ve 
4857 sayılı İş Kanununa tabi personel eliyle 
yürütülür. Bu kapsamda istihdam edilecek 
personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

Denetim
MADDE 5- (1) Şirket, Kamu Gözetimi, 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 
yetkilendirdiği bağımsız denetim kuruluşları 
arasından Genel Kurul kararı ile belirlenecek 
kuruluş tarafından bağımsız denetime tabi tutulur. 
Hazırlanan bağımsız denetim raporu, Genel Kurula 
sunulmasını müteakip Şirket tarafından Bakanlık 
ve Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim ve Personel

Yönetim
MADDE 6- (1) Yönetim Kurulu üyeleri, 

bir üye Hazine ve Maliye Bakanının önereceği 
adaylar arasından olmak üzere Genel Kurul 
tarafından seçilir. Genel Müdür, Genel Kurul 
tarafından belirlenir.

(2) Yönetim Kurulu ve Genel Müdürün 
görev, yetki ve sorumlulukları, Yönetim Kurulu 
üye sayısı, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin 
seçimi ve görev süreleri ile çalışma usul ve 
esasları, Şirketin faaliyet konuları, organları, 
teşkilat yapısı, tasfiye ve denetimi, iştirakler 
kurulması, devir ve tasfiyesi, mali hükümleri 
ile diğer hususlar Şirketin esas sözleşmesiyle 
belirlenir.

(3) Yönetim Kurulunda görev alan kamu 
görevlilerine 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin 
Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 34 üncü maddesine göre kamu 
iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine 
ödenen tutarda ödeme yapılır.

Personel rejimi
MADDE 7- (1) Şirket hizmetlerinin 

gerektirdiği görevler, 22/5/2003 tarihli ve 
4857 sayılı İş Kanununa tabi personel eliyle 
yürütülür. Bu kapsamda istihdam edilecek 
personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
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kapsamında sigortalı sayılır. Şirket faaliyet alanı 
ile ilgili konularda geçici veya sürekli olarak yerli 
ve yabancı uyruklu personel istihdam edebilir. 
Şirkette istihdam edilecek personel hakkında 
kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına 
dair mevzuat hükümleri uygulanmaz. İstihdam 
edilecek personelin; işe alınması, sayısı, nakli, 
görevlendirilmesi, eğitimi, niteliği, kadrosu, 
unvanı, ücreti ile diğer tüm mali ve sosyal hakları, 
terfisi, izni, çalışma esasları, vekâlet, ödül ve 
disiplin işlemleri ile sözleşme esasları ve benzeri 
diğer uygulamaya ilişkin hususlar Genel Kurul 
tarafından çıkarılacak düzenlemeler ile belirlenir. 
Genel Kurul bu yetkisini Yönetim Kuruluna 
devredebilir. Ancak anılan personele, ücret ve 
diğer tüm mali ve sosyal hakları kapsamında 
yapılacak ödemelerin aylık ortalaması, Hazine ve 
Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Genel Kurul 
tarafından tespit edilecek üst sınırı geçemez.

(2) Şirket bünyesinde, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından 28/7/2016 tarihli 
ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 
uyarınca düzenlenen çalışma izni veya çalışma 
izni muafiyeti ile yabancı uyruklu personel 
çalıştırılabilir. Başvuruya ilişkin izlenecek usul 
ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
ile Bakanlıkça müştereken belirlenir. Çalışma 
izni muafiyeti olan yabancı, iş sözleşmesi süresi 
boyunca Türkiye’de ikamet edebilir ve Şirket 
bünyesinde çalışabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler

Muafiyet
MADDE 8 - (1) Şirket ve sermayesinin 

yüzde ellisinden fazlası Şirkete ait olan iştirakler 
10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 
5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu, 
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı 
Kamu Konutları Kanunu, 24/5/1984 tarihli ve 
3011 sayılı Resmî Gazetede Yayımlanacak Olan 

