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Raporda yer alan kısaltmalar: 
   

AAC        Adedi Atış Cetveli 
AB      Avrupa Birliği 
ANFO     Amonyum Nitrat Fuel Oil   
AR-GE     Araştırma-Geliştirme 
BİLKARDEM Bilimsel Karar Destek Merkezi Koordinatörlüğü  
CIF      Cost, insurance and freight: Mal bedeli, sigorta ve navlun 
ÇNRA     Çok Namlulu Roket Atar  
DKK                Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
DKSP     Doğu Karadeniz Silah Üretim Projesi 
DPT      Devlet Planlama Teşkilatı  
DYÜ                Dipten Yanma Ünitesi 
ERTC                Avrupa Bölgesel Test Merkezi 
FOB      Free on board: Gemide masrafsız 
FRF      Fransız Frangı 
GSMH     Gayri Safi Milli Hasıla 
GSYİH     Gayri Safi Yurt İçi Hasıla   
HEWS     Helikopter Elektronik Savaş Sistemleri 
HKK                Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
ICC      Uluslar arası Ticaret Odası 
IDT      İktisadi Devlet Teşekkülü 
KAP                  Karapınar Atış Poligonu 
KBRN     Kimyasal Biyoloji Radyasyon ve Nükleer 
KDM                Kuruluş Dışı Mühimmat 
KGT      Kalite Güvenlik Temsilcisi 

           KİK      Kamu İhale Kanunu 
KİT       Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
KKK                Kara Kuvvetleri Komutanlığı  
KKO                Kapasite Kullanım Oranı 
MİMTÜ     Milli İmkanlarla Modern Tank Üretimi 
MKEK      Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
MMT              Modern Makinalı Tüfek 
MPT    Milli Piyade Tüfeği 

            MSB               Milli Savunma Bakanlığı 



 

 
 

 NATO   Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü 
 OBA                Otomatik Bomba Atar 
 OVMP   Orta Vadeli Mali Plan 
 OVP    Orta Vadeli Program 

            OYTEP   10 yıllık Tedarik Planı 
 ÖTA               Ömrünü Tamamlamış Araçlar 
 ÖTL               Ömrünü Tüketmiş Lastik 
 PMR    Gözden Geçirme Toplantısı 
 PYM              Proje Yönetim Makamı 
 SAN-TEZ      Sanayi Tezleri Programı 
 SASAD   Savunma Sanayi İmalatçılar Derneği 
 SGK    Sosyal Güvenlik Kurumu 
 SSDF              Savunma Sanayi Destekleme Fonu 
 SSİK              Savunma sanayi icra komitesi 
 SSM    Savunma Sanayi Müsteşarlığı  
 SK/O              Sanayi Katılımı/Off-Set 
 SIPRI             Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü  
 TAMKAR      Roketle Sevk Edilen 
 TCDD  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
 TİS   Toplu İş Sözleşmesi 
 TNT   Trinitrotolien 
 TSK   Türk Silahlı Kuvvetleri 
 TÜBİTAK-    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
 SAGE  Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü 

            TÜHİS  Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası  
 TVP/TDP  Teknik Veri paketi 
 ÜBP/MDP  Üretim Bilgi Paketi  
 ÜFE   Üretici Fiyat Endeksi  
 VUK             Vergi Usul Kanunu 
 YDK             Yüksek Denetleme Kurulu 
 YKK             Yönetim Kurulu Kararı 
 YPK              Yüksek Planlama Kurulu  
 ZMA              Zırhlı Muharebe Aracı 
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I.TOPLU BAKIŞ 
A- Savunma Sanayi Sektörünün Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri: 
İnsanların toplu yaşama geçişinden itibaren, temel ihtiyaçlarının ilk sıralarında 

yer alan savunma ihtiyacı, medeniyetin doğuşu ve nüfus artışıyla birlikte önemini daha 
da artırmış, çoğu topluluk, kaynaklarının önemli bir bölümünü savunma ihtiyaçlarını 
karşılamak için kullanmaya başlamıştır. Dünya çapında bu derece önem taşıyan bir 
sektör, zamanla hem politik hem de ekonomik gücün bir simgesi haline gelmiştir. 

Savunma sanayi; taktik, stratejik ve savunma amacına yönelik başta yatırım 
malları olmak üzere silah sistemlerini ve donanımlarını tasarlayan, geliştiren ve üreten, 
sanayi dalları olmak üzere, diğer bütün ekonomik faaliyet alanları ile iç içe olan özel ve 
kamu mülkiyetindeki işletmeler topluluğudur. 

Uluslararası alanda, ülkelerin ekonomik ve siyasal alandaki gücünü belirleyen ve 
bağımsızlığını garantileyen unsurlarından birisi olan savunma sanayinde, dünyada 
yaşanan teknolojik gelişmelere paralel olarak değişime, yeniliğe ve modernizasyona 
sürekli olarak ihtiyaç duyulmaktadır. Ülke savunması gibi stratejik bir konuyla 
doğrudan ilgisi ve uluslararası arenadaki belirleyici rolü, savunma sanayi sektörünün 
diğer piyasalardan farklılaşmasına neden olmuştur. Söz konusu yenilik ve 
modernizasyon, sadece serbest piyasa ekonomisinin kendi dinamiklerinden 
kaynaklanmamakta, aynı zamanda sektörün taşıdığı stratejik önemden dolayı ülke 
hükümetlerinin sektöre doğrudan veya dolaylı olarak müdahalesi veya yön vermesi 
sonucunda da gerçekleşmektedir. 

Dünya ekonomisine genel bir perspektifle bakıldığında, savunma sanayiinin 
dünya ekonomik konjonktüründeki yeri, büyüklüğü ve önemi dikkat çekicidir. Soğuk 
savaş sonrasında dünya siyasetinde yaşanan gelişmeler, kurulan ortaklıklar ve 
uluslararası siyasette yaşanan çekişmeler ile başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
olmak üzere dünya genelinde yaşanan terör olayları nedeniyle savunma sanayiinin 
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Rapora göre dünyanın en büyük silah ihracatçıları ABD, Rusya, Çin, Fransa ve 
Almanya; dünyanın en büyük silah müşterileri ise Hindistan, Suudi Arabistan, Çin, 
Birleşik Arap Emirlikleri ve Avustralya olarak ifade edilmektedir. Raporda, silah 
satışlarının 2011-2015 döneminde, 2006-2010 dönemine göre % 14’lük artış 
gösterdiğine de dikkat çekilmiş bulunmaktadır. Yine SIPRI’nın uluslararası silah 
transferi eğilimleri raporuna göre, Rusya, Avrupa ve Asya ülkelerinin satışlarının artış 
eğiliminde olduğu, ABD'nin yıllık silah satışlarının azaldığı, ancak yine de ABD’nin, 
209,7 milyar dolarlık satışla küresel silah pazarındaki hakim konumunu korumayı 
sürdürdüğü ifade edilmektedir. 

Raporda gelişmekte olan ülkelere de yer verilmiş olup bu ülkeler içinde 
Türkiye'nin silah satışlarındaki artışa dikkat çekilmiş; 2015 yılında Türk şirketlerinin 
toplam satışlarının önceki yıla göre %10,2 oranında artış kaydettiği belirtilmiştir. 
Enstitünün yayınladığı ilk 100 savunma sanayi şirketi listesi içinde önceki yıl 74. sırada 
yer alan haberleşme ve elektronik sistemler üreticisi ASELSAN, 2015 yılında 69. sıraya 
yükselirken, uçak ve havacılık platformları üreticisi TAI 91. sıradan 78. sıraya 
ilerlemiştir. 

Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü’nün (SIPRI) 2016 yılına 
ilişkin hazırladığı raporda ise, 2016 yılında dünya ülkelerinin askeri harcamalarının 
2015 yılına kıyasla arttığı ifade edilmiştir. Raporda, askeri harcamaların hacminin 2015 
yılına kıyasla %0,4 artarak 1,6 trilyon dolara yükseldiği, ilk üç sırada ise ABD, Çin ve 
Rusya’nın yer aldığı belirtilmektedir. 

2016 yılında ABD’nin askeri harcamalarının 611 milyar dolar olduğu, bu 
rakamın %1,7 oranında bir artışı işaret ettiği hususuna yer verilmiştir. Buna karşılık 
Çin’in 215 milyar dolar, Rusya’nın 69,2 milyar dolar askeri harcama yaptığı, geçen yıl 
ilk üç sırada yer alan Suudi Arabistan’ın, petrol fiyatlarının düşmesi ile askeri 
harcamalara 63,7 milyar dolar harcayarak dördüncü sırada yer aldığı belirtilmiştir. 
Ayrıca geçtiğimiz yıl Rusya hariç ekonomileri petrole bağımlı olan diğer ülkelerin 
hepsinin askeri bütçelerini azalttığı; 2015 yılına kıyasla geçen yıl Suudi Arabistan’ın 
%56, Güney Sudan’ın %54, Irak’ın %36 oranında azaltma yaptığı, yine Angola, 
Venezuela, Ekvador ve Kazakistan’ın da askeri harcamalarını da oldukça azalttığı 
hususları raporda yer almıştır. 

Savunma harcamalarının GSMH’ye oranında dünya ortalaması %2,6’dır. En 
fazla harcama yapan ülkelerin harcamalarının GSMH’ye oranları Japonya %1 ile Suudi 
Arabistan %13,7 oranları arasında değişmektedir. ABD, Güney Kore, Rusya, İsrail, 
Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan oranları dünya ortalamasının üzerinde 
gerçekleşmiştir. Türkiye harcamalarının GSMH’ye oranı yaklaşık %2 düzeyindedir. 

Dünyada savunmaya yönelik harcamalarda süregelen bir artış olmasına rağmen 
batı ülkelerinde özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2008 yılı sonrası savunma 
harcamalarında yıldan yıla kademeli bir azalma görülmektedir. Bunun yanında özellikle 
Ortadoğu ve Asya ülkelerinde ise savunma harcamalarındaki artış devam etmiş, dünya 
sıralamalarında Asya ülkeleri eskiye nazaran üst sıralara yükselmiştir.  

Avrupa’da son yıllardaki savunma harcamaları trendine bakıldığında, toplam 
harcamaların azaldığı, ancak asker başına yapılan harcamanın arttığı görülmektedir. 
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Avrupa ülkelerinde asker sayısında azaltmaya gidilmiş, ancak personele yapılan 
harcamaya oranla ekipman, eğitim, bakım ve teknolojik altyapı harcamaları 
düşmemiştir. Bu da, Avrupa ülkelerinin daha küçük ancak daha eğitimli ve daha 
donanımlı ordulara geçiş aşamasında olduğunu göstermektedir. 

Endüstriyel olarak bakıldığında, Avrupa savunma pazarı halen çekişmeli bir 
pazar olarak görülmektedir. Yeni programların seyrekleşmesine rağmen rekabet 
yükselmeye devam etmektedir. Pazar fırsatlarının azalması ve ulusal savunma 
ihtiyaçlarına yönelik sanayiden çıkılıp, ortak kazanım programlarına doğru yatırım 
eğiliminin artması, tüm tedarik zincirindeki bileşenlere negatif yansımalar 
oluşturmaktadır.    
 Savunma harcamalarına ayrılan bütçenin yarısına yakını personel için, %10-30 
aralığındaki kısmı ise AR-GE için harcanmaktadır. Ülkeler bazında toplam AR-GE 
harcamasının dağılımı şeklinde bakıldığında ise savunma harcamalarına en fazla pay 
ayıran ülke ABD'dir. ARGE'nin payı ABD'de %30'u bulmaktadır. AB ortalamasında ve 
ülkemizde ise bu pay %20'ye yaklaşmıştır. Savunmaya en çok para harcayan dünya 
ülkelerinin, savunma sanayinde de ileri düzeyde olduklarını ve harcadıkları paranın 
önemli bir kısmını, belki daha fazlasını, silah satışlarından geri kazandıklarını ifade 
etmek gerekir. 
 Savunma sanayi alanında yapılan harcamaların düşürülmesine paralel olarak 
Avrupa ülkelerinde AR-GE çalışmalarına yapılan harcamalarda da düşüş görülmektedir; 
yine savunma harcamalarına paralel olarak bu alanda hızla kapasitesini artıran Rusya, 
Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerde ise AR-GE yatırımları her geçen yıl artış 
göstermektedir. 

B- Kuruluşun tarihçesi ile Türkiye ekonomisi içindeki yeri ve gelişimi: 
 Türk savunma sanayinin temeli, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yükselme 
Dönemi’ne kadar uzanmaktadır. Ancak, Osmanlı Devleti’nin daha sonraları teknoloji 
ve sanayileşme yarışında batılı ülkelerin gerisinde kalması sebebiyle, Cumhuriyet 
Türkiye’si savunma sanayi alanındaki çalışma ve çabalarına yeniden başlamak 
durumunda kalmıştır.  

a- Osmanlı İmparatorluğu Dönemi: 
 Savunma sanayinin teknolojik anlamda tarihsel gelişiminin başlangıcını 
İstanbul’un fethinden sonra 15.yüzyılda (1453) İstanbul Tophane’de Fatih Sultan 
Mehmet tarafından kurulan ve II. Beyazıt zamanında geliştirilen top dökümhanesi 
oluşturmaktadır. Osmanlı ordusunun ihtiyacı olan bütün topların döküldüğü ve o 
zamanki adı Top Asithanesi olan Tophane, faaliyetini Osmanlı İmparatorluğu’nun son 
yıllarına kadar sürdürmüştür. 
 II. Beyazıt devrinde ilk baruthane İstanbul/Kağıthane’de kurulmuş ve bilahare 
Tophane’de, Ayasofya’daki Cebehane içinde, Unkapanı’nda, Şehremini’de, Azatlı ve 
Selimiye Kışlası mahzenlerinde bazı baruthaneler açılmıştır. Ancak yetersiz bir halde 
bulunan bu baruthanelerin bir kısmı 18.yüzyılda kapatılarak, Bakırköy’de Baruthane-i 
Amire adlı büyük bir barut fabrikası kurulmuştur. Bütün Baruthaneler Nazırlığı altında 
toplanmışlardır. Haliç’te III. Selim tarafından ilk ahşap tapa imalathanesi kurulmuş daha 
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sonra Abdülmecit zamanında da madeni tapa imalathanesi faaliyete geçirilmiştir. 
İstanbul’da Kuruçeşme’de kurulan ilk tüfek fabrikası (Tüfekhane) sırasıyla 
Dolmabahçe, Cibali, Zeytinburnu semtlerine daha sonra 1873 yılında Tophane’ye 
nakledilmiş ve yurt dışından alınan yeni tezgahlarla yivli tüfek imalatına başlanmıştır. 
 Atatürk’ün Anadolu’ya geçmesi ve Milli Mücadeleye girişilmesi sonucu işgal 
altında bulunan İstanbul’daki askeri fabrikalardan kaçırılan makine ve ustalarla 1920 
yılında doğu cephesi için Erzurum’da silah tamirhanesi, batı cephesi için de Eskişehir’de 
top, Ankara’da tüfek tamirhanesi kurulmuştur.  

b- Cumhuriyet Dönemi  
 Cumhuriyetin ilk yıllarında, karşılaşılan tüm iktisadi ve teknolojik 
olumsuzluklara rağmen, ulusal savunma sanayiinin temelini teşkil edecek nitelikte 
kurumsal yapılaşmalara başlanılarak özellikle silah-mühimmat ve havacılık sektöründe 
girişimlerde bulunulmuştur. Bu çerçevede, askeri amaçlı imalat yapan fabrikaların tek 
bir elden yönetilmesi amacıyla 10 Ocak 1921 tarihinde İmalat-ı Harbiye Umum 
Müdürlüğü Ankara’da (Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü) kurulmuş ve askeri imalat 
yapan fabrikalar bu Umum Müdürlüğe bağlanmıştır. Daha sonra 18.06.1932 tarih ve 
2013 sayılı Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü bünyesinde yapısal değişiklikle döner 
sermaye işletmesi kurulmuştur. 
 Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Ankara’da temeli atılan silah tamirhanelerinin tevsii 
ile diğer askeri fabrikaların Kırıkkale’de kurulmasının kararlaştırılması üzerine, halen 
faaliyetini sürdüren pek çok fabrika, Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü döneminde 
kurulmuştur. Ayrıca diğer kurumlarca kurulup ve işletilen İstanbul’daki Av ve Rovelver 
Fişekleri Fabrikası, Elmadağ Barut Fabrikası Ankara Mamak’taki Gaz Maske Fabrikası 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğüne devredilmiştir. 
 Savunma Sanayinin; gelişerek daha üstün, modern ordu ihtiyaçlarını karşılayacak 
duruma getirilmesi ve rantabl çalışarak karlı bir duruma gelmesi için, Umum 
Müdürlüğün yeniden teşkilatlandırılması zorunlu görülmüş ve 8 Mart 1950 tarih ve 
5591 sayılı kanunla bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak Makina ve Kimya Endüstrisi 
Kurumu kurulmuştur.  
 İkinci Dünya Savaşı sonrasında; Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun 
kurulması ile Amerikan askeri yardımının başlaması ve hız kazanması aynı yıllara 
rastlamaktadır. Truman doktrini ve Marshall Yardımı ile başlayan ve NATO İttifakı’na 
girmemizle artış gösteren yardımlar çerçevesinde gönderilen askeri yardımlar ücretsiz 
olmasına karşın, bunların bakımı için ayrılan 400 milyon TL tutarındaki masraflar o 
tarihte Ülke bütçesini olumsuz etkilemiş ve sonuçta, Amerikan askeri yardımları kurum 
tesislerini uzunca süre işsiz bırakmış, Milli Savunma Bakanlığı siparişlerinin kurum 
faaliyetleri içinde payı giderek düşmüştür. Türk Milletinin 1920-1930 yıllarında büyük 
fedakarlıklarla elde ettiği savunma sanayi imkan ve kabiliyetleri kaybedilmeye 
başlanmıştır.  
 Kurumu etkileyen bu boyutlardaki değişimler karşısında; hem askeri amaçlı, hem 
de piyasaya yönelik ürünleri bir arada üretecek tedbirlerin alınmasına yönelinmiştir. 
Makina Kimya Endüstrisi Kurumu, 1950 yılında THK-5A hafif nakliye uçağını 
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de piyasaya yönelik ürünleri bir arada üretecek tedbirlerin alınmasına yönelinmiştir. 
Makina Kimya Endüstrisi Kurumu, 1950 yılında THK-5A hafif nakliye uçağını 

 

 
 

üreterek, bu uçağın ambülans versiyonunu Danimarka’ya ihraç etmiştir. Ancak bu 
fabrika 1968 yılında tekstil fabrikasına dönüştürülmüştür. 
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HAVELSAN, ASPİLSAN gibi Vakıf sermayesine dayalı yatırımlar gerçekleştirilmiştir. 
Ancak, vakıf faaliyetleri çerçevesinde ve yalnızca halkın bağışlarına dayanarak 
Türkiye’de kapsamlı bir savunma sanayii altyapısı oluşturulmasında yetersiz kalındığı 
da kısa sürede ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler ışığında; 1980’li yılların başından itibaren 
siyasi, idari ve ekonomik anlamda savunma sanayi hamlesine başlanılması 
çerçevesinde; savunma sanayiini sağlam bir temel üzerine bina edebilmek için 
sürekliliğin, kaynak ihtiyacının ve devlet yönlendirmesinin gerekli olduğu noktalardan 
hareketle, bu alandaki çalışmaları tek elden yürütmek ve koordine etmek amacıyla 1985 
yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı kurulmuştur. 
 Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın hayata geçirdiği projelerde uygulanan yeni 
proje modelleri sonucunda; zırhlı araç üretimi için FNSS, F-16 Elektronik Harp 
sistemleri için MİKES, füze ve roket üretimi için ROKETSAN, mobil radar üretimi için 
THOMSON-TEKFEN RADAR, HF/SSB telsiz üretimi için MARCONI ve ASELSAN 
Mikroelektronik/Elektrooptik tesisleri kurulmuştur. 
 Türk savunma sanayinin mevcut durumu incelendiğinde, savunma sanayi 
kuruluşlarımızın; devlet kuruluşları, devlet ortaklı şirketler ve özel şirketler olarak üç 
ana bölüme ayrıldığı görülmektedir. Devlet kuruluşları; Türk Silahlı Kuvvetleri ikmal 
bakım merkezleri, tersaneler ve diğer askeri fabrikalar ile TÜBİTAK ve Makine ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu’dur. Ayrıca TSKGV, SSM ve MKEK’nin iştiraki olan 
kuruluşlardan TUSAŞ, HEAŞ, STM, HAVELSAN, ASELSAN ve ROKETSAN, 
savunma sanayimizin elektrik/elektronik, yazılım ve sistem entegrasyonu, havacılık ve 
silah-mühimmat alt sektörlerinde lider konumunda bulunmaktadır.  

1980’li yılların başlarından itibaren yukarıda da izah edilen gelişmeler 
çerçevesinde; idari ve teknik anlamda değişimler başlamış ve öncelikle 5591 sayılı 
kurum yasası 10.10.1983 tarih ve 105 sayılı “Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
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Kuruluşu Hakkında KHK” ile yürürlükten kaldırılmıştır. Kurum daha sonra 19.10.1983 
tarihli 2929 sayılı Kanun ve bu kanunun yerine konulan 08.06.1984 tarihli 233 sayılı 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına 
alınarak Ana Statüsü (28.10.1984) yürürlüğe konulmuştur. 
 Kuruluşa ait üretim birimlerinin anonim şirketler şeklinde teşkilatlandırılarak 
bağlı ortaklık statüsünde daha özerk bir yapıda faaliyetlerini sürdürmelerinin daha 
verimli ve karlı olacağı görüşünden hareketle 1989 yılından itibaren alınan YPK 
kararları ile bu fabrikalar bağlı ortaklık haline dönüştürülmüş ve bu şirketlerin sayısı 
1991 yılında 13’e ve diğer kurumlara ait bazı şirketlerin de envantere katılması ile bağlı 
ortaklık adedi 1994 yılında 19’a kadar yükselmiştir. Ancak, bu gelişmelere rağmen 
üretim, yatırım, satış gibi önemli hedeflerde istenilen noktaya ulaşılamamış ve Kurumun 
mali yapısı özellikle 1997 yılından itibaren daha da bozulmuştur. Bunun üzerine yeni 
bir arayış içerisine giren kurumda; ortaya konulan yeniden yapılanma hedefleri 
çerçevesinde 06.02.2003 tarih ve 2003/T-1 sayılı YPK kararına istinaden bağlı 
ortaklıkların tamamı 01.04.2003 tarihi itibarıyla fabrika/işletme haline getirilerek tekrar 
eski statüye dönülmüştür.  
 Türk Savunma Sanayii: 
 Dünyanın önemli savunma sistem alıcıları arasında yer alan Türkiye’nin 
savunma sanayi ihtiyacının yaklaşık %60’ı yerli sanayimizce karşılanmaktadır. 
Nitekim, savunma sanayi üretimi 2006 yılında 1,7 milyar ABD doları seviyesinde iken 
bugün gelinen noktada 15,3 milyar ABD doları üzerine çıkmış bulunmaktadır. 

Türk Savunma Sanayiinde, uygulamaya konulan projeler ve uygulanan üretim 
modelleri sayesinde önemli oranda altyapı tesis edilmiş ve kayda değer sonuçlar 
alınmaya başlanmıştır. Yurtiçi savunma sanayiinde üretim ve tasarım yeteneğini 
geliştirmek amacıyla yürütülen başlıca faaliyetler arasında tank, helikopter, savaş 
gemisi, uzun menzilli füze sistemleri ve görüntüleme amaçlı uydu üretimi tasarımı 
projeleri yer almaktadır. 

Gelişmiş ülkeler savunma ihtiyaçlarının % 85-95’ini yerli kaynaklardan 
sağlamaktadırlar. Ülkemizde ise savunma ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli 
sanayiden yararlanma oranı geçmiş yıllara geçmiş yıllara göre artmakla birlikte bugün 
%60 düzeylerinde olan yerli katkı oranının daha üst seviyelere yükseltilmesi önem arz 
etmektedir. Bu kapsamda, gerek kamu gerekse özel sektör savunma sanayi firmalarının 
kendi aralarında ve diğer ilgili sanayi firmaları ile işbirliği çabalarını geliştirmeleri, 
ortak projeler üretmeleri, AR-GE çalışmalarına hız vermeleri gerekli bulunmaktadır. 
Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya ve son dönemlerde yaşanan gelişmeler 
yerlileştirme ve millileştirmenin ne derece önemli olduğunu ortaya koymaktadır.  

MKE Kurumunun son beş yıla ait toplu bilgileri aşağıda gösterilmiştir.  
Kaynaklar:  

 (1) X. Kalkınma Planı (2014-2018) ve Savunma Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu,  
 (2) Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Yayınları  
 (3) Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Yayınları 
 (4) SASAD Yayınları (Savunma Sanayicileri Derneği) 
  (5) Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) 2015 ve 2016 yılı Raporu  
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Tablo : 1-Toplu Bilgiler 

Toplu Bilgiler Ölçü 2012 2013 2014 2015 2016 

Son Artış 
İki veya 
yıl azalış 

farkı % 
  Sermaye Bin TL 600.000 600.000 600.000 600.000 675.000 75.000 12,5 
  Ödenmiş Sermaye Bin TL 420.276 420.276 472.126 572.162 605.126 32.964 5,8 
  Öz Kaynaklar Bin TL 755.130 799.491 853.415 969.334 1.002.653 33.319 3,4 
  Yabancı Kaynaklar Bin TL 805.529 675.398 619.072 741.995 887.937 145.942 19,9 
  Yabancı Kaynaklara Sirayet Eden Zarar Bin TL - - - - - - - 
  Finansman Giderleri Bin TL 4.282 15.548 1.359 356 783 427 120 
  Maddi Duran Varlıklar (Edinme Değeri) Bin TL 4.782.478 4.800.316 4.752.226 4.852.282 4.957.691 105.409 2,2 
  Maddi Duran Varlıklar (Birkm. Amotı) Bin TL 4.316.998 4.316.928 4.249.977 4.261.946 4.233.527 (28.419) (0,7) 
  Yatırımlar İçin Yapılan Nakdi Ödemeler Bin TL 53.626 43.948 46.293 226.889 133.230 (93.659) (41,3) 
  Yatırım Gerçekleşme Oranı (Nakdi) % 29 25 21 46 50 4 8,7 
  İştiraklere ödenen sermaye Bin TL 30.448 30.448 30.491 30.491 30.618 127 0,4 
  İştiraklerden temettü gelirleri Bin TL 8.775 10.888 12.694 11.281 9.102 (2.179) (19,3) 
  Tüm Alım Tutarı Bin TL 419.254 418.089 425.871 458.567 598.759 140.192 30,6 
  Tüm Üretim Tutarı (Üretim Maliyeti) Bin TL 412.340 447.397 385.642 413.661 477.979 64.318 15,5 
  Başlıca Üretim Miktarları:             
  -7,62 Fişek Bin adet 46.295 28.706 38.869 35.395 37.560 2.165 6,1 
  - Dinamitler Ton 2.343 1.847 1.400 802 889 87 10,8 
  - Küresel Barut Ton 191 181 311 209 271 62 29,7 
  Üretim kapasitesi:             
  -7,62 Fişek Bin adet 20.000 20.000 18.144 18.144 20.160 2.016 11,1 
  - Dinamitler Ton 3.418 3.418 3.418 3.418 3.418 - - 
  - Küresel Barut Ton 750 750 750 750 750 - - 
  - Kapasiteden yararlanma oranı:             
  -7,62 Fişek % 231 144 214 195 186 (9) (4,6) 
  - Dinamitler % 69 54 41 23 26 3 13,1 
  - Küresel Barut % 25 24 41 29 36 7 24,1 
   Net Satış Tutarı Bin TL 818.288 869.849 799.461 963.874 1.139.368 175.494 18,2 
  Stoklar:            
  - İlk Madde ve Malzeme Bin TL 210.125 199.169 206.279 208.095 224.002 15.907 7,6 
  - Yarı Mamuller Bin TL 90.466 83.669 142.325 166.805 178.457 11.652 7,0 
  - Mamuller Bin TL 32.932 49.571 63.078 59.128 59.412 284 0,5 
  - Ticari Mallar Bin TL 19.569 23.440 16.901 23.807 20.873 (2.934) (12,3) 
  - Diğer Stoklar Bin TL 10.068 34.370 8.364 25.484 40.316 14.832 58,2 
  Memur (Ortalama) Kişi 269 284 301 295 292 (3) (1) 
  Sözleşmeli (Ortalama) Kişi 2.206 2.214 2.228 2.279 2.291 12 0,5 
  İşçi (Ortalama) Kişi 3.137 2.958 2.992 2.974 2.948 (26) (0,9) 
  - Personel İçin Yapılan Tüm Giderler Bin TL 330.664 337.526 360.471 391.728 431.314 39.586 10,1 
  Cari Yıla İlişkin:            
  - Memurlar İçin Yapılan Giderler Bin TL 15.405 16.634 19.259 18.567 22.412 3.845 20,7 
  - Memur Başına Aylık Ortalama Gider TL 4.881 4.881 5.332 5.773 6.396 623 10,8 
  - Sözleşmeliler İçin Yapılan Giderler Bin TL 101.228 109.153 117.499 128.385 145.657 17.272 13,5 
  - Sözleşmeli Başına Aylık Ortalama Gid. TL 3.824 4.108 4.395 4.636 5.298 662 14,3 
  - İşçiler İçin Yapılan Giderler Bin TL 182.329 189.149 200.492 222.919 236.449 13.530 6,1 
  - İşçi Başına Aylık Ortalama Gider TL 4.844 5.329 5.584 6.257 6.684 427 6,8 
 

Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yasal 
yükümlükler 
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  Tahakkuk Eden Vergiler Bin TL 49.485 50.308 27.583 31.857 34.845 2.988 9,4 
  GSYİH'ya Katkı (Üretici Fiyatlarıyla) Bin TL 527.891 547.787 532.792 611.893 679.876 67.983 11,1 
  GSYİH'ya Katkı (Alıcı Fiyatlarıyla) Bin TL 551.125 573.550 560.375 637.402 714.721 77.319 12,1 
  GSMH'ya Katkı (Alıcı Fiyatlarıyla) Bin TL 551.125 573.550 560.375 637.402 714.721 77.319 12,1 
  Faaliyet Kârlılığı (Öz kaynak yönünden)  % 26,2 24,9 17,7 19,8 20,8 1 5,1 
  Mâli Kârlılık (Öz kaynak yönünden) % 18,4 15,8 0,7 4,9 0,09 (5) (102,1) 
  Ekonomik Kârlılık % 9,6 1,2 0,52 3,1 0,1 (3) (96,7) 
  Faaliyet Kârı Bin TL 198.411 199.196 151.428 191.980 208.860 16.880 8,8 
  Dönem Kârı veya Zararı Bin TL 138.808 136.862 5.759 47.746 888 (46.858) (98,1) 
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Türkiye’nin, dünya coğrafyasındaki stratejik konumu ve jeopolitik özelliği 
dolayısıyla modern sistemlerle donatılmış silahlı kuvvetlere ve ileri teknoloji içeren 
savunma sistemlerine sahip olması gerekli bulunmaktadır. Son yıllarda bölgemizde ve 
ülkemizde yaşanan olaylar bunun önemini daha da artırmıştır. Bu konuda üzerinde 
durulması gereken en önemli hususlardan biri de üretimde yerli payının artırılarak dışa 
bağımlılığın azaltılmasıdır. Zira son dönemlerde bir kısım Avrupa ülkelerinden, 
hammadde, malzeme ve silah temininde güçlükler yaşandığı bunun da üretim ve işletme 
faaliyetlerini olumsuz etkilediği görülmektedir. Bu itibarla, yurt dışından temininde 
sorun yaşanan malzeme ve ürünlerle ilgili alternatif tedarik imkanlarının 
araştırılmasının yanı sıra, özellikle üretim faaliyetlerinde kullanılan ithal hammadde ve 
malzemelerin yurt içinde üretimi sağlanarak üretimin tümüyle yerlileştirilmesi ve 
millileştirilmesini sağlamak üzere ilgili kurum, kuruluş ve paydaşlar ile yerli sanayiciler 
nezdinde yoğun çaba ve girişimlerde bulunulmalı, bu konuda AR-GE çalışmalarına da 
ağırlık verilmelidir. 

Ulusal Savunma Sanayiinde önemli bir yeri olan MKE Kurumunun üretim ve 
işletmecilik sorunlarının giderilmesi ve daha kârlı, verimli ve etkin bir şekilde 
çalışabilmesi için yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.  Bu 
konudaki çalışmaların süratle sonuçlandırılmasında önemli yarar görülmektedir. Diğer 
yandan Kurumun, daha güçlü ve istikrarlı bir finansal yapıya kavuşturulması da önem 
arz etmektedir. Bu çerçevede, ödenmemiş sermayenin ödenmesi, yeniden yapılanma 
süreci ve ileriye dönük hedef ve politikalar dahilinde bir planlamaya dayalı olarak esas 
sermayenin artırılması hususu üzerinde durulması, fabrikaların daha kârlı ve verimli 
çalışmasına yönelik tedbirlerin alınması, kapasite kullanım düzeylerinin yükseltilmesi 
ve güçlü AR-GE teşkilat yapısı kurulması gerekli görülmektedir. 

Kurum tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından alınan hurdalar, gerek bazı 
fabrikaların önemli bir girdisi olma özelliği gerekse ticari bir mal olma vasfından dolayı 
Kurumun kârlılık durumunu da olumlu etkilemesi bakımından oldukça önem arz 
etmektedir.  2016 yılında Kurum tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından toplam 
419.741.194 kg hurda tedarik edilerek 104.998.322- TL ödenmiştir. Geçen yıla göre 
tedarik edilen hurda miktarında %38,9 oranında azalma söz konusudur. Hurda üretimi 
konusunda önemli bir performans kaybı söz konusudur. Başta belediyeler olmak üzere 
bazı kamu kurum ve kuruluşlarının iç mevzuatını ve diğer mevzuatı gerekçe göstererek 
kendi hurdalarını satma yoluna gitmeleri Kurumun kaynak kaybına yol açmaktadır.  
İncelemelerde bu konuda kamu kurum ve kuruluşları aleyhine açılmış derdest dava 
sayısının Haziran/2017 ayı itibarıyla 63’e yükseldiği belirlenmiştir. Davalarının önemli 
bir kısmının MKE lehine sonuçlandığı, kamu kuruluşlarının hurdalarını piyasaya satmak 
için açtıkları ihalelerin çoğunlukla mahkemelerce iptal edildiği belirlenmiştir. Buna 
rağmen hukuki ihtilafların ve sorunların giderilemediği görülmektedir. Kamu 
kurumlarının hurdalarını MKE’ye devrinde ortaya çıkan aksaklıklarda hurda 
mevzuatının güncel olmamasının ve cezai yaptırım içermemesinin önemli rolü 
bulunmaktadır. Bu itibarla; hurda temininde ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesine 
yönelik tedbirlerin alınması; bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar nezdindeki takibin ve 
hukuki girişimlerin sürdürülmesi; hurda alımlarına ilişkin mevzuatın güncellenmesi 
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Türkiye’nin, dünya coğrafyasındaki stratejik konumu ve jeopolitik özelliği 
dolayısıyla modern sistemlerle donatılmış silahlı kuvvetlere ve ileri teknoloji içeren 
savunma sistemlerine sahip olması gerekli bulunmaktadır. Son yıllarda bölgemizde ve 
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çalışmasına yönelik tedbirlerin alınması, kapasite kullanım düzeylerinin yükseltilmesi 
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sayısının Haziran/2017 ayı itibarıyla 63’e yükseldiği belirlenmiştir. Davalarının önemli 
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kurumlarının hurdalarını MKE’ye devrinde ortaya çıkan aksaklıklarda hurda 
mevzuatının güncel olmamasının ve cezai yaptırım içermemesinin önemli rolü 
bulunmaktadır. Bu itibarla; hurda temininde ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesine 
yönelik tedbirlerin alınması; bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar nezdindeki takibin ve 
hukuki girişimlerin sürdürülmesi; hurda alımlarına ilişkin mevzuatın güncellenmesi 

 

 
 

hususunun Kurumun yeniden yapılanma çalışmalarına ilişkin muhtemel yasal 
düzenleme çalışmalarında dikkate alınması  gerekli görülmektedir. 

Üretim faaliyetinde aktivitesinin büyük bölümünü resmi siparişlere sarf etmekte 
olan ve çeşitli teknolojilerde büyük sanayi tesislerine sahip Kurumda, kapasite kullanımı 
talep cinsine bağlı olarak belirli dönemlerde çok büyük farklılıklar göstermektedir. 

Genel olarak Kurumun modern teknoloji ve yöntemler kullanılarak kapasite 
kullanımı yüksek, kaliteli, verimli ve güvenli bir üretim faaliyetinde bulunması 
gerekmektedir. Bunun için;  

-Üretim aşamalarında çağdaş üretim yöntemi, ilkeleri ve tekniklerinin yeterli 
düzeyde uygulanmasıyla, modern teknoloji ve yöntemlerden daha fazla istifade edilerek 
kaliteli, verimli ve güvenli bir üretim faaliyetinde bulunulması, 

-Savunma sanayii pazarından daha fazla pay alınması yönünde uzun vadeli ve 
düzenli bir seyir gösteren üretim stratejilerinin tespit edilmesi,  

-Ülke savunmasına her an hazır olma anlamında, hareketli üretim-satış-stok 
seviye ve dengelerinin korunarak, üretim hatlarının daima belirli oranda çalışır durumda 
tutulması,  

-Ekonomik ve teknolojik ömrünü doldurmuş üretim hattı makinalarının 
modernizasyonlarının etkin bir şekilde sürdürülmesi, 

-TSK ve güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu, gelecek yıllarda ihtiyaç duyacağı 
modern silah ve mühimmatın azami oranda yurt içi sanayisi ile birlikte üretilmesi,  

-Çevre ve iş güvenliği ile enerji verimliliği gereksinimleri dikkate alınarak, 
güncel teknolojiler doğrultusunda üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve katma değeri 
yüksek ürünlerle çeşitlendirilmesine yönelik yatırımlar yapılması,  

-Yatırımların zamanında tamamlanması,  
-TSK’yı geleceğin muharebe ortamına hazırlayacak ve Kurumun uluslararası 

piyasalarda rekabet etmesine imkan sağlayacak modern ürünlerin kazandırılması için 
dünyadaki mühimmat ve silah sistemlerindeki değişmelerin ve gelişmelerin yakından 
izlenerek araştırma, geliştirme ve ürün tasarımı faaliyetlerine etkinlik kazandırılması 
amacıyla AR-GE alt yapısının güçlendirilmesi, AR-GE projelerinin artırılması, 

-Yurt içi ve yurt dışında etkin bir satış politikası ile satışların artırılması 
gerekmektedir. 

Genel olarak projelerde MSB’nin yönlendirici etkisi olup, modern silah 
sistemleri için büyük oranda yurtdışı teknolojisine gereksinim duyulmaktadır. Yatırım 
faaliyetlerinde çok sayıdaki özellikli projenin hazırlık, değerlendirme, ihale ve 
uygulama aşamalarının yürütülmesinde ve zamanında bitirilmesinde güçlüklerle 
karşılaşılmaktadır. Bu bakımdan, yatırım sürecinde önemli proje değişiklikleri 
yapılmaması, teknolojik, ekonomik ve mali rantabilite analizlerini içeren fizibilite 
etütlerinin kapsamlı hazırlanması, yıllara sari tedarik anlaşmalarında yatırım veya 
üretim esnasında değişiklikler nedeniyle rantabilite kayıplarına sebep olunmaması, 
finansman teminindeki güçlükler çerçevesinde Savunma Sanayi Destekleme Fonu ve 
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Off-Set imkanlarından yararlanılması, hususlarında son yıllarda önemli mesafeler 
alınmakla birlikte daha iyi seviyelere ulaşılması önemini sürdürmektedir.  

Teknolojik gelişmelere ayak uydurarak dünya standartlarında kaliteli üretim 
yapan, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilen bir kuruluş olma hedefinde 
olan Kurumun; ulusal güvenliğe yönelik ihtiyaçları karşılamak maksadıyla özel olarak 
kurulmuş tesislere, barış dönemlerinde kapasite ölçüsünde yeterli sipariş alınamaması 
ile atıl kapasitenin neden olduğu giderlere karşı finansal açıdan güçlü bir yapıya 
kavuşmasının ancak yasal bir düzenleme ile sağlanabileceği değerlendirilmiştir. 

Kurumun yatırım programı, yeni yatırımlar yanında mevcut tesislerin 
eksikliklerinin giderilmesi ve modernizasyonu ile özellikle askeri ihtiyaçlara yönelik 
modern silah ve mühimmat üretimini hedefleyen stratejik projelerden ibaret olup, 2016 
yılı Yatırım Programı ile 267,5 milyon TL ödenek ayrıldığı, buna karşın, % 48 oranında 
gerçekleşme sağlanarak 133,2 milyon TL nakdi harcama yapıldığı görülmektedir. 

Kurumun 2016 yılı net satışları geçen yıldan %18,2 fazlasıyla 1,1 milyar TL 
olarak gerçekleşmiştir. Bu hasılatın %42,3’ü gerçek ve tüzel kişilere, %32,5’i 
yurtdışına, %24,5’i resmi dairelere ve %0,7’si KİT’lere yapılan satışlardan elde 
edilmiştir. Önceki dönem yurt dışına 261,5 milyon TL tutarında satış yapılmışken, bu 
dönem %41,8 oranında artışla 370,8 milyon TL tutarında satış gerçekleştirilmiştir. Satış 
artışı önemli bir gelişmedir. Dünya savunma harcamalarının 1,8 trilyon ABD dolar 
olduğu dikkate alınarak bu payın artırılması yönündeki gayretler sürdürülmelidir. 

Kurumun 2016 yılındaki satış maliyetleri ise 655.769 bin TL olarak 
gerçekleşmiştir. Böylece 483.598 bin TL brüt satış kârı sağlamıştır. Bu tutardan 274.739 
bin TL’lik faaliyet giderlerinin indirilmesi sonucu 2016 yılı faaliyet kârı 208.859 bin TL 
olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet kârında önceki döneme göre % 8,8 düzeyinde artış 
gerçekleşmiş olmakla birlikte, faaliyetlerle ilgili olarak elde edilen olağan ve olağan dışı 
gelir ve kârların ilavesi ve diğer olağan ve olağandışı gider ve zararların düşülmesiyle 
bu tutar önemli ölçüde gerileyerek 888 bin TL dönem kârına dönüşmüştür. Dönem 
kârında önceki yıla göre %97,9 oranında bir gerileme söz konusudur. Bunun başlıca 
nedeni MSB ve EGM siparişlerinin çeşitli nedenlerle geç tesliminden kaynaklanan 
gecikme cezalarıdır. Bu kapsamda 2016 yılında ödenen ve karşılık yoluyla gider yazılan 
toplam 82,2 milyon TL tutarında gider söz konusudur. MSB ve EGM siparişlerinin geç 
tesliminden kaynaklanan sorunların giderilmesi, özellikle gecikme cezaları konusunun 
çözüme kavuşturulması gerekli görülmektedir. 

İDT statüsünde olan ve verimlilik yanında, ticari gereklere ve kârlılık esasına 
göre çalışmak durumunda olan Kurumun; satışlarının ve kârlılığının artırılabilmesi 
üretim verimliliğinin artırılması ve birim üretim maliyetlerinin düşürülmesine bağlı 
bulunmaktadır. Bunun için sahip olunan teknolojinin yenilenmesi ve geliştirilmesi, 
uluslararası ilişkilere ve yurt içi/yurt dışı tanıtım ve pazarlama çalışmalarına ağırlık 
verilmesi, kapasite kullanımının yükseltilmesi önem arz etmektedir. 

C-Öneriler: 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun 2016 yılındaki çalışmaları üzerinde 

Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 
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İDT statüsünde olan ve verimlilik yanında, ticari gereklere ve kârlılık esasına 
göre çalışmak durumunda olan Kurumun; satışlarının ve kârlılığının artırılabilmesi 
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Yılına ilişkin öneriler: 
1- Kurumun fabrikaları ve diğer ilgili birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

yurt dışından temini gereken muhtelif  hammadde, malzeme ve ürünlerin tedariki için 
çıkılan ihalelere son zamanlarda bazı ülkelerin teklif vermekten imtina ettikleri, yurt dışı 
satıcılara yetkili makamlarınca ihraç izni verilmemesi nedeniyle bazı sözleşmelerin iptal 
edildiği, bir kısmı ile ilgili ihraç izinlerinin bir yılı aşkın süredir beklediği, bazılarında 
ise yurt dışı bankaların ödemeye ve kesin teminat vermeye aracılık etmekten 
kaçındıkları, dolayısıyla Kurumun üretim ve işletme faaliyetlerinin bu durumdan 
olumsuz yönde etkilendiği belirlenmiştir. Tüm bu gelişmeler dışa bağımlılığın 
olabildiğince ortadan kaldırılmasının ve üretimde yerlileştirme ve millileştirme 
çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmesinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu 
itibarla; yurt dışından temininde sorun yaşanan malzeme ve ürünlerle ilgili alternatif 
tedarik imkanlarının araştırılmasının yanı sıra, ithal ürünlerin, özellikle üretim 
faaliyetlerinde kullanılan hammadde ve malzemelerin yurt içinde üretimi sağlanarak 
mamullerin tümüyle yerlileştirilmesi ve millileştirilmesini sağlamak üzere ilgili kurum, 
kuruluş ve paydaşlar ile yerli sanayiciler nezdinde yoğun çaba ve girişimlerde 
bulunulması, bu konuda AR-GE çalışmalarına ağırlık verilmesi (Sayfa: 36-37), 

2- Barut Fabrikası ile ilgili olarak; 
- Küresel Barut Üretimi Modernizasyonu Projesinin revizeye ihtiyaç duyulan 

kalemlerinin yeniden ele alınarak güncelleştirilmesi suretiyle öngörülen süre içinde 
bitirilmesi, 

- Nitroselüloz tesisinde, Otoklav, Rifayner ve  Sodalı Kaynatma ünitelerinde 
otomasyona yönelik başlatılan çalışmaların neticelendirilerek gerekli yatırımlara 
başlanılması, 

- Silindirik barut hattı ile ilgili iyileştirme ve modernizasyon çalışmalarına devam 
edilmesi, 

- AR-GE projesi olarak 2012 yılında başlatılan Modüler Barut Sistemi 
Geliştirilmesi Projesinin hızlandırılması, bir yol haritası belirleyerek bundan sonra 
gerçekleştirilecek çalışmalara yön verilmesi, söz konusu ürünün Kurum bünyesinde 
üretimine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi suretiyle Modüler Barut projesi 
kapsamında belirlenecek modernizasyon ihtiyaçlarının karşılanması ile Modüler 
Barutun yerlileştirilmesi, 

- Barut Fabrikasının yanı sıra ısıtma sistemlerinin yenilenmesi gereken MKE 
BARUTSAN Roket ve Patlayıcı, MKE Kapsül, MKE Çankırı Silah ve MKE MAKSAM 
Makina ve Maske Fabrikaları ile birlikte değerlendirilerek bu fabrikaların tek bir proje 
altında ısı sistemlerinin yenilenmesi çerçevesinde ele alınan etüt-projeçalışmalarının 
neticelendirilerek yatırım projesine dönüştürülmesi, 

- Yurt dışı ve yurt içi yeni siparişler alınması konusundaki gayretlerin 
sürdürülmesi (Sayfa:148-159), 

3- Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü siparişi silah ve 
mühimmata ait malzeme, komple ve alt komplelerin yurtiçinden/yurtdışından 
tedarikinde yaşanan gecikme ve sorunlar başta olmak üzere çeşitli sebeplerle üretimin 
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zamanında tamamlanamaması ve geç teslimat  nedeniyle her yıl gecikme cezalarına 
maruz kalındığı, 2016 yılında Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü’ne bu nedenlerle ödenen ve tahakkuk ettirilen gecikme cezası tutarının 
toplamda 82.186.997-TL’ye ulaştığı hususu üzerinde önemle durularak; bu konudaki 
aksaklıkların giderilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması, MSB ve EGM ile 
yapılan sipariş protokollerinde yer alan mücbir sebepler maddesinin, yaşanan 
gecikmelere neden olan hususları da kapsayacak şekilde genişletilmesi, malzeme tedarik 
sürelerinin kısaltılması hususu ile yurt dışı malzemelerin alternatif tedarik ve yerli 
üretim imkanlarının tüm yönleriyle araştırılması, fabrikaların kendi bünyesinden 
kaynaklanan aksamaların önüne geçilmesi için üniteler arasında daha etkin bir 
koordinasyon ve planlama ile verimlilik artışının sağlanması (Sayfa:309-311, 59, 60, 
63, 70, 71), 

4- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve (Ek 17’de) listelenen diğer öneri ve 
tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

Önceki yıllardan devam eden ve izlemede olan konular: 
1- Hurda İşletmesi Müdürlüğü ile ilgili olarak; 
-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının hurdalarını MKE Kurumuna devrine ilişkin 

yürülükteki mevzuat hükümlerine rağmen, hurdalarını Kuruma devretmek yerine çeşitli 
şekillerde değerlendirme yoluna giden, başta belediyeler olmak üzere, kurum ve 
kuruluşlar nezdinde takibin ve gerekli hukuki girişimlerin sürdürülmesi, 

-Kurumun hurda alımlarına ilişkin mevzuatın güncellenmesi konusundaki 
girişimlerin sürdürülmesi, bu konuda Kurumun yeniden yapılanma çalışmalarına ilişkin 
muhtemel yasa düzenleme çalışmalarında bu hususun gözetilmesi, 

-Hurda alımlarındaki gecikmelerin önüne geçilmesi amacıyla personel 
sorunlarının giderilmesi,  

-Üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik modernizasyon çalışmalarına süratle 
geçilmesini teminen, “Hurda Tesislerinin ve Gemi Söküm Tesisinin Çevre Mevzuatına 
Uygun Olarak Düzenlenmesi” Projesi kapsamında, hurdaların kesilerek, parçalanarak 
ve sınıflandırılarak kolaylıkla satılabileceği boyutlara indirilmesi amacıyla kurulması 
planlanan “Hurda İşleme ve Tasnif Etme Tesisleri” nde kullanılmak üzere, her üç Hurda 
Müdürlüğü için gerekli olan, Pres Makas Tezgahı, Shredder (parçalayıcı) ve Seperatör 
(ayırıcı) makinalarının alımlarının yapılması, 

-Kırıkkale ve Aliağa Hurda Müdürlüklerinde inşaa edilen “Ömrünü Tamamlamış 
Arabalar-ÖTA Tesisi’nin Seymen Hurda Müdürlüğüne de kurulması hususunun, bu 
konuda imar planı kaynaklı belirsizliklerin giderilmesi konusu ile birlikte takip edilmesi 
(sayfa:189-193, 39-41). 

Sonuç: 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun 2016 yılı bilançosu ve 887.587,69 

Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.  
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II. İDARİ BÜNYE 
A- Mevzuat: 
1- Kanunlar ve kuruluş statüsüne ilişkin mevzuat: 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, 8.3.1950 tarih ve 5591 sayılı Kanun ile 

sermayesinin tamamı Devlete ait bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak kurulmuş; 1984 
yılında 233 sayılı KHK kapsamına alınmıştır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili 
kuruluşu olarak işlevini sürdürmekte iken; Başbakanlığın 16.6.2000 tarih ve 
B.02.0.PRG.012-30-10340 sayılı teklifi ve Cumhurbaşkanlığı Makamı’nın aynı tarih ve 
39-08/D-1-208 sayılı onayı ile 3046 sayılı Kanun’un 4060 sayılı Kanun’la değişik 4 
üncü maddesi uyarınca, Milli Savunma Bakanlığı (MSB)’nın ilgili kuruluşu haline 
getirilmiştir. 

Kurum; 233 sayılı KHK ile 28.10.1984 tarih ve 18559 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan ve 21.12.2001 ve 24617 sayılı Resmi Gazete ile değiştirilen “Makina ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu Ana Statüsü” hükümlerine göre faaliyetini sürdürmektedir.  

MKEK Ana Statüsü’nün 4 üncü maddesinde Kurumun amacı; “Kalkınma 
planları ve yıllık programlar çerçevesinde, imalat sanayii alanında, her çeşit silah, 
mühimmat, patlayıcı madde, makina, teçhizat ve malzeme imalat kapasitelerini karlılık 
ve verimlilik esasları göz önüne alınarak, savunma ve sivil savunma ihtiyaçlarına göre 
planlama ve ekonomik bir şekilde üretmek ve pazarlamak” olarak belirlenmiştir.  

Kurum, 233 sayılı KHK ve Ana Statüsünde saklı tutulan hususlar dışında özel 
hukuk hükümlerine tabi olarak faaliyet göstermektedir. Ayrıca; savunma sanayii 
alanında faaliyet göstermesi nedeni ile 5201 sayılı “Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, 
Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında 
Kanun” ile 6136 sayılı “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun” 
hükümlerine tabi bulunmaktadır. Mal ve hizmet alımları yönünden ise 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanunu kapsamındadır.  

Kurum’da çalıştırılan personelin özlük ve sosyal hakları konusunda; 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı KHK, 4857 sayılı İş Kanunu, 6245 sayılı Harcırah 
Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu uygulanmaktadır. 

Kurum, 3346 sayılı Kanun uyarınca TBMM denetimine tabi bulunmakta olup bu 
denetim, 19.12.2010 tarih ve 27790 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlülüğe 
giren 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca Sayıştay Başkanlığınca 
gerçekleştirilmektedir.  

2- Tüzükler: 
2016 yılında Kurumu doğrudan ilgilendiren mevzuat uyarınca hazırlanıp 

yürürlüğe giren tüzük bulunmamaktadır. 
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3- Bakanlar Kurulu Kararları: 
12.11.2016 tarih ve 29886 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2016/9408 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile Kurum için toplam 100 adet çeşitli ünvanlara ait kadro ihdas 
edilmiş ve 6 adet çeşitli kadro pozisyonları iptal edilmiştir. 

4- Uluslararası anlaşmalar: 
Kurum ağırlıklı olarak MSB’nin açmış olduğu uluslararası ihalelerde alt 

yüklenici olarak uluslararası firmalarla proje bazında yatırım anlaşmaları yapmaktadır. 
Proje bazında uluslar arası yatırım anlaşmalarının detaylarına raporun “IV- İşletme 
Çalışmaları” bölümünün “J- Kalkınma Planı ve Yıllık Programlar” alt bölümünde yer 
verilmiştir. 

İhracatı arttırma çabasında olan Kurum ayrıca pazarlama faaliyetleri 
çerçevesinde uluslararası satış anlaşmaları ile temsilcilik anlaşmaları imzalamaktadır. 
Pazarlama faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen anlaşmalara raporun “IV- İşletme 
Çalışmaları” bölümünün “F- Pazarlama” alt bölümünde yer verilmiştir. 

5- Yüksek Planlama Kurulu Kararları: 
YPK’nın 19.12.2016 tarih ve 2016/T-27 sayılı kararı ile Makine ve Kimya 

Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 600.000.000 TL olan nominal sermayesinin 
sermaye yedeklerinin eklenmesi suretiyle 675.000.000 TL’ye yükseltilmesine karar 
verilmiştir.  

6- Yönetmelikler ve Yönergeler:  
Kurumun merkez teşkilatı ile fabrika/işletme müdürlükleri faaliyetlerinin 

mevzuata uyumlu şekilde yürütülmesi, birimler arası gerekli koordinasyonun sağlanarak 
verimliliğin artırılması, uygulamalarda tereddüde yer verilmemesi amacıyla uygulanan 
Kurum iç mevzuatını; Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikler, 
Yönetim Kurulu Kararı veya Genel Müdürlük Oluru ile yürürlüğe konulan yönergeler 
ve genelgeler oluşturmaktadır. 

Denetim tarihi itibarıyla (Haziran 2017) 12 adet yönetmelik, 65 adet yönerge ile 
birimlerin görev yetki ve sorumluluklarını düzenleyen “Organizasyon Rehberi” 
yürürlükte bulunmaktadır.  

B- Teşkilat: 
1- Teşkilatın yapısı: 
1950 yılında bir İDT olarak kurulan Kurum 1984 yılında 233 sayılı KHK 

kapsamına alınarak yeniden yapılandırılmıştır. 1989 yılından itibaren alınan YPK 
kararları ile de Kurumun faaliyetlerini daha karlı ve verimli yürüteceği düşünülerek 
fabrikalar bağlı ortaklık haline dönüştürülmüştür. 1994 yılında sayıları 19’a kadar 
yükselen bağlı ortaklıklarla ilgili olarak kuruluş amacı doğrultusunda beklenen 
gelişmeler sağlanamamıştır.  

Yönetim Kurulu’nun 29.12.1997 tarih ve 239 sayılı kararıyla Kurumun sadece 
savunma sanayine dönük üretim yapması, gerekli yatırımlara kaynak sağlanabilmesi, 
tüm çaba ve zamanını savunma sanayine yönlendirilmesi amacıyla sivil sektöre yönelik 
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üretimlerden vazgeçilmesi ve bu tesislerin envanterden çıkarılması, bu amaçlara olanak 
sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması yönünde önemli kararlar alınmıştır. Bu 
kararlar çerçevesinde ilk etapta Kuruma sonradan bağlanan şirketler ile sivil sektöre 
yönelik üretim yapan tesislerin bir kısmı özelleştirme kapsam ve programına alınarak 
ilgili idareye devredilmiştir. Geriye kalan tesislerden, bir kısmı tasfiye edilmiş bir kısmı 
da diğer şirketlerle birleştirilmiştir. Böylece, bağlı ortaklık sayısı 12’ye düşürülmüştür.  

Kurumun kârlı ve verimli çalışması amacıyla yeniden yapılandırılması sürecinde 
sadece savunma sanayine dönük üretim yapması, sivil sektöre yönelik üretimlerden 
vazgeçilmesi kararlaştırılan Kurum; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu 
olarak işlevini sürdürmekte iken; Başbakanlığın 16.6.2000 tarih ve B.02.0.PRG.012-30-
10340 sayılı teklifi ve Cumhurbaşkanlığı Makamı’nın aynı tarih ve 39-08/D-1-208 sayılı 
onayı ile 3046 sayılı Kanun’un 4060 sayılı Kanun’la değişik 4 üncü maddesi uyarınca, 
MSB’nin ilgili kuruluşu haline getirilmiştir.  

06.02.2003 tarih ve 2003/T-1 sayılı YPK kararına istinaden bağlı ortaklıkların 
tamamı 01.04.2003 tarihi itibarıyla fabrika/işletme haline getirilmiş, böylece; tekrar 
1989 yılı öncesi statüye dönülmüştür. 

MKEK Genel Müdürlük, 10 fabrika ve 2 işletme müdürlüğünden oluşmaktadır.  
1984 yılından itibaren dönem dönem yeniden yapılanma süreci içerisine giren 

Kurumdaki atıl işletmelerin getirdiği finansal yük, kapasite kullanım oranının düşüklüğü 
gibi yapısal sorunların devam etmesi nedeniyle yeniden yapılanma çalışmaları devam 
etmektedir.  

Yeniden Yapılanma Süreci  
Kurumun yeniden yapılanma çalışmalarına ilişkin gelişmelere aşağıda yer 

verilmiştir. 
-1997 yılından itibaren özel sektörün de gelişimi dikkate alınarak başlatılan 

yeniden yapılandırma sürecinde ilk etapta sivil sektöre yönelik üretim yapan tesisler ya 
özelleştirme kapsamına alınmış ya da tasfiye edilmiştir.  

-1999 yılında Kurum TODAİE'ye başvurarak stratejik bir yeniden yapılanma 
araştırması yapılmasını talep etmiştir. Hazırlanan MKEK Araştırma Projesi raporunda 
MKEK'nın bağımsız, otonom bir kamu otoritesi olarak yeniden düzenlenmesi için yeni 
bir yasa ve o yasa çerçevesinde özgün bir düzenleme gereğinin altı çizildikten sonra özel 
kuruluş yasası ile düzenlenecek ve yeniden yapılandırılacak 6 alandan söz edilmiştir. 
Bunlar, savunma sanayinin yeniden düzenlenmesi, yönetim, iç örgütlenme, personel, 
finansman ve AR-GE olarak sıralanmıştır. 

-Yeniden yapılandırma kapsamında yapılabilecek faaliyetleri belirlemek 
amacıyla 27 Eylül 2000 tarihinde bir sempozyum gerçekleştirilmiştir. Bu sempozyum 
sonucunda Milli Savunma Bakanlığı tarafından “Öncelikle MKE Kurumu’nun mevcut 
statüsünün değiştirilmesi ve personel rejiminin yeniden düzenlenmesine yönelik gerekli 
kanuni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu, bu kapsamda MKEK’nin idari, personel, 
yatırım, finans, teknik ve teknolojik, AR-GE ve pazarlama yönlerinden mevcut 
aksaklıkların tespit edilmesi için çalışma grupları oluşturulması ve gerekli bilimsel 
kuruluşlarla temasa geçilerek faaliyetlere başlanılması” hususları talimatlandırılmıştır. 
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Bu talimat doğrultusunda başlatılan çalışmalar sonucunda TODAİ Genel Müdürlüğü’ne 
kuruluş kanun tasarısı hazırlatılmış ve Milli Savunma Bakanlığına 27.06.2001 tarihli 
yazı ile gönderilmiştir. Ancak Bakanlıktan konuyla ilgili geri dönüş gerçekleşmemiştir. 

-01.04.2003 tarihinde yeni bir organizasyonel düzenleme ile 12 bağlı ortaklığın 
tüzel kişiliklerine son verilerek tekrar işletme/fabrika statüsüne geçilmiştir. 

-2004 yılında; Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ihtiyaçlarının yurt içi imkanlar 
kullanılarak, maliyet-etkin bir şekilde, uluslararası standartlarda, uygun konfigürasyon 
ve yüksek kalitede karşılanması, Kurum ve bağlı fabrikalarının faaliyet alanlarında 
etkin, verimli ve rekabet gücüne sahip olmaları için teknik, idari, mali, hukuki yönden 
incelenmesi ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi konularında Milli Savunma Bakanlığı 
(MSB) koordinatörlüğünde, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, 
Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kurum temsilcilerinin 
katılımıyla çalışmalar başlatılmıştır. 

-07.03.2005 tarihli Yönetim Kurulu Kararı alınarak yapılan incelemeler ile 
sürdürülen yeniden yapılandırma faaliyetleri kapsamında ulaşılan sonuçlar, bağımsız 
danışman firmaya da incelettirilmiş, Kurumdaki atıl işletmelerin getirdiği finansal yük, 
kapasite kullanım oranının düşüklüğü, personel istihdamı ve Kurumda kalıcılığın 
sağlanması gibi yapısal sorunların devam etmesi nedeniyle “MKE Kurumunun teknik, 
idari, mali ve hukuki fizibilite etütlerinin çıkarılması” hususunda fizibilite etüt raporu 
hazırlatılmıştır. 
  Bu çalışmalar sonucunda Kurumun; 

- Modernizasyon ihtiyacı, 
- AR-GE ve ÜR-GE eksikliği, ürün çeşitliliğinin arttırılamaması, 
- Yatırımlar için kaynak oluşturulamaması, 
- TSK’nın ihtiyaçlarının azalması dolayısı ile sipariş yetersizliği, 
- Yetersiz sipariş sonrasında boş işçilik ve kapasite olması,  
- Atıl işletmelerin idamesi için gerekli işletme sermayesinin olmaması, 
- Değişen askeri ihtiyaç ve ekonomik koşullara süratle uyum sağlayacak 

organizasyon ve yasal yapı içerisinde olunmaması,  

gibi belli başlı sorunlarının bulunduğu tespit edilmiştir.  

 - Fizibilite raporunun ardından, Kurum tarafından oluşturulan yeniden yapılanma 
programı MSB tarafından 30.11.2005 tarihinde onaylanarak uygulamaya konulmuştur. 
Yeniden yapılanma programında; Kurumun yapısal sorunlarını aşmaya yönelik yeni bir 
yasanın TBMM’ye sevk edilmesi, Genel Müdürlük merkez teşkilatının 
reorganizasyonu, sermaye artışı, güçlü bir AR-GE birimi oluşturulması, etkinliğinin 
artırılması için bazı fabrikaların birleştirilmesi, kullanım alanı kalmayan tezgâh ve 
teçhizatın satılmak üzere Hurda İşletmesine devri, kullanılmayan hatların kiraya 
verilmesi vb. konuları yer almıştır. 
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  -2005 yılı Aralık ayında TODAİ tarafından hazırlanan Kanun çalışması yeniden 
gözden geçirilerek Milli Savunma Bakanlığına gönderilmiştir. İlgili makamlarla yapılan 
çalışmalarda değerlendirilen rapor sonucunda; kurum tarafından yapılabiliceklerin 
tamamının yapıldığı, geriye kalan tek husus olan  yasal düzenleme için de tartışmaları 
ortadan kaldırabilecek daha kısa ve fonksiyonel bir şekle dönüştürülmesi istenmiştir. 
Söz konusu değişiklikler yapılarak hazırlanan “Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 
KHK’ye Ek Madde ve Geçici Maddelerin Eklenmesi ve Bazı Kanunlara Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı” MSB’ye 30.12.2005 tarihinde 
sunulmuştur. Ancak bu konuda bir gelişme olmamıştır. 
  -Kurumun yasal düzenleme ile aşmaya çalıştığı yapısal sorunlardan en 
önemlilerinden biri personel istihdamı ve kurumda kalıcılığın sağlanmasıdır. Kurum 
fabrikalarında üretimde kullanılan malzemelerin patlayıcı ve parlayıcı niteliği 
fabrikalarda çalışan personelin her an hayati tehlike altında çalışmasına sebebiyet 
vermektedir. Personel rejimi ve ücret politikası açısından 233 ve 399 sayılı KHK’lara 
tabi olan Kurum, özellikle fabrikalarda istihdam ettikleri nitelikli personeli kurumda 
tutma konusunda ciddi sıkıntı yaşamaktadır. 
  -Kurum bu konuda yaşadığı sorunun çözümü için 4 maddelik ayrı bir kanun 
tasarısı taslağı hazırlamış ve 15.9.2009 tarihli yazı ekinde MSB’ye göndermiştir. Ancak 
bazı bakanlıkların olumsuz görüşü sebebiyle 08.06.2015 tarihinde kanun tasarısı 
taslağını işlemden kaldırmıştır.  
  -Kurum KİT statüsü içindeki personel rejimi, organizasyon yapısı, tabi olduğu 
mevzuat, maliyet, etkin ve verimli çalışma, üretim ve yatırım konularında gelişme 
sağlanması için Mayıs 2016 tarihinde yeniden çalışmalar başlatmıştır. 28.10.2016 
tarihinde ARGE Danışmanlık A.Ş. firması ile “MKE Kurumu Yeniden Yapılanma 
Danışmanlık Hizmeti Alımı Sözleşmesi” imzalanmıştır. Sözleşme eki Teknik Şartname 
gereği firmadan Mevcut Durum Analizi, Sektör Analizi, Etki Analizi ve Yapılanma İçin 
Hukuki Statü ve Düzenlemelerin Belirlenmesi konularında çalışmalar yapması ve 
bunlara ilişkin raporlarını Kuruma sunması istenmiştir. 31.10.2016 tarihinde 
çalışmalarına başlayan firma bahsedilen raporlarını hazırlayarak 04.03.2017 tarihinde 
çalışmalarını tamamlamıştır. Firmanın hazırladığı raporlar ve taslak kanun tasarısı metni 
doğrultusunda Kurum tarafından hazırlanan Kanun Tasarısı Taslağı üzerinde Milli 
Savunma Bakanı ile Bakanlık yetkililerine sunum yapılmış olup Bakanlık ilgili 
birimlerince son hali verilen “MKE A.Ş. Kanun Tasarısı Taslağı” denetim tarihi 
itibarıyla Milli Savunma Bakanlığı ilgili birimleri tarafından halen 
değerlendirilmektedir.  
 Kurumun yapısal sorunlarını çözüme kavuşturması amacıyla köklü reformlar ile 
kısa, orta ve uzun vadeli hedefler ile eylem planlarından oluşan yol haritasının 
belirlenmesi gerekmektedir. 

2- Karar organı: 
233 sayılı KHK ve yürürlükteki Ana Statüye göre teşekkülün yetkili ve sorumlu 

karar organı Yönetim Kuruludur. Yönetim kurulu bir başkan ve beş üye olmak üzere 6 
kişiden oluşmaktadır. 
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Aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olan Kurum Genel Müdürü, Ana 
Statünün 9 uncu maddesi gereğince Genelkurmay Başkanlığı’nın görüşü de alınarak, 
ilgili Bakanlığın teklifi üzerine Ortak Kararname ile atanmaktadır.  

Ana Statünün 6 ncı madde hükmüne göre Yönetim Kurulu Üyelerinin 
atanmasında 233 sayılı KHK hükümleri uygulanır. Ancak, ilgili Bakan tarafından 
atanacak üyelerden biri MSB, diğeri Genelkurmay Başkanlığınca gösterilecek adaylar 
arasından MSB’nin teklifi ile ortak kararla atanır. Bu iki üyenin muvazzaf subaylar 
arasından seçilmesi gerekmektedir.  

Denetim tarihi itibarıyla (Temmuz 2017) Kurumun Yönetim Kurulu üye sayısı 5 
tir. 2016 yılı sonunda görev süresi biten  Hazine kontenjanına ait üyelik münhal olup 
yeni üyenin atanması beklenmektedir. 

Yönetim Kurulu 2016 yılında 25 oturum yapmış ve muhtelif konularda 421  adet 
karar almıştır.  

3- Yürütme organı: 
Kurumun yürütme organı; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile bağlı 

birimlerden oluşmaktadır. 233 sayılı KHK’nın 6 ncı maddesi hükmüne göre aynı 
zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olan Genel Müdür, teşekkülü yasa, tüzük ve 
yönetmelik hükümleri ile yönetim kurulu kararları doğrultusunda yönetmekle görevli ve 
yetkili bulunmaktadır.  

Kurum, Genel Müdürlük merkez teşkilatı ile 10 fabrika ve 2 işletme 
müdürlüğünden oluşan taşra teşkilatıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Merkez teşkilatı 
5 genel müdür yardımcılığı, 10 daire başkanlığı, teftiş kurulu başkanlığı, hukuk 
müşavirliği, başuzmanlar ve müşavirlerden oluşmaktadır.  

Yönetim Kurulunun 23.06.2016 tarih ve 219 sayılı kararıyla AR-GE ve Teknoloji 
Daire Başkanlığı bünyesinde NATO Faaliyetleri Şube Müdürlüğü kurulmuş, böylece 
Kurum merkez teşkilatındaki şube müdürlüğü sayısı 53’e yükselmiştir. 

Kurumun taşra teşkilatını teşkil eden; Hurda İşletmesi Müdürlüğü ile 
fabrikalardan dördü Ankara’da, bir fabrika da Çankırı’da bulunmaktadır. Destek 
Tesisleri İşletme Müdürlüğü ile beş fabrika ise Kırıkkale’de bulunmaktadır. Hurda 
İşletmesinin Kırıkkale, İzmir ve İzmit’te Hurda Müdürlükleri faaliyet göstermektedir. 

Kırıkkale’deki fabrikalar ile işletme müdürlüğü aynı arazi üzerinde veya birbirine 
yakın mesafelerde bulunmakta ve oldukça geniş bir alanı kaplamaktadır. Bu alanda; beş 
fabrikaya ait binalar, ısı ve enerji merkezi, işletme binaları, lojman, misafirhaneler ve 
diğer tesislerden oluşan sosyal tesisler bulunmaktadır. Beş fabrika müdürlüğü bir 
birinden bağımsız olarak doğrudan ilgili Genel Müdür Yardımcılarına veya Genel 
Müdüre bağlı çalışmakta olup, ortak tesisler ve ortak alanların işletme ve bakımı ise 
Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 
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4-Servisler  
a) Hukuk Müşavirliği 
Kurum teşkilatında meydana gelen hukuki konuların incelenmesi ve 

sonuçlandırılması doğrudan Genel Müdüre bağlı Hukuk Müşavirliği tarafından 
yürütülmektedir.  

2016 yılı içerisinde 64’ü kurum tarafından, 175’i kuruma karşı olmak üzere 
toplam 239 dava açılmış; önceki yıldan devreden 872 dava ile bu dönemde takip edilen 
dava sayısı 1.111 olarak gerçekleşmiştir. Bunlardan 46’sı kurum lehine, 126’sı kurum 
aleyhine sonuçlanmıştır.  

Kurum tarafından açılan hukuk davalarını; sözleşmeden kaynaklanan gecikme 
cezaları kaynaklı alacak ve hizmet müteahhiti firmalarına karşı açılan rücuen alacak 
davaları ile kurum personelinin maaş ve lojman gibi borçları nedeniyle açılan alacak 
davaları; 

Kurum tarafından açılan idari yargı davalarını; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
hurda mevzuatına aykırı olarak piyasaya satışını yaptığı hurda ihalelerinin iptali veya 
tam yargı davaları, emlak vergileri ve ecrimisil taleplerinin iptali davaları 
oluşturmaktadır. 

