MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU
YATIRIM İŞLERI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar
Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kurumun yeni ,tevsi, modernizasyon ve iyileştirme,
tamamlama ve darboğaz giderme, idame ve yenileme, araştırma ve geliştirme yatırımlarına ait
yatırım projelerinin hazırlanması ve uygulanmasındaki hizmetlerin değişmeyen esaslara göre,
bir sıra dahilinde ve açıklık içerisinde en kısa zamanda yürütülmesini sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge, Kurumun yatırım işleri ile ilgili birimlerinin görev, yetki ve
sorumlulukları ile iş ilişkilerini, çalışma usul ve prensiplerini kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Ana Statüsü, Kalkınma Planları ve
Yıllık Programlar, Yıllık Programların Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair
Bakanlar Kurulu Kararları, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa dayanılarak çıkarılan Kurum
Yönetmelik ve Yönergelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- a) MKE/Kurum/Teşekkül: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel
Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarını,
b) Yönetim Kurulu: Teşekkül Yönetim Kurulunu,
c) Genel Müdür: Teşekkül Genel Müdürünü,
d) Merkez Teşkilatı: Teşekkül merkezindeki birimleri,
e) Taşra Teşkilatı: Teşekkül merkezi dışındaki işletme/fabrika müdürlükleri ile Bölge
Müdürlüğünü,
f) Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan teknik ve
idari ihtisas bölümlerini,
g) Başkanlık : Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığını,
h) Yatırım : Kurumun faaliyet alanına giren mal ve hizmetlerin üretiminin arttırılması,
kalitenin iyileştirilmesi, verimliliğin arttırılması, mevcut üretim kapasitelerinin korunması, yeni
üretim hatlarının kurulması veya ürün cinslerinin arttırılmasına yönelik olarak belirli bir zamanda
yapılan ve birbirini izleyen devrelerde gelir elde etme olanağı veren harcamaları,
ı) Yatırım Projesi : Belirli bir yerde tesis edilerek, ekonomiden insan gücü,
hammadde, mamül madde ve sermaye malları alarak ve bunlar üzerinde belirli bir teknolojiyi
uyguladıktan sonra yine ekonomiye mal ve hizmet arzederek mevcut veya gelecekteki talebin
belirli bir kısmını karşılamaya yönelmiş ve faaliyetleri Kurum yararına en az fedakarlıkla
sağlamak amacıyla önceden yapılan çalışmaların tümü “Yatırım Projeleri Çalışmaları”nı ve bu
çalışmaların alternatifler arasında en iyisini seçecek biçimde formüle edilmiş şekli “Yatırım
Projesi”ni,
ifade eder.
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İlkeler
Madde 5- Kalkınma planları ve yıllık programlarla Kuruma verilen yatırım görevlerinin
zamanında ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamaktır.
Sorumluluk, kontrol ve rapor verme esasları
Madde 6- Bu Yönerge hükümlerinin uygulanmasından tüm birim amirleri, uygulamanın
izlenmesinden ise Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı sorumludur.
Yönerge hükümlerinin gereğince uygulanıp uygulanmadığı, Teftiş Kurulu
Başkanlığınca denetlenir ve gerektiğinde Genel Müdür’e sunulmak üzere rapor düzenlenir.
Değişiklik esasları
Madde 7- Bu Yönergede mevzuattaki değişiklikler teknik gelişmeler, uygulamada
ortaya çıkan noksanlıklar ve ihtiyaçlar gözönüne alınarak, Müfettişler ile uygulamadan sorumlu
Daire Başkanlığının Yönergenin geliştirilmesine yönelik raporlandırılmış teklifleri üzerine,
Personel ve Organizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından gerekli değişiklik işlemleri yerine
getirilir.
Dağıtım ve kullanma esasları
Madde 8- Bu Yönerge gizli olmayıp,Teşekkül birimlerine dağıtılır.

İKİNCİ BÖLÜM
Özel Hükümler
Yatırım İşlerinin Gerçekleştirilmesi
Yatırımların sınıflandırılması
Madde 9- Yatırımlar niteliklerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar.
a)Yeni Yatırımlar : Üretilmekte olan ya da henüz üretimi bulunmayan bir malın ya da
hizmetin üretilmesine yönelik olarak yeni üretim tesisi kurulmasını gerçekleştirmek amacıyla
yapılan yatırımlardır.
b)Tevsi Yatırımları :Kurulu bir tesisin mal ve hizmet üretimini artırmak amacıyla yapılan
yatırımlardır.
c) Modernizasyon ve İyileştirme Yatırımları : Gelişen ve değişen teknolojik olanakların
kullanılması yoluyla, verimlilik yönünden, teknik ya da üretim maliyetleri açısından ekonomik
ömrünü tamamlamış olan mal ve hizmet üretimine yönelik tesislerde, mal ve hizmet üretiminin
artırılması, kalitesinin yükseltilmesi ya da verimliliğin artırılması için yapılan yatırımlardır.