kapsamında sigortalı sayılır. Şirket faaliyet alanı 
ile ilgili konularda geçici veya sürekli olarak 
yerli ve yabancı uyruklu personel istihdam 
edebilir. Şirkette istihdam edilecek personel 
hakkında kamu kurum ve kuruluşlarına personel 
alınmasına dair mevzuat hükümleri uygulanmaz. 
İstihdam edilecek personelin; işe alınması, 
sayısı, ataması, nakli, görevlendirilmesi, eğitimi, 
niteliği, kadrosu, unvanı, görevde yükselmesi, 
ücreti ile diğer tüm mali ve sosyal hakları, 
terfisi, izni, çalışma esasları, vekâlet, ödül ve 
disiplin işlemleri ile sözleşme esasları ve benzeri 
diğer uygulamaya ilişkin hususlar Genel Kurul 
tarafından çıkarılacak düzenlemeler ile belirlenir. 
Genel Kurul bu yetkisini Yönetim Kuruluna 
devredebilir. Ancak anılan personele, ücret ve 
diğer tüm mali ve sosyal hakları kapsamında, 
yapılacak ödemelerin aylık ortalaması, Hazine ve 
Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Genel Kurul 
tarafından tespit edilecek üst sınırı geçemez.

(2) Şirket bünyesinde, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından 28/7/2016 tarihli 
ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 
uyarınca düzenlenecek çalışma izni veya çalışma 
izni muafiyeti ile yabancı uyruklu personel 
çalıştırılabilir. Başvuruya ilişkin izlenecek usul 
ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
ile Bakanlıkça müştereken belirlenir. Çalışma 
izni muafiyet belgesi verilen yabancı, bu belge ile 
iş sözleşmesi süresi boyunca Türkiye’de ikamet 
edebilir ve Şirket bünyesinde çalışabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler

Muafiyet
MADDE 8 - (1) Şirket ve sermayesinin 

yüzde ellisinden fazlası Şirkete ait olan şirketler 
10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 
5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu, 
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı 
Kamu Konutları Kanunu, 24/5/1984 tarihli ve 
3011 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanacak Olan 
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Yönetmelikler Hakkında Kanun, 24/11/1994 
tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları 
Hakkında Kanun, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 18/5/1994 tarihli ve 
527 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri 
ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Hükmünde Kararname, 12 nci maddesi 
hariç 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Memurlar 
ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal 
Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve 10/7/2018 tarihli ve 2 sayılı Genel 
Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi hükümlerine tabi değildir. Şirket 
yöneticileri ve personeline ödenecek yurt içi 
ve yurt dışı gündelik tutarı ile kullanılacak 
taşıtlara ilişkin usul, esas ve limitler Genel Kurul 
tarafından belirlenir.

(2) 6102 sayılı Kanunun ayni ve nakdî 
sermaye konulmasına, şirketler topluluğuna, 
genel kurul toplantısına çağrı usulü ile genel 
kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı temsilcisi 
görevlendirilmesine ilişkin hükümleri Şirket 
hakkında uygulanmaz.

(3) Sermaye ve sermaye artırım hâlleri 
ile ilgili olarak 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı 
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 
uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 
Şirket hakkında uygulanmaz.

(4) Şirket, şirketin hisseleri ve bağlı 
ortaklıkları; satış, kiralama, işletme hakkının 
devri ve/veya sair başka tasarruflar yoluyla 
yerli veya yabancı özel hukuk gerçek ve tüzel 
kişilerine devre konu edilemez.

Atıflar
MADDE 9- (1) Mevzuatta Makina ve 

Kimya Endüstrisi Kurumuna yapılan atıflar 
Şirkete yapılmış sayılır.

Yönetmelikler Hakkında Kanun, 24/11/1994 
tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları 
Hakkında Kanun, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 18/5/1994 tarihli ve 
527 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri 
ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Hükmünde Kararname, 12 nci maddesi 
hariç 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Memurlar 
ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal 
Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve 10/7/2018 tarihli ve 2 sayılı Genel 
Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi hükümlerine tabi değildir. Şirket 
yöneticileri ve personeline yapılacak yurt içi 
ve yurt dışı gündelik tutarı ile kullanılacak 
taşıtlara ilişkin usul, esas ve limitler Genel Kurul 
tarafından belirlenir.

(2) 6102 sayılı Kanunun kuruluşa, ayni 
ve nakdi sermaye konulmasına, şirketler 
topluluğuna, genel kurul toplantısına çağrı usulü 
ile genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı 
temsilcisi görevlendirilmesine ilişkin hükümleri 
Şirket hakkında uygulanmaz.

(3) Sermaye ve sermaye artırım halleri 
ile ilgili olarak 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı 
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 
uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 
Şirket hakkında uygulanmaz.