Kuruma karşı açılan hukuk davalarını; menfi tespit, hizmet sözleşmesinden 
kaynaklanan alacaklar; 

Kuruma karşı açılan iş davalarını; hizmet müteahitti işçilerin açmış oldukları 
kıdem-ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin, fazla mesai gibi alacak davaları; kurum işçileri 
tarafından açılan iş kazası, 15 Temmuz sürecinden sonra işten çıkarılan işçilerin işe iade 
davaları oluşturmaktadır. 

b) Teftiş Kurulu Başkanlığı  
Teftiş Kurulu Başkanlığı Kurumun iş ve hizmetlerinin iç ve dış mevzuata uygun 

olarak yürütülüp yürütülmediğini, sevk ve idari mevkilerde bulunanların görevlerini ve 
sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini teftiş ve incelemekle görevli 
bulunmaktadır ve doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak çalışmaktadır. 
 Teftiş Kurulu Başkanlığı’na 2016 yılında bir önceki yıldan 69 teftiş konusu 
devrolmuş, 2016 yılında da 169 yeni teftiş konusu ele alınmıştır ve toplamda 238 olan 
teftiş konusundan 146’sı 2016 yılı içerisinde tamamlanmış ve teftiş raporu 
hazırlanmıştır.  

c) İç Kontrol Sisteminin Kurulmasına Yönelik Faaliyetler  
2014 yılı Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesinin 24 üncü maddesinde  

KİT’lerin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerinin 
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynaklarının 
korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve 
yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere 
organizasyon, yöntem ve süreçler ile iç denetimi kapsayan iç kontrol sisteminin; 2014 
yılı Haziran ayı sonuna kadar iki yıl içinde kurulmasını taahhüt eden ayrıntılı bir eylem 
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planı hazırlanmasını ve söz konusu eylem planının, 2014 yılı Temmuz ayı sonuna kadar 
Hazine Müsteşarlığa gönderilmesini hükme bağlamıştır.  

2015 ve 2016 yılları Genel Yatırım ve Finansman Kararnamelerinin 24 üncü 
maddesinde de iç kontrol sisteminin 2016 yıl sonuna kadar kurulması, 2016 yıl sonuna 
kadar iç kontrol sistemini kuramayan KİT’lere Müsteşarlığın 1 yıllık ek süre 
verebileceği, iç kontrol sisteminin oluşturulması ve iç denetim faaliyetlerine ilişkin esas 
ve usuller ile iç denetçilerin görevleri, iç denetçi olarak atanabileceklerin nitelikleri ve 
diğer hususlar Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının 
görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığı tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştır. 

Kurum, iç kontrol sisteminin kurulması hususunda bir eylem planı oluşturmak 
amacıyla Genel Müdürlüğün 13.03.2014 Oluru ile 09.04.2014 tarihinde danışmanlık 
hizmet alımı gerçekleştirmiştir. Danışmanlık hizmeti alınan firma ile Genel Müdürlüğün 
21.04.2014 tarihli Oluru ile oluşturulan İç Kontrol Çalışma Grubunun hazırlamış olduğu 
İç Kontrol Eylem Planı Yönetim Kurulunun 26.06.2014 tarih ve 203 sayılı kararıyla 
kabul edilmiş ve Hazine Müsteşarlığına gönderilmiştir.  

İç Kontrol Sisteminin sağlıklı olarak işleyebilmesini sağlamak amacıyla, Kurum 
adına, tüm projenin ve yüklenici çalışmalarının gözetimini yapması, çalışmaların ve 
çıktıların kalitesinin değerlendirmesi, İç Kontrol Sisteminin uluslararası standartlar ve 
ulusal mevzuata uygun, etkin ve verimli oluşturulmasına yönelik rehberlik ve gözetim 
desteği vermesi için danışmanlık hizmeti alınan firma ile 06.08.2014 tarihinde ayrıca İç 
Kontrol Uzmanlığı hizmet alımı sözleşmesi yapılmıştır. 

İç Kontrol Sistemi kurulması çalışmalarına 17.11.2014 tarihinde başlamıştır. İç 
Kontrol Sistemi kurulması çalışmalarının tamamlandığı birimlerde sistemin çalışır ve 
güncel tutulmasını sağlayacak olan Kontrol Öz Değerlendirme  çalışmaları Genel 
Müdürlük birimlerinde tamamlanmıştır.  

Kurumun İç Kontrol Sistemi kurulumu çalışmaları İç Kontrol ve Risk Yönetimi 
Şubesi personelinden oluşan proje ekibi tarafından MKE MAKSAM Makine ve Maske 
Fabrikası Müdürlüğü ile MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü birimlerinde tamamlanmıştır. 

Kurumun İç Kontrol Sistemi kurulum çalışmalarına başlanılmayan fabrikalarında 
2017 yılı sonuna kadar çalışmaların tamamlanması amacıyla çalışma takvimi 
hazırlanmıştır. 

2017 yılı içerisinde, İç Kontrol Sistemi kurulumu tamamlanan MKE Mühimmat 
Fabrikası Müdürlüğü, MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası Müdürlüğü, MKE 
Hurda İşletmesi Müdürlüğü ve Genel Müdürlük birimlerinde yapılacak Kontrol Öz 
Değerlendirme çalışmaları için çalışma takvimi hazırlanmıştır. 

d) İç Denetim Biriminin Kurulmasına Yönelik Faaliyetler  
2014 yılı Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesinin 24 üncü maddesinde 

KİT’lerin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, 
etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve 
rehberlik yapmak amacıyla 2014 yılı sonuna kadar doğrudan genel müdüre bağlı iç 
denetim biriminin kurulmasını ve yeterli sayıda iç denetçi istihdam edilmesini hükme 
bağlamıştır.  
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Kararname uyarınca iç denetim biriminin kurulması amacıyla Kurum 14.04.2014 
tarihli yazısı ile 13 adet kadro talebinde bulunmuştur. Devlet Personel Başkanlığının 
10.07.2014 tarihli yazısında iç denetim birimi için toplam 11 adet kadronun uygun 
görüldüğü bildirilmiştir. Ancak, 01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan Bakanlar Kurulunun 29.12.2014 tarih ve 2014/7143 sayılı kararıyla Kuruma 
7 adet iç denetçi kadrosu ihdas edilmiştir.  

Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan 2015 yılı Genel Yatırım ve Finansman 
Kararnamesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ 
15.01.2015 tarih ve 29237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Tebliğin 17 nci 
maddesinde iç denetçi olarak atanacaklarda aranacak şartlar, bir tanesine sahip olunması 
gereken sertifikalar, sertifika sahibi olmayan adayların gireceği sınav ve eğitimle ilgili 
hususlar belirlenmiştir. Ancak, iç denetçi olarak atanacakların özlük hakları, çalışma 
usul ve esasları gibi önemli konularda bir mevzuat oluşturulmamıştır.  

Tebliğin 17 nci maddesi uyarınca iç denetçi olmak için gerekli olan 
sertifikalardan birine sahip olmayan adayların belirlenme sınavı, eğitimi ve sertifika 
sınavı hususunda Kamu İşletmeleri Birliği yetkili kılınmıştır. Kamu İşletmeleri Birliği 
de 25.07.2015 tarihinde sınavı gerçekleştirmiştir.  

Söz konusu sınavda başarılı olanlar arasından 14 personel, Kamu İşletmeleri 
Birliği tarafından düzenlenen 2 aylık eğitime tabi tutulmuşlar, ancak, eğitime tabi 
tutulan personel arasından itibarıyla Kamu İç Denetçi Sertifikası alan olmamıştır.  

Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan 2016 yılı Genel Yatırım ve Finansman 
Kararnamesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ 
25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Tebliğin 18 inci 
maddesinde ise iç denetçi adaylarının eğitiminin KİT’ler tarafından gerçekleştirileceği 
belirtilerek Kamu İşletmeleri Birliğine tanınan yetki zorunluluk olmaktan çıkarılmıştır.  

 KİT iç denetçilik kadrolarının özlük hakları, çalışma usul ve esasları hakkındaki 
belirsizlikler giderilmemiş, 2015 ve 2016 yılları Genel Yatırım ve Finansman 
Kararnamelerinde açıkça belirtilmiş olmasına rağmen Hazine Müsteşarlığı tarafından 
ilgili mevzuat oluşturulmamıştır. Bu belirsizlikler sebebiyle de Kurum iç mevzuatın 
düzenlenmesi, organizasyon şemasının değiştirilmesi gibi çalışmalara başlamamış, 
dolayısıyla iç denetçi ataması yapılmamış ve halen  İç denetim birimi kurulmamıştır. 

Her yıl KİT Genel Yatırım ve Finansman Programı kararnameleri ile belirlenen 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinde iç kontrol sistemi oluşturulması ve iç denetim 
birimlerinin kurulmasına ilişkin düzenlemelerin yasal bir zemine kavuşturulması 
hususunun tüm yönleriyle değerlendirilmesi, özellikle çalıştırılacak iç denetçilerin 
statüsü, atanması, özlük hakları gibi konularla ilgili hukuksal boşluğun giderilmesi için 
ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması önerilir. 

C- Personel durumu: 
1- Personel kadroları ve personele ilişkin işlemler: 
Kurum’un 2016 yılı personel kadroları ile yıl sonu itibarıyla çalışan personel 

sayısı geçen yıl sayılarıyla birlikte aşağıda gösterilmiştir. 
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  Tablo : 2-Personel Kadroları 

Personel 

2015 2016 
Çalışan Norm 

kadro 
Program 

kadro 
Çalışan 

personel Personel 

Ortalama 
Yıl 

sonu 
Sayı Sayı 

Ortalama 
Yıl 

sonu 
Kişi Kişi Kişi Kişi 

A-Memurlar             
1- Genel İdare Hizmetleri 295 300   455 292 287 
2-Diğer          

Toplam (A) 295 300   455 292 287 
B-Sözleşmeliler          
1- 399 sayılı KHK'ye göre 
çalışanlar 2.279 2.323   3.882 2.291 2.344 
2- Diğer          

Toplam (B) 2.279 2.323   3.882 2.291 2.344 
C-İşçiler          
1- Sürekli İşçiler 2.974 2.925   4.034 2.948 2.872 
2- Geçici işçiler           

Toplam (C) 2.974 2.925   4.034 2.948 2.872 
Genel toplam (A+B+C) 5.548 5.548   8.371 5.531 5.503 

Yüklenici işçileri 1.246 1.236    1.276 1.336 

Kurum’da, KİT personel rejimini düzenleyen 399 sayılı KHK’nın 3 üncü 
maddesi kapsamında memur, sözleşmeli personel ve işçi statüsünde personel istihdam 
edilmektedir. 

399 sayılı KHK eki I sayılı cetvelde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
hükümlerine göre istihdam edilecek memurların kadroları, II sayılı cetvelde de 
sözleşmeli personelin pozisyonları gösterilmiş olup; KHK’nın 4üncü maddesi gereği bu 
kadrolardaki değişiklikler ile sözleşmeli personel pozisyonlarının ihdas ve iptalleri 
Bakanlar Kurulu kararı ile yapılmaktadır. 

2016 yılında; 12.11.2016 tarih ve 29886 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 
2016/9408 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile I sayılı cetvele ait 3 adet kısım müdürlüğü 
kadrosu iptal edilmiş, 7 adet müfettiş ve 10 adet müdürlük kadrosu ihdas edilmiş; II 
sayılı cetvele ait farklı unvanlara dair toplam 83 adet kadro ihdas edilmiş, 3 adet müdür 
yardımcılığı kadrosu ise iptal edilmiştir. 

Söz konusu ihdas ve iptallerden sonra, Kurum’un 2016 yıl sonu itibarıyla I sayılı 
cetvele tabi memur kadrosu 455’e, II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personel kadrosu ise 
3.882’ye yükselmiştir.  

İşçi kadroları ise Yönetim Kurulu kararı ile ihdas ve iptal edilmekte olup 2016 
yıl sonu itibarıyla mevcut işçi kadrosu 4.034 adettir.  

Ancak, Kurum her yıl işletme bütçesi hazırlıkları çerçevesinde fabrikalarında kaç 
işçi çalışacağını tespit etmekte ve fazla olan işçi kadrolarını Genel Müdürlük bünyesinde 
bloke olarak tutmaktadır. İşletme Bütçesi Yönergesinin 20 nci maddesinin c bendinde; 
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“Bütçe yılı içinde işletme/fabrikaların bünyesinde bir genişleme olması, üretim planında 
öngörülen üretim miktarlarının artırılması gibi nedenlerle kadro ilavesi gerektiği 
hallerde, işletme/fabrikalar arasında Genel Müdürlük “Olur”u ile kadro aktarılması 
yapılmak, ya da Yönetim Kurulu Kararı ile ilave kadro ihdas edilmek suretiyle 
gereksinme karşılanır.” hükmü yer almaktadır. İlgili madde uyarınca, fabrikalar arası 
işçi kadrosu aktarımı Genel Müdür Oluru ile gerçekleştirilmekte veya bloke edilen işçi 
kadrosu kullanılmaktadır.  

2016 yılı İşletme Bütçesinde mevcut işçi kadrolarının 525 adedi bloke edilmiş 
olup kullanıma açık olan kadro sayısı 3.509’dan fiili olarak 2.872 adedi kullanılmıştır.  

2016 yılı İşletme Bütçesinde Genel Müdürlük merkezi ile işletme ve fabrikalarda 
265 memur, 2.277 sözleşmeli personel ve 3.028 işçi olmak üzere toplam 5.570 kişinin 
çalışacağı öngörülmüştür. Bütçe öngörülerine göre yıl sonu personel sayıları 
memurlarda %8,3 oranında, sözleşmeli personelde %2,9 oranında üstünde 
gerçekleşmiş; ancak, işçilerde %5,2 oranında altında gerçekleşmiştir. 

2016 yılında memur sayısı geçen yıla göre %4,3 oranında azalışla 287,  
sözleşmeli personel sayısı %0,9 oranında artışla 2.344, işçi sayısı ise %1,8 oranında 
azalışla 2.872 olarak gerçekleşmiş; bunun sonucunda toplam personel sayısı %0,8 
oranında azalışla 5.503 olmuştur.  

a) Memurlarla ilgili işlemler: 
Kuruluşta çalışan memurların atama, ilerleme, nakil ve emeklilik ile ilgili 

işlemleri 657 Devlet Memurları Kanunu, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 399 
sayılı KHK ile bunların ek ve değişiklikleri çerçevesinde yürütülmektedir. 

2016 yılında 6 kişi sözleşmeli statüden memur statüsüne geçmiş, 1 kişi başka bir 
kurumdan naklen gelmiş, 1 kişi açıktan tayin olmuştur. Buna karşılık; yıl içinde 16 kişi 
emeklilik, 1 kişi istifa, 2 kişi de başka kuruluşa nakil sebebiyle ayrılmıştır. 1 kişi 
sözleşmeli statüye geçmiş ve 1 kişi de vefat etmiştir. Böylece; geçen yıl 300 olan memur 
sayısı 2016 yılsonunda 287’ye düşmüştür. 

399 sayılı KHK’ya ekli (I) sayılı cetvelde yer alıp Genel Müdür, Genel Müdür 
Yardımcısı, Daire Başkanı, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Başmüfettiş, 
Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı kadrolarında görev yapan personel, 666 sayılı KHK’nın 
1inci maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen ek 10 uncu maddesi kapsamında olması 
sebebiyle sözkonusu kararnameye ekli (II) sayılı cetvellerde yer alan kadro unvanlarına 
karşılık gelen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak 
tutarlarda ücret ve tazminat almaktadır.  

Kuruluş esas üretim faaliyetlerini 10 adet fabrika ile 2 adet İşletme Müdürlüğü 
ile yürütmektedir. Her türlü silah/roket, kimyasal ve patlayıcı maddeler ile mühimmat 
dolumu, parlayıcı/patlayıcı, yanıcı madde ve benzeri üretimler yapmak üzere kurulan 
söz konusu fabrikalar ile işletmelerde görev yapan ve türlü teknik risklerin yanı sıra 
cezai ve hukuki sorumlulukları da üstlenen fabrika ve işletme müdürleri de 399 sayılı 
KHK’nın (I) sayılı cetvelinde yer almakla birlikte yukarıda adı sayılan kadro unvanları 
dışında olduğundan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre ücret 
almaktadır. Kurumun üst kademelerinde görev yapan fabrika ve işletme müdürlerine  
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657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetveline 
göre makam tazminatı ödenmesi de öngörülmemiştir.  

Sözkonusu uygulamalar sebebiyle fabrika ve işletme müdürlerinin, alt kadrolarda 
bulunan 399 sayılı KHK’nın II sayılı cetvelinde yer alan baş mühendis v.b 
pozisyonlardaki personelden özellikle vergi dilimlerinin düşük olduğu yılın ilk 
aylarında daha az ücret aldıkları, hiyerarşik yapının ücret yönünden bozulduğu, iş 
huzuru ve çalışma motivasyonunu olumsuz yönde etkilediği, personelin bu kadrolara 
atanma taleplerini azalttığı dolayısı ile bu kadrolarda görev yapacak personel temininde 
güçlük çekilmesine neden olduğu görülmektedir.  

Önceki yıllar Sayıştay denetim raporlarında “Kuruluşun taşra birimlerini 
oluşturan ve üretim faaliyetinde bulunan işletme ve fabrika müdürlüklerinin, 
organizasyon şemasında, daire başkanlıkları gibi direkt üst yönetime bağlı olarak üretim 
faaliyetleri kapsamında her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar ile teknik riskleri 
üstlendikleri ve bulundukları il ve ilçelerde resmi protokol kuralları çerçevesinde 
Kuruluşu temsil etmekle görevli oldukları dikkate alınarak; Kamu iktisadi 
teşebbüslerinin üretim faaliyetlerini yerine getiren müstakil işletme ve fabrika 
müdürlüklerinin 657 sayılı Kanunun Ek 26 ncı maddesinde öngörülen makam 
tazminatından yararlandırılması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını teminen 
ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması” önerisi yer almıştır. 

Söz konusu öneri doğrultusunda Kurum MSB’ye 21.12.2015 tarihli yazı ile 
girişimde bulunmuştur. MSB 23.02.2016 tarihli cevabi yazısında konu hakkında bir 
kanun tasarısı taslağı hazırlanmasını istemiştir. Kurum tarafından fabrika ve işletme 
müdürlerinin ücretlerinin düzenlenmesi ve makam tazminatı verilmesine ilişkin işleme 
esas alınacak  ve fabrika ve işletme müdür kadrolarının 375 sayılı KHK’ya ekli II sayılı 
cetvele ve 657 sayılı Kanununa ekli IV sayılı cetvele eklenmesi hususundaki Kanun 
Tasarısı Taslağı gerekçeleriyle birlikte hazırlanarak Milli Savunma Bakanlığı’na 
gönderilmiştir. Ancak talep edilen sözkonusu değişikliklerin Kurumun içerisinde 
bulunduğu yeniden yapılanma süreci çerçevesinde değerlendirilmesi uygun 
görülmüştür.  

2016 yılında I sayılı cetvel kapsamında görev yapan memurların teşkilat içindeki 
dağılımı ve yıl içindeki hareketleri raporun ekleri (Ek:2, 3) arasında gösterilmiştir. 

b) Sözleşmeli personelle ilgili işlemler: 
Kurum’da sözleşmeli personele ilişkin işlemler, KİT personel rejimini 

düzenleyen 399 sayılı KHK, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre 
yürütülmektedir. 

2016 yılı içinde 166 sözleşmeli personel açıktan tayin edilmiş, 5 kişi askerlik 
dönüşü işe başlatılmış, 1 kişi memuriyetten sözleşmeli statüye geçmiştir. Yıl içinde 43 
kişi istifa ederek, 63 kişi emeklilik, 12 kişi askerlik, 4 kişi ölüm,  23 kişi diğer nedenlerle 
Kurumdan ayrılmış, 6 kişi ise memuriyete geçmiştir. Böylece, 2016 yıl sonu sözleşmeli 
personel sayısı 2.344’e yükselmiştir.  

Sözleşmeli personelin 2016 yılı içindeki hareketleri ve teşkilat içindeki dağılımı 
raporun eklerinde yer alan (Ek:2, 3) çizelgelerde gösterilmiştir.  
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657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetveline 
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c) İşçilerle ilgili işlemler: 
4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak, özel hukuk hükümlerine göre istihdam 

edilen işçiler ile ilgili işlemler; bu kanun ile 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı 
Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu ve bu kanunların ek ve tadilleri ile ilgili sendikalar tarafından 
imzalanan toplu iş sözleşmesi ve Kuruluşça hazırlanan yönergelere göre 
yürütülmektedir. 

2016 yılında işçi statüsündeki personelin (sürekli işçi) dönem başı mevcudu 
2.925 iken; yıl içinde 152 kişinin işe girmesi ve 205 kişinin işten çıkması sonucunda işçi 
sayısı 2.872’ye inmiştir. Yıl içinde gerçekleşen girişlerin 124’ü açıktan tayin ve 28’i 
askerlik dönüşlerinden kaynaklanmıştır. 2016 yılı faaliyet döneminde, 142 işçi emeklilik 
nedeniyle ve 13 işçi kendi isteğiyle işten ayrılmış, 15 işçi askere alınmış, 3 işçi vefat 
etmiş, 1 işçi sendika görevine seçilmiş ve 31 işçinin iş akdi feshedilmiştir.  

4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesinde kuruluşların %2 oranında eski 
hükümlü istihdam etme zorunluluğu öngörülmesine rağmen; Kurum, “Yurtiçinde İşe 
Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğ”in 20 inci maddesinde yer alan “kamu 
güvenliği ile ilgili hizmet üreten işyerlerinde eski hükümlü çalıştırılamaz.” hükmü 
gereği, eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğünden Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından muaf tutulmuştur. Ancak; 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan “Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 20 inci maddeye “Eski hükümlü 
çalıştırılamayacağı tespit edilen işyerlerindeki bu çalıştırma yükümlülüğü, terörle 
mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar arasından karşılanır.” hükmü 
eklenmiştir. Söz konusu hüküm uyarınca 2016 yılında 4 kişi işe başlatılmıştır. 

Kurum, “Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası” 
(TÜHİS) üyesidir. TÜHİS; Kurumun metal işkoluna giren iş yerleri için Türk Metal 
Sendikası ve Kurum’un petrol, kimya, lastik işkoluna giren işyerleri için de Petrol-İş 
Sendikası ile toplu iş sözleşmeleri için görüşmeler yapmış ve Kurum adına Türk Metal 
Sendikası ile 25.08.2015 tarihinde ve Petrol-İş Sendikası ile 27.08.2015 tarihinde 
01.01.2015–31.12.2016 tarihleri arasını kapsayan 16. Dönem Toplu İş Sözleşmelerini 
imzalamıştır.  

2016 yıl sonu itibarıyla Kurum işçilerinin tamamı işletme ve fabrikalarda 
çalıştırılmaktadır. Fabrika ve işletmelerdeki işçilerin işyerlerine dağılımı rapor ekinde 
(Ek:5) gösterilmiştir.  

KİT’ler ve Bağlı Ortaklıkları, yıllık Genel Yatırım ve Finansman Programları 
çerçevesinde ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre 
temizlik, güvenlik, lokal hizmetleri gibi bazı hizmetlerini hizmet alımı sureti ile 
gördürmektedirler. 2016 yılsonu itibarıyla toplam 1.336 işçi (yüklenici işçi) 
çalıştırılmıştır. 

2- Personele yapılan harcamalar: 
2016 yılında Kurum personeline yapılan tüm harcamalar geçen yıl tutarlarıyla 

karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. 
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2016 yılında Kurum personeli için geçen yıla göre %10,1 oranında 39,6  milyon 
TL artışla 431,3 milyon TL toplam harcama yapılmıştır. Toplam giderlerin; %47,7 
oranında 205,7 milyon TL’sini esas ücretler, %27,4 oranında 118,3 milyon TL’sini cari 
yıl sosyal giderleri, %18,7 oranında 80,7 milyon TL’sini ek ödemeler ve %6,2 oranında 
26,6 milyon TL’sini önceki döneme ait sosyal giderler oluşturmaktadır. 

Personele yapılan toplam harcamaların; 207,4 bin TL’si yönetim kurulu 
üyelerine, %5,6 oranında 24,3 milyon TL’si memurlara, %35,3 oranında 152,1 milyon 
TL’si sözleşmeli personele ve %59 oranında 254,7 milyon TL’si de işçilere yapılan 
harcamalara ait bulunmaktadır.  

Cari yıl harcamalarından kişi başına düşen aylık ortalama gider ise; memurlarda 
6.396 TL, sözleşmeli personelde 5.298 TL ve işçilerde 6.684 TL olarak gerçekleşmiştir. 

Geçmiş yıllarla ilgili personel harcamalarının tamamı emekli olan personele 
ödenen emekli ikramiyesi ve işten ayrılma tazminatına ait bulunmaktadır.  

Geçen yıla göre memurlar için yapılan toplam harcamalarda %8,4 oranında, 
sözleşmeli personel için yapılan harcamalarda %13,9 oranında ve işçiler için yapılan 
harcamalarda %8,1 oranında artış görülmüştür. Bir önceki yıla göre kişi başına düşen 
memur harcamalarında %10,8, sözleşmeli personel harcamalarında %14,3 ve işçi 
harcamalarında %6,8 oranında artış gerçekleşmiştir. 

Memur ve sözleşmeli personelin aylık ve ücretleri 657 sayılı Kanun, 399 sayılı 
KHK, yıllık bütçe kanunları, Bakanlar Kurulu kararları, Yüksek Planlama Kurulu 
kararları ve Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal 
Haklara İlişkin Toplu Sözleşmeler çerçevesinde belirlenmektedir. 

İşçilere yapılan harcamalar, Türk Metal Sendikası ile 25.08.2015 tarihinde ve 
Petrol-İş Sendikası ile 27.08.2015 tarihinde 01.01.2015–31.12.2016 tarihleri arasını 
kapsayan 16. Dönem Toplu İş Sözleşmeleri hükümleri çerçevesinde yapılmıştır.  

2016 yılı KİT Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesinin “Fazla çalışma” 
başlıklı 9 uncu maddesinde, Teşebbüslerin 2015 yılında gerçekleşen fazla çalışma 
saatini aşmayacak şekilde fazla çalışma yaptırabileceklerine ve yönetim kurulu kararı 
ile bu miktarı %10 artırabileceklerine ilişkin hüküm yer almıştır. Söz konusu hüküm 
doğrultusunda; Yönetim Kurulu 08.01.2016 tarih ve 2 sayılı kararıyla, 2015 yılında da 
işçi personelin geçen yıl kullandığı hafta içi çalışmaları için belirlenen 366.363,5 saat ve 
Hafta Tatili, Ulusal Bayram ve Genel Tatil günleri için belirlenen 161.698 saat olmak 
üzere toplam 528.061,5 fazla çalışma saat limitlerinin geçerli olmasına ve işyerleri 
bazındaki dağılımın belirlenmesinde genel müdürün yetkili olmasına karar vermiştir.  

Yönetim Kurulu, 08.11.2016 tarih ve 367 sayılı kararıyla hafta içi fazla çalışma 
limiti 366.363,5 saati %10’u oranında 36.636 saat arttırarak 402.999,5 saate yükseltmiştir. 
2016 yılında Kurum genelinde toplam 372.582,5 saat fazla çalışma gerçekleştirilmiştir.  

3- Sosyal giderler ve konuları: 
2016 yılında memur, sözleşmeli personel ve işçilere yapılan sosyal giderlerin 

ayrıntısı, geçen yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir.  
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2016 yılında Kurum’un sosyal giderler toplamı %11,4 oranında 14,9 milyon TL 
artışla 144,9 milyon TL’ye yükselmiştir. Sosyal giderlerin %81,6’sı cari yıl 
harcamalarıyla, %18,4’ü ise geçmiş yıllar harcamalarıyla ilgilidir.  

Cari yıl sosyal giderlerinin; %4,1 oranında 4,9 milyon TL’si memurlara, %36,9 
oranında 43,6 milyon TL’si sözleşmeli personele ve %59 oranında 69,8 milyon TL’si 
işçilere aittir.  

Cari yıl sosyal giderlerinin %32,2’sini sosyal sigortalar primi işveren payı, 
%20,1’ini ayni ve nakdi başlıca sosyal giderler, %12,5’ini T .C. Emekli Sandığı Kurum 
karşılığı ve ek karşılığı, %7,1’ini Genel Sağlık Sigortası primi, %8,1’ini taşıma giderleri 
ve %7,1’ini işçi personele ödenen sosyal yardım zammı oluşturmaktadır.  

2016 yılında personele ödenen ayni ve nakdi başlıca sosyal giderler toplamı 25 
milyon TL’nin %71,7’si sözleşmeli personele, %27,9’u işçilere ödenen sosyal giderlere 
aittir.  

Geçmiş yıllarla ilgili sosyal giderlerin tamamı emekli olan personel için ödenen 
emekli ikramiyesi ve işten ayrılma (kıdem) tazminatına ait bulunmaktadır. 2016 yılında 
ödenen emekli ikramiyesi ve işten ayrılma tazminatı ödemelerinin %68,7’si emekli olan 
işçilere ödenen kıdem tazminatlarına, %24,2’si sözleşmeli personele ve %7,1’i 
memurlara ödenen emekli ikramiyesine aittir.  
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III. MALİ BÜNYE 
A- Mali durum: 
Kurumun 2016 yılı bilançosuna ilişkin varlık ve kaynakların ayrıntısına rapor 

ekleri arasında (Ek:6-7) yer verilmiş ve mali bünye incelemesine esas olmak üzere 
aşağıdaki tablo düzenlenmiştir.  
   Tablo: 5-Mali durum 

  2015 2016 Fark 
Mali durum Bin TL % Bin TL % Bin TL 

Varlıklar (Aktif):          
1- Dönen varlıklar:          
 a) Hazır değerler 227.438 13,3 330.180 17,5 102.742 
  b) Kısa sürede paraya 
çevrilebilir değerler 630.722 36,8 676.455 35,7 45.733 

Toplam (1) 858.160 50,1 1.006.635 53,2 148.475 
2- Duran varlıklar:       
  a) Uzun sürede paraya 
çevrilebilir değerler 4.393 

       
0,3 4.385    0,2 (8) 

  b) Bağlı değerler 848.776 49,6 881.997 46,6 33.221 
Toplam (2) 853.169 49,9 886.382 46,8 33.213 

          Varlıklar toplamı 1.711.329 100 1.893.017 100,0 181.688 
Kaynaklar (Pasif):       
1- Yabancı kaynaklar:       
  a) Kısa süreli 409.020 23,9 470.302 24,8 61.282 
  b) Uzun süreli 332.975 19,5 420.062 22,2 87.087 

Toplam (1) 741.995 43,4 890.364 47,0 148.369 
2- Öz kaynaklar toplamı 969.334 56,6 1.002.653 53,0 33.319 
         Kaynaklar toplamı 1.711.329 100 1.893.017 100,0 181.688 

2016 yılında Kurumun varlıkları ve kaynakları geçen yıla göre %10,6 oranında 
artışla 1.893.017 bin TL’ye yükselmiştir. 

Varlıkların %53,2’sini dönen varlıklar, %46,8’ini duran varlıklar teşkil etmiştir. 
Dönen varlıkların toplam varlıklar içindeki payı önceki döneme göre 3,1 puan 
yükselmiş, duran varlıkların payı ise aynı puanda azalmıştır. 

Varlıklara bağlanan kaynakların %47’sini yabancı kaynaklar, %53’ünü öz 
kaynaklar oluşturmuştur. Öz kaynak-yabancı kaynak bileşimi yabancı kaynaklar lehine 
3,6 puanlık değişim göstermiştir. Yabancı kaynaklardaki nispi artış, esas itibarıyla 
MSB’den alınan ve ihraç edilen uçak bombaları bedeli olarak anılan Bakanlığa 160.252 
bin TL borçlanılmasından ileri gelmiştir. 
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Varlıklar (Aktif):          
1- Dönen varlıklar:          
 a) Hazır değerler 227.438 13,3 330.180 17,5 102.742 
  b) Kısa sürede paraya 
çevrilebilir değerler 630.722 36,8 676.455 35,7 45.733 

Toplam (1) 858.160 50,1 1.006.635 53,2 148.475 
2- Duran varlıklar:       
  a) Uzun sürede paraya 
çevrilebilir değerler 4.393 

       
0,3 4.385    0,2 (8) 

  b) Bağlı değerler 848.776 49,6 881.997 46,6 33.221 
Toplam (2) 853.169 49,9 886.382 46,8 33.213 

          Varlıklar toplamı 1.711.329 100 1.893.017 100,0 181.688 
Kaynaklar (Pasif):       
1- Yabancı kaynaklar:       
  a) Kısa süreli 409.020 23,9 470.302 24,8 61.282 
  b) Uzun süreli 332.975 19,5 420.062 22,2 87.087 

Toplam (1) 741.995 43,4 890.364 47,0 148.369 
2- Öz kaynaklar toplamı 969.334 56,6 1.002.653 53,0 33.319 
         Kaynaklar toplamı 1.711.329 100 1.893.017 100,0 181.688 

2016 yılında Kurumun varlıkları ve kaynakları geçen yıla göre %10,6 oranında 
artışla 1.893.017 bin TL’ye yükselmiştir. 

Varlıkların %53,2’sini dönen varlıklar, %46,8’ini duran varlıklar teşkil etmiştir. 
Dönen varlıkların toplam varlıklar içindeki payı önceki döneme göre 3,1 puan 
yükselmiş, duran varlıkların payı ise aynı puanda azalmıştır. 

Varlıklara bağlanan kaynakların %47’sini yabancı kaynaklar, %53’ünü öz 
kaynaklar oluşturmuştur. Öz kaynak-yabancı kaynak bileşimi yabancı kaynaklar lehine 
3,6 puanlık değişim göstermiştir. Yabancı kaynaklardaki nispi artış, esas itibarıyla 
MSB’den alınan ve ihraç edilen uçak bombaları bedeli olarak anılan Bakanlığa 160.252 
bin TL borçlanılmasından ileri gelmiştir. 

 
 
 

 

 
 

1 - Mali Yapı: 
a) Mali kaldıraç: 

   
  

2016  2015 
   %  % 
Yabancı kaynaklar X   100 = 890.364X 100 = 47,0  43,4 
 Varlıklar toplamı 1.893.017  

Önceki döneme göre varlıklar toplamında %10,6 oranında artış kaydedilirken, 
yabancı kaynakların %20 oranında artması göstergeyi 3,6 puan yükseltmiştir. Kurumun 
varlıklarının finansmanında hangi oranda öz kaynak ve yabancı kaynak kullanıldığının 
ifadesi olan orantı sonucuna göre varlıkların finansmanında kullanılan yabancı kaynak 
oranının %47, öz kaynak oranının %53 olduğu görülmektedir.  

b) Mali yeterlilik (finansman): 

   
 

2016  2015 
   %  % 
     Öz kaynaklar  X 100 = 1.002.653X100 = 112,6 

 
130,6 

     Yabancı kaynaklar 890.364  
2016 yılında ödenmiş sermayeye yapılan 33 milyon TL ve kâr yedeklerine 

yapılan 15,9 milyon TL ilaveye rağmen dönem net kârında geçen yıla göre meydana 
gelen %97,9 oranındaki azalmanın etkisiyle öz kaynaklardaki artış %3,4 düzeyinde 
gerçekleşmiş, buna karşılık özellikle MSB’den alınan ve ihraç edilen uçak bombaları 
bedeli olarak anılan Bakanlığa 160.252 bin TL borçlanılmasının etkisiyle yabancı 
kaynaklardaki artış %20 düzeyinde oluşmuştur. Bu da mali yeterlilik göstergesinin 18 
puan azalmasına neden olmuştur. Bununla birlikte öz kaynaklar yabancı kaynakların 
üzerinde olup bugün için bir finansman sıkıntısı söz konusu değildir. Ancak ileriye 
dönük yeniden yapılanma çalışmaları, AR-GE faaliyetlerinin geliştirilmesi ve önemli 
projelerin hayata geçirilmesi kapsamında Kurumun daha güçlü bir mali yapıya 
kavuşturulması önemli görülmektedir. Bu çerçevede öncelikle ödenmemiş sermayenin 
ödenmesi için gerekli girişimlerde bulunulması, daha kârlı ve verimli bir çalışma 
ortamanın sağlanması ve öz kaynak artışı sağlanmasına yönelik tedbirlerin geliştirilmesi 
önem arz etmektedir. 

Kurumun 2016 yılında yarattığı fon ve nakit kullanımlarına ilişkin tablolara 
raporun ekleri arasında (Ek:8 ve 9) yer verilmiştir.  

c) Oto finansman (iç kaynaklar) :  

    
2016  2015 

%  % 
 Yedekler X 100 = 412.707X101 = 68,2 

 
69,4 Ödenmiş Sermaye 605.126  

Kurumun iç kaynakları ödenmiş sermayenin %68,2’sine takabül etmekte olup 
yüksek seviyede bulunmaktadır. Kurum geçmiş dönemlerden itibaren dönem kârlarının 
etkisiyle belirgin bir otofinanman oluşturmuştur. 2016 yılında ise dönem kârının geçmiş 

19Sayıştay   



 

 
 

yıllara göre özellikle gecikme cezalarının etkisiyle önemli ölçüde azaldığı, bunun da 
otofinansman üzerinde nispi azalma nedeni olabileceği ortaya çıkmaktadır. Kârlılığı 
azaltan etkenler üzerinde durularak, kârlılığın istikrarlı ve artış eğilimi gösteren bir hale 
getirilmeli ve dolayısıyla iç kaynaklarda da artış sağlanması için gerekli önlemler 
alınmalıdır. 

d) Bağlı değerlerin finansmanında kullanılan kaynaklar ve bu değerlerin 
kaynaklar içindeki yeri: 

 
 

 
 2016  2015 

%  % 

Bağlı değerler X 100 = 881.997X100 = 88,0 
 

87,6 
Öz kaynaklar       1.002.653  
       
Bağlı değerler X 100 = 881.997X100 = 46,6 

 
49,6 Varlıklar toplamı 1.893.017  

       
Maddi duran varlıklar(net) X 100 = 724.164X100 = 72,2 

 
64,7 Öz kaynaklar       1.002.653  

       
Maddi duran varlıklar(net) X 100 = 724.164X100 = 38,3 

 
36,7 Varlıklar toplamı 1.893.017  

Kurumun bağlı değerlerinin varlık ve kaynaklarla ilişkilerine ait yukarıdaki 
göstergelerin incelenmesinde; 

Kurumun bağlı değerleri ile maddi duran varlıklarının hangi ölçüde öz 
kaynaklarla finanse edilebilirliliğinin ölçüsü olan gösterge sonuçlarına göre, bağlı 
değerler öz kaynakların %88’ine, net maddi duran varlıklar öz kaynakların %72,2’sine 
tekabül etmektedir. Dolayısıyla bağlı değerler ve net maddi duran varlıklar tümüyle öz 
kaynaklarla karşılanmış durumdadır.  

2016 yılında bağlı değerlerin toplam varlıklar içindeki payı geçen yıla göre 3 
puan azalırken, net maddi duran varlıkların toplam varlıklar içindeki oranı 1,6 puan 
yükselmiştir. Bu durum geçen yıl, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine 
yapılan uçak bombası satış maliyeti 124 milyon TL’nin 31.12.2015 bilanço tarihi 
itibarıyla fatura kesilmemesi nedeniyle gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları 
hesabında muhasebeleştirilmesi, bu yıl ise bağlı değerler hesap grubunda yer alan bu 
hesabın tasfiye edilmesinden kaynaklanmıştır. Diğer bir ifadeyle gelecek yıllara ait 
giderler ve gelir tahakkukları hesabının bu dönem %96,7 oranında azalması toplamda 
bağlı değerlerin varlıklar toplamı içindeki payını azaltmıştır. Ancak bağlı değerler hesap 
grubunda sadece net maddi duran varlıklar açısından ele alındığında, önceki döneme 
göre meydana gelen %22,7 oranındaki artışın net maddi duran varlıkların toplam 
varlıklar içindeki payını yükselttiği görülmektedir. 
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e) Paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin varlıklar içindeki yeri:  
    2016  2015 
     Paraya çevrilebilir ve    %  % 
     hazır değerler X 100 = 1.011.020X100 = 53,4 

 
50,1      Varlıklar toplamı 1.893.017  

Paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin toplam varlıklar içindeki payı önceki 
döneme göre 3,3 puan artış göstermiştir. Bu durum; bağlı değerlerin geçen yıla göre 
%3,9 oranında artmasına karşın, paraya çevrilebilir ve hazır değerlerdeki artışın %117,2 
oranında gerçekleşmesinden kaynaklanmıştır. 

 
2 – Likidite: 

      2016  2015 
      %  % 

Cari oran =    Dönen varlıklar X 100 = 

 
1.006.635X100 = 214,0 

 
209,8   Kısa süreli yabancı 

kaynaklar  470.302  

  
 
    

   

Likidite oranı = 

 Dönen varlıklar-        
Stoklar X 100 = 483.575X100 = 102,8 

 
91,6   Kısa süreli yabancı 

kaynaklar  470.302 
 

    
Kurumun dönen varlıkları kısa süreli yabancı kaynakların % 214’üne tekabül 

etmekte olup cari oran uygun seviyede bulunmaktadır. Dönen varlıklar içinde yer alan 
ve nispeten paraya çevrilme kabiliyetleri daha düşük olan stoklar elimine dildiğinde de 
kısa süreli borçların tümüyle karşılandığı görülmektedir. Yine hazır değerler de 
borçların önemli kısmını karşılayacak düzeyde bulunmaktadır. Dolayısıyla Kurumun bir 
likidite sorunu söz konusu değildir. 

3 – Varlık kullanım oranları:  
a) Alacak devir hızı: 

    2016  2015 
Net satışlar = 1.139.367 = 12,1  8,9 
Ortalama ticari alacaklar 94.142  

Kurumun alacaklarının devir hızının tespiti amacıyla yapılan hesaplamada 
ortalama ticari alacaklar dönem başı ve dönem sonu alacakların aritmetik ortalaması 
şeklinde hesaplanmıştır.  

Ortalama ticari alacaklardaki azalma ve net satışlardaki artışa bağlı olarak alacak 
devir hızı 3,2 puan yükselmiştir. Kurumun satışlardan sağladığı hasılat ile ticari 
alacaklarını geçen yıl yaklaşık 9 defa devretmişken bu yıl devir hızı 12’ye yükselmiştir. 
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b) Stok devir hızı: 
    2016  2015 
Net satışlar = 1.139.367 = 

19,2 
 

15,8 Ortalama mamul stokları 59.270  
Kurumun mamul satışlarından sağladığı hasılat ile mamul stoklarının kaç defa 

yerine konduğunun ölçüsü olan stok devir hızı, geçen yıla göre 3,4 puanlık artışla 
19,2’ye yükselmiştir. Başka bir ifadeyle, satışlardan sağlanan gelirlerle mamul stokları 
yaklaşık 19 kez devretmiştir. 

c) Dönen varlık devir hızı: 
    2016  2015 
   Net satışlar = 1.139.367 = 1,1  1,1 
Dönen varlıklar 1.006.635  

Kurumun mamul satışlarından sağladığı hasılat ile dönen varlıklarını karşılama 
oranı olan dönen varlık devir hızı geçen yıl düzeyinde gerçekleşmiştir. Kurum 
gerçekleştirmiş olduğu net satışları ile dönen varlıklarını yılda 1 kezden fazla yerine 
koyabilmektedir. 

d) Maddi duran varlık devir hızı: 
 

 
  

 
2016 

 
2015 

 
Net satışlar                  

= 
 

1.139.367 
= 
 

2,5 
 

 
2,3 

 Maddi duran varlıklar (net) - 
(Yatırımlar + yatırım sipariş 
avansları) 

456.372 
 

 
Kurumun satışlardan sağladığı hasılat ile maddi duran varlıklarını hangi oranda 

finanse edilebileceğinin ölçüsü olan maddi duran varlık devir hızı göstergesi 0,2 puanlık 
cüzi bir artış göstermiştir.  

e) Duran varlık devir hızı: 
    2016  2015 
Net satışlar = 1.139.367 = 1,3  1,1 Duran varlıklar(net) 886.382  

Duran varlık devir hızı göstergesi de önceki döneme göre 0,2 puan artarak 1,3 
düzeyinde gerçekleşmiştir. Gösterge sonucu Kurumun satışlardan sağladığı hasılat ile 
sahip olduğu duran varlıklarını yılda yaklaşık 1 defa yerine koyabilme yeteneği olduğu 
görülmektedir.  

f) Aktif devir hızı: 
    2016  2015 
Net satışlar = 1.139.367 = 0,60  0,56 
Varlıklar toplamı 1.893.017  
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Kurumun 2016 yılında gerçekleştirdiği satışlardan sağlanan hasılatı ile toplam 
varlıklarının %60’nın yenileme imkanı bulunmaktadır. Aktif devir hızında geçen 
döneme göre oldukça cüzi bir artış söz konusudur..  

g) Net işletme sermayesi devir hızı: 
         2016  2015 
Net satışlar = 1.139.367 = 2,1 

 
2,1 

Net işletme sermayesi 536.333  
Toplam dönen varlıkların kısa süreli borçların ödenmesinden sonra kalan kısmını 

ifade eden net işletme sermayesi devir hızı göstergesi, geçen yıl düzeyinde oluşmuştur. 
Gösterge sonucu yıllık hasılat ile net işletme sermayesinin yılda yaklaşık 2 defa 
yenilenme imkanı olduğunun ifadesidir.  

h) Öz kaynak devir hızı: 
    2016  2015 

Net satışlar = 1.139.367 = 1,1 
 

1,0 Öz kaynaklar 1.002.653  
Net satışlar öz kaynakarın 0,1 puan üzerinde bulunmaktadır. Yaklaşık geçen yıl 

düzeyinde gerçekleşen öz kaynak devir hızına göre beher 100 TL öz kaynak karşılığında 
110 TL gelir sağlanmıştır.  

B- Mali Sonuçlar: 
1 - Karlılık (rantabilite): 
a) Mali karlılık (mali rantabilite): 

    2016  2015 
    %  % 
Dönem kârıX100 = 888X100 = 0,1 

 
8,3 Ödenmiş Sermaye 605.126  

       
Dönem kârıX100 = 888X100 = 0,09 

 
4,9 Öz kaynaklar 1.002.653  

Kurum 2016 yılı faaliyet dönemi sonunda 888 bin TL dönem kârı elde etmiş olup 
bu tutar geçen yıla göre %98,1 oranında bir azalmayı ifade etmektedir. Buna karşılık 
ödenmiş sermayede %5,8 oranında, öz kaynaklarda ise %3,4 oranında artış söz konusu 
olmuştur. Dolayısıyla mali kârlılık göstergeleri ciddi anlamda gerilemiştir.  

Yukarıdaki orantı faaliyet kârına göre gerçekleştirilirse aşağıdaki durum ortaya 
çıkmaktadır. 

    2016  2015 
    %  % 
Faaliyet kârı X 100 = 208.859X100 = 20,8 

 
19,8 

Öz kaynaklar    1.002.653  
2016 yılında Kurum faaliyet kârı geçen yıla göre %8,8 oranında artış göstermiş, 

öz kaynaklardaki artış %3,4 bunun altında kaldığından faaliyet kârlılığı 1 puan 
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yükselmiştir. Buna göre Kurum tarafından işletme faaliyetlerine tahsis edilen beher 100 
TL’lik öz kaynak karşılığında 20,8 TL faaliyet kârı sağlanmıştır. 

Faaliyet Kârlılığı geçen yıla 1 puanlık artışla %20,8 düzeyinde gerçekleşirken, 
mali kârlılık göstergelerinin önemli ölçüde gerilemesi, MSB ve EGM sparişlerinin 
zamanında teslim edilememesi nedeniyle ortaya çıkan ve diğer olağan dışı gider ve 
zararlar hesabına kaydedilen toplam 82.261 bin TL tutarındaki gecikme cezasının 
dönem sonucuna yansımasından ileri gelmiştir. 

b) Ekonomik kârlılık (Ekonomik rantabilite): 
      2016  2015 
    %  % 

Dönemkârı+(Finansman 
giderleri–yatırım maliyetine 
verilen faizler) X100 

= 
888+(783)X100 

= 0,1 

 

3,1 Kullanılan sermaye- 
işletmeye açılmayan 
yatırımlarda kullanılan 
sermaye 

1.893.017-267.792 

 
 
Kurum faaliyetlerinin finansmanında yararlandığı yabancı kaynakların öz kaynak 

olduğu varsayıldığında, ne oranda kâr sağlanabileceğinin göstergesi olan yukarıdaki 
orantı sonucunda geçen yıla göre 3 puanlık bir azalma ortaya çıkmış ve mali kârlılıkta 
olduğu gibi ekonomik kârlılıkta da gerileme meydana gelmiştir. Bunun başlıca nedeni 
dönem kârınının önceki döneme göre %98,1 oranında azalmış olmasıdır. 

2015 yılında tüm Kurum faaliyetlerinin finansmanında kullanılan beher 100 TL 
karşılığında 3,1 TL kâr sağlanmışken, 2016 yılında bu rakam 0,1 TL’ye gerilemiş 
bulunmaktadır.  

b) Net satışlara göre kârlılık oranları: 
    2016  2015 
 

 
                         

 
% 

 
% 

Net satışlar X100 
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Net satışlara göre kârlılık oranı sonucu doğrultusunda, işletmede kullanılan beher 
100 TL’lik sermaye karşılığında geçen yıla göre 7,8 TL artışla 70 TL gelir sağlanmıştır. 

      2016  2015 
Olağan kâr 

oranı  = Olağan kâr X 100 
   %  % 

= 227.840 = 20,0 
 

22,8 
  Net satışlar 1.139.367  
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yükselmiştir. Buna göre Kurum tarafından işletme faaliyetlerine tahsis edilen beher 100 
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Olağan kâr oranı geçen döneme göre 2,8 puanlık bir azalma göstermiştir. Bu 
durum diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar ile finansman giderlerinde önceki 
döneme göre nispi artışlar meydana gelirken, diğer faaliyetlerden olağan gelir ve 
kârların geçen yıldan daha az gerçekleşmesinden  kaynaklanmıştır. 

Gösterge sonucu her 100 TL net satış karşılığında 20 TL olağan kâr elde 
edildiğini göstermektedir. 

      2016  2015 

Dönem kârı 
oranı 

 
= 
 

    %  % 
Dönem 

 kârı X 100  
= 888X100  

= 
 

0,08 
  

5,0 Net satışlar 1.139.367  
Faaliyet kârı ve olağan kâr yüksek seviyelerde olmasına rağmen, MSB ve 

EGM’ye ödenen gecikme cezalarının etkisiyle dönem kârının önemli ölçüde 
gerilemesinin etkisiyle net satışlar yönünden dönem kârlılık oranı da gerilemiştir. 2015 
yılında Kurum her 100 TL’lik net satışına karşılık 5 TL dönem kârı elde etmişken, bu 
yıl bu rakam 8 kuruş olarak gerçekleşmiştir. 
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IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 
A-İşletme Bütçesinin genel durum: 
Kurumun işletme bütçesi, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel 

Müdürlüğü İşletme Bütçesi Yönergesi” esas alınarak hazırlanmakta ve 10 fabrika, 2 
işletme ve Genel Müdürlük bütçesi merkez teşkilatında birleştirilmek suretiyle son şekli 
verilmektedir.  

Bu çerçevede hazırlanan 2016 yılı İşletme Bütçesi Yönetim Kurulu’nun 
16.12.2015 tarih ve 26/377 sayılı kararı ile kabul edilerek 01.01.2016 tarihi itibarıyla 
uygulamaya konulmuştur. 

2016 yılı İşletme Bütçesi, yasal süresi içerisinde ilgili kuruluşlar ile Hazine 
Müsteşarlığına gönderilmiştir. Ancak Hazine Müsteşarlığından alınan 18.01.2016 
tarihli yazı ile Kurumun 2016 yılı İşletme Bütçesinin, 11.01.2016 tarihli ve 29590 
mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 2016-2018 dönemine ilişkin Revize 
Orta Vadeli Program (OVP) doğrultusunda revize edilerek ivedilikle gönderilmesi talep 
edilmiştir. Buna göre düzeltme yapılmış, diğer veriler aynı kalmak üzere olağandışı gelir 
ve kârlar rakamı 16,6 milyon TL’den 19,5 milyon TL’ye, dönem kârı da 139,1 milyon 
TL’den 141,9 milyon TL’ye yükseltilmiştir. 

Yıl içinde muhtelif tarihli genel Müdürlük onaylarıyla işletme bütçesi gider 
kalemleri arasında toplam 71,2 milyon TL ödenek aktarması yapılmıştır. Diğer yandan 
Kurum Yönetim kurulunun 29.12.2016 tarih ve 27/435 sayılı kararı ile çeşitli giderler 
faslına 1,1 milyon TL ödenek ilavesi yapılmıştır.  

2016 yılı İşletme Bütçesi ve gerçekleşmelerine ilişkin toplu bilgiler geçen yıl 
değerleriyle birlikte aşağıda gösterilmiştir. 
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Kurumun 2016 yılı İşletme Bütçesi ile gerçekleşmeler mukayese edildiğinde, 
bazı bütçe kalemlerinde normalin üzerinde sapmalar meydana geldiği görülmektedir. 
Özellikle dönem kârlılık hedefinin önemli ölçüde gerisinde kalınmıştır. Raporun ilgili 
bölümlerinde ayrıntılı olarak değinildiği üzere, dönem kârının düşük gerçekleşmesinde 
MSB ve EGM’ye ödenen ve karşılık yoluyla gider yazılan gecikme cezaları önemli 
etken olmuştur. Gecikme cezalarının yer aldığı diğer olağan dışı gider ve zararlar 27,8 
milyon TL olarak tahmin edilmişken, hesap grubu gerçekleşmesi 90,3 milyon TL 
olmuştur. Ancak gecikme cezaları hariç tutulduğunda da dönem sonucundaki sapmanın 
yüksek olduğu, %99 oranında noksan gerçekleşme kaydedildiği  görülmektedir. İşletme 
Bütçesi gerçekleşen verilerine göre diğer bütçe kalemlerinden; net satışlarda %14, tüm 
üretim maliyetinde %41, yatırımlarda %38, giderlerde %21 oranında noksan 
gerçekleşme olurken, stok hedefi %16 fazlasıyla gerçekleşmiştir. 

Kurumun içinde bulunduğu sektörel durum, sipariş usulü üretim yapılması ve 
Türkiye’de ve Dünyada ortaya çıkan muhtelif gelişmeler nedeniyle bütçe hedeflerinde 
sapmaların olabileceği hususu gözden uzak tutulmamakla birlikte, işletme bütçelerinin 
daha gerçekçi bir şekilde hazırlanması hususunda daha fazla gayret gösterilmeli, 
gerektiğinde zamanında revize işlemleri yapılmalıdır. Diğer yandan bölüm içi ödenek 
aktarmalarının bir kısmının Aralık/2016 tarihinde yapıldığı, bazılarının yıl sonu 
itibarıyla yani harcama sonrası gerçekleştirildiği görülmekte olup buna rağmen 
normalin üzerinde ödenek-harcama sapmaları ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla bu 
konuda gerekli tedbirler alınmalıdır. 

İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinde etkin bir yönetim kılavuzu ve kontrol aracı 
olan işletme bütçesi fonksiyonel programlarının ve bütçe hedeflerinin daha gerçekçi bir 
şekilde belirlenmesi ve uygulanması konusunda gerekli tedbirlerin alınması, ayrıca 
harcamaların ödenekleri paralelinde sağlıklı bir şekilde takibi sağlanarak gerektiğinde 
harcamadan önce ödenek aktarma ve revize işlemlerine gidilmesi konusunda ünitelerce 
azami titizliğin gösterilmesi önerilir. 

B-Finansman: 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2016 yılına ait Genel 

Yatırım ve Finansman Programında belirtilen hedefler dikkate alınarak Kurum 
tarafından hazırlanan ve uygulanan 2016 yılı finansman programı ve gerçekleşmeleri 
önceki dönem değerleriyle birlikte aşağıda gösterilmiştir. 
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        Tablo: 7-Finansman programı büyüklükleri 

Finansman programı büyüklükleri 

2015 yılı   2016 yılı 
Kesin Program Revize   Kesin  

Bin TL Bin TL  Bin TL Bin TL 
I- Yaratılan fonlar (1+2):   75.900  84.775  146.020  6.345 

1- Ayıklanmış dönem kâr veya zararı (-)  
        (A+B+C+D+E):  84.687  108.506  195.451  40.577 

A- Dönem kâr veya zararı (-):  47.746  55.000  141.945  888 
  - Brüt satışlar (+) 968.804  945.973 1.170.991 1.143.981 
  - Satış indirimleri (-)  4.930  5.973  7.445  4.614 
  - Satışların maliyeti (-) 544.389  517.000  644.985  655.769 
  - Faaliyet giderleri (-) 227.505  242.990  251.606  274.740 
  - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar (+)  80.622  9.480  9.480  79.812 
  - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-)  52.964  6.481  6.481  60.046 
  - Finansman giderleri (-)  356  272  272  783 
  - Olağandışı gelir ve karlar (+)  19.006  27.695  27.695  40.712 
  - Olağan dışı gider ve zararlar (-) 190.542  155.432  155.432  267.665 
B- Görev zararı (tahakkuk eden) (-)         
C- Amortisman (cari dönemde ayrılan) (+)  35.769  52.756  52.756  38.644 
D- Karşılık giderleri (cari dönemde ayrılan) (+)  1.172  750  750  1.045 
E- Kur farkları (+) -  -  -  -  

2- Kanuni yükümlülükler:  (8.787)  (23.731)  (49.431)  (34.232) 
- Kurumlar vergisi (önceki dönem) (-)    2.861    6.348 
- Dönem karının peşin ödenen vergi diğer  

           yükümlülükleri (cari dönem) (-)  6.327  10.020  28.389  8.732 
- Mahsup edilen peşin vergi (önceki dönem) (+)  1.226  2.861  15.429  6.327 
- Temettü ödemesi (önceki dönem kârından  

           Hazineye) (-)  3.133  11.654  31.000  21.657 
- Temettü stopajı (önceki dönem karından) (-)  553  2.057  5.471  3.822 

II- Toplam finansman ihtiyacı: 169.193  324.877  288.875  232.110 
  - Yatırım 127.799  303.482  267.480  165.984 
  - Stok artışı  25.391  11.990  11.990  39.740 
  - Sabit kıymet artışı  16.003  9.405  9.405  26.258 
  - Bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki sermaye artışı  -  -  -   128 

III- Borçlanma gereği (I-II)  (93.293) (240.102) (142.855) (225.765) 
IV- Net faiz ödemesi:  (4.432)  (1.678)  (1.678)  (4.225) 

   - Faiz gelirleri (-)  4.788  1.950  1.950  5.008 
   - Faiz giderleri (+)  356  272  272  783 

V- Faiz dışı fazla (bütçe transferleri hariç) (III-IV) (97.725) (241.780) (144.533) (229.990) 
VI- Toplam bütçe ve fon transferleri  
       (tahsil veya mahsup olunan): 100.000  170.000  33.000  33.000 

   - Sermaye 100.000  170.000  33.000  33.000 
   - Görev zararı -  -  -  -  
   - Yardım -  -               - -  

VII- Transferler sonrası faiz dışı fazla (VI-V)  2.275  (71.780) (111.533) (196.990) 

Finansman programının ana kalemlerini, yaratılan fonlar ve finansman ihtiyacı 
oluşturmaktadır. Bu iki kalem arasındaki fark, borçlanma gereğini ortaya koymakta, bu 
tutardan net faiz ödemesinin, bütçe ve fon transferlerinin düşülmesi sonucunda da 
transferler sonrası faiz dışı fazla tutarına ulaşılmaktadır. 

Kurumun 2016 yılı Finansman Programıyla faaliyet döneminde 84,8 milyon TL 
fon artışı oluşacağı, yatırımlar, sabit kıymet azalışı ve iştirakler sermaye artışı için 
toplam 324,9 milyon TL finansman ihtiyacının oluşacağı, dolayısıyla 240,1 milyon TL 
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borçlanma gereği doğacağı, dönem sonunda 241,8 milyon TL faiz dışı finansman eksiği 
meydana geleceği, 170 milyon TL sermaye ödemesi sonrası transferler sonrası faiz dışı 
fazlanın negatif düzeyde 71,8 milyon TL şeklinde oluşacağı, diğer bir ifadeyle faiz dışı 
fazlanın olmayacağı öngörülmüştür.   

Revize programda ise faaliyetler sonucu oluşacak fonların 146 milyon TL 
olacağı, finansman ihtiyacının 288,9 milyon TL ve borçlanma gereğinin 142,9 milyon 
TL olarak gerçekleşeceği, dönem sonunda 33 milyon TL sermaye ödemesi sonucu faiz 
dışı fazlanın negatif düzeyde 111,5 milyon TL şeklinde olacağı, diğer bir ifadeyle faiz 
dışı fazlanın olmayacağı öngörülmüştür.  

2016 yılı faaliyetleri sonucunda Kurum 6,3 bin TL fon oluşturmuş; yatırımlar, 
stoklar ve sabit kıymetler için toplam 232,1 milyon TL finansman ihtiyacı ve 225,8 
milyon TL borçlanma gereği doğmuştur. Net faiz ödemesinin dahil edilmesinden sonra 
faiz dışı fazla negatif düzeyde 230 milyon TL olarak gerçekleşmiş, 33 milyon TL 
sermaye ödemesi sonucu bu tutar 197 milyon TL’ye gerilemiş, transferler sonrası faiz 
dışı fazla yine negatif düzeyde oluşmuştur.  

Kurum’un ekler arasında yer alan fon akım tablosu incelendiğinde (Ek:8); fon 
kaynaklarının ve kullanımının 463,9 milyon TL olarak gerçekleştiği, fon kaynaklarının 
%56’sının faaliyetlerden sağlanan kaynaklardan, %37’sinin yabancı kaynaklardaki 
artıştan ve %7’sinin sermaye ödemesinden oluştuğu görülmektedir. Sağlanan 
kaynakların %31’i dönen varlıklar için, %7’si duran varlıklar için, %53’ü olağandışı 
faaliyetlerle ilgili olarak kullanılmış, kalan %9’u da temettü ve nakit çıkışı 
gerektirmeyen faaliyet ile ilgili diğer giderler için kullanılmıştır.  

Nakit akım tablosu incelendiğinde ise (Ek:9); dönem başı nakit mevcudu 225,5 
milyon TL’ye dönem içinde 1.353,2 milyon TL nakit girişi eklenmiş, dönem içi nakit 
çıkışları 1.248,5 milyon TL’nin düşülmesi sonucunda, dönem sonu nakit mevcudu 330,2 
milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Böylece, 2016 yılında geçen yıla göre %104,6 milyon 
TL nakit artışı gerçekleşmiştir.  
 2016 yılı Finansman programı büyüklükleri ile aynı dönemdeki fon akım ve nakit 
akışı ile ortaya çıkan tüm bu veriler, Kurumun mevcut finansman yapısının gerektiği 
kadar güçlü olmadığını göstermektedir.  Türkiye’nin ulusal savunmasında son derece 
önemli bir yeri olan Kurumun, daha güçlü ve istikrarlı bir finansal yapıya 
kavuşturulması gerekli görülmektedir. Bu çerçevede, ödenmemiş sermayenin ödenmesi, 
Kurumun yeniden yapılandırılması konusundaki çalışmalara hız verilmesi, fabrikaların 
daha kârlı ve verimli çalışmasına yönelik tedbirlerin alınması, kapasite kullanım 
düzeylerinin yükseltilmesi, AR-GE çalışmalarına ağırlık verilmesi, üretimde 
yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarının sürdürülmesi, MSB ve EGM siparişlerinin 
geç tesliminden kaynaklanan sorunların giderilmesi, özellikle gecikme cezaları 
konusunun çözüme kavuşturulması gerekli görülmektedir. 

C-Giderler: 
Kurumun 2016 yılı giderleri, program ve önceki dönem değerleriyle birlikte 

aşağıda gösterilmiştir. 
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borçlanma gereği doğacağı, dönem sonunda 241,8 milyon TL faiz dışı finansman eksiği 
meydana geleceği, 170 milyon TL sermaye ödemesi sonrası transferler sonrası faiz dışı 
fazlanın negatif düzeyde 71,8 milyon TL şeklinde oluşacağı, diğer bir ifadeyle faiz dışı 
fazlanın olmayacağı öngörülmüştür.   

Revize programda ise faaliyetler sonucu oluşacak fonların 146 milyon TL 
olacağı, finansman ihtiyacının 288,9 milyon TL ve borçlanma gereğinin 142,9 milyon 
TL olarak gerçekleşeceği, dönem sonunda 33 milyon TL sermaye ödemesi sonucu faiz 
dışı fazlanın negatif düzeyde 111,5 milyon TL şeklinde olacağı, diğer bir ifadeyle faiz 
dışı fazlanın olmayacağı öngörülmüştür.  

2016 yılı faaliyetleri sonucunda Kurum 6,3 bin TL fon oluşturmuş; yatırımlar, 
stoklar ve sabit kıymetler için toplam 232,1 milyon TL finansman ihtiyacı ve 225,8 
milyon TL borçlanma gereği doğmuştur. Net faiz ödemesinin dahil edilmesinden sonra 
faiz dışı fazla negatif düzeyde 230 milyon TL olarak gerçekleşmiş, 33 milyon TL 
sermaye ödemesi sonucu bu tutar 197 milyon TL’ye gerilemiş, transferler sonrası faiz 
dışı fazla yine negatif düzeyde oluşmuştur.  

Kurum’un ekler arasında yer alan fon akım tablosu incelendiğinde (Ek:8); fon 
kaynaklarının ve kullanımının 463,9 milyon TL olarak gerçekleştiği, fon kaynaklarının 
%56’sının faaliyetlerden sağlanan kaynaklardan, %37’sinin yabancı kaynaklardaki 
artıştan ve %7’sinin sermaye ödemesinden oluştuğu görülmektedir. Sağlanan 
kaynakların %31’i dönen varlıklar için, %7’si duran varlıklar için, %53’ü olağandışı 
faaliyetlerle ilgili olarak kullanılmış, kalan %9’u da temettü ve nakit çıkışı 
gerektirmeyen faaliyet ile ilgili diğer giderler için kullanılmıştır.  

Nakit akım tablosu incelendiğinde ise (Ek:9); dönem başı nakit mevcudu 225,5 
milyon TL’ye dönem içinde 1.353,2 milyon TL nakit girişi eklenmiş, dönem içi nakit 
çıkışları 1.248,5 milyon TL’nin düşülmesi sonucunda, dönem sonu nakit mevcudu 330,2 
milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Böylece, 2016 yılında geçen yıla göre %104,6 milyon 
TL nakit artışı gerçekleşmiştir.  
 2016 yılı Finansman programı büyüklükleri ile aynı dönemdeki fon akım ve nakit 
akışı ile ortaya çıkan tüm bu veriler, Kurumun mevcut finansman yapısının gerektiği 
kadar güçlü olmadığını göstermektedir.  Türkiye’nin ulusal savunmasında son derece 
önemli bir yeri olan Kurumun, daha güçlü ve istikrarlı bir finansal yapıya 
kavuşturulması gerekli görülmektedir. Bu çerçevede, ödenmemiş sermayenin ödenmesi, 
Kurumun yeniden yapılandırılması konusundaki çalışmalara hız verilmesi, fabrikaların 
daha kârlı ve verimli çalışmasına yönelik tedbirlerin alınması, kapasite kullanım 
düzeylerinin yükseltilmesi, AR-GE çalışmalarına ağırlık verilmesi, üretimde 
yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarının sürdürülmesi, MSB ve EGM siparişlerinin 
geç tesliminden kaynaklanan sorunların giderilmesi, özellikle gecikme cezaları 
konusunun çözüme kavuşturulması gerekli görülmektedir. 

C-Giderler: 
Kurumun 2016 yılı giderleri, program ve önceki dönem değerleriyle birlikte 

aşağıda gösterilmiştir. 
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Kurumun 2016 yılı gider bütçesiyle 1,2 milyar TL gider yapılması öngörülmüş, 
gerçekleşme %21 oranında daha düşük olmak üzere 946 milyon TL düzeyinde olmuştur.  

Giderlerde önceki yıla göre meydana gelen artış ise %12,6 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Giderlerin; %35,1 oranında 331,6 milyon TL’sini ilk madde ve 
malzeme giderleri, %25 oranında 236,5 milyon TL’sini işçi ücret ve giderleri, %17,3 
oranında 163,7 milyon TL’sini memur ve sözleşmeli personel ücret ve giderleri, %13,6 
oranında 128,5  milyon TL’sini dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderleri, %4,1 
oranında 38,6 milyon TL’sini amortisman ve tükenme payları, kalan %4,9 oranında 47,1 
milyon TL’sini de çeşitli giderler, vergi resim ve harçlar ve finansman giderleri 
oluşturmuştur.  Gier kalemlerinin toplam gider içindeki payı yaklaşık geçen yıl 
düzeylerinde gerçekleşmiştir. 

Yukarıda giderler tablosunda yer alan vergi, resim ve harçlar toplamı 21.533 bin 
TL ile Raporun ekleri arasında bulunan vergiler tablosunda (Ek:13) yer alan tahakkuk 
eden vergiler toplamı 22.132 bin TL arasındaki fark; vergiler tablosunda yer alan 
KDV’nin giderler tablosundaki vergi resim ve harçlar hesabında yer almaması, vergiler 
tablosunda yer almayan özel iletişim vergisinin ise giderler tablosundaki vergi, resim ve 
harçlar hesabında yer almasından kaynaklanmıştır. 

Kurumun harcamaları takibe tabi harcamalar ve diğer harcama kalemleri olarak 
ayrılmakta olup, takibe tabi kalemlerdeki onarım giderleri, etüt giderleri, diğer çeşitli 
giderler, sergi tesisleri iştirak giderleri ve reklam, neşriyat ve ilan giderleri ile temsil 
giderlerinin ödeneklerinin Genel Müdürlüğün, diğer harcamalara ait ödeneklerde ise 
İşletme Bütçesi Yönergesinin 32 nci maddesinin 5 inci fıkrasının D bendi ile ödenek 
aktarmalarına Genel Müdürlükte Mali İşler Dairesi Başkanı, işletme ve fabrika 
müdürlüklerinde ise işletme ve fabrika müdürlerinin yetkili olduğu görülmüştür.  

Genel müdürlük ve fabrikalar ile işletmelerin giderleri geçen yıl tutarları ve bütçe 
ödenekleriyle birlikte aşağıda gösterilmiştir. 
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Kurumun 2016 yılı gider bütçesiyle 1,2 milyar TL gider yapılması öngörülmüş, 
gerçekleşme %21 oranında daha düşük olmak üzere 946 milyon TL düzeyinde olmuştur.  

Giderlerde önceki yıla göre meydana gelen artış ise %12,6 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Giderlerin; %35,1 oranında 331,6 milyon TL’sini ilk madde ve 
malzeme giderleri, %25 oranında 236,5 milyon TL’sini işçi ücret ve giderleri, %17,3 
oranında 163,7 milyon TL’sini memur ve sözleşmeli personel ücret ve giderleri, %13,6 
oranında 128,5  milyon TL’sini dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderleri, %4,1 
oranında 38,6 milyon TL’sini amortisman ve tükenme payları, kalan %4,9 oranında 47,1 
milyon TL’sini de çeşitli giderler, vergi resim ve harçlar ve finansman giderleri 
oluşturmuştur.  Gier kalemlerinin toplam gider içindeki payı yaklaşık geçen yıl 
düzeylerinde gerçekleşmiştir. 

Yukarıda giderler tablosunda yer alan vergi, resim ve harçlar toplamı 21.533 bin 
TL ile Raporun ekleri arasında bulunan vergiler tablosunda (Ek:13) yer alan tahakkuk 
eden vergiler toplamı 22.132 bin TL arasındaki fark; vergiler tablosunda yer alan 
KDV’nin giderler tablosundaki vergi resim ve harçlar hesabında yer almaması, vergiler 
tablosunda yer almayan özel iletişim vergisinin ise giderler tablosundaki vergi, resim ve 
harçlar hesabında yer almasından kaynaklanmıştır. 

Kurumun harcamaları takibe tabi harcamalar ve diğer harcama kalemleri olarak 
ayrılmakta olup, takibe tabi kalemlerdeki onarım giderleri, etüt giderleri, diğer çeşitli 
giderler, sergi tesisleri iştirak giderleri ve reklam, neşriyat ve ilan giderleri ile temsil 
giderlerinin ödeneklerinin Genel Müdürlüğün, diğer harcamalara ait ödeneklerde ise 
İşletme Bütçesi Yönergesinin 32 nci maddesinin 5 inci fıkrasının D bendi ile ödenek 
aktarmalarına Genel Müdürlükte Mali İşler Dairesi Başkanı, işletme ve fabrika 
müdürlüklerinde ise işletme ve fabrika müdürlerinin yetkili olduğu görülmüştür.  

Genel müdürlük ve fabrikalar ile işletmelerin giderleri geçen yıl tutarları ve bütçe 
ödenekleriyle birlikte aşağıda gösterilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tablo:9-Harcamalar 
  2015 2016 Yılı 

Harcamalar Gerçekleşen   Bütçe 
Ödeneğin 

Son 
Durumu 

Gerçekleşen    

  TL TL TL TL % 

   Genel Müdürlük 54.296 76.655 76.655 60.694 6 
   Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müd. 40.451 91.202 91.202 48.327 5 
   Barut Fabrikası Müdürlüğü 33.476 41.024 41.024 38.108 4 
   Barutsan Roket ve Pat. Fb.Müd. 61.221 100.166 100.166 74.267 8 
   Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğü 37.075 46.947 46.947 35.657 4 
   Destek Tesisleri İşl. Müdürlüğü 34.392 38.734 39.834 38.877 4 
   Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü 150.473 182.906 182.906 147.682 16 
   Hurda İşletmesi Müdürlüğü 80.584 127.861 127.861 91.725 10 
   Kapsül Fabrikası Müdürlüğü 27.919 31.515 31.515 28.545 3 
   Maksam Mak. ve Maske Fab.Md. 25.185 31.973 31.973 26.442 3 
   Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü 138.529 220.396 220.396 171.118 18 
   Pirinç Fabrikası Müdürlüğü 89.778 102.685 102.685 100.843 11 
   Silah Fabrikası Müdürlüğü 66.995 99.544 99.544 83.769 9 

Toplam 840.373 1.191.607 1.192.707 946.054 100 

2016 yılında gerçekleştirilen giderler içinde en büyük paylaqrın sırasıyla %18 
oranıyla Mühimmat Fabrikası giderlerine, %16 oranıyla Gazi Fişek Fabrikası 
giderlerine, %11 oranıyla Pirinç Fabrikası giderlerine ve %10 oranıyla Hurda İşletmesi 
giderlerine ait olduğu görülmektedir. 