d) Tamamlama ve Darboğaz Giderme Yatırımları : Mal ve hizmet üretimine yönelik
mevcut tesislerde; üretim hattında yer alan makina- donatımın bir bölümünün, kapasite
açısından ve işlevsel olarak üretim akışındaki diğer makina-donatımla uyum içinde olmadığı
durumlarda, makina- donatımların değiştirilmesi veya mevcut hatta eksik kalmış makinadonatım, bina-inşaat gibi kalemlerin tamamlanması amacıyla yapılan ancak, kapasite artırmaya
yönelik olmayan yatırımlardır.
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e) İdame ve Yenileme Yatırımları : Faaliyet dönemi ve dönemleri içerisinde, mal
üretiminde kullanılırken; aşınan, eskiyen, yıpranan veya hasar gören bina, tesis, makinadonatım ve teçhizat gibi mevcut maddi duran varlıkların korunması ve yenilenmesi için üretim
kapasitesi ve özellikleri değiştirilmeden yapılan ve bir yıl içinde başlanıp bitirilen yatırımlardır.
f) Araştırma - Geliştirme Yatırımları : Araştırma ve geliştirme projesi kapsamındaki
yatırım malı niteliğinde olan makina donatım, bina ve benzeri konulardaki yatırımlardır.
Yatırım projesi hazırlanması
Madde 10- Yatırım Projesi; bir yatırımın planlama ve inşaat aşaması ile üretime geçtiği
yıldan teknik veya ekonomik ömrünün sonuna kadar olan devrede, diğer bir deyişle kuruluş ve
isletme devrelerinin de içinde bulunacağı veya etkisinde kalacağı her türlü teknik, ekonomik,
sosyal ortam ve şartlar ile ilgili değişkenlerin nitelik ve nicelik bakımından incelenmesidir.
Teknik, ekonomik, hukuki ve finansal etüdlerin yapılması ile düzenlenen ön fizibilite etüdlerinin
hazırlanması, değerlendirilmesi ve yatırım kararının alınması, kesin projenin yapılması ve
uygulanması, kalite ve kapasite olarak yapılan deneme üretimi bölümlerini kapsar.
Yatırım projeleri, “İdame ve Yenileme Yatırımları” dışındaki yatırımlar için hazırlanır.
İhtiyaçların tespiti ve yatırım programlarının hazırlanması
Madde 11- İhtiyaçların belirlenmesi ve yatırım programlarının hazırlanması iş ve
işlemleri aşağıdaki gibidir.
a) İhtiyaçların tespiti ve gelecek yılın yatırım programının hazırlanmasında göz önünde
tutulacak hususlar :
1) Tezgâh veya tesisin teknik ve/veya ekonomik ömrünü doldurup doldurmadığı,
2) Dar boğazlarda ihtiyacın fazla mesai veya ek vardiyalarla giderilip giderilemediği,
3) İdame ve yenilemeye kesin zorunluluk olup olmadığı, bu konuda önceden yatırım
yapılmış ise bu günkü ihtiyacın doğuş nedeni,
4) Kapasite arttırmaya zorunluluk olup olmadığı,
5) İhtiyaç, iç ve dış piyasadaki talep doğrultusunda yeni bir mamül türünün üretiminin
gerçekleştirilmesi için ortaya çıkmışsa, bu ihtiyacın mevcut tesislerle veya Kurumun diğer
imkanları ile giderilip giderilemeyeceği,
6) Mevcut sabit tesiste yapılan üretimin kalitesini artırmanın ve/veya maliyetini
azaltmanın mümkün olup olmadığı,
konularında yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan yatırım ihtiyacı, sağlıklı yapılabilirlik
etüdleri ile gerekçelendirilebilecek nitelikte olmalıdır.
b) İhtiyaç belgelerinin hazırlanması ve ihtiyacın bildirilmesi :
1) İhtiyacın kesin olduğu tespit edildiği takdirde; yatırım istek formları, gerekçeli yatırım
istek raporları, gerekçeli yapım işleri istek raporları, gerekçeli danışmanlık hizmet istek raporları
ve gerekçeli hizmet istek raporlarına,
- Yaklaşık maliyet hesap cetveli
- Teknik şartname ve gerekliyse teknik resim ve prospektüs gibi doküman,
- Özel şartlar
eklenerek, ihtiyaç sahibi İşletme/Fabrika veya Bölge Müdürleri, Daire Başkanları
tarafından imzalanarak 30 Nisan tarihine kadar Başkanlığa gönderilir.