Atıflar
MADDE 9- (1) Mevzuatta Makina ve 

Kimya Endüstrisi Kurumuna yapılan atıflar 
Şirkete yapılmış sayılır.
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Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan 
hükümler

MADDE 10- (1) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesi 
ile ekli listenin “A- İktisadi Devlet Teşekkülleri 
(İDT)” başlıklı bölümünün “İlgili Bakanlık: 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI” başlığı altında 
yer alan satır yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük 
Kanununun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının 
(3) numaralı bendine “asli görevleri” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “ile Makine ve Kimya 
Endüstrisi Anonim Şirketinin faaliyet alanı” 
ibaresi eklenmiştir.

Personele yönelik geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Makina ve 

Kimya Endüstrisi Kurumunda istihdam edilen 
4857 sayılı Kanuna tabi personel ile 399 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) 
sayılı cetvele tabi personel mevcut statüleri ve 
unvanlarına ilişkin sosyal ve özlük haklarıyla 
Şirkette istihdam edilmeye devam edilir. Bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla emekli 
aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlardan 
istekte bulunanların emekliye ayırma işlemleri 
gecikmeksizin yerine getirilir. Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihi müteakip 6 aylık 
sürenin sonundan itibaren Şirkette özel hukuk 
hükümlerine tabi olmayan personel çalıştırılamaz.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih 
itibarıyla Makina ve Kimya Endüstrisi 
Kurumunda; Yönetim Kurulu Üyesi, Genel 
Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu 
Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, 
Şube Müdürü, Fabrika/İşletme Müdürü, Fabrika/
İşletme Müdür Yardımcısı, Müdür, Kısım 
Müdürü, Müdür Yardımcısı ve benzeri idari 
görevleri olanların görevi başka bir işleme gerek 
kalmaksızın sona erer. Bu kişilere ayrıca herhangi 

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan 
hükümler

MADDE 10- (1) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesi 
yürürlükten kaldırılmış ve Kanun Hükmünde 
Kararnameye ekli listenin “A- İKTİSADİ 
DEVLET TEŞEKKÜLLERİ (İDT)” başlıklı 
bölümünün “İlgili Bakanlık: MİLLİ SAVUNMA 
BAKANLIĞI” başlığı altında yer alan “Makina 
ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)” satırı 
listeden çıkarılmıştır.

(2) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük 
Kanununun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının 
(3) numaralı bendine “asli görevleri” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “ile Makine ve Kimya 
Endüstrisi Anonim Şirketinin faaliyet alanı” 
ibaresi eklenmiştir.

Personele yönelik geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Makina ve 

Kimya Endüstrisi Kurumunda istihdam edilen 
4857 sayılı Kanuna tabi personel ile 399 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) 
sayılı cetvele tabi personel mevcut statüleri ve 
unvanlarına ilişkin sosyal ve özlük haklarıyla 
Şirkette istihdam edilmeye devam edilir. Bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla emekli 
aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlardan 
istekte bulunanların emekliye ayırma işlemleri 
gecikmeksizin yerine getirilir. Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihi müteakip 6 aylık 
sürenin sonundan itibaren Şirkette özel hukuk 
hükümlerine tabi olmayan personel çalıştırılamaz.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarih itibarıyla Makina ve Kimya Endüstrisi 
Kurumunda; Yönetim Kurulu Üyesi, Genel 
Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu 
Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, 
Şube Müdürü, Fabrika/İşletme Müdürü, Fabrika/
İşletme Müdür Yardımcısı, Müdür, Kısım 
Müdürü, Müdür Yardımcısı ve benzeri idari 
görevleri olanların görevi başka bir işleme gerek 
kalmaksızın sona erer. Bu kişilere ayrıca herhangi 



‒ 53 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 275)

(Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve 
96 Milletvekilinin Teklifi)

(Milli Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin)

bir tebligat yapılmaz. Görevleri sona eren 
yöneticiler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi 
müteakip 6 aylık sürenin bitimini geçmemek 
üzere yerlerine görevlendirme yapılıncaya kadar 
birinci fıkra hükümleri çerçevesinde görevlerine 
devam eder. Bu zamanda geçen süreler, makam 
ve görev/temsil tazminatı verilmesi gereken 
kadrolar için ara verilmeksizin çalışılmış gibi 
sayılır ve 5434 sayılı Kanunun mülga ek 68 inci 
ve mülga ek 73 üncü maddelerinde belirtilen 
sürelerin hesabında dikkate alınır.