D-Tedarik işleri: 
MKE Genel Müdürlüğünün tedarik işleri ile buna ilişkin sözleşme uygulamaları 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu 
kanunlara uygun hazırlanan yönetmelikler çerçevesinde yürütülmektedir. 

Kurum, kamu ihale mevzuatı hükümlerine tabi olmakla beraber, savunma 
sanayiinde faaliyet göstermesi nedeniyle faaliyet konusu üretimle ilgili alımlarda, 4734 
sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinin (b) bendi çerçevesinde istisna kapsamından 
faydalanmaktadır. 

Bu bende göre, “Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna 
veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya 
mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması 
gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren 
hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri” ne ait ihaleleri istisna 
kapsamında tutmuştur. 

 Kurum tarafından bu kapsamda gerçekleştirilecek alımlarda uygulanacak usul 
ve esaslar; Bakanlar Kurulu’nun 27.9.2010 tarih ve 2010/1091 sayılı kararıyla kabul 
edilmiş ve 11.12.2010 tarih ve 27782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
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Bu esasların 32’nci maddesinde “Bu Esaslarda belirtilen mal, hizmet ve yapım 
işlerinden, 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde 
Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanunun 4’üncü maddesi uyarınca 
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan liste kapsamında bulunanlar için 
savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde 
yürütüleceğine dair Milli Savunma Bakanlığı’ndan çerçeve karar alınır. Bu liste 
kapsamında bulunmayan mal, hizmet ve yapım işlerinde ise savunma, güvenlik veya 
istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütüleceğine dair Milli 
Savunma Bakanlığı’ndan karar alınır.” hükmüne yer verilmiştir. 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Tarafından 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 3 üncü Maddesi (b) Bendi Kapsamında yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” Bakanlar Kurulunca 1.5.2017 tarihinde kabul 
edilmiş ve 03.06.2017 tarih ve 30085 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
konulmuştur. 

Diğer yandan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) bendi 
uyarınca, “kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet 
üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine 
garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse 
edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli her yıl İhale Kurumunca 
yeniden belirlenen ve bu tutarı aşamayan mal veya hizmet alımları” istisna 
kapsamındadır. 

Bu istisna tutarı 7.726.990-TL olarak uygulanmakta iken, 2016/1 Nolu Kamu 
İhale Genel Tebliği ile 1.2.2016-31.01.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 
8.168.201 TL’ye yükseltilmiştir. 

MSB’nin görüşleri doğrultusunda “Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel 
Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik Taslağı’nda değişiklikler yapılarak Yönetim Kurulunun 06.04.2016 tarih ve 
122 sayılı kararıyla kabul edilmiş ve MSB’ye gönderilmiş; ilgili kurumların görüş ve 
değerlendirmelerinden sonra son şekli verilen yönetmelik 25.04.2017 tarih ve 30048 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe konulmuştur.  

Kurum’un yurt içi mal alımları yetki limitleri dâhilinde işletme ve fabrikaların 
bünyelerindeki Ticaret müdürlüklerince, yetki limitlerini aşan mal alımları ile yurt 
dışından yapılan mal alımları ise İkmal Dairesi Başkanlığınca yapılmaktadır. İkmal 
Dairesi Başkanlığı; iç alım ile dış alım şube müdürlüklerinden oluşmaktadır. Genel 
Müdürlük hizmet alımları ise İdari Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra işletme ve fabrikaların hizmet alımları da kendi 
bünyelerindeki Ticaret servisleri tarafından yapılmaktadır. 

1- Alımlar: 
a) İlk madde malzeme ve emtia alımları: 
Kurumun 2016 yılı ilk madde  malzeme ve ticari mal alımları program ve geçen 

yıl rakamlarıyla birlikte aşağıda gösterilmiştir.  
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Tablo :10 Alımlar tablosu 
    2016 
  2015                       

Gerçekleşen 
  

Program ödeneği 
Gerçekleşen 

  

Ödeneğin   
İlk 

durumuna 
göre 

sapma      
% 

                A l ı m l a r İlk   
durum 

Son    
durum   

  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

1-İlk maddeler (madeni 
malzeme)           
  - İç 106.453 170.370 128.705 122.867 (28) 
  - Dış 2.114 35.951 11.104 7.323 (80) 

Toplam (1) 108.567 206.321 139.809 130.190 (37) 
2-Yardımcı mad.(avandanlık, 
takım ve alet)           
  - İç 6.619 8.348 8.279 8.082 (3) 
  - Dış 1.240 1.964 1.856 1.727 (12) 

Toplam (2) 7.859 10.312 10.135 9.809 (5) 
3-Yakıtlar yağlar ve kimyevi 
maddeler           
  - İç 34.255 37.547 26.984 16.627 (56) 
  - Dış 13.253 26.527 20.308 7.106 (73) 

Toplam (3) 47.508 64.074 47.292 23.734 (63) 
4-Çeşitli malzemeler:           
  - İç 17.316 26.540 26.285 20.647 (22) 
  - Dış 1.228 490 1.780 1.298 165  

Toplam (4) 18.544 27.030 28.065 21.945 (19) 
5-Üretim aksamı ve kısmi 
kompleler:           
  - İç 27.974 31.494 38.168 38.169 21  
  - Dış 212 3.376 1.972 66 (98) 

Toplam (5) 28.186 34.870 40.140 38.235 10  
6- Ticari Mallar:           
  - İç 121.178 151.125 260.824 247.918 64  
  - Dış 47.121 50.000 50.000 29.276 (41) 

Toplam (6) 168.299 201.125 310.824 277.194 38  
İç alımlar toplamı 313.795 425.424 489.245 454.310 7  
Dış alımlar toplamı 65.168 118.308 87.020 46.796 (60) 

Genel Toplam 378.963 543.732 576.265 501.106 (8) 
Verilen Sipariş Avansları 34.589 20.520 33.650 33.650   

* Tabloya Kurum içi irsalat ve iç üretim yolu ile tedarik edilen ilk madde ve malzeme tutarları dâhil 
edilmemiştir. 

 

Kurumun 2016 yılı ilk madde malzeme ve ticari mal alımları toplamı geçen 
yıldan %32,2 fazlasıyla 501,1 miyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bunun 277,2 milyon 
TL’si ticari mal alımlarına, 223,9 milyon TL’si ilk madde ve malzeme alımlarına aittir 
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Yine toplam alımların %90,7 oranında 454,3 milyon TL’sini iç alımlar, %9,3 oranında 
46,8 milyon TL’sini dış alımlar oluşturmuştur.  

İç alımlar toplamında Alım Programının ilk durumuna göre %7 fazla, son 
durumuna göre %7 noksan gerçekleşme olurken, dış alımlarda ilk duruma göre %60, 
son duruma göre ise  %46 oranında noksan gerçekleşme olmuştur. Diğer bir ifadeyle iç 
alımlar öngörülene yakın düzeylerde gerçekleşirken, dış alımlarda önemli sapma 
meydana gelmiştir. Bunun en önemli nedenlerinden biri de bazı ülkelerin yaşanan 
gelişmeleri bahane ederek Türkiye’ye hammadde ve silah satmaktan imtina etmeleridir. 

Kanunen Türkiye’ye girmesinde sakınca bulunmayan silah ve fişeklerin ithal 
edilme yetkisi Savunma Sanayi Müsteşarlığına (SSM) ait olup MKE ile ilgili 
Müsteşarlık arasında imzalanan protokol ile Kurum yetkilendirilmiştir. 5201 sayılı 
“Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi 
Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun”, 6136 sayılı “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanun” ve 3238 sayılı “Savunma Sanayii Müsteşarlığının 
Kurulması Hakkında Kanun” larla ilgili yönetmelik hükümlerine göre Kurum, sivil 
ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak, silah ve fişek ithalatı ve yerli üretimin satışı 
ile görevlendirilmiştir. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi ve verilen görevin yerine 
getirilmesi için söz konusu alımlar 1990 yılından beri (piyasada satılan silahların 
miktarları SSM ve MKE tarafından önceden belirlenmekte) Kurum tarafından ithal 
edilmektedir. 

Yine Kurumca üretimi yapılan silah ve teçhizata ait bazı hammaddelerin ithalatı 
da gerçekleştirilmektedir. 

2016 yılındaki 46,8 milyon TL tutarındaki dış alımların 29,3 milyon TL’si ticari 
mal, 17,5 milyon TL’si hammaddedir. 

İthal edilen ticari mallar satış amaçlı temin edilen tabanca, tüfek ve muhtelif 
fişeklere aittir.  

Diğer yandan iç alımlar toplamı 454,3 milyon TL’nin %54,6 oranında 247,9 
milyon TL’si de iç piyasadan temin edilip satılan silahlara ait bulunmaktadır. İç piyasada 
muhtelif üreticilerce üretilen silahlar konsinye şeklinde MKE tarafından satılmaktadır.   

Yukarıda değinildiği üzere, gerek 2016 yılında, gerekse incelemelerin sürdüğü 
2017 yılında, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrası yaşanan gelişmeler bahane 
edilerek başta Almanya olmak üzere bazı ülkelerin kendi firmalarına MKE’ye 
hammadde ve silah satışına izin vermedikleri, dolayısıyla Kurumun bundan olumsuz 
etkilendiği belirlenmiştir. 

MKE’nin çeşitli birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Bakanlıkça çıkılan 
ihalelere özellikle bazı Avrupa ülkelerindeki satıcı firmaların teklif vermekten imtina 
ettikleri, teklif verdikleri bazı dosyalarla ilgili olarak ise kendi yetkli makamlarından 
ihraç izni alamamaları nedeniyle alım sözleşmelerinin iptal edildiği, bazı ihale 
dosyalarında ihraç izinlerinin bir yılı aşkın süredir beklediği, bazı dosyalarda ise 
bankaların ödemeye ve kesin teminat vermeye aracılık etmekten kaçındıkları 
gözlenmektedir. 
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2016 yılında sözleşmeleri imzalanan 27.500 kg çift bazlı barut, 10.000 kg M61 
ve 30.000 kg M62 Mermi Gömlek Yüksüğü, 1.200.000 adet kısa tabanca fişeği, 
20.000.000 adet Parabellum kapsüllü kovan, 500.000 adet kısa tabanca fişeği alımları 
için ilgili firmalara Almanya makamları ihraç izni vermediğinden sözleşmeler iptal 
edilmiştir.  

Yine 2015 yılında sözleşmesi imzalanan 800 adet OBA mühimmatı ile 2016 
yılında sözleşmeleri imzalanan 2100 adet modüler barut sistemi ve 1 adet Değiştirilebilir 
Namlulu Test Silahı ve yedek parçalarının temini ile ilgili olarak uzun süredir Alman 
firmasınca ihraç izni beklendiği anlaşılmıştır. 

Diğer yandan; muhtelif HMX ve RDX kimyasalları ile ilgili olarak Fransız 
firması ile imzalanmak istenen sözleşme Fransız bankaları ile kesin teminat konusunda 
yaşanan sıkıntı nedeniyle imzalanamamış; bir başka tedarik konusu muhtelif CXM ve 
HMX malzemelerinin temini için ilgili Fransız firması ile imzalanan  sözleşme de yine 
Fransız bankaları ile kesin teminat konusunda yaşanan sıkıntı nedeniyle yürürlüğe 
konulamamıştır. Yine daha önce bir Fransız firmasından temin edilen Kompozisyon B 
malzemesi için bankaların aracılık etmek istememeleri nedeniyle 2017 yılı için teklif 
alınamadığı anlaşılmıştır. 

Bu ve benzer sorunlar yapılan yazışmalara ve girişimlere rağmen devam 
etmektedir. Bu konuda alternatif tedarik imkanları da araştırılmalıdır. 

Tüm bu gelişmeler dışa bağımlılığın olabildiğince ortadan kaldırılmasının ve 
üretimde yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmesinin 
önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. 

Kurumun yurt dışından temin ettiği ürünlerin, özellikle üretim faaliyetlerinde 
kullandığı hammade ve malzemelerin yurt içinde üretimi imkanları araştırılmalı, bu 
konuda yoğun çaba ve girişimlerde bulunulmalı ayrıca AR-GE çalışmalarına ağırlık 
verilmelidir. Bu açıklamalar çerçevesinde; 

Kurumun fabrikaları ve diğer ilgili birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
yurt dışından temini gereken muhtelif  hammadde, malzeme ve ürünlerin tedariki için 
çıkılan ihalelere son zamanlarda bazı ülkelerin teklif vermekten imtina ettikleri, yurt dışı 
satıcılara yetkili makamlarınca ihraç izni verilmemesi nedeniyle bazı sözleşmelerin iptal 
edildiği, bir kısmı ile ilgili ihraç izinlerinin bir yılı aşkın süredir beklediği, bazılarında 
ise yurt dışı bankaların ödemeye ve kesin teminat vermeye aracılık etmekten 
kaçındıkları, dolayısıyla Kurumun üretim ve işletme faaliyetlerinin bu durumdan 
olumsuz yönde etkilendiği belirlenmiştir. Tüm bu gelişmeler dışa bağımlılığın 
olabildiğince ortadan kaldırılmasının ve üretimde yerlileştirme ve millileştirme 
çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmesinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu 
itibarla; yurt dışından temininde sorun yaşanan malzeme ve ürünlerle ilgili alternatif 
tedarik imkanlarının araştırılmasının yanı sıra, ithal ürünlerin, özellikle üretim 
faaliyetlerinde kullanılan hammadde ve malzemelerin yurt içinde üretimi sağlanarak 
mamullerin tümüyle yerlileştirilmesi ve millileştirilmesini sağlamak üzere ilgili kurum, 
kuruluş ve paydaşlar ile yerli sanayiciler nezdinde yoğun çaba ve girişimlerde 
bulunulması, bu konuda AR-GE çalışmalarına ağırlık verilmesi önerilir. 
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MKE Genel Müdürlüğü ile fabrika müdürlüklerinin 2016 yılında iç piyasadan 
yapmış olduğu ihaleler üzerinde yapılan incelemelerde, mal ve hizmet alımlarına ilişkin 
bazı ihalelerde katılımcı sayısının sınırlı sayıda olmasının yanı sıra bazı alımlarda tek 
teklif ile ihalelerin sonuçlandırıldığı ve bu nedenle ihaleden beklenen rekabet fiyat 
avantajından kimi zaman yeterince yararlanılamadığı belirlenmiştir. Bununla birlikte 
incelemelerin sürdüğü dönemde 4734 sayılı Kanunun 3/b ve 3/g maddelerine istinaden 
yapılacak alımlara ilişkin iç mevzuatta bazı düzenlemelere gidildiği, ayrıca  Kurum 
personeline Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi ve Teknoloji Eğitim Merkezi 
(SATEM) Komutanlığında, Kurum Hizmet İçi ve Kurum dışı ilgili kuruluşlarda eğitim 
aldırıldığı, tedarikçi kabiliyetlerinin belirlenmesi doğrultusunda fuar, firma ziyaretleri 
vb. imkânların değerlendirilmesi için girişimlere başlanması konusunda sistematik bir 
yaklaşımın oluşturulmaya çalışıldığı gözlenmiştir. 

Mal ve hizmet alım ihalelerinde olabildiğince katılımcı sayısının artırılması ve 
daha geniş rekabet ortamı sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi önerilir. 

b) Hizmet Alımları: 
Kurumun 2016 yılında gerçekleştirdiği hizmet alımları, program ve revize 

ödeneklerinin yanı sıra geçen yıl değerleriyle birlikte aşağıda gösterilmiştir. 
Tablo: 11-Hizmet Alımları 

       Alımlar  
 

2015 
Gerçekleşen 

2 0 1 6 
Program Ödeneği 

Gerçekleşen  

Ödeneğin 
ilk 

durumuna 
göre sapma 

Ödeneğin 
son 

durumuna   
göre 

sapma 

İlk 
durum 

Son 
durum 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % % 
1- Temizlik  9.994 10.271 13.030 12.869 25 (1) 
2- Personel taşıma 4.028 4.971 5.512 5.195 5 (6) 
3- Yemek 7.985 9.657 10.454 10.053 4 (4) 
4- Hurda kesim, 
söküm, pres, yükleme, 
boşaltma ,nakliyesi  37.615 53.751 54.532 42.382 (21) (22) 
5- Koruma ve 
güvenlik-itfaiye 10.395 13.024 15.888 14.589 12 (8) 
6- Araç Kiralama 3.542 3.986 4.680 4.540 14 (3) 
7- Tahmil-tahliye, 
lokal, bahçe ve sağlık 6.045 6.164 7.563 8.025 30 6 

Toplam 79.604 101.824 111.659 97.653 (4) (13) 

Kurum, yedi ayrı konuda hizmet alımı gerçekleştirmekte olup bunlar her yıl 
Bakanlar Kurulu Kararıyla uygulamaya konulan Genel Yatırım ve Finansman Programı 
Kararnamesinde belirlenen hizmet alım tavan çerçevesinde Kamu İhale Kanunu ile ilgili 
yönetmelik ve yönergeler dâhilinde gerçekleştirilmektedir. Program hedefleri ve işletme 
bütçesi kısıtları dâhilinde, ihale yoluyla alınacak hizmet tutarı, Kararnamenin 22’nci 
maddesinin birinci fıkrası uyarınca Hazine Müsteşarlığı tarafından bildirilecek olan 
tutarı aşmamaktadır. 
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MKE Genel Müdürlüğü ile fabrika müdürlüklerinin 2016 yılında iç piyasadan 
yapmış olduğu ihaleler üzerinde yapılan incelemelerde, mal ve hizmet alımlarına ilişkin 
bazı ihalelerde katılımcı sayısının sınırlı sayıda olmasının yanı sıra bazı alımlarda tek 
teklif ile ihalelerin sonuçlandırıldığı ve bu nedenle ihaleden beklenen rekabet fiyat 
avantajından kimi zaman yeterince yararlanılamadığı belirlenmiştir. Bununla birlikte 
incelemelerin sürdüğü dönemde 4734 sayılı Kanunun 3/b ve 3/g maddelerine istinaden 
yapılacak alımlara ilişkin iç mevzuatta bazı düzenlemelere gidildiği, ayrıca  Kurum 
personeline Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi ve Teknoloji Eğitim Merkezi 
(SATEM) Komutanlığında, Kurum Hizmet İçi ve Kurum dışı ilgili kuruluşlarda eğitim 
aldırıldığı, tedarikçi kabiliyetlerinin belirlenmesi doğrultusunda fuar, firma ziyaretleri 
vb. imkânların değerlendirilmesi için girişimlere başlanması konusunda sistematik bir 
yaklaşımın oluşturulmaya çalışıldığı gözlenmiştir. 

Mal ve hizmet alım ihalelerinde olabildiğince katılımcı sayısının artırılması ve 
daha geniş rekabet ortamı sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi önerilir. 

b) Hizmet Alımları: 
Kurumun 2016 yılında gerçekleştirdiği hizmet alımları, program ve revize 

ödeneklerinin yanı sıra geçen yıl değerleriyle birlikte aşağıda gösterilmiştir. 
Tablo: 11-Hizmet Alımları 

       Alımlar  
 

2015 
Gerçekleşen 

2 0 1 6 
Program Ödeneği 

Gerçekleşen  

Ödeneğin 
ilk 

durumuna 
göre sapma 

Ödeneğin 
son 

durumuna   
göre 

sapma 

İlk 
durum 

Son 
durum 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % % 
1- Temizlik  9.994 10.271 13.030 12.869 25 (1) 
2- Personel taşıma 4.028 4.971 5.512 5.195 5 (6) 
3- Yemek 7.985 9.657 10.454 10.053 4 (4) 
4- Hurda kesim, 
söküm, pres, yükleme, 
boşaltma ,nakliyesi  37.615 53.751 54.532 42.382 (21) (22) 
5- Koruma ve 
güvenlik-itfaiye 10.395 13.024 15.888 14.589 12 (8) 
6- Araç Kiralama 3.542 3.986 4.680 4.540 14 (3) 
7- Tahmil-tahliye, 
lokal, bahçe ve sağlık 6.045 6.164 7.563 8.025 30 6 

Toplam 79.604 101.824 111.659 97.653 (4) (13) 

Kurum, yedi ayrı konuda hizmet alımı gerçekleştirmekte olup bunlar her yıl 
Bakanlar Kurulu Kararıyla uygulamaya konulan Genel Yatırım ve Finansman Programı 
Kararnamesinde belirlenen hizmet alım tavan çerçevesinde Kamu İhale Kanunu ile ilgili 
yönetmelik ve yönergeler dâhilinde gerçekleştirilmektedir. Program hedefleri ve işletme 
bütçesi kısıtları dâhilinde, ihale yoluyla alınacak hizmet tutarı, Kararnamenin 22’nci 
maddesinin birinci fıkrası uyarınca Hazine Müsteşarlığı tarafından bildirilecek olan 
tutarı aşmamaktadır. 

 

 
 

2016 yılı KİT Genel yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin 
Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliği’in 12 nci maddesinde; 

“Teşebbüsler ihale yoluyla yaptırdıkları hizmet alımlarına ilişkin olarak, her bir 
ihale bazında; 

a) Hizmet alımının niteliği (araç kiralama, temizlik ve benzeri) ve gerekçesi, 
b) Alt dağılımları belirtilmek suretiyle, ihalenin her bir yıla isabet edecek ve 

sözleşme süresince oluşacak toplam maliyeti, 
c) İhalenin kaç yıllık olduğu ve sözleşmenin geçerli olduğu başlangıç/bitiş 

tarihleri, 
ç) İhale kapsamında kaç kişi çalıştırıldığı ve çalışanların unvan bazında aylık 

ortalama ücretleri, 
d) Bu alanda hangi tarihten bu yana hizmet alımı yapıldığı, 
e) Hizmet alımına, mevcut ihalenin bitişinden sonra da ihtiyaç duyulup 

duyulmayacağı, duyulacaksa hizmetin dışarıdan alınmasına hangi tarihe kadar devam 
edileceği hakkında detaylı bilgiler içeren yıllık bir rapor hazırlayarak Hizmet Alımları 
Bilgi Formu ile birlikte Hazine Müsteşarlığına, Kalkınma Bakanlığına, DPB ’ye, 
Sayıştay Başkanlığına ve ilgisine göre ÖİB ’ye Mart ayı sonuna kadar gönderir” 

hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle, MKE Genel Müdürlüğünün ihale yoluyla 
yaptırdığı/satın aldığı hizmet alımlarına ilişkin ilgili Tebliğde geniş olarak yer alan 
bilgilerin her yılın Mart ayı itibarıyla Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi hususuna 
işaret olunur. 

2016 yılında Kurum tarafından 97,7 milyon TL tutarında hizmet alımı 
gerçekleştirilmiştir. Hizmet alımları tutarı ödeneğin ilk durumuna göre %4, son 
durumuna göre %13 noksan gerçekleşmiş; geçen yıla göre ise %22,7 oranında artış 
meydana gelmiştir. 

Hizmet alımlarının ağırlıklı kısmını %43,4 oranıyla hurda kesim, söküm, pres, 
yükleme, boşaltma ve nakliyesi oluşturmaktadır. 

MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü tarafından yapılan hurda üretimi hizmet alım 
tutarı 2016 yılında geçen yıla göre %12,7 oranında artışla 42,4 milyon TL olarak 
gerçekleşmiştir.  

 Hurda üretimi gerek bazı fabrikaların önemli bir girdisi olma özelliği gerekse 
ticari bir mal olma vasfından dolayı Kurumun kârlılık durumunu da olumlu etkilemesi 
bakımından çok önem arz eden bir husus olmaktadır. Bu nedenle hurda üretimi 
konusunda her geçen yıl performans kaybı yaşayan Kurumun hurda işletmeciliği 
konusundaki aksaklıkların giderilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.   

Hurda temini konusunda ortaya çıkan aksaklıklara özetle aşağıda yer verilmiştir: 
a) Kamu Kurum ve Kuruluşları hurdaya ayırarak verecekleri malzeme ve 

araçlarını yıllık olarak planlı ve programlı bir şekilde MKE’ye yazılı olarak 
bildirmemektedir.  Yazı ile sorulmasına rağmen birkaç kurumun dışında cevap 
verilmemektedir. Dolayısıyla yıllık nakliye hizmeti ihalesi ile gerçekleştirilen hurda 
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nakliye hizmeti alımı, büyük oranda istatistiki verilere dayalı takribi tonajlar üzerinden 
ihale edilmek zorunda kalınmaktadır. 

b) Ekonomik değeri olmayan ve nakliyesi halinde Kurum zararına olacak ahşap, 
tekstil vb. malzemelerin hurda mevzuatı kapsamında Kurumca alınmasında çeşitli 
sıkıntılar yaşanmakta, bu tür malzemeye bertaraf lisansına sahip firmalardan çoğunlukla 
yerinde satış yöntemiyle de teklif verilmediği gözlenmektedir. 

c) Çöp niteliğinde olan ve hurda mevzuatı kapsamında olmayan malzemeler ile 
Ömrünü Tamamlamış Lastikler (ÖTL) Kuruma verilmeye çalışılmaktadır. Çöp vasfına 
gelmiş malzemeleri çoğu zaman Belediyeler çöp sahasına kabul etmemekte veya kabul 
etmesi halinde ise büyük maliyetler talep etmektedir.  

d) TEİAŞ Havai İletim Hatları ile ilgili hatların söküm aşamasında sorunlar 
yaşanmaktadır. Havai iletim hatlarının uzmanlık gerektiren bir söküm işi olması 
dolayısıyla sevk ekip personelinin ve Kurumun ihtisası olmamasının yanı sıra, konu 
Hurda İşletmesi Müdürlüğü görev alanında yer almamaktadır. Bazı Kamu kurum ve 
kuruluşları hurda mevzuatını gerekçe göstererek bu ve benzeri tesislerini ve binalarının 
söküm ve yıkım gibi işlerini de Hurda İşletmesinden talep etmektedir. Bu iş karşılığında 
havai iletim hattı, trafo merkezi, tesis, fabrika gibi hurdaların verilmesini ön koşula 
bağlamaları Hurda İşletmesinin hem hurda nakliyesi suretiyle toplama işini olumsuz 
yönde etkilemekte, hem de bu tür ihtisas gerektiren demontaj işlerinin bilinmemesinden 
kaynaklı birçok risklerle karşı karşıya kalınmaktadır. 

e) Başta belediyeler olmak üzere bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kendi iç 
mevzuatlarını veya diğer mevzuatı gerekçe göstererek hurdalarını piyasaya satma 
yoluna gitmeleri Kurumun kaynak kaybına yol açmaktadır.  İncelemelerde bu konuda 
kamu kurum ve kuruluşları aleyhine açılmış derdest dava sayısının Haziran/2017 ayı 
itibarıyla 63’e yükseldiği belirlenmiştir. Davalarının önemli bir kısmının MKE lehine 
sonuçlandığı, kamu kuruluşlarının hurdalarını piyasaya satmak için açtıkları ihalelerin 
çoğunlukla mahkemelerce iptal edildiği belirlenmiştir. Kamu kurumlarının hurdalarını 
MKE’ye devrinde ortaya çıkan aksaklıklarda hurda mevzuatının güncel olmamasının ve 
cezai yaptırım içermemesinin önemli rolü bulunmaktadır.  

f) Ülke genelinde görev yapan sevk ekip personelinin, farklı illerde birçok kurum 
ve yere intikal etmesi gerekebildiğinden birden fazla gün ulaşımda harcanmış olunan 
bedeller ile otel masrafları, Harcırah Kanunu gereğince ödenen meblağı aşabilmektedir. 
Bu durum çalışma performansını olumsuz etkilemektedir. Diğer yandan Hurda İşletmesi 
Tedarik Müdürlüğünde çalışma koşulları itibarıyla yeni personel alımında güçlükler 
çekilmektedir. 2016 yılında KPSS aracılığı ile atama yapılan personel 
bulunmamaktadır. Müdürlüğe yeni atanan bir kısım personelin çeşitli yollarla (KPSS, 
tayin v.s.) başka kurumlara istifa veya tayin suretiyle ayrıldığı gözlenmektedir. 

g) Milli Emlak ve Mal Müdürlükleri trafikten çekilen ve sahiplerince aranmayan 
farklı hukuki ve fiziki sorunları bulunan araçları Hurda İşletmesine teslim edilmek 
istenmektedir. Geçmişte de bu tür araçların müsadere edilmiş, yakalama kararlı, parka 
çekilmiş, tescil belgesi bulunmayan, motor veya şase nosu değiştirilmiş, yanmış, ağır 
hasarlı v.b. araçları MKEK’ye hurda vasfında teslimi neticesinde çevre yönetim sistemi 
üzerinden araç bertaraf formu düzenlenememektedir. ÖTA Yönetmeliği aynı zamanda 
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nakliye hizmeti alımı, büyük oranda istatistiki verilere dayalı takribi tonajlar üzerinden 
ihale edilmek zorunda kalınmaktadır. 

b) Ekonomik değeri olmayan ve nakliyesi halinde Kurum zararına olacak ahşap, 
tekstil vb. malzemelerin hurda mevzuatı kapsamında Kurumca alınmasında çeşitli 
sıkıntılar yaşanmakta, bu tür malzemeye bertaraf lisansına sahip firmalardan çoğunlukla 
yerinde satış yöntemiyle de teklif verilmediği gözlenmektedir. 

c) Çöp niteliğinde olan ve hurda mevzuatı kapsamında olmayan malzemeler ile 
Ömrünü Tamamlamış Lastikler (ÖTL) Kuruma verilmeye çalışılmaktadır. Çöp vasfına 
gelmiş malzemeleri çoğu zaman Belediyeler çöp sahasına kabul etmemekte veya kabul 
etmesi halinde ise büyük maliyetler talep etmektedir.  

d) TEİAŞ Havai İletim Hatları ile ilgili hatların söküm aşamasında sorunlar 
yaşanmaktadır. Havai iletim hatlarının uzmanlık gerektiren bir söküm işi olması 
dolayısıyla sevk ekip personelinin ve Kurumun ihtisası olmamasının yanı sıra, konu 
Hurda İşletmesi Müdürlüğü görev alanında yer almamaktadır. Bazı Kamu kurum ve 
kuruluşları hurda mevzuatını gerekçe göstererek bu ve benzeri tesislerini ve binalarının 
söküm ve yıkım gibi işlerini de Hurda İşletmesinden talep etmektedir. Bu iş karşılığında 
havai iletim hattı, trafo merkezi, tesis, fabrika gibi hurdaların verilmesini ön koşula 
bağlamaları Hurda İşletmesinin hem hurda nakliyesi suretiyle toplama işini olumsuz 
yönde etkilemekte, hem de bu tür ihtisas gerektiren demontaj işlerinin bilinmemesinden 
kaynaklı birçok risklerle karşı karşıya kalınmaktadır. 

e) Başta belediyeler olmak üzere bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kendi iç 
mevzuatlarını veya diğer mevzuatı gerekçe göstererek hurdalarını piyasaya satma 
yoluna gitmeleri Kurumun kaynak kaybına yol açmaktadır.  İncelemelerde bu konuda 
kamu kurum ve kuruluşları aleyhine açılmış derdest dava sayısının Haziran/2017 ayı 
itibarıyla 63’e yükseldiği belirlenmiştir. Davalarının önemli bir kısmının MKE lehine 
sonuçlandığı, kamu kuruluşlarının hurdalarını piyasaya satmak için açtıkları ihalelerin 
çoğunlukla mahkemelerce iptal edildiği belirlenmiştir. Kamu kurumlarının hurdalarını 
MKE’ye devrinde ortaya çıkan aksaklıklarda hurda mevzuatının güncel olmamasının ve 
cezai yaptırım içermemesinin önemli rolü bulunmaktadır.  

f) Ülke genelinde görev yapan sevk ekip personelinin, farklı illerde birçok kurum 
ve yere intikal etmesi gerekebildiğinden birden fazla gün ulaşımda harcanmış olunan 
bedeller ile otel masrafları, Harcırah Kanunu gereğince ödenen meblağı aşabilmektedir. 
Bu durum çalışma performansını olumsuz etkilemektedir. Diğer yandan Hurda İşletmesi 
Tedarik Müdürlüğünde çalışma koşulları itibarıyla yeni personel alımında güçlükler 
çekilmektedir. 2016 yılında KPSS aracılığı ile atama yapılan personel 
bulunmamaktadır. Müdürlüğe yeni atanan bir kısım personelin çeşitli yollarla (KPSS, 
tayin v.s.) başka kurumlara istifa veya tayin suretiyle ayrıldığı gözlenmektedir. 

g) Milli Emlak ve Mal Müdürlükleri trafikten çekilen ve sahiplerince aranmayan 
farklı hukuki ve fiziki sorunları bulunan araçları Hurda İşletmesine teslim edilmek 
istenmektedir. Geçmişte de bu tür araçların müsadere edilmiş, yakalama kararlı, parka 
çekilmiş, tescil belgesi bulunmayan, motor veya şase nosu değiştirilmiş, yanmış, ağır 
hasarlı v.b. araçları MKEK’ye hurda vasfında teslimi neticesinde çevre yönetim sistemi 
üzerinden araç bertaraf formu düzenlenememektedir. ÖTA Yönetmeliği aynı zamanda 

 

 
 

araçların bütünlüğünün olması, motor ve şase numaralarının kayıtlarla tutarlı olması, 
ilişiksiz belgesi bulunması, araç bilgi özetinin bulunması gibi koşulları içermektedir. 
Kamu kurumları ile Milli Emlak ve Mal Müdürlüklerince bu tür araçların eksiklikleri 
bulunduğundan tesliminde sorunlar oluşturmaktadır. Teslim alınması halinde ileride 
Araç Bertaraf Formu düzenlenemediğinden kayıtlardan düşülememesi ve vergi kaydı 
ile trafik tescil kayıtlarının açık kalması sorunu oluşturmaktadır. Vatandaşlar ve Milli 
Emlak Müdürlüklerinden bu tür sorunlarla ilgili başvurular sürekli alınmaktadır. 
Dolayısıyla vatandaşlarla Kurum karşı karşıya kalabilmektedir. 

h) Tehlikeli atıkların kurumlardan alınırken Çevre Mevzuatı gereğince “ulusal 
atık taşıma formu (UATF)” atık üreticisi kurumların bazıları tarafından temin 
edilmediğinden teslimat işleminde aksama ve sorun yaşanmaktadır. 

I) ÖTL lastik hurdası ile Karkas lastik hurdasının Ömrünü Tamamlamış 
Lastiklerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre kurumlarda ayrıştırılmış 
olması ve ÖTL’lerin lastik üreticileri veya yetkili satıcılarına veya lisanslı bertarafçı 
firmalara bedelsiz teslim edilmesi gerekmektedir. Ancak, uygulamada kurum ve 
kuruluşların protokolden kaynaklı ÖTL lastiklerini ayrıştırılmadan MKEK tarafından 
alınmasında ısrar etmesi ve yazılı olarak sürekli bildirim yapması sorun teşkil 
etmektedir. MKEK’nin ÖTL lastik hurdası için işleme ve bertaraf tesisi bulunmamakta 
olup, ilgili yönetmelik gereği kamu kurum ve kuruluşları ÖTL lastiklerini, Karkas 
vasfındaki lastiklerden ayırarak, bertaraf ve toplama lisansı bulunan firmalara teslim 
etmeleri gerekmektedir. 

Hurda temininde ortaya çıkan aksaklıklar Kurumun üretim faaliyetlerini de 
olumsuz etkilemektedir. Bu konudaki değerlendirmelere ve Hurda İşletme Müdürlüğü 
faaliyetlerine Raporun İşletme Çalışmaları bölümü Üretim ve Maliyetler alt bölümünde 
ayrıntılı olarak yer verilmiştir. 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının hurdalarını MKE Kurumuna devrine ilişkin 
yürürlükteki mevzuat hükümlerine rağmen, hurdalarını Kuruma devretmek yerine 
çeşitli şekillerde değerlendirme yoluna giden, başta belediyeler olmak üzere, ilgili 
kurum ve kuruluşlar nezdindeki takibin ve gerekli hukuki girişimlerin sürdürülmesi; 
Hurda alımlarındaki gecikmelerin önüne geçilmesi amacıyla personel eksikliğinin 
giderilmesi, Kurumun hurda alımlarına ilişkin mevzuatın güncellenmesi konusundaki 
girişimlerin sürdürülmesi, bu konuda Kurumun yeniden yapılanma çalışmalarına ilişkin 
muhtemel yasal düzenleme çalışmalarında bu hususun gözetilmesi önerilir. 

2- Taşıma ve Gümrükleme: 
Kurum tarafından dış ülkelerden satın alınan malzemelerin, yurda taşınması 

teslim yerlerine göre hava, deniz ve kara yollarıyla yapılmakta, sözleşme gereği Kurum 
tarafından gerçekleştirilen taşıma faaliyetleri ihale yoluyla belirlenen nakliyeci 
firmalara yaptırılmaktadır. 

3- İlk Madde ve Malzeme Stokları: 
ilk madde ve malzeme stoklarının 2016 yılındaki hareketleri ve gelecek yıla 

devreden stok tutarları aşağıda gösterilmiştir. 
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Kurumun 2016 yılı stokları geçen yıldan %11,3 fazlasıyla 254,2 milyon TL 
olarak gerçekleşmiştir. Gelecek yıla devreden stok toplamı 254.228 bin TL’nin; %88,1 
oranında 224 milyon TL’si ilk madde ve malzeme stoklarına, % 10 oranında 25,4 milyon 
TL’si diğer stoklara ve %1,9 oranında 4,8 milyon TL’si de ilk madde ve malzemeler 
için verilen sipariş avanslarına aittir. 

Önceki dönemden devreden 208 milyon TL tutarındaki ilk madde ve malzeme 
stoklarına bu dönem satın alma yoluyla 223.9 milyon TL, imalat yoluyla 39,8 milyon 
TL, üniteler arasında nakil (fabrikalar arası irsalat) yoluyla 81,9 milyon TL giriş 
yapılmıştır. Ayrıca bu dönem ilk madde ve malzeme stoklarına 182,2 milyon TL daha 
giriş görülmekte olup bu tutar  esas itibarıyla hesap aktarmalarından oluşmaktadır. Söz 
konusu tutarın ağırlıklı kısmı, MSB’den alınıp Suudi Arabistan ve Birleşik Arap 
Emirlikleri’ne ihraç edilen  uçak bombalarının Mühimmat Fabrikasınca ilk madde ve 
malzeme stoku olarak alınmasından, bilahare ticari mallar hesabına aktarılmasından 
kaynaklanmıştır. Hesap ve işlemlerin mahiyetine uygun olarak çalıştırılarak hesap 
aktarma ve düzeltme işlemlerinin gerekli hallerde yapılması sağlanmalıdır. 

2016 yılında  ilk madde ve malzeme stoklarından yapılan toplam 512 milyon TL 
tutarındaki çıkışın; 338,1 milyon TL’si üretime verilen ve işletmede kullanılan 
malzeme, 159,5 milyon TL’si diğer çıkış, 8,1 milyon TL’si kuruluş içi nakil, 6,2 bin 
TL’si de satış yoluyla çıkışlara ilişkindir.   

Yıl sonu ilk madde ve malzeme stokları tutarı 224 milyon TL’nin; 78,5 milyon 
TL’si madeni malzeme, 70,5 milyon TL’si yakıtlar, yağlar ve kimyevi maddeler, 44,2 
milyon TL’si üretim aksamı kalan 30,8 milyon TL’si de avadanlık, takım ve aletler ile 
çeşitli malzemelerden oluşmuştur.   

E-Üretim ve maliyetler: 
 1- Üretim: 
 Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) kurulduğu 1950 yılından bu yana, 
Ülke savunma ve güvenliğine dönük olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin her çeşit harp 
silahı, araç, gereç ve mühimmat ihtiyacını karşılamakta, ayrıca demir çelik, kimya ve 
makine imalatı gibi pek çok sektöre öncülük ederek ülke sanayinin ve ekonomisinin 
gelişimine büyük katkıda bulunmaktadır. 
 Kurum, bünyesinde bulundurduğu, Ankara’da 4 adet, Kırıkkale’de 5 adet ve 
Çankırı’da 1 adet olmak üzere toplam 10 adet Fabrika, Ankara ve Kırıkkale’de 1’er adet 
olmak üzere toplam 2 adet İşletme Müdürlüğü ile; Mühimmat, Silah, Roket, 
Patlayıcı/Piroteknik/Kimyasal Maddeler ve Çelik/Pirinç Malzemeler olmak üzere beş 
ana gruptan oluşan 1000 adedi aşkın çeşitli savunma sanayii ürününü üretme imkan ve 
kabiliyetine sahiptir. 
 Kuruluşun çok sayıda üretim kalemine sahip olması nedeniyle, her bir Fabrika ve 
İşletme için 1 ila 3 adet arasında değişen ana ürünler seçilmiş ve 2016 yılı üretim 
miktarları, geçen yıl ve program değerleri itibarıyla karşılaştırmalı olarak aşağıda 
gösterilmiştir. Ürünlere ilgili detaylı bilgiler, Fabrika ve İşletmelerin üretim faaliyetleri 
içerisinde verilmiştir. 
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Tablo : 13- MKEK Ana Ürünler İtibariyle Üretim miktarları 
 

Üretimin cinsi Ölçü 2015 yılı 
Gerçekleşen 

2016 yılı Gerçekleşen % 

Program Gerçekleşen 
Programa 2015’e 

göre         
% 

göre                       
%  

Mühimmat Fab.:             
El Bombası (Toplam) Adet 25.053 39.100 39.256 100 157 
40 mm Tüfek Bombası Adet 6.612 27.612 26.772 97 405 
35 mm Uçaksavar Mermisi Adet 4.584 14.214 11.015 77 240 
Roket ve Patlayıcı Fab.        

- Patlayıcı Böl.:       
Dinamitler Ton 802 1.000 889 89 111 
Anfo Ton 1.881 2.000 1.513 76 81 

- Roket Böl.:        
66 mm HAR Sistemi Adet 6.030 36.440 6.830 19 113 
Gazi Fişek Fab.:        
7,62 mm Fişek Bin Adet 35.395 37.560 37.560 100 106 
5,56 mm Fişek Bin Adet 22.297 27.449 27.449 100 123 
9 mm x19 Tabanca Fişekleri Bin Adet 80.274 73.946 73.946 100 92 
Silah Fab.:       
Otomatik Piyade Tüfekleri Adet 14 20.000 11.326 57 809 
Keskin Nişancı Tüfekleri Adet 278 400 342 86 123 
Makinalı Tabancalar Adet 2.572 2.800 9.119 326 355 
Çankırı Silah Fab.:        
40 mm OBA+TBA Adet 235 11 11 100 5 
155 mm K/M HSU Komplesi Takım 156 60 60 100 38 
Ağır Silah ve Çelik Fab.:        
81 mm Havan  Adet. 20 20 20 100 100 
3000 T-Pres Ton 2.044 2.706 1.855 69 91 
Kapsül Fab.:   

 
    

Kapsül (Toplam) Bin Adet 1.047 1.075 1.058 98 101 
MSB + İçişleri Bakanlığı Bin Adet 337.418 367.330 191.408 52 57 
Barut Fab.:        
7,62 mm Küresel Barut  Kg 87.900 132.580 128.860 97 146 
5,56 mm Küresel Barut Kg 44.300 130.050 61.450 47 138 
Maksam Mak.ve Mas.Fab.:       
NBC Süzgeç Adet 63.111 40.000 14.369 36 23 
Maske Adet 31.223 20.000 7.188 36 23 
12,7 mm M33 Çelik Çekirdek Adet 380.000 1.900.000 662.500 35 174 
Pirinç Fab.:        
Pirinç Çubuklar Ton 3.650 4.500 2.949 66 82 
Kovan Yüksükler Ton 1.253 1.143 1.298 114 104 
Hurda İşl.Müd.:        
Hurda (Mamul) Ton 169.476 175.213 167.997 96 99 
Destek Tesisleri İşl.Md.        
Elektrik Bin Kwh 26.603 31.590 26.239 83 99 
Hamsu      m3 567.692 1.142.500 1.014.372 89 179 
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Tablo : 13- MKEK Ana Ürünler İtibariyle Üretim miktarları 
 

Üretimin cinsi Ölçü 2015 yılı 
Gerçekleşen 

2016 yılı Gerçekleşen % 

Program Gerçekleşen 
Programa 2015’e 

göre         
% 

göre                       
%  

Mühimmat Fab.:             
El Bombası (Toplam) Adet 25.053 39.100 39.256 100 157 
40 mm Tüfek Bombası Adet 6.612 27.612 26.772 97 405 
35 mm Uçaksavar Mermisi Adet 4.584 14.214 11.015 77 240 
Roket ve Patlayıcı Fab.        

- Patlayıcı Böl.:       
Dinamitler Ton 802 1.000 889 89 111 
Anfo Ton 1.881 2.000 1.513 76 81 

- Roket Böl.:        
66 mm HAR Sistemi Adet 6.030 36.440 6.830 19 113 
Gazi Fişek Fab.:        
7,62 mm Fişek Bin Adet 35.395 37.560 37.560 100 106 
5,56 mm Fişek Bin Adet 22.297 27.449 27.449 100 123 
9 mm x19 Tabanca Fişekleri Bin Adet 80.274 73.946 73.946 100 92 
Silah Fab.:       
Otomatik Piyade Tüfekleri Adet 14 20.000 11.326 57 809 
Keskin Nişancı Tüfekleri Adet 278 400 342 86 123 
Makinalı Tabancalar Adet 2.572 2.800 9.119 326 355 
Çankırı Silah Fab.:        
40 mm OBA+TBA Adet 235 11 11 100 5 
155 mm K/M HSU Komplesi Takım 156 60 60 100 38 
Ağır Silah ve Çelik Fab.:        
81 mm Havan  Adet. 20 20 20 100 100 
3000 T-Pres Ton 2.044 2.706 1.855 69 91 
Kapsül Fab.:   

 
    

Kapsül (Toplam) Bin Adet 1.047 1.075 1.058 98 101 
MSB + İçişleri Bakanlığı Bin Adet 337.418 367.330 191.408 52 57 
Barut Fab.:        
7,62 mm Küresel Barut  Kg 87.900 132.580 128.860 97 146 
5,56 mm Küresel Barut Kg 44.300 130.050 61.450 47 138 
Maksam Mak.ve Mas.Fab.:       
NBC Süzgeç Adet 63.111 40.000 14.369 36 23 
Maske Adet 31.223 20.000 7.188 36 23 
12,7 mm M33 Çelik Çekirdek Adet 380.000 1.900.000 662.500 35 174 
Pirinç Fab.:        
Pirinç Çubuklar Ton 3.650 4.500 2.949 66 82 
Kovan Yüksükler Ton 1.253 1.143 1.298 114 104 
Hurda İşl.Müd.:        
Hurda (Mamul) Ton 169.476 175.213 167.997 96 99 
Destek Tesisleri İşl.Md.        
Elektrik Bin Kwh 26.603 31.590 26.239 83 99 
Hamsu      m3 567.692 1.142.500 1.014.372 89 179 

 

 
 

Kuruluşun Fabrika ve İşletmeleri üretim konuları itibarıyla 5 ana grupta 
toplanmaktadır. Bunlar; Mühimmat Grubu, Hafif ve Ağır Silah Grubu, Patlayıcı ve 
Kimyasal Maddeler Grubu, Makine ve Malzeme Grubu ve Üretim Destek Grubudur. 

Beş grup altında toplanan 10 adet Fabrika ile 2 adet İşletme Müdürlüğü’ ne ait 
üretim faaliyetlerine aşağıda yer verilmiştir. 

a) Mühimmat grubu: 
 Kurumda mühimmat, 3 farklı fabrikada üretilmektedir.  Bunlar; sadece 
mühimmat üretiminin yapıldığı “Mühimmat Fabrikası” (Kırıkkale), mühimmat ve roket 
üretiminin yapıldığı “Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası”  (Ankara-Elmadağ)  ve 
mühimmat ile birlikte fişek üretiminin yapıldığı “Gazi Fişek Fabrikası” (Ankara)’ dır. 
 aa) Mühimmat Fabrikası: 
 Ülke savunma ve güvenliğine dönük olarak; 

- Uçak bombası (500 lb, 2000 lb ve bilyeli), Nüfus Edici Bomba (NEB), 
- Havan (60 mm, 81 mm, 120 mm standart ve 120 mm kargo),  
- Roket harp başlıkları, 
- Top ( 25 mm, 35 mm, 105 mm ve 155 mm), 120 mm APFSDS-T, TPCSDS-T 
- Obüs (105 mm, 155 mm ve 8 inç), 
- Uzun menzilli (155 mm), 
- Bomba atar (40 mm), 
- El bombaları, El bomba tapaları, 
- Tahrip kalıpları, 
- 40 lb MOD83, 15 lb MOD84, MOD85-86 ; Boşluklu İmla Hakları, 
- Fünyeler ve Hartuçlar, 

mühimmatlarını üreten fabrika, konusunda bilgi birikimi ve deneyimi ile ülke savunma 
sanayiinde çok önemli bir konuma sahiptir. 
 Üretim hatlarında NATO şartname ve standartlarına uygun üretim yapılmaktadır 
ve AQAP-2120 ve TS-EN-ISO 9001 sertifikaları mevcut olup Kalite Yönetim Sitemi 
uygulanmaktadır. 
 Fabrikada mühimmat üretimi; Mermi, Tapa (Hassas Mekanik) ve İmla Atölyeleri 
ile bütünleşmiş bir üretim yapısı içinde yapılmaktadır.  Bu üç atölye dışında, TAM 
Müdürlüğü’nde kurum içi talepler ile yurt dışı siparişlere yönelik aksam (takım ve 
aparat) ile kurum içi taleplere yönelik mastar üretimleri yapılmaktadır. Bu üretim 
atölyelerinin yanı sıra,  

- Fabrika Müdürlüğü’ ne bağlı olarak; Kalite Güvence, Giriş Kalite, Çevre ve İş 
Sağlığı ve Güvenliği Müdürlükleri, 

- Teknik Müdür Yardımcılıklarına bağlı olarak; Bakım-onarım, AR-GE, 
Mühendislik Hizmetleri ve Sanayi-Teknoloji Müdürlükleri, 

- İdari Müdür Yardımcılığına bağlı olarak; Mali İşler, İdari İşler ve Ticaret 
Müdürlükleri bulunmaktadır. 
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- Mermi Üretim Müdürlüğü: 
 Mermi Üretim Atölyesi bünyesinde; 

-   “Mermi Pres Atölyesi”,  
- “Mermi Mekanik Atölyesi” (CNC Talaşlı İmalat, Eski Mekanik, Fosfat ve 

Hazırlama, Kovan, Yeni Mekanik (Suhane B ve C Atölyeleri))” ve  
-  “Mermi 35 mm Oerlikon” Atölyesi bulunmaktadır. 

 Atölyede, büyük kapsamlı çeşitli güçte presler, üretim tezgâhları ile ısıl işlem, 
fosfat, boya, kumlama tesisleri gibi üretim araçları yer almakta ve mühimmatların 
mermi gövdeleri ve kovanları bu atölyelerde imal edilmektedir.   
 Atölyede mevcut üretim yapısının bugünkü teknolojik gelişmelere uygun bir 
duruma getirilmesi ile ürün yelpazesinin genişletilmesi, tezgâh ve iş gücünün verimli 
kullanımı ile daha kaliteli ve uygun maliyetlerde üretim sağlanabilmesi için yatırım 
programlarında yeni mühimmat üretim hattı modernizasyonu projelerine yer 
verilmektedir.  Bu güne kadar “25 mm Mühimmat Üretim Hattı Projesi” ile M60 A1 
Tank Modernizasyonu kapsamında “120 mm Tank Mühimmatı Üretim Hattı Projesi” 
tamamlanarak hizmete alınmıştır. 
 1960’ lı yıllarda kurulan ve günümüze kadar kullanılmaya devam eden çeşitli 
ebatlarda ve kapasitelerdeki teknik ve ekonomik ömrünü tamamlamış, bu günkü 
teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmış mermi gövdesi üretim hatlarındaki tesis ve 
tezgahlar ile pirinç kovan hatlarındaki pres ve tornaların sık arıza yapmaları nedeniyle 
istenilen verimlilikte üretim yapılamamaktadır.  Bunun yanı sıra  kalifiye iş gücü 
yetersizliği istenilen çalışma düzeninin sağlanmasını güçleştirmektedir. 

- Tapa (Hassas Mekanik) Üretim Müdürlüğü: 
 Hassas Mekanik (Tapa) Atölyesi bünyesinde bulunan “Tapa Aksam”, “A-B 
Otomat”, “C Otomat”, “105’lik”, “Pres”, “Kaplama” ve “Tapa Terkip” atölyelerinde; 
mühimmatlarda kullanılan tapa, çeşitli aksam ve kompleleri gibi çok önemli ateşleme 
ve sevk sistemi elemanlarının üretimi yapılmaktadır.   

Tapa (Hassas Mekanik) Üretim Müdürlüğü Atölyeleri, 600 adet kadar çeşitli 
imalat tezgâhını içeren oldukça büyük bir makine parkına sahiptir.  Ancak bu parktaki 
tezgâhların büyük bölümü teknik ve ekonomik ömrünü tamamlamış olup, bu günkü 
teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmıştır.  

Kurumdan son yıllarda en çok talep edilen ürünlerden birisi 2.75” roket motoru 
ve harp başlığıdır.  Mühimmat Fabrikası’nın üretim kalemi olan 2.75” M151 roket harp 
başlığında kullanılan ve yurt dışından temin edilen M423 ve M427 tapalarının temininde 
zaman zaman gecikme olmakta, bu da roket harp başlığı üretim ve satışında gecikme 
yaşanmasına ve bu nedenle gecikme cezası ödenmesine neden olmaktadır. 

Kurum yurt dışından ithal edilen tapaların yerlileştirme kapsamında yurt içinde 
üretilebilirliğine yönelik AR-GE çalışmalarını sürdürmektedir.  Mühimmat Fabrikası 
AR-GE Müdürlüğünce yürütülen tapa projeleri; 
- “MKE MOD 92 Tapası” ve “35 mm Patlayıcı Zinciri Üretimi ve Tapa Entegrasyon 
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- Mermi Üretim Müdürlüğü: 
 Mermi Üretim Atölyesi bünyesinde; 

-   “Mermi Pres Atölyesi”,  
- “Mermi Mekanik Atölyesi” (CNC Talaşlı İmalat, Eski Mekanik, Fosfat ve 

Hazırlama, Kovan, Yeni Mekanik (Suhane B ve C Atölyeleri))” ve  
-  “Mermi 35 mm Oerlikon” Atölyesi bulunmaktadır. 

 Atölyede, büyük kapsamlı çeşitli güçte presler, üretim tezgâhları ile ısıl işlem, 
fosfat, boya, kumlama tesisleri gibi üretim araçları yer almakta ve mühimmatların 
mermi gövdeleri ve kovanları bu atölyelerde imal edilmektedir.   
 Atölyede mevcut üretim yapısının bugünkü teknolojik gelişmelere uygun bir 
duruma getirilmesi ile ürün yelpazesinin genişletilmesi, tezgâh ve iş gücünün verimli 
kullanımı ile daha kaliteli ve uygun maliyetlerde üretim sağlanabilmesi için yatırım 
programlarında yeni mühimmat üretim hattı modernizasyonu projelerine yer 
verilmektedir.  Bu güne kadar “25 mm Mühimmat Üretim Hattı Projesi” ile M60 A1 
Tank Modernizasyonu kapsamında “120 mm Tank Mühimmatı Üretim Hattı Projesi” 
tamamlanarak hizmete alınmıştır. 
 1960’ lı yıllarda kurulan ve günümüze kadar kullanılmaya devam eden çeşitli 
ebatlarda ve kapasitelerdeki teknik ve ekonomik ömrünü tamamlamış, bu günkü 
teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmış mermi gövdesi üretim hatlarındaki tesis ve 
tezgahlar ile pirinç kovan hatlarındaki pres ve tornaların sık arıza yapmaları nedeniyle 
istenilen verimlilikte üretim yapılamamaktadır.  Bunun yanı sıra  kalifiye iş gücü 
yetersizliği istenilen çalışma düzeninin sağlanmasını güçleştirmektedir. 

- Tapa (Hassas Mekanik) Üretim Müdürlüğü: 
 Hassas Mekanik (Tapa) Atölyesi bünyesinde bulunan “Tapa Aksam”, “A-B 
Otomat”, “C Otomat”, “105’lik”, “Pres”, “Kaplama” ve “Tapa Terkip” atölyelerinde; 
mühimmatlarda kullanılan tapa, çeşitli aksam ve kompleleri gibi çok önemli ateşleme 
ve sevk sistemi elemanlarının üretimi yapılmaktadır.   

Tapa (Hassas Mekanik) Üretim Müdürlüğü Atölyeleri, 600 adet kadar çeşitli 
imalat tezgâhını içeren oldukça büyük bir makine parkına sahiptir.  Ancak bu parktaki 
tezgâhların büyük bölümü teknik ve ekonomik ömrünü tamamlamış olup, bu günkü 
teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmıştır.  

Kurumdan son yıllarda en çok talep edilen ürünlerden birisi 2.75” roket motoru 
ve harp başlığıdır.  Mühimmat Fabrikası’nın üretim kalemi olan 2.75” M151 roket harp 
başlığında kullanılan ve yurt dışından temin edilen M423 ve M427 tapalarının temininde 
zaman zaman gecikme olmakta, bu da roket harp başlığı üretim ve satışında gecikme 
yaşanmasına ve bu nedenle gecikme cezası ödenmesine neden olmaktadır. 

Kurum yurt dışından ithal edilen tapaların yerlileştirme kapsamında yurt içinde 
üretilebilirliğine yönelik AR-GE çalışmalarını sürdürmektedir.  Mühimmat Fabrikası 
AR-GE Müdürlüğünce yürütülen tapa projeleri; 
- “MKE MOD 92 Tapası” ve “35 mm Patlayıcı Zinciri Üretimi ve Tapa Entegrasyon 

 

 
 

Üretim Hattı Kalifikasyonu” Projelerinin 2017 yılında tamamlanması öngörülmektedir. 
- “HMT (60 mm – 81 mm Havan Mühimmatı Tapası” , “Çok Maksatlı Tapa”, “40 mm 
Yüksek Hızlı Bombaatar” ve “120 mm HE Tank Topu Mühimmatı” Projeleri devam 
etmektedir. 
- “25 mm HEI-T Tapası” ABD’den ithal edilen bir tapadır.  Son yıllarda 25 mm HEI-T 
mühimmatı siparişinin gelmemesinin yanı sıra K.K.K.’ nın Zırhlı Araçlar üzerindeki 25 
mm lik topları 35 mm toplar ile değiştirmeyi planlaması nedeniyle bu projeye ara 
verilmiştir. 
- “40/70 mm Uçaksavar Deniz Mühimmatı Tapası” Projesi ile ilgili olarak üretim 
hatlarının dolu olması nedeniyle ilerleme kaydedilememiş, atışlı test aşamasına 
geçilememiştir. 

Çevre ile ilgili olarak; Emisyon değerlerinin düşürülmesi amacıyla baca 
yükseltme faaliyetlerinin tamamlanarak uygunluk belgesinin alındığı görülmüştür. Tapa 
Ünitesine ait Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) başvurusu yapılmış olup 2017 yılı içerisinde 
bu belgenin alınması planlanmıştır.    

 - İmla Üretim Müdürlüğü: 
 İmla Üretim Atölyesi bünyesinde bulunan “Fişek Kapsül”, 25 mm-35 mm 
Uçaksavar”, “Madeni Aksam”, “Kovanlı Mühimmat ve Hartuç”, “Terkip”, TNT”, “El 
Bomba”, “40 mm Bombaatar”, ½-1 lb. Tahrip Kalıbı”, “Nötr İmla” ve Duyarsız 
Mühimmat (DUPAT) atölyelerinde; mühimmat üretiminin en hassas aşaması olan 
patlayıcı madde dolum işleri gerçekleştirilmektedir. 
 Atölye, fabrika bünyesindeki Mermi ve Tapa (Hassas Mekanik) Atölyeleri ile 
MKE Kurumuna bağlı bazı fabrikaların bir kısım ürünlerini kullanmak suretiyle 
bütünleşmiş bir yapı içerisinde üretimini sürdürmektedir.  Üretimin her aşamasında 
kalite kontrolleri yapılmakta olup, imla, terkip, ambalajlama ve markalama gibi birbirini 
takip eden işlemlerden sonra mühimmat sevke hazır hale getirilmektedir. 
 Fabrikanın genelinde, ambarlarda, Hasandede Patlayıcı Depolarında, başta 
patlayıcı ve parlayıcı maddelerin kullanıldığı ve işlendiği atölyeler olmak üzere, 
çalışanların güvenle çalışmasını sağlayacak çalışma ortamı ve iş güvenliğini sağlamak 
üzere düzeltici, önleyici ve iyileştirici çalışmalar yapılıyor olmakla birlikte,  Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yapılan teftiş sonrası hazırlanan 23.05.2014 tarihli 
Rapor’da 4 hususta tedbir alınması öngörülmüştür.  Bu hususlar, 6331 sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu’ nun 4/1-a, ve 30. Maddeleri ile ilgili olup gerekli tedbirlerin 
süresi içinde alındığı görülmüştür.  Benzer denetimlerin aynı ciddiyetle Kurumun İş 
Güvenliği Birimlerince titizlikle yapılarak eksikliklerin önceden giderilmesine özen 
gösterilmesi gerekmektedir. 

Yıl içerisinde, fabrikada staj gören meslek lisesi bir stajyer öğrencinin geçirdiği 
kazaya ilişkin bildirimin geç yapılmasından kaynaklı olarak SSK’ ya 5.856 TL tutarında 
bir cezanın ödemesinin yapıldığı görülmüştür. 
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- Takım Aparat Mastar Müdürlüğü: 
T.A.M. müdürlüğü bünyesinde bulunan Mastar ve Isıl İşlem Atölyesinde; 

Fabrika ve Kurum içi siparişleri doğrultusunda takım, aparat, kalıp ve mastarlar ile 
muhtelif mühimmatlara ait parçalar yapılmaktadır.  Bunlara ilaveten piyasadan gelen  
takım, aparat, kalıp ve mastar siparişleri de Fabrikaca karşılanmaktadır. 

Atölye bünyesinde “Talaşlı-Talaşsız imalat” (tornamala, frezeleme, taşlama, 
bileme, montaj) ve “Isıl İşlem” bölümleri bulunmakta olup atölyede üniversal 
tezgâhların yanı sıra özel tezgâhlar da yer almaktadır. 

- Kalite Güvence Müdürlüğü: 
Kalite Güvence Müdürlüğüne bağlı “Kalibrasyon Atölyesi”  nde TAM’ ların 

kontrol ve kalibrasyonu yapılmaktadır. 
Yukarıda özet olarak bilgiler verilen ve birbirinin tamamlayıcısı durumda olan 

üretim birimlerinde, 2016 yılında yapılan üretimler ile Kapasite Kullanım Oranları 
aşağıda gösterilmiştir. 
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- Takım Aparat Mastar Müdürlüğü: 
T.A.M. müdürlüğü bünyesinde bulunan Mastar ve Isıl İşlem Atölyesinde; 

Fabrika ve Kurum içi siparişleri doğrultusunda takım, aparat, kalıp ve mastarlar ile 
muhtelif mühimmatlara ait parçalar yapılmaktadır.  Bunlara ilaveten piyasadan gelen  
takım, aparat, kalıp ve mastar siparişleri de Fabrikaca karşılanmaktadır. 

Atölye bünyesinde “Talaşlı-Talaşsız imalat” (tornamala, frezeleme, taşlama, 
bileme, montaj) ve “Isıl İşlem” bölümleri bulunmakta olup atölyede üniversal 
tezgâhların yanı sıra özel tezgâhlar da yer almaktadır. 

- Kalite Güvence Müdürlüğü: 
Kalite Güvence Müdürlüğüne bağlı “Kalibrasyon Atölyesi”  nde TAM’ ların 

kontrol ve kalibrasyonu yapılmaktadır. 
Yukarıda özet olarak bilgiler verilen ve birbirinin tamamlayıcısı durumda olan 

üretim birimlerinde, 2016 yılında yapılan üretimler ile Kapasite Kullanım Oranları 
aşağıda gösterilmiştir. 

 
 

  

 

 
 

  Tablo : 14- Mühimmat Fabrikası Üretimleri 
 

Program Gerçekleşen Programa 
göre

2015 yılına 
göre

(Adet) (Adet) (Adet) (%) (%)
Top Grubu

25 mm HEAT-T, APDS-T, TP-T 22.131 - 4.433 - 20
35 mm Uçaksavar mermisi 4.584 14.214 11.015 77 240

105 mm Tank mermisi 6.507 2.340 1.141 49 18
120 mm Tank topu 3.076 12.200 6.360 52 207

Havan Grubu
60 mm 2.243 - 3.581 - 160
81 mm 6.648 - 7.241 - 109
81 mm Aydınlatma - - 10 - -

120 mm 169 - 52 - 31
120 mm Sis-Kargo 45 4.144 1.332

Obüs Grubu
105 mm 770 - - - -
155 mm Panter-Fırtına 2.121 2.052 2.074 101 98
155 mm Tahrip M107 26 - 26 - 100
8" HE Tahrip M106 - - 5

Bomba Grubu
4,5 ve 25 lbUçak bombası - - 12 - -

500 lb Uçak bombası - 250 26 10 -
2000 lb Uçak bombası - 250 57 23 -
2000 lb NEB Uçak bombası 32 150 78 52 244
40 mm Tüfek bombası 6.612 27.612 26.772 97 405

El bomb. Taciz MOD 44,46,48 25.053 39.100 39.246 100 157
El bomb. Taciz MOD56 - - 10 - -

Roket Harp Başlıkları
2,75" Sis 4.696 1.150 2.082 181 44
2,75" Eğitim başlığı 1.142 - - - -

107 mm - - 10 - -
122 mm Bilyalı 63 8.252 -

Tahrip Kalıpları
1/2 ve 1 lb - 6.200 6.424 104 -

2,5 lb 2.006 - 2.481 - 124
Tahrip ŞarjıMOD85 ve MOD86 1.434 - - - -
Sevk Hartuçları

155 mm - 8" 46 - 47 - 102
İmla Hakkı

15 lb 215 - 154 - 72
40 lb 916 - - - -

Savunma Mühimmatı
MOD 38 - MOD 40 - - 46 - -

Fünyeler
MK2 A4 ve MOD51 (M82) - - 12 - -

Tapa Grubu
El bomba tapaları 18.000 32.320 50.340 156 280

Toplam 108.535 150.234 165.067 110 152
Muhtelif Mühimmat ve Mastar 29.370 4.000 10.866 272 37

Toplam 137.905 154.234 175.933 114 128

Mühimmatın cinsi
2015 yılı 

Gerçekleşen

2016 yılı Gerçekleşme Oranı
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Tablo : 15- Mühimmat Fabrikası Kapasite Kullanım Oranları 
Kapasite Fiili üretim KKO
Adet/yıl Adet %

25 mm HEAT-T //APDS-T// TP-T 170.000 4.433 3
35 mm MSD 020 // ULD 034 48.000 11.015 23
40 mm MOD 63 GE // MOD 60 HE (X) 40.000 26.772 67
60 mm M49 A2 // MOD 257 // MOD 256 15.000 3.581 24
2,75”M151 R.H.B//MOD 248 SİS 10.000 2.082 21
2,75”MK 61 EĞİTİM BAŞLIĞI 5.000 - -
81 mm MOD 214 // M43 A1B1 //MOD 238// MOD273// 
MOD//239//MOD216//MOD262

15.000 7.241 48

105 mm  MKE MOD233//MOD234 HE M1 TAHRİP 10.000 1.141 11
105 mm MANEVRA MERASİM 2.500 - -
120 mm MOD 209 // MOD 228// KARGO //SİS 10.000 52 1
120 mm MOD 250 (HC)//MOD258 KARGO// MOD 236 2.000 1332 67
120 mm APFSDS-T Z/D//TPCSDS-T D/A 4.000 6.360 159
122 mm R.H.B.// BİLYALI R.H.B. 4.000 - -
155 mm  MOD 274//MOD244//MOD220// D/A 4.000 2.074 52
155 mm M107 TAHRİP 5.000 26 1
155 mm M4A2 //M119// M3A1 // 8″ M1-M2 HARTUÇ 5.000 47 1
8" HE M106 TAHRİP 1.000 5 1
1/2 LB//1 LB TAHRİP KALIBI 20.000 6424 32
2,5 LB TAHRİP KALIBI 20.000 2.481 12
2000 LB MK84 TAHRİP// MK84 DERS ATIŞ// NEB 1.000 57 6
4,5 LB MK106MOD1//25LBMK76MOD2//25LBBDU-33 10.000 12 0
500LB MK82//MK82DUMY//MK82FG/G BİLYELİ 2.000 26 1
EL BOMBASI MOD560C TACİZ EDİCİ A1-B1 5.000 10 0
MKE MOD 44-46-48-MK3 A2-MK2 SAV-MK2 D/A 
EL BOMBALARI 

25.000 39.246 157

MKE MOD 45-47-49-M204 A2-M205 A2 EL BOMBA 
TAPALARI

30.000 50.340 168

MKE MOD 38 SAVUNMA MÜHİMMATI 10.000 46 0
MK2 A4//M82 FÜNYESİ 20.000 12 0
15 LB MOD 84 TİP A// TİP B// TİP C// TİP Ç 
BOŞLUKLU İMLA HAKKI KOMPLESİ 1.000 154 15

NÜFUS EDİCİ BOMBA 300 78 26
- Muhtelif  Mühimmat ve Mastar İmali 10.866

Genel toplam 494.800 175.933 36

Mühimmatın cinsi
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Mühimmat fabrikasının üretim portföyünde, toplam 117 cins olmak üzere 34 ana 
kalem ile birlikte “Muhtelif mühimmat ve mastar imali” başlığı altında toplanan 100’ün 
üzerinde ürün bulunmaktadır.  2015 yılında 23 kalem mühimmatın üretimi yapılmışken, 
bütçe aşamasında mevcut siparişler dikkate alınarak sadece 14 mühimmat için üretim 
planlanmış, ancak yıl içerisinde gelen siparişlere yönelik de üretim yapılarak kalem 
sayısı 28’e yükselmiştir. 

2015 yılında üretilen 5 kalem ürün sipariş bulunmaması nedeniyle üretilmemiş, 
buna karşılık 2015 yılında üretilmeyen 10 kalem ürünün ise 2016 yılında üretimi 
yapılmıştır. 

2016 yılı üretimi geçen yıla göre %28 artış göstererek programın %14 üzerinde 
gerçekleşmiştir.  Esas itibarıyla, muhtelif mühimmat ve mastarlar başlığı altında 
toplanan ürünlerin diğer kalemler gibi mühimmat olmayıp mühimmat aksamları ve 
mastar ürünleri olduğu dikkate alınırsa, 2016 yılı üretimi programın %10 üzerine 
çıkarak geçen yıla göre %52 artış göstermiştir. 

2011-2014 yıllarının ortalama üretimi 313.482 adet olup, 2016 yılı üretimi bu 
ortalama değerin  %56’sı kadardır. 

Top grubu; 
- “25 mm HEAT-T, APDS-T, TP-T”; Fabrikanın üretim kapasitesi 170.000 

adet/yıl olmasına karşılık 2012 yılından bu yana sırasıyla, 122,8 bin, 295,6 bin, 145,2 
bin, 22,1 bin ve 2016 yılında ise son 5 yılın en düşük seviyesinde, 4,4 bin adet üretim 
yapılmış, ASELSAN talebi olan 4 bin adet mermi süresi içinde teslim edilmiştir. 

- “35 mm Uçaksavar mermisi”; Fabrikanın üretim kapasitesi 48 bin adet/yıl 
olmasına karşılık 2012 yılından bu yana sırasıyla, 2,3 bin, 1,1 bin, 2,3 bin, 4,6 bin ve 
2016 yılında ise son 5 yılın en yüksek seviyesinde, 11 bin adet üretim yapılmış, 
ASELSAN ve Çankırı Silah Fabrikası talepleri 245 adedi stoktan olmak üzere süresi 
içinde karşılanmıştır.   

- “105 mm Tank mermisi”; Fabrikanın üretim kapasitesi 10.000 adet/yıl olmasına 
karşılık 2012 yılından bu yana sırasıyla, 4,8 bin, 0,7 bin, 3,7 bin, 6,5 bin ve 1,1 bin adet 
üretim yapılmıştır. 

- “120 mm Tank topu”; Fabrikanın üretim kapasitesi 4 bin adet/yıl olup 
kapasitenin %59 üzerinde 6.360 adet üretim yapılmıştır. 