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Başkanlık; projenin finansman imkanını belirlemek için Mali İşler Dairesi Başkanlığının,
pazar imkanını belirlemek için Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığının, üretim teknolojisinin
seçiminde de Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile ilgili Fabrika/İşletme Müdürlüğünün
görüşünü alır.
2) İhtiyaç sahibi birimler tarafından gönderilen ihtiyaç bildirimleri ve ekleri; Başkanlık
tarafından incelenir, bu tekliflerin gerçekleştirilmesi için kesin bir yatırım projesi hazırlanıphazırlanmaması konusundaki görüşleri Genel Müdüre arz eder ve onayını alır.
Yıllık yatırım programı
Madde 12- Yıllık yatırım programının hazırlanması işlemleri aşağıda belirtilmiştir.
a) 11 inci maddedeki esaslar uyarınca belirlenen ve Genel Müdürün onayından geçen
yatırım teklifleri, yıllık yatırım programı teklifini meydana getirir.
Yıllık yatırım programının hazırlanmasında öncelikler saptanırken Milli Savunma
ihtiyaçları ile kârlılık ve verimlilik ilkeleri gözönüne alınır.
b) Hazırlanan yıllık yatırım programı Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
c) Yönetim Kurulunca onaylanan Yıllık Yatırım Programı teklifi 15 Temmuz’a kadar
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’na, Hazine Müsteşarlığı’na ve ilgili Bakanlığa gönderilir.
Yatırım pogramının kesinleşmesi
Madde 13- Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen yatırım programı Resmi Gazete’de
yayımlanır.
Resmi Gazete’de yayımlanan Kurumumuz yatırım programı; yürütülmesi için yetki
istemek amacıyla Yönetim Kurulu’na sunulur. Program teklifimiz ile Resmi Gazete’de
yayımlanan program arasında farklılıklar varsa bu konuda Yönetim Kurulu’na bilgi verilir.
Programın uygulanmasını onaylayan Yönetim Kurulu kararından sonra yatırım
programı kesinleşmiş olur. Ancak; Resmi Gazete’de yayımlanan bu yatırım programında
ödeneği toplu olarak verilmiş olan projelerden;
- İdame ve yenileme yatırımları, detay programlarının ilgili Bakanın onayı ile tespit
edilip Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’na ve Hazine Müsteşarlığı’na bildirilmesinden
sonra,
- Toplulaştırılmış Projeler (Modern Silahlar III Projesi gibi) ise, alt projeleri için Devlet
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın olumlu görüşü ve ilgili Bakanın onayı alındıktan sonra
kesinlik kazanır.
Uygulama
Madde 14- Yıllık yatırım programının uygulaması aşağıda belirtildiği gibidir.
a) Yıllık Yatırım Programındaki yatırımlar, Başkanlığın teklifi ve Yönetim Kurulunun
onayı ile uygulamaya geçirilir.
b) Yatırım uygulamaları, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa dayanılarak çıkarılan Kurum
yönetmelik ve yönergeleri gereğince yapılır.
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Uygulamanin izlenmesi
Madde 15- Yıllık yatırım programının uygulaması aşağıda belirtildiği gibi izlenir.
a) Bu Yönergede adı geçen yatırımlar, Başkanlıkça izlenir.
b) Başkanlıkça ihale edilen ve sözleşmesi yapıldıktan sonra ithalat, gümrükleme ve
para transferi yapılmak üzere İkmal Dairesi Başkanlığına gönderilen yatırım işlerine ait tüm
harcamalar (mal bedeli, navlun, sigorta, ardiye, gümrük gibi), İkmal Dairesi Başkanlığınca
harcamayı takiben Başkanlığa bildirilir.
c) İşletme/Fabrika, Bölge Müdürlüklerine yetki verilerek yapılan yatırım işlerine ait
harcamaların takibi amacıyla, “Yatırım Harcamaları Takip Tablosu” Başkanlık tarafından her ay
ilgili İşletme/Fabrika, Bölge Müdürlüğüne gönderilir. Formun ilgili yerleri ilgili birimler tarafından
doldurularak Başkanlığa iade edilir.
d) Yatırımlara ait tüm harcamalar ve vergiler ile ilgili olarak Başkanlık kayıtları ile İkmal
Dairesi Başkanlığı, Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve ilgili Fabrika/İşletme, Bölge Müdürlükleri
kayıtları arasında her ay ve yıl sonu itibariyle mutabakat sağlanması yönünde çalışmalar yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat, Yürürlük, Yürütme
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 16 Yönetim Kurulunun 15/12/2004 tarih ve 370 sayılı Kararı ile kabul edilerek
yürürlüğe konulan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yatırım İşleri Yönetmeliği 07/03/2005
tarih ve 60 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük:
Madde 17- Bu Yönerge, 08/03/2005 tarihli Makam Olur’u ile yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 18- Bu Yönerge hükümlerini Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü
yürütür.
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