(3) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda 399 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve 
(II) sayılı cetvele tabi olarak çalışan personele, bu 
Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde 
Yönetim Kurulunca iş sözleşmesi teklif edilir. 
Şirket ile sözleşme imzalayanlar, bu kapsamda 
geçen hizmet süreleri kıdeme bağlı haklarının 
tespitinde dikkate alınmak suretiyle, 4857 sayılı 
Kanun kapsamında istihdam edilir. Bunlardan;

a) 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü 
maddesi uyarınca haklarında 8/6/1949 tarihli ve 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunu hükümleri uygulananlar hakkında, 
işçi statüsüne geçirildikleri tarihten itibaren 
doksan gün içinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre 
sigortalı olma talebinde bulunmayanların 5434 
sayılı Kanun ile ilgileri devam ettirilir. Bunların 
emeklilik hak ve yükümlülüklerinin tespitinde, 
önceden emeklilik hak ve yükümlülüklerine esas 
kadro, görev veya pozisyonları dikkate alınmaya 
devam olunur. Ayrıca, bu şekilde geçen süreleri 
kıdem aylıkları ile 5434 sayılı Kanunun mülga 
ek 68 inci ve mülga ek 73 üncü maddelerinde 
belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınır ve 
bunların emeklilik keseneğine esas aylık derece 
ve kademeleri genel hükümler çerçevesinde 
yükseltilmeye ve ilerletilmeye devam olunur. 
Bunlara Şirkette geçen çalışma süreleri için 
kıdem tazminatı ödenmez ve bu süreler emekli 
ikramiyesinin hesabında dikkate alınır.

bir tebligat yapılmaz. Görevleri sona eren 
yöneticiler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi 
müteakip 6 aylık sürenin bitimini geçmemek 
üzere yerlerine görevlendirme yapılıncaya kadar 
birinci fıkra hükümleri çerçevesinde görevlerine 
devam eder. Bu zamanda geçen süreler, makam 
ve görev/temsil tazminatı verilmesi gereken 
kadrolar için ara verilmeksizin çalışılmış gibi 
sayılır ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 
ek 68 inci ve mülga ek 73 üncü maddelerinde 
belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınır.

(3) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda 399 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve 
(II) sayılı cetvele tabi olarak çalışan personele, bu 
Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde 
Yönetim Kurulunca iş sözleşmesi teklif edilir. 
Şirket ile sözleşme imzalayanlar, bu kapsamda 
geçen hizmet süreleri kıdeme bağlı haklarının 
tespitinde dikkate alınmak suretiyle, 4857 sayılı 
Kanun kapsamında istihdam edilir. Bunlardan;

a) 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü 
maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun 
hükümleri uygulananlar hakkında, işçi statüsüne 
geçirildikleri tarihten itibaren doksan gün 
içinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı olma 
talebinde bulunmayanların 5434 sayılı Kanun 
ile ilgileri devam ettirilir. Bunların emeklilik 
hak ve yükümlülüklerinin tespitinde, önceden 
emeklilik hak ve yükümlülüklerine esas kadro, 
görev veya pozisyonları dikkate alınmaya 
devam olunur. Ayrıca, bu şekilde geçen süreleri 
kıdem aylıkları ile 5434 sayılı Kanunun mülga 
ek 68 inci ve mülga ek 73 üncü maddelerinde 
belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınır ve 
bunların emeklilik keseneğine esas aylık derece 
ve kademeleri genel hükümler çerçevesinde 
yükseltilmeye ve ilerletilmeye devam olunur. 
Bunlara Şirkette geçen çalışma süreleri için 
kıdem tazminatı ödenmez ve bu süreler emekli 
ikramiyesinin hesabında dikkate alınır.
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b) İşçi statüsüne geçirildikleri tarihten 
itibaren doksan gün içinde 5510 sayılı Kanunun 
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine 
göre sigortalı olma talebinde bulunanların sigorta 
primleri ile sosyal güvenliğe ilişkin diğer hak 
ve yükümlülükleri 5510 sayılı Kanunun ilgili 
hükümlerine göre belirlenir.

c) 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra göreve başlayan ve aynı Kanunun 
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 
kapsamında sigortalı sayılmak suretiyle sigorta 
primine esas kazançları aynı Kanunun 80 
inci maddesine göre belirlenenler, taleplerine 
bakılmaksızın 5510 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 
sigortalı sayılır.