Havan grubu; 
Bu grup için 120 mm sis-kargo mermisi hariç hiçbir üretim programlanmamış 

olmakla birlikte yıl içinde gelen talepler üzerine aşağıdaki üretimler gerçekleşmiştir. 
- “60 mm Havan mermisi”; Fabrika kapasitesinin sadece %24’ü oranında 3.581 

adet havan mermisi üretimi yapılarak K.K.K. ve Jandarma Genel Komutanlığı talepleri 
karşılanmıştır. 

- “81 mm Havan mermisi”; Fabrika kapasitesinin %48’i oranında 7.241 adet 
havan mermisi üretilerek ASELSAN ve Jandarma Genel Komutanlığı talepleri 
karşılanmıştır. 
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- “81 mm-Aydınlatma Havan mermisi”; Son 5 yıldır üretimi yapılmayan bu 
merminin üretim kapasitesi 5 bin adet/yıl olmakla birlikte sipariş doğrultusunda sadece 
10 adet üretilmiştir. 

- “120 mm Havan mermisi”; Fabrikanın üretim kapasitesi 10 bin adet/yıl olmakla 
birlikte sipariş doğrultusunda sadece 52 adet üretilmiştir. 

- “120 mm sis-kargo Havan mermisi”;  Son 5 yıldır üretimi yapılmayan bu 
merminin üretim kapasitesi 2 bin adet/yıl olmakla birlikte sipariş doğrultusunda 1.332 
adet üretilmiştir. 

Obüs grubu; 
- “105 mm Manevra Merasim topu”; 2015 yılında 770 adet üretilmiş olan bu top 

için sipariş gelmemiş olup üretim yapılmamıştır.  Fabrikanın yılda 2.500 adet üretim 
kapasitesi mevcuttur. 

- “155 mm Panter-Fırtına Öbüs topu”; K.K.K.’nın siparişi olan bu top program 
çerçevesinde geçen yılki seviyesinde 2.074 adet üretilmiş olup üretim kapasitesinin 
%52’ si kullanılmıştır. 

- “155 mm Tahrip (M107) topu”; 2012 yılında 23 adet, 2014 yılında 43 adet olan 
üretim 2014 yılında 1.860 adete yükselmiş sonrasında yine azalarak son iki yılda 26’şar 
adet olarak üretim yapılmıştır. 

- “8” HE Tahrip”;  Son 5 yıldır üretimi yapılmayan bu merminin üretim kapasitesi 
1.000 adet/yıl olmakla birlikte sipariş doğrultusunda sadece 15 adet üretilmiştir. 

Bomba grubu; 
- “ 4,5 lb ve 25 lb Uçak bombası”; 10 bin adet/yıl üretim kapasitesi bulunmakla 

birlikte son 5 yıldır sipariş alınamamıştır.  Yıl içinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 
talebi üzerine yıl içinde sadece 12 adet bomba üretimi yapılmıştır. 

- “500 lb Uçak bombası”; 2 bin adet/yıl üretim kapasitesine sahip olunmakla 
birlikte 2012 yılında 51 adet, 2013 yılında 6 adet ve nihayet 2016 yılında 26 adet bomba 
üretimi gerçekleştirilmiş, 50 adedi stoktan karşılanarak Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı’na teslim edilmiştir. 

- “2000 lb Uçak bombası”; 1.000 adet/yıl üretim kapasitesine sahip olunmakla 
birlikte 2012 yılında 51 adet, 2013 yılında 55 adet ve nihayet 2016 yılında 57 adet 
bomba üretimi gerçekleştirilmiş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmiştir. 

- “2000 lb Nüfus Edici Uçak bombası (NEB); İlk kez 2015 yılında 32 adet olarak 
üretilen Nüfus Edici Bombanın 2016 yılı üretimi programın %52’si oranında 78 adet 
olarak gerçekleşmiş, siparişin 25 adedi stoktan karşılanmıştır. 

Piyasadan temin edilen tungsten bilya ihalesini kazanan firmanın uygun ürün 
getirememesi üzerine ihale yenilenmiş, ihale sürecinin uzaması sonucu bilye kullanılan 
ön delici üretimi aksamış, dolayısıyla dolum işlemi gecikmiş olup 5.549.996,25 TL 
gecikme cezası tahhakkuk etmiştir. 

- “40 mm Tüfek bombası”; Fabrikanın üretim kapasitesi 40 bin adet/yıl olmasına 
karşılık 2012 yılında sadece 40 adet üretilmiş, 2013 yılında hiç üretilmemiş 2014 yılında 
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118 olan üretim 2015 yılında 6,6 bin adede ve 2016 yılında ise son 5 yılın en yüksek 
seviyesine (26,8 bin adet) çıkmıştır.     

-  “El bombası, MOD 44,46,48  üretim kapasitesi 25 bin adet/yıl olup 2016 yılında 
39,2 bin adet üretim yapılmıştır. 

- “El bombası, MOD 56”; Son 5 yıldır üretilmeyen bu bombanın üretim kapasitesi 
5 bin adet/yıl’dır.  2016 yılında 10 adet üretilmiştir. 

Roket Harp Başlıkları; 
“ 2,75” Sis ”; Fabrikanın üretim kapasitesi 10.000 adet/yıl’dır.  2012 yılından bu 

yana, 144 adet, 3.703 adet, 65 adet, 4.696 adet ve 2.082 adet üretilmiştir.  Fabrikanın 
yurt dışına sattığı tek üretim kalemi olan 2,75 Roket Harp Başlığı - Sis 1.000’ er adet 
olmak üzere (850 adedi stoktan karşılanarak) Kanada ve Ürdün’e satılmıştır. 

“ 2,75” Eğitim başlığı”; 2015 yılında 1.142 adet üretilmiş olan bu roket harp 
başlığı için sipariş gelmemesi nedeniyle üretim yapılmamıştır. 

-  “107 mm”; Fabrikanın üretim kapasitesi 2.000 adet/yıl’dır. 2012 yılında 10 adet 
üretilmiş olup son 3 yıl üretim yapılmamıştır.  2016 yılında üretim programında yer 
almamakla birlikte yıl içinde gelen talep doğrultusunda 10 adet üretilmiştir. 

- “122 mm Bilyalı”; Barutsan Fabrikasının ihtiyacı 8.252 adet olarak 
programlanan 122 mm roket harp başlığı, esas itibarıyla “tapa”sız olarak önceki yıllarda 
üretilmiştir.  Barutsan fabrikasının bugüne kadar tapa sorununu çözememesi nedeniyle 
ambarlarda bekleyen bu ürün sanki hiç üretilmemiş gibi 2016 yılı üretim programına 
konulmuştur. 

Tahrip Kalıpları; 
- “1/2 ve 1 lb”; Jandarma Genel Komutanlığı’nın 6 bin adet, Hava Kuvvetleri 

Komutanlığının 200 adet ve piyasanın 221 adet olan siparişleri üzerine program 
doğrultusunda 6.424 adet üretilmiştir.  Fabrika 20 bin adet/yıl üretme kapasitesine 
sahiptir.  Siparişler yıllar itibarıyla inişli çıkışlı bir seyir izlemektedir.  En son 2012 
yılında 2 adet olarak üretilen ½ ve 1 lb Tahrip kalıbının takip eden 3 yıl üretimi 
yapılmamıştır. 

- “2,5 lb”; 20 bin adet/yıl üretim kapasitesine sahip fabrikada 2016 yılında yıl 
içinde gelen talep doğrultusunda 2.481 adet üretim yapılmıştır. 

- “Tahrip şarjı”; geçen yıl 1.434 adet üretilmiş olup bu yıl sipariş gelmemesi 
nedeniyle üretilmemiştir. 

Sevk Hartuçları; 
- “155 mm – (8”)”; Programda yer almayan Hartuçların üretimi geçen yılki 

seviyesinde, 47 adet olmuştur. 
İmla Hakkı; 
- “15 lb”; 2012, 2013 ve 2014 yıllarında üretilmeyen bu ürün 2015 yılında 215 

adet, 2016 yılında da yıl içinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan gelen talep 
doğrultusunda 154 adet üretilmiştir. 
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- “40 lb”; Son 5 yılda sadece 2015 yılında üretimi (916 adet) olan bu ürüne sipariş 
gelmemiştir. 

Savunma Mühimmatı; 
- “MOD 38 – MOD 40”; Program dışı 46 adet üretilmiştir. 
Fünyeler; 
- “MK2 A4 ve MOD51 (M82); Program dışı 12 adet üretilmiştir. 
Tapa Grubu; 
- “El Bomba Tapaları”; Programın %56 üzerinde ve geçen yıla göre %180 artışla 

50.340 adet El Bombası Tapası üretilmiştir.  Bu üretimle Kapasite Kullanım Oranı %168 
olarak gerçekleşmiştir. 

Muhtelif Mühimmat ve Mastarlar; 
Geçen yıla göre %63 daha az olmakla birlikte programın %10 üzerinde üretim 

yapılmıştır. 
13 ürünün üretimi 5-78 adet arasında değişiklik göstermiştir.  Üretim kültürünün 

devamı açısından az sayıda da olsa bu taleplerin karşılanması olumlu görülmekle 
birlikte, üretim maliyetleri açısından düşünüldüğünde bu tür siparişlerin alınmasında, 
maliyetlerin en az başa baş noktasında olacak şekilde miktar olarak asgari bir kota 
uygulanmasına geçilmesi yararlı olacaktır. 

Alınan siparişler doğrultusunda üretim programlaması yapılan 4 cins ürünün 
(Obüs-155 mm, 40 mm Tüfek Bombası, El Bombası ve ½ + 1 lb Tahrip Kalipları) 
üretimleri program doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.  El Bomba Tapaları üretimi 
programın %56, Roket Harp Başlıkları ise %81 üzerinde gerçekleşmiştir. 

Üretim programlaması yapılmadığı halde yıl içinde gelen 1.130 adet 2,75” eğitim 
başlığı talebi üzerine sipariş ve testler için 1.142 adet üretim gerçekleştirilmiştir.  900 
adet 40 lb imla hakkı talebinin ise 400 adedinin 2015 yılında üretilmesi 
programlanmasına rağmen 916 adet üretilerek talebin tamamı karşılanmıştır.  

Kapasite kullanım oranı geçen yıla göre 9 puan artarak %36 olmuştur.  Ancak, 
muhtelif mühimmatlar başlığı altında toplanan ürünlerin mühimmat olmayıp mühimmat 
aksamları ve mastar ürünleri olduğu dikkate alınırsa, salt mühimmat üretimi dikkate 
alındığında kapasite kullanım oranı (KKO) %33 olarak hesaplanmıştır. 

120 mm Tank Topu üretimi kapasitesinin %59, El Bombası üretimi %57 ve El 
Bomba Tapaları ise %68 üzerinde üretilmiştir. 

Mühimmat Fabrikasının darboğazı yeterli sipariş alınamaması değil mevcut 
siparişlerin bile zamanında karşılanamıyor olmasıdır.  Sadece 10 ürün alınan sipariş 
doğrultusunda üretilmişken, 6 ürünün üretimi sipariş tutarının altında kalmıştır. 

Fabrikanın üretim faaliyetleri, yukarıda ifade edildiği üzere üç ana işletme 
bünyesinde ve entegre bir üretim yapısı içinde gerçekleştirilmektedir.  AQAP-2120 ve 
ISO-9001 belgesine sahip olan Fabrikanın tezgâh ve makinelerinin önemli bir 
bölümünün (proje kapsamında alınanlar dışında) 30 yaşın üzerinde olduğu ve teknolojik 
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- “40 lb”; Son 5 yılda sadece 2015 yılında üretimi (916 adet) olan bu ürüne sipariş 
gelmemiştir. 

Savunma Mühimmatı; 
- “MOD 38 – MOD 40”; Program dışı 46 adet üretilmiştir. 
Fünyeler; 
- “MK2 A4 ve MOD51 (M82); Program dışı 12 adet üretilmiştir. 
Tapa Grubu; 
- “El Bomba Tapaları”; Programın %56 üzerinde ve geçen yıla göre %180 artışla 

50.340 adet El Bombası Tapası üretilmiştir.  Bu üretimle Kapasite Kullanım Oranı %168 
olarak gerçekleşmiştir. 

Muhtelif Mühimmat ve Mastarlar; 
Geçen yıla göre %63 daha az olmakla birlikte programın %10 üzerinde üretim 

yapılmıştır. 
13 ürünün üretimi 5-78 adet arasında değişiklik göstermiştir.  Üretim kültürünün 

devamı açısından az sayıda da olsa bu taleplerin karşılanması olumlu görülmekle 
birlikte, üretim maliyetleri açısından düşünüldüğünde bu tür siparişlerin alınmasında, 
maliyetlerin en az başa baş noktasında olacak şekilde miktar olarak asgari bir kota 
uygulanmasına geçilmesi yararlı olacaktır. 

Alınan siparişler doğrultusunda üretim programlaması yapılan 4 cins ürünün 
(Obüs-155 mm, 40 mm Tüfek Bombası, El Bombası ve ½ + 1 lb Tahrip Kalipları) 
üretimleri program doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.  El Bomba Tapaları üretimi 
programın %56, Roket Harp Başlıkları ise %81 üzerinde gerçekleşmiştir. 

Üretim programlaması yapılmadığı halde yıl içinde gelen 1.130 adet 2,75” eğitim 
başlığı talebi üzerine sipariş ve testler için 1.142 adet üretim gerçekleştirilmiştir.  900 
adet 40 lb imla hakkı talebinin ise 400 adedinin 2015 yılında üretilmesi 
programlanmasına rağmen 916 adet üretilerek talebin tamamı karşılanmıştır.  

Kapasite kullanım oranı geçen yıla göre 9 puan artarak %36 olmuştur.  Ancak, 
muhtelif mühimmatlar başlığı altında toplanan ürünlerin mühimmat olmayıp mühimmat 
aksamları ve mastar ürünleri olduğu dikkate alınırsa, salt mühimmat üretimi dikkate 
alındığında kapasite kullanım oranı (KKO) %33 olarak hesaplanmıştır. 

120 mm Tank Topu üretimi kapasitesinin %59, El Bombası üretimi %57 ve El 
Bomba Tapaları ise %68 üzerinde üretilmiştir. 

Mühimmat Fabrikasının darboğazı yeterli sipariş alınamaması değil mevcut 
siparişlerin bile zamanında karşılanamıyor olmasıdır.  Sadece 10 ürün alınan sipariş 
doğrultusunda üretilmişken, 6 ürünün üretimi sipariş tutarının altında kalmıştır. 

Fabrikanın üretim faaliyetleri, yukarıda ifade edildiği üzere üç ana işletme 
bünyesinde ve entegre bir üretim yapısı içinde gerçekleştirilmektedir.  AQAP-2120 ve 
ISO-9001 belgesine sahip olan Fabrikanın tezgâh ve makinelerinin önemli bir 
bölümünün (proje kapsamında alınanlar dışında) 30 yaşın üzerinde olduğu ve teknolojik 

 

 
 

gelişmelerin dışında kaldığı ve bunun üretim verimliliği dışında üretim maliyet ve 
kalitesini olumsuz etkilediği anlaşılmaktadır.   

Bakım-Onarım harcamaları 2011 yılından bu yana sırasıyla; 9,4 milyon TL, 8,9 
milyon TL 9,3 milyon TL, 10,3 milyon TL, 12,1 milyon TL ve 2016 yılında yine 12,1 
milyon TL olmuştur. 

Mevcut üretim ünitelerinin teknolojik düzeyinin dünyadaki gelişmelere paralel 
duruma getirilmesi, daha kaliteli, verimli ve uygun maliyette üretimin sağlanması için 
ileri teknolojik uygulamaları içeren proje yatırımlarına ihtiyaç bulunmaktadır.  M60 A1 
Tank Modernizasyon Projesi kapsamında üretilecek 120 mm mühimmat siparişlerinin 
karşılanmasına yönelik faaliyetler devam etmekte olup, hattın kalifikasyonu 
tamamlanarak seri üretime geçilmiştir.   

Diğer taraftan, Dünyada ve Türkiye’de değişen koşullar nedeniyle ürün çeşit ve 
özelliklerinin değişmesi, rekabetin artması, dış askeri yardım ve alımlar, MSB’ ce 
Fabrika ürünlerine olan talebin değişmesine neden olmakta; yeterli ve sürekli sipariş 
alınamaması, alınan siparişlerin de istenilen sürede üretilememesi, tesislerin kısmen ya 
da tamamen atıl kalmasına yol açmaktadır.  

Ayrıca AR-GE faaliyetlerinin yürütülmesinde; personel, test ve donanımlarının 
yetersizlikleri ve biten AR-GE projelerine yeterince sipariş alınamaması gibi sorunlarla 
da karşılaşılmaktadır.  2016 yılında tamamlanan AR-GE Projeleri; 

- “25 mm IB52 Busteri”; Proje tamamlanmış olup kalifikasyon sürecindedir.  Bu 
dönemde 25 mm mühimmat siparişi alınmamıştır. 

- “35 mm Patlayıcı Zinciri Tapa Entegrasyon Projesi”; Proje tamamlanmış olup 
Üretim Hattı Kalifikasyonu Projesi devam etmektedir.  Sonrasında “Seri Üretim 
Sözleşmesi” imzalanacaktır. 

- “35 mm Uçaksavar Mühimmatı Sevk Çemberi (Sinter Teknolojisi)”; K.K.K.’ 
ndan 6 bin adet, Çankırı Silah Fabrikasından 4.050 adet sipariş alınmıştır. 

- “120 mm APFSDS-T Tank Mühimmatı Zırh Delici Çubuk Yerlileştirme ve 
Kalifikasyon Projesi”; Sipariş bulunmamaktadır. 

Kurumca bu konularla ilgili olarak çaba gösterilmekle birlikte istenilen sonuca 
ulaşılamamış olup, son yıllarda üretimde miktar ve çeşitlilik yönünden bir miktar 
canlanma görülmekle birlikte MSB ve Kurum arasında TSK’nın ihtiyaçlarının en iyi 
şekilde karşılanması amacıyla “Proje Yönetimi Uygulama İlkeleri” doğrultusunda 
mutabakata varılan görüşler çerçevesinde çağdaş üretim ve proje yönetimi ilkeleri 
kullanılarak ve uzun vadeli planları yapılarak faaliyetlerin sürdürülmesi önem arz 
etmektedir.  
 Sonuç olarak; NATO standartlarına uygun olarak üretim imkânı olan 70 çeşitten 
fazla ürünün çeşit ve miktar olarak üretiminin uzun vadeli olarak planlama imkânlarının 
araştırılması, üretim hatlarının yeterli kapasitede çalıştırılması ve projelerin mevcut 
sözleşmeler çerçevesinde yerlileştirilmesinin biran önce tamamlanarak ekonomiye 
kazandırılması önem teşkil etmektedir. 
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25 mm Mühimmat Üretimi Proje ve Üretim Faaliyeti Değerlendirilmesi: 
Kuruluşta mevcut, “35 mm’lik Mühimmat Üretim Hattı” ndan da faydalanılarak,  

650 adet Zırhlı Muharebe Aracına (ZMA) monte edilecek OERLİKON ve GİAT topları 
için yılda 170.000 adet 25x137 mm TP (ders atış), HEI-T (tahrip yangın) ve APDS-T 
(zırh delici) mühimmatlarının üretilmesinin amaçlandığı proje 07.04.2000 tarihinde 
yürürlüğe girmiş, proje yatırım çalışmalarının tamamlanması ile 21.11.2003 tarihinde 
geçici kabul protokolü imzalanarak tesis işletmeye alınmış olup tesiste 2004 yılı 
başından itibaren üretim yapılmaktadır.  

Süreç içerisinde; KHK’nın (Kara Kuvvetleri Komutanlığı) 2004-2006 yılları 
ihtiyacına binaen MSB ile MKE Kurumu arasında yılda 170.000 adet olmak üzere 
toplam 510.000 adet 25 mm mühimmat üretimi için sözleşme imzalanmış, ATK 
firmasının 25 mm M791 APDS-T mühimmatı mermi komplesi aksamının Türkiye’de 
üretimi ile ilgili lisans haklarının MKE Kurumuna devredilmesi ve gerekli teknoloji 
transferinin yapılması sağlanmış, 25 mm M791 APDS-T mühimmatı mermi komplesi 
aksamının yurt içinde üretimi çalışmalarının takibi ve yerlileştirme çalışmaları biten 
aksamların ürün ve üretim hattı kalifikasyonlarının yapılması amacıyla 25 mm M791 
mühimmatı markalı mermi gövdesinin (komplesinin) yerlileştirilerek yurt içinde üretimi 
ile ilgili çalışmaların sürdürüldüğü görülmüştür.  

Gelişen süreçte; ATK Firmasının, 25 mm Mühimmat Üretim İzni Sözleşmesinin 
revize edilmesine yönelik talebi, Kurum Hukuk Müşavirliğinin “Yapılan bu değişiklik 
sırasında yeni MLA’ya Kurumumuzca imzalanan uluslararası sözleşmelerde yer alan 
‘Uygulanabilir Hukuk’ ve ‘Tahkim’ maddelerinin eklenerek imzalanmasının uygun 
olacağı değerlendirilmektedir” karşı görüşü olduğu halde, 26.07.2012 tarihli YKK 
kararı ile uygun görülmüştür. 

Revize 25 mm Mühimmat Üretim İzni Sözleşmesi 02.08.2012 tarihinde 
yürürlüğe girmiş olup sözleşmesinin 31.03.2021 tarihine kadar yürürlükte kalması 
öngörülmüştür. 

Bu kez, ATK Firmasının, Satış Bölgeleri maddesinde yer alan bir ülke ile 
Amerika arasında bölgesel sorunların söz konusu olduğundan bahisle onay süresinde bir 
gecikme yaşanmaması için, 25 mm Mühimmat Üretim İzni Sözleşmesinde, Satış 
Bölgeleri maddesinde yer alan bir ülkenin çıkartılarak Sözleşme’nin yeniden 
imzalanması hususundaki talebi, Yönetim Kurulu’nun 12.09.2012 tarihli kararı ile kabul 
edilmiştir. 

Son olarak, ATK firmasının, Satış Bölgeleri maddesinde yer alan ülkelere bir 
ülkenin daha ilave edilmesini içeren talebi üzerine 3. kez revize edilen sözleşmenin 
30.09.2014 tarihli YKK ile kabul edilmesi sonrasında revize edilen sözleşme 09.10.2014 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Mühimmat Fabrikasında üretimi yapılan 25 mm mühimmatı ile ilgili Amerika 
Birleşik Devletlerinde yerleşik ATK firması ile Kurum arasında yapılan anlaşma gereği 
bu mühimmatla ilgili bazı aksamların MKE Kurumu dışında üretecek firma isimleri 
ATK firmasına bildirilmiş olup, bu firmalar ile Gizlilik Anlaşması imzalanarak alt 
yüklenici olarak onaylanmıştır.  Ayrıca, alım yapılacak malzeme 5201 sayılı Kanun 
gereğince kontrole tabi tutulacak harp araç gereçlerine ilişkin liste kapsamına girdiğinde 

56 Sayıştay   



 

 
 

25 mm Mühimmat Üretimi Proje ve Üretim Faaliyeti Değerlendirilmesi: 
Kuruluşta mevcut, “35 mm’lik Mühimmat Üretim Hattı” ndan da faydalanılarak,  

650 adet Zırhlı Muharebe Aracına (ZMA) monte edilecek OERLİKON ve GİAT topları 
için yılda 170.000 adet 25x137 mm TP (ders atış), HEI-T (tahrip yangın) ve APDS-T 
(zırh delici) mühimmatlarının üretilmesinin amaçlandığı proje 07.04.2000 tarihinde 
yürürlüğe girmiş, proje yatırım çalışmalarının tamamlanması ile 21.11.2003 tarihinde 
geçici kabul protokolü imzalanarak tesis işletmeye alınmış olup tesiste 2004 yılı 
başından itibaren üretim yapılmaktadır.  

Süreç içerisinde; KHK’nın (Kara Kuvvetleri Komutanlığı) 2004-2006 yılları 
ihtiyacına binaen MSB ile MKE Kurumu arasında yılda 170.000 adet olmak üzere 
toplam 510.000 adet 25 mm mühimmat üretimi için sözleşme imzalanmış, ATK 
firmasının 25 mm M791 APDS-T mühimmatı mermi komplesi aksamının Türkiye’de 
üretimi ile ilgili lisans haklarının MKE Kurumuna devredilmesi ve gerekli teknoloji 
transferinin yapılması sağlanmış, 25 mm M791 APDS-T mühimmatı mermi komplesi 
aksamının yurt içinde üretimi çalışmalarının takibi ve yerlileştirme çalışmaları biten 
aksamların ürün ve üretim hattı kalifikasyonlarının yapılması amacıyla 25 mm M791 
mühimmatı markalı mermi gövdesinin (komplesinin) yerlileştirilerek yurt içinde üretimi 
ile ilgili çalışmaların sürdürüldüğü görülmüştür.  

Gelişen süreçte; ATK Firmasının, 25 mm Mühimmat Üretim İzni Sözleşmesinin 
revize edilmesine yönelik talebi, Kurum Hukuk Müşavirliğinin “Yapılan bu değişiklik 
sırasında yeni MLA’ya Kurumumuzca imzalanan uluslararası sözleşmelerde yer alan 
‘Uygulanabilir Hukuk’ ve ‘Tahkim’ maddelerinin eklenerek imzalanmasının uygun 
olacağı değerlendirilmektedir” karşı görüşü olduğu halde, 26.07.2012 tarihli YKK 
kararı ile uygun görülmüştür. 

Revize 25 mm Mühimmat Üretim İzni Sözleşmesi 02.08.2012 tarihinde 
yürürlüğe girmiş olup sözleşmesinin 31.03.2021 tarihine kadar yürürlükte kalması 
öngörülmüştür. 

Bu kez, ATK Firmasının, Satış Bölgeleri maddesinde yer alan bir ülke ile 
Amerika arasında bölgesel sorunların söz konusu olduğundan bahisle onay süresinde bir 
gecikme yaşanmaması için, 25 mm Mühimmat Üretim İzni Sözleşmesinde, Satış 
Bölgeleri maddesinde yer alan bir ülkenin çıkartılarak Sözleşme’nin yeniden 
imzalanması hususundaki talebi, Yönetim Kurulu’nun 12.09.2012 tarihli kararı ile kabul 
edilmiştir. 

Son olarak, ATK firmasının, Satış Bölgeleri maddesinde yer alan ülkelere bir 
ülkenin daha ilave edilmesini içeren talebi üzerine 3. kez revize edilen sözleşmenin 
30.09.2014 tarihli YKK ile kabul edilmesi sonrasında revize edilen sözleşme 09.10.2014 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Mühimmat Fabrikasında üretimi yapılan 25 mm mühimmatı ile ilgili Amerika 
Birleşik Devletlerinde yerleşik ATK firması ile Kurum arasında yapılan anlaşma gereği 
bu mühimmatla ilgili bazı aksamların MKE Kurumu dışında üretecek firma isimleri 
ATK firmasına bildirilmiş olup, bu firmalar ile Gizlilik Anlaşması imzalanarak alt 
yüklenici olarak onaylanmıştır.  Ayrıca, alım yapılacak malzeme 5201 sayılı Kanun 
gereğince kontrole tabi tutulacak harp araç gereçlerine ilişkin liste kapsamına girdiğinde 

 

 
 

firmaların MSB tarafından onaylanan üretim izin belgesine sahip olmaları 
gerekmektedir. 

Ancak, alt yüklenici/tedarikçi olarak onaylanan firmalardan bazıları çeşitli 
gerekçelerle ihalelere iştirak etmedikleri için malzeme ihtiyaçlarının temini hususunda 
zorluklar yaşanmaktadır.  Öte yandan, yurt içi/dışı yerleşik firmanın malzeme teklif 
fiyatı daha önceki alımlara göre yüksek olmasına rağmen, fabrika üretiminde bahse 
konu malzemeye ihtiyacı bulunduğundan ve Kurumun taahhütlerini yerine getirmede 
bir gecikme yaşanmamasını teminen, ihaleye teklif veren tek veya az sayıda firmadan 
alım yapılması durumunda kalınmaktadır. Yeterli rekabet koşulu oluşmadığı 
durumlarda ihalenin iptaline karar verildiğinde ise, yeni ihale sonuçlanıncaya kadar 
kaybedilen süre, üretimin gecikmesinin ana nedenini oluşturmaktadır. 

Malzeme temini için daha önce yapılan ihalelerde teklif bulmada yaşanan 
sıkıntılar göz önünde bulundurulduğunda, bundan sonra yapılacak ihaleler için alt 
yüklenici/tedarikçi firma sayısının artırılması suretiyle rekabetin sağlanması hususu 
değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, mühimmatların yerlileştirme çalışmaları 
kapsamında lisansör firmalar tarafından sözleşme ekinde bulunan alt yüklenici listesine 
yeni alt yükleniciler ilave edilmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesinde yarar 
görülmektedir.  

Diğer yandan, Tedarik Sözleşmesinin 9 uncu maddesinin (c) bendinde “5 yıllık 
süre sonunda, MKE’nin Tedarik Sözleşmesinin yenilenmesine yönelik talebi olmaması 
halinde, Tedarik Sözleşmesinin 5 yıllık süresinin bitmesi ile Üretim Lisans Sözleşmesi 
de sonlandırılmış olacaktır.” ifadesi yer almaktadır. Üretim Lisans Sözleşmesinin 
yürürlük süresi 10 yıl olmasına karşın Tedarik Sözleşmesi yürürlük süresinin 5 yıl 
olması nedeniyle Kurumun talebi üzerine ATK Firması ile imzalanmış olan Tedarik 
Sözleşmesi 31.03.2014 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Yapılan yerlileştirme çalışmaları neticesinde ATK Firmasından tedarik edilen 
malzemelerden; mayon komplesi, izlik komprimesi, ateşleyici komprimesi, mermi 
komplesi ve sevk çemberine yönelik yerlileştirme ve kalifikasyon çalışmaları 
tamamlanmış olup buster, barut ve tapaya yönelik yerlileştirme çalışmaları ise devam 
etmektedir. 

Mühimmat Fabrikası’nda sürdürülen yerlileştirme çalışmaları ile ilgili olarak; 
Kurum tarafından teknoloji transferi yapılarak yürütülmekte olan 25 mm 

mühimmat üretimi projesi kapsamında, üretimde kullanılmak üzere yurt dışından 
tedarik edilen malzemelerin yerlileştirilmesine yönelik çalışmalar büyük oranda 
tamamlanmıştır.   

- Son dönemde gerçekleştirilen Ateşleme Busteri IB-52 yerlileştirme çalışmaları 
Mühimmat Fabrikasınca tamamlanmış olup niteliklilik (kalifikasyon) çalışmaları 
Kapsül Fabrikasında devam etmektedir.   

- Kovan Boyası ve İncelticisine yönelik su bazlı boya ile yapılan denemelerden 
sonuç alınamamıştır.  Malzeme tedarikinde sorun yaşanmamaktadır. 
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- M758 Tapası ile ilgili yürütülen yerlileştirme projesi çalışmalarına, son 
dönemde TSK’ nın ivedi gereksinim duyduğu 4 farklı tapa projelerine öncelik tanınması 
nedeniyle ara verilmiştir. 

- MOD 92 Topçu Tapası ve MOD 502 Havan Tapası nitelikliliğinin 2017 yılında 
tamamlanması hedeflenmiştir. 

25 mm Toplar, TSK’ nın envanterinde yer alan Zırhlı Muhabere Araçları (ZMA)’ 
nda kullanılmakta olup ZMA ve yeni tedarik edilecek zırhlı araçlar üzerindeki topların 
35 mm’ lik toplar olacağı kararlaştırıldığından 35 mm’ lik mühimmat projelerine 
öncelik verilmektedir. 

120 mm Mühimmat Üretimi Proje ve Üretim Faaliyeti Değerlendirilmesi: 
TSK’nın ihtiyaç belirlediği “M60 A1 Tank Modernizasyonu Projesi” SMM 

koordinatörlüğünde İsrail’de yerleşik IMI firmasının Ana Yükleniciliğinde 
yürütülmektedir.   

MKE Kurumu, 120 mm yivsiz-setsiz Silah Sistemi ve 120 mm APFSDS-T (zırh 
delici) ve TPCSDS-T (ders atış) mühimmatı konusunda maksimum yetenek kazanacak 
şekilde teknoloji transferi yapılarak üretimin gerçekleştirilmesinde alt yüklenici olarak 
görev almıştır.  Proje kapsamında firma ile teknoloji transferi konusunda yapılması 
gereken Lisans Anlaşması, IMI, SSM ve MKE Kurumu arasında, Alt Yüklenicilik 
Sözleşmesi ise IMI firması ile MKE Kurumu arasında imzalanmış, her iki sözleşme 
15.11.2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Böylece, 120 mm (APFSDS-T ve TPCSDS-T) mühimmatın Mühimmat 
Fabrikasında mevcut 105 mm APFSDS-T mühimmatı üretim hattına ilave tezgah 
yatırımı yapılarak (penatratör ve igniter dışında) tüm alt sistemlerine üretim yeteneği 
kazandırılması, silah sisteminin Ağır Silah ve Çelik Fabrikasında yapılması, bunlara 
bağlı yanar kovan üretim hattının da Barut Fabrikasında kurulması kararlaştırılmıştır. 

M60 A1 Tanklarının Modernizasyonu Programı kapsamında Kurum 
sorumluluğunda olan 120 mm tank topu mühimmatının imalatına ilişkin IMI firması ile 
Kurum arasında imzalanan alt yüklenicilik sözleşmesine göre, 120 mm APFSDS-T ve 
TPCSDS-T mühimmatının kalifiye edilmesi ve projenin tamamlanması periyodu 3 
aşamadan oluşmuş olup; I. ve II. Aşama testleri ve teslimatı yapılmış, III. Aşama 
sonunda 14.07.2008 tarihinde imzalanan 2008/71 sayılı sözleşme çerçevesinde 2.000 
adet APFSDS-T ve 1.000 adet TPCSDS-T tam atım mühimmatının Kurum tarafından 
KKK’na 14.07.2010 tarihinde teslim edilerek mühimmat üretim hattının kalifiye 
edilmesi ve seri üretime geçilmesi öngörülmüştür.   

III. Aşama 120 mm APFSDS-T ve TPCSDS-T tank topu mühimmatlarında 
kullanılacak Nc-Ng ve Cep-2 barutlarının Barut Fabrikasından temin edilmesi 
planlanmış olmasına karşılık AR-GE kapsamında yapılan üretimde başarılı sonuç 
alınamaması üzerine, IMI firması ile yapılan PMR (Proje Gözden Geçirme) 
toplantısında firma tarafından barutun Eylül-Ekim 2010 tarihinde teslim 
edilebileceğinin belirtilmesi üzerine 31.12.2010 tarihine kadar cezasız süre uzatımı 
alınmasının gündeme geldiği sırada bu kez, 22.12.2009 tarih ve 2009/126735 sayılı 
protokol ile 22.12.2011 teslim terminli 2.000 adet 120 mm APFSDS-T ve 2.000 adet 
120 mm TPCSDS-T tank topu mühimmatı siparişi daha alınmıştır. 
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120 mm Mühimmat teslimatlarının birçoğunda gecikme yaşanmaktadır.  Bu 
gecikmelerin esasen, 120 mm tank topu mühimmatı üretimi projesinde sözleşme 
uyarınca yurt dışından tedarik edilmesi gereken malzemelerin tedariki ile mühimmat 
üretiminde kullanılan barutların üretiminin yurt içi imkânlarla gerçekleştirilmesi 
öngörülmesine rağmen AR-GE çalışmalarından uygun sonuç alınamaması nedeniyle 
yurt dışından temin edilmek durumunda kalınan barutların tedarikinin öngörülenden 
uzun zaman alması ve üretilen mühimmat aksamlarında yaşanan sorunlardan 
kaynaklandığı görülmektedir. Diğer yandan, önceki sözleşmelerden yerine getirilmesi 
gereken yükümlülükler devam etmekte iken müşteri ilişkileri, pazar payı ve kapasite 
kullanımı kaygıları ile yeni siparişler alındığı anlaşılmaktadır.  Mühimmatın 
teslimatında yaşanan gecikmelere sebep olan ve tamamen Kurum inisiyatifi dışında 
gelişen olaylar nedeniyle meydana gelen gecikmelere ilişkin olarak, 11.01.2010 
tarihinden bu yana yapılan 12 ayrı “cezasız süre uzatımı” talebinin hiç birinin MSB’ nca 
uygun görülmemesi üzerine Kurumun yaptığı ceza ödemeleri bilanço giderlerini artıran 
bir unsur olmuştur.   

Son olarak, piyasadan temin edilen madeni püsüs ihalesini alan firmanın 
şartname isteklerine uygun püsüs teslim edememesi nedeniyle ihale iptal edilmiş, yeni 
ihale yapılmıştır.  Bu süreçte yaşanan gecikme sonucu 2010/35 no.lu sözleşme uyarınca 
5.558.880 TL gecikme cezası tahakkuk etmiştir. 

CEP-2 barutunun geç temin edilmesi sonucu oluşan gecikme nedeniyle 
4.209.120 TL gecikme cezası ile yine aynı sözleşme kapsamında NC-NG barutunun geç 
temin edilmesi sonucu 1.758.944 TL gecikme cezası tahakkuk etmiştir. 

CEP-2 ve NC-NG barutları Barut Fabrikası’ndan temin edilmektedir.  Bu 
nedenle, sözleşmelerde belirlenen teslimat tarihlerinin barut tedarikini sağlayan Barut 
Fabrikası ile birlikte koordinasyon sağlanarak belirlenmesi önem arz etmektedir.  Bu 
nedenle, 120 mm Mühimmat üretimi ile ilgili olarak; 

Alımların zamanında yapılmasını sağlamak üzere gerekli önlemlerin alınması, 
ürün teslimat tarihlerinin Barut Fabrikası ile sağlanacak mutabakat ile ve olası 
gecikmeler dikkate alınarak belirlenmesi, üretim planlamalarının gecikmeye mahal 
bırakmayacak şekilde yapılarak gecikme cezasına maruz kalınmaması önerilir. 

Hâlihazırda, 2010/35 sayılı sözleşme kapsamında 2013-2016 yılları 
yükümlülüğü mühimmatın üretim ve teslimatına yönelik çalışmalar sürdürülmekte olup, 
gecikme cezası teslimat tamamlandıktan sonra netleşecektir.  

SSM koordinatörlüğünde yürütülen ve ana yüklenicisi SSM tarafından belirlenen 
“M60 A1 Tanklarının Modernizasyonu” Programı kapsamında 120 mm tank topu 
sistemi ve 120 mm tank mühimmatı imalatı ve tedarikine ilişkin alt yüklenicilik 
sözleşmesi ve lisans sözleşmesi çerçevesinde; Kara Kuvvetleri Komutanlığının 
ihtiyacına binaen MSB ile imzalanan 2010/35 sayılı sözleşme kapsamında siparişe 
bağlanan 120 mm tank topu mühimmatının üretiminde kullanılacak malzemelerin yurt 
dışında yerleşik firmalardan tedarikinde yaşanan problemler dolayısıyla teslimatlarının 
zamanında yapılamadığından bahisle ilgili merciler nezdinde girişimde bulunularak 
cezasız süre uzatımı talebinde bulunulması uygun görülmektedir. Ancak, geçmiş 
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deneyimlere bakıldığında bu tür taleplerin MSB’ nca uygun görülmeyeceği endişesi 
bulunmaktadır.   

Benzer sorunların hiç olmaz ise bundan sonra yaşanmaması amacıyla, MSB’ nın 
Kuruma anlayışla yaklaşım göstermesini sağlayacak girişimlerde bulunulması büyük 
önem taşımaktadır.  Bu itibarla, sözleşmelerdeki “Mücbir Sebepler” maddesinin, 
yaşanan gecikmelere sebep olan hususları da kapsayacak şekilde genişletilerek,  MSB 
ile bundan sonra imzalanacak sözleşmelerde yer almasının sağlanması gerekmektedir.   

120 mm Aydınlatma Mühimmatı – MOD 236; AR-GE Projesi; 
2010 yılında açılmış olan proje ile bugüne kadar Jandarma Genel Komutanlığına 

144 adet  mühimmat teslim edilmiş, K.K.K.lığının talebi 3.800 adet merminin üretimi 
tamamlanmış ve 3 kafile halinde tüm siparişler teslim edilmiş olup projenin 
kapatılmasına karar verilmiştir. 

155 mm Uzun Menzilli Mühimmat Geliştirme Projesi: 
Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacına binaen 01.02.2008 tarihli “155 mm 

Uzun Menzilli MKE MOD 274 Tahrip Mühimmatı Üretim Hattı Kalifikasyonu” 
Sözleşmesi kapsamında başlatılan “155 mm Uzun Menzilli Mühimmat Geliştirme” 
Projesinin tasarım, geliştirme ve kalifikasyon çalışmalarının tamamlanmasını müteakip 
MSB ile Kurum arasında imzalanan 10.08.2011 tarihli “155 mm Uzun Menzilli Tahrip 
Mühimmatı ve Modüler Sevk Barutu” konulu sözleşme çerçevesinde 2012-2014 
yıllarına sari olmak üzere toplam 5.020 adet anılan mühimmat siparişe bağlanmıştır.  

Söz konusu mühimmatın ana alt komplelerinden;  
-Dipten Yanma Ünitesi (DYÜ) Mart 2012 tarihinde imzalanan ve 05.04.2012 

tarihinde yürürlüğe giren tedarik sözleşmesi çerçevesinde Roketsan A.Ş. den,  
-Modüler Barut ise 26.08.2011 tarihinde imzalanan ve 08.09.2011 tarihinde 

onaylanan tedarik sözleşmesi çerçevesinde Nitrochemie Aschau GmbH firmasından 
tedarik edilmektedir. 

Modüler Sevk Barutun kafile kabul atışlı testleri 12-13.12.2011 tarihlerinde 
yapılarak sevkiyatı gerçekleştirilmiştir.  

Siparişe bağlanan mühimmatın 958 adedi 09.07.2015 tarihinde, geri kalan 3.042 
adedi de 22.10.2015 tarihinde, toplam 20 atış testinden geçirilerek teslimatı yapılmıştır. 

Mühimmatın zamanında teslimi planlanmasına karşın, üretime gecikmeli olarak 
devam edilmektedir.  Bugüne kadar uygulanan 4 gecikme cezasına karşı yapılan itirazlar 
bir sonuç vermemiştir. 

Son olarak, mermi gövdesinin üretim prosesindeki aksaklıklardan dolayı üretime 
ara verilmiş ve fiziksel testlerde yaşanan sıkıntılardan dolayı teslimatlarda gecikme 
yaşanmış ve bunun sonucu olarak 5.605.367,04 TL gecikme cezası tahakkuk etmiştir. 

MSB ile yapılan sözleşmelerde iş zamanında bitirilemediği, bu sebeple mal 
teslim edilmediği takdirde gecikilen her gün için cezaya maruz kalınmakta, benzer 
şekilde Kurum ile Roketsan A.Ş arasında imzalanan sözleşmede de gecikilen her işgünü 
için gecikme cezası uygulanmaktadır. Ancak, cezaların sözleşme bedelleri üzerinden 
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hesaplanıyor olması nedeniyle Roketsan’a uygulanan cezanın MSB’ na ödenen cezayı 
karşılaması mümkün olmamaktadır. 

155 mm Uzun Menzilli Mühimmat ile ilgili olarak; 
Üretim planlamalarının ürün teslimat tarihi esas alınarak yapılması yönünde çaba 

sarf edilmesi önerilir. 
NEB (Nüfuz Edici Bomba) Üretimi Projesi: 
Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı olan bu proje ile, yerüstü ve altındaki 

hedeflere nüfuz ederek içerde istenilen gecikme değerinde infilak edecek, çelik gövde 
yapısına sahip, klasik ve programlanabilir tapalar ile kullanılabilecek, hassas güdümlü 
kiti ve lazer kitleri ile kullanıma uyumlu olacak “Nüfuz Edici Bomba” sisteminin AR-
GE yoluyla yurt içinde geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece, gecikmeli tapa ile 
belirli bir gecikme sonrası infilak edebilen nüfuz edici ve basınç etkili bir bombanın 
geliştirilmesiyle ürün çeşitliliği de sağlanmış olacaktır.  

MSB ile Kurum arasında 07.11.2008 tarihinde proje sözleşmesi,  05.12.2008 
tarihinde de alt yüklenici sözleşmeleri imzalanmıştır.  MSB ARGE ve Teknoloji Dairesi 
yöneticiliğinde, Kurum ana yükleniciliğinde ve TÜBİTAK SAGE alt yükleniciliğinde 
sürdürülen ve 4 aşamada toplam 36 ayda tamamlanması planlanan NEB Geliştirme 
Projesi 7 aylık gecikme ile 15.06.2012 tarihinde ürün kalifikasyonu da yapılarak 
tamamlanmıştır. 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacına binaen MSB Modernizasyon Mal ve 
Hizmet Tedarik Dairesi Başkanlığı’nın NEB Projesi ilk üretim şartnamesi 31.08.2012 
tarihinde yayımlanmış ve geliştirilen NEB’in 200 adet teslimini, Üretim Hattı 
Kalifikasyonunu (ÜHK) ve F-16 uçağına sertifikasyonunu içeren ilk üretim sözleşmesi 
20.02.2013 tarihinde MSB ile imzalanmıştır.  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 365 
gün içinde 50 adet, 730 gün içinde ise kalan 150 adet mühimmatın teslim edilmesi 
öngörülmüştür.  Bu kapsamda, TÜBİTAK SAGE ile Kurum arasında “Nüfuz Edici 
Bomba Seri Üretim Dönemi F-16 Sertifikasyonu, Plastik Patlayıcı Dolumu, Eğitim, 
Teknik Destek ve Danışmanlık ile Atış Test Hizmetleri” işlerine ait alt yüklenici 
sözleşmesi 21.03.2013 tarihinde imzalanmıştır. Projenin SSM’ye devredilmesi üzerine 
SSM ile 26.12.2016 tarihinde sözleşme değişikliği imzalanmıştır. 

Proje kapsamında teslim edilecek 200 adet NEB’den 100 adedinin ön delici ve 
ana delici harp başlıklarının plastik patlayıcı dolumu sözleşme çerçevesinde TÜBİTAK 
SAGE vasıtasıyla İtalya’da, kalan 100 adedinin ön delici ve ana delici harp başlıklarının 
plastik patlayıcı dolumu ise DUPAT Projesi’nin tamamlanmasını müteakip Mühimmat 
Fabrikası’nda yapılması planlanmıştır. 

TUBİTAK tasarımlı, tamamı yerli, 800 adet/yıl kapasiteli Nüfus Edici Bomba 
(NEB) Projesi kapsamında 109 adet ön delici ve 110 adet ana delici Harp Başlığı 
mekanik üretimleri tamamlanmış ve patlayıcı dolumu için İtalya’ya gönderilmiş, 
dolumu tamamlanan ön delici ve ana delici Harp Başlıklarının kabul işlemleri 
yapılmıştır.  Proje kapsamında gerekli atışsız ve atışlı testler yapılarak F-16 
Sertifikasyonu 22.07.2015 tarihinde, Üretim Hattı Kalifikasyonu ise, Ekim-2015 
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tarihinde bütünleme tezgâhının kurulumu ile 16.11.2015 tarihinde Üretim Hattının 
kalifikasyonu tamamlanmıştır. 

Sözleşmeye göre 25’er adetten oluşan 8 kafile toplamı 200 adet NEB teslim 
edilecektir. 3 kafile olarak toplam 75 ade NEB’in Hv.K.K.’na teslimatı yapılmıştır.         
4. kafilenin kabulü 04.01.2017 tamamlanmıştır.  Projenin 2017 yılı Ekim ayında 
tamamlanması beklenilmektedir. 

PBP-001 Duyarsız Patlayıcı Altyapısı Kurulumu ve Teknoloji Aktarımı – 
DUPAT- Projesi: 

Günümüzde alışageldik mühimmatların yerini, savaş veya barış anında 
rastlantısal veya kasıtlı olarak çeşitli tipte tehditlere maruz kaldıklarında patlama veya 
infilak seviyesinde tepkimeden ziyade yanma tipinde tepkime veren duyarsız patlayıcı 
imlalı mühimmatlar almıştır.  

Rastlantısal veya kasıtlı olarak tehditlere maruz kalan mühimmatın riskleri, 
mühimmatın yaralanabilirliğinin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı hassasiyetin 
azaltılması ile sağlanmaktadır. Mühimmatın yaralanabilirlik kavramı büyük ölçüde 
mühimmata kullanılan enerjik malzeme ile ilgilidir. Mühimmatın yaralanabilirliğinin 
düşük seviyede tutulması TNT, Kompozisyon B ve oktol gibi hassasiyeti azaltılmış 
bileşimlerin (duyarsız patlayıcı) kullanılması ile sağlanmaktadır. Duyarsız patlayıcılar 
sentezleme veya mevcut patlayıcıların duyarsızlaştırılması yöntemi ile elde 
edilmektedir.  

TSK tarafından günümüzdeki teknolojik gelişmelere paralel olarak duyarsız 
patlayıcı imlalı mühimmatlar sıklıkla talep edilmesine rağmen bugüne kadar MKE 
duyarsız patlayıcı üretim hattına sahip değildi. 

Yakın bir gelecekte, hem yurt içinde güvenlik birimlerin hem de yurt dışı 
müşterilerin duyarlı patlayıcı talebinden tamamen vazgeçmeleri gündeme geldiğinde 
Türkiye ciddi bir yurt dışı bağımlılığına maruz kalma riski ile karşı karşıya gelebilecekti. 

Bu nedenle, MKE, Savunma Sanayinde TSK tarafından ihtiyaç duyulan duyarsız 
patlayıcı gereksinimi karşılamak ve benzer teknolojileri yurt içi imkanlar ile ülke 
sanayine kazandıracak ekonomik katkıda bulunmak amacı ile Kurum pilot ölçekli 
duyarsız patlayıcı üretim hattı kurulması projesini gündeme getirmiştir. 

2009 yılında yatırım programına konulan “Pilot Ölçekli Duyarsız Patlayıcı Alt 
Yapısı (2009K120380)” Projesi kapsamında; TÜBİTAK-SAGE tarafından alt yapı 
ihtiyaçlarının belirlenmesi ve alt yapı yerleşim planının hazırlanması ile Kurum 
tarafından dolum yapılacak muhtelif mühimmatların listesinin oluşturulması yönündeki 
çalışmaların tamamlanmasına müteakip, Duyarsız Patlayıcı Tesisi Yapım İşi 2013 yılı 
sonunda, “30 Galonluk Patlayıcı Karıştırma Sistemi” de Ekim-2015 tarihinde 
tamamlanmıştır. 

DUPAT Projesi, nüfus edici bombanın ana delicisi ile ön delicisinin 
patlayıcılarının imal edileceği ve plastik bazlı bu duyarsız patlayıcıların dolumunun 
yapılacağı tesisin inşaatına ilişkin olup proje bu haliyle dünyada varlığı bilinen 3. büyük 
tesis olma hüviyetini taşımaktadır. 
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Diğer taraftan “Dupat Alt Yapısı”nda üretilecek 1. tip patlayıcı yanında 2. tip 
patlayıcının da üretilebilmesi için, Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü ile TÜBİTAK-
SAGE arasında imzalanan ek sözleşme 22.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.   

DUPAT tesisinin 11.12.2014 tarihinde resmi açılış töreni gerçekleştirilmiştir. 
Ancak, tesiste Kurum tarafından üretim çalışmalarına başlanabilmesi için TUBİTAK 
SAGE ile yapılan sözleşme kapsamında kabul işlemlerinin,  ayrıca üretim için gerekli 
kimyasal ve enerjik hammadde tedariklerinin tamamlanması gerektiğinden, DUPAT 
Projesinde kullanılmak üzere 10 kalem kimyasal malzemenin temini için 05.08.2014 
tarihinde ihaleye çıkılmış, ancak uygun ve/veya hiç teklif alınamadığından ihale 
06.11.2014 tarihinde iptal edilmiştir.   4 kalem kimyasal malzeme için 02.02.2015 
tarihinde yapılan ihalede ise, teklif alınan 3 kaleminin ekonomik açıdan en uygun ve tek 
teklifi veren firmadan alınması, uygun teklif alınamayan tek kalemin iptal edilmesi 
uygun görülmüştür. 

PBXN-109, PBZN-110 ve PBXN-113 üretimleri tesis kapasitesi ölçütünde 
gerçekleştirilmektedir.  Aynı alt yapı kullanılarak farklı tipte patlayıcı üretimine yönelik 
çalışmaların sürdürülmekte olup farklı tipte duyarsız patlayıcıların üretilmesi ile ürün 
yelpazesinin genişletilmesi mümkün olacaktır. 

Projeye Ocak-2014 tarihinde yapılan ikinci bir ek sözleşme ile NEB 
mühimmatının dolumuna (PBXN-110) yönelik ilave işler için çalışmalar başlatılmış, 
DUPAT Tesisinde ölçek büyütme çalışmaları kapsamında 2014 yılında, cansız ve yarı 
canlı malzeme ile canlı plastik bağlı patlayıcı üretimleri gerçekleştirilmiştir. 

40 mm MOD60 HE Tüfek Bombası: 
MSB ile Kurum arasında imzalanan 2012/32 sayılı sözleşme kapsamında 

MSB’nin ihtiyacına binaen 50.000 adet 40 mm MOD60 HE mühimmatı siparişe 
bağlanmıştır.  

Mühimmatın üretiminde kullanılmak üzere yurt içi piyasadan temin edilecek 
aksamların 14.01.2013 tarihinde talepleri yapılmış ve 06.03.2013 tarihinde ihale 
edilmiştir. Ancak, ihaleye katılan firmalardan yapılan itirazlar üzerine 07.06.2013 
tarihinde Kurum Genel Müdürlüğünde yapılan toplantıda ihalenin durdurulması 
kararlaştırılmış, 09.10.2013 tarih ve 319 sayılı YKK ile ihale iptal edilmiştir. Yapılan 
düzenlemelerden sonra 15.01.2014 tarihinde yeniden ihale yapılmıştır.   

Mühimmatın zamanında teslimi planlanmasına karşın, üretime gecikmeli olarak 
devam edilmektedir.  Kovan ihalesini kazanan firmanın şartname isteklerine uygun ürün 
teslim edememesi sebebiyle yeniden tedarik için ihale sürecinin uzaması sonucu kovan 
tedarikinde yaşanan gecikme sonucu 1.516.704,42 TL gecikme cezası tahakkuk 
etmiştir. 

40 mm MOD60 HE Tüfek Bombası ile ilgili olarak; 
Tedariklerin zamanında sağlanarak üretim planlamalarının gecikmeye mahal 

bırakmayacak şekilde yapılarak gecikme cezasına maruz kalınmaması önerilir. 
“40 mm Yüksek Hızlı Bombaatar Mühimmatı Ailesi” adı altında 2010 yılında 

başlatılan AR-GE Projesi kapsamında yapılan çalışmalar sonrasında tasarım 
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değerlendirme ve ürün kalifikasyon çalışmalarının 2017 yılında tamamlanması 
beklenilmektedir. 

- Minyatür Bomba Geliştirilmesi Projesi; 

Milli Savunma Bakanlığı 24 Haziran 2010 tarihinde “Minyatür Bomba 
Geliştirilmesi Projesi” ile ilgili ihale dokümanlarını yayınlanmıştır. Proje, Teknik Veri 
Dosyası’nın hazırlanmasını kapsamakta olup Üretim Hattı Kalifikasyonunu 
içermemektedir. 

TÜBİTAK tarafından “Kamu Projeleri Destekleme (1007) Programı” 
kapsamında desteklenen “Minyatür Bomba Geliştirilmesi Projesi” için ihaleyi 
ASELSAN A.Ş almış, ASELSAN A.Ş. Bombanın “Harp Başlığı Tasarımı” için 
TÜBİTAK SAGE ile Aralık 2012 tarihinde alt yüklenici sözleşmesi imzalamıştır. 

“Minyatür Bomba Geliştirilmesi Projesi” ile yeni nesil, havadan karaya atılan, 
yüksek delici özelliğe ve hassas vuruş gücüne sahip, istenmeyen hasarı en aza indiren, 
duyarsız, küçük boyutlu ve düşük ağırlıkta, dolayısıyla çoklu miktarda taşınabilen bir 
mühimmatın milli imkânlarla geliştirilmesi hedeflenmiştir.  

Kurum ile ASELSAN A.Ş. ve Harp Başlığı Tasarım işi alt yüklenicisi TÜBİTAK 
SAGE arasında imzalanan Patlayıcı Üretimi ve Dolumu İşine Ait Sözleşme” 
doğrultusunda;  

-Kurumumuz toplam 20 adet minyatür bomba harp başlığı için TÜBİTAK SAGE 
tarafından verilen gövdelere PBXN-109 tip patlayıcı dolumu yapacaktır,  

-Sözleşme bedeli, iş tanımı ve sözleşme maddelerine istinaden KDV hariç toplam 
835.000.- (sekizyüzotuzbeşbin) TL,  

-Sözleşmenin eki iş tanımı dokümanı 5.6 maddesi gereği teslim edilen son 
kafileden sonra 1 yıl süre ile geçerli olacak birim fiyatımız KDV hariç 40.500.- 
(kırkbinbeşyüz) TL olarak belirlenmiştir. 

04.04.2016 tarihli sözleşme kapsamında 2016 yılı Ağustos ayında ilk kafile için 
5 adet harp başlığının dolumu yapılmış, Ekim ayında teslim edilmiştir. İkinci kafile 10 
adet harp başlığı dolumu yapılarak 2017 yılı Ocak ayında teslim edilmiştir.  Üçüncü 
kafile 5 adet harp başlığının üretim, dolum ve bütünleme çalışmaları proje takvimine 
uygun olarak yapılmaktadır. 

Genel değerlendirme; 
Mühimmat Fabrikasında, alınan siparişlerin, programlanan ve gerçekleştirilen 

üretimlerin genel bir değerlendirmesi yapılacak olursa, alınan siparişlerin sadece bir 
kısmının İşletme Bütçesi hazırlığı aşamasında belli olduğu, bu siparişlerin bir kısmından 
vazgeçilebildiği gibi yıl içerisinde yeni birçok siparişlerin alındığı, tüm bunların sağlıklı 
bir üretim programının oluşturulmasına engel teşkil ettiği görülmektedir.  Bunun yanı 
sıra, siparişlerin teslim tarihlerinin talep sahipleri tarafından tek taraflı olarak 
belirlendiği, bu konuda kurumun üstünlük kullanamadığı, geç alınan siparişlerin 
karşılanması için gerekli hammadde temininde mevcut İhale Kanunu’ndan doğan 
gecikmelerin sıkça yaşandığı, siparişlere yönelik üretim hatlarında yapılan 
değişikliklerin zaman kaybına neden olduğu görülmüştür.   
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Bunun sonucu olarak siparişlerin bir kısmı zamanında karşılanamamakta ve 
gecikme nedenlerinin alıcı kurumlar ile yapılan sözleşmelerde mücbir sebep olarak 
kabul edilmemesi sonucu tahakkuk eden gecikme cezaları maliyetlere olumsuz 
yansımaktadır. 

Mühimmat Fabrikasında 2012 yılında 10 ayrı kalemde 6,3 milyon TL, 2013 
yılında 6 ayrı kalemde 2,3 milyon TL gecikme cezası ödenmiştir.  2015 yılında 8 ayrı 
kalemde, teslimatta meydana gelen gecikmeler nedeniyle tahakkuk eden toplam ceza 
tutarı 11,6 milyon TL olmuştur.  2016 yılında ise 7 ayrı kalemde 24,2 milyon TL 
gecikme cezası ödenmiştir.  Gecikmelerin birçoğunun doğrudan kurumun hatasından 
kaynaklanan gecikmeler olmayıp 3.şahıslara bağlı olan gecikmelerden veya teknik 
şartnamelerde değişiklik yapılmasından kaynaklandığı görülmektedir.   

Sipariş sahipleri ile imzalanan sözleşmelerde, üretimde kullanılacak malzeme 
tedariklerinin ancak sözleşmenin imzalanmasından sonra yapılması hususu yer 
almaktadır. Siparişin teslim tarihinin belirlenmesinde, malzeme tedarikinde 
yaşanabilecek gecikmeler dikkate alınmamaktadır.  Bu nedenle sözleşmelerde, siparişin 
teslim tarihinin belirlenmesinde bu tür gecikmelerin olabileceği dikkate alınmalı veya 
uygun fiyat alınamaması nedeniyle ihalenin iptal edilip yeniden ihaleye çıkılması 
durumlarının mücbir sebep sayılmasının sözleşmede yer alması sağlanmalıdır. 

Kurumun malzeme tedariklerinde 3. şahıslara bağlı olarak yaşadığı problemlerin 
yanı sıra, kendi fabrikaları arasından sağladığı malzeme tedariklerinde de bu tip 
gecikmelere rastlanılmaktadır.   

Kurum İşletme Bütçesini mevcut veriler ışığında oluşturmakta, üretim 
programını ve bu paralelde üretim hatlarını da buna göre hazırlamaktadır.  Ancak, 
siparişte bulunan kurumlar o yıla ait taleplerini İşletme Bütçesinin yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra yıl içerisinde gerek cins ve gerek miktar olarak değiştirebilmektedir.  Bu 
durumda, Kurumun sağlıklı bir üretim program yapması olanağı ortadan kalkmaktadır.   

Üretim hatlarının yeni talepler kapsamında yeniden hazırlanması bir yana, 
değişen talepler paralelinde ihtiyaç duyulan yurt içi/dışı malzeme teminlerinin 
zamanında karşılanamaması da doğal olarak gecikmelere neden olmakta, bunun sonucu 
olarak siparişlerin zamanında karşılanması mümkün olmamaktadır.  Siparişlerin 
zamanında karşılanamaması ürünün geç teslimine, bu nedenle kurumun gecikme zammı 
ödeme zorunda kalmasına, nihayetinde maliyetlerin artmasına neden olmaktadır. 

Bu olumsuz durumlar, aynı şekilde Kurumun diğer Fabrikalarında da mevcuttur.  
2016 yılında da bahis konusu sorunlar devam etmiş olup, sipariş konusu ürünlerin 
üretimine zamanında başlanılamaması sonucu yapılan üretim, siparişi karşılayacak 
seviyeye ulaşamamış, kapasite kullanım oranları da düşük gerçekleşmiştir. 

Siparişlerin 1 yıl, 2 yıl hatta 3 yıl öncesinden belli olması halinde, üretim 
planlamaları buna göre yapılacağından bu gecikmelerin en aza indirilmesi mümkün 
olacaktır. 

Son 7 yıl içinde çeşitli nedenlerle oluşan gecikmeler üzerine toplam 30 kez 
gecikme cezası uygulanmamasına ilişkin yapılan taleplerin her defasında uygun 
görülmediği tespit edilmiştir. 
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Özelinde Mühimmat fabrikası üzerinden yapılan bu değerlendirme esas itibarıyla 
kurumun üretim ile ilgili sorunlarının tamamını içermektedir. 

Kurumun sağlıklı bir üretim programı yapmasının yanı sıra üretimde çeşitli 
nedenlerle yaşanan gecikmeler sonucu geciken teslimatlara uygulanan ceza ödemelerine 
maruz kalmamak üzere alınması gereken önlemler ile ilgili olarak, 2015 yılı Denetim 
Raporu’nda yer alan;  

“ - Ürün siparişlerinin en az 1 yıl öncesinden alınarak üretim programlarının daha 
sağlıklı yapılmasının sağlanması, 

- Siparişlerin teslim tarihinin belirlenmesinde sadece üretim sürecinin değil, 
malzeme tedariki süresi ve iş /işçi organizasyon sürecinin de dikkate alınması, 

- Sözleşmelerde yer alan mücbir sebepler maddesinin, yaşanan gecikmelere 
sebep olan hususları da kapsayacak şekilde genişletilerek, MSB ile bundan sonra 
imzalanacak sözleşmelerde yer almasının sağlanması,  

- Gecikilen süre için ceza uygulamasının yanı sıra süresi öncesinden teslimat 
yapılması halinde prim alınmasına dair hükmün sözleşmelerde yer verilmesi,”  

önerisine, Kurum; 
“ - İlgili makamların ihtiyaç duyduğu ürünleri sözleşmeye bağlamadan önce 

ürünlerin teslim süresi ilgili fabrika müdürlükleri ile koordine edilerek belirlenmektedir.  
Kurumun en önemli sorunu olan, yıllara sari (en az 3 yıllık) ihtiyaç belirlenmesi 
hususunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile mutabakat sağlanmıştır.  Bundan böyle 
ürünlere ilişkin teslimat planlarının ihtiyaç makamlarıyla da koordineli olarak daha 
sağlıklı yapılabileceği değerlendirilmektedir.   

- Sipariş teslim tarihi belirlenirken mevcut sipariş yükümlülükleri/kapasite/iş 
gücü durumu/malzeme tedariki/alt yüklenici parametrelerinin her biri göz önünde 
bulundurularak Fabrika Müdürlükleriyle birlikte belirlenmektedir.  Ancak, özellikle 
Kamu İhale Kanunu çerçevesinde ve Tesis Güvenlik Belgesi zorunluluğu gereğince, 
yeterli ve yetkin alt yüklenici oluşturma girişimlerinde, istenilen ve hedeflenen sonuca 
ulaşılamamaktadır.  İhale kazanan firmalardan bazılarının teknik yetersizliği veya ürünü 
geç teslim etmesi gibi sorunlar nedeniyle çoğunlukla gecikmelerin önüne 
geçilememektedir.  Bunlara rağmen, bu süreçlere daha fazla özen gösterilecek olup 
konuya hassasiyetle yaklaşılacaktır. 

- Ürün teslimatlarında yaşanan gecikmelerin mücbir sebepler kapsamında 
değerlendirilebilmesi için Milli Savunma Bakanlığı (MSB) nezdinde girişimlerde 
bulunulmaktadır.  Sözleşmede yazılan mücbir sebeplerin gecikmelere sebep olan 
hususları da kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik yapılan girişimler MSB 
tarafından uygun bulunmamıştır.  Bu konudaki girişimlere devam edilecektir. 

- Süresinden önce teslim edilen ürünlere ilişkin prim alınmasına yönelik bir 
hükmün sözleşmelerde yer alması için yapılan araştırmalar sonucu 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile ikincil mevzuatlar 
kapsamında mümkün olmadığı görülmüştür.” 

şeklinde cevap vermiştir. 
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Esasen benzer önerilere önceki yıllar Denetim Raporları’nda da yer verilmiştir.  
Son olarak, 2014 Denetim Raporu’ nda yer alan önerilere istinaden MSB Sayıştay 
Başkanlığı’ na muhatap 29.12.2015 tarihli yazısı ile; 

(1) “MSB ile yapılan sözleşmelerde yer alan mücbir sebeplerin neler olacağı, 
hangi hallerde uygulanacağı, bu hallerin tevsik şekli ve şartlarına yer verilerek 
düzenlenmekte, mücbir sebeplere neden olan İdare ise cezasız süre uzatımı verilmekte, 
MKEK’ den kaynaklanan nedenlerden dolayı meydana gelen gecikmeler için ise cezasız 
süre verilmesi mümkün olmamaktadır.” 

(2) “Ek sözleşmenin hazırlanarak yürürlüğe girmesi sürecinde geçen sürede ise, 
bu ek sözleşme düzenlenmesine neden olan olay İdareden kaynaklanıyorsa cezasız 
süreden sayılmakta, şayet MKEK’ nın neden olduğu bir olaydan kaynaklanıyorsa 
cezasız süreden sayılamamaktadır.” 

(3) “TSK’ nın yıllara sari ihtiyaçlarının önceden MKEK’ ye bildirilmesi hususu 
2014-2015 Yılı Tedarik Komisyon çalışmasında, belli aralıklarla yapılan silah ve 
mühimmat değerlendirme toplantılarında, MSD Modernizasyon Mal ve Hizmet Tedarik 
Dairesi Başkanlığı yetkililerince dile getirilmiş, ancak Genel Kurmay Başkanlığı ve 
Kuvvet Komutanlıklarının projelere kaynak aktarımı, miktar azatlımı yapılabileceği 
veya ihtiyacın tümden ortadan kalkabileceği değerlendirilerek uygun görülmediği” 
belirtilmiştir. 

Kurumun geneline şamil olan ancak özellikle Mühimmat Fabrikasında belirgin 
olarak ortaya çıkan bir sorun ise, imalattaki boş işçilik sorunudur.   

Kurumun Üretim Planlama Yönergesinde, sipariş alınamaması veya sipariş 
olduğu halde malzeme tedariklerindeki zorluklar ve gecikmeler, üretim araç ve 
gereçlerinin arızalanması enerji yetersizliği v.b. nedenlerle üretim hatlarının tümünün 
veya bir kısmının kapasitelerinde çalıştırılamaması halinde “Çalışmayan Kısım 
Giderleri” ile “Boş İşçilik Gideri” meydana gelir denilmektedir. 

Operasyonların daha önceden planlanması, malzeme tedariklerinin zamanında 
yapılması, yardımcı işçi sayısının azaltılması, her işçinin birkaç operasyon ve tezgâhta 
çalışabilmesi için gerekli eğitimin verilerek yetiştirilmesi halinde üretimden doğan boş 
işçilik oranının düşürülmesi mümkün görülmektedir. 

2011 yılında imalattan kaynaklanan boş işçilik saatinin toplam boş işçilik 
içindeki payı %6 (96 bin saat) iken yıllar i,tibariyle giderek artmış, nihayetinde 2016 
yılında %36’ya yükselmiştir.   

2016 yılında boş işçilik saati 258 bin saat’e, boş işçilik tutarı 19 milyon TL’ye 
düşürülmüş olmakla birlikte oluşan 40 milyon TL tutarındaki çalışmayan kısım giderleri 
ile birlikte oluşan meblağın net satış hasılatının %17’sini oluşturuyor olması konunun 
önemini ortaya koymaktadır. 

Fabrikanın ana sorunlarından biri de, teknik personel istihdamında yaşanan 
güçlüklerdir.  Fabrikanın riskli işyeri kategorisinde olması, buna karşılık teknik personel 
ücretlerinin yetersiz görülmesi işe başlayan mühendislerin bir an önce işten 
ayrılmalarına neden olmaktadır.  Bunun sonucu olarak, kısa sürede yönetim anlamında 
boşluk yaratacağı kaçınılmaz olacaktır. 
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Fabrikanın daha etkin ve verimli çalışabilmesine yönelik bir yapıya 
kavuşturulması hususu, Kurumun yeniden yapılanması konusundaki çalışmalar 
kapsamında değerlendirilmelidir. 

ab) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası: 
Ankara ili Elmadağ ilçesinde, 214,5 bin m²’ si kapalı olmak üzere toplam 7,5 

milyon m² alan üzerinde kurulu olan fabrikada 87 adet Atölye ve 386 bina mevcuttur. 
Fabrikada ilk kez 1929 yılında Karabarut ve Emniyetli Fitil, Oleum, Nitrogliserin 

ve Dinamit ile başlayan üretim çalışmaları sırasıyla;  
- 1934’de Çift Bazlı Havan Barutları, TNT ve DNT,  
- 1980’de 2,75” FFAR Roket Motoru,  
- 1984’de 66 mm Hafif Tanksavar Roketi,  
- 1986’da 21 mm HAR Eğitim Roketi,  
- 1991’de TAMGEÇ ve TAMKAR Mayın Temizleme Sistemi, 
- 1994’de M42 ve M46 Bombacıklar,  
- 1996’da 107 mm ÇNRA Roketi,  
- 1998’de 155 mm M483 A1 ICM Mühimmatı ve Mk 82 ve Mk 84 Uçak 

Bombaları,   
 - 1999’da  ERYX Antitank Füzesi ve Anfo,  
- 2003 yılında da ER 122 ÇNRA Roketi üretimleriyle devam etmiştir.  

Zaman içinde bu ürünlerin bir kısmının üretimlerine son verilmiştir. 
Roket Fabrikası ve Barut Fabrikası 2006 yılında birleştirilerek MKE Barutsan 

Roket ve Patlayıcı Fabrikası Müdürlüğü haline dönüştürülmüş olup Fabrika, Roket ve 
Patlayıcı bölümlerinden oluşmaktadır.  Fabrikada Roket, Askeri ve Sivil Patlayıcılar ile 
Patlayıcı hammaddeleri üretilmektedir. 

aba) Roket Bölümü: 
Fabrikanın “Roket Bölümü”nün üretim faaliyetleri, MSB ve yurt dışından alınan 

siparişler doğrultusunda sürdürülmekte olup; Havadan karaya ve karadan karaya atılan 
katlanır kanatlı roketler (2,75”) ile kısa menzilli tanksavar roket sistemleri (66 mm M72 
LAW), topçu roketleri (107 mm ve 122 mm ÇNRA), mayın sahaları temizleme 
sistemleri ve mühimmat bombacıklarının üretimini kapsamaktadır. 

Roket bölümünde üretim faaliyetleri, ürün türüne göre çeşitli üretim hatlarında 
gerçekleştirilmektedir.  Her üretim hattı emniyet gerekçesiyle ayrı ayrı atölyeler ve 
odacıklar şeklinde, özel inşaat tekniğiyle yapılmıştır.  

Bölümün ana üretim birimleri; “Katı Yakıt Üretim Hattı”, “Montaj Hattı (2,75-
Tamkar ve 66-21-107 Tamgeç)”, “122 mm’lik Üretim Hattı”, “ICM Üretim Hattı”, 
“Eryx Üretim Hattı” ve “Mekanik Parça Üretim Hattı” dır. 
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- Katı Yakıt Üretim Hattı ; 
 Farklı şekil ve ebatlarda presleme yapılarak farklı kompozisyonlarda çift bazlı 
yakıt üretimi yapılmaktadır.  Bu hatta; “2,75” roket yakıtları”, “122 mm ve 107 mm 
ÇNRA mühimmatı roket yakıtları”, “66 mm  HAR roketi yakıtları” ve “21 mm Eğitim 
roketi yakıtları” ile sipariş alınması halinde “OMF” yakıtı üretilmektedir.  Ayrıca, AR-
GE faaliyeti devam eden gelişmiş 2.75” Roket Motoru olan Mk muadili R70 roket 
yakıtları da bu hatta üretilecektir. 

- Montaj Hattı; 
Bu hatta, “ 2.75” Roket Motor Komplesi”, “TAMKAR ve TAMGEÇ Mayın 

Temizleme sistemleri”, “66 mm HAR”, “21 mm Eğitim Roketi”, ve “107 mm ÇNRA” 
montajları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, AR-GE faaliyeti devam eden gelişmiş 2.75” 
Roket Motoru olan Mk muadili R70 roket montajı da bu hatta yapılacaktır. 

- 122 mm Montaj Hattı; 
Bu hatta, “122 mm ÇNRA Mühimmatı” montajı gerçekleştirilmektedir. 
- ICM Üretim Hattı; 

M483 A1 ICM mühimmatı bombacık üretiminin yapıldığı ve bu bombacıkların 
mermi içerisinde bütünleme faaliyetinin gerçekleştirilerek ICM Mühimmatı üretiminin 
tamamlandığı özel donanımlı bir hattır.   

Ancak, 12.03.2003 tarihinde Türkiye’nin de taraf olduğu Ottawa Sözleşmesi 
uyarınca, “Anti-personel mayınların kullanımının, depolanmasının, üretiminin ve 
devredilmesinin yasaklanması ve bunların imhası ile ilgili sözleşme” kapsamında 
mühimmat kabul edildiğinden TSK bu mühimmata ait siparişlerine son vermiştir.  
Atölye bünyesindeki tezgahlar özel amaçlı tezgahlar olup başka üretimlerde 
kullanılması mümkün olmadığından, atölyede bulunan bomba bütünleme tezgahı, 
presler ve ölçüm tezgahlarından yararlanılamamaktadır.   

- ERYX Üretim Hattı; 
KKK’ nın kısa menzilli modern hafif tanksavar ihtiyacının karşılanması amacıyla 

SSM ile yürütülen proje kapsamında kurulan hat, SSM ve yüklenici Fransız firması 
arasındaki anlaşmazlık sonucu, 19.04.2004 tarihinde üretim faaliyetine geçilmeden 
durdurulmuş, sözleşmenin fesh edilmesine müteakip Uluslararası Ticaret Odası (ICC) 
nezdinde Tahkim’ e gidilmiş olup neticesinde Kuruma bedelsiz olarak sağlanan makine 
ekipmanın SSM’ na ait olduğu kararı alınmıştır. 

Kurulu üretim hattında bulunan makine ve tezgahların alternatif kullanım 
alanlarının araştırılması ve malzemelerin imha veya depolanması maliyetlerinin 
hesaplanarak uygun olanına karar verilmesi gerekmektedir. 

Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda kurulu bulunan ERYX Üretim Hattı 
ile ilgili olarak; 

Kurulu üretim hattında bulunan makine ve tezgahların alternatif kullanım 
alanlarının araştırılması ve malzemelerin imha veya depolanması maliyetlerinin 
hesaplanarak uygun olanına karar verilmesi önerilir. 
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Mekanik Parça Üretim Hattı’nda; nozul, kanat, yakıt taşıyıcı plaka, yastıklama 
diski, yastıklama halkası, ara parça, başlık, patlatma diyaframı gibi roket parçalarının 
üretimi yapılmaktadır.  

Fabrikanın Roket Bölümünün, 2016 yılı üretimleri ve Kapasite Kullanım 
Oranları aşağıda gösterilmiştir. 
Tablo : 16-Barut Roket ve Patlayıcı Fab. Roket Bölümü Üretimleri 

Üretim Türü Ölçü 

2015 Yılı 
Gerçek-

leşen 
Üretim 
Miktarı 

2016 Yılı Gerçekleşme %’si 

Program Gerçek-
leşen 

Programa 
Göre 

2015’e 
Göre 

  2,75″     Roket Motor Komp. Adet 3.675 5.080 68 1 2 
   21 mm  Eğitim Roketi Adet 5.030 5.030 - - - 
   66 mm  HAR Sistemi Adet 6.030 36.440 6.830 19 113 
 122 mm ÇNRA Roketi          
                (Çelik Bilyeli) Adet - 4.164 47 1 - 

 OMF – 1 (Çift bazlı yakıt  
                  kartuşu) Adet 658 1.500 60 4 9 

    
          Tablo :17- Barut Roket ve Patlayıcı Fab.Roket Bölümü Kapasite Kullanım Oranları 
 

Üretimler Ölçü 
 

Kapasite 
2016 

Üretim KKO 
% 

2,75”      Roket Motoru Komplesi Adet 21.548 68 0 
66   mm  HAR Sistemi M72 LAW Adet 15.938 6.830 43 
122 mm  ÇNRA Roketi  Adet 6.144 47 1 

 
Önemli üretim kalemleri itibarıyla;   
-2,75” lik Roket üretimi, 2012 yılında 6.242 adet iken , 2013’de 40 adet, 2014’ 

de 5.794 adet, 2015’de 3.675 adet ve 2016 yılında M7 pres atölyesinde meydana gelen 
kaza nedeniyle, 5.080 adet programa karşılık 68 adet olarak gerçekleşmiş olup kurulu 
kapasitesi 21.548 adet/yıl düzeyinin çok altında kalınmıştır.   
 TAI’nin, 2016 yılında 225 adet, 2017 yılında 227 adet olmak üzere toplam 452 
adet 2.75” Roket siparişi kesinleşmiştir.  Bu siparişlerin 300 adedinin 08.05.2017, 152 
adedinin ise 01.07.2017 tarihinde teslim edilecek şekilde üretim planlamalarının 
yapılması, teslimatta gecikmeye mahal verilmemesi gerekmektedir. 
 Barut Roket ve Patlayıcı Fab. Roket Bölümü’ nde yapılan 2,75” lik Roket üretimi 
ile ilgili olarak; 
 Atölye revizyonunun tamamlanarak 2,75” lik Roket siparişlerinin teslim 
tarihlerinden önce karşılanmak üzere üretilerek gecikme cezasına maruz kalınmaması 
önerilir.  
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Mekanik Parça Üretim Hattı’nda; nozul, kanat, yakıt taşıyıcı plaka, yastıklama 
diski, yastıklama halkası, ara parça, başlık, patlatma diyaframı gibi roket parçalarının 
üretimi yapılmaktadır.  
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Programa göre %100 gerçekleşme ile 5.030 adet olarak üretilen 21 mm Eğitim 
Roketi, 2016 yılı için de 5.030 adet olarak programlanmasına karşılık beklenen siparişin 
gelmemesi üzerine üretim yapılmamıştır. 

66 mm M72 LAW (HAR - Hafif Anti Tank Roketi) Sistemi’nde programın 
üzerinde üretim yapılmakta iken üretilen kafilelerin alıcı K.K.K tarafından ret edilmesi 
sonucu üretim durdurulmuş, hata analiz çalışmaları sonucunda ateşleyici kapsül blok 
gövde komplesinde yapılan değişiklik sonrasında uygun görülen malzemenin alım 
ihalesine çıkılmıştır.  Yakıt üretim sorununun çözülmesinin ardından üretime 2016 
yılında geçilmiş, üretimde geçen yıla göre %13 artış sağlanmış, ancak programın %81 
altında kalınmıştır.  31.000 adet roket içinden red olan 20.000 adet roketin hata analizleri 
sonucunda 2016 yılında sadece 1.745 adet ve 1.814 adet olmak üzere iki kafilenin 
teslimatı yapılabilmiştir. 

Yıl içinde tapa tedariğinde yaşanan sorunlar ve teknik şartnamede revizyona 
gidilmesi sonucu 845,8 bin TL gecikme cezası tahakkuk etmiştir. 

Fabrikanın 66 mm HAR sistemi üretim kapasitesi 15.938 adet olup kapasite 
kullanım oranı %43 ile fabrikanın en yüksek kapasite kullanım oranı olmuştur.  

107 mm Topçu Roketi (ÇNRA) kapasitesi 4.135 adet/yıl’dır.  Çift bazlı yakıtlı 
topçu roketi ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen bu sistemin üretimi 1996-2001 
yılları arasında toplam 31.798 adet, ıslahı 2007-2010 yılları arasında 22.728 adet olarak 
gerçekleştirilmiş, sonrasında hiçbir sipariş alınamamıştır. 

6.144  adet/yıl üretim kapasiteli 122  mm Topçu Roketi - Çok Namlulu Roket 
Atar (ÇNRA) üretimi, 2011 yılında 2.166 adet ve 2012 yılında 2.582 adet olarak 
gerçekleştirilmiş, takiben 3 yıl üretim yapılmamış, 2016 yılında yapılan üretim ise 
yaklaşmalı tapa tedariğinde yaşanan darboğazın aşılamaması sonucu sadece 47 adet ile 
sınırlı kalmıştır.   

Esas itibarıyla, fabrika stoklarında 2.000 adet 122 mm ÇNRA Mühimmatı hazır 
olarak beklemekte olup tapa tedariğinin yapılamaması sonucu ürün teslimatı 
yapılamamaktadır.  Siparişlerin zamanında teslim edilememesinin nedeni tamamen 
kurum kaynaklı olmadığı halde, gecikme cezası uygulanmaması hususundaki kurum 
talepleri her defasında uygun görülmemektedir.  

MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fab. Roket Bölümü’ nde yapılan 122 mm 
ÇNRA Roketi (Çelik Bilyeli) üretimi ile ilgili olarak; 

122 mm ÇNRA Roketi satış sözleşmelerinde ürün teslimat tarihlerinin tapa 
tedariğinde yaşanabilecek riskler göz önünde tutularak belirlenmesi, diğer yandan tapa 
tedariğinin zamanında yapılabilmesi için gerekli önlemlerin alınması önerilir. 

OMF-1 Çift Bazlı Yakıt Kartuşu, 1.140 adetlik sözleşme kapsamında 2015 yılı 
programı doğrultusunda 620 adet olarak üretilmiş, ancak 38 adedinin hatalı çıkması 
sonucu üretilen 38 adet ile birlikte 2015 yılında toplam üretimi 658 adete yükselen 
OMF-1 Çift Bazlı Yakut Kartuşunun 2016 yılında 1.500 adet programlanmasına karşılık 
yeni bir sipariş alınmamış, önceki siparişin termin programı üzerine sadece 60 adet 
üretilmiştir. 
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Kapasite tablosunda 12.000 adet/yıl olarak yer alan 127 SS Roket Komplesi, 
Suudi Arabistan’ın elinde bulunan SS-30 roketinin ıslahı protokolü kapsamında olup, 
2011 de 7.688 adet ve 2012 de 1.683 adet gerçekleştirildikten sonra 5 yıldan bu yana 
başka ıslah faaliyeti yapılmamıştır. 

Tamkar Sistemi, anti tank mayınlı sahalardan zırhlı ve diğer araçların emniyetli 
geçebileceği geçit açma sistemidir.  1992-1998 yılları arasında 58 adet üretim ve 2009-
2010 yıllarında da yenileme faaliyetleri yapılmıştır.  25 adet/yıl kapasiteye sahip Tamkar 
için çeşitli projeler kapsamında yurt içi ve yurt dışı firmalardan fiyat ve termin bilgileri 
istenmiş, ancak sipariş alınamamıştır. 

Tamgeç Sistemi, mayınlanmış arazide yaya personelin emniyetli geçişini 
sağlamak üzere kullanılan bir sistemdir.  Kapasite tablosunda 156 adet/yıl olarak yer 
alan Tamgeç revizyonu, yapılan protokol kapsamında 1996-2003 yılları arasında 277 
adet olarak teslimatı yapılmış olan sistemlerin 2010 ve 2011 yılında yapılan yenileme 
faaliyetlerine ilişkin olup daha sonraki yıllarda Tamgeç revizyonu yapılmamıştır.  2015 
yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bütçesel fiyat verilmiş, ancak sipariş 
alınamamıştır.   
  Fabrikanın üretim faaliyeti MSB taleplerine yönelik olup, alınabilen siparişler 
ölçüsünde sürdürülmektedir.  Üretim faaliyeti ve kapasiteler dikkate alındığında bu 
sipariş düzeyinin yetersiz olduğu, kapasite kullanım oranlarının da %1 ila %43 arasında 
düşük seviyelerde seyrettiği görülmektedir. 

Roket Bölümü tamamen TSK’nın ihtiyaçlarına yönelik üretim yaptığı için kendi 
inisiyatifinde ürün çeşitlendirme yoluna gidilememektedir.  Tesislerdeki üretim bu 
ihtiyaçlar doğrultusunda planlanmakta ve taleplerin kesilmesi sonrasında da çok sayıda 
özel tezgâh atıl duruma düşmektedir.  Roket Bölümündeki 6 atölyede toplam 1.117 adet 
tezgâh olup bunların 390 adedi (%35’i) 30 yaşın üzerindedir.  Bu tezgâhların ihtiyaç 
doğrultusunda peyder pey yeni teknolojiye sahip tezgâhlarla değiştirilmesinin üretim 
maliyetleri ve ürün kalitesi açısından yararlı olacağı düşünülmektedir.   
 2,75” Roket Üretimi; 

Pakistan Savunma Bakanlığı ile 28.06.2013 tarihinde imzalanan 5,6 milyon USD 
tutarındaki 5.646 adet 2,75” Roket sipariş kontratı uyarınca, üretimi yapılan roketlerin 
FZ 220 lançere uyumluluk testlari Ocak-2015 tarihinde Pakistan’da yapılmış ve %100 
başarıyla uyumluluk testleri tamamlanmıştır.  Konya-Karapınar’da ATAK Helikopteri 
ile yapılan atışlı testleri neticesinde kabul testleri tamamlanan roketler Haziran-2015 
tarihinde ihraç edilmiştir. 

Pakistan Kara Havacılık Komutanlığı’nın envanterine yeni dahil edilen Fennic 
Helikopterlerinde bulunan FZ 220 lançerlerinde MKEK üretimi 2,75” Roketlerin 
uyumlu olması ile kontrat yükümlülükleri başarı ile tamamlanmış olup, ilerleyen 
tarihlerde Kurumun yeni siparişler alması beklenilmektedir. 

R70 Projesi (Geliştirilmiş 2,75” Roket Motoru Projesi) - AR-GE Projesi; 
Çalışmalarına 2001 yılında başlanılan ve 2007 yılında tasarlanan, 2.75” 

motorunun menzilinin artırılması ve dağılımının azaltılması amaçlı “Geliştirilmiş 2,75” 
Roket Motoru - R-70 Projesi” kapsamında alınan 1.000 adetlik etüt siparişi 
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Suudi Arabistan’ın elinde bulunan SS-30 roketinin ıslahı protokolü kapsamında olup, 
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özel tezgâh atıl duruma düşmektedir.  Roket Bölümündeki 6 atölyede toplam 1.117 adet 
tezgâh olup bunların 390 adedi (%35’i) 30 yaşın üzerindedir.  Bu tezgâhların ihtiyaç 
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çalışmalarına başlanılmıştır.  2015 yılında malzeme tedarik çalışmaları başlatılmış, 2016 
yılında tedarik çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış olup kalan malzemelerin tedarik 
sürecinin 2017 yılında tamamlanmasını takiben tasarım doğrulama kapsamında üretim 
ve deneme testlerinin yapılması, uygun sonuçların alınması sonrasında üretim ve 
kalifikasyon çalışmalarına başlanılması hedeflenmiştir. 

Söz konusu ürün TSK’nın ihtiyaç duyduğu bir ürün olmasının yanısıra bu ürün 
için yurt dışından da sipariş alınması beklenilmektedir. 

66 mm Roket Üretim Hattı Modernizasyon Projesi - Yatırım Projesi; 
2011-2015  yılları arasında Yatırım Programlarında yer alan proje kapsamında, 

çeşitli yenilemeler yapılarak proje sonlandırılmıştır. 
66 mm M72 LAW (HAR-Hafif Antitank Roketi) Roket Sistemi Üretimi: 
Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı olarak siparişi alınan 31.000 adet 66 

mm HAR Roketinin 16.000 adetlik ilk diliminin teslimatının 13.06.2012 tarihinde, 
ikinci diliminin teslimatının ise 10.12.2012 tarihinde yapılmasını öngören sözleşme 
22.12.2010 tarihinde imzalanmıştır. 

Söz konusu roketlerin üretiminde kullanılacak olan M412 A1 tapalarının tek 
tedarikçisi / üreticisi konumunda olan G.Kore menşeli bir firmadan getirtilmesinin uzun 
zaman alacak olmasına istinaden, Kurum, mühimmatın tesliminde herhangi bir 
gecikmeye mahal vermemek amacıyla, roket sipariş sözleşmesinin imzalanmasını 
beklemeden, ihtiyaç duyulan 35.000 adet M412A1 tapanın temini amacıyla çıktığı 
ihalede, tapaların tek tedarikçi / üreticisi konumunda olan G.Kore’de yerleşik firma ile 
18.02.2011 tarihinde sözleşme imzalamış, Firma, termin programına uygun olarak, 
bahse konu tapaların 20.000 adetini Aralık 2011 tarihinde, 15.000 adetini ise Nisan 2012 
tarihinde G.Kore Limanında teslimata hazır hale getirmiştir.  1.parti 20.000 adet tapanın 
nakline ilişkin olarak çıkılan ihale sonrası en uygun teklifi veren firmaya, 12.01.2012 
tarihli yazı ile taşıma işi ihale edilmiştir.  

Ancak Kurumun nakliyeci firmanın talep ettiği MSB’ce onaylı son kullanıcı 
belgesini zamanında temin edememesi ile birlikte firmanın taahhüdünü 
gerçekleştirememesi nedeni ile 06.02.2012 tarihinde son teklif verme tarihi 10.02.2012 
olan ikinci bir ihaleye çıkılmış, taşıma işi, yükleme limanından kalktıktan sonra hava 
müsaadeli 20-25 gün içinde teslim edilecek şekilde planlanarak bir başka firmanın 
yüklemine verilmiştir. 

Süreç içinde, tapa ve lançer temininde çekilen güçlükler sonucu gecikme cezası 
ödemek zorunda kalan kurum, MSB ile imzalanan 2010/052 sayılı sözleme kapsamında 
siparişe bağlanan 31.000 adet 66 mm HAR roketinden 2.000 adedini üreterek teslim 
etmiş, ardından üretilen 20.000 adet roketin muayenesinde roketlerin şartname 
kriterlerini karşılamaması sonucu reddedilmesi üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, 
66 mm HAR roket sistemi alımı sözleşmesi kapsamında yapılan teslimat testlerinde, 
HAR Roketi şartnamesinin bazı maddelerinde yaşanan sorunların giderilmesini teminen 
bu kapsamda hazırlanan değişikliklerin onaylanması hususunu talep etmiştir. 

22 Mayıs 2015 tarihli cevabi yazı ile MSB; “Söz konusu değişikliklerin ihtiyaç 
makamınca uygun bulunması halinde 2014 yılında uygulamaya konulan performansa 
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dayalı teknik şartname/teknik şartname yerine geçen doküman hazırlama usullerine göre 
hazırlanması ve ihtiyaç makamınca gönderilmesi durumunda onay sürecinin 
başlatılacağı”nı Kuruma bildirmiştir.   

05/02/2010 no.lu sözleşme kapsamında 31.000 adetlik kafilede oluşacak 
gecikmelerin, teslimatlar yapıldıkça cezaya bağlanacağı beklenilmektedir. 

Teslimatlarda yaşanan problem sonrasında yapılan hata analiz çalışmaları 
sonucunda, ateşleyici kapsül blok gövde komplesinin şartnamesinde gerekli revizyonlar 
yapılarak ateşleyicide yaşanan çatlama ve buna bağlı olarak performans kaybı 
problemlerinin neden olduğu ateşlenmeme ve ateşleme gecikmesi sorunlarının 
çözüldüğü görülmüştür. 

Ayrıca, kafile kabul testleri aşamasında red sebeplerinden biri olan -40 °C’de 
yapılan dinamik atışlarda teknik şartnamede yer alan dağılım kriterini sağlayamama 
problemi ile ilgili olarak, dağılım tespitinin yalnızca oda sıcaklığında 
şartlandırılacağının yer aldığı Ek Sözleşme-3 imzalanarak Mart-2016 tarihinde 
yürürlüğe girmiş olup sorun çözüme kavuşturulmuştur. 

Hata analiz çalışmaları sonucunda, ateşleyici kapsül blok komple gövdesinde 
yapılan değişiklikler kapsamında uygun görülen malzemenin tedariği için çıkılan alım 
ihalesi süreci devam etmektedir. 

31.000 adetlik siparişin teslimatına müteakip 16.000 adetlik 2011/041 no.lu 
sözleşmenin üretim faaliyetlerine başlanılması programlanmıştır. 

Süreç içinde 31.000 adetlik kafilede meydana gelen gecikmelere neden olan 
problemlerin kısmen çözüldüğü görülmekle birlikte, 16.000 adetlik siparişe yönelik 
üretime zamanında başlanılamamasının yanısıra kapasite kullanım oranının %100 
gerçekleştirilememesi halinde bu kafilenin teslimatında da gecikme olması olasıdır. 

Bu nedenle, “Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda, 16.000 adetlik 66 mm 
Har Roketi siparişinin gecikmesiz olarak üretim ve teslimatının yapılabilmesi için 
gerekli olan tam kapasite çalışma ve çalıştırma düzeninin sağlanması” önerisine 2015 
yılı Denetim Raporunda yer verilmiş olup, öneriye cevaben Kurum; “16 bin adet 66 mm 
HAR Roketi siparişinin 3.475 adedinin teslim edildiğini, kalan 12.225 adet roketin daha 
fazla gecikme olmadan teslimatının yapılabilmesi için daha önce muayeneye sunulup 
ret olan roketlerin sökülerek ıslahı için ayrı bir söküm hattının kurulduğunu ve vardiyalı 
çalışma ile tüm roketlerin söküldüğünü, aynı anda iki parti roket mantojı yapabilmek 
amacıyla gerekli aparat ve mastarların yedeklendiğini, diğer atölyelerden işçi 
kaydırılması suretiyle tam kapasite üzerinde çalışma düzeninin oluşturulduğunu” ifade 
etmiştir. 

66 mm Roket Üretim Hattı Modernizasyonu çerçevesinde, Ex-proof Endüstriyel 
Terazi alımı 14.05.2015 tarihinde yapılan kabul işlemiyle tamamlanmıştır.  Bununla 
birlikte;  66 mm Harp Başlığı ile tapa muhafazası montajı için gerekli olan lehimleme 
istasyonu çok eski olduğundan sık sık arızalanmakta ve üretimin durmasına neden 
olmaktadır.  Makinanın eski olması nedeniyle yanlış lehimleme işlemleriyle de 
karşılaşılmaktadır.  Bu nedenle, lehimleme tezgahında yapılacak iyileştirmelerin yanı 
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dayalı teknik şartname/teknik şartname yerine geçen doküman hazırlama usullerine göre 
hazırlanması ve ihtiyaç makamınca gönderilmesi durumunda onay sürecinin 
başlatılacağı”nı Kuruma bildirmiştir.   

05/02/2010 no.lu sözleşme kapsamında 31.000 adetlik kafilede oluşacak 
gecikmelerin, teslimatlar yapıldıkça cezaya bağlanacağı beklenilmektedir. 

Teslimatlarda yaşanan problem sonrasında yapılan hata analiz çalışmaları 
sonucunda, ateşleyici kapsül blok gövde komplesinin şartnamesinde gerekli revizyonlar 
yapılarak ateşleyicide yaşanan çatlama ve buna bağlı olarak performans kaybı 
problemlerinin neden olduğu ateşlenmeme ve ateşleme gecikmesi sorunlarının 
çözüldüğü görülmüştür. 

Ayrıca, kafile kabul testleri aşamasında red sebeplerinden biri olan -40 °C’de 
yapılan dinamik atışlarda teknik şartnamede yer alan dağılım kriterini sağlayamama 
problemi ile ilgili olarak, dağılım tespitinin yalnızca oda sıcaklığında 
şartlandırılacağının yer aldığı Ek Sözleşme-3 imzalanarak Mart-2016 tarihinde 
yürürlüğe girmiş olup sorun çözüme kavuşturulmuştur. 

Hata analiz çalışmaları sonucunda, ateşleyici kapsül blok komple gövdesinde 
yapılan değişiklikler kapsamında uygun görülen malzemenin tedariği için çıkılan alım 
ihalesi süreci devam etmektedir. 

31.000 adetlik siparişin teslimatına müteakip 16.000 adetlik 2011/041 no.lu 
sözleşmenin üretim faaliyetlerine başlanılması programlanmıştır. 

Süreç içinde 31.000 adetlik kafilede meydana gelen gecikmelere neden olan 
problemlerin kısmen çözüldüğü görülmekle birlikte, 16.000 adetlik siparişe yönelik 
üretime zamanında başlanılamamasının yanısıra kapasite kullanım oranının %100 
gerçekleştirilememesi halinde bu kafilenin teslimatında da gecikme olması olasıdır. 

Bu nedenle, “Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda, 16.000 adetlik 66 mm 
Har Roketi siparişinin gecikmesiz olarak üretim ve teslimatının yapılabilmesi için 
gerekli olan tam kapasite çalışma ve çalıştırma düzeninin sağlanması” önerisine 2015 
yılı Denetim Raporunda yer verilmiş olup, öneriye cevaben Kurum; “16 bin adet 66 mm 
HAR Roketi siparişinin 3.475 adedinin teslim edildiğini, kalan 12.225 adet roketin daha 
fazla gecikme olmadan teslimatının yapılabilmesi için daha önce muayeneye sunulup 
ret olan roketlerin sökülerek ıslahı için ayrı bir söküm hattının kurulduğunu ve vardiyalı 
çalışma ile tüm roketlerin söküldüğünü, aynı anda iki parti roket mantojı yapabilmek 
amacıyla gerekli aparat ve mastarların yedeklendiğini, diğer atölyelerden işçi 
kaydırılması suretiyle tam kapasite üzerinde çalışma düzeninin oluşturulduğunu” ifade 
etmiştir. 

66 mm Roket Üretim Hattı Modernizasyonu çerçevesinde, Ex-proof Endüstriyel 
Terazi alımı 14.05.2015 tarihinde yapılan kabul işlemiyle tamamlanmıştır.  Bununla 
birlikte;  66 mm Harp Başlığı ile tapa muhafazası montajı için gerekli olan lehimleme 
istasyonu çok eski olduğundan sık sık arızalanmakta ve üretimin durmasına neden 
olmaktadır.  Makinanın eski olması nedeniyle yanlış lehimleme işlemleriyle de 
karşılaşılmaktadır.  Bu nedenle, lehimleme tezgahında yapılacak iyileştirmelerin yanı 

 

 
 

sıra lehimleme yapılan metal aksam üzerinde de iyileştirmeler yapılması ile lehimleme 
kaynaklı problemlerin giderilmesi gerekmektedir. 

Harp Başlığı boyama istasyonu su perdesinin sık sık arıza yapması ve 
havalandırma sisteminin yetersiz kalmasının sağlıksız çalışma ortamının oluşmasına, 
bunun sonucu olarak da verimliliğin düşmesine neden olması üzerine yapılan yatırımlar 
ile sorunun giderildiği görülmüştür. 

Diğer yandan, 66 mm teslimatlarında müşteri memnuniyeti ve kontrollü üretim 
yapılması gerekliliklerinden olan markalama işleminin yapıldığı el markalama 
cihazlarının yetersiz kalması üzerine de 66 mm HAR Roketi üretimi sırasında kullanılan 
markalama cihazının ikiden dörde çıkarıldığı, böylece üretim hattında oluşan 
sıkışıklığın giderildiği tespit edilmiştir. 

 - Topçu Roketi Projesi (122 mm ÇNRA Mühimmatı) ve Üretimi:  
Proje ile, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 122 mm topçu roketi Çok Namlulu Roket 

Atar (ÇNRA) ihtiyacının karşılanması için; hazır roket alımı, montaj hattı ile CKD (Tüm 
Demontaj) ve SKD (Yarı Montaj) kitlerinin temini, teknoloji transferi ve yakıt hattının 
iyileştirilmesi amaçlanmıştır.  

Süreç içinde, MSB’ce Kasım-2014 tarihinde onaylanan teknik şartname 
kapsamında Roketsan’ın ürettiği kalifikasyon kafilesinin testlerine Mart-2015 tarihinde 
başlanılmış, Nisan-2015 tarihinde gerçekleştirilen dinamik testlerinde yaklaşmalı tapa 
teknik şartnamesi gereği ‘atış tekrarı’na gidilmesi Roketsan A.Ş.’ye bildirilmiştir.  
Eylül-2015 tarihinde farklı tapa-harp başlığı konfigürasyonlarında gerçekleştirilen 
testlerin sonucunda da Roketsan A.Ş.’nce iyileştirici tedbirlerin alınması zaruri 
görülmüştür.  Kurum bu aşamada alternatif tapa tedariği amacıyla yurt dışından deneme 
testlerinde kullanılmak üzere 100 adet ‘yaklaşmalı tapa’ tedariği yönünde girişimlere 
başlamıştır. 

Ocak-2016 tarihinde yapılan statik testler sonucu herhangi bir problemle 
karşılaşılmaması üzerine Şubat-2016 tarihinde yapılan atışlı testler sonucunda 
yaklaşmalı tapa kalifiye olmamış, sorunların çözümüne yönelik hata analiz raporunun 
sunulmasına müteakip doğrulama atışlarının ardından kalifikasyon faaliyetlerinin 
tamamlanarak tapaların seri üretimine geçilmesi beklenilmektedir. 

Mart-2014 tarihinde teslimatı yapılması gereken 2.000 adetlik ilk kafile, çelik 
bilyalı mühimmat üretimi tamamlanmış olup, tapasız olarak stokta bekletilmektedir.  

Bu güne kadar yapılan üç farklı cezasız süre uzatımı talepleri uygun görülmemiş 
ve gecikme cezası ödenmiştir. 

Kurumdan kaynaklanmayan aksaklıklar nedeniyle yaklaşmalı tapa teslimatının 
gecikmeye uğrayacağı kesinleştiğinden, daha fazla gecikmeye mahal vermemek için 
tapa olmaksızın 1.000 adet roket üretilmiş olup, diğer 1.000 adet roket montajı için 
yaklaşmalı tapa teslimatı beklenmiş ancak tapa teslimatı gerçekleşmediğinden 2015 yılı 
başında daha da fazla gecikmeye uğramamak için söz konusu roketlerin montajına 
başlanmıştır.  
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Roketsan A.Ş.’nin hazırladığı teknik raporun MSB tarafından 
değerlendirilmesine ilişkin 31.10.2014 tarihli Kurum yazısına istinaden, sözleşme 
kapsamında teslim edilmesi planlanan Çelik Bilyalı mühimmata ait teknik şartnamede 
belirtilen menzil değerlerinde değişiklik yapılmış ve Kasım 2014 tarihli güncel teknik 
şartnamenin yayınlanarak yürürlüğe girdiği 19.12.2014 tarihli cevabi yazı ile 
bildirilmiştir. Bu bağlamda 31.12.2014 tarihli yazı ile, yeni teknik şartnamenin bahse 
konu sözleşme kapsamına dahil edilerek muayene ve teslimatta kullanılmasına yönelik 
ek sözleşme yapılması talep edilmiştir. MSB’nin 10.03.2015 tarihli yazısı gereği 
11.03.2015 tarihi itibarıyla başlanmış olan yaklaşmalı tapa kalifikasyon testleri devam 
etmektedir.  

Tüm bu gelişmeler ışığında, MSB’nin tavsiye ve bilgisi dahilinde alt yüklenicinin 
seçildiği ve protokol kapsamındaki mühimmatın azaltılması ile uzun bir ek sözleşme 
süreci yaşanan projede, Kurumun alt yükleniciye yaptıracağı işleri belirleme, proje 
takvimini göz önünde bulundurarak alt yüklenici sözleşmelerini zamanında yapma ve 
alt yüklenicilerin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamakla sorumlu 
tutulamayacağı; teslimatta gecikme yaşanabileceğinin Kurum tarafından öngörüldüğü 
ama önlenemediği, bu durumda MSB ile yapılan protokol dokümanındaki şartları 
okuyup kabul ederek teklif veren Kurumun, tedarik konusu işi protokol dokümanına 
uygun bir şekilde yerine getirmesini mümkün kılacak hazırlık ve programlama 
çalışmalarını, tedarik konusu edimin ifasını zora sokmayacak şekilde önceden müdebbir 
bir tacirin sorumluluğunu taşıyarak gerçekleştirmesinin mümkün olmadığı 
anlaşılmaktadır.  

Başlangıç tarihinin 2012 Haziran ayı alınması suretiyle oluşturulan terminin 
tekrar kalifikasyon da gerektirdiğinden, Kurum roket üretim takvimi ile alt yüklenici 
Elektronik Yaklaşmalı (proximity) Tapa Komplesi teslimatlarının uyum sağlamadığı 
aksine tapa teslimatındaki gecikmenin roket teslimatında gecikmeye neden olduğu 
anlaşılmaktadır.  Üstelik mevcut protokol ve sözleşmeler gereği TAPASAN A.Ş.’ye 
2004 yılı fiyatlarıyla 654 milyar TL avans verildiği, avans karşılığı Kuruma herhangi 
bir teslimat yapılmadığı, geçen 12 yıl sürede bu paranın hem değer kaybettiği, hem de 
olası getirilerinden mahrum kalındığı, bu sebeple 10.000 adetlik çelik bilyalı mühimmat 
teslimatının bir de gecikme cezasına maruz kalınması durumunda Kuruma mali açıdan 
önemli miktarda yük getirebileceği görülmektedir. 

Bu arada TAPASAN A.Ş.’nin Roketsan’a devir olması nedeniyle Yaklaşmalı 
Tapa Sözleşmesi şartları Roketsan A.Ş. için geçerli olmaktadır.  

Son olarak, MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı bilgisi dahilinde, MKE ile 
koordineli olarak yapılan hata analizi çalışmaları sonucunda Eylül-2015-Ocak-2016 
tarihlerinde gerçekleştirilen testlerde farklı tapa-harp başlığı konfigürasyonları statik 
patlatma testlerine tabii tutulmuş olup uyumsuzluk gözlenmediği ifade edilmektedir.  Bu 
konuda test sonuç raporlarının beklendiği görülmüştür.  Roketsan A.Ş. tarafından 
kalifikasyon test tekrarına gidilerek başarılı olunması durumunda 3 ay içinde teslimatın 
yapılabileceği değerlendirilmekle birlikte her türlü olumsuzluk göz önüne alınarak, 
Roketsan A.Ş. firmasının teslimatta gecikme yaşama ihtimaline karşın yurt dışı tedarik 
imkanlarının araştırılmasında fayda görülmektedir.  
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Roketsan A.Ş.’nin hazırladığı teknik raporun MSB tarafından 
değerlendirilmesine ilişkin 31.10.2014 tarihli Kurum yazısına istinaden, sözleşme 
kapsamında teslim edilmesi planlanan Çelik Bilyalı mühimmata ait teknik şartnamede 
belirtilen menzil değerlerinde değişiklik yapılmış ve Kasım 2014 tarihli güncel teknik 
şartnamenin yayınlanarak yürürlüğe girdiği 19.12.2014 tarihli cevabi yazı ile 
bildirilmiştir. Bu bağlamda 31.12.2014 tarihli yazı ile, yeni teknik şartnamenin bahse 
konu sözleşme kapsamına dahil edilerek muayene ve teslimatta kullanılmasına yönelik 
ek sözleşme yapılması talep edilmiştir. MSB’nin 10.03.2015 tarihli yazısı gereği 
11.03.2015 tarihi itibarıyla başlanmış olan yaklaşmalı tapa kalifikasyon testleri devam 
etmektedir.  

Tüm bu gelişmeler ışığında, MSB’nin tavsiye ve bilgisi dahilinde alt yüklenicinin 
seçildiği ve protokol kapsamındaki mühimmatın azaltılması ile uzun bir ek sözleşme 
süreci yaşanan projede, Kurumun alt yükleniciye yaptıracağı işleri belirleme, proje 
takvimini göz önünde bulundurarak alt yüklenici sözleşmelerini zamanında yapma ve 
alt yüklenicilerin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamakla sorumlu 
tutulamayacağı; teslimatta gecikme yaşanabileceğinin Kurum tarafından öngörüldüğü 
ama önlenemediği, bu durumda MSB ile yapılan protokol dokümanındaki şartları 
okuyup kabul ederek teklif veren Kurumun, tedarik konusu işi protokol dokümanına 
uygun bir şekilde yerine getirmesini mümkün kılacak hazırlık ve programlama 
çalışmalarını, tedarik konusu edimin ifasını zora sokmayacak şekilde önceden müdebbir 
bir tacirin sorumluluğunu taşıyarak gerçekleştirmesinin mümkün olmadığı 
anlaşılmaktadır.  

Başlangıç tarihinin 2012 Haziran ayı alınması suretiyle oluşturulan terminin 
tekrar kalifikasyon da gerektirdiğinden, Kurum roket üretim takvimi ile alt yüklenici 
Elektronik Yaklaşmalı (proximity) Tapa Komplesi teslimatlarının uyum sağlamadığı 
aksine tapa teslimatındaki gecikmenin roket teslimatında gecikmeye neden olduğu 
anlaşılmaktadır.  Üstelik mevcut protokol ve sözleşmeler gereği TAPASAN A.Ş.’ye 
2004 yılı fiyatlarıyla 654 milyar TL avans verildiği, avans karşılığı Kuruma herhangi 
bir teslimat yapılmadığı, geçen 12 yıl sürede bu paranın hem değer kaybettiği, hem de 
olası getirilerinden mahrum kalındığı, bu sebeple 10.000 adetlik çelik bilyalı mühimmat 
teslimatının bir de gecikme cezasına maruz kalınması durumunda Kuruma mali açıdan 
önemli miktarda yük getirebileceği görülmektedir. 

Bu arada TAPASAN A.Ş.’nin Roketsan’a devir olması nedeniyle Yaklaşmalı 
Tapa Sözleşmesi şartları Roketsan A.Ş. için geçerli olmaktadır.  

Son olarak, MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı bilgisi dahilinde, MKE ile 
koordineli olarak yapılan hata analizi çalışmaları sonucunda Eylül-2015-Ocak-2016 
tarihlerinde gerçekleştirilen testlerde farklı tapa-harp başlığı konfigürasyonları statik 
patlatma testlerine tabii tutulmuş olup uyumsuzluk gözlenmediği ifade edilmektedir.  Bu 
konuda test sonuç raporlarının beklendiği görülmüştür.  Roketsan A.Ş. tarafından 
kalifikasyon test tekrarına gidilerek başarılı olunması durumunda 3 ay içinde teslimatın 
yapılabileceği değerlendirilmekle birlikte her türlü olumsuzluk göz önüne alınarak, 
Roketsan A.Ş. firmasının teslimatta gecikme yaşama ihtimaline karşın yurt dışı tedarik 
imkanlarının araştırılmasında fayda görülmektedir.  

 

 
 

Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı 122 mm Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) 
Mühimmatının karşılanması amacıyla gerçekleştirilen modernizasyon projesi 
kapsamında, MSB’nin bilgisi dâhilinde alt yüklenici olarak belirlenen TAPASAN 
A.Ş.’den kaynaklanan gecikme nedeniyle, Kurum sözleşme yükümlülüklerini 
zamanında yerine getiremeyeceğinden cezai müeyyide ile karşılaşılmamasını teminen; 
“Tapa tesliminde yaşanabilecek gecikme olasılığı dikkate alınarak,122 mm çok namlulu 
Roket Atar (ÇNRA) Mühimmatının üretim ve teslimatında bir gecikmeye neden 
olunmaması için uygun tapanın yurt dışından tedarik edilmesi yollarınında 
araştırılması” önerisine cevaben Kurum; “ROKETSAN A.Ş. tarafından yapılacak 
tasarım doğrulama atışlarının beklenildiği, elde edilecek sonuçlara göre teslimatlarda 
daha fazla gecikmeye mahal vermemek üzere, 3.000 adet yaklaşmalı tapanın yurt 
dışından tedarikine yönelik çalışmaların başlatılacağı, bu kapsamda ürüne ait İngilizce 
teknik şartname hazırlandığını ve yurt dışında bir firma ile ön temasa geçildiğini” beyan  
etmiştir. 
 - (ERYX) Kısa Menzilli Tanksavar Füzesi (Roketi) Üretimi Projesi: 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın kısa menzilli modern hafif tanksavar 
ihtiyacının üretilebilmesi için Modern Silahlar III Projesi kapsamında yürütülen ve 2004 
yılı fiyatları ile yaklaşık 6,2 milyon TL’si Kurum tarafından 220,5 milyon FRF’si ilgili 
yabancı firmalar tarafından bedelsiz olarak karşılanan çeşitli yatırım faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesine müteakip projenin tamamına yakın bölümü bitirilmiştir.  

SSM ve Firma arasında gelişen anlaşmazlık sonucu proje 19.04.2004 tarihinde 
üretim faaliyetine geçilemeden durdurulmuş ve sözleşmenin feshedilmesini müteakip 
Uluslararası Ticaret Odası (ICC) nezdinde Tahkim’e gidilmiştir.   

Projenin aktif olarak faaliyete başlaması olası görünmese de tesisten başka 
projelerde istifade edilmesi fabrikanın üretim faaliyetlerine önemli ölçüde katkı 
sağlayacak niteliktedir.  

abb) Patlayıcı Bölümü: 
Bu Bölümde; Ulusal kalkınmanın temel unsurları olan İnşaat, Enerji, Madencilik 

Sektörlerinin alt yapı projelerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan sivil patlayıcılar ve 
yurt savunmasında ihtiyaç duyulan temel askeri patlayıcılar üretilmektedir.  Bu 
üretimler; dinamit, barut ve fitil gibi ticari patlayıcıları, TNT gibi yüksek patlayıcıları, 
sevk barutlarını, asitleri ve diğer barut ürünlerini kapsamaktadır. 

Sanayideki gelişmelere paralel olarak; farklı çalışma koşulları ve değişik 
amaçlar, patlayıcıların da farklı nitelik ve niceliklerde üretilmesini zorunlu kılmıştır. 
Bunun sonucunda, patlayıcı imalindeki talep seyrine bağımlı hızlı gelişme, patlatma-
ateşleme sistem ve elemanlarında önemli değişmeleri meydana getirmiştir.   

Patlayıcı Bölümü; Dinamit, Trotil, Asit Geri Kazanım, Oleum (Sülfürik Asit), 
Baranfo, Çift Bazlı Sevk Barutu, Uçak Bombası Dolum, Fitil, ve Karabarut 
Atölyeleri’nden oluşmaktadır. 
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-Dinamit Atölyesi; 
Dinamit Atölyesinde, Nitrogliserin, Jelatinit Dinamit, Grizutin Dinamit ve 

Sismik Dinamitin yanısıra, Sevk Barutu ile Kırıkkale Barut Fabrikası üretimi NG-NC 
içerikli barut üretimleri için çeşitli hamkitle üretimleri yapılmaktadır. 

Geçmiş yıllarda yapılan GOM1, GOM 2 ve GOM 2A-1 üretimleri, piyasadan 
talep olmaması nedeniyle uzun yıllardır yapılmamaktadır. 

-Trotil Atölyesi; 
Trotil Atölyesinde, mayın ve uçak bombaları gibi mühimmatlardan sökülen fesih 

TNT ‘nin yeniden işlenmesi ile TNT Tip III üretimi yapılmaktadır.  Bunun yanısıra, 
dinamit üretimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç oldukça mevcut Nitratörlerin 
çalıştırılmasıyla Ham DNT ve Roket üretimi için ihtiyaç duyulan DNT-TNT karışımı 
üretilmektedir.  Toluen’in nitrasyon reaksiyonu ile üretilebilen TNT Tip I üretimi için 
talep bulunmaması nedeniyle uzun yıllardır üretimi yapılmamaktadır. 

-Asit Geri Kazanım Atölyesi; 
Asit Geri Kazanım Atölyesinde, Dinamit Atölyesinde üretilen Nitrogliserinin 

reaksiyon artığı fazla asitin ayrıştırılması (reganya) yapılarak Sulu Sülfürik Asit ve Sulu 
Nitrik Asit üretilmektedir.  Sulu Sülfürik Asitin tekrar işlenmesi ile de 66 Be II.Kalite 
Sülfürik Asit üretimi de yapılmaktadır. 

İlk kez 2015 yılı Yatırım Programında yer verilen Asit Geri Kazanım Atölyesinde 
Retort ve Denitrat Kulelerinin Yapım işi 2016 yılında tamamlanmıştır. 

-Oleum Atölyesi; 
 Oleum Atölyesinde, üretilen Oleum’un yanısıra 66 Be 1.Kalite Sülfürik Asit ve 

42 Be Nitrik Asit seyreltme işlemi yapılarak üretilmektedir.  Geçmiş yıllarda yapılan 
Akü Asidi üretimine son verilmiştir. 

-Baronfo Atölyesi; 
Baronfo Atölyesinde, piyasa talepleri doğrultusunda çeşitli tiplerde Baranfo 

üretimi yapılmaktadır. 
-Çift Bazlı Sevk Barutu Üretim Hattı; 
Çift Bazlı Sevk Barutu Üretim Hattında, Mühimmat Fabrikası üretimi Havan 

Mermilerinde kullanılmak üzere çeşitli tiplerde, çift bazlı NC-NG içerikli 81 mm, 60 
mm, 120 mm Barutu ve Aydınlatma Barutu üretimleri yapılmaktadır.   

-Uçak Bombası Dolum Atölyesi; 
Uçak Bombası Dolum Atölyesinde, Mühimmat Fabrikası ürünü olan 500 Lb 

Uçak Bombası, 500 Lb Çelik Bilyalı Uçak Bombası, 2000 Lb Uçak Bombası 
gövdelerine TNT dolumu yapılmaktadır. 

-Fitil Atölyesi; 
Fitil Atölyesinde yapılan PVC kaplı Emniyetli (Saniyeli) Fitil üretimine 2008 

yılında son verilmiştir.  Mevcut tezgah ve teçhizatı atıl durumdadır. 
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Piyasa araştırması yapılarak fitil üretimine tekrar başlanılması hususunda bir 
değerlendirme yapılması gerekmektedir.  

Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası Patlayıcı Bölümü ile ilgili olarak; 
2008 yılından bu yana yapılmayan Fitil üretimine atıl bulunan tezgah ve 

teçhizatların kullanılması suretiyle yeniden başlanılması amacıyla piyasa araştırması 
yapılması önerilir. 

-Karabarut Atölyesi; 
2006 yılından bu yana üretim yapılmayan Karabarut Atölyesinde muhtelif 

karabarutlardan eleme işlemi yapılarak istenilen özellikte karabarutlar elde 
edilmektedir. 

Fabrikanın Patlayıcı Bölümünün, 2016 yılı üretimlerinin cinslerine göre 
miktarları, program ve geçen yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıda 
gösterilmiştir. 
Tablo : 18-Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası.Patlayıcı Bölümü Üretimleri 

Üretim Türü Ölçü 
2015 Yılı 2016 Yılı Gerçekleşme %’si 

Gerçek- 
leşen Program Gerçek-

leşen 
Programa 2015’e 

Göre Göre 
1-Ticari Patlayıcılar       

A- Dinamitler             
 Jelatinit  Dinamit Ton 274 360 296 82 108 
 Grizutin  Dinamit Ton 473 590 591 100 125 
 Sismik    Dinamit Ton 55 50 2 4 3 
 Baranfo Toz Patlayıcı –ANFO Ton 1.881 2.000 1.513 76 81 
   B-  Barutlar – (Karabarut)   - - - - - 
  C-  Fitil         
Emniyetli Fitil Km - 50 - - - 
2- Yüksek Patlayıcılar         
 TNT – (Trotil) Ton 100 100 100 100 100 
3- Çift Bazlı Sevk Barutları-NGL         
 60 mm  M3 A1           Sevk Barutu  Atım 22.100 - 10.040 - 45 
 81 mm M1 A1         Sevk Barutu Atım 1.620 - - - - 
 81 mm MOD 214    Sevk Barutu Atım 11.910 - - - - 
 120 mm MOD209   Sevk Barutu Atım 200 - - - - 
4- Asitler         
 Oleum (Pys+Tesk+Üretim) Ton 746 725 701 97 94 
42 Bé   Nitrik Asit (HNO3) Ton 30 30 24 78 79 
 Sulu Sülfürik Asit(Pys+Tesk+Üretim) Ton 314 463 443 109 141 
Sulu Nitrik Asit Ton 58 65 73 113 127 
5-  Sair Ürünler         
Nitrogliserin (Donar) Kg 3.118 - - - - 
Küresel Barut Kg 64.827 150.000 65.892 44 102 
120  mm Cep-2 Barutu Kg 20.722 30.000 24.285 81 117 
120  mm NC-NG Barutu Kg 19.118 30.000 24.335 81 127 
  40  mm Bombaatar Barutu Kg 234 - 1.172 - 501 
12,7 mm Fişek Barutu Hamkitlesi Kg - - 389 - - 
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Fabrikanın Patlayıcı Bölümünde üretilen ürünlerin cinsleri itibarıyla yıllık üretim 
kapasiteleri ve 2016 yılı fiili üretimleri sonucu oluşan kapasite kullanım oranları 
aşağıdaki gösterilmiştir. 

 
   Tablo : 19- Barutsan Roket ve Patlayıcı Fab.Patlayıcı Bölümü Kapasite Kullanım Oranları 

Üretimler Ölçü 
      

Kapasite 
2016 

Üretim KKO 
% 

Dinamitler Ton 3.418 889 26 
Baranfo – ANFO Ton 13.056 1.513 12 
TNT-(Trotil) Ton 1.150 100 9 
Oleum Ton 6.000 701 12 

        2013 yılında, NGL Sevk Barutları Atölyesinde meydana gelen kaza sonrasında, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı fabrikadaki üretim hatlarını 05.07.2013 tarihinde 
tamamen, 30.07.2013 tarihinde ise kısmen durdurmuştur.  Bu kapsamda, NGL ve Trotil 
Atölyeleri’nde üretime son verilmiş, kazaya neden olan noksanlıkların giderilmesi 
sonrasında da 28.01.2014 tarihinde Trotil (TNT) Atölyesi, 17.12.2014 tarihinde de NGL 
Atölyesi için verilen üretimin durdurulması kararı kaldırılmıştır. 

NGL Atölyesi’nde 16.02.2015 tarihinde başlatılan üretim, bu kez 19.02.2015 
tarihinde Kaba Vals bölümünde meydana gelen ve 3 işçinin yaralanmasına neden olan 
iş kazası sonrası tekrar durdurulmuş, gerekli düzeltme faaliyetlerinin yapılmasına 
müteakip üretime 26.05.2015 tarihinde yeniden başlanılmıştır. 

Bölümde; teknolojik ve ekonomik ömrünü doldurmuş, fonksiyonel değişime 
uğramış tesisler yanında modernize edilmiş ve yeni kurulmuş tesisler de mevcuttur. Bu 
bakımdan bazı tesislerde yıllık üretim kapasiteleri kuruluş kapasitelerinden farklı 
olmakta ve bazı ünitelerdeki darboğazlar da ana üretim hatlarındaki kapasitenin 
yeterince kullanılmasına imkan vermemektedir.  

Geçen yılda olduğu gibi, bu yıl da üretimde kapasite kullanımının genelde düşük 
düzeyde gerçekleştiği, MSB ve piyasanın talep durumuna göre üretimin yönlendirildiği 
görülmektedir.  
 Fabrikada, 2016 yılı ana üretim kalemleri itibarıyla değerlendirilme yapılacak 
olunursa;  

- Dinamit üretimi; 2000’li yılların başına kadar 8.000 ton/yıl olan dinamit üretimi 
2012 yılında 2.343 ton iken bu miktar yıllar itibarıyla azalarak 2013’de 1.847 ton, 
2014’de 1.400 ton, 2015’de 802 ton ve son olarak 2016 yılında 889 ton olarak 
gerçekleşmiştir.  Tamamen sipariş paralelinde üretim yapılmakta olup üretim düşüklüğü 
siparişe bağlı olarak gelişmektedir.  Geçen yıla göre üretimde %11 oranında artış 
olmuştur.  Kapasite kullanım oranı %26’e düşmüş olup yeterli sipariş olması halinde 
fabrikanın tam kapasitede çalışması için bir engel bulunmamaktadır. 

- Baranfo toz patlayıcı (ANFO) dinamiti üretimi; Yurt içinde yaygın olarak 
kullanılan ANFO’ya (patlayabilir karışım) olan talep 100.000 ton civarındadır. Fabrika, 
1999 yılında sağladığı makinalarla ANFO üretimini başlatmış ve ANFO pazarında 
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Fabrikanın Patlayıcı Bölümünde üretilen ürünlerin cinsleri itibarıyla yıllık üretim 
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küçük bir oranda da olsa yer almıştır.  13 bin ton kapasiteli Anfo tesisindeki üretim 2011 
yılındaki 6,4 bin ton üretimden 1,5 bin ton’a düşmüş olup kapasite kullanım oranı %12 
olmuştur. Tamamen sipariş üzerinden yapılan üretim geçen yıla göre %20 oranında 
azalmıştır. Yeterli sipariş olması halinde yılda 6 bin ton üretim yapılmasının önünde bir 
engel bulunmamaktadır. 

Serbest piyasa dışında kamu kuruluşları içinde TTK Grizutin Dinamit, TKİ 
Baranfo (ANFO), TPAO Sismik Dinamit ve TTK ile TPAO Jelatinit Dinamit 
alıcılarıdır. 2016 yılında, TKİ’ye stokla birlikte 1.536 ton ANFO, TTK’ya 8,8 ton 
jelatinit dinamit, 129 ton Grizutin Dinamit satışı gerçekleştirilmiştir.  

Yüksek patlayıcı sınıfında olmayan ve üretimi kolaylıkla yapılabilen ANFO 
satışı sadece TKİ’ye yapılabilmekte olup, üretiminin daha da artırılmasını sağlamak 
için, sürdürülen pazarlama çalışmaları yoğunlaştırılmalıdır.  

- TNT - Trotil üretimi;  
Fabrikada TNT, fesih TNT’nin yeniden işlenmesiyle üretilmektedir ve işlenmek 

üzere fesih TNT, TSK’nin Mühimmat Ayıklama ve Arındırma Tesisi (MAAT)’nden ve 
kurumun Pirinç Fabrikası’ndaki ayıklama işlemleri ile elde edilmektedir.  TSK-
MAAT’da meydana gelen kaza sonrasında tesis çalıştırılamamakta olup tek hammadde 
kaynağı Pirinç Fabrikası’ndan elde edilen fesih TNT olmaktadır.  Tedarik edilen fesih 
TNT miktarının artması ile TNT üretiminin artması mümkün olup bu da TSK 
Mühimmat Ayıklama ve Arındırma Tesisinin yeniden devreye girmesine bağlı 
olmaktadır. 

1989 yılında yapılan modernizasyon yatırımı ile üretim kapasitesinin artırılması 
ve kalitesinin yükseltilmesi sağlanmıştır. Üretim kapasitesinin kullanımı, Milli 
Savunma Bakanlığı ve yurt dışı mühimmat talebine bağlı olarak değişmektedir.  
Kapasitesi 1.150 ton/yıl olmasına rağmen son 5 yılda kapasite kullanım oranı %29’dan 
%9’a gerilemiştir.   

Fabrikada asit geri kazanım işlemi sonucunda elde edilen sulu sülfürik asidin 
derişik hale getirilerek 66 Be 2.kalite sülfürik asit üretiminde kullanılan ve asidin korozif 
etkisi ve yüksek sıcaklık nedeniyle delinerek kullanılmaz hale gelen iki adet retort yıl 
içerisinde değiştirilmiştir.  Derişik sülfürik asit, TNT ve ham DNT üretiminde 
hammadde olarak kullanılmakta olup ihtiyaç fazlası piyasaya satılmaktadır. 

TNT Atölyesinde reganya asidinin işlenip bertaraf edildiği 7 takım asit işletme 
kulesinden iki adedi asidin aşındırıcı etkisinden dolayı ömrünü tamamlamak üzere olup, 
bunların yerine üretimin güvenliği ve verimli bir şekilde devamını sağlamak için kurşun 
kaplı kulelerin inşası için yapılan yatırım 25.08.2016 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. 

Fabrikaca üretilmekte olan yüksek patlayıcılar; en son teknolojik gelişmelere 
göre modernize edilmiş tesislerde, uluslararası standarda uygun olarak imal edilmekte 
ve diğer gelişmiş ülkelerin mamulleriyle kalite bakımından rekabet edebilecek düzeyde 
bulunmaktadır. Kuruluş, patlayıcı üretimi konusunda yakın zamana kadar en büyük 
üretici durumunda olmuş ve yurt içi pazarda ağırlıklı olarak yer almıştır. Ancak, 
Dünyada patlayıcı sektöründeki gelişmelerin ortaya çıkardığı yeni ürünlerin 
kullanımının yaygınlaşması fabrikanın üretimini olumsuz olarak etkilemiştir. Nitekim 
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Fabrikanın ürettiği yüksek patlayıcı nitrogliserin bazlı dinamitlerin kullanımı gittikçe 
azalmakta, buna karşılık emülsiyon (sıvı) türü yüksek patlayıcılar daha ekonomik ve 
emniyetli olmalarının yanısıra kullanım kolaylığı gibi avantajları nedeniyle 
kullanıcıların çoğu tarafından tercih edilmektedir. 

-Sıvı Patlayıcılar Tesisi;  
MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’na “Emülsiyon Patlayıcı Üretim 

Tesisi”nin kurulması amacıyla, 14/12/2007 tarihinde uluslararası ihaleye çıkılmıştır. 
12/02/2008 tarihinde yapılan ihale neticesinde, 3 farklı firmadan teklif alınmış ve 
tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda, Emülsiyon Patlayıcı Üretim Tesisinin Dott. 
Mariano Pravisani & C.S.r.l. (DMP) Firmasından temin edilmesi için sözleşme 
görüşmelerine başlanması ve görüşmelerin tamamlanmasından sonra imzalanan 
sözleşme uygun görülmüştür. 

Bu çerçevede, Kurum ile Dott. Mariano Pravisani & C.S.r.l. (DMP) Firması 
arasında 01/12/2008 tarihinde 4.287.685,00-EURO bedelle imzalanan Emülsiyon 
Patlayıcı Üretim Tesisi Tedarik Sözleşmesi 27/05/2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası Müdürlüğü’ne emülsiyon patlayıcı 
üretim tesisi kurulmasına yönelik olarak Kurum ile İtalya’da yerleşik Dott. Mariano 
Pravisani & C.S.r.l. arasında imzalanan Emülsiyon Patlayıcılar Üretim Tesisi Tedarik 
Sözleşmesi kapsamında yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan 
değişikliklerin yapılması hususu 14.07.2016 tarih ve 246 sayılı Yönetim Kurulu Kararı 
ile kabul edilmiştir. 

Montajı Mart-2013 tarihinde tamamlanan Sıvı (Emülsiyon) Patlayıcılar Üretim 
Tesisinin performans test çalışmaları başarıyla tamamlanmış, tesisin geçici kabulü 
06.12.2016 tarihinde yapılmıştır.  Kapsüle ve yemlemeye duyarlı emülsiyon patlayıcılar 
için CE Belgesi de alınmış olup üretime başlanılması pazarlama çalışmaları paralelinde 
sipariş alınması gerekmektedir.  Bu nedenle, 

Barutsan Roket ve Patlayıcılar Fabrikası Patlayıcılar Bölümü ile ilgili olarak; 
Sıvı Patlayıcılar Tesisinde seri üretime başlanabilmesi için gerekli pazarlama 

faaliyetleri ile sipariş alınması yönünde çaba sarf edilmesi önerilir. 
- Emniyetli Fitil üretimi; Patlayıcılardaki talep daralması paralelinde 7,7 bin km 

olan tesis kapasitesi atıl durumdadır. Fabrikaca yıllardan beri üretilmekte olan emniyetli 
fitile olan talep çok azalmış ve buna bağlı olarak da fitilin ana hammaddesi karabarut 
üretimi de olumsuz yönde etkilenmiştir. Patlayıcı sektöründeki gelişmeler daha 
kullanışlı ve ekonomik fitiller ile modern ateşleyicileri de ortaya çıkarmış ve bunların 
kullanımı da büyük ölçüde artmıştır.  Ateşleme sistemlerinde talep elektrikli olmayan 
ateşleme sistemlerine kaymış, özellikle elektrikli kapsül kullanımının sakıncalı olduğu 
yerlerde infilaklı fitil ve elektriksiz kapsül sistemleri gelişmiştir. Bu bakımdan 
Fabrikanın rekabet gücünü sürdürebilmesi için modern patlayıcılar yanında modern 
ateşleyiciler de üretilmesinin etüt edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

2015 yılında MSB talebi üzerine 1.400 adet fitil stoktan karşılanarak sevk 
edilmiş, Geçen yıl olduğu gibi 2016 yılında da üretim yapılmamıştır.  
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-Çift bazlı sevk barutu (NGL) üretimi; Havan mermilerinin kuyruk bölümüne 
takılarak sağladığı itki sayesinde merminin hedefe sevk olmasını sağlayan çift bazlı sevk 
barutu (NGL) üretimi 1940’lı yıllardan bu yana yapılmaktadır.  MKE Mühimmat 
fabrikasında üretilen havan mermilerinde kullanılmak üzere, MSB siparişleri ve yurt 
dışı satış için yapılan üretim alınan sipariş paralelinde geçmiş yıllara göre nispi azalma 
göstererek 2016 yılında 0,1 ton düzeyinde gerçekleşmiştir.  

2013 yılında NGL Sevk Barutları Atölyesi’nde meydana gelen kaza nedeniyle19 
ay boyunca üretim yapılamamış, Şubat-2015 tarihinde üretime başlanılmış, bu kez üç 
gün sonra yeni bir kaza olması nedeniyle ara verilen üretime Mayıs-2015 tarihinde 
yeniden başlanılmıştır. 

Çift bazlı sevk barutu atölyesi’nde en son yapılan modernizasyon, 2008 yılında 
yapılan valslerin modernizasyonu olmuştur.  Alınan siparişlerin azlığının yanısıra havan 
mermileri için alternatif “Yeni Nesil Barut” üretimlerinin yapılıp yapılmayacağı konusu 
netleleşmeden tesisin modernizasyonu gündeme alınmamaktadır. 

-DNT (Dinitrotoluen) üretimi; Fabrikada jelatinit dinamit üretiminde ve 122 mm 
ÇNRA Roket yakıtında kullanılan DNT-TNT karışımının üretiminde kullanılan DNT 
üretimi 1940’lı yıllardan bu yana yapılmaktadır.  Kurum içi ve piyasa satışı bulunmayan 
bu ürünün en son 2012 yılında 108 ton olarak üretimi yapılmıştır. 

REACH Tüzüğü kapsamında çevreye zararlı maddeler listesinde bulunan DNT 
ve Kurşun Oksit kimyasallarının yerine geçebilecek yeni kimyasalların bulunması önem 
kazanmaktadır.  Sürdürülebilir bir üretim için alternatif kimyasalların yapılacak literatür 
çalışması ile belirlenip üretimde kullanılabilmesi için 2014 tarihinde açılan AR-GE 
Projesinin en kısa sürede bitirilmesi gerekmektedir.  Bu kapsamda literatür taramaları 
sonucu tespit edilen malzemelerin denemelerinin yapılabilmesi için pilot ölçekli üretim 
altyapısının bulunmaması nedeniyle mevcut üretim hatlarında deneme üretim ve 
testlerinin yapılmasının yanı sıra daha ucuz ve kolay elde edilebilir alternatif malzeme 
araştırmalarına devam edilmesi gerekmektedir. 

-Oleum üretimi; TSK’da kullanılan havan sevk barutu, roket yakıtı ve uçak 
bombası gibi mühimmat ve patlayıcıların ham maddesi olan oleum, 1961 yılında 
işletmeye alınan tesislerde üretilmektedir.  Türkiye’de sadece MKE’ce üretim 
yapılmakta olup tesis 45 yıl içinde ekonomik ömrünü üç kez doldurmuştur.  

Oleum üretimi geçen yıla göre %6 azalmış, kapasite kullanım oranı %12 
olmuştur.       

Yeni Oleum Tesisinin yapımını gerçekleştiren Hindistan firması (FFIL) ile 
hammadde spektleriyle ilgili ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü için gerekli 
girişimlerin sürdürülmekte olduğu görülmüştür.  Firma ile 24.06.2016 tarihinde yapılan 
toplantıda tespit olunacak eksiklik ve kusurların firmaca bedelsiz karşılanması 
hususunda mutabakat sağlanmış, 2017 yılında firmanın tesisi işletmeye alma 
çalışmalarına başlaması planlanmıştır. 

Oleum üretiminin aksaması durumunda askeri üretimler de yapılamayacağından 
ülke savunmasında zafiyet yaratacaktır. Bu nedenle, eski oleum tesisinin revizyona 
alınarak üretime alınması için binanın güçlendirilmesi gerekmektedir.  Bu amaçla yıl 
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içinde yapılan ihale neticesinde imzalanan sözleşme kapsamında işin 2017 yılında 
bitirilmesi beklenilmektedir.  

Sıvı Patlayıcılar; Yurt içinde ve dışında dinamitin yerini giderek emülsiyon 
patlayıcılar doldurmaktadır.  Dinamitler nitrogliserin bazlı olup üretimi, depolanması ve 
kullanımı oldukça tehlikelidir.  Buna karşılık emülsiyon patlayıcıların maliyeti dinamite 
göre daha düşük olup, hammaddelerinin tek başına patlayıcı özellik taşımaması, üretimi, 
depolanması ve kullanımı daha güvenlidir.  

Konusunda bilgi birikimi ve deneyimi olan fabrikanın; üretim faaliyetlerini daha 
verimli olarak sürdürebilmesi, yeni ürünleri de üreterek ürün yelpazesini genişletmesi 
ve patlayıcı madde pazarında daha ağırlıklı olarak yer almak üzere ilk kez 2008 yılı 
Yatırım Programı’na konulan “Sıvı Patlayıcılar Tesisi” Projesi ile, 4.000 ton/yıl kapasite 
ile hem kartuşlanabilir hem de pompalanabilir sıvı (emülsiyon) patlayıcı üretilmesi 
hedeflenmiştir.  Patlayıcı üretim izni için 2013 yılında yapılan başvuru üzerine gerekli 
izin Ocak-2015 tarihinde alınmıştır. 
 Firma, iki yıla yakın çalışmadan duran tesisteki eksiklikleri incelemek ve 
düzeltmek için ekip göndereceğini belirtmiş ve MKE’nin bundan sonra ceza talep 
edemeyeceği şekilde kesin teminat bedelinin %25’ten %10’a düşürülmesini talep 
etmiştir.  MKE cevaben, tesiste boşta geçen süre zarfında oluşan hasarların 
karşılanacağını ve kesin teminat bedelinin ancak geçici kabulün başarıyla 
gerçekleşmesine müteakip sözleşme kesin teminat miktarını %10’a düşüreceğini beyan 
etmiştir. Firma Ekim-2015 tarihinde teknik incelemelerini tamamlamış olup 
çalışmaların sonuçlanması beklenilmektedir. 

Emülsiyon patlayıcı üretimi ile birlikte ANFO üretiminin de iki katına çıkacağı 
düşünülmektedir. 

- Modüler Barut Sistemi; 
Modüler Barut Sisteminin yerli imkanlarla yurtiçinde geliştirilmesi amacıyla 

2007 yılından itibaren yapılan çalışmalarda, gelinen durumu tespit etmek, bir yol 
haritası belirleyerek bundan sonra gerçekleştirilecek çalışmalara yön vermek ve söz 
konusu ürünün üretimine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla 
kurulan Komisyonun Raporu ile, yapılan çalışmaların projelendirilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

4 aşamada gerçekleştirilecek olan “155 mm Modüler Barut Sistemi Geliştirme 
Projesi” 22.12.2016 tarihinde başlatılmıştır. 

Patlayıcı Bölümündeki 7 atölyede toplam 980 adet tezgâh olup bunların 371 
adedi (%38’i) 30 yaşın üzerindedir.   

Genel olarak bakıldığında;  
TSK, yurt içi ve yurt dışı askeri ve sivil ürünlerde pazar payının artırılabilmesi, 

Dünyada sürekli gelişim gösteren üretim teknolojilerinin takibi ve mevcut alt yapıdan 
daha verimli yararlanılabilmesi, tesisin eski ve yıpranmış tezgâhlarının yenilenmesi ve 
nihayet kurulduğu tarihlerdeki mevzuat isteklerini karşılamak üzere tesis edilen 
atölyelerin yeni mevzuat isteklerini karşılamak üzere yenilenmesi için gerekli 
yatırımların kaynak yetersizliği nedeniyle tam olarak yapılamadığı tespit edilmiştir. 
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Üretim faaliyetlerinin daha verimli olarak sürdürebilmesi, ürün yelpazesinin yeni 
ürünler ile genişletilmesi ve patlayıcı madde pazarında daha ağırlıklı olarak yer 
alınmasını sağlamak üzere başlatılan projelerin süratle tamamlanması gerekmektedir. 

Diğer yandan, bazı askeri ürünlerde uzun yıllar talep olmamasından dolayı üretim 
yapılamamakta, bunun sonucu olarak tezgahlar atıl kalmakta, çalışmayan kısım giderleri 
artmaktadır.  Bu ürünlere daha sonra tesis kapasitesini aşan yüklü miktarda siparişler 
verilmekte, bunun sonucu olarak malzeme tedariğinde, çalışma düzeninin 
oluşturulmasında güçlük oluşmakta ve ürünün süresi içinde teslim edilememesi sonucu 
gecikme zammı ödemek zorunda kalınmaktadır.  

Özellikle sivil ürünlerin üretimlerinde kullanılan malzemelerin tedariklerinde, 
kurumun Kamu İhale Kanunu’na tabi olmasından kaynaklanan zorunlu isteklerin 
tedarikçi firmalarca ürünün maliyetine yansıtılması sonucu yüksek maliyetli malzeme 
tedarik edilmesine neden olmaktadır.  Bu gibi ihalelere katılımın az olması da rekabet 
yaratılmasını engellemektedir.  Yüksek maliyetle üretim yapılmasının yanı sıra stok 
maliyetleri ile birlikte oluşan maliyet üzerinden tespit edilen satış fiyatlarının yüksekliği 
pazarda yeterince yer alınmasının önünde engel teşkil etmektedir. 

Sipariş miktarlarının ve dolayısıyla satışların düşük gerçekleşmesi satış 
maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. 

Fabrikanın ana sorunlarından biri de, teknik personel istihdamında yaşanan 
güçlüklerdir.  Fabrikanın özellikle patlayıcı üretimi yapılan riskli çalışma ortamlarında 
nitelikli teknik personelin çalıştırılması son derece önem arz etmektedir.  Fabrikanın 
yüksek riskli işyeri kategorisinde olması, buna karşılık teknik personel ücretlerinin 
yetersiz görülmesi, işe başlayan mühendislerin bir an önce işten ayrılmalarına neden 
olmaktadır.  Bunun sonucu olarak, kısa sürede yönetim anlamında boşluk yaratacağı 
kaçınılmaz olacaktır. 

Nitelikli elemanların başta özlük hakları olmak üzere sosyal imkânlarının 
artırılarak Kuruma aidiyetlerinin kazandırılması için önlemlerin alınması ve gerekli 
girişimlerin yapılması gerekmektedir.   

Başta Fabrika Müdürleri olmak üzere sorumluluğu olan yönetici konumundaki 
personelin ve tüm çalışanların özlük haklarında yapılacak olan iyileştirmeler ile 
fabrikalarda çalışan personelin motivasyonunun sağlanabileceği ve kurumdan 
ayrılmaların önüne geçilebileceği değerlendirilmelidir. 

Diğer yandan, kuruluşları çok eski yıllara dayanan tesislerin, yeni mevzuat ve 
yönetmeliklere uygun hale getirilmesi yüksek yatırımlar gerektirmekte ve uzun zaman 
alabilmektedir.  Bu yeni mevzuatlara göre denetlenen fabrika zaman zaman idari para 
cezaları ile karşılaşmakta ve bu cezalar çalışanlara rücu edilmektedir.  Bu durum, 
piyasaya göre zaten düşük ücretle çalışan personelin sorumluluk almaktan kaçınmasına, 
imkan bulması halinde nakil veya istifa yoluyla kurumdan ayrılmasına neden 
olmaktadır. 

Fabrikanın daha etkin ve verimli çalışabilmesine yönelik bir yapıya 
kavuşturulması hususu, Kurumun yeniden yapılanması konusundaki çalışmalar 
kapsamında değerlendirilmelidir. 
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Kurumun TL bazında toplam üretiminin %3,7’si Barutsan Roket ve Patlayıcı 
Fabrikasında gerçekleştirilmiş olup bu üretimin %93’ü satış, %7’si irsalat içindir. 

2016 yılında yapılan üretim, geçen yılın %4 gerisinde ve programın %22’ si 
düzeyinde kalmıştır. 

Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası 2015 yılı faaliyetleri sonucunda 2 üründe 
40,7 bin TL bozuk üretim gerçekleşmişken, 2016 yılında 9 farklı üründe 199,1 bin TL 
bozuk üretim meydana gelmiştir.  İade edilen ürünler ise 2015’de 1 üründe 5,4 bin TL 
tutarında iken, 2016 yılında iki ürünün iadesi sonucu bu tutar 13,5 bin TL olmuştur.  