ç) Bu fıkranın (b) ve (c) bentleri kapsamına 
girenlerden iş sözleşmesi 25/8/1971 tarihli ve 1475 
sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi kapsamında 
sona erenlere ödenecek kıdem tazminatına esas 
hizmet süresinin tespitinde; emekli ikramiyesine 
esas hizmet süreleri de dikkate alınır. Ancak, 
bunlara emekli ikramiyesine esas hizmet süreleri 
için ödenecek kıdem tazminatı, ilgilinin Devlet 
memurluğu veya sözleşmeli personel statüsünün 
sona erdiği tarihteki emeklilik keseneğine esas 
aylık unsurları üzerinden ve iş sözleşmesinin 
sona erdiği tarihteki katsayılar dikkate alınarak 
hesaplanacak emekli ikramiyesi tutarını geçemez.

(4) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda 399 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve 
(II) sayılı cetvele tabi olarak çalışan personelden, 
Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde 
Şirket ile sözleşme imzalamayı kabul etmeyenler, 
Yönetim Kurulunca Strateji ve Bütçe Başkanlığı 
ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 
bildirilir. Bildirilen personel, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığınca 4046 sayılı Kanunun 
22 nci maddesinde belirtilen esas ve usuller 
çerçevesinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 

b)  İşçi statüsüne geçirildikleri tarihten 
itibaren doksan gün içinde 5510 sayılı Kanunun 
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine 
göre sigortalı olma talebinde bulunanların sigorta 
primleri ile sosyal güvenliğe ilişkin diğer hak 
ve yükümlülükleri 5510 sayılı Kanunun ilgili 
hükümlerine göre belirlenir.

c) 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra göreve başlayan ve aynı Kanunun 
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 
kapsamında sigortalı sayılmak suretiyle sigorta 
primine esas kazançları aynı Kanunun 80 
inci maddesine göre belirlenenler, taleplerine 
bakılmaksızın 5510 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 
sigortalı sayılır.

ç) Bu fıkranın (b) ve (c) bentleri kapsamına 
girenlerden iş sözleşmesi 25/8/1971 tarihli ve 1475 
sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi kapsamında 
sona erenlere ödenecek kıdem tazminatına esas 
hizmet süresinin tespitinde; emekli ikramiyesine 
esas hizmet süreleri de dikkate alınır. Ancak, 
bunlara emekli ikramiyesine esas hizmet süreleri 
için ödenecek kıdem tazminatı, ilgilinin Devlet 
memurluğu veya sözleşmeli personel statüsünün 
sona erdiği tarihteki emeklilik keseneğine esas 
aylık unsurları üzerinden ve iş sözleşmesinin 
sona erdiği tarihteki katsayılar dikkate alınarak 
hesaplanacak emekli ikramiyesi tutarını geçemez.

(4) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda 399 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve 
(II) sayılı cetvele tabi olarak çalışan personelden, 
Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 6 ay 
içinde Şirket ile sözleşme imzalamayı kabul 
etmeyenler, üç farklı il tercihi alınarak, diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere 
Yönetim Kurulunca Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına bildirilir. Bildirilen personelin 
atama teklifleri, kamu personeli bilgi sisteminin 
bulunduğu kurumla gerekli koordinasyon 
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nakledilir. Ancak, kapsama giren personelin 
atama teklifleri, Makina ve Kimya Endüstrisi 
Kurumunda görev yaptığı il; görev yaptığı 
ilde atanmasına imkân yok ise personelin talep 
ettiği en fazla üç ilde bulunan kamu kurum veya 
kuruluşuna teklif edilir. Talepte bulunmayan 
personelin atama teklifleri 4046 sayılı Kanunun 
22 nci maddesi hükümlerine göre sonuçlandırılır. 
Ancak, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi 
uyarınca Özelleştirme Fonundan karşılanması 
öngörülen ödemeler Şirket tarafından karşılanır.

(5) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda 4857 
sayılı Kanuna tabi olarak çalışan personele, 
Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 6 ay 
içinde Yönetim Kurulunca sözleşme teklif edilir. 
Sözleşme teklifini kabul edenlerin iş sözleşmesi 
Şirkete devredilmiş sayılır ve bunların Makina 
ve Kimya Endüstrisi Kurumunda geçen hizmet 
süreleri kıdeme bağlı haklarının tespitinde 
dikkate alınır.

(6) Şirket ile sözleşme imzalamayı kabul 
etmeyen işçiler ise beşinci fıkrada yer alan sürenin 
bitimini müteakip 15 gün içerisinde Bakanlık 
kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda Makina 
ve Kimya Endüstrisi Kurumunda istihdam 
edildikleri statüye uygun kadro ve pozisyonlarda 
istihdam edilmelerini sağlamak üzere Bakanlığa 
bildirilir. Şirket tarafından bildirilen personelin 
işlemleri Bakanlık tarafından yürütülür. Bu 
personelin iş sözleşmesi Bakanlığa devredilmiş 
sayılır ve bunların Makina ve Kimya Endüstrisi 
Kurumunda geçen hizmet süreleri kıdeme bağlı 
haklarının tespitinde dikkate alınır. Bu fıkra 
kapsamında yapılacak atamalar için uygun boş 
kadro ve pozisyon bulunmaması halinde söz 
konusu kadro ve pozisyonlar başkaca bir işleme 
gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı 
tarih itibarıyla ihdas, tahsis ve vize edilmiş 
sayılır. Bu fıkra kapsamında devredilen personel 

sağlanmak suretiyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarının 
hizmet ihtiyaçları ve personelin il tercihleri göz 
önünde bulundurularak 4046 sayılı Kanunun 
22 nci maddesinde belirtilen esas ve usuller 
çerçevesinde gerçekleştirilir ve söz konusu 
personel hakkında anılan madde hükümleri 
uygulanır. Tercihte bulunmayan personelin atama 
teklifleri 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi 
hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, 
4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca 
Özelleştirme Fonundan karşılanması öngörülen 
ödemeler Şirket tarafından karşılanır.

(5) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda 4857 
sayılı Kanuna tabi olarak çalışan personel mevcut 
iş sözleşmesi ile birlikte Şirkete devredilmiş 
sayılır ve bunların Makina ve Kimya Endüstrisi 
Kurumunda geçen hizmet süreleri kıdeme bağlı 
haklarının tespitinde dikkate alınır. Bu fıkra 
kapsamında Şirkette çalışmaya devam edenler, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Makina ve 
Kimya Endüstrisi Kurumunda yürürlükte bulunan 
toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmaya 
devam eder.

(6) Şirkette çalışmaya devam etmek 
istemeyen mevcut işçiler, Kanunun yürürlük 
tarihinden itibaren 6 ay içinde Bakanlık kadro 
ve kuruluşunda yer alan kurumlarda Makina 
ve Kimya Endüstrisi Kurumunda istihdam 
edildikleri statüye uygun kadro ve pozisyonlarda 
istihdam edilmelerini sağlamak üzere Bakanlığa 
bildirilir. Şirket tarafından bildirilen personelin 
işlemleri Bakanlık tarafından yürütülür. Bakanlık 
tarafından personele, Bakanlık kadro ve 
kuruluşunda yer alan kurumlardan belirlenen üç 
farklı birimden tercih yapılmak üzere atama teklif 
edilir. Bu personelin iş sözleşmesi Bakanlığa 
devredilmiş sayılır ve bunların Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu ile Şirkette geçen hizmet 
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bakımından devir tarihinden önce doğmuş ve 
devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan 
Şirket sorumludur. Kıdem tazminatına ilişkin 
hükümler saklıdır. Ataması tekemmül ettirilen 
işçiler, atama emirlerinin tebliğini izleyen günden 
itibaren beş iş günü içinde yeni görevlerine 
başlamak zorundadır.

(7) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer 
alan kurumlarda çalışmayı kabul etmeyenler 
ile beş iş günü içinde yeni kurumunda görevine 
başlamayanların iş sözleşmeleri, feshin geçerli 
sebep kapsamında olduğu ve Şirket tarafından 
4857 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen 
ihbar süresi yükümlülüğünün yerine getirildiği 
kabul edilerek feshedilir. Bu fıkra kapsamında iş 
sözleşmesi feshedilenlerin, kıdem tazminatı ile 
fesih tarihinden önce doğmuş ve fesih tarihinde 
ödenmesi gereken işçilik alacaklarına ilişkin 
hakları saklıdır.