2015 yılında, 420.487 işçilik saati harcanmış, boş işçilik ise toplam işçilik 
saatinin %24’ü oranında, 100.031 saat olarak gerçekleşmişken 2016 yılında 205.714 
çalışan işçilik saatine karşılık boş işçilik saati bunun %58’ i oranında, 119.918 saat 
olmuştur. 

2015 yılında siparişlerin karşılanmasında gecikme yaşanmamışken, 2016 yılında 
toplam 34,6 milyon TL gecikme cezası ödenmiştir. 

AR-GE giderlerinin toplam harcamaya oranı 2015’de %1,58 iken bu oran 2016 
yılında %1,1’e düşmüştür. 

Programda 22,0 milyon TL zarar öngörülmüş, buna karşılık programın 3,1 misli 
(68,4 milyon TL) zarar oluşmuştur.  Oluşan zarar, Kurumun tüm fabrikaları içindeki en 
yüksek Fabrika zararıdır. 

ac) Gazi Fişek Fabrikası  
Ülke savunma ve güvenliğine dönük olarak önemli görevler üstlenen kuruluş, 

hafif silah mühimmatı konusunda tek üretici durumundadır. 
 Fabrikada; Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer resmi 
daireler ve piyasa için çeşitli tipteki fişekleri içine alan hafif silah mühimmatı üretimi 
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca çeşitli kapsüller, mayonlar, kimyevi maddeler, iz ve 
yangın eczaları ile takımlar  diğer üretim çeşitlerini oluşturmaktadır.  
 Hafif silah mühimmatı üreten Gazi Fişek Fabrikasının esas üretim ünitelerini; 
kovan, mermi, çelik çekirdek, imla ve terkip, mayon, izli mermi, tabanca fişek aksamı, 
kapsül aksamı, ecza ve terkip ile iz maddeleri atölyeleri ve ambalaj bölümü 
oluşturmaktadır.  Ayrıca takım, aparat, mastar, ısıl işlem, kromaj, araştırma geliştirme 
atölyeleri ile laboratuar ve poligon üniteleri, bakım onarım atölyeleri, ısı merkezleri gibi 
yardımcı tesisler kuruluş bünyesinde yer almaktadır. 
 Fabrikanın üretim hatlarında derin çekme, presleme, talaşlı imalat, ısıl işlem, 
temizleme-parlatma, montaj, kaplama, ebat muayene, otomatik paketleme teknolojileri 
kullanılmaktadır. Fabrikada kimya, metalürji, fizik ve kalibrasyon laboratuarlarlarının 
yanısıra tüm hafif silah mühimmatlarının balistik ve fonksiyon testlerini yapmak için 
gerekli modern donanıma haiz Poligon bulunmaktadır. 

Gazi Fişek Fabrikasının 2016 yılı üretimlerinin cinslerine göre miktarları, 
program ve geçen yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. 
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program ve geçen yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. 

 

 

 
 

Tablo : 20-Gazi Fişek Fabrikası Üretim Türleri 

Üretim Türü 
2015 Yılı 

Gerçekleşen 
2016 Yılı Gerçekleşme % 

Program Gerçekleşen Programa 
göre 

Geçen yıla 
göre ( Bin Adet ) ( Bin Adet ) ( Bin Adet ) 

7,62 mm Normal Fişek 25.422 24.812 24.812 100 98 
7,62 mm İzli Fişek 1 102 102 100 10.200 
7,62 mm Büz.Man.Fişek  1.000 1.006 1.006 100 101 
7,62 mm (4 Normal + 1 İzli) 2.005 2.403 2.403 100 120 
7,62 mm Zırh Delici Fişek 8 44 44 100 537 
7,62 mm Kaleshnikof Fişek 11 193 193 100 1.755 
7,62 mm Keskin Nişancı Fişeği  11 - - -  
7,62 mm x 51 M80 Dummy   Fişek 1 1 1 100 100 
7,62 mm (3 Nor. + 1 Zırh + 1 İzli) 6.200 9.000 9.000 100 145 
7,62 mm (4 Çel.Çek. + İzli) 736 - - - - 
             - 7,62 mm Fişekler Toplamı 35.395 37.560 37.560 100 106 
5,56 mm Normal Fişek 21.055 21.540 21.540 100 102 
5,56 mm İzli Fişek - 4 4 100 - 
5,56 mm (4 Normal + 1 İzli) 1.243 5.901 5.901 100 475 
5,56 mm Büz.Man.Fişek 1 4 4 100 400 
            - 5,56 mm Fişekler Toplamı 22.297 27.449 27.449 100 123 
12,7 mm Fişek (M33)(M9) 13 37 37 100 282 
12,7 mm M33 Eğitim Fişek  0,15 - - - - 
12,7 mm M17 İzli Fişek 0,17 - - - - 
12,7 mm API (M8) Fişek 27 2 2 100 7 
12,7 mm Büz.Man.Fişek 1 1 1 100 100 
12,7 mm (M8+M33+M17+M33) Fş. 1 - - - - 
12,7 mm (1 M8+4 M33+1 M17) Fş. 1 - - - - 
12,7 mm (4 M33 + 1 M17) Fişek 335 1.328 1.328 100 396 
12,7 mm (2 M33 + 1 M17) Fişek 1 - - - - 
             - 12,7 mm Fişekler Toplamı 376 1.368 1.368 100 364 
20 mm TP Fişek 14 52 52 100 378 
20 mm TP-T Fişek  60 - - - - 
20 mm x 102 HEI Dummy Fişek (M14) - 1 1 100 - 
20 mm HEI -T Fişek 392 - - - - 
20 mm HEI -T Eğitim Fişeği 0,5 - - - - 
20 mm HEI Fişek 10 32 32 100 320 
20 mm 4HEI + 1HE - T Fişek - 115 115 100 - 
            - 20 mm Fişekler Toplamı 476 200 200 100 42 
            - 40 mm TP-T Fişek 10 10 33 327 327 
9 mm x 19 Parabellum Fişek 80.274 73.946 73.946 100 92 
7,65 mm x 17 Browning 10.154 9.591 9.591 100 94 
Diğer Tabanca Fişekleri 828 280 280 100 34 
            - Tabanca  Fişekleri Toplamı 91.256 83.816 83.816 100 92 

           
Gazi Fişek Fabrikası’nca gerçekleştirilen üretimin tutarı 108 milyon TL olup bu 

miktar Kurumun toplam üretim tutarının %23’ünü oluşturmaktadır.  Satışların %82’si 
yurt içine, %18’i yurt dışına yapılmıştır. 

Gazi Fişek Fabrikasında üretilen ürünlerin cinsleri itibarıyla yıllık üretim 
kapasiteleri ve 2016 yılı fiili üretimleri sonucu oluşan kapasite kullanım oranları 
aşağıdaki gösterilmiştir. 
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Tablo : 21-Gazi Fişek Fabrikası Kapasite Kullanım Oranları 

Üretim Türü 
     Kapasite                                                    
(Tek Vardiya)                                          
(Bin Adet/yıl) 

       2016  
Fişek Üretimi                      
(Bin Adet/yıl) 

Kapasite  
Kullanım Oranı  

(%) 

40     mm. TP-T Fişeği 48 33 69 

20     mm. Fişekler 2.016 200 10 

12,7  mm. Fişekler 2.016 1.369 68 

7,62 mm. Fişekler 20.160 37.560 186 

5,56 mm  Fişekler 20.160 27.449 136 

Tabanca Fişekleri           43.546 83.816 192 

Toplam 87.946 150.427 171 

Üretim hatlarının 252 iş günü ve tek vardiya çalışma düzenindeki kapasiteleri 
Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından 25.02.2014 tarihinde onaylanmış olup, 7,62 mm 
ve 5,56 mm fişeklerin aynı hatlarda üretiliyor olmaları nedeniyle üretim kapasiteleri 
birleştirilerek 40.320.000 adet/yıl olarak yer almaktadır.  İhtiyaç halinde vardiyalı 
çalışarak üretim kapasitelerini artırmak mümkün olmaktadır. 

Tabloda yer alan üretim kapasitelerinin dışında, fabrikanın kuruluşu ile faaliyete 
başlayan, ancak emek yoğun çalışma yapıldığından hurda / üretim oranları yüksek 
olması sonucu yüksek maliyette üretim yapılabilen bir üretim hattı daha mevcut olup bu 
hat ekonomik ömrünü tamamlamış olması nedeniyle kullanım dışı bırakılmıştır.  Bu 
üretim hattındaki makinalar çalışır halde olup, sadece 7,62 mm büzmeli manevra fişek 
kovanı üretiminde bazı işlemler için kullanılmakta ayrıca bazı AR-GE çalışmalarında 
değerlendirilmektedir. Tabanca Fişeklerinin imal edildiği Tabanca Atölyesi kısmi 
olarak çift vardiyalı çalıştırılmıştır. 

Siparişler doğrultusunda hazırlanan üretim programları %100 oranda 
gerçekleştirilmiş ve söz konusu siparişler gecikmesiz ve cezasız olarak teslim edilmiştir.  

-7,62 mm fişek üretimi; 
2012 yılında 46,3 milyon adet olan üretim 2013’de 28,7 milyon adete düştükten 

sonra 38,9 milyon adet ve 35,4 milyon adet olmuş, 2016 yılında ise %6 artışla 37,6 
milyon olarak gerçekleşmiş, kapasite kullanım oranı %186 olmuştur.   

-5,56 mm fişek üretimi; 
Geçen yıla göre %23 artış gösteren üretim sonucu kapasite kullanım oranı %136 

olarak gerçekleşmiştir. 
7,62 mm ve 5,56 mm fişek üretimleri siparişlerin durumuna göre bazı hatlarda 

kısmi çift vardiya, ara vardiya ve fazla mesai ile yapılmış olup 1 vardiya üzerinden 
hesaplanan kapasiteleri üzerinde gerçekleşmiştir.  
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Tablo : 21-Gazi Fişek Fabrikası Kapasite Kullanım Oranları 
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-12,7 mm Fişek üretimi;  
2015 yılında 376 bin adet olan üretim gelen siparişler doğrultusunfa 1,4 milyon 

adet olarak gerçekleşmiş olup hat kapasitesinden daha az sipariş alınması nedeniyle 
kapasitenin %68’i kullanılmıştır.   

12,7 mm x 99 kovan ve fişek imla hatlarına, kurulduğu 1960 yılından bu yana 
yatırım yapılmamıştır.  Bu kalibre mühimmat üretiminde hurda oranı %10 gibi yüksek 
bir seviyededir.  Beklentilerin tersine yurt içi/yurt dışı talep artarak devam etmektedir.  
Ancak, üretim maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı yurt dışı piyasa ile rekabet 
edilememektedir.  MSB taleplerinde bir değişiklik yaşanmamakta, ancak EGM ve yurt 
dışı siparişlerinin tamamı karşılanamamaktadır.  Son 10 yıllık veriler incelendiğinde, 
üretimden yapılan satışların %52’si MSB, Jandarma ve diğer, %30’u yurt dışına ve 
%18’i EGM’ye yapılmaktadır. 

-40 mm TP-T Fişek üretimi;  
48 bin adet olan tesis kapasitesinin %69’u oranında yapılan üretim geçen yılki 

seviyesinden %227 oranında artış kaydetmiştir.  Siparişlerin artması halinde tesis 
kapasitesinin artırılması mümkün görülmektedir. 

-20 mm Fişek üretimi;  
Geçen yıla göre %58 oranında azalma gösteren üretim sonucu kapasite kullanım 

oranı %10’ a düşmüştür.  Beklenen siparişlerin alınamaması bu sonucu doğurmaktadır. 
20 mm x 102 Fişek hattının kapasitesi 2 milyon adet/yıl olmakla birlikte kapasite 

kullanım oranı giderek azalmış ve %10’a düşmüştür. 
20 mm fişek üretim hattında modernizasyon çalışmaları tamamlanmış ve NATO 

spesifikasyonlarına uygun üretim gerçekleştirilebilir duruma gelinmiştir. Buna karşılık 
MSB’nin 20 mm ve 40 mm fişek talepleri son yıllarda önemli azalışlar göstermektedir. 
Kurum, boş kapasitenin değerlendirilmesi amacıyla yurtdışı piyasalara yönelmeyi tercih 
etmiştir.  

-Tabanca Fişekleri üretimi;   
Tabanca Fişeği üretim hattı tek vardiyada 10 milyon adet/yıl üretim yapılabilecek 

şekilde 21 milyon adet/yıl hat kapasitesiyle kurulmuştur. 
Mevcut durum itibarıyla, 9 mm x 19 Tabanca Fişeği üretim hattında gündüz 

mesaili, gece mesaisiz ve hafta sonu çalışması ile çift vardiya üzerinden 72 milyon 
adet/yıl kovan üretimi, tedarikçilerden alınan 20 milyon kapsüllü kovan ilavesiyle 
birlikte ortalama 92 milyon adet/yıl fişek üretimi gerçekleştirilmektedir.  Ancak, sivil 
piyasa, TSK, EGM ve yurt dışı talepleri 110 milyon adet/yıl’ı geçmekte ve bu talep her 
yıl 5-10 milyon artarak devam etmektedir. 

Bu nedenle, söz konusu talebin karşılanabilmesi için yeni bir fişek üretim hattının 
kurulması gerekmektedir.  Bu hattın kurukması ile üretim kapasitesinin tek vardiyada 
21 milyon, çift vardiyada 42 milyona çıkarılmasıyla toplam kapasite 134 milyon adet/yıl 
seviyesine yükseltilmiş olacaktır. 
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Ağırlıklı olarak 9 mm x 19 Parabellum fişeği ve 7,65 mm x 17 Browning 
fişeğinden oluşan üretimde geçen yıla göre %8 oranında azalma olmuş, kısmi çift 
vardiya ve fazla mesaili çalışma düzeniyle sağlanan bu üretim ile tesis kapasitesinin 
%92 üzerine çıkılmıştır. 

2013 yılına kadar Kurum harici mühimmat üretim ve satış izni olan özel sektör 
kuruluşu mevcut değil iken, 18.04.2013 tarihinde özel bir firmaya, üretimde ihtiyaç 
duyulacak barut ve kapsülün MKE Genel Müdürlüğünden temin edilmesi kaydıyla ve 
%100 ihraç koşuluyla (Yurt içindeki yetkili kamu kurumlarının yurt dışındaki isteklilere 
de açık olarak gerçekleştirdikleri ihalelere teklif verebilecek şekilde) 9x19 mm Tabanca 
Fişeği üretimine yönelik olarak Üretim İzin Belgesi verilmiştir. 21.02.2014 tarihi 
itibarıyla Üretim İzin Belgesinde yer alan “ihtiyaç duyulacak barut ve kapsülün MKE 
Genel Müdürlüğünden temin edilmesi kaydıyla” ifadesi kaldırılmıştır.  20.01.2014 
tarihinde bir diğer özel firma aynı içerikli üretim izni almıştır.  Bu firma için de 
09.05.2014 itibarıyla “ihtiyaç duyulacak barut ve kapsülün MKE Genel Müdürlüğünden 
temin edilmesi kaydıyla” ifadesi kaldırılmıştır. 

Bunun sonucu olarak kurumun Pazar payının artırılması için daha düşük 
maliyette üretim yapması zorunluluğu vardır. 

Gazi Fişek Fabrikası bünyesinde Tabanca Fişeği Kapasite Artırımı Projesi 
kapsamında yatırımlar önemli ölçüde tamamlanmış iken, Kurumun yüksek kalitede 
olmakla birlikte düşük verimli ve yüksek maliyetli üretim yapısı sebebiyle rekabet gücü 
yetersiz kalmaktadır. 

MKE Gazi Fişek Fabrikasının mevcut “Tabanca Fişek” üretim hattı kapasitesinin 
100.000.000 adet/yıl’a çıkarılması için ihdas edilen “Tabanca Fişek Üretim Hattı Tevsii 
Projesi” kapsamında 16 adet yeni tezgah alınması öngörülmesine rağmen, Kurum öz 
kaynaklarının yetersizliği nedeniyle sadece 6 adet tezgah alımı gerçekleştirilebilmiştir.  
Bu kapsamda 2015 yılında da, ambalaj kapasitesinin artırılması için otomatik paketleme 
tezgahı alınmıştır. 

Mevcut tabanca fişek üretim kapasitesinin 43,5 milyon adet/yıl olmasına karşılık, 
uygulanan kısmi çift vardiya ve fazla mesai ile 2011 yılından bu yana sırasıyla; 70 
milyon adet, 79 milyon adet, 85 milyon adet, 81 milyon adet, 91 milyon adet  ve 83,8 
milyon adet üretim yapılmıştır.   Mevcut çalışma ve çalıştırma düzeniyle artış trendinde 
olan tabanca fişeği talebinin ne ölçüde sürdürülebilir bir şekilde karşılanabileceğinin, 
maliyet unsurları ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.   

Tabanca fişeği talebinde görülen artış göz önünde tutularak, yapılacak pazar 
araştırmasından elde edilecek sonuçların değerlendirilerek, üretimin tesis kapasite 
kullanım oranının %192’li seviyelerde gerçekleştirilmesi ile sağlanması yerine aynı 
üretimin “Tabanca Fişek Üretim Hattı Tevsii Projesi” kapsamında öngörülen ve tamamı 
alınmayan tezgahların alınarak, tesis kapasitesinin 100 milyon adet/yıl’a çıkarılarak 
yapılması ve bu kapsamda mevcut hatlara ek olarak üçüncü bir hattın kurulmasına 
yönelik pazar ve maliyet analizlerinin yapılması gerekmektedir. 

Esas itibarıyla, yeni bir tabanca fişeği üretim hattının kurulması hususu Kurumun 
2016-2020 Stratejik Planında da öngörülmektedir.  
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Ağırlıklı olarak 9 mm x 19 Parabellum fişeği ve 7,65 mm x 17 Browning 
fişeğinden oluşan üretimde geçen yıla göre %8 oranında azalma olmuş, kısmi çift 
vardiya ve fazla mesaili çalışma düzeniyle sağlanan bu üretim ile tesis kapasitesinin 
%92 üzerine çıkılmıştır. 

2013 yılına kadar Kurum harici mühimmat üretim ve satış izni olan özel sektör 
kuruluşu mevcut değil iken, 18.04.2013 tarihinde özel bir firmaya, üretimde ihtiyaç 
duyulacak barut ve kapsülün MKE Genel Müdürlüğünden temin edilmesi kaydıyla ve 
%100 ihraç koşuluyla (Yurt içindeki yetkili kamu kurumlarının yurt dışındaki isteklilere 
de açık olarak gerçekleştirdikleri ihalelere teklif verebilecek şekilde) 9x19 mm Tabanca 
Fişeği üretimine yönelik olarak Üretim İzin Belgesi verilmiştir. 21.02.2014 tarihi 
itibarıyla Üretim İzin Belgesinde yer alan “ihtiyaç duyulacak barut ve kapsülün MKE 
Genel Müdürlüğünden temin edilmesi kaydıyla” ifadesi kaldırılmıştır.  20.01.2014 
tarihinde bir diğer özel firma aynı içerikli üretim izni almıştır.  Bu firma için de 
09.05.2014 itibarıyla “ihtiyaç duyulacak barut ve kapsülün MKE Genel Müdürlüğünden 
temin edilmesi kaydıyla” ifadesi kaldırılmıştır. 

Bunun sonucu olarak kurumun Pazar payının artırılması için daha düşük 
maliyette üretim yapması zorunluluğu vardır. 

Gazi Fişek Fabrikası bünyesinde Tabanca Fişeği Kapasite Artırımı Projesi 
kapsamında yatırımlar önemli ölçüde tamamlanmış iken, Kurumun yüksek kalitede 
olmakla birlikte düşük verimli ve yüksek maliyetli üretim yapısı sebebiyle rekabet gücü 
yetersiz kalmaktadır. 

MKE Gazi Fişek Fabrikasının mevcut “Tabanca Fişek” üretim hattı kapasitesinin 
100.000.000 adet/yıl’a çıkarılması için ihdas edilen “Tabanca Fişek Üretim Hattı Tevsii 
Projesi” kapsamında 16 adet yeni tezgah alınması öngörülmesine rağmen, Kurum öz 
kaynaklarının yetersizliği nedeniyle sadece 6 adet tezgah alımı gerçekleştirilebilmiştir.  
Bu kapsamda 2015 yılında da, ambalaj kapasitesinin artırılması için otomatik paketleme 
tezgahı alınmıştır. 

Mevcut tabanca fişek üretim kapasitesinin 43,5 milyon adet/yıl olmasına karşılık, 
uygulanan kısmi çift vardiya ve fazla mesai ile 2011 yılından bu yana sırasıyla; 70 
milyon adet, 79 milyon adet, 85 milyon adet, 81 milyon adet, 91 milyon adet  ve 83,8 
milyon adet üretim yapılmıştır.   Mevcut çalışma ve çalıştırma düzeniyle artış trendinde 
olan tabanca fişeği talebinin ne ölçüde sürdürülebilir bir şekilde karşılanabileceğinin, 
maliyet unsurları ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.   

Tabanca fişeği talebinde görülen artış göz önünde tutularak, yapılacak pazar 
araştırmasından elde edilecek sonuçların değerlendirilerek, üretimin tesis kapasite 
kullanım oranının %192’li seviyelerde gerçekleştirilmesi ile sağlanması yerine aynı 
üretimin “Tabanca Fişek Üretim Hattı Tevsii Projesi” kapsamında öngörülen ve tamamı 
alınmayan tezgahların alınarak, tesis kapasitesinin 100 milyon adet/yıl’a çıkarılarak 
yapılması ve bu kapsamda mevcut hatlara ek olarak üçüncü bir hattın kurulmasına 
yönelik pazar ve maliyet analizlerinin yapılması gerekmektedir. 

Esas itibarıyla, yeni bir tabanca fişeği üretim hattının kurulması hususu Kurumun 
2016-2020 Stratejik Planında da öngörülmektedir.  

 

 
 

Gazi Fişek Fabrikasında yapılan Tabanca Fişeği üretimi ile ilgili olarak; 
Tabanca Fişeği pazarındaki Kurum payının artırılması yönünde 2016-2020 

Stratejik Planda da öngörüldüğü şekilde yeni bir üretim hattı kurulması veya fazla 
mesaili çalışma yöntemine devam edilmesi hususlarının değerlendirilmesinin yanı sıra 
üretim maliyetlerinin düşürülmesine yönelik önlemlerin alınması önerilir. 

Fabrika kapasitesinin artırılması amacıyla başlatılan “Tabanca Fişek Üretim Hattı 
Tevsii Projesi” kapsamında eksik kalan modern tezgahların alınması halinde üretim 
verimliliğinin artırılmasının, üretim maliyetlerinin azaltılabileceğinin  mümkün olacağı 
değerlendirilmelidir.  Üretim artışı için gerekli işçiliğin fazla mesaili çalışma yerine yeni 
işçi alınması ile giderilmesi hususunun istihdama sağlayacağı katkı ile birlikte 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 

2016 yılı başında yurt dışından talep edilen hammadde ve ara mamüllerin bir 
kısmı uygulanan ambargolar nedeniyle gelmemiştir. Bunun sonucu yaşanan 
darboğazlar; 

- Almanya Ruag Firmasına sipariş edilen 20 milyon adet 9 mm x 19 kapsüllü 
kovanın üretici firması ihraç müsaadesi alamadığı için tedarik sorunu yaşanmıştır.  
Soruna kalıcı çözüm getirmek amacıyla “Kovan Hadde ve Cep Açma” operasyonlarını 
yapacak tezgahın siparişi verilmiş olup 2017 yılında hizmete girmesi beklenilmektedir. 

- Almanya ND Pres firmasından tedarik edilmesi planlanan Tombak kaplı M61 
ve M62 Mermi Gömlek Yüksüğü ambargo yüzünden temin edilememiştir.  Bu ürünün 
yurt dışından şerit tedariği ile üretilmesi planlanmaktadır.  Kırıkkale Prinç Fabrikası 
üretimi Tombak Pirincin satış fiyatının uygun hale getirilmesiyle bu ara mamülün 
tedariği ile ilgili sorun kalmayacaktır. 

- Tedarik edilen bazı tezgahların bakım-onarımları için Almanya’dan çağrılan 
teknik asistanların Türkiye’ye gelmek istememeleri nedeniyle bu tezgahlar düşük 
performansla çalıştırılmaktadır.  Yaklaşık 1 yıllık bekleme sonrasında Alman Fritz-
Werner Firması ile tekrar irtibat sağlanmış olup bu tezgahların detaylı bakım ve 
onarımlarının yapılması için karşılıklı görüşmelerin sürdürüldüğü görülmüştür. 

Fişek Üretim Atölyesinde 5,56 mm SS 109 Çelik Çekirdek Mermisi, mevcut 
tezgahın arızalanması halinde üretilememekte, iç piyasadan temini cihetine gidilmekte, 
oluşan teslimat gecikmeleri nedeniyle de gecikme cezası ödemek zorunda 
kalınmaktadır. Aynı problem, mermi presinin arızalanması durumunda da 
yaşanmaktadır. Fişek Üretim Atölyesi ihtiyacı olan “1 adet 5,56 mm SS 109 Çelik 
Çekirdek Şekillendirme Presi” ile 1 adet ve 7,62 mm fişekler için “İzli Mermi Presi” 
alımı konularının talep başlangıcı olan 2011 yılından bu yana Yatırım Programlarına 
konulmadığı görülmektedir. 

Şekillendirme Presine olan ihtiyaç bugün için yurt içinden temin edilebilmekle 
birlikte İzli Mermi Presine olan ihtiyacın devam ettiği görülmektedir.  Bu nedenle, 

Gazi Fişek Fabrikası Üretim Atölyesi ile ilgili olarak; fişek üretiminin kesintisiz 
olarak sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından ihtiyaç duyulan 5,56 mm ve 7,62 
mm fişekler için “1 adet İzli Mermi Presi” ihtiyacının giderilmesi için konunun Yatırım 
Programında yer alması için gerekli girişimlerde bulunulması önem arz etmektedir. 
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Üretim Atölyesinin bir başka ihtiyacı olan “Balistik Ölçüm Test Sistemi” ile 
“Fişek Muayene Tezgahı” alımı konusu 2016 yılı Yatırım Programı doğrultusunda 
gerçekleştirilmiş olup sistemin ve tezgahın 2017 yılı içinde devreye alınması 
planlanmıştır. 

Uygulanan çalışma ve çalıştırma düzeninin sonucu olarak Gazi Fişek 
Fabrikasında, direkt işçilikte ödenen normal mesai tutarının %54’ü oranında fazla mesai 
ödemesi yapılmıştır.  Bu tablo sadece 2016 yılına özgü olmayıp, uygulanan çalışma ve 
çalıştırma düzeninin sonucu olarak bu oranlar; 2013 yılında %70, 2014 yılında %60 ve 
2015 yılında %57 oranlarında seyretmiştir. 

Tüm üretim hatlarında 2 vardiya uygulamasına geçilmesi halinde yeni işçi alımı 
yapılması gerektiği, yoğun sipariş alınamaması halinde ise bu işçilerin büyük 
miktarlarda boş işçiliğe neden olacağı ifade edilmektedir.  Diğer yandan kurum, yurt içi 
ve yurt dışından alınan fişek taleplerinin karşılanması amacıyla yurt dışından fişek ve 
fişek aksamı tedariki yoluna gitmektedir. 

İhracatı geliştirme faaliyetleri kapsamında ve ayrıca hem yurtiçinde hem de yurt 
dışından alınan (9 mm x 19), (7.62 mm x 51) ve (5.56 mm x 45) fişek taleplerinin 
kaçırılmaması amacıyla Yönetim Kurulunun 26.02.2013 tarihli kararı ile; 30 milyon 
adet 9 mm Parabellum kapsül, 10,6 milyon adet 7.62 mm Boxer kapsül ve 3,64 milyon 
adet 5.56 mm Boxer kapsülün yurt dışında yerleşik bir firma çatısı altında ortak üretim 
ve alt yüklenici işbirliği kapsamında temin edilmesi doğrultusunda, 3 kalemde 44,24 
milyon adet muhtelif kapsülün 2012, 2013 ve 2014 yılları içerisinde yurt dışında yerleşik 
firmadan satın alınması kabul edilmiştir. Bu doğrultuda, 8 milyon adet fişek, 
sevkiyatındaki gecikme ile Mart, Mayıs ve Temmuz 2014 tarihlerinde teslim alınmıştır. 

Bu kez, yurt dışı piyasaların yanı sıra yurt içi piyasasından da gelen hafif silah 
mühimmatı talebini karşılamak üzere, tabanca fişek üretiminde kullanılacak olan 20 
milyon adet 9 mm parabellum kapsüllü kovanın temini için 21.11.2013 tarih ve 354 
no.lu Yönetim Kurulu Kararı alınmış ve açık ihale usulü ile 22.01.2014 tarihinde yapılan 
ihaleye yurt dışında yerleşik 1 firmadan teklif alınmış, yapılan değerlendirmede 
firmanın teklifi teknik ve idari yönden uygun bulunmuş ancak, firmanın Türkiye 
temsilcisinin teklif ve revize teklif fiyatının yaklaşık maliyetin üzerinde olması, teslim 
termininin ise Fabrikası Müdürlüğü’nün talep ettiği teslim programına uygun olmaması 
nedeniyle yapılan ihalenin iptal edilmesi ve alım dosyasının kapatılması hususu 
13.02.2014 tarihli YKK ile kabul edilmiştir. 

Akabinde, 20 milyon adet 9 mm parabellum kapsüllü kovanın alınması için 
18.04.2014 tarihinde yapılan ihalede, yine aynı firmadan alınan teklif, teknik ve idari 
yönden uygun bulunmuş ancak, teklif fiyatının yaklaşık maliyetin üzerinde olması 
nedeniyle, firmadan fiyat indirimi istenmiştir. Firmanın Türkiye temsilcisinin revize 
teklifinin incelenmesi sonucunda, Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü ihtiyacı 20 milyon 
adet 9x19 mm Parabellum kapsüllü kovanın, uygun tek teklifi (iptal edilen ilk ihaleye 
göre döviz bazında %8 düşük) veren firmadan FOB teslimi satın alınması 12.05.2014 
tarihli YKK ile uygun görülmüş, söz konusu kovanlar 0,118 EURO/adet birim fiyat 
üzerinden Almanya’da yerleşik Ruag Ammotec firmasından temin edilmiştir. Daha 
sonra, 2015 yılında 380 sayılı YKK Kararına istinaden 20 milyon adet 9x19 mm 
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Üretim Atölyesinin bir başka ihtiyacı olan “Balistik Ölçüm Test Sistemi” ile 
“Fişek Muayene Tezgahı” alımı konusu 2016 yılı Yatırım Programı doğrultusunda 
gerçekleştirilmiş olup sistemin ve tezgahın 2017 yılı içinde devreye alınması 
planlanmıştır. 

Uygulanan çalışma ve çalıştırma düzeninin sonucu olarak Gazi Fişek 
Fabrikasında, direkt işçilikte ödenen normal mesai tutarının %54’ü oranında fazla mesai 
ödemesi yapılmıştır.  Bu tablo sadece 2016 yılına özgü olmayıp, uygulanan çalışma ve 
çalıştırma düzeninin sonucu olarak bu oranlar; 2013 yılında %70, 2014 yılında %60 ve 
2015 yılında %57 oranlarında seyretmiştir. 

Tüm üretim hatlarında 2 vardiya uygulamasına geçilmesi halinde yeni işçi alımı 
yapılması gerektiği, yoğun sipariş alınamaması halinde ise bu işçilerin büyük 
miktarlarda boş işçiliğe neden olacağı ifade edilmektedir.  Diğer yandan kurum, yurt içi 
ve yurt dışından alınan fişek taleplerinin karşılanması amacıyla yurt dışından fişek ve 
fişek aksamı tedariki yoluna gitmektedir. 

İhracatı geliştirme faaliyetleri kapsamında ve ayrıca hem yurtiçinde hem de yurt 
dışından alınan (9 mm x 19), (7.62 mm x 51) ve (5.56 mm x 45) fişek taleplerinin 
kaçırılmaması amacıyla Yönetim Kurulunun 26.02.2013 tarihli kararı ile; 30 milyon 
adet 9 mm Parabellum kapsül, 10,6 milyon adet 7.62 mm Boxer kapsül ve 3,64 milyon 
adet 5.56 mm Boxer kapsülün yurt dışında yerleşik bir firma çatısı altında ortak üretim 
ve alt yüklenici işbirliği kapsamında temin edilmesi doğrultusunda, 3 kalemde 44,24 
milyon adet muhtelif kapsülün 2012, 2013 ve 2014 yılları içerisinde yurt dışında yerleşik 
firmadan satın alınması kabul edilmiştir. Bu doğrultuda, 8 milyon adet fişek, 
sevkiyatındaki gecikme ile Mart, Mayıs ve Temmuz 2014 tarihlerinde teslim alınmıştır. 

Bu kez, yurt dışı piyasaların yanı sıra yurt içi piyasasından da gelen hafif silah 
mühimmatı talebini karşılamak üzere, tabanca fişek üretiminde kullanılacak olan 20 
milyon adet 9 mm parabellum kapsüllü kovanın temini için 21.11.2013 tarih ve 354 
no.lu Yönetim Kurulu Kararı alınmış ve açık ihale usulü ile 22.01.2014 tarihinde yapılan 
ihaleye yurt dışında yerleşik 1 firmadan teklif alınmış, yapılan değerlendirmede 
firmanın teklifi teknik ve idari yönden uygun bulunmuş ancak, firmanın Türkiye 
temsilcisinin teklif ve revize teklif fiyatının yaklaşık maliyetin üzerinde olması, teslim 
termininin ise Fabrikası Müdürlüğü’nün talep ettiği teslim programına uygun olmaması 
nedeniyle yapılan ihalenin iptal edilmesi ve alım dosyasının kapatılması hususu 
13.02.2014 tarihli YKK ile kabul edilmiştir. 

Akabinde, 20 milyon adet 9 mm parabellum kapsüllü kovanın alınması için 
18.04.2014 tarihinde yapılan ihalede, yine aynı firmadan alınan teklif, teknik ve idari 
yönden uygun bulunmuş ancak, teklif fiyatının yaklaşık maliyetin üzerinde olması 
nedeniyle, firmadan fiyat indirimi istenmiştir. Firmanın Türkiye temsilcisinin revize 
teklifinin incelenmesi sonucunda, Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü ihtiyacı 20 milyon 
adet 9x19 mm Parabellum kapsüllü kovanın, uygun tek teklifi (iptal edilen ilk ihaleye 
göre döviz bazında %8 düşük) veren firmadan FOB teslimi satın alınması 12.05.2014 
tarihli YKK ile uygun görülmüş, söz konusu kovanlar 0,118 EURO/adet birim fiyat 
üzerinden Almanya’da yerleşik Ruag Ammotec firmasından temin edilmiştir. Daha 
sonra, 2015 yılında 380 sayılı YKK Kararına istinaden 20 milyon adet 9x19 mm 

 

 
 

Parabellum kapsüllü kovanın temini için açık ihale usulü ile ihaleye çıkılması kabul 
edilmiştir. 

Kapsül üretim kapasitesinin 5,56 x 7,62 mm için 120 milyon adet ve tabanca için 
de 60 milyon adet olmak üzere toplam 180 milyon adet olmasına karşılık, 2013 ve 2014 
yılları için alınan (yurt içi ve yurt dışı) sipariş tutarının 200 milyon adetin üzerinde 
olması nedeniyle, siparişleri karşılamak üzere ihtiyaç duyulan kapsüllü kovanın 
dışarıdan temin yoluyla tedarik edilmesi uygulamasına devam edilerek;   “5.56 mm, 7.62 
mm ve 9 mm Parabellum fişek ve fişek aksamları taleplerinde üretim konusunda 
darboğaza düşmemek ve dolayısı ile muhtemel siparişleri kaçırmamak amacıyla, 2014 
yılı içerisinde çeşitli kalibrelerde 80 milyon adedi Atauraç firması ihtiyacı ve 14,1 
milyon adedi Kenya talebi için olmak üzere toplam 94,1 milyon adet kapsülün yurt 
dışında yerleşik bir firmadan temin edilmesi” nin Yönetim Kurulunun 29.01.2014 tarihli 
kararı ile kabul edilmesi üzerine, 2014 yılı Kenya siparişlerini karşılamak amacıyla 3 
kalemde 14,1 milyon adet muhtelif kapsülün satın alınması hususu 12.02.2014 tarihli 
Makam Olur’u ile kabul edilmiştir. 

Müteakiben, Gazi Fişek Fabrikası imalatı olan fişekler ve fişek aksamları 
konusunda meydana gelmesi muhtemel olan kapasite yetersizliğinin önüne geçerek 
siparişlerin kaçırılmasını önlemek amacıyla daha önce başlatılmış olan işbirliği 
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fişeklerin kuruma maliyeti 0,508 TL olmasına karşılık kurumca üretilen fişeklerin 
ortalama maliyeti 0,476 TL olup %6 daha ucuzdur. 2014 yılı Sayıştay Raporu’nda da 
yer alan bu tespitlere cevaben Kurum, fişeklerin satış fiyatının 1 TL olduğundan bahisle 
her hal ve karda bu yolla Kurumun kar ettiği görüşündedir.  

Diğer yandan, siparişlerin karşılanmasında herhangi bir darboğaza düşülmemiş 
olmakla birlikte, kurum tarafından gönderilen malzemelerin sevkiyatındaki gecikmeler 
nedeniyle sevkiyatların sözleşmelerde termin edildiği şekilde gerçekleşmediği 
görülmektedir.  Bu nedenle, Yurt dışında imal ettirilen fişek ve fişek aksamlarının 
temininde alınan tekliflerin değerlendirilmesi ile ilgili olarak; Gazi Fişek Fabrikası 
üretim hatlarının kapasitesinin dolu olması gerekçesiyle, işbirliği çerçevesinde 
yurtdışından fişek ve fişek aksamları teminine ilişkin tekliflerin, oluşturulacak 
komisyonlar tarafından, teknik, mali, ekonomik ve pazar durumu açısından titizlikle 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Fabrikada, 5,56 mm-7,62 mm Fişek ve Kapsül Üretim hattı, Tabanca-Fişek 
Üretim Tezgahları, 20 mm Kovan-Fişek Üretim Hattı Tezgahları, Otomatik Fişek 
Paketleme Tezgahları gibi yeni gerçekleştirilen yatırımlarla, Dünya ve NATO fişek 
standartlarına uygun üretim yapılabilir hale gelinmiştir.  

MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı olarak temin edilen 20 mm 
M52A3B1 Elektrikli Kapsüllerin kabul testleri, fabrikada yeterli ekipman olmadığından 
dolayı zorunlu olarak üretici firmaların tesislerinde yapılmaktadır. Yine, fabrikanın 
ortak üretim ve alt yüklenici işbirliği çerçevesinde yurt dışından (Bosna Hersek) tedarik 
ettiği fişek ve fişek aksamlarının kabul testleri de yurt dışındaki firmanın tesislerinde 
yapılmaktadır.  20 mm M52A3B1 Elektrikli Kapsüllerin kabul testlerinin Kurumca 
yapılabilmesi için 1 milyon USD civarında bir yatırımın gerektiği göz önüne alındığında 
uygulamanın yerinde olduğu görülmektedir. 

5,56 mm İzli Fişek Üretim Hattında kullanılan 5.56 mm x 45 İzli Mermi Gömlek 
Yüksüğü (Tombak Kaplı Çelik), Türkiye’de üretim teknolojisi bulunmaması nedeniyle 
yurt dışından temin edilmektedir.  Söz konusu yüksüğün şeridinin dışarıdan temin 
edilmek suretiyle kurum imkanlarıyla (Pirinç Fabrikası Müdürlüğü bünyesinde) 
üretilebilirliğinin ekonomik bulunmadığı ifade edilmekle birlikte, ithal ikamesi 
kapsamında, 5.56 mm x 45 İzli Mermi Gömlek Yüksüğü (Tombak Kaplı Çelik) 
üretiminin Kurum’ca yapılabilirliğinin teknik ve ekonomik olarak değerlendirilmesinde 
fayda görülmektedir.  

NATO Kuvvetler Arası Karşılıklı Mühimmat Değiştirilebilirliği çalışmaları 
çerçevesinde Mayıs-2008 tarihinde başlatılan girişimlerin sonucunda 5,56 mm x 45 
SS109 ve 7,62 mm x 51 M80 fişekler için NATO Değiştirilebilirlik Sembolü alınmış olup, 
9 mm x 19 Parabellum fişek öncelikli olmak üzere 7,62 mm normal ve  zırh delici 
mühimmatlar için de aynı çalışmaların sürdürüldüğü tespit edilmiştir. 

Netice olarak, son yıllarda yapılan yatırımlarla üretim kapasitesi artırılan Fişek 
Fabrikasında alınan siparişlerin tamamı program doğrultusunda gerçekleştirilmekte iken 
ve bir yandan da 2017 yılında realize edilmesi beklenen “PC 138 Kapsülleme ve PC 530 
İmla Tezgahı Modernizasyonu”, “Kovan Hattı Yenilemesi” Projelerinin yanı sıra 2017 
yılı için planlanan “Tabanca Fişek Üretim Hattı” ve “5.56 mm ve 7.62 mm Fişek için 
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İzli Mermi Presi” yatırımları ile NATO standartlarında üretim yapılan Fabrikanın 
modernizasyonu devam etmekte iken;  

18.04.2013 ve 20.01.2014 tarihlerinde iki özel firmaya, üretimde ihtiyaç 
duyulacak barut ve kapsülün MKE Genel Müdürlüğünden temin edilmesi kaydıyla ve 
%100 ihraç koşuluyla (Yurt içindeki yetkili kamu kurumlarının yurt dışındaki isteklilere 
de açık olarak gerçekleştirdikleri ihalelere teklif verebilecek şekilde) 9x19 mm Tabanca 
Fişeği üretimine yönelik olarak Üretim İzin Belgesi verilmesiyle (21.02.2014 ve 
09.05.2014 tarihleri itibarıyla Üretim İzin Belgesinde yer alan “ihtiyaç duyulacak barut 
ve kapsülün MKE Genel Müdürlüğünden temin edilmesi kaydıyla” ifadesi 
kaldırılmıştır), piyasa payında azalma olma olasılığı da dikkate alınarak, 

Gazi Fişek Fabrikası’nda yapılan fişek üretimi ile ilgili olarak; 
“- 20 mm ve 12,7 mm fişek üretiminin tesis kapasiteleri ölçeğine çıkarılmasını 

teminen pazar araştırma çalışmalarının yoğunlaştırılması, 
- Tesis kapasitelerinin üzerinde üretim yapılan 7,62 mm ve 5,56 mm fişek 

üretimlerinin, fazla mesaili çalışma düzeni ile sağlanmasına alternatif olarak, 2 vardiyalı 
çalışma sistemine geçilmesi hususunun da değerlendirilmek üzere bir çalışma yapılması, 

- Tabanca fişekleri üretiminin %88’ini oluşturan 9 mm x 19 Parabellum Fişek 
üretimi ile ilgili olarak, piyasada yer almaya başlayan özel sektör yatırım ve 
üretimlerinin yakından takip edilmek suretiyle üretim ve yatırım programlarının 
hazırlanması, oluşmakta olan piyasadan daha fazla pay alabilmek için maliyetlerin 
rekabet edilebilir seviyede oluşmasına özen gösterilmesi” önerisi 2015 Sayıştay 
Raporunda yer almıştır. Kurum bu öneriye; 

- “20 mm ve 12,7 mm fişek üretiminin tesis kapasiteleri ölçeğine çıkarılması 
doğrultusunda çalışmalara devam edileceği, 

- Fazla mesai verilerek tesis kapasitelerinin üzerinde üretim yapılan 7,62 mm ve 
5,56 mm fişek üretimlerinin, fazla mesaili çalışma düzeni ile sağlanmasına alternatif 
olarak 2 vardiyalı çalışma sistemine geçilmesi hususunun da değerlendirilmek üzere bir 
çalışma yapılacağı, 

- Tabanca fişekleri üretiminin %90’ını oluşturan 9 mm x 19 Parabellum Fişek 
üretimi ile ilgili olarak özel sektör yatırımlarının yakından takip edildiği, bu kapsamda 
özel sektörle rekabet edilebilirliğinin artırılması için yeni bir tabanca fişek üretim 
hattının kurulması ve çok operasyonlu tezgahlarla maliyetin düşürülebileceği 
hususlarının değerlendirildiği” 

şeklinde cevap vermiştir. 
Fabrikanın 22 ayrı biriminde toplam 839 tezgâh bulunmakta olup bunların 186 

adedi (%22’si) kovan atölyesindedir.  Makine parkının %54’ü 30 yaş ve üzerinde olup 
kovan atölyesinde bu oran %63’tür. 

2016 yılında bakım-onarım harcamaları 9,1 milyon TL’ye ulaşmıştır.  Bu 
harcamanın %55’ini personel giderleri oluştururken malzeme giderinin payı %8’dir. 
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Bu çerçevede yoğun olarak kullanılan ve tek olan tezgâhların, uzun vadeli ve 
istikrarlı sipariş durumlarında, darboğaz olmaması için yedeklenmesi, eski üretim 
hatlarındaki tezgahlarında gözden geçirilerek modernizasyonu veya rehabilitasyonu 
önemli olmaktadır.  

2016 yılında iktisap yılı 1962-1993 yılları arasında değişen 4 adet Maddi Duran 
Varlıklardan ihraç edilmiş, buna karşılık 5 adet imalat tezgahı ve makinaları, 17 adet 
takım ile 6 adet ölçü ve tartı aleti 2016 yılında Maddi Duran Varlıklar listesine 
eklenmiştir. 

İmalat sırasında oluşan bozuk üretimin parasal değeri geçen yıla göre %9 artışla 
2,4 milyon TL olmuştur.  Boş işçilik saatinin ise 927.074 saatten 112.924 saate 
düşürülmesi olumlu görülmüştür..  Gazi Fişek Fabrikasının 2014 yılında 22,9 milyon 
TL olan karı 2015 yılında 16,9 milyon TL’ye gerilemiş, 2016 yılında ise 29,4 milyon 
TL’ye yükselmiştir.   

Gazi Fişek Fabrikası’nda enerji tasarrufuna yönelik çalışmaların neticesinde 
2011-2013 döneminde sağlanan %45’lik tasarruf nedeniyle fabrika, “Sanayide Enerji 
Verimliliği Proje Yarışması kapsamında, Metal Eşya Sanayi Alt Sektörü içerisinde 
birincilik ödülüne layık görülmüştür. 

2016 yılında 6 adet AR-GE Projesi tamamlanmış olup 8 adet projenin 
çalışmalarına devam edilmektedir.  2016 yılı AR-GE gideri 1,8 milyon TL olup bu 
harcama fabrika dönem karının %6’sını oluşturmuştur. 

b) Hafif Silâh ve Ağır Silah imalat grubu: 
Bu grupta 3 fabrika yer almaktadır. 
ba) Silah Fabrikası: 
MKEK Kırıkkale Silah Fabrikası üretim tesisi 1935 yılında kurulmuş olup, 

değişik büyüklükteki atölye ve hizmet binalarından oluşmaktadır.  Fabrika, 44 bin m2’si 
kapalı olmak üzere 353 bin m2 alanda faaliyet göstermektedir.  Fabrikanın faaliyet alanı, 
namlusu soğuk dövme teknolojisi ile üretilen her çeşit tüfek, makinalı tüfek, makinalı 
tabanca ve benzeri hafif silahlar ile bunların yedek parçalarının üretimini 
kapsamaktadır.  

Fabrikanın esas üretim birimleri; Aksam imalatı, Dört Parça imalatı, Otomat 
imalatı, Tabanca Montaj ve Tamiratı, Talaşsız (pres) imalat ile Takım Aparat, Mastar 
imalatı ve Isıl İşlem, Plastik Kaplama işlerinin yapıldığı atölyelerden meydana 
gelmektedir.  Ayrıca, bakım onarım atölyesi, atış poligonu, su merkezi gibi yardımcı 
tesisler de fabrika bünyesinde bulunmaktadır.   

Üretim birimlerinde talaşlı ve talaşsız imalat ile yüzey kaplama, ısıl işlem gibi 
üretime nitelik kazandıran imalat usulleri uygulanmaktadır. Fabrikanın iştigal 
konusundaki silahların imalatı için genel olarak aynı üretim hatları kullanılmakta olup, 
fabrikanın yıllık kapasitesi 20.000 adet silah ve 5.000 adetlik yedek parça üretimi 
üzerine kurulmuştur. İşgücü kapasitesi olarak, ortalama 272 direkt işçi bazında 
fabrikanın yıllık kapasitesi 516.800 saat’tir. 
  

96 Sayıştay   



 

 
 

Bu çerçevede yoğun olarak kullanılan ve tek olan tezgâhların, uzun vadeli ve 
istikrarlı sipariş durumlarında, darboğaz olmaması için yedeklenmesi, eski üretim 
hatlarındaki tezgahlarında gözden geçirilerek modernizasyonu veya rehabilitasyonu 
önemli olmaktadır.  

2016 yılında iktisap yılı 1962-1993 yılları arasında değişen 4 adet Maddi Duran 
Varlıklardan ihraç edilmiş, buna karşılık 5 adet imalat tezgahı ve makinaları, 17 adet 
takım ile 6 adet ölçü ve tartı aleti 2016 yılında Maddi Duran Varlıklar listesine 
eklenmiştir. 

İmalat sırasında oluşan bozuk üretimin parasal değeri geçen yıla göre %9 artışla 
2,4 milyon TL olmuştur.  Boş işçilik saatinin ise 927.074 saatten 112.924 saate 
düşürülmesi olumlu görülmüştür..  Gazi Fişek Fabrikasının 2014 yılında 22,9 milyon 
TL olan karı 2015 yılında 16,9 milyon TL’ye gerilemiş, 2016 yılında ise 29,4 milyon 
TL’ye yükselmiştir.   

Gazi Fişek Fabrikası’nda enerji tasarrufuna yönelik çalışmaların neticesinde 
2011-2013 döneminde sağlanan %45’lik tasarruf nedeniyle fabrika, “Sanayide Enerji 
Verimliliği Proje Yarışması kapsamında, Metal Eşya Sanayi Alt Sektörü içerisinde 
birincilik ödülüne layık görülmüştür. 

2016 yılında 6 adet AR-GE Projesi tamamlanmış olup 8 adet projenin 
çalışmalarına devam edilmektedir.  2016 yılı AR-GE gideri 1,8 milyon TL olup bu 
harcama fabrika dönem karının %6’sını oluşturmuştur. 

b) Hafif Silâh ve Ağır Silah imalat grubu: 
Bu grupta 3 fabrika yer almaktadır. 
ba) Silah Fabrikası: 
MKEK Kırıkkale Silah Fabrikası üretim tesisi 1935 yılında kurulmuş olup, 

değişik büyüklükteki atölye ve hizmet binalarından oluşmaktadır.  Fabrika, 44 bin m2’si 
kapalı olmak üzere 353 bin m2 alanda faaliyet göstermektedir.  Fabrikanın faaliyet alanı, 
namlusu soğuk dövme teknolojisi ile üretilen her çeşit tüfek, makinalı tüfek, makinalı 
tabanca ve benzeri hafif silahlar ile bunların yedek parçalarının üretimini 
kapsamaktadır.  

Fabrikanın esas üretim birimleri; Aksam imalatı, Dört Parça imalatı, Otomat 
imalatı, Tabanca Montaj ve Tamiratı, Talaşsız (pres) imalat ile Takım Aparat, Mastar 
imalatı ve Isıl İşlem, Plastik Kaplama işlerinin yapıldığı atölyelerden meydana 
gelmektedir.  Ayrıca, bakım onarım atölyesi, atış poligonu, su merkezi gibi yardımcı 
tesisler de fabrika bünyesinde bulunmaktadır.   

Üretim birimlerinde talaşlı ve talaşsız imalat ile yüzey kaplama, ısıl işlem gibi 
üretime nitelik kazandıran imalat usulleri uygulanmaktadır. Fabrikanın iştigal 
konusundaki silahların imalatı için genel olarak aynı üretim hatları kullanılmakta olup, 
fabrikanın yıllık kapasitesi 20.000 adet silah ve 5.000 adetlik yedek parça üretimi 
üzerine kurulmuştur. İşgücü kapasitesi olarak, ortalama 272 direkt işçi bazında 
fabrikanın yıllık kapasitesi 516.800 saat’tir. 
  

 

 
 

Önemli üretim kalemleri ve üretim imkânları dikkate alındığında fabrika yılda; 
-  26.008 adet T-50 Otomatik Piyade Tüfeği veya 
-  24.878 adet HK 33 E Otomatik Piyade Tüfeği veya 
-  20.865 adet T43 Sportif Av Tüfeği veya 
-  20.000 adet 5,56 mm MPT-76 Otomatik Piyade Tüfeği veya 
-  19.474 adet 40 mm Bombaatar veya 
-  17.881 adet MP5 Makinalı Tabanca veya 
-  17.704 adet T94 Sportif Av Tüfeği veya, 
-  17.183 adet G3 Otomatik Piyade Tüfeği veya 
-  16.829 adet MTU Makinalı Tabanca (MP5 A2) veya 
-  16.229 adet T41 Sportif Av Tüfeği veya 
-  15.375 adet MP5 SD Susturuculu Makinalı Tabanca (MTS) veya 
-   7.303 adet BORA 12 Keskin Nişancı Tüfeği 
üretme kapasitesine sahiptir. 
Her türlü hafif silah ve yedek parçanın üretimini amaçlayan fabrika, av tüfeği ve 

tabanca hariç konusunda tek üretici durumundadır.  
Silah Fabrikasının 2016 yılı üretimleri ve Kapasite Kullanım Oranları aşağıda 

gösterilmiştir. 
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      Tablo : 22-Silah Fabrikası Üretimleri 

 

Fabrikanın üretim faaliyeti ağırlıklı olarak yurt dışı ile Milli Savunma Bakanlığı 
ve İçişleri Bakanlığı taleplerine göre yönlendirilmektedir.  

2016 yılında MP5 Makinalı Tabanca üretimi geçen yıla göre %370 artışla 
programın %264 üzerinde gerçekleşmiştir.  Programa en yakın üretim yapılan kalemler 
ise %86 gerçekleşme ile Bora 12 Keskin Nişancı Tüfeği ve %72 gerçekleşme ile G3 
Otomatik Piyade Tüfeği üretimleri olmuştur. Z-15 Av tüfeği üretimi geçen yıla göre 
%10 artış göstermekle birlikte programın %67’si düzeyinde gerçekleşmiştir.  

Program Gerçek-
leşen

Programa 
göre

2015'e 
göre

(Adet) (Adet) (Adet) (%) (%)
Otomatik Piyade Tüfekleri

7,62 mm G3 A4+G3/A3 - 15.000 10.758 72 -
7,62 mm MPT-76 10 5.000 568 11 5.680
5,56 mm HK 33 E A2/A3 4 - - - -
5,56 mm T-50 - - - - -

Makinalı Tüfekler
7,62 mm MMT - Modern - - - - -
7,62 mm MG3 1 150 28 19 2.800

Keskin Nişancı Tüfekleri
7,62 mm BORA 12 276 400 342 86 124
5,56 mm T-12 2 - - - -

Bombaatarlar
T-40 - - 1 - -
T-40 R - 50 - - -

Av Tüfekleri
MKE
7,62 mm T-41 10 - 102 - 1.020
5,56 mm T-43 10 - 2 - -
9x19 mm T-94 500 - 109 - 22
ABD Versiyonu
7,62 mm Z-41 6 500 1 - 17
5,56 mm Z-43 616 1.100 1 0 0
9x19 mm Z-5 2.426 4.000 2.670 67 110

Makinalı Tabancalar
9x19 mm MP5 - K 633 300 15 5 2
9x19 mm MP5 - A3/A5 1.939 2.500 9.104 364 470

Yedek Parça (G3 Bazında) 7.249 8.200 5.160 63 71
Doğu Karadeniz Silahları

Model 1 YAVUZ 16 4.965 300 420 140 8
Model 2 GÜMÜŞAY - - - - -
Model 3 FATİH 13 - - - - -
Model 6 ATMACA 53 - 50 1 0 -
Model 7 CANİK 55 98 100 90 90 92
Model 8 ŞAHİN 08 - - - - -
Model 9 KANUNİ 16 - - - - -

Silah Fabrikası Üretimleri

2015 Yılı 
Gerçek-
leşen

2016 Yılı Gerçekleşen
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Programın %19’u düzeyinde gerçekleşen MG3 Makinalı Tüfek, %11’i düzeyinde 
gerçekleşen MPT-76 Otomatik Piyade Tüfeği, %5’i düzeyinde gerçekleşen MK5-K 
Makinalı Tabanca ile %0,2 düzeyinde gerçekleşen Z-43 Av Tüfeği üretimlerinin 
programa göre çok düşük gerçekleştirilmesi dikkati çekmektedir. 

İşletme Bütçelerinin hazırlandığı aşamada var olan siparişlerin yanı sıra gelmesi 
muhtemel siparişler üzerinden tahmini değerler eklenmek suretiyle programın 
belirleniyor olmasına karşılık yıl içerisinde var olan siparişin çok üzerinde siparişin 
gelmesi veya beklenen talebin gelmemesi programa göre gerçekleşmelerde büyük 
sapmalar oluşturmuştur. 

Silah Fabrikasının 2016 yılı üretimi (parasal olarak) programın %67’ si oranında 
olmakla birlikte geçen yıla göre %137 oranında artış göstererek 55,1 milyon TL olarak 
gerçekleşmiştir.  Bu üretim Kurumun toplam üretiminin %11,5’ ine tekabül etmektedir.  
Üretimin %95’ i satış için, %4,8’ i fabrika (dâhilden) için, %0,2’ si ise irsalat için 
gerçekleştirilmiştir. 

Tablo : 23- Silah Fabrikası Kapasite Kullanım Oranları 

Üretimler Birim Kapasite 2016 
Üretim 

KKO 
% 

G3 Oto. Piyade Tüfeği Adet 

 İşgücü 
Kapasitesi    
(272 direkt 

işçi 
üzerinden)      

516.800 
saat/yıl 

3.000 

110 

HK 33 E  Oto Piyade Tüfeği Adet - 

T-40  HK 33 E  Bombaatar Adet - 

T-50 Oto. Piyade Tüfeği Adet 20 

MG3 Makinalı Tüfek Adet 100 

Bora 12 Keskin Nişancı Tüfeği Adet 300 

MP5-A3  Makinalı Tabanca Adet 

2.800 MP5 -K   Makinalı  Tabanca Adet 

MP5- SD Makinalı  Tabanca Adet 

T43  Av Tüfeği Adet - 

T41  Av Tüfeği Adet - 

T94  Av Tüfeği Adet - 

T-12  Keskin Nişancı Tüfeği Adet - 

Yedek Par. (G3 bazında) Adet 11.000 

MPT  Oto.Piyade Tüfeği Adet 500 

Z 5 Av Tüfeği Adet 5.500 

Z41  Av Tüfeği Adet 500 

Z43  Av Tüfeği Adet 2.000 
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Fabrikanın kapasite kullanım oranı 2011-2012 yıllarındaki %84-%88 
seviyelerinden düşerek %66 ve %40 oranlarına inmişken özellikle yedek parça 
üretimindeki %39 artış ile 2015 yılı kapasite kullanım oranı %65’e çıkmış, 2016 yılında 
ise yedek parça üretimindeki %29 azalışa rağmen kapasite kullanım oranının %110 
olarak gerçekleşmesi Silah Fabrikasının 2016 yılı üretim performansını yansıtan olumlu 
bir gösterge olmuştur. 

Otomatik Piyade Tüfekleri; 
- 7,62 mm G3 (A4 + G3/A3) üretimi; 
NATO üyesi ülkelerin, 1980’lerden itibaren 5,56 mm Piyade Tüfeklerine 

geçişleri doğrultusundaki ortak kararı sonrası, TSK da envanterindeki G3 Piyade 
Tüfeğinin, 5,56 mm Piyade Tüfeği ile ikame edilmesine karar vermiştir. 

2012 yılından 78 adet, 2013’de 44 adet, 2014’de 14 adet üretim yapılmışken 2015 
yılında bu silahın üretimi yapılmamıştır.  2015 yılında Kenya’dan gelen 10.000 adetlik,  
yurt içinden gelen 33 adetlik ve gelmesi gereken yeni siparişler dikkate alınarak 2016 
yılı için 15.000 adet üretim planlanmış, yıl içinde yeni bir sipariş gelmemekle birlikte, 
2015 yılında üretilmeyen G3 otomatik piyade tüfeği üretimi 10.758 adet olarak 
gerçekleşmiş, 10.700 adedi Kenya’ya, 33 adedi yurt içine satışı yapılmış, 8 adedi fuarlar 
için üretilmiş ve 17 adedi ise 2017’ ye devretmiştir. 

2017 yılı için kesinleşen bir sipariş bulunmaması nedeniyle 7,62 mm G3 (A4 + 
G3/A3) üretimi programlanmamıştır.  Fabrika, yıl içinde sipariş gelmesi halinde 7,62 
mm G3 otomatik piyade tüfeği üretme kapasitesine sahiptir. 

- 7,62 mm MPT-76 Milli (Modern) Piyade Tüfeği; 
Geçmiş yıllarda, fabrikanın üretim faaliyeti G3 piyade tüfeği, MG3 makinalı 

tüfek, MP5 makinalı tabanca ve 5,56 mm piyade tüfeğinde yoğunlaşmıştır.   Ancak son 
yıllarda bu silahlara olan talebin azalması nedeniyle fabrikanın silah üretimi oldukça 
azalmıştır. 

5,56 mm HK-33 E Piyade Tüfeği projesi ile ilgili ortaya çıkan belirsizliklerin 
giderilmesi, istenilen iyileştirmelerin yapılması ve soruna kalıcı bir çözüm bulunması 
için bu tüfeklerin yerini alacak yeni ve yerli bir projeye ihtiyaç duyulmuş ve bu 
kapsamda fabrikanın üretimini artırmak amacıyla Milli (Modern) Piyade Tüfeği – 
(MPT) Projesi gündeme getirilmiş, bu doğrultuda MSB koordinatörlüğü ve MKE 
Kurumu ana yükleniminde Modern Piyade Tüfek Projesi uygulamaya konulmuştur.  

Nisan-2008 tarihinde alınan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararı ile 
22.01.2009 tarihinde MKEK ile SSM arasında 7,62 mm MPT (Modern Piyade Tüfeği) 
tasarım ve üretimine yönelik Dönem-1 Ana Yüklenici Sözleşmesi imzalanmış, 
imzalanan Projenin yürütülmesinde MKE Kurumu ana yüklenici, Kalekalıp Firması ise 
alt yüklenici olarak belirlenmiştir.   

25.03.2009 tarihinde başlanılan projenin olası bitiş tarihi olarak 25.09.2017 tarihi 
belirlenmiştir. 

Proje için 2016 yılı sonu itibarıyla toplam 33 milyon TL harcama yapılmıştır. 
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Proje çıktısı olan tüfeğe, Savunma Sanayii İcra Komitesinin Mayıs-2014 
tarihinde yapılan toplantısında “MPT-76” adı verilmesi uygun görülmüş olup bu 
çerçevede Türk Patent Enstitüsü nezdinde isim-marka tescili için girişimler 
başlatılmıştır.  

MPT Projesi Dönem-1 Sözleşmesi kapsamında 15.12.2015 tarihinde Üretim 
Hattı Kalifikasyon (ÜHK) sonuç raporu uygun bulunmuş,  Üretim Bilgi Paketi (ÜBP) 
ise 17.12.2015 tarihinde reddedilmiş, gerekli düzeltmelerin yapılmasının ardından 
12.02.2016 tarihinde ÜBP tekrar sunulmuş, gelen görüşler doğrultusunda 30.05.2016 
tarihinde nihai hale getirilerek tekrar sunulan (ÜBP) SSM’ ce 14.01.2017 tarihinde 
kabul edilmiş, Dönem-1 sözleşmesi kapsamında ÜBP nihai ödemesi için gerekli 
işlemlerin başlatıldığı görülmüştür.   

MKE ile SSM arasında imzalanan Dönem-1 sözleşmesi kapsamında teslim 
edilmesi gereken ÜBP’ ye SSM tarafından görüş verilmekte olduğundan Kalekalıp 
A.Ş.’ nin ÜBP’ si henüz onaylanmamıştır.  MKE’ ye ait söz konusu doküman SSM 
tarafından onaylandığında Kalekalıp A.Ş.’ ye ait ÜBP’ nin de onay süreci başlamış 
olacaktır. 

Kurum, MPT Projesi Seri Üretim Dönemine (Dönem-2) ilişkin TÇD kapsamında 
verdiği teklifteki, 20.000 adet/yıl üretim hattı kapasitesi ve tüfeğin azami birim satış 
fiyatını sağlayabilmek, seri üretime ilişkin talepleri hızlı karşılayabilmek amacıyla; 
malzeme tedarik ve üretim metodu değişikliklerinin yapılması, plastik parçalara ait 
kalıpların yenilenmesi, gerekli takım, aparat, mastarların temini işlemlerine hemen 
başlamış, müteakiben TÇD’ ye yönelik son revize fiyat teklifini 05.01.2015 tarihinde 
SSM’ ye sunmasına müteakip 07.01.2015 tarihinde yapılan Savunma Sanayii İcra 
Komitesi (SSİK) toplantısında seri üretime geçilmesi kararı alınmış, MSB 03.02.2015 
tarihli yazısı ile, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni nesil piyade tüfeği ihtiyacının 
karşılanmasına yönelik olarak Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından Seri Üretim 
Dönemi (Dönem-2)’ nin başlatılmasının kararlaştırıldığını bildirmiştir.  

MPT Projesinin seri üretim döneminde kurulu kapasite doğrultusunda uzun 
yıllara sâri sipariş alınabilmesi için, 06.07.2015 tarihinde Dönem-2 Sözleşmesi SSM’ 
de düzenlenen törenle yaklaşık 80 milyon TL’lik bedel karşılığında 20.000 adet MPT-
76 tedariki için imzalanmış, 23.12.2015 tarihinde sözleşme bedelinin %20’si olan 15,8 
milyon TL avans ödemesi ile Proje Uygulama Takvimi (PUT) yürürlüğe girmiştir. 

Modern Piyade Tüfeği Projesi Dönem-1 Sözleşmesinin İş Tanımı başlıklı ekinde 
Dönem-2 Seri Üretim Teslimat Planlaması altında; 

“Üretim hattı yıllık 10.000 adet MPT üretebilecek kapasitede olacaktır.  Kalifiye 
edilmiş üretim hattında, teslimat zamanından en az iki yıl önceden bildirilmek kaydıyla, 
MKE tarafından ilave bedel talep edilmeksizin, yılda 20.000 adede kadar MPT 
üretilebilecektir.”  

denilmektedir.    
Bu kapsamda; 20.000 adet MPT-76 tedarikinin Kurumdan ve 15.014 adet MPT-

76 tedariki için Kale Kalıp Makina ve Kalıp Sanayi A.Ş ile sözleşme görüşmelerine 
başlanması hususunda SSM yetkili kılınmıştır.  
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Milli Piyade Tüfeği üretiminde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet CNC 
Kuturtaş Tezgâhı’ nın ivedilikle temini ile üretim hattına monte edilmesi, diğer yandan 
MPT-76 silahı teslimatının zamanında gerçekleştirilmesi amacıyla yurt dışı tedarikine 
gidilen MPT-76 parçalarının üretiminde ihtiyaç duyulan “18 Ni Maraging Steel AMS 
6514” malzemesi ve son olarak MPT-76 üretiminde gaz deliği ve konumlama 
operasyonları için 1 adet C-Y eksenli karşı puntalı Torna Tezgâhı temin edilmiştir. 

Kurum, 27.08.2014 tarihli yazısı ile, 
- Modern Piyade Tüfeği (MPT) Projesinin gerek kurgusunda gerekse de 

başlangıç aşamalarında silah ile birlikte tedarik edilecek aksesuar/avadanlıkların 
kapsamının net bir şekilde belirlenmediği, bununla beraber projenin uygulama sürecinde 
kullanıcı ve tedarik makamınca talep edilen birçok aksesuar ve avadanlığın tasarımı, 
testi ve üretimi gerçekleştirildiğini, 

- Proje Uygulama safhasında; karar alma süreçlerinde ve onay aşamalarında 
değişik yapılması nedenleriyle gecikmeler olduğunu, Tedarik Makamınca talep edilen 
ek faaliyetlerin gerçekleştirildiğini, 

- Bu kapsamda; MPT Projesi Dönem-1 Sözleşmesi İş Tanımı’ nda, Fiyat Dağılım 
Ağacı’ nda (FDA) yer almayan, hem SSM hem de MKE Kurumunca öngörülmeyen ve 
Proje Uygulama Takviminde süreleri belirlenmeyen, ancak Proje Makamı ve Kullanıcı 
istekleri doğrultusunda gerçekleştirilmiş faaliyetler ile karar alma ve onay 
süreçlerindeki uzamanın Kuruma maliyetinin 2,3 milyon ABD Doları olduğu ifade 
edilerek, proje sürecinde ortaya çıkan uzamanın Proje Uygulama Takvimine eklenmesi 
ve oluşan ek maliyetin karşılanmasını talep etmiştir. 

SSM ile MKE Kurumu arasında 22.01.2009 tarihinde imzalanan Modern Piyade 
Tüfeği Projesi Dönem-1 Sözleşmesinde; “Yüklenici tarafından yapılan veya yaptırılan 
tasarım, geliştirme ve/veya eklemelere ilişkin ortaya çıkacak fikri ve sınai mülkiyet 
hakları SSM’ ye aittir. SSM, söz konusu fikri ve sınai mülkiyet haklarından Yükleniciyi 
bir lisans sözleşmesi çerçevesinde faydalandırılabilir.” denilmektedir.  

Böylece, seri üretim kapsamında SSM’ in gelecekte istediği gerçek veya tüzel 
kişi ile sözleşme imzalamakta ve Kurumdan tedarik faaliyetini gerçekleştirmemekte 
serbest olduğu dikkate alındığında; Kurumun uzun süreli yoğun çalışmaları sonucu 
ortaya çıkan ürün ile ilgili herhangi bir hakka sahip olmaması yıllara sâri üretim ve 
kapasite kullanımı açısından belirsizliğe yol açabilecek, Kurumu teknik ve ekonomik 
anlamda olumsuz etkileyebilecektir. 

18.11.2016 tarihinde yapılan 6.ncı sözleşme değişikliği ile 1. Kafile ile birlikte 
iyileştirmelerin uygulandığı 180 adet yeni silahın üretilip teslim edilmesi gerekmektedir.  

Gelinen nokta itibarıyla; 
- Modern Piyade Tüfeği Projesi kapsamında Kalekalıp A.Ş. ile sözleşme 

hükümlerine göre Takım, Aparat, Mastar (TAM) mahsuplaşması için ödemesi gereken 
bedeli 3 Kasım 2016 tarihinde Kurum hesabına yatırması ile mahsuplaşma işlemi 
tamamlanmıştır.  Bu kapsamda firmadan TAM kalemlerine ait nihai listelerin firmaya 
bildirildiği tarihten itibaren hesaplanan gecikme faizi bedeli de alınmıştır. 
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Milli Piyade Tüfeği üretiminde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet CNC 
Kuturtaş Tezgâhı’ nın ivedilikle temini ile üretim hattına monte edilmesi, diğer yandan 
MPT-76 silahı teslimatının zamanında gerçekleştirilmesi amacıyla yurt dışı tedarikine 
gidilen MPT-76 parçalarının üretiminde ihtiyaç duyulan “18 Ni Maraging Steel AMS 
6514” malzemesi ve son olarak MPT-76 üretiminde gaz deliği ve konumlama 
operasyonları için 1 adet C-Y eksenli karşı puntalı Torna Tezgâhı temin edilmiştir. 
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testi ve üretimi gerçekleştirildiğini, 

- Proje Uygulama safhasında; karar alma süreçlerinde ve onay aşamalarında 
değişik yapılması nedenleriyle gecikmeler olduğunu, Tedarik Makamınca talep edilen 
ek faaliyetlerin gerçekleştirildiğini, 
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edilerek, proje sürecinde ortaya çıkan uzamanın Proje Uygulama Takvimine eklenmesi 
ve oluşan ek maliyetin karşılanmasını talep etmiştir. 

SSM ile MKE Kurumu arasında 22.01.2009 tarihinde imzalanan Modern Piyade 
Tüfeği Projesi Dönem-1 Sözleşmesinde; “Yüklenici tarafından yapılan veya yaptırılan 
tasarım, geliştirme ve/veya eklemelere ilişkin ortaya çıkacak fikri ve sınai mülkiyet 
hakları SSM’ ye aittir. SSM, söz konusu fikri ve sınai mülkiyet haklarından Yükleniciyi 
bir lisans sözleşmesi çerçevesinde faydalandırılabilir.” denilmektedir.  

Böylece, seri üretim kapsamında SSM’ in gelecekte istediği gerçek veya tüzel 
kişi ile sözleşme imzalamakta ve Kurumdan tedarik faaliyetini gerçekleştirmemekte 
serbest olduğu dikkate alındığında; Kurumun uzun süreli yoğun çalışmaları sonucu 
ortaya çıkan ürün ile ilgili herhangi bir hakka sahip olmaması yıllara sâri üretim ve 
kapasite kullanımı açısından belirsizliğe yol açabilecek, Kurumu teknik ve ekonomik 
anlamda olumsuz etkileyebilecektir. 