Devir
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Makina ve 
Kimya Endüstrisi Kurumunun tüm taşınır 
ve taşınmazları, borçları, alacakları, aktifi ve 
pasifi, ayni, fikri, sınaî mülkiyet, patent, marka, 
endüstriyel tasarım ve benzeri tüm hak ve 
yükümlülükleri ile iştiraklerindeki sermaye 
katılım payları ile devir tarihinde yürürlükte 
bulunan bilumum sözleşmeler kayıtlı değerleri 
üzerinden kül olarak Şirkete devredilmiş sayılır.

(2) Bu madde kapsamındaki her türlü devir, 
temlik ve intikaller veraset ve intikal vergisinden, 
yapılacak işlemler harçlardan ve bu işlemlerle 
ilgili düzenlenecek her türlü sözleşme, protokol 
ve kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

süreleri kıdeme bağlı haklarının tespitinde dikkate 
alınır. Bu fıkra kapsamında yapılacak atamalar 
için uygun boş kadro ve pozisyon bulunmaması 
halinde söz konusu kadro ve pozisyonlar başkaca 
bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin 
yapıldığı tarih itibarıyla ihdas, tahsis ve vize 
edilmiş sayılır. Bu fıkra kapsamında devredilen 
personel bakımından devir tarihinden önce 
doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi gereken 
borçlardan Şirket sorumludur. Kıdem tazminatına 
ilişkin hükümler saklıdır. Ataması tekemmül 
ettirilen işçiler, atama emirlerinin tebliğini 
izleyen günden itibaren on beş gün içinde yeni 
görevlerine başlamak zorundadır.

(7) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer 
alan kurumlarda çalışmayı kabul etmeyenler 
ile on beş gün içinde yeni kurumunda görevine 
başlamayanların iş sözleşmeleri, feshin geçerli 
sebep kapsamında olduğu ve Şirket tarafından 
4857 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen 
ihbar süresi yükümlülüğünün yerine getirildiği 
kabul edilerek feshedilir. Bu fıkra kapsamında iş 
sözleşmesi feshedilenlerin, kıdem tazminatı ile 
fesih tarihinden önce doğmuş ve fesih tarihinde 
ödenmesi gereken işçilik alacaklarına ilişkin 
hakları saklıdır.

Devir
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddeyi 

ihdas eden Kanunla kapatılan Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumuna ait her türlü taşınır, 
taşınmaz, taşıt, araç, gereç ve malzeme, her türlü 
borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı 
ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve 
dokümanlar ile iştiraklerindeki sermaye katılım 
payları bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın 
Şirkete devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye 
ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup 
kapatılan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna 
tahsis edilmiş taşınmazlar hiçbir işleme gerek 
kalmaksızın tahsis amacında kullanılmak üzere 
Şirkete tahsis edilmiş sayılır.
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(3) Şirket esas sözleşmesi ile Genel Kurul 
veya Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak 
düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar geçecek 
sürede Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
Ana Statüsünün bu Kanuna aykırı olmayan 
hükümleri ile mevcut yönetmelik ve yönergeler 
uygulanmaya devam olunur.

Yürürlük
MADDE 11- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12- (1) Bu Kanun hükümlerini 

Cumhurbaşkanı yürütür.

(2) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla kapatılan 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından 
yapılmış olan sözleşmelere, Şirket halef olur. 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun leh ve 
aleyhine açılmış davalarda ve icra takiplerinde 
Şirket kendiliğinden taraf sıfatını kazanır.

(3) Bu madde kapsamındaki her türlü devir, 
temlik ve intikaller veraset ve intikal vergisinden, 
yapılacak işlemler harçlardan ve bu işlemlerle 
ilgili düzenlenecek her türlü sözleşme, protokol 
ve kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

(4) Şirket esas sözleşmesi ile Genel Kurul 
veya Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak 
düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar geçecek 
sürede Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
Ana Statüsünün bu Kanuna aykırı olmayan 
hükümleri ile mevcut yönetmelik ve yönergeler 
uygulanmaya devam olunur.

Yürürlük
MADDE 11- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 12- (1) Bu Kanun hükümlerini 

Cumhurbaşkanı yürütür.
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