18.11.2016 tarihinde yapılan 6.ncı sözleşme değişikliği ile 1. Kafile ile birlikte 
iyileştirmelerin uygulandığı 180 adet yeni silahın üretilip teslim edilmesi gerekmektedir.  

Gelinen nokta itibarıyla; 
- Modern Piyade Tüfeği Projesi kapsamında Kalekalıp A.Ş. ile sözleşme 

hükümlerine göre Takım, Aparat, Mastar (TAM) mahsuplaşması için ödemesi gereken 
bedeli 3 Kasım 2016 tarihinde Kurum hesabına yatırması ile mahsuplaşma işlemi 
tamamlanmıştır.  Bu kapsamda firmadan TAM kalemlerine ait nihai listelerin firmaya 
bildirildiği tarihten itibaren hesaplanan gecikme faizi bedeli de alınmıştır. 

 

 
 

- MPT Projesi Dönem-2 Sözleşmesine istinaden Ağustos/2016 ayında teslim 
edilmesi gereken 500 adetlik ilk kafilede yaşanan 1 aylık gecikme, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığının iyileştirmelere yönelik olarak konfigürasyonda yapılan değişiklikleri 
netleştirmediğinden kaynaklanmıştır.  Bu nedenle, teslimat takviminin ve Proje 
Uygulama Takviminin güncellenmesi için 02.12.2016 tarihinde SSM’ ye yapılan teklif 
sonrasında revize edilen sözleşme 20.01.2017 tarihinde imzalanmıştır. 

- MPT Projesi Seri Üretim Dönemi (Dönem-2) kapsamında 500 adetlik İlk Kafile 
üretimi tamamlanmış olup, 23 Eylül 2016 tarihinde Savunma Sanayii Müsteşarlığına 
Test Hazırlık Gözden Geçirme Toplantısına (THGG) ve teste çağrı yazısı yazılmıştır.  
SSM/KGT tarafından onaylı Fabrika Kabul Test Sonuç Raporu, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığına sunularak teste çağrı yenilenmiştir. Silah Fabrikası Müdürlüğünde 
THGG toplantısı yapılmıştır. Sonuç Raporu Savunma Sanayii Müsteşarlığına sunulmuş 
olup 21.11.2016 tarihinde İlk Kafile Kabul Testleri icra edilmeye başlanmıştır.  

İmzalanan sözleşme değişikliği-1 doğrultusunda, testleri Aralık-2016 da 
tamamlanan 500 adetlik ilk kafile MPT-76’ nın ve 1. Kafile ikmal malzemelerinin 
teslimatı 24.01.2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

Bunun haricince 2017 yılında yapılacak olan 19.500 adet silaha yönelik ikmal 
malzemelerinin tedarik edilebilmesine yönelik SSM’ nin yeni bir bütçe oluşturması, 
MKEK’ nin tedarik/üretim faaliyetlerini yapılacak bu sözleşme değişikliği kapsamında 
yerine getirmesi beklenmektedir. 

- 31.01.2017 tarihinde SSM’ ye sunulan Üretim Bilgi Paketi (ÜBP) 27.02.2017 
tarihinde kabul edilmiş olup, MPT Projesi Dönem-2 sözleşme yükümlülüğünün yerine 
getirilmesi için tedarik ve parça üretim çalışmalarına başlanılmıştır. 

- MPT Projesi Seri Üretim Dönemi (Dönem-2) çerçevesinde Kurumdan talep 
edilen İyileştirme faaliyetlerinin Dönem-1 kapsamında yerine getirilmesi ve böylece 
sürecin kısaltılması amacıyla Dönem-1 sözleşmesinde sözleşme değişikliği talebinde 
bulunulmuştur. Savunma Sanayii Müsteşarlığından gelen görüş doğrultusunda sözleşme 
değişiklik teklifleri revize edilmiş olup, revize teklif (Sözleşme Değişiklik Teklifi-10) 
16 Kasım 2016 tarihinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı onayına sunulmuştur.  Gelen 
görüş doğrultusunda güncellenen son revize teklif (Sözleşme Değişiklik Teklifi-11) 18 
Kasım 2016 tarihinde güncellenerek Savunma Sanayii Müsteşarlığına onayına 
sunulmuştur. Bahsi geçen sözleşme değişiklik teklifinin kabulü ile gayri maddi 
mahsuplaşmaya gidilerek, cezai bir işlemin uygulanmaması sağlanmalıdır. 

İlk kez 2013 yılında 60 adet olarak üretilen Modern Piyade Tüfeği (MPT), 2014 
yılında 249 adet, 2015 yılında 10 adet olarak üretilmişken 2016 yılında, 5.000 adet 
programa karşılık termin programının ötelenmesi nedeniyle %11 gerçekleşme ile 568 
adet üretilmiştir.  Pakistan’ a bedelsiz olarak gönderilen 20 adet MPT ile birlikte SSM, 
MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğüne toplam 552 adet satış gerçekleştirilmiş, geri kalan 
8 tabanca fuar için gönderilmiş, 8 adet ise 2017 yılına devir etmiştir. 

Somali Cumhuriyetinin sözleşmeye bağlanan 110 adetlik talebi ile ilgili sipariş 
mektubunun 2017 yılında gelmesi beklenilmektedir. 
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2017 yılı için 18.500 adet olarak programlanan 7,62 mm MPT-76 Otomatik 
Piyade Tüfeği üretiminin termin edildiği doğrultuda üretiminin sürdürülebilmesi için 
gerekli tedariklerin zamanında yapılması gerekmektedir. 

- 5,56 mm - HK 33 E A2/A3 Otomatik Piyade Tüfeği; 
Nisan-1998 tarihli ihaleyi kazanan Heckler-Koch firması ile yıllık en az 40.000 

adet olarak belirlenen ve toplam 500.000 adet üretim kapasitesi üzerinden imzalanan 
sözleşme kapsamında yatırım çalışmalarının tamamlanmasına müteakip ilk seri üretim 
Kasım-2002 tarihinde başlanılmıştır. 

Yatırımın finansman toplamı yaklaşık 38,5 milyon ABD Doları olup, bu tutarın 
yaklaşık 26 milyon dolarlık kısmı SSM tarafından SSDF’ den (Savunma Sanayi 
Destekleme Fonu) ve geri kalan kısmı Kurum öz kaynaklarından karşılanmıştır. 
 KKK, Piyade Tüfeğine olan ihtiyacını Temmuz-1997 tarihinde 373.386 adet 
olarak belirlemiş daha sonra Haziran-2001 tarihinde 2001-2010 yılları arası için 267.000 
adet’ e çekilen talep Ocak-2005 tarihinde 80.319 adet’ e düşürülmüştür. 

2011’de 1.191 ad., 2012’de 1.130 ad. olarak yapılan üretim 2014’de 5 ve 2015’de 
4 adede düşmüştür.  2016 yılı için üretimi programlanmayan 5,56 mm - HK 33 E A2/A3 
Otomatik Piyade Tüfeği’ ne yıl içinde de talep gelmemesi nedeniyle 2016 yılında bu 
tüfeğin üretimi yapılmamış ve yine aynı nedenle 2017 yılı için de üretimi 
programlanmamıştır.  Halen stoklarda 2 adet 5,56 mm - HK 33 E Otomatik Piyade Tüfeği 
bulunmaktadır. 

HK 33 otomatik piyade tüfeği 5,56 mm kalibre olması ve gecikmeli geri tepmeli 
kilitlemeli mekanizmaya sahip olmasından dolayı artık TSK tarafından tercih 
edilmemektedir.  

- 5,55 mm MPT-55 Modern Piyade Tüfeği; 
Yurt dışı satış imkânı olmayan 5,56 mm - HK 33 E A2/A3 Otomatik Piyade 

Tüfeğinin yerini doldurmak üzere, Kara Kuvvetlerinin isteği doğrultusunda 15.07.2015 
tarihinde 5,55 mm MPT-55 Modern Piyade Tüfeği Projesine başlanılmıştır. 

5,56 x 45 mm Döner Başlı Kilitlemeli, Gaz Pistonlu Piyade Tüfeğinin, yurt içi ve 
yurt dışı benzer sistemlerden yararlanılarak özgün tasarım geliştirmek amacıyla 
başlanılan projede, mevcut durum itibarıyla; 
-Gereksinim Analizi/Sistem İhtiyaçlarının Belirlenmesi, Kavram Geliştirme, Sistem 
Tasarımı, Ön Tasarım, Kritik Tasarım, Alt Birimlerin Geliştirilmesi, Sistem 
Entegrasyonu ve Test aşamaları tamamlanmıştır. 

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın teknik ve taktik isterlerini karşılayabilecek 
silah prototiplerinin üretimi tamamlanmış ve ikisi kısa namlulu, üçü uzun namlulu 
olmak üzere 5 adet silah ile 04.04.2016 tarihinde ürün kalifikasyonu çalışmalarına 
yönelik testlere başlanılmış, Güvenilirlik ve Dayanıklılık testi sırasında görülen 
aksaklıklar üzerine testlere 20.04.2016 tarihinde ara verilmiş, 09.05.2016 tarihinde 
tekrar başlatılan test çalışmaları 21.06.2016 tarihinde başarı ile sonuçlanmıştır. 
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2017 yılı için 18.500 adet olarak programlanan 7,62 mm MPT-76 Otomatik 
Piyade Tüfeği üretiminin termin edildiği doğrultuda üretiminin sürdürülebilmesi için 
gerekli tedariklerin zamanında yapılması gerekmektedir. 

- 5,56 mm - HK 33 E A2/A3 Otomatik Piyade Tüfeği; 
Nisan-1998 tarihli ihaleyi kazanan Heckler-Koch firması ile yıllık en az 40.000 

adet olarak belirlenen ve toplam 500.000 adet üretim kapasitesi üzerinden imzalanan 
sözleşme kapsamında yatırım çalışmalarının tamamlanmasına müteakip ilk seri üretim 
Kasım-2002 tarihinde başlanılmıştır. 

Yatırımın finansman toplamı yaklaşık 38,5 milyon ABD Doları olup, bu tutarın 
yaklaşık 26 milyon dolarlık kısmı SSM tarafından SSDF’ den (Savunma Sanayi 
Destekleme Fonu) ve geri kalan kısmı Kurum öz kaynaklarından karşılanmıştır. 
 KKK, Piyade Tüfeğine olan ihtiyacını Temmuz-1997 tarihinde 373.386 adet 
olarak belirlemiş daha sonra Haziran-2001 tarihinde 2001-2010 yılları arası için 267.000 
adet’ e çekilen talep Ocak-2005 tarihinde 80.319 adet’ e düşürülmüştür. 

2011’de 1.191 ad., 2012’de 1.130 ad. olarak yapılan üretim 2014’de 5 ve 2015’de 
4 adede düşmüştür.  2016 yılı için üretimi programlanmayan 5,56 mm - HK 33 E A2/A3 
Otomatik Piyade Tüfeği’ ne yıl içinde de talep gelmemesi nedeniyle 2016 yılında bu 
tüfeğin üretimi yapılmamış ve yine aynı nedenle 2017 yılı için de üretimi 
programlanmamıştır.  Halen stoklarda 2 adet 5,56 mm - HK 33 E Otomatik Piyade Tüfeği 
bulunmaktadır. 

HK 33 otomatik piyade tüfeği 5,56 mm kalibre olması ve gecikmeli geri tepmeli 
kilitlemeli mekanizmaya sahip olmasından dolayı artık TSK tarafından tercih 
edilmemektedir.  

- 5,55 mm MPT-55 Modern Piyade Tüfeği; 
Yurt dışı satış imkânı olmayan 5,56 mm - HK 33 E A2/A3 Otomatik Piyade 

Tüfeğinin yerini doldurmak üzere, Kara Kuvvetlerinin isteği doğrultusunda 15.07.2015 
tarihinde 5,55 mm MPT-55 Modern Piyade Tüfeği Projesine başlanılmıştır. 

5,56 x 45 mm Döner Başlı Kilitlemeli, Gaz Pistonlu Piyade Tüfeğinin, yurt içi ve 
yurt dışı benzer sistemlerden yararlanılarak özgün tasarım geliştirmek amacıyla 
başlanılan projede, mevcut durum itibarıyla; 
-Gereksinim Analizi/Sistem İhtiyaçlarının Belirlenmesi, Kavram Geliştirme, Sistem 
Tasarımı, Ön Tasarım, Kritik Tasarım, Alt Birimlerin Geliştirilmesi, Sistem 
Entegrasyonu ve Test aşamaları tamamlanmıştır. 

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın teknik ve taktik isterlerini karşılayabilecek 
silah prototiplerinin üretimi tamamlanmış ve ikisi kısa namlulu, üçü uzun namlulu 
olmak üzere 5 adet silah ile 04.04.2016 tarihinde ürün kalifikasyonu çalışmalarına 
yönelik testlere başlanılmış, Güvenilirlik ve Dayanıklılık testi sırasında görülen 
aksaklıklar üzerine testlere 20.04.2016 tarihinde ara verilmiş, 09.05.2016 tarihinde 
tekrar başlatılan test çalışmaları 21.06.2016 tarihinde başarı ile sonuçlanmıştır. 

 

 
 

- Silahlar şarjör, mekanik nişangâh ve askı kayışı hariç olarak kalifiye edilmiş, 
01.08.2016 tarihinde MPT-55 ve MPT-55 K Piyade Tüfekleri için “Ürün Kalifikasyon 
Sertifikası” alınmıştır. 
 2017 yılı için 500 adet olarak üretilmesi programlanan 5,55 mm MPT-55 Modern 
Piyade Tüfeği’ nin piyasalarda yer alması için tanıtım faaliyetlerine önem verilmesi 
gerekmektedir.   

- 5,56 mm T-50 Otomatik Piyade Tüfeği; 
5,56 mm - HK 33 E A2/A3 Otomatik Piyade tüfeğinin modifikasyonu ile üretilen 

bu silahın lisanslı olmaması satış imkânını azaltmaktadır.    
Son 5 yıl içinde sadece 14 adet üretilen bu silaha olan talepteki azalma doğal 

olarak üretime olumsuz yansımaktadır.  En son 2015 yılında 1 adet üretilen T-50 
Otomatik Piyade Tüfeği 2016 yılında Tayland’a satılmıştır.  Söz konusu silah 2016 
yılından itibaren üretim programlarında yer almamaktadır.  Halen stoklarda 3 adet 5,56 
mm T-50 Otomatik Piyade Tüfeği bulunmaktadır. 

Makinalı Tüfekler;   
- 7,62 mm MG 3 Makineli Tüfek;  
2011 yılından itibaren sırasıyla; 2 ad., 5 ad., 196 ad., 27 ad. olarak yapılan üretim 

2015 yılında 1 adet olarak gerçekleşmiş olup sipariş sahibi Lübnan’a teslimatı 
yapılmıştır.  2016 yılında ise 6 adedi İtalya, 21 adedi Lübnan siparişi, ayrıca 1 adet fuar 
silahı olmak üzere 28 adet 7,62 mm MG 3 Makineli Tüfek üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Moritanya’dan gelmesi beklenen sipariş dikkate alınarak 150 adet olarak 
programlanan gerçekleşme oranı siparişin 2017’ye kayması sonucu %19 olmuştur. 2017 
yılına stok devri bulunmayan 7,62 mm MG 3 Makineli Tüfek için 2017 yılında 105 adet 
olarak programlanmıştır. 

7,62 mm MMT – Modern Makinalı Tüfek; 
Haziran-2010 tarihinde yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısında 

alınan karar doğrultusunda Modern Makineli Tüfek (MMT) Projesi Dönem-1 
Sözleşmesi Kurum ile SSM arasında 30.12.2010 tarihinde imzalanmış, proje SSM’ nin 
Mayıs-2011 tarihinde avansı yatırmasıyla birlikte yürürlüğe girmiştir.  27.05.2011 
tarihinde başlanılan projenin olası bitiş tarihi 2019-2020 yılları olarak belirlenmiştir. 

Söz konusu proje ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına binaen; muharebe 
ortamında, gece ve gündüz, her türlü arazi ve hava şartlarında hizmet edecek bir Modern 
Makineli Tüfeğinin ve Optik Nişangâh Sisteminin tamamen yurt içi imkânlar dâhilinde 
tasarlanması ve üretilmesi amaçlanmıştır.  

Ön tasarım aşamaları 12.06.2013 tarihinde tamamlanan projenin tasarım 
güncellemeleri yapılmış olup Kritik Tasarım Dokümanı onay süreci devam etmektedir. 

Bu tüfeğin de üretim portföyüne katılması ile Silah Fabrikasının silah üretim 
miktarlarında artış sağlanması mümkün olacaktır.  Bu nedenle,  Silah Fabrikası üretim 
portföyünde bulunan 7,62 mm MMT – Modern Makinalı Tüfek ile ilgili olarak; Kritik 
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Tasarım Dokümanı onay süreci kapsamındaki faaliyetler hızlandırılmalı, Tasarım 
Doğrultma Testlerine yönelik üretim faaliyetlerine bir an önce başlanmalıdır. 

Keskin Nişancı Tüfekleri;   
7,62 mm BORA 12 Uzun Menzilli Keskin Nişancı Tüfeği;  
BORA 12 uzun menzilli Keskin Nişancı Tüfeği 7,62 mm çapında, 1.000 metre 

nokta hedefi, 1.200 metre tesirli hedefi olan bir silahtır.  Son 6 yıl içinde 1.449 adet 
üretilen silah tamamen yerli imalat olup Pakistan’da düzenlenen uluslararası atış 
yarışmasında 1.inci olmuştur.  1935 yılında kurulan Silah Fabrikası’nın ilk patentli 
ürünü olan bu silah Azerbaycan ordusunun milli silahı konumundadır.  

2015 yılında üretimi gerçekleştirilen 276 adet silahın 274’ü MSB, İçişleri 
Bakanlığı, Belarus ve Pakistan siparişlerine bağlı olarak, 2 adedi ise fuarlarda 
sergilenmek üzere üretilmiş, 1 adet silah 2016 yılına devretmiştir.   

2016 yılında, 5 adedi fuarlar için olmak üzere üretilen 342 adet BORA-12 tüfeğin 
yurt dışına satışı gerçekleşmemiş, 302 adet tüfek Jandarma (300 adet) ve Sahil Güvenlik 
(2 adet) Komutanlıklarına satılmış, 36 adet tüfek ise 2017 yılına devir etmiştir. 

 Yurt dışından gelmesi beklenen 100 adet silaha ilişkin sipariş alınamaması 
nedeniyle programın %86’sı düzeyinde ve geçen yıla göre %24 artışla 342 adet üretim 
yapılmış olup 2017 yılı için 500 adet BORA-12 uzun menzilli keskin nişancı tüfeği 
üretimi programlanmıştır.  Bu programın gerçekleşmesi halinde 2013 yılında yapılan 
605 adet silah üretiminden sonra ikinci büyük üretim miktarına erişilmiş olacaktır. 

- 7,62 mm KNT-76 (MPT-76) Keskin Nişancı Tüfeği; 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 7,62 x 51 mm Manga Tipi Keskin Nişancı Tüfeği’ ne 

olan ihtiyacını karşılamak üzere mümkün olduğunca Modern Piyade Tüfeği (MPT)’    
nin parçalarına bağlı kalınarak yeni bir Manga Tipi Keskin Nişancı Tüfeği geliştirmek 
amacıyla 15.05.2014 tarihinde projeye başlanılmış, mevcut durum itibarıyla ürün 
kalifikasyonunu sağlamak amacıyla ilk örnek (prototip) olarak 5 adet silah hazırlanmış, 
bunun 4 adedi 18 farklı teste tabi tutulmuş, alınan başarılı sonucun ardından 09.12.2015 
tarihinde, “MPT-76 L Keskin Nişancı Tüfeği” adı ile Ürün Kalifikasyon Sertifikası” 
alınmıştır. 

Atış modu yarı otomatik olan silah gaz piston hareketli döner başlı kilitlemeli 
sistem ile çalışmaktadır.  Dipçik boyu 12 kademe ayarlanabilmekte olup kamuflajlı 
süngerli yanaklığı sabittir.  Müşteri memnuniyetinin artırılması amacıyla yanaklığın 
ayarlanabilir olması konusunda bir çalışmanın yapılacağı ifade edilmektedir. 

Üretimine yeni başlanılacak olan 7,62 mm MPT-76 Keskin Nişancı Tüfeğinin 
2017 yılında 600 adet üretilmesi programlanmıştır. 

-T 12 Keskin Nişancı Tüfeği;  
Son 5 yıldır yurt dışı siparişlerine istinaden sadece 8 adet üretim yapılmıştır.  

Bora-12 tüfeğine olan talebin aksine T12 tüfeğinin ilgi görmemesinin nedeni kalibre 
farkından çok T 12 Keskin Nişancı Tüfeğinin Ürün Bilgi Paketi’nin bulunmamasıdır.  
Bu nedenle yapılan üretimler Konfigürasyon Yönetimine ve Hat Kalifikasyonuna uygun 
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olarak yürütülememektedir.  Yeni siparişin gelmemesi nedeniyle 2016 ve 2017 yılları 
üretim programından çıkarılmış olan bu tüfeğin daha kolay pazarlanması için gerekli 
iyileştirmelerin yapılarak eksikliklerinin tamamlanması gerekmektedir.   

Bombaatarlar; 
-T-40 + T-40 R (HK 33 E)  Bombaatar Silahı; 
T-40 Bombaatar Projesi, HK 33 Projesi’nden hemen sonra, 2001 tarihinde 

başlatılan bir proje olup, HK 33 silahına olan talebin azalması paralelinde T-40 
Bombaatar silahına olan talep de azalmaktadır. 

En son 2011 de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı siparişi doğrultusunda ve fakat 
sözleşme değişikliği nedeniyle 1 adet üretilmiş, 2012’de 56 adet, 2013’de 8 adet ve 
2014’de 2 adet üretim yapılmıştır. 2015 yılında üretilmeyen bombaatar için 2016 yılında 
gelen 1 adet sipariş üzerine 1 adet T-40 Bombaatar üretimi yapılmıştır.  T-40 R 
Bombaatar için 50 adet üretim programlanmış ancak sipariş alınamamıştır.  Her iki tip 
Bombaatar için 2017 yılında üretim programlaması yapılmamıştır. 

Makinalı Tabancalar;   
-9x19 mm; MP5 (A3/A5) + MP5 K + MP5 SD Sus. Makineli Tabancalar; 
2012 yılında 5.986 adet olan bu tabancanın üretimi 2013-2015 arasında giderek 

azalmış, ancak 2016 yılında üretim programın %264 üzerine çıkarak geçen yıla göre 
%370 artışla 9.119 adet üretilmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)’ nün 2.400 adetlik MP5/A3 siparişi dikkate 
alınarak üretim planlaması 2.500 adet MP5 (A3/A5) ve 300 adet MP5 K olarak 
programlanmış, ancak yıl içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümrük Genel 
Müdürlüğü, Özel Güvenlikler, Vietnam, Fas, Kazakistan ve Belarus’dan alınan 
siparişler üzerine üretim bu doğrultuda yapılarak siparişlerin tamamı karşılanmıştır.   

Heckler & Koch firmasının MP5 modeli makineli tabanca üretimini bırakması 
sonucu MP5 (A3/A5)  makineli tabancalarına gelen talep artışının fabrikaca karşılandığı 
görülmektedir.   

Dünya piyasalarında kalitesi ve fiyatı ile ön plana çıkan MP5 versiyonları 
makineli tabancaların çeşitli ülkelerin Savunma Bakanlıklarının, polis ve jandarma 
teşkilatlarının taleplerine uygun terminlerde teslim edilerek müşteri portföyünün 
korunması ve geliştirilmesi önem arz etmektedir. 

Yapılan üretimin 15 adedi MP5 K model, 9.104 adedi ise MP5 A3/A5 model olup 
yurt içi ve yurt dışından gelen yoğun talep karşısında fabrika kapasitesi yetersiz 
kalmaktadır.  Mevcut talepler ile üretim hatlarının 2017 ve 2018 yılları kapasitesi 
dolmuş bulunmaktadır.  2017 yılında; 6.000 adet MP5 (A3/A5), 3.000 adet MP5 K 
makinalı tabanca üretimi programlanmıştır. 

Diğer yandan, aynı tabancanın susturuculu modeline olan talep azalmaktadır.  
Öyle ki, ilk kez 2000 yılında başlanılan MP5 SD Susturuculu Makinalı Tabanca üretimi 
2011 yılında 138 adet, 2012 yılında 112 adet üretilip satılmışken geçen süreç içinde 
sadece 6 adet üretim gerçekleştirilmiştir.  2016 yılında olduğu gibi 2017 yılı üretim 
programında yer verilmeyen MP5 SD Susturuculu Makinalı Tabanca ile ilgili olarak 
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tanıtım faaliyetleri sürdürülmekle birlikte müşterilerin genellikle portatif susturucu 
takılabilen MP5 A3 Otomatik Tabancayı yeğledikleri görülmektedir. 

Av Tüfekleri;  
MKE T- (41, 43, 94) Yarı Otomatik Sportif Av Tüfekleri;  
2015 yılında ABD Zenith Firması “T” grubu sportif av tüfeklerinde 

konfigürasyon değişikliği talep ederek “Z” grubu olarak üretilmesini istemiş, bu sebeple 
2015 ve 2016 yılları programlarında MKE T- (41, 43, 94) Yarı Otomatik Sportif Av 
Tüfeği üretimine yer verilmemiştir.  Buna karşılık, 2015 yıl içerisinde Ukrayna’dan 
gelen talep üzerine 520 adet, 2016 yılında ise Almanya’dan gelen talep üzerine 200 adet 
ve fuar sunumları için 13 adet olmak üzere 213 adet MKE T yarı otomatik sportif av 
tüfeği üretimi gerçekleştirilmiştir.  Mevcut talep bulunmaması nedeniyle 2017 yılı için 
üretimi programlanmayan MKE T- (41, 43, 94) Yarı Otomatik Sportif Av Tüfeği’ ne yıl 
içinde talep gelmesi halinde üretimi mümkün olacaktır. 

Son 5 yıl içerisinde 243 adet T41 (7,62 mm) model, 32 adet T43 (5,56 mm) model 
ve 1.096 adet T94 (9x19 mm) model olmak üzere toplam 1.371 adet “T” model Av 
Tüfeği üretimi yapılmıştır. 

ABD Versiyonu Z-(41,43,5) Av Tüfekleri; 
2014 yılında 15 adet olarak başlayan “Z” grubu av tüfeği üretimi, ABD menşeli 

Zenith Firması talebini karşılamak üzere, 2015 yılında 3.048 adet, 2016 yılında da 2.672 
adet olarak gerçekleşmiştir. 

5,56 mm Z-43 Av Tüfeği için Amerika’ dan gelen talep üzerine 1.100 adet,   7,62 
mm Z-41 için 500 adet üretim programlanmış ancak firmanın talebinden vazgeçmesi 
üzerine sadece 1’ er adet numune üretimi yapılarak firmaya gönderilmiştir.  2017 yılı 
için sadece 9x19 mm Z-5 Av Tüfeği üretimi programlanmıştır.  

Doğu Karadeniz Silahları; 
MKEK ve KOSGEP ile Doğu Karadeniz Silah Projesi kapsamında üretilen 

tabancaların denetim ve kontrolü MKEK Silah Fabrikası’ nca yapılmaktadır. 
7 farklı tabanca portföyüne sahip proje kapsamında; 
- Yavuz 16 tabancası, 2014 yılında bu yana 6.236 adet iken, 2015 yılında %20 

azalma ile 4.965 adet ve 2016 yılında da %92 azalma ile 420 adet olarak üretilmiş, 2017 
yılı için 200 adet üretilmesi programlanmıştır.  

- Canik 55 tabancası, 2014 yılında 387 adet iken , 2015 yılında 98 adet ve 2016 
yılında da 90 adet olarak üretilmiş, 2017 yılı için 100 adet üretilmesi programlanmıştır.  

- Atmaca 53 tabancası, 2014 yılında 213 adet iken, 2015’de üretilmemiş, 2016 
yılında ise 1 adet olarak üretilmiş, 2017 yılı için 50 adet üretilmesi programlanmıştır. 

Diğer 4 model (Gümüşay, Fatih 13, Şahin 08 ve Kanuni 16) silah içi geçen yıl 
olduğu gibi 2016 yılında da üretim programlanmamış ve üretim yapılmamıştır.  

SSM tarafından öngörülen ve 2009 yılında başlanılan 7,62 mm MPT-76 - Modern 
Piyade Tüfeği, 2011 yılında başlanılan 7,62 mm MMT - Modern Makinalı Tüfek 
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Projeleri dışında yine Silah Fabrikası AR-GE Müdürlüğü’nce sürdürülen projeler; 
2015 yılında başlanan; 
- MPT-55 (5,56 x 45 mm Döner Başlı, Kilitlemeli, Gaz Pistonlu Piyade Tüfeği) 

Projesi, 
2016 yılında başlanan; 
- MAM 15 (12,7 mm x 99) Keskin Nişancı Tüfeği Projesi,  
- 7,62 x 51 Taktik Tekerlekli Araçlar İçin Makinalı Tüfek Geliştirme Projesi, 
- ŞAH – 51 (7,62 x 51 mm) Yivli Setli Av Tüfeği Projesi 
olup bu projelerin 2017 ila 2020 yılları döneminde bitirilmesi programlanmıştır. 
Genel değerlendirme;   
Siparişlerin en önemli bölümünü teşkil eden askeri silah ve mühimmat üretimin, 

yatırım safhasından başlayarak teknoloji seçimi ve kapasite dâhil, TSK’nın bilgisi 
dâhilinde yapılmaktadır.  Fizibilite hesaplarında kullanılan tüm veriler TSK’dan 
sağlanmakta, yatırım ve üretim hatlarının kurulması, geliştirilmesi veya tasfiyesi 
konusunda verilecek kararlar, MSB ve TSK ile yapılan işbirliğine dayalı olarak 
alınmaktadır.  

Fabrikadaki tezgâhların büyük bir kısmı 1969-1973 yılları arasında TURWA 
Projesi kapsamında FRİTZ WERNER firması (Almanya) tarafından kurulmuştur.  
Tezgâhlar konvansiyonel olup, her bir tezgâh üretilen parçaların sadece bir 
operasyonunu işlemektedir.   
 Bu bakımdan, yıllar itibarıyla mevcut üretim hatlarının modernizasyonu 
çerçevesinde; 1984-1985 yıllarında MP5 makinalı tabanca projesiyle daha modern 
tezgâhlar kazandırılmış, 1999-2000 yıllarında 5,56 mm HK-33E otomatik piyade tüfeği 
projesi ile HECKLER-KOCH Gmbh Firması tarafından üretim hattı yanında modern CNC 
tezgâh ve tesisleri ile soğuk namlu dövme tezgâhı satın alınmış, mevcut soğuk dövme 
tezgâhının revizyonu tamamlanmış ve fabrikadaki 2 adet eski tezgâh modernize edilerek 
gaz kanalı açma tezgâhına dönüştürülmüştür.  Böylece, artan namlu dövme kapasitesi 
ile silah fabrikası ürünlerine ait namluların yanı sıra Doğu Karadeniz Silah Projesi 
kapsamındaki firmaların namlu talepleri de karşılanmaktadır.  

Yapılan bu iyileştirmelere rağmen genel olarak tezgâhların eski olmasından 
dolayı, istenilen hassasiyette üretim yapılamamakta, fire, hurda ve tashih oranı 
artmaktadır.  Bunun sonucu olarak maliyetler yükselmekte ve siparişlerin termin süreleri 
uzamaktadır.  Bunun için, ihtiyaç duyulan makine, tezgâh ve teçhizatın yatırım 
programlarında yer alması ve temini sağlanmalıdır.  

Diğer yandan, hafif silah alanında rekabetin her geçen gün artmakta olduğu, pazar 
isteklerinin sürekli değiştiği ve dolayısıyla seçilecek ürünün tespiti ve bu çerçevede 
modernizasyonun gerçekleştirilmesinde her tip silahın üretiminde kullanılacak 
sistemlerin seçilmesi uygun görülmektedir. 

Fabrika bilgi birikimi ve deneyimi ile söz konusu hafif silahları ve benzer 
silahları AQAP-2120 ve ISO 9001 kalite belgelerine uygun olarak üretilebilecek 

109Sayıştay   



 

 
 

konumdadır.  Silahlara ait çok çeşitli parçaların üretimi %70 ve üzerinde bir yerlilik 
oranında fabrika tesislerinde gerçekleştirilmekte, bazı parçaların imalatı için özel 
sektörün üretim imkânları kullanılmaktadır.  

Bilgi birikimi ve deneyimi ile ülke savunma sanayisinde ağırlığı olan, AQAP-
2120, ISO 9001 kalite belgelerini haiz kuruluşun, sahip olduğu üretim potansiyelini en 
iyi şekilde değerlendirebilmesi ve uluslararası piyasaların ölçütlerine göre en uygun 
maliyet ve kalite üretimi gerçekleştirmesi, teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmaması 
için günün teknolojisine uygun olarak tesislerin modernize edilebilmesi yanında, silah 
sistemlerindeki değişmeleri ve araştırma geliştirme faaliyetlerini etkili bir şekilde 
sürdürmesi gerekmektedir.  Kuruluşun bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurum bazında 
AR-GE çalışmalarını sürdürmelerinin yanı sıra, yurtiçi ve yurt dışındaki yetkin 
kuruluşlarla işbirliği çalışmalarını yoğunlaştırması uygun olacaktır. 

2015 yılından bu yana alınan siparişlerdeki artış ile birlikte sipariş görüşmeleri 
devam eden talepler de dikkate alındığında mevcut üretim kapasitesinin çok üzerinde 
bir taleple karşılaşılabilecektir. Bu nedenle siparişlerin zamanında karşılanabilmesi için 
kalifiye işçi açığının giderilmesi zorunluluk arz etmektedir. 

Diğer taraftan AR-GE faaliyetlerinin tamamlanmasıyla üretilecek yeni ürünlerin 
ürün portföyünü büyütmesi beklenilmektedir. 

Bu konuda yapılacak pazar araştırması ile talep-üretim projeksiyonunun 
yapılması, pazarda sağlanan bu avantajın uzun yıllar sürdürülebilmesi için gerekirse 
üretim kapasitesinin artırılması, bunun için makine, teçhizat, tezgâh cins ve sayılarının 
belirlenmesi önem kazanmaktadır.   

Bunların yanı sıra, mevcut alt yapının da, yapılacak kapasite artışına paralel 
olarak yeniden düzenlenmesinin yapılması gerekmektedir.   

Gelen ve muhtemel bu siparişler ve gelişen şartlar dikkate alındığında yıllık 
üretim kapasitesinin 75.000 adet’ e çıkarılması gerektiği hususu değerlendirilmelidir.  
Öncelikli olarak 3 vardiyalı çalışma düzenine geçilmesi, bunun için ihtiyaç duyulan 
personel-işçi, altyapı ve tezgâh gereksinimlerinin belirlenerek bu doğrultuda yeniden 
yapılanma çalışmalarına başlanılması gerekmektedir.  Bu nedenle, Silah Fabrikası ile 
ilgili olarak; artan talebin süresi içinde ve sürdürülebilir bir şekilde karşılanabilmesi için 
Silah Fabrikasında mevcut kalifiye (yapıcı) işçi, tezgâh, makine, teçhizat ihtiyacının 
giderilmesi yönünde gerekli çalışmaların ve alt yapı düzenlemelerinin yapılması hususu 
üzerinde önemle durulmalıdır. 

Fabrikanın sorunları MKEK bünyesinde genel olarak yaşanan sorunlarla 
örtüşmektedir.   

Fabrikaya alınan personelin hizmet içi ve mesleki eğitimleri programlar dahilinde 
yapılmakta ve bu personelin uzun yıllar daha verimli ve üretken çalışması 
hedeflenmektedir.  Ancak bu personel, çeşitli nedenlerle Genel Müdürlüğe veya ücreti 
yüksek diğer kurumlara geçme çabasına girmekte ve imkân buldukları anda nakil veya 
istifa yoluyla işlerinden ayrılmaktadırlar. 
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Fabrikanın fason alımları tamamen KİK’e göre yapılmaktadır.  En düşük fiyatı 
veren firmaların ihaleleri kazanıyor olması, fakat bu firmaların genellikle tedarik 
kabiliyetlerinin bulunmaması nedeniyle üretimde aksamalara neden olmaktadır. 

Diğer yandan, bir ürünün üretimi sırasında birden çok alt yüklenici 
kullanılabilmekte ve siparişi verilen alt komplelerin kabulü ilgili fabrikalarca teknik 
şartnamelere göre yapılmaktadır. Daha sonra nihai üründe herhangi bir parça/montaj 
nedeniyle müşterinin kabulünü engelleyecek bir hata oluşması durumunda ürün 
bedelinin müşteri tarafından ödenmeme durumu ortaya çıkmaktadır.  Böyle bir durum 
ise yalnızca hataya neden olan alt yüklenici/fabrikanın değil çalışılan bütün 
yüklenicilerin de ödeme alamamasına neden olmaktadır.  Bu nedenle seçilecek alt 
yüklenicilerin finansal gücünün fazla olması gerekmektedir. 

Tezgâhların eski olmasından dolayı istenilen hassasiyette üretim yapılamamakta, 
fire, hurda ve tashih oranı artmakta, bu nedenle maliyetler artmakta ve siparişlerin 
termin süreleri uzamaktadır.  Finansman yetersizliği nedeniyle istenilen ölçüde modern 
tezgâh alımı yapılamamaktadır. 

Fabrikanın daha etkin ve verimli çalışabilmesine yönelik bir yapıya 
kavuşturulması hususu, Kurumun yeniden yapılanması konusundaki çalışmalar 
kapsamında değerlendirilmelidir. 

Silah Fabrikası’nın 2016 yılı faaliyetleri sonrasında, 2013 yılına göre bir 
kıyaslama yapılacak olursa, net satış tutarında %224 oranında bir artış sağlanmıştır.  
2013 yılında 17,7 milyon TL, 2014 yılında 15,1 milyon TL ve 2015 yılında 2,0 milyon 
TL’ lik bir zarar oluşmuşken 2017 yılında 19,4 milyon TL net kar elde edilmiştir. 

Geçen yıl ile karşılaştırıldığında, Boş İşçilik Saatinde %62 oranında azalış, 
Çalışılan İşçilik Saatinde %10’ luk artış gerçekleşmiştir. 

bb) Çankırı Silah Fabrikası: 
 Başlangıçta çeşitli tipte iş makinelerinin üretilmesi amacıyla “Ağır Sınai ve 
Teçhizat Fabrikası” olarak temeli atılan fabrikada 1983 yılında “20 mm’ lik Uçaksavar 
Top İmali Projesi” uygulamaya konulmuş ve 1986 da seri üretime geçilmiştir.  1988 
yılında ise 20 mm. lik top üretimi durdurularak Oerlikon firması ile yapılan lisans 
anlaşması çerçevesinde başlatılan 35 mm. lik top üretimi projesi kapsamında yapılan 
yeni yatırımlarla yeni tezgâh ve teçhizat ilave edilerek tesis tek vardiya düzeni ile yılda 
200 adet 20 mm GAI-001 modeli veya yılda 30 adet 35 mm GDF-003 modeli topun 
üretimini yapabilecek hale getirilmiş ve fabrikanın adı da “Uçaksavar Top Fabrikası” 
olarak değiştirilmiştir.   
           Aralık-1990 ile Mart-2003 tarihleri arasında ÇANSAŞ adı altında bağlı ortaklık 
statüsünde faaliyetine devam eden fabrikanın bağlı ortaklık statüsü ve tüzel kişiliğinin 
son bulmasıyla 01.04.2003 tarihinden bu yana “Çankırı Silah Fabrikası” unvanı altında 
faaliyetlerini sürdürmektedir.  
           Fabrika, yaklaşık 50 bin m² si kapalı, 1,3 milyon m² si açık alan olmak üzere 
toplam 1,3 milyon m² alana sahiptir.  
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Fabrikanın üretim portföyü;  
-  T-155 Çekili Obus – PANTER Ana Sistemi dahilinde; Kundak Kolu (sağ-sol), 

Yedek Parçaları, Beşik Modülü Geri Tepme Silindiri, 
-  T-155 K/M Obüs – FIRTINA Ana Sistemi dahilinde; Kundak Komplesi, 

Transfer Kolu, HSU Komplesi, Beşik Komplesi, Hız Azaltan, Beşik Parçaları, Yedek 
Parçakarı, Yana Dönüş Dişli Grubu, Mühimmat Taşıma Aracı Hız Azaltanı, Namlu Yol 
Kilidi, Tahrip Mühimmatı, 

- 107 mm Çok Namlulu Roket Atar – ÇNRA Ana Sistemi dahilinde; Namlu ve 
Yedek Parçaları, 

- 40 mm Bombaatar (Otomatik ve Tamburalı) Ana Sistemi Dahilinde; Yedek 
Parçaları, uzun-kısa tamburalı Yedek Parçaları, Namlu, TBA 6-R1, Üç Ayak, 

- 12,7 Uçaksavar Makineli Tüfek - UMT Ana Sistemi dahilinde; Tüfek ve namlu, 
- 35 mm Uçaksavar Topu ve Geri Tepme Grubu – KORKUT Ana Sistemi 

dahilinde; Top Namlusu, Top Parçaları, Uçaksavar Top Namlusu,  
-  20 mm Uçaksavar Topu ve muhtelif Top Parçaları, 
-  25 mm Uçaksavar Topu –GIAT Ana Sistemi dahilinde; Namlu ve Yedek 

Parçaları, 
- Muhtelif; Gun Mount, Tulumba Makara Pimi, Dişli Çark Mili, Tespit Burcu, 

Soket Tutucu, Kovan Yatağı Geçer Geçmez Mastarı, Nitrasyon, Isıl İşlem ve Eloksal 
Kaplama)’ dan oluşmaktadır. 
 Tesisinin üretim hatları (holleri) ; saç işleri ve kaynak atölyesi, ısıl ve yüzey işlem 
atölyesi, talaşlı imalat atölyesi ile montaj ve kabul holleridir.  Talaşlı imalat atölyesi ise; 
namlu, torna, taşlama, tesviye-delme ve freze-dişli atölyelerinden oluşmaktadır.   
 Üretim birimlerinde ileri teknoloji uygulamasına imkân veren, büyük kısmı 
bilgisayar destekli tezgâhlar bulunmaktadır.  Üretim birimlerinin sahip olduğu tezgâh 
ve tesisler her türlü talaşlı imalat ile mekanik aksam ve makine parçalarının imalatında 
güçlü bir potansiyel oluşturmaktadır.  Aynı zamanda, modern ölçme-değerlendirme 
cihaz ve ekipmanlarına sahip olan fabrika, mevcut fabrikalar arasında, teknolojisi günün 
koşullarında olmasa bile yakın olanlardan biridir. 
 Fabrikanın, 2016 yılında, başlıca üretimlerinin durumu, program ve geçen yıl 
değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo : 24-Çankırı Silah Fabrikası Üretim Türü 

Üretim Türü Ölçü 
2015 Yılı 

Gerçek-
leşen 

2016 Yılı Gerçekleşme % 

Program Gerçek-
leşen 

Programa 2015’e 
göre Göre 

T-155 mm K/M Obüs (Fırtına) HSU Komplesi Takım 156 60 60 100 38 
    155 mm K/M Obüs (Fırtına) Hız Azaltan Adet 52 48 48 100 92 
T-155 mm PANTER Yedek Parça Adet - 23 23 100 -  
40 mm Uzun Tamburalı Bomba Atar (TBA) Adet 154 - - - -  
40 mm           Tamburalı Bomba Atar (TBA-6R1) Takım 16 - - - - 
40 mmTamburlu Bomba Atar (OBA) Adet 81 - - - - 
40 mm TBA Yedek Parça Adet 33 61 61 100 85 
40 mm Otomatik Bomba Atar Adet - 11 11 100 - 
25 mm Gıat Uçaksavar Topu Yedek Parça Adet - 54 54 100 - 
12.7 mm Uçaksavar Makineli Tüfek (UMT) Silahı  Adet 13 - - - - 
107 mm ÇNRA Yedek Parça Adet 11 6 6 100 55 
35 mm  Uçaksavar Top Namlusu Adet 11 - - - - 
35 mm Top Parçaları Adet - 6 6 100 100 
40 mm TBA Namlu Adet 2 - - - - 
40 mm OBA Namlu Adet 1 - - - - 
35 mm Top Parçası Adet - - - - - 
Soket Tutucu Adet 10 - - - - 
Kovan Yatağı Geçer Geçmez Mastarı Adet 9 - - - - 
Mühimmat Taşıma Aracı Hız Azaltan Adet - - - - - 
Muhtelif Parça Üretimi (Gerç.ve Tüz.Kişiler) Kalem 153 (adet) 52 - - - 
Muhtelif  Parça Üretimi (Jand.Tdr.Mrk.K.) Kalem 57 - - - - 
Muh.Parça Üretimi (Ağır Sil.ve Çel. Fab.) Adet 36 6 - - - 
Muh.Parça Üretimi (Mühimmat Fab.) Adet 3  - - - 
Muh.Parça Üretimi (Barutsan Rok.- Pat.Fb.) Adet 117.469 2.990 2.990 100 3 
Muh.Parça Üretimi (Silah Fabrikası) Adet - - - - - 

Üretim cins ve miktarları tamamen gelen siparişlere göre belirlenmekte olup, 
yıldan yıla farklılıklar göstermektedir.  Şöyle ki; 2013’de 15 farklı cins ve miktar üretim 
yapılmışken bu rakam 2014’de 8’e düşmüş, 2015’de 14’e çıkmış, 2016 da ise tekrar 8’e 
düşmüştür.  Gerçek ve tüzel kişi talepleri olan ve ”Muhtelif Parça Üretimi” olarak 
çizelgede yer alan kalem hariç üst üste 2 yıldan fazla üretimi yapılan tek kalem “T-155 
mm K/M Fırtına Obüs-HSU Komplesi” olmuştur.   

Buradan da görülmektedir ki, herhangi bir üretim kalemi için uzun yıllara yayılan 
bir sipariş kalemi bulunmamaktadır.  Bu nedenle, fabrikanın ne zaman, hangi cins ve ne 
miktarda bir siparişle karşılaşacağı önceden belirgin olmadığı için iş programlarının 
değişkenliği paralelinde üretim hatlarında değişiklik yapılmakta, çalışma ve çalıştırma 
düzeni sık sık değiştirilmektedir.  Bir anlamda maliyetlerin de artmasına neden olan bu 
durum sipariş sahiplerinin siparişlerini yıllara yayılı vermemesinden 
kaynaklanmaktadır. 

Çankırı Silah Fabrikası’ nın 2016 yılı üretimi (parasal olarak) geçen yıla göre 
%62 gibi çok yüksek bir oranda azalarak programın %28’ i oranında 6,4 milyon TL 
olarak gerçekleşmiştir.  Bu üretim Kurumun toplam üretiminin %1,3’ üne tekabül 
etmektedir.  Üretimin %78’ i satış için, %15’ i fabrika (dâhilden) için, %7’ si ise irsalat 
için gerçekleştirilmiştir.  Satışların %10’unu yurt dışı satışlar oluşturmuştur. 
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Panter Obüsü Grubu; 
- 2011 yılından bu yana T-155 Çekili Obüs-Panter Ana Sistemi dahilinde hiçbir 

üretim yapılmamışken 4.Ana Bakım Merkezi Komutanlığının talebi üzerine 23 adet 
Panter Yedek Parçası imalatı gerçekleştirilmiştir. 

Fırtına Obüsü Grubu; 
     T-155 K/M Fırtına Obüsü Ana Sistemi dahilinde 2013 yılından bu yana 

Transfer Kolu, 2014 yılından bu yana Kundak Komplesi, Beşik Komplesi, Hız Azaltan, 
Yana Dönüş Dişli Grubu ve Namlu Yol Kilidi, 2015 yılından bu yana Mühimmat 
Taşıma Aracı Hız Azaltanı siparişi alınamamıştır.   

   - 1. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı’nın talebi üzerine 60 takım T-155 K/M 
HSU Komplesi, 

   -  48 adet  T-155 K/M Hız Azaltan imalatı yapılmıştır.  
Bombaatar Grubu; 
- Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı’nın (15+17=) 32 adet ve 21. İkmal 

Merkezi Komutanlığı’nın 29 adet olmak üzere toplam 61 adet 40 mm Tamburalı Bomba 
Atar (TBA) yedek parça siparişi yerine getirilmiştir. 

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 11 adet olan 40 mm Otomatik Bomba Atar 
(OBA) talebi ise geç teslim edilmiş ve 118.488 TL gecikme cezasına maruz kalınmıştır. 

 -  40 mm Uzun Tamburalı Bombaatar üretimi; 
40 mm çapında, düşük hızlı, azami 800 metre menzilli olarak dizayn edilen bu 

silah kendi mühimmatının yanı sıra göz yaşartıcı mühimmat ve aydınlatma fişeği de 
atabilmektedir.  2011 yılında 5 adet olarak üretilen 40 mm Uzun Tamburalı Bomba atar, 
Bahreyn Savunma Bakanlığı’nın talebi üzerine 2015 yılında 154 adet üretilmiş, 2016 
yılı için ise sipariş alınamamıştır. 

- 40 mm Tamburalı Bomba Atar (TBA-6R1) üretimi; 
2011 yılından bu yana sadece 2015 yılında K.K.T.C talebi üzerine 16 adet 

üretilmiş, 2016 yılı için talep gelmemiştir.   
Esas itibarıyla, 40 mm Tamburalı Bombaatar silahı güncel bir silah olup yurt içi 

ve yurt dışı taleplerinde sürekli bir hareketlilik söz konusudur.  Ancak, kurum 
tekliflerinde teslimat süresi 12 ay olarak yer almakta, buna karşın ihtiyaç sahipleri genel 
olarak 12 ay olan bu süreyi uzun bulmakta teslimat temrininin geriye çekilmesini 
istemektedirler.  Böyle bir şartın kabul edilmesi halinde gecikme cezası ödenmek 
zorunda kalınacağı, maliyetlerin artacağı, daha da önemlisi müşteriler nezdinde 
oluşacak güven kaybının telafisinin mümkün olmayacağı görüşünden hareketle pazarda 
kalıcı olarak yer alabilmek, satışları ve dolayısıyla üretimi artırmak amacıyla talep 
konusu silahların nihai ürün haline getirilmeden, malzeme, aksam, yedek parça bazında 
üretilmesi/tedarik edilmesi için Kurum “Stok Sipariş Açılması” yoluna gitmektedir. 

2003 yılından bu yana, 40 mm Uzun ve Kısa Tip Tamburalı Bomba atar Projesi 
kapsamında, yıllara sâri olarak 20 sözleşme kapsamında 2.700 adet ve değişik 
miktarlarda 300 kalem yedek parça üretimi yapılarak teslimatları başarıyla 
gerçekleştirilmiştir. 
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Panter Obüsü Grubu; 
- 2011 yılından bu yana T-155 Çekili Obüs-Panter Ana Sistemi dahilinde hiçbir 

üretim yapılmamışken 4.Ana Bakım Merkezi Komutanlığının talebi üzerine 23 adet 
Panter Yedek Parçası imalatı gerçekleştirilmiştir. 
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Yana Dönüş Dişli Grubu ve Namlu Yol Kilidi, 2015 yılından bu yana Mühimmat 
Taşıma Aracı Hız Azaltanı siparişi alınamamıştır.   

   - 1. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı’nın talebi üzerine 60 takım T-155 K/M 
HSU Komplesi, 

   -  48 adet  T-155 K/M Hız Azaltan imalatı yapılmıştır.  
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2011 yılından bu yana sadece 2015 yılında K.K.T.C talebi üzerine 16 adet 

üretilmiş, 2016 yılı için talep gelmemiştir.   
Esas itibarıyla, 40 mm Tamburalı Bombaatar silahı güncel bir silah olup yurt içi 

ve yurt dışı taleplerinde sürekli bir hareketlilik söz konusudur.  Ancak, kurum 
tekliflerinde teslimat süresi 12 ay olarak yer almakta, buna karşın ihtiyaç sahipleri genel 
olarak 12 ay olan bu süreyi uzun bulmakta teslimat temrininin geriye çekilmesini 
istemektedirler.  Böyle bir şartın kabul edilmesi halinde gecikme cezası ödenmek 
zorunda kalınacağı, maliyetlerin artacağı, daha da önemlisi müşteriler nezdinde 
oluşacak güven kaybının telafisinin mümkün olmayacağı görüşünden hareketle pazarda 
kalıcı olarak yer alabilmek, satışları ve dolayısıyla üretimi artırmak amacıyla talep 
konusu silahların nihai ürün haline getirilmeden, malzeme, aksam, yedek parça bazında 
üretilmesi/tedarik edilmesi için Kurum “Stok Sipariş Açılması” yoluna gitmektedir. 

2003 yılından bu yana, 40 mm Uzun ve Kısa Tip Tamburalı Bomba atar Projesi 
kapsamında, yıllara sâri olarak 20 sözleşme kapsamında 2.700 adet ve değişik 
miktarlarda 300 kalem yedek parça üretimi yapılarak teslimatları başarıyla 
gerçekleştirilmiştir. 

 

 
 

Uçaksavar Grubu; 
2016 yılında25 mm Gıat Parçasından 54 kalem, 35 mm Top Parçalarından 6 adet 

üreti,lmiştir. 
Roketatar Grubu; 
107 mm Çok Namlulu Roketatar Yedek Parçası olarak 6 adet üretim yapılmıştır. 
Hatalı/bozuk üretimlerin sebeplerine ilişkin Kalite Güvence Müdürlüğü’nce 

hazırlanan istatistikî tablolarda, hataların %45-%60 oranlarında işçi dikkatsizliğinden, 
%20-%25 oranlarında malzeme hatasından, %10-%15 oranlarında montaj hatalarından 
ve %5 oranlarında da resmin anlaşılamamasından kaynaklandığı belirtilmektedir.  
Malzemenin hatalı olması, takım kırılması ve elektrik kesilmesinden kaynaklananlar 
dışındaki hata kaynaklarının ortalama %75 oranında insana bağlı olduğu görülmektedir.  
Bu nedenle, 2015 yılı Sayıştay Raporu’ nda; “Bozuk/hatalı üretime neden olan 
etmenlerin detaylı bir şekilde analizinin yapılarak eğitim programlarının buna göre 
düzenlenmesi” önerilmiştir.  Kurum öneriye verdiği cevapta; Tezgâhların çoğunun 30 
yıllık olması ve işçilerin yeni ve tecrübesiz olması nedenleriyle bozuk/hatalı üretimlerin 
önüne geçilemediği, yeni tezgâh yatırımı ve işçi eğitimi ile bozuk ve hatalı üretimin 
azaltılabileceğini ifade etmişlerdir. 

Bozuk üretimin parasal değeri 2015 yılında 52,6 bin TL’den 40,9 bin TL’ye 
düşmüşken 2016 yılında 61,3 bin TL’ye yükselmiştir. 

2015 yılında 88.237 saatten 64.858 saate düşen boş işçilik saati 2016 yılında 
%104 artışla 132.306 saate yükselmiştir. 

Boş işçilikten kaynaklanan giderler maliyetleri artırmaktadır.  Fabrikanın üretim 
kalemleri göz önüne alınarak ve bu ürünlere talep gösteren kurum ve kuruluşlar ile 
temasa geçilerek 3 veya 5 yıllık projeksiyon oluşturulması, buna göre iş-işçi 
organizasyonun yapılması gerekmektedir. 

Fabrikanın faaliyetleri esnasında ortaya çıkan çevresel riskleri en aza indirerek, 
çevre mevzuatı kapsamında gerekli çevresel şartları sağlamak amacıyla 2016-2020 
dönemi için konulan hedeflerin süreleri içinde sağlanması için gerekli çalışmalara 
başlanması önem arz etmektedir.    

12,7 mm Uçaksavar Makineli Tüfek (UMT):  
II. Dünya Savaşının en çok kullanılan silahlarındandır.  Fabrika Müdürlüğünce 

yapılan çalışmalar sonucunda 12,7 mm Makineli Tüfek üretimi tamamlanmış ve bu güne 
kadar önemli miktarda satış gerçekleştirilmiş ancak siparişlerin devamı gelmemiştir. Bu 
silahın pazarda daha fazla yer alması ile sürdürülebilir bir üretim imkânı mevcuttur.  
Esas itibarıyla silah, zırhlı personel taşıyıcılar üzerine de monte edilerek şehir içi 
(asimetrik) savaş silahı olarak kullanılması gibi avantaja da sahiptir.  

“12,7 mm Makineli Tüfek” in kalifikasyonunun yapılması ile satış potansiyelinin 
artırılması mümkün görülmektedir.  Bu amaçla, daha önce başlatılıp bir süre sonra 
kapatılan AR-GE kapsamındaki projenin tekrar açılıp silahın iyileştirilmesine ilişkin 
çalışmalara yeniden başlanılmasında yarar görülmüş, bu doğrultuda Mart-2016 tarihi 
itibarıyla yeniden aktif hale getirilen “Modern Makineli Tüfek Projesi” kapsamında 
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çalışmalara başlanılmıştır.  Projeye ilişkin Kritik Tasarım Dokümanı SSM tarafından 
verilen görüşler doğrultusunda güncellenerek onay için SSM’ ye sunulmuştur.  Projede 
öngörülen test kriterleri üzerinden yapılan çalışmalar Ocak-2016 tarihinde nihai hale 
getirilmiştir.  Kritik Tasarım Dokümanının onaylanmasından sonra Alt Komple Tasarım 
Doğrulama Testleri için üretimler yapılacak, testleri tamamlanacaktır. 

Çankırı Silah Fabrikası üretim kalemlerinden olan “12,7 mm Makineli Tüfek” ile 
ilgili olarak; “Yapılacak iyileştirme çalışmaları ile 12,7 mm Makineli Tüfek kalitesinin 
artırılması, kalifikasyonunun yapılarak piyasada yeniden talep görmesinin sağlanması” 
na ilişkin 2015 yılı Sayıştay Raporu’ nda yer alan öneriye cevaben Kurum; “Namlusu 
çabuk değiştirilebilir (QCB) 12,7 mm uçaksavar makineli tüfeğin çalışmalarının 
tamamlanmasını takiben M2 ve QCB modellerinin kalifikasyon çalışmalarına 
başlanılacağı”nı ifade etmiştir.   

12,7 mm Çabuk Değiştirilebilir Namlulu Uçaksavar Projesi: 
15.01.2016 tarihinde başlatılan proje ile, üretim portföyünde bulunan 12,7  mm 

M2 model silahın 8 kalem parçasının yeniden dizayn edilmesi ile mevcut silahların 12,7 
mm M2 QCB modeline dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. 2017 yılında namlu 
üretimlerinin tamamlanarak testlere başlanılması planlanmıştır. 

Kundağı Motorlu Hava Savunma Uçaksavar Top Sistemi - 35 mm Silah 
Komplesi ve Geri Tepme Grubu Projesi (KORKUT Projesi): 

KORKUT Projesi, atış kontrol radarı ile otomatik hedef takibi, elektro optik 
algılayıcılar ile hedef tespit ve takibi yapabilen bir takım silah sistemidir.  Uçak ve 
helikopter hedefleri, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi 
güncel hava hedeflerine karşı geliştirilmiş olan KORKUT Silah Sistemi, otomatik 
mühimmat besleme ve seçme kabiliyetine sahip olup gelişmiş atış kontrol algoritmaları 
ile atış kontrol sistemi tarafından hesaplanan bilgiler doğrultusunda hedefte etkin 
paralanan 35 mm parçacıklı mühimmat ile hedefi etkisiz hale getirmektedir.  2 adet 
toptan oluşan ve hareket halinde atış yapabilen KORKUT, 4 kilometre sahip olup 
dakikada 1100 mermi atabilmektedir. 

SSM tarafından takip edilen KORKUT Projesi kapsamında, Kara Kuvvetleri 
Komutanlığına ait hava savunma sistemlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 
Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi’nin ASELSAN 
A.Ş ana yükleniciliğinde tedariki maksadıyla ASELSAN A.Ş. ile SSM arasında 
10.03.2010 tarihinde Tasarım ve Geliştirme Dönemi (Dönem-1) sözleşmesi 
imzalanmıştır.  

Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi, her bir 
namludan dakikada 550 atım yapabilen 35 mm çaplı 2 adet namluya sahip bir sistemdir. 

Proje kapsamında ihtiyaç duyulan ve Kurum tarafından üretilecek 35 mm Silah 
Komplesi ve Geri Tepme Grubu’nun tedariki maksadıyla ise 25.10.2010 tarihinde 
Kurum ile ASELSAN A.Ş arasında 4,8 milyon Euro bedelle 35 mm Silah Komplesi ve 
Geri Tepme Grubu Tedariki Alt Yüklenici Sözleşmesi (Dönem-1) imzalanmıştır.  
Dönem-1 kapsamında geliştirilerek ilk örnek (prototip) üretimi sağlanan 2’şer adet 35 
mm silah komplesi ve geri tepme grubu teslim edilmiş olup kuruma sözleşme bedelinin 
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çalışmalara başlanılmıştır.  Projeye ilişkin Kritik Tasarım Dokümanı SSM tarafından 
verilen görüşler doğrultusunda güncellenerek onay için SSM’ ye sunulmuştur.  Projede 
öngörülen test kriterleri üzerinden yapılan çalışmalar Ocak-2016 tarihinde nihai hale 
getirilmiştir.  Kritik Tasarım Dokümanının onaylanmasından sonra Alt Komple Tasarım 
Doğrulama Testleri için üretimler yapılacak, testleri tamamlanacaktır. 

Çankırı Silah Fabrikası üretim kalemlerinden olan “12,7 mm Makineli Tüfek” ile 
ilgili olarak; “Yapılacak iyileştirme çalışmaları ile 12,7 mm Makineli Tüfek kalitesinin 
artırılması, kalifikasyonunun yapılarak piyasada yeniden talep görmesinin sağlanması” 
na ilişkin 2015 yılı Sayıştay Raporu’ nda yer alan öneriye cevaben Kurum; “Namlusu 
çabuk değiştirilebilir (QCB) 12,7 mm uçaksavar makineli tüfeğin çalışmalarının 
tamamlanmasını takiben M2 ve QCB modellerinin kalifikasyon çalışmalarına 
başlanılacağı”nı ifade etmiştir.   

12,7 mm Çabuk Değiştirilebilir Namlulu Uçaksavar Projesi: 
15.01.2016 tarihinde başlatılan proje ile, üretim portföyünde bulunan 12,7  mm 

M2 model silahın 8 kalem parçasının yeniden dizayn edilmesi ile mevcut silahların 12,7 
mm M2 QCB modeline dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. 2017 yılında namlu 
üretimlerinin tamamlanarak testlere başlanılması planlanmıştır. 

Kundağı Motorlu Hava Savunma Uçaksavar Top Sistemi - 35 mm Silah 
Komplesi ve Geri Tepme Grubu Projesi (KORKUT Projesi): 

KORKUT Projesi, atış kontrol radarı ile otomatik hedef takibi, elektro optik 
algılayıcılar ile hedef tespit ve takibi yapabilen bir takım silah sistemidir.  Uçak ve 
helikopter hedefleri, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi 
güncel hava hedeflerine karşı geliştirilmiş olan KORKUT Silah Sistemi, otomatik 
mühimmat besleme ve seçme kabiliyetine sahip olup gelişmiş atış kontrol algoritmaları 
ile atış kontrol sistemi tarafından hesaplanan bilgiler doğrultusunda hedefte etkin 
paralanan 35 mm parçacıklı mühimmat ile hedefi etkisiz hale getirmektedir.  2 adet 
toptan oluşan ve hareket halinde atış yapabilen KORKUT, 4 kilometre sahip olup 
dakikada 1100 mermi atabilmektedir. 

SSM tarafından takip edilen KORKUT Projesi kapsamında, Kara Kuvvetleri 
Komutanlığına ait hava savunma sistemlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 
Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi’nin ASELSAN 
A.Ş ana yükleniciliğinde tedariki maksadıyla ASELSAN A.Ş. ile SSM arasında 
10.03.2010 tarihinde Tasarım ve Geliştirme Dönemi (Dönem-1) sözleşmesi 
imzalanmıştır.  

Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi, her bir 
namludan dakikada 550 atım yapabilen 35 mm çaplı 2 adet namluya sahip bir sistemdir. 

Proje kapsamında ihtiyaç duyulan ve Kurum tarafından üretilecek 35 mm Silah 
Komplesi ve Geri Tepme Grubu’nun tedariki maksadıyla ise 25.10.2010 tarihinde 
Kurum ile ASELSAN A.Ş arasında 4,8 milyon Euro bedelle 35 mm Silah Komplesi ve 
Geri Tepme Grubu Tedariki Alt Yüklenici Sözleşmesi (Dönem-1) imzalanmıştır.  
Dönem-1 kapsamında geliştirilerek ilk örnek (prototip) üretimi sağlanan 2’şer adet 35 
mm silah komplesi ve geri tepme grubu teslim edilmiş olup kuruma sözleşme bedelinin 

 

 
 

%90’ı oranında ödeme yapılmış, bakiye ödeme ise kesin kabul işlemlerinden sonra 
yapılacaktır.    

18.12.2013 tarihinde ASELSAN’ a teslim edilen 2 set Silah Komplesi ve Geri 
Tepme Grubu’nun Tasarım Doğrulama ve Nihai Kabul Testleri 25.10.2016 tarihinde 
tamamlanmış, kesin kabulü yapılmıştır. 

35 mm KDC tipi silahın seri üretimi için planlanmış olan takvimde gecikmeye 
neden olmaması ve siparişlerin zamanında teslim edilebilmesi amacıyla Temmuz-2012 
tarihinde ASELSAN A.Ş. tarafından yapılan, namlu malzemesi ve kama gövdesinin 
yurtiçinde üretimine yönelik çalışmaların başlatılması talebi Ağustos-2012 tarihli YKK 
ile onaylanmış, 17.01.2017 tarihinde Kurum ile ASELSAN arasında Seri Üretim 
Sözleşmesi imzalanmıştır.  

SSM ve ASELSAN A.Ş. arasında imzalanan Ana Sözleşme (Dönem-2) Takvim 
başlangıç tarihi 30.09.2016 olarak belirlenmiştir. 

Seri Üretim Dönemi (Dönem-2)’ nde kurum mükellefiyeti; Üretim Hattı 
Kalifikasyonu, Dokümantasyon, Eğitim Hizmetleri, Yedek parça, Birlik seviyesi test 
destek ekipmanları ve 40 set Ana Silah Sistemi ve Geri Tepme Grubu tedarikinden 
oluşmaktadır.  Mutabakata varılan bedel 74,6 milyon Euro’dur. 

TSK’nın alçak ve orta irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
ASELSAN tarafından geliştirilen KORKUT Hava Savunma Sistemi, geliştirme 
aşamasının son noktası olan atışlı testleri de başarıyla tamamlamıştır. 

Sözleşme kapsamında Dönem-2 olarak adlandırılan Seri Üretim Dönemi’ne 
geçilmesiyle, termine edilecek siparişler ile Kurumun üretim ve satış potansiyelinde 
artış sağlanması beklenilmektedir. 

Çankırı Silah Fabrikası’nda sürdürülen 35 mm Silah Komplesi ve Geri Tepme 
Grubu Projesi ile ilgili olarak, 2015 yılı Sayıştay Raporu’ nda; “Dönem-2 olarak 
adlandırılan Seri Üretim Dönemi’nde, üretimin aksamadan sürdürülebilmesi için gerekli 
alt yapının oluşturulması, proje kapsamında ihtiyaç duyulan namlu malzemesi ve kama 
gövdesinin yurtiçinde üretimine yönelik çalışmaların sonuçlandırılması” önerisine yer 
verilmiştir. 

Söz konusu öneriye cevaben Kurum, Üretimin aksamadan sürdürülebilmesi için 
gerekli alt yapının oluşturulması, Proje kapsamında ihtiyaç duyulan namlu malzemesi 
ve kama gövdesinin yurt içinde üretimine yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade 
etmiştir. 

Ağır Silah ve Çelik Fabrikası üretimi 2 adet namlu, atış testlerinde başarılı 
olamamış, bu nedenle kalifikasyonu sağlanamamış ve seri üretime geçilememiştir.  
Yerlileştirme çalışmaları Atılım Üniversitesinden destek alınarak sürdürülmektedir. 

Özel sektöre sipariş edilen 100 adet kamanın dövme işleminin 2017 yılı içinde 
bitirilmesi planlanmıştır. 

Proje kapsamında, 3600  mm’lik 5 eksen CNC tezgahının ihale süreci devam 
etmekte olup ayrıca 4 veya 5 adet, 4-5 eksenli CNC tezgahının daha alınması 
planlanmaktadır. 
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35 mm Namlu ve Top Parçalarının Üretilmesi:  
Kurum ile bir İsviçre firması arasında 35 mm namlu ve top parçalarının Kurumca 

alt yüklenici olarak üretilmesi hususunda işbirliği sözleşmesi imzalanmasına müteakip, 
Çankırı Silah Fabrikası’nda, seri atış yapabilecek atışlı testler aparatının bulunmaması, 
firma siparişleri nedeniyle yapılması gereken atışlı testlerin her defasında anılan 
firmanın atış poligonunda yapılması ve bunun için her defasında personel 
görevlendiriliyor olması nedeni ile seri atış yapabilen, hareketli, üzerinde besleme 
mekanizması ve 1 adet 35 mm silah bulunan bir atış sehpasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Kurum tarafından yeni bir atış sehpasının üretilebilmesinin, satın alınması 
düşünülenden daha fazla fiyata mal edileceğinin öngörülmesi ve bahse konu firmanın 
35 mm silah sitemi konusunda amili mütehassıs firma olduğu gerekçelerini içeren Ocak-
2014 tarihli teknik rapora istinaden 1 adet namlu atış sehpasının 4734 sayılı KİK 3 üncü 
maddesinin (g) bendi dâhilinde Kurumca çıkarılan Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 
27.1.c maddesine istinaden doğrudan temin usulü ile Nisan-2014 tarihli tedarik 
sözleşmesi kapsamında ithal edilmiştir. 

Esas itibarıyla kurum projede alt yüklenici konumundadır.  Proje tam anlamıyla 
dışa bağımlı olup yerlileştirme kapsamında 35 mm namlu imalatının mümkün 
olabileceği hususunun değerlendirilmesinde yarar görülmektedir.  Konunun Çankırı 
Silah Fabrikası üzerinden ele alınabileceği gibi Kırıkkale Silah Fabrikası bünyesinde de 
değerlendirilebileceği göz önüne alınmalıdır.   

Çankırı Silah Fabrikası’nda üretilen 35 mm Namlu ve Top Parçaları ile ilgili 
olarak; “35 mm namlu üretiminin yerlileştirilmesi yönünde AR-GE çalışmalarının 
başlatılması konusunun değerlendirilmesi” önerisi 2015 Sayıştay Raporu’ nda yer 
almıştır.  Bunun üzerine, 35 mm namlu üretiminin yerlileştirilmesine yönelik  AR-GE 
çalışmalarına Çankırı Silah Fabrikası bünyesinde başlatıldığı görülmüştür. 

105 mm Havadan Taşınabilir Hafif Çekili OBÜS (BORAN) Projesi: 
Kara Kuvvetleri Komutanlığının (KKK) ihtiyacına binaen Savunma Sanayii 

Müsteşarlığı (SSM) tarafından başlatılan Proje ile Hava Hücum Harekâtı icra edecek 
olan Komando ve Piyade birliklerinin harekât ihtiyacını karşılayacak, bu birliklerin 
yapıları ile uyumlu, havadan taşınabilir, üzerinde modern komuta ve atış kontrol 
sistemleri olan, kendi konum ve istikametini kendisi belirleyerek kısa sürede atış 
görevine hazır hale getirilebilen, en az 17 km menzile atış yapabilme imkân ve 
kabiliyetine sahip, havadan taşınabilir 105 mm hafif çekili, modern obüs sisteminin 
üretimi hedeflenmiştir.  Dünyada pek çok orduda yaygın olarak kullanılan “hafif, 
havadan taşınabilir” obüsün tamamen milli imkânlar dâhilinde geliştirilmesi 
amaçlanmıştır.  

Havadan Taşınabilir 105 mm Hafif Çekili Obüs projesinin yurt içi geliştirme 
yöntemiyle gerçekleştirilmesinin SSM tarafından Mayıs-2008 tarihinde talep 
edilmesine müteakip Kasım-2009 tarihinde SSM ile Ana Yüklenici Sözleşmesi, 
ASELSAN A.Ş. ile Atış Kontrol Sistemi Alt Yüklenici Sözleşmesi imzalanmış olup, 
SSM tarafından 02.02.2010 tarihinde avans ödemesi yapılarak proje resmi olarak 
başlamıştır.  35,3 milyon USD bütçe öngörüsüyle 39 ay olarak belirlenen proje süresi 
içinde, söz konusu obüsün silah sisteminin tasarımı ve imalatının Ağır Silah ve Çelik 
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35 mm Namlu ve Top Parçalarının Üretilmesi:  
Kurum ile bir İsviçre firması arasında 35 mm namlu ve top parçalarının Kurumca 

alt yüklenici olarak üretilmesi hususunda işbirliği sözleşmesi imzalanmasına müteakip, 
Çankırı Silah Fabrikası’nda, seri atış yapabilecek atışlı testler aparatının bulunmaması, 
firma siparişleri nedeniyle yapılması gereken atışlı testlerin her defasında anılan 
firmanın atış poligonunda yapılması ve bunun için her defasında personel 
görevlendiriliyor olması nedeni ile seri atış yapabilen, hareketli, üzerinde besleme 
mekanizması ve 1 adet 35 mm silah bulunan bir atış sehpasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Kurum tarafından yeni bir atış sehpasının üretilebilmesinin, satın alınması 
düşünülenden daha fazla fiyata mal edileceğinin öngörülmesi ve bahse konu firmanın 
35 mm silah sitemi konusunda amili mütehassıs firma olduğu gerekçelerini içeren Ocak-
2014 tarihli teknik rapora istinaden 1 adet namlu atış sehpasının 4734 sayılı KİK 3 üncü 
maddesinin (g) bendi dâhilinde Kurumca çıkarılan Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 
27.1.c maddesine istinaden doğrudan temin usulü ile Nisan-2014 tarihli tedarik 
sözleşmesi kapsamında ithal edilmiştir. 

Esas itibarıyla kurum projede alt yüklenici konumundadır.  Proje tam anlamıyla 
dışa bağımlı olup yerlileştirme kapsamında 35 mm namlu imalatının mümkün 
olabileceği hususunun değerlendirilmesinde yarar görülmektedir.  Konunun Çankırı 
Silah Fabrikası üzerinden ele alınabileceği gibi Kırıkkale Silah Fabrikası bünyesinde de 
değerlendirilebileceği göz önüne alınmalıdır.   

Çankırı Silah Fabrikası’nda üretilen 35 mm Namlu ve Top Parçaları ile ilgili 
olarak; “35 mm namlu üretiminin yerlileştirilmesi yönünde AR-GE çalışmalarının 
başlatılması konusunun değerlendirilmesi” önerisi 2015 Sayıştay Raporu’ nda yer 
almıştır.  Bunun üzerine, 35 mm namlu üretiminin yerlileştirilmesine yönelik  AR-GE 
çalışmalarına Çankırı Silah Fabrikası bünyesinde başlatıldığı görülmüştür. 

105 mm Havadan Taşınabilir Hafif Çekili OBÜS (BORAN) Projesi: 
Kara Kuvvetleri Komutanlığının (KKK) ihtiyacına binaen Savunma Sanayii 

Müsteşarlığı (SSM) tarafından başlatılan Proje ile Hava Hücum Harekâtı icra edecek 
olan Komando ve Piyade birliklerinin harekât ihtiyacını karşılayacak, bu birliklerin 
yapıları ile uyumlu, havadan taşınabilir, üzerinde modern komuta ve atış kontrol 
sistemleri olan, kendi konum ve istikametini kendisi belirleyerek kısa sürede atış 
görevine hazır hale getirilebilen, en az 17 km menzile atış yapabilme imkân ve 
kabiliyetine sahip, havadan taşınabilir 105 mm hafif çekili, modern obüs sisteminin 
üretimi hedeflenmiştir.  Dünyada pek çok orduda yaygın olarak kullanılan “hafif, 
havadan taşınabilir” obüsün tamamen milli imkânlar dâhilinde geliştirilmesi 
amaçlanmıştır.  

Havadan Taşınabilir 105 mm Hafif Çekili Obüs projesinin yurt içi geliştirme 
yöntemiyle gerçekleştirilmesinin SSM tarafından Mayıs-2008 tarihinde talep 
edilmesine müteakip Kasım-2009 tarihinde SSM ile Ana Yüklenici Sözleşmesi, 
ASELSAN A.Ş. ile Atış Kontrol Sistemi Alt Yüklenici Sözleşmesi imzalanmış olup, 
SSM tarafından 02.02.2010 tarihinde avans ödemesi yapılarak proje resmi olarak 
başlamıştır.  35,3 milyon USD bütçe öngörüsüyle 39 ay olarak belirlenen proje süresi 
içinde, söz konusu obüsün silah sisteminin tasarımı ve imalatının Ağır Silah ve Çelik 

 

 
 

Fabrikası Müdürlüğü, diğer kısımlarının ise Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğü ve 
Maksam Makine ve Maske Fabrikası Müdürlüğü tarafından yapılması 
kararlaştırılmıştır.   

Proje, biri opsiyonel olmak üzere 4 aşamada gerçekleştirilecek şekilde 
planlanmış olup, 3 safhadan oluşan 1.inci aşaması (Kavramsal Tasarım Aşaması)  
Kasım-.2010 tarihinde tamamlanmıştır.  Ön tasarım ve kritik tasarım safhalarını içeren 
2.nci aşama (Detaylı Tasarım Aşaması) ise Nisan-2012 tarihinde proje uygulama 
takvimine uygun olarak tamamlanmış olup SSM onay süreci devam etmektedir.  
Sözleşmeye göre, anılan safha, bu safhaya ait dokümanların SSM tarafından 
onaylanması ile başarıyla tamamlanmış sayılacaktır.  Takvim sıkışıklığı sebebiyle, onay 
süreci devam ederken Aşama-3 Prototip Üretimi ve Kalifikasyon Aşaması kapsamında 
mühendislik çalışmalarında kullanılacak ilk örnek (prototip) üretimleri yapılmıştır.  

Bu arada obüsün kalifikasyon testlerinde kullanılacak ve Kurumda üretim 
kabiliyeti mevcut olmayan 2.000 adet uzun menzilli mühimmat tedariki 2.785 bin Euro 
bedel ile yurt dışından gerçekleştirilmiş ve alt sistem uygunluk ve kalifikasyon 
testlerinin önemli bir kısmı tamamlanmıştır.  

Proje Sürecinde Teknik Taktik İstekleri Dokümanında belirtilen özellikleri 
karşılamak amacıyla sözleşme gereği Kurum tarafından atış tablası ve açık tip kundak 
kollarını içerek şekilde teklif hazırlanmış, tasarım bu yönde gerçekleştirilmiştir.  Ancak, 
Kavramsal Tasarım Aşamasında Proje Yönetim Makamı tarafından kapalı tip kundak 
kolları tasarımı seçilmiş olması yapılan çalışmalarda süreçlerin uzamasına neden 
olmuştur. 

Boran Projesi Dönem-1 Sözleşmesi Proje Uygulama Takvimine göre Mayıs 2013 
tarihinde tamamlanması gereken Boran Projesinin mühendislik prototipleriyle 
gerçekleştirilen deneme atışlarında sorunlar yaşanmış olup, söz konusu eksikliklerin 
giderilmesine yönelik yapılan düzeltme çalışmaları neticesinde proje takviminde 
gecikme yaşanmıştır. Proje bitiş süresi, söz konusu gecikmeler üzerine revize edilerek, 
Şubat-2014 tarihi itibari ile Teknik Veri Paketinin (TVP) SSM’ye sunulmasıyla projenin 
tamamlanması öngörülmüştür.  

Ancak, projede gelinen son durum itibari ile kritik tasarım safhasında teknik 
taktik ve istekler dokümanında belirtilen isteklerin tam olarak karşılanamamasından 
dolayı SSM tarafından yurtiçi firmalardan isteklerin karşılanabilmesi için teknik destek 
ve prototip üretimine yönelik destek alınması Kurumdan talep edilmesi üzerine 
optimizasyon amaçlı teknik destek sağlama ve iyileştirme çalışmaları kapsamında 
mühendislik analizleri ve test ölçümleri hizmet alımı için güncellenen teknik şartname 
çerçevesinde ihale çalışmaları devam etmektedir.  Kabule esas prototiplerin testlerinin 
Eylül 2016 sonunda tamamlanması öngörülmüştür.    

Üretim Hattı Kalifikasyonu Aşaması olan 4.üncü aşama opsiyonel olup, SSM’nin 
kalifikasyonun sözleşme kapsamında ele alınıp alınmayacağı kararına bağlıdır.  Kritik 
Tasarım Dokümanı’nın henüz onaylanmadığı tespit edilmiştir.  

Son olarak kurum SSM’ ye muhatap yazısı ile ağırlık kriteri dışında tüm sözleşme 
yükümlülüklerinin yerine getirildiğini, nihai konfigürasyona ulaşılarak mühendislik 
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analizlerinin tamamlandığından bahisle “Kritik Tasarım Dokümanı” nın onaylanmasını 
talep etmiştir.   

M1 ve M2 tip prototipler üzerinde gerçekleştirilen tasarım doğrulama testlerinin 
başarıyla tamamlanmasıyla birlikte iki adet kabule esas prototip (P1 ve P2) üretilecektir. 
Güncellenmiş Proje Uygulama Takvimi SSM’ ye sunulmuş olup projenin Temmuz-
2017 tarihinde tamamlanması öngörülmektedir. 

Kritik Tasarım Dokümanının onaylanması ve sözleşme değişikliğinin yapılması 
ile kuruma ödeme yapılacak olup böylelikle projenin zamanında bitirilmesi mümkün 
olacaktır. Projede bir aksaklığa meydan vermemek üzere, gerekli tedariklerin 
sağlanması, alt yapı çalışmalarının tamamlanması ve uygun çalışma/çalıştırma 
düzeninin planlanması gerekmektedir.   

Çankırı Silah Fabrikası’nda sürdürülen Havadan Taşınabilir 105 mm Hafif Çekili 
Obüs (Boran) Projesi ile ilgili olarak; “Sözleşme değişikliğine ilişkin çalışmaların 
tamamlanması, kabule esas prototiplerin (P1 ve P2) üretimlerinde bir aksaklığa meydan 
vermemek üzere gerekli tedariklerin sağlanması, alt yapı çalışmalarının tamamlanması 
ve uygun çalışma/çalıştırma düzeninin planlanması” hususu 2015 Sayıştay Raporu’ nda 
önerilmiştir.  Kurum, söz konusu öneriye cevaben; “Havadan taşınabilir 105 mm Hafif 
Çekili Obüs (BORAN) Projesi ile ilgili olarak 2015 yılı Aralık ayında Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM)’ na sözleşme değişikliği için başvuruda bulunulduğunu, kabule esas 
prototiplerin (P1 ve P2) testlerine sözleşme değişikliği sonrasında başlanılacağını ifade 
etmiştir. 

Mevcut durum itibarıyla, üretilen prototip üzerinde yapılan çalışma sonrası, 
ağırlığın 1550 kg olamayacağı tedarik makamınca da kabul edilmiş ve sözleşme 
değişikliğine ilişkin çalışma başlatılmış olup mevcut prototip için Kritik Tasarım Onayı 
aşamasına gelinmiştir.  Kritik Tasarım Onayına müteakip klafikasyon testleri yapılacak 
olup bu testlerin 2017 yılında başlanılması planlanmaktadır.   

T-155 Çekili Obüs (PANTER) Projesi: 
2000’ li yıllardan önce TSK ‘nın mevcut toplarının A.B.D.’ den hibe yoluyla 

alınmış, eski ve kullanım ömürlerini tamamlamış toplar olması üzerine, SSM tarafından, 
milli üretime destek ve teşvikler ile başlatılan atılımların ilki olan PANTER T-155 
Obüsü MKEK tarafından ilk kez 2002 yılında üretilmiştir. 

TSK’ nın ihtiyacı 155 mm, 52 kalibre Çekili Obüs (PANTER) Projesi’ nde 
kullanılan silah sisteminin teknolojisi Singapur’ da yerleşik ODE Firmasından 
alınmıştır.  Alt sistemlerinin resimlendirme ve üretim çalışmaları Kurumun Çankırı 
Silah, Ağır Silah ve MAKSAM Fabrikaları’ nda gerçekleştirilmiştir.  Kullanılan 
mühimmatın özelliğine göre, 18-30-40 km menzile sahip olan obüs hem kendinden 
hareket edebilmekte hem de çekilebilmektedir.  Ağırlığı 18 ton olan Obüs asfalt yolda 
20 km/saat, arazide 14 km/saat ve çekili olarak 60 km/saat hareket kabiliyetine sahip 
olup yeterlilik açısından Dünyanın en önemli obüsleri ile kıyaslanabilir niteliktedir.  5 
kişi ile kullanılabilen PANTER Obüsünde kullanılan mermi ağırlığı 43 kg olup bu 
merminin namlu çıkış hızı 560 metre/saniye’ dir.  Kullanılan NATO Standartı modern 
mühimmatlar ve 155 mm namlusu Kurum tarafından üretilmektedir. 
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analizlerinin tamamlandığından bahisle “Kritik Tasarım Dokümanı” nın onaylanmasını 
talep etmiştir.   

M1 ve M2 tip prototipler üzerinde gerçekleştirilen tasarım doğrulama testlerinin 
başarıyla tamamlanmasıyla birlikte iki adet kabule esas prototip (P1 ve P2) üretilecektir. 
Güncellenmiş Proje Uygulama Takvimi SSM’ ye sunulmuş olup projenin Temmuz-
2017 tarihinde tamamlanması öngörülmektedir. 

Kritik Tasarım Dokümanının onaylanması ve sözleşme değişikliğinin yapılması 
ile kuruma ödeme yapılacak olup böylelikle projenin zamanında bitirilmesi mümkün 
olacaktır. Projede bir aksaklığa meydan vermemek üzere, gerekli tedariklerin 
sağlanması, alt yapı çalışmalarının tamamlanması ve uygun çalışma/çalıştırma 
düzeninin planlanması gerekmektedir.   

Çankırı Silah Fabrikası’nda sürdürülen Havadan Taşınabilir 105 mm Hafif Çekili 
Obüs (Boran) Projesi ile ilgili olarak; “Sözleşme değişikliğine ilişkin çalışmaların 
tamamlanması, kabule esas prototiplerin (P1 ve P2) üretimlerinde bir aksaklığa meydan 
vermemek üzere gerekli tedariklerin sağlanması, alt yapı çalışmalarının tamamlanması 
ve uygun çalışma/çalıştırma düzeninin planlanması” hususu 2015 Sayıştay Raporu’ nda 
önerilmiştir.  Kurum, söz konusu öneriye cevaben; “Havadan taşınabilir 105 mm Hafif 
Çekili Obüs (BORAN) Projesi ile ilgili olarak 2015 yılı Aralık ayında Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM)’ na sözleşme değişikliği için başvuruda bulunulduğunu, kabule esas 
prototiplerin (P1 ve P2) testlerine sözleşme değişikliği sonrasında başlanılacağını ifade 
etmiştir. 

Mevcut durum itibarıyla, üretilen prototip üzerinde yapılan çalışma sonrası, 
ağırlığın 1550 kg olamayacağı tedarik makamınca da kabul edilmiş ve sözleşme 
değişikliğine ilişkin çalışma başlatılmış olup mevcut prototip için Kritik Tasarım Onayı 
aşamasına gelinmiştir.  Kritik Tasarım Onayına müteakip klafikasyon testleri yapılacak 
olup bu testlerin 2017 yılında başlanılması planlanmaktadır.   

T-155 Çekili Obüs (PANTER) Projesi: 
2000’ li yıllardan önce TSK ‘nın mevcut toplarının A.B.D.’ den hibe yoluyla 

alınmış, eski ve kullanım ömürlerini tamamlamış toplar olması üzerine, SSM tarafından, 
milli üretime destek ve teşvikler ile başlatılan atılımların ilki olan PANTER T-155 
Obüsü MKEK tarafından ilk kez 2002 yılında üretilmiştir. 

TSK’ nın ihtiyacı 155 mm, 52 kalibre Çekili Obüs (PANTER) Projesi’ nde 
kullanılan silah sisteminin teknolojisi Singapur’ da yerleşik ODE Firmasından 
alınmıştır.  Alt sistemlerinin resimlendirme ve üretim çalışmaları Kurumun Çankırı 
Silah, Ağır Silah ve MAKSAM Fabrikaları’ nda gerçekleştirilmiştir.  Kullanılan 
mühimmatın özelliğine göre, 18-30-40 km menzile sahip olan obüs hem kendinden 
hareket edebilmekte hem de çekilebilmektedir.  Ağırlığı 18 ton olan Obüs asfalt yolda 
20 km/saat, arazide 14 km/saat ve çekili olarak 60 km/saat hareket kabiliyetine sahip 
olup yeterlilik açısından Dünyanın en önemli obüsleri ile kıyaslanabilir niteliktedir.  5 
kişi ile kullanılabilen PANTER Obüsünde kullanılan mermi ağırlığı 43 kg olup bu 
merminin namlu çıkış hızı 560 metre/saniye’ dir.  Kullanılan NATO Standartı modern 
mühimmatlar ve 155 mm namlusu Kurum tarafından üretilmektedir. 

 

 
 

6 adedi 3. ncü Ana Bakım Merkez Komutanlığı, 35 adedi ise MKE Kurumu 
sorumluluğunda olmak üzere 41 adet Obüsün üretimi tamamlanmıştır. 

Bosch-Rexroth Firması tarafından gerçekleştirilen yürüyüş grubu 
modernizasyonunun doğrulanmasına yönelik testler 06/07.08.2016 tarihinde başarıyla 
gerçekleştirilerek proje başarıyla sonuçlandırılmıştır. 

17/18.04.2017 tarihinde atışlı testleri yapılan PANTER Obüsü 9/12.05.2017 
tarihlerinde yapılan IDEF Fuarında sergilenmiştir. 

K.K.K.’ nın projeye yönelik vereceği karar doğrultusunda, 40 adet mevcut 
obüsün yapılan prototip şeklinde modernize edilmesi veya yapılan iyileştirmeye ilave 
kabiliyetler ile mobil araç üstüne alınması yönünde verilecek karar doğrultusunda 
hareket edilmesi beklenilmektedir.  

T-155 K/M Kundağı Motorlu Obüs (FIRTINA) Projesi: 
Türk mühendisleri ve işçisi tarafından çalışmalarına 1995 yılında başlanan, 2000 

yılında ilk örneği imal edilen FIRTINA Obüsleri, bilgisayar destekli tasarım, analiz ve 
simülasyon programları kullanılarak geliştirilmiştir.  Ana yapısını oluşturan gövde ve 
kulesi balistik korumaya sahip zırh çeliğinden imal edilmiş olup Dünya orduları içinde 
kendi sınıfında çok az silah sisteminde bulunan özelliklere sahiptir.  52 kalibre 
namlusuyla 40 kilometrenin üzerinde atış menzili, silah üstü atış idare bilgisayarı, 
küresel yer bulma, otomatik namlu yönlendirme ve otomatik mermi doldurma sistemleri 
Fırtına Obüsüne yüksek ateş gücü sağlamaktadır.  47 ton ağırlığındaki Obüs her türlü 
arazi şartlarında hareket kabiliyetine sahip olup süratle mevzii değiştirebilmektedir.  
Komutan, sürücü, nişancı, nişancı yardımcısı ve doldurucu olmak üzere 5 kişilik 
mürettebat ile kullanılabilen obüsün azami hızı 66 km/saat’ tir. 

MKE Kurumu ile Azerbaycan arasında Eylül-2010’ da 36 adet T-155 S/P 
Kundağı Motorlu Fırtına Obüsü satışına yönelik bir sözleşme imzalanmış olmasına 
rağmen üretiminde kullanılan Alman menşeili motor ve ABD menşeili transmisyondan 
oluşan güç grubunun satışına ilişkin ilgili ülkelerden izin sağlanamaması üzerine 
sözleşme askıya alınarak bahse konu obüslerin Azerbaycan’a tesliminin sağlanabilmesi 
amacıyla bir taraftan yeni bir güç grubu arayışına girilirken diğer yandan 
yerlileştirilmesi mümkün olan alt sistemlerin yerlileştirme çalışmalarına MSB ve 
K.K.K.’ nın teknik desteği ile başlanılmıştır.  Bu kapsamda;  

- SAPA/İSPANYA-Scania/İSVEÇ tarafından önerilen güç grubunun teknolojik 
olarak alternatiflerinden daha gelişmiş ve gerçekleşmesinin daha hızlı olacağına karar 
verilerek Ocak-2017 tarihinde sözleşme görüşmelerine başlanılmıştır. 

- Ataletsel Navigasyon Sistemi (ANS) alternatifine yönelik olarak 
BSVT/BELARUS Firması ile teknik görüşmeler tamamlanmış olup sözleşme 
görüşmelerine başlanılması planlanmaktadır. 

- Son Kullanıcı Belgesi gerektiren diğer malzemeler için alternatif tedarik 
kaynakları bulunması çalışmalarının prototip onayına müteakip ana alt sistemlerin 
gerçekleşmesi paralelinde tamamlanması planlanmaktadır.  Projenin tamamlanma süresi 
obüs ve mühimmat aracının kalifikasyon testleri dahil 54 ay olarak öngörülmektedir. 
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Kurumca hesaplanan maliyet tutarı 12,5 milyon USD’ nin  K.K.K.’ nca 
karşılanmasına yönelik Bakan Onayı Aralık-2016 tarihinde alınmış olup SAPA 
Firmasının vereceği nihai teklif sonrasında sözleşme görüşmelerine başlanılması 
beklenilmektedir. 

120 mm 55 kalibre Ana Muharebe Tankı (ALTAY) Projesi: 
ALTAY Projesi, (Milli İmkanlarla Modern Tank Üretimi - MİMTÜ) kapsamında 

Savunma Sanayi İcra Kurulu Kararı ile 1 adet prototip üretilmek üzere başlatılmıştır.  
Üreticisi OTOKAR A.Ş. olan Projede, MKE Kurumu tasarımcı - alt yüklenici olarak 
120 mm 55 kalibre Ana Silah Sistemi yapımıyla görevlendirilmiştir.  Proje ile ilgili 
olarak bu güne kadar aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir; 

- 29.07.2008 tarihinde, HYUNDAI-ROTEM firması ile üretim ve teknik destek 
hizmetlerini kapsayan “Teknoloji Transferi Sözleşmesi” imzalanmıştır. 

- 03.11.2008 tarihinde, OTOKAR A.Ş. firması ile “ALTAY Projesi Dönem-1, 
Türk Ana Muharebe Tankı – Prototip Ana Silah Sistemi Tedariki Alt Sözleşmesi” 
imzalanmıştır. 

- SSM’ nca avans ödemesinin yapılmasına müteakip 15.01.2009 tarihinde 
Uygulama Takvimi başlamıştır. 

- 21.10.2015 tarihinde,  Seri Üretim Dönemi için OTOKAR A.Ş. tarafından 
alınan Teklife Çağrı Dosyası kapsamında firmaya 250 adetlik Ana Silah Sistemi fiyat 
teklifi verilmiştir. 

Bugüne kadar 4 prototip üretilmiş ve kış sürüş/atış testleri tamamlanmıştır.  İlk 
etapta 250 adet, toplamda 4 konfigürasyon halinde toplam 1.000 adet üretimi 
planlanmıştır.  Üretilecek olan ALTAY Tankı 65 ton ağırlığında olup 4 kişilik bir 
mürettebat (tank komutanı, nişancı, sürücü, doldurucu) ile kullanılabilecektir.   

Otomatik Bomba Atar AR-GE Projesi; 
Kale Kalıp Firması alt yükleniciliği ile üretimi gerçekleştirilen ve yurt dışına 

satışı yapılan 40 mm MK19 Bomba Atarlarda yaşanan problemler neticesinde, daha 
önce hafifletme amacıyla başlayan proje, MK19 Bombaatar silahının kurum 
imkanlarıyla üretilmesine dönüştürülerek 2015 yılında yeniden AR-GE Projesine 
dönüştürülmüştür. 

2015 yılı Ocak ayında, mevcut teknik resim ve üretim bilgi paketi bilgisayarlı 
ortama taşınmış, ürün ağacı, standart parçalar, kaplama ve malzeme bilgileri 
güncellenmiştir. 

2016 yılı ilk çeyreğinde, kapak ve mermi boğazı isimli parçalar lazer tarama 
yöntemiyle taranmış, tarama ile oluşturulan katı modellerden teknik resimler çıkartılmış 
ve ölçülendirilmiştir.  Bu iki parça dahil olmak üzere 15 adet parça hassas döküm olarak 
tedarik edilmiş, hassas döküm kalıpları da bu çerçevede yaptırılmış, ayrıca Gövde isimli 
parça için bükmeye uygun pres kalıbı yaptırılmış ve üretilen gövdeler atışlı testlerde 
denenmiştir. 

2016 yılı Haziran ayında silahların fabrika seviyesi testleri tamamlanmış, 
Karapınar Atışlı Test Poligonunda 07.10.2016 tarihinde soğuk/sıcak atış, 19/21.10.2016 
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tarihlerinde de soğuk atış testleri yapılarak üretimi yapılan 4 adet prototip silahın 
kalifikasyon testleri doğrulanmıştır. 

Projedeki gecikme üzerine yeni proje takvimi üzerine çalışma başlatıldığı 
görülmüştür. 

Çankırı Silah Fabrikası’nca gerçekleştirilen üretimlere ilişkin genel 
değerlendirme; 
          Kuruluş aşamasında, hedeflenen üretimin özelliği ve Türkiye‘deki yan sanayinin 
gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak, öncelikli olarak uçaksavar topu üretimine yönelik 
olmakla birlikte piyasa ihtiyacı farklı üretimlerin de yapılabileceği büyük tezgâh parkına 
sahip bir tesis oluşturulmuştur.   Ancak, bir yandan uçaksavar topuna yönelik siparişin 
başlangıçtaki hedefler doğrultusunda gelişmemiş olması, diğer yandan bu ürün yerine 
üretim kapasitesine uygun yıllara sâri bir siparişin temin edilememiş olması nedeniyle, 
tesiste kapasitesi ile uyumlu olarak üretim yapılamamaktadır.   

Son yıllarda Panter ve Fırtına gibi yeni projeler ile üretimde bir canlanma 
görülmekle beraber genel anlamda sipariş yetersizliği nedeniyle tesislerdeki tezgâh ve 
donanımın bir bölümünün atıl durumda kaldığı anlaşılmaktadır.   Fabrikanın tezgâh ve 
donanım durumu ile üretim kapasitesi dikkate alındığında, verimli olabilecek üretim 
faaliyeti için önemli ölçüde ilave iş teminine ihtiyaç bulunmaktadır. Atıl kalan 
kapasitenin iç ve dış piyasaya yönelik üretim faaliyeti için kullanılmasına çalışılmakta 
ise de gerek üretim maliyetlerinin yüksekliği, gerek fabrikanın sanayi tesislerinin yoğun 
olduğu yerlerden uzak olması ve tesisteki üretim imkânlarının sanayi çevrelerine 
yeterince tanıtılamaması nedeniyle piyasaya yönelik üretim faaliyetinin geliştirilmesi 
sağlanamamıştır.  

Yapılanma özelliği ve üretim gücü dikkate alındığında, fabrikadaki üretim 
zafiyetinin giderilebilmesi, öncelikle, sürekli ve büyük parti askeri siparişlerin teminine 
bağlı görünmektedir.  Ancak, geçmiş yıllarda tesisteki tezgâhların çalışma durumuna 
ilişkin veriler fabrikanın üretim faaliyetinde yeterli gelişmenin sağlanamadığını 
göstermektedir.   

Fabrikada bulunan 17 atölyede toplam 225 adet tezgâh olup bunların %86’sı 30 
yaşın üzerindedir.  42 tezgâha sahip olan Freze Atölyesindeki 40 tezgâh ile, bunun 
dışında Kesme, Otomat, Delme, Kaynak ve Montaj Atölyelerindeki toplam 46 tezgâhın 
tamamı 30 yaş ve üzerindedir.  Bakım Onarım giderleri 2014’ten bu yana; 2,8 milyon 
Tl’den 2,9 milyon TL’ye 2016 yılında da 3,1 milyon TL’ye yükselmiştir. 

Fabrikanın ileriye dönük üretim hedefleri dikkate alınarak, tezgâh parkının 
ekonomik açıdan değerlendirilmesi ve tezgâhların daha verimli çalıştırılmasına 
yardımcı olabilecek sürekliliği olan başka ürünlerin üretimi için de yönlendirilmesi 
önemli görülmektedir.  

Fabrikanın en önemli ihtiyacı olan 3 adet (850 mm, 1050 mm ve 1800 mm) 5 
eksen CNC Dik İşleme Merkezinin alınması yönünde gerekli yatırımın yapılması 
gerekmektedir. 

2015 yılında üretimi yapılan silah ve parçaların yanı sıra fabrika; AR-GE 
çalışmaları tamamlanan “M 52 T-K/M Obüs Projesi beşik, geri tepme ve irca silindirleri 
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grubu”, “105/35 mm tank eğitimi için namlucuk”, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için 
“25 mm KBB D11 Oerlikon Otomatik Top”, “Kundağı Motorlu Hava Savunma Top 
Sistemi”, “35 mm Silah Komplesi ve Geri Tepme Grubu”, “Sancak 2006 Yivli Setli Av 
Tüfeği” üretim yeteneğine sahiptir. 

İleriki yıllarda yeni siparişler alınamadığı takdirde önemli ölçüde atıl kapasite 
yaratılma riski söz konusudur.  Konu ile ilgili AR-GE ve fabrika üretim yeteneğinin 
kullanılabilirliği faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar devam etmekte olup, bunlar; 
“Havadan Taşınabilir 105 mm Hafif Çekili Obüs Projesi (BORAN)” ve “40 mm 
Otomatik Bomba Atar İyileştirme” Projeleridir.   

Fabrikanın sorunları MKEK bünyesinde genel olarak yaşanan sorunlarla 
örtüşmektedir.   

Fabrikaya alınan personelin hizmet içi ve mesleki eğitimleri programlar dâhilinde 
yapılmakta ve bu personelin uzun yıllar daha verimli ve üretken çalışması 
hedeflenmektedir.  Ancak bu personel, taşradaki ücretleri merkeze göre özendirici 
olması, sosyal olanakların sınırlı olması, merkezde olduğu gibi taşrada kreş 
bulunmaması, eşlerinin bulundukları taşrada iş bulamaması gibi nedenlerle Genel 
Müdürlüğe veya ücreti yüksek diğer kurumlara geçme çabasına girmekte ve imkân 
buldukları anda nakil veya istifa yoluyla işlerinden ayrılmaktadırlar. 

Fabrikanın fason alımları tamamen KİK’e göre yapılmaktadır.  En düşük fiyatı 
veren firmaların ihaleleri kazanıyor olması, fakat bu firmaların genellikle tedarik 
kabiliyetlerinin bulunmaması nedeniyle üretimde aksamalara neden olmaktadır. 

Diğer yandan, bir ürünün üretimi sırasında birden çok alt yüklenici 
kullanılabilmekte ve siparişi verilen alt komplelerin kabulü ilgili fabrikalarca teknik 
şartnamelere göre yapılmaktadır.  Daha sonra nihai üründe herhangi bir parça/montaj 
nedeniyle müşterinin kabulünü engelleyecek bir hata oluşması durumunda ürün 
bedelinin müşteri tarafından ödenmeme durumu ortaya çıkmaktadır.  Böyle bir durum 
ise yalnızca hataya neden olan alt yüklenici/fabrikanın değil çalışılan bütün 
yüklenicilerin de ödeme alamamasına neden olmaktadır.  Bu nedenle seçilecek alt 
yüklenicilerin finansal gücünün fazla olması gerekmektedir. 

Tezgâhların eski olmasından dolayı istenilen hassasiyette üretim yapılamamakta, 
fire, hurda ve tashih oranı artmakta, bu nedenle maliyetler artmakta ve siparişlerin 
termin süreleri uzamaktadır.  Finansman yetersizliği nedeniyle istenilen ölçüde modern 
tezgâh alımı yapılamamaktadır. 

Fabrikanın daha etkin ve verimli çalışabilmesine yönelik bir yapıya 
kavuşturulması hususu, Kurumun yeniden yapılanması konusundaki çalışmalar 
kapsamında değerlendirilmelidir. 

Çankırı Silah Fabrikası’nın 2016 yılı faaliyetleri sonrasında, net satış tutarı geçen 
yıla göre %56 oranında azalarak programın %31’i düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Çankırı Silah Fabrikasının 2014 yılı dönem zararı 12,3 milyon TL iken bu zarar 
2015 yılında 8,4 milyon TL azalarak 3,9 milyon TL’ye inmiştir.  2016 yılı için 3,8 
milyon TL öngörülmesine karşılık zarar 13,8 milyon TL’ ye yükselmiştir. 

124 Sayıştay   
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Ağır Sınaî ve Teçhizat Fabrikası olarak temeli atılan ancak daha sonra silah 
fabrikasına dönüştürülen fabrikada atölyelerin yüksekliği 15 metreyi bulmaktadır.  Bu 
nedenle yüksek ısınma giderleri oluşan fabrikanın enerji harcamalarının düşürülmesi 
amacıyla, buhar kazanlarına otomatik yüzey ve dip blöf sistemi kurumuna yönelik 
başlatılan yatırım çerçevesinde ihale çalışmaları devam etmektedir.  Bu sistemin 
tamamlanmasıyla önemli miktarda su, yumuşatıcı kimyasallar ve yakıt tasarrufu 
sağlanmış olacaktır.   
           Bunun yanı sıra, enerji verimliliğini artırmak amacıyla ısı santraline 1 km 
uzaklıkta bulunan lojmanlarda enerji tasarrufu sağlamak üzere ısı yalıtımı ve pencere 
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yatırımlarına gerek duyulmaması neticesinde yıllık çelik blok üretim kapasitesi 2014 
yılına gelindiğinde 25.000 tona düşmüştür.  Dövme tesisinde 8.000 tonu 3.000 tonluk 
preste, 12.000 tonu sürekli dövme tesisinde, 1.000 tonu küçük pres ve çekiçlerde olmak 
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üretebilecek dövme tesisi bulunmaktadır. 
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Fabrikanın çelikhane ünitesi 2015 yılı Nisan ayında kapatılmıştır. Yeni 
çelikhanenin hizmete 2017 yılı içerisinde alınacak olması nedeniyle 2016 yılı için 
üretim programı yapılmamış ve dolayısıyla üretim yapılmamıştır. 

Mevcut durum itibarıyla; 
- Elektrikli Ark Ocağı:  Sökülüp ihraç edilmiştir. 
- ESU – Elektro Curuf Altında Ergitme: Bakım işlemleri yapılarak çalışır duruma 

getirilmiştir. 35 mm Uçaksavar namlusu üretiminde ve 76 mm Deniz topu namlu 
ve ceketi  üretiminde kullanılacaktır. 

- 3000 Tonluk Serbest Dövme Presi, GFM Radyal Dövme Tesisi, GFU Bomba 
gövdesi dövme Tesisi ve Yatay ve Dikey Isıl İşlem Tesisi üretime devam 
etmektedir. 

 Kuruluşun Çelik bölümündeki üretimler ile Kapasite Kullanım Oranları  aşağıda 
gösterilmiştir. 

Tablo : 25-Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Çelik Bölümü Üretimleri 
 

Üretim Türü 

 

Ölçü 

2015 yılı 

Gerçek-
leşen 

2016 yılı Gerçekleşme % 

Program Gerçek-
leşen 

Program
a göre 

2015 e 
göre 

Ark Ocağı (Çelik blok) Ton 1.429 - - - - 

ESU Bloğu  (Cüruf altında ergitme) Ton 22 104 - - - 

Büyük Ebat Dövme Çelik Malzeme  
(3000T pres) 

 
Ton 2.044 2.706 1.855 69 90 

Küçük Ebat Döv. Çelik Malz. (GFM) Ton 416 532 499 94 120 

Kalıpta Dövme Çelik  Malz Ton - 20 20 100 - 

Soğuk Çekme İşlemi Ton 27 50 57 114 211 

Isıl işlem Ton 138 231 104 45 75 

GFU bomba 
dövme 

500 lb.lik 
Adet 

- 5.000 1.804 36 - 

2000 lb.lik - 5.000 214 4 - 

 
Tablo : 26-Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Çelik Bölümü Kapasite Kullanım Oranı 

Üretim Yeri Üretimin Adı Ölçü Yıllık 
Kapasite 

2016 Yılı 
Gerçekleşen 

Üretim  

KKO 
(%) 

Çelikhane Çelik Blok Ton 25.000 -         - 
ESU Çelik İngot Ton 2.000 - - 
3.000 T.Pres Büyük ebat Döv.Çelik Malzeme Ton 8.000 1.855 23 
GFM Küçük Ebat Döv. Çelik Malzeme Ton 12.000 499 4 
K.Pres ve Çekiçler   Kalıpta Şekil Döv.Çelik Malzeme Ton 1.000 20 2 
Isıl işlem Isıl İşlem.Malzeme Ton 550 104 19 

2016 yılında; 
  -   Elektrikli Ark Ocağının sökülüp ihraç edilmesi nedeniyle Çelik Blok imalatı 
bulunmamaktadır.  
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           -    ESU Tesisinin üretimine Nisan-2015 tarihinde son verilmiştir. 
 -  3.000 tonluk pres ünitesinde geçen yıla göre %10 azalışla ve programın 

%31altında 1.855 ton büyük ebat dövme çelik malzeme üretilmiştir.   
 -  Küçük ebat dövme çelik malzeme üretiminde ise programın %6 altında 

kalınmakla birlikte geçen yıla göre %20 artışla 499 ton üretim yapılmıştır. 
- Soğuk Çekme işlemi %111 artışla 57 ton, 
- Isıl işlem ise %25 azalışla 104 ton olarak gerçekleşmiştir. 
Geçen yıl üretimi yapılmayan; 
- Kalıpta Dövme Çelik Malzeme üretimi programlandığı gibi, 20 ton, 
- GFU Bomba Dövme 500  lb.lik; 1.804 ton ve 2000 lb.lik 214 ton üretilmiştir. 
- Çelikhane;  
Yurt içindeki tesislerde üretilen ham çelik miktarı 30-35 milyon ton civarlarında 

olup bu yıla kadar MKEK bu talebin çok az bir kısmını karşılayabilmiştir.  
Kuruluş aşamasından beri askeri siparişler çelikhane ve haddehanedeki üretim 

faaliyetlerinde ağırlıklı olarak yer almış, üretim imkânları çerçevesinde piyasadan da 
sipariş alınmıştır.   Ancak gelişen süreç içinde tesiste modernizasyonun yapılmaması, 
çelik kalitesinin rekabet edilebilir düzeye çıkarılamamış olması gibi nedenlerle 
fabrikanın hem askeri ürünlere, hem de piyasaya yönelik üretim faaliyetleri olumsuz 
etkilenmiştir.   

2006 yılında Çelikhane Atölyesindeki 1 adet 25 tonluk BBC Ark Ocağı, 1 adet 7 
tonluk TIBB Ark Ocağı hurdaya ayrılmıştır.  Bu nedenle yıllık kapasite 60.000 ton/yıl’ 
dan 25.000 ton/yıl’a düşmüştür.  Ayrıca, 2015 yılı Nisan ayında yeni çelikhane yatırımı 
projesi başlamış olup mevcut çelikhanedeki üretim durdurulmuş, 1 adet 25 tonluk ASEA 
Ark Ocağı ve diğer tesisler hurdaya ayrılmıştır. 

Ark ocaklarının teknolojik olarak eskimiş durumda olması, yeterli işçi olmaması 
nedeniyle 3 vardiya çalışılamaması, bu nedenle sürekli döküm alınamaması, ayrıca 
sekonder metalürji ve bu kapsamda vakum tesisleri olmaması nedeniyle üretilen çelik 
blokların malzeme temizlik derecesinin yeterli olmaması ve çelikteki hidrojen 
miktarının arzulanan düzeyin altına çekilememesinin yanı sıra yeni çelikhane yapımına 
karar verilmesi sonrası gerekli yatırımların yapılmaması nedenleriyle, üretim sırasında 
daha fazla sarf malzemesi ve enerji kullanılıyor olması gibi olumsuzlukların  “Yeni 
Çelikhane Yapımı” yatırımının tamamlanmasıyla tamamen giderilmesi 
beklenilmektedir. 
 2013 yılı Yatırım Programında “Çelikhane Modernizasyonu ve Mono-blok 
Tekerlek Üretimi” projesi için; “Revize Fizibilite Etüdü Kalkınma Bakanlığınca 
onaylanmadan harcama yapılamaz” dipnotu yer almıştır. Dipnot doğrultusunda fizibilite 
etüdü revize edilerek Kalkınma Bakanlığına sunulmuş, Kalkınma Bakanlığının 
12.12.2013 tarihli yazısı eki 10.12.2013 tarihli ve 2013/31 sayılı Yüksek Planlama 
Kurulu Kararında projeden mono-blok teker üretiminin çıkarılarak proje adının “Yeni 
Çelikhane Yapımı” olarak revize edildiği bildirilmiştir.   
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 Çelikhane Modernizasyonu için 2011 yılında yapılan ihalenin iptal edilmesi 
sonrasında Haziran-2012 tarihinde çıkılan ihalede gelen tekliflerin değerlendirilmesi 
çalışmaları ancak Eylül-2014 tarihinde tamamlanabilmiştir.  İhaleyi kazanan İtalyan 
Danieli Firması ile 14.04.2015 tarihinde toplam 62,4 milyon EURO bedelli “Anahtar 
Teslimi Çelikhane Sözleşmesi” imzalanmıştır.  
 Yeni çelikhane yatırımının tamamlanması ile eski çelikhanede karşılaşılan 
sorunlar giderilmiş olacaktır.  Tamamen yeni teknolojilere sahip elektrik ark ocağı, pota 
ocağı, vakum altında gaz giderme üniteleri, döküm alma holü, toz toplama ve filtreleme, 
devir-daim soğutma suyu ve elektrik kompanzasyon üniteleri kurulacak olup daha 
kaliteli ve daha düşük maliyette, namlu çeliği, vasıflı çelik, takım çeliği ve paslanmaz 
çelik üretimi yapılması ile pazar payının artırılması mümkün görülmektedir.   
 Çelik malzemelerin temizlik derecesi artacak çelik malzemelerin çatlamasına yol 
açan hidrojen miktarı arzulanan seviyeye (2 ppm in altına ) indirilecektir.  Ayrıca üretim 
miktarı günde 1 dökümden 18 döküme (3 vardiya) çıkacağından üretim sırasında döküm 
başına daha az sarf malzemeleri ve enerji kullanılması nedeniyle maliyetler önemli 
ölçüde düşecektir. 

2017 yılında devreye alınması beklenilen yeni çelikhane ünitesinde, 129 işçi ve 
8 teknik personel ile 3 vardiya düzeninde çalışılarak yılda yaklaşık 120.000 ton sıvı çelik 
ve yaklaşık 84.000 ton uç mamul dövme çelik üretimi yapılabilecektir. 

Tesisin tam kapasitede çalışabilmesi için kuşkusuz gerekli hammaddenin uygun 
bir şekilde ve sürdürülebilir olarak sağlanması önemlidir. Hammadde temininde 
bugünden itibaren pazar araştırması yapılarak gerekli bağlantıların yapılması yönünde 
girişimlere başlanılmasında yarar görülmektedir. 
            -  ESU (cüruf altında ergitme) Tesisi; 
 Mevcut sistemde ark ocaklarından çıkan dökme çelik blokun cüruf altında 
ergitilerek nitelik kazanmasını sağlayan ESU (cüruf altında ergitme) tesisinin, başta 
elektronik donanımı olmak üzere günün teknolojisine uygun olarak modernize edilerek 
ürün kalitesinin ve çalışma verimliliğinin yükseltilmesi amacıyla yapılan 
modernizasyon projesi 2000-2001 yıllarında tamamlanmış, ancak finansman darboğazı 
nedeniyle uygulama aşamasına geçilememiştir.   
 Çelik kalitesinin yükseltilmesine ilişkin olarak alternatif vakum sistemi yatırım 
programına alındığından ve tesisten sadece özellik isteyen parçalara ait ham malzemeler 
geçirildiğinden, modernizasyon gündemden çıkarılmış ve ESU Tesisinin üretimine 
Nisan-2015 tarihinde ara verilmiştir.  Ancak TSK nın ihtiyacı olarak 35 mm uçak savar 
namlusu 2017 yılı ihtiyacı olarak gündeme  getirilince tesis bakımdan geçirilerek üretim 
yapılabilir hale getirilmiştir.  2017 yılı içerisinde TSK ihtiyacı kadar 35 mm namlu 
malzemesi üretimi yapılacaktır. Ayrıca Deniz kuvvetlerinden gelmesi beklenen 76 mm 
lik deniz topu namlusu ve çeketi talebi içinde tesisin kullanılması gerekecektir.  ESU 
tesisi çalışabilir durumda olduğundan tesisin daha uzun yıllar silah ve özel malzeme 
taleplerinde kullanılacağı düşünülmektedir. 
 -Dövme Atölyesi: 
 Dövme atölyesinde, 3.000 tonluk serbest dövme presi ve GFM sürekli dövme ve 
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ısıl işlem tesisleri bulunmaktadır. Dövme atölyesindeki ısıl işlem tesisi yoğun bir şekilde 
çalışmaktadır. Pres tesisi öncelikle silah ve mühimmat çelikleri olmak üzere piyasanın 
istediği muhtelif dövme çelikleri üretmeye devam etmektedir. GFM tesisi havan 
namluları başta olmak üzere tüfek namlu malzemeleri ve piyasanın istediği küçük çaplı 
malzemeleri üretmeye devam etmektedir. Teknolojik olarak iyi durumda olması yanında 
serbest dövme üretimi olarak da tekel durumundadır.   
 Fabrikaya, SSM finansmanı ile ALTAY projesi kapsamında CNC tezgâhları ve 
dikey ısıl işlem (dikey sulama) tesisi eklenmiştir.  2016 yılında; 20 adet 81 mm Havan, 
7 adet 76 mm Deniz Topu Namlusu, 100 adet 60 mm Havan, 2 takım 155 mm Fırtına 
Silah Sistemi, 1 takım 120 mm havan, 116 kalem Muhtelif Silah Yedekleri imal edilmiş, 
80 ton MPT 76 Tüfek Namlusu 28 mm-38 mm Isıl İşleme tabii tutulmuştur. 
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malzemeler ve mühimmat malzemeleri aksama olmadan karşılanmaya çalışılmaktadır. 
GFM ve 3000 Tonluk presin çalıştırılabilmesi için gerekli olan, Ağır Ağır Silah ve Çelik 
Fabrikası Müdürlüğünce belirlenen muhtelif kalitelerdeki ham çelik bloklar da ihale 
yöntemiyle temin edilmekte ve  üretim faaliyeti devam ettirilmekte ve piyasanın ve 
özellikle fabrikanın anlaşmalı satıcılarının ihtiyaçları karşılanarak fabrikanın piyasadaki 
konumu muhafaza edilmektedir. 

Mevcut durumda, işletmede, Serbest dövme (3.000 tonluk pres), GFM sürekli 
dövme tezgahları, GFU bomba gövdesi dövme tesisi , çekiç ve ısıl işlem üniteleri 
çalışmakta, ayrıca,  soğuk çekme atölyesinde bulunan kabuk soyma - doğrultma 
ünitelerinde Hafif Silah fabrikasının ihtiyacı olan 28mm, 38 mm ve 54 mm namlu 
malzemeleri üretilmeye devam etmektedir.  Çalışan ünitelerde de kapasitenin altında bir 
üretim seyri görülmektedir.  Blok haddehanesi kütük taşlama tezgahı dışında 
boşaltılmış, çubuk haddehanesinde ise mono-blok üretim tesisi kurulması 
planlanmaktadır.  Yine, yay atölyesinde bulunan GFU bomba dövme tesisi işletmeye 
alındığı 2001 yılından beri kapasitesinin oldukça altında çalışmaktadır. GFU bomba 
dövme tesisi 2017 yılı itibarı ile yıllık 9000 adet 500 lük ve 2000 librelik şipariş almış 
durumdadır ve halen yoğun çalışmaktadır. 
 Ağır Silah Bölümü: 

Fabrikanın, en önemli bölümü olan top atölyesinde modernizasyon çalışmaları 
yapılmış olmakla beraber, diğer atölyelerin çoğu teknolojik yönden eski olup, bir 
bölümü de kapanmıştır.  

Top Atölyesi; 
Fabrikanın kuruluş amacı doğrultusunda üretim faaliyeti gösteren özel tezgah ve 

donanımları içeren Top AtölyesiFabrikanın en önemli üretim ünitesidir.   
Kuruluşundan itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Ağır Silah ihtiyacı dikkate 

alınarak bu birimin modernizasyon ihtiyacı ön planda tutulmuş, bu kapsamda, 1984 
yılında, top atölyesine, 105 mm’lik tank topu üretimini gerçekleştirebilecek tezgah ve 
donanımlar ilave edilmiş,  daha sonra yapılan modifikasyon çalışmaları ile tesis 120 mm 
ve 155 mm’lik silah sistemlerini de üretebilecek hale getirilmiş, bu şekilde işletmenin 
sivil amaçlı üretimden askeri amaçlı üretim yapan bir konuma yönelmesi sağlanmıştır.   

Silah üretim atölyesinde bulunan Mekanik ve Hidrolik Otofretaj Tesisi silah 
namlu üretiminde kullanılmaktadır. 

Teknolojik olarak iyi bir seviyede olan top üretim tesisinde MSB’nin çok önemli 
Ağır Silahlarının üretimi uygun kalitede yapılabilmektedir.   

Ağır silah üretiminde bilgi ve deneyimli olan kuruluşun tesislerin işlerliğini 
sağlıklı bir şekilde sağlamak ve askeri ürün teslimatlarını süresi içinde üretmek için, 
üretim planlama, kalite kontrol ve bakım onarım hizmetlerini etkili bir şekilde yerine 
getirmesi, bunun için gerekli çalışma ve çalıştırma düzenini sağlaması, diğer yandan 
yeni ürünlere yönelik AR-GE çalışmalarını, Mühendislik Hizmetlerini etkili bir şekilde 
sürdürmesi gerekmektedir.   

Bu kapsamda başlatılan BORAN ve ALTAY projeleri halen devam etmektedir. 

130 Sayıştay   



 

 
 

malzemeler ve mühimmat malzemeleri aksama olmadan karşılanmaya çalışılmaktadır. 
GFM ve 3000 Tonluk presin çalıştırılabilmesi için gerekli olan, Ağır Ağır Silah ve Çelik 
Fabrikası Müdürlüğünce belirlenen muhtelif kalitelerdeki ham çelik bloklar da ihale 
yöntemiyle temin edilmekte ve  üretim faaliyeti devam ettirilmekte ve piyasanın ve 
özellikle fabrikanın anlaşmalı satıcılarının ihtiyaçları karşılanarak fabrikanın piyasadaki 
konumu muhafaza edilmektedir. 

Mevcut durumda, işletmede, Serbest dövme (3.000 tonluk pres), GFM sürekli 
dövme tezgahları, GFU bomba gövdesi dövme tesisi , çekiç ve ısıl işlem üniteleri 
çalışmakta, ayrıca,  soğuk çekme atölyesinde bulunan kabuk soyma - doğrultma 
ünitelerinde Hafif Silah fabrikasının ihtiyacı olan 28mm, 38 mm ve 54 mm namlu 
malzemeleri üretilmeye devam etmektedir.  Çalışan ünitelerde de kapasitenin altında bir 
üretim seyri görülmektedir.  Blok haddehanesi kütük taşlama tezgahı dışında 
boşaltılmış, çubuk haddehanesinde ise mono-blok üretim tesisi kurulması 
planlanmaktadır.  Yine, yay atölyesinde bulunan GFU bomba dövme tesisi işletmeye 
alındığı 2001 yılından beri kapasitesinin oldukça altında çalışmaktadır. GFU bomba 
dövme tesisi 2017 yılı itibarı ile yıllık 9000 adet 500 lük ve 2000 librelik şipariş almış 
durumdadır ve halen yoğun çalışmaktadır. 
 Ağır Silah Bölümü: 

Fabrikanın, en önemli bölümü olan top atölyesinde modernizasyon çalışmaları 
yapılmış olmakla beraber, diğer atölyelerin çoğu teknolojik yönden eski olup, bir 
bölümü de kapanmıştır.  

Top Atölyesi; 
Fabrikanın kuruluş amacı doğrultusunda üretim faaliyeti gösteren özel tezgah ve 

donanımları içeren Top AtölyesiFabrikanın en önemli üretim ünitesidir.   
Kuruluşundan itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Ağır Silah ihtiyacı dikkate 

alınarak bu birimin modernizasyon ihtiyacı ön planda tutulmuş, bu kapsamda, 1984 
yılında, top atölyesine, 105 mm’lik tank topu üretimini gerçekleştirebilecek tezgah ve 
donanımlar ilave edilmiş,  daha sonra yapılan modifikasyon çalışmaları ile tesis 120 mm 
ve 155 mm’lik silah sistemlerini de üretebilecek hale getirilmiş, bu şekilde işletmenin 
sivil amaçlı üretimden askeri amaçlı üretim yapan bir konuma yönelmesi sağlanmıştır.   

Silah üretim atölyesinde bulunan Mekanik ve Hidrolik Otofretaj Tesisi silah 
namlu üretiminde kullanılmaktadır. 

Teknolojik olarak iyi bir seviyede olan top üretim tesisinde MSB’nin çok önemli 
Ağır Silahlarının üretimi uygun kalitede yapılabilmektedir.   

Ağır silah üretiminde bilgi ve deneyimli olan kuruluşun tesislerin işlerliğini 
sağlıklı bir şekilde sağlamak ve askeri ürün teslimatlarını süresi içinde üretmek için, 
üretim planlama, kalite kontrol ve bakım onarım hizmetlerini etkili bir şekilde yerine 
getirmesi, bunun için gerekli çalışma ve çalıştırma düzenini sağlaması, diğer yandan 
yeni ürünlere yönelik AR-GE çalışmalarını, Mühendislik Hizmetlerini etkili bir şekilde 
sürdürmesi gerekmektedir.   

Bu kapsamda başlatılan BORAN ve ALTAY projeleri halen devam etmektedir. 

 

 
 

- Dişli üretim atölyesi;  
Fabrika ürünlerinin dişli ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş olan dişli üretim 

atölyesi yılda 350.000 adet dişli üretim kapasitesi ile uzun yıllar piyasaya yönelik olarak 
çalışmıştır.  Dişli imalat sektöründe rekabet koşulları çok yoğun yaşanmakta olup, 
fabrikanın emek yoğun ağırlıklı, seri üretim özelliği olmayan pahalı üretim modeli ile 
bu sektörden pay alması güçleşmiştir.  Rantabl çalıştırılma imkanı kalmayan bu atölyede 
de üretim faaliyeti durdurulmuş, tezgahların büyük bölümü makine imalat atölyesine 
taşınmıştır.  Dişli atölyesinin de işlevsiz kalması üzerine Dişli üretim atölyesi top montaj 
atölyesine dönüştürülmüştür. 

- Takım tezgahları üretim hattı;  
Takım tezgahları üretim hattı da önemli ölçüde atıl vaziyette bulunmaktadır. 
- Makine imalat atölyesi;  
Kamu kuruluşları için talaşlı imalatların da yapıldığı Makine İmalat atölyesinde 

Fırtına silah sisteminin küçük parçaları için takım tezgahlarına ait delik delme, torna, 
indüksiyon, taşlama gibi tezgahlar kullanılmaktadır. Silah sistemleri aksamlarının 
üretildiği makine imalat atölyesinde tezgah parkının bir bölümünün eski ve ekonomik 
ömrünü tamamlamış olması ile modern tezgahlara göre üretim maliyetlerinin yüksek, 
işleme hassasiyetlerinin düşük olduğu görülmektedir.   

Ağır silah bölümünde yapılan üretimler ve Kapasite Kullanım Oranları ,aşağıda 
gösterilmiştir. 

Tablo : 27-Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Ağır Silah Bölümü Üretimleri 

Üretim Türü Ölçü 
2015 Yılı 
Gerçek-

leşen 

2016 Yılı Gerçekleşme % 

Program 
Gerçek
-leşen 

Programa 
Göre 

2015’e 
Göre 

60 mm JT1 Komando Havanı Adet - 160 100 63 - 
81 mm UT1 (Yivsiz) Havan Adet 20 20 20 100 100 
82 mm Havan Namlu Tasl. Adet - - - - - 
82 mm Havan Topuz  Tasl. Adet - - - - - 
120 mm HY12 (Yivli) Havan Adet - 20 - - - 
155 mm 39 kal. Silah sistemi Adet - - - - - 
155 mm 52 kal. Panter  (Çekili) Adet - - - - - 
155 mm 52 kal. Fırtına 
 (Kundağı Motorlu) 

Adet - 22 2 9 - 

105 mm M68 T1 Namlu Adet - - - - - 
120 mm 44 kal. (M60 A1) Adet - - - - - 
120 mm 55 kal. (ALTAY) Adet - - - - - 
76 mm/62 Deniz Topu Namlu Adet 8 8 - - - 
76 mm/62 Deniz Topu Ceket Adet - - - - - 
60 mm Selamlama Topu (Yivsiz) Adet - - - - - 
105 mm Obüs (Boran) Adet - - - - - 
Havan Yedek Parçaları Kalem - 70 70 100 - 
Fırtına Yedek Parçaları Kalem - 43 46 107 - 
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Tablo : 28- Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Ağır Silah Bölümü Kapasite Kullanım Oranları 

Üretim Yeri Üretimin Adı Ölçü Yıllık 
Kapasite 

Gerçekleşen 
Üretim 

KKO 
(%) 

Mekanik   
Atölye   

52 kal. Silah Sis.PANTER 
52 kal. Silah Sis.FIRTINA 
M60 A1 Silah Sistemi 

Tk. 60 - - 

Altay Silah Sistemi Tk 60   
60 mm’lik Havan Ad. 1.500 100 7 
81mm’lik Havan Ad. 400 20 5 
120 mm’lik Havan Ad. 120 - - 

Son yıllarda siparişlerin azalması sonucu 2011’de 8, 2012’de 5, 2013’de 2, 
2014’de 3, 2015’de 2 ve 2016’ da 3 farklı cins kalemde üretim yapılmıştır.   

Havan üretimi; 
60 mm JT1 Komando Havanı Stok Sipariş olarak 100 adet üretilmiş ve atış 

testlerine hazır hale getirilmiştir. 
81 mm UT1 Yivsiz Havan 20 adet olarak üretilmiş ve sipariş sahibi Bahreyn’e 

teslim edilmiştir. 
120 mm HY12 Yivli Havan için beklenen sipariş gelmediğinden üretim 

yapılamamıştır. 
Tank silah sistemleri; 
105 mm M68 T1 Namlu üretimi;  Bahreyn den beklenen sipariş 2017 yılında 

gelmiştir. Üretime başlanmıştır. Namluların malzemeleri dövülmüş ve mekanik 
işlemeleri devam etmektedir 

120 mm 44 kalibre -  M60 A1 üretimi;  2002 yılında başlatılan  M60 A1 Tank 
Modernizasyon Projesi kapsamında 120 mm silah sisteminin üretimi Kurumca yapılarak 
2009’da 170 takım siparişin tamamı karşılanmıştır. M60 A1 Silah Sistemi üretimleri 
2011 yılından bu yana, sipariş gelmemesi nedeniyle üretilmemiştir.  

2017 yılında 12 adet M60 tek namlu siparişi  KKK (Kayseri) den alınmış ve 2017 
yılında üretime başlanılmıştır. Namluların malzemeleri dövülmüş ve mekanik işlemeleri 
devam etmektedir. 

 120 mm 55 kalibre – ALTAY Silahı üretimi;  AR-GE çalışması tamamlanan 
Altay Silah sistemi seri üretimi için 21.05.2015 tarihinde Otokar firmasına teklif 
verilmiş olup sipariş beklenmektedir.  

PANTER Obüsleri; 
52 kal. 155 mm Silah Sis. PANTER üretimi 2011 yılından bu yana sipariş 

gelmemesi nedeniyle yapılmamıştır. 
KKK tarafından üretilen PANTER Obüslerine ait 52 kal. 155 mm silah sistemleri 

Kurumca karşılanmaktadır. Ancak son 5 yıldır sipariş alınamaması atıl kapasitenin 
oluşmasına yol açmaktadır.  
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KKK ile 25.04.2016 da, “T-155 panter çekili obüslerinin bakım/onarım, yedek 
parça ve sahra genel hizmet desteği alım” işine ilişkin sözleşme 2016-2018 yılları 
arasında geçerli olmak imzalanmıştır. 

2016 Yılında panter üretimi yapılmamıştır. Ancak modernize edilen bir adet 
panter araç üstüne monte edilerek “Yavuz” adı altında İDEF Silah fuarında tanıtımı 
yapılmıştır. KKK dan herhangi bir talep alınmamış olup yeni siparişler beklenmektedir. 

FIRTINA Obüsleri; 
KKK tarafından üretilen Fırtına Obüslerine ait 155 mm-52 kalibre silah sistemleri 

Kurumca karşılanmaktadır.  2005-2012 yılları arasında muhtelif sözleşmeler 
kapsamında FIRTINA Silah Sistemi siparişi alınmış olup, son dönemde 2011’de 44 tk., 
2012’de 4 tk. ve 2013’de 36 tk. üretim yapılarak siparişlerin teslimatı tamamlanmıştır.  

Yılda 35 takım üretilecek şekilde 4 yılda teslim edilmek üzere toplam 140 takım 
FIRTINA SİLAH SİSTEMİ için MSB’ den SİPARİŞ alınması amacıyla görüşmeler 
devam etmektedir. Ukaynadan gelmesi muhtemel siaparişe hazırlık olmak üzere 2 takım 
fırtına silah siatemi stok siparişi açılmış ve 2016 yılında 2 takım üretimi büyük ölçüde 
tamamlanmıştır. 2017 yılında atışlı testleri tamamlanacaktır. 

KKK dan toplam 42 adet fırtına namlusu siparişi alınmıştır. Yıllara sari olarak 
2017 yılı sonuna kadar 12 adet, 2018 yılında 18 adet 2019 yılında 12 adet fırtına namlusu 
üretimi yapılacaktır. Bu namluların malzemelerinden 12 adedi halen dövülmüş 
durumdadır.  Mekanik üretimleri devam etmektedir. 

72/62 Deniz Topu Namlu üretimi;  
2015 yılında Deniz Kuv. Kom.’dan gelen 7 adet, Mühimmat Fabrikasından 

alınan 1 adet sipariş olmak üzere  8 adet üretilmiştir. 
52 kal. 155 mm Silah Sis. PANTER Silah Sistemi üretimleri 2011 yılından bu 

yana, 120 mm’ lik Havan 2012 yılından bu yana, Cer Kancası, Koşum Takımı ve 
Selamlama Topu üretimleri ise 2013 yılından bu yana, sipariş gelmemesi nedeniyle 
üretilmemiştir. 

2011 yılında; 644 ad. cer kancası ve 1.014 tk. koşum takımı, 2012 yılında da; 406 
ad. cer kancası ve 486 tk. koşum takımı siparişi üretilip TCDD’ ye teslim edilmişken, 
2013 yılından bu yana siparişlerin tamamen kesilmesinin nedenlerinin TCDD yetkilileri 
ile temasa geçilerek araştırılması önem kazanmaktadır.   

TÜLOMSAŞ A.Ş.’ye 11.10.2016 tarihinde Cer Kancası için teklif verilmiş ancak 
sipariş alınamamıştır. 

Diğer yandan, bilhassa 120 mm Havan, 81 mm Havan ve bu havanlara ait yedek 
parça üretimi ile 500 lb MK82 Bomba Gövdesi ve 2000 lb MK 84 Bomba Gövdesi 
üretimlerinin işçilik sürelerinin uzunluğu ve malzeme tedarikinde yaşanan zorluklar göz 
önünde tutularak üretim terminlerinin uzun süreli verilmesi nedeniyle bu silahlarla ilgili 
verilen teklifler değerlendirme dışı kalmaktadır. Bomba Gövdesi üretimlerinde gecikme 
yaşanmaması ve stoka boru alımı için Yönetim Kurulumuz 1000 Ad. 500 lb MK82 
bomba borusu ve 1000 ad. 2000 lb. MK84 bomba borusu alımı için yetki vermiştir.  
Alınan yetki doğrultusunda boruların temini yapılmış ve gelen taleplerde kullanılmıştır. 
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Gelmesi muhtemel siparişler olduğunda Yönetim Kurulundan yetki alınarak önerilen 
uygulamalar yapılmaktadır. 

120 mm Havan ve 81 mm Havanın kritik parçaları olan Döşeme Kompleleri 
Yönetim Kurulundan alınan yetki ile 20’şer takım stok üretimi devam etmektedir. 
Sipariş gelmesi halinde teslim süresinin kısaltılabileceği ifade edilmektedir.  Ayrıca 100 
takım 60'lık PT-1 Komando Havanı için yetki alınmış ve üretim devam etmektedir. 

2016 yılı içerisinde SSM tarafından talep edilen 82 adet 60 mm Komando Havanı 
üretiminin gecikme olmaksızın üretilebilmesi için gerekli hammaddelerin önceden 
teminini sağlamak üzere Yönetim Kurulu’nun 29.02.2016 tarih 76 no.lu kararı ile ‘stok 
sipariş’ açıldığı görülmüştür.   

Bomba Boruları ile ilgili olarak ise; 2017 yılında 500 librelik 9300 adet ve 2000 
librelik 4300 adet siparişler alınmış, bomba boruları temin edilmiş ve halen yoğun 
şekilde  dövülerek üretime devam edilmektedir.  2017 yılında toplam 5300 adet 500 
librelik bomba gövdesi ile 198 adet 2000 librelik bomba gövdesi Mühimmat fabrikasına 
teslim edilmiş durumdadır. 

AR-GE Projeleri: 
Bugüne kadar tamamlanan AR-GE Projeleri; 105 mm Silah Sistemi (Tank Topu), 

155 mm L-39 Silah Sistemi, PANTER Silah Sistemi (155 mm-52 kalibre, Çekili Obüs), 
FIRTINA Silah Sistemi (155 mm-52 kalibre, Kundağı Motorlu Obüs), 120 mm-44 
kalibre M60 A1 Tank Modernizasyonu,  120 mm 55 kalibre ALTAY milli tank silah 
sistemive 76/62 mm Deniz Topu Namlu ve Ceket Projeleridir.  

Devam eden  AR-GE Projeleri; 105 mm havadan taşınabilir Obüs (Boran), 120 
mm boru tipi havanın üretimi ve araç üstüne adaptasyonu, 120 mm yivli havanın araç 
üstüne adaptasyonu ve NEB nüfuz edici bomba üretim çalışmalarıdır.   

Bu kapsamda;  
2002 yılında realize edilen M60 A1 Tank Modernizasyon Projesi kapsamında 

120 mm silah sisteminin üretimi Kurumca yapılarak 2009’da 170 takım siparişin 
tamamı karşılanmıştır. AR-GE çalışması süren Altay Silah sistemi seri üretimi için 
21.05.2015 tarihinde Otokar firmasına teklif verilmiş olup sipariş beklenmektedir.  

KKK tarafından üretilen Fırtına Obüslerine ait 155 mm-52 kalibre silah sistemleri 
Kurumca karşılanmaktadır. 2005-2012 yılları arasında muhtelif sözleşmeler 
kapsamında FIRTINA Silah Sistemi siparişi alınmış olup, son dönemde 2011’de 44 tk., 
2012’de 4 tk. ve 2013’de 36 tk. üretim yapılarak siparişlerin teslimatı tamamlanmıştır.   

Fırtına Silah Sistemi için Milli Savunma Bakanlığından yılda 35 takım üretilecek 
şekilde 4 yılda teslim edilmek üzere 140 takım Fırtına Silah Sistemi için sipariş alınması 
amacıyla görüşmeler devam etmektedir.  

Benzer olarak, KKK tarafından üretilen PANTER Obüslerine ait 52 kal. 155 mm 
silah sistemleri Kurumca karşılanmaktadır.  Ancak son 5 yıldır sipariş alınamaması atıl 
kapasitenin oluşmasına yol açmıştır.  
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Gelmesi muhtemel siparişler olduğunda Yönetim Kurulundan yetki alınarak önerilen 
uygulamalar yapılmaktadır. 

120 mm Havan ve 81 mm Havanın kritik parçaları olan Döşeme Kompleleri 
Yönetim Kurulundan alınan yetki ile 20’şer takım stok üretimi devam etmektedir. 
Sipariş gelmesi halinde teslim süresinin kısaltılabileceği ifade edilmektedir.  Ayrıca 100 
takım 60'lık PT-1 Komando Havanı için yetki alınmış ve üretim devam etmektedir. 

2016 yılı içerisinde SSM tarafından talep edilen 82 adet 60 mm Komando Havanı 
üretiminin gecikme olmaksızın üretilebilmesi için gerekli hammaddelerin önceden 
teminini sağlamak üzere Yönetim Kurulu’nun 29.02.2016 tarih 76 no.lu kararı ile ‘stok 
sipariş’ açıldığı görülmüştür.   

Bomba Boruları ile ilgili olarak ise; 2017 yılında 500 librelik 9300 adet ve 2000 
librelik 4300 adet siparişler alınmış, bomba boruları temin edilmiş ve halen yoğun 
şekilde  dövülerek üretime devam edilmektedir.  2017 yılında toplam 5300 adet 500 
librelik bomba gövdesi ile 198 adet 2000 librelik bomba gövdesi Mühimmat fabrikasına 
teslim edilmiş durumdadır. 

AR-GE Projeleri: 
Bugüne kadar tamamlanan AR-GE Projeleri; 105 mm Silah Sistemi (Tank Topu), 

155 mm L-39 Silah Sistemi, PANTER Silah Sistemi (155 mm-52 kalibre, Çekili Obüs), 
FIRTINA Silah Sistemi (155 mm-52 kalibre, Kundağı Motorlu Obüs), 120 mm-44 
kalibre M60 A1 Tank Modernizasyonu,  120 mm 55 kalibre ALTAY milli tank silah 
sistemive 76/62 mm Deniz Topu Namlu ve Ceket Projeleridir.  

Devam eden  AR-GE Projeleri; 105 mm havadan taşınabilir Obüs (Boran), 120 
mm boru tipi havanın üretimi ve araç üstüne adaptasyonu, 120 mm yivli havanın araç 
üstüne adaptasyonu ve NEB nüfuz edici bomba üretim çalışmalarıdır.   

Bu kapsamda;  
2002 yılında realize edilen M60 A1 Tank Modernizasyon Projesi kapsamında 

120 mm silah sisteminin üretimi Kurumca yapılarak 2009’da 170 takım siparişin 
tamamı karşılanmıştır. AR-GE çalışması süren Altay Silah sistemi seri üretimi için 
21.05.2015 tarihinde Otokar firmasına teklif verilmiş olup sipariş beklenmektedir.  

KKK tarafından üretilen Fırtına Obüslerine ait 155 mm-52 kalibre silah sistemleri 
Kurumca karşılanmaktadır. 2005-2012 yılları arasında muhtelif sözleşmeler 
kapsamında FIRTINA Silah Sistemi siparişi alınmış olup, son dönemde 2011’de 44 tk., 
2012’de 4 tk. ve 2013’de 36 tk. üretim yapılarak siparişlerin teslimatı tamamlanmıştır.   

Fırtına Silah Sistemi için Milli Savunma Bakanlığından yılda 35 takım üretilecek 
şekilde 4 yılda teslim edilmek üzere 140 takım Fırtına Silah Sistemi için sipariş alınması 
amacıyla görüşmeler devam etmektedir.  

Benzer olarak, KKK tarafından üretilen PANTER Obüslerine ait 52 kal. 155 mm 
silah sistemleri Kurumca karşılanmaktadır.  Ancak son 5 yıldır sipariş alınamaması atıl 
kapasitenin oluşmasına yol açmıştır.  

 

 
 

Panter Silah Sistemi için Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile 25.04.2016 tarihinde 
T-155 Panter Çekili Obüslerinin Bakım/Onarım, Yedek Parça ve Sahra Genel Hizmet 
Desteği Alım işine ait sözleşme 2016-2018 yılları arasında geçerli olmak üzere 
imzalanmıştır. 

NEB (nüfuz edici bomba) malzeme ve gövde üretimi çalışmaları devam 
etmektedir. 

ALTAY-Türk Ana Muharebe Tankı (120 mm 55 kalibre Ana Silah Sistemi) 
Projesi;  

Proje kapsamında kurum 2014 yılında Otokar’a yaptığı silah sevkiyatıyla ürün 
teslimatı ile ilgili sorumluluğunu tamamlamıştır.  MKE, sözleşme gereği Otokar 
tarafından gerçekleştirilecek olan, silah sistemlerinin prototip tanklara monte edilmesi  
sistem bazında kalifikasyon testlerine koordineli olarak katılarak projeye desteğini 
sürdürmektedir.  Bu süreç içinde Otokar ve kurum arasında seri üretim dönemi hazırlık 
görüşmeleri başlamış, seri üretime yönelik planlama çalışmaları devam etmektedir.  
2016 yılı içerisinde sistem bazında testleri tamamlanmış olup 2017 itibarıyla seri 
üretime başlanması öngörülmektedir. 

BORAN (105 mm Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs) Projesi;  
2016 yılı içinde M1 ve M2 prototiplerinin testlerine devam edilmiş ve  P1 ve P2 

prototiplerinin üretimleri tamamlanmış ve test atışları başarıyla gerçekleştirilmiştir. 
105 mm havadan helikopterle taşınabilen obüs projesine 2 adet + 4 adet olmak 

üzere toplam 6 adet silah sistemi üretimi yapılmıştır.   
AR-GE Projesi tamamlanan 120 mm boru tipi havan projesi ile ilgili olarak, atış 

testleri dahil üretimi tamamlanarak kalifiye edilmiştir.  120 mm yivli havanın zırhlı araç 
üstüne adaptasyonu çalışmaları devam etmektedir. 

Söz konusu Projelerin tamamlanmasıyla seri üretime geçilmesi ve asgari 10 yıl 
üretim hatlarının sürekli faal tutulması mümkün olacaktır. 

Bozuk üretim; 
Fabrikanın 2014 yılı faaliyetlerinin teftişi sonucu düzenlenen 09.12.2015 tarih ve 

57110433-03 sayılı Cevaplı Teftiş Raporunda, üretim esnasında meydana gelen bozuk 
üretimlerin maliyetlerinin Fabrika Müdürünün oluru ile zarar kaydedildiği, ancak bozuk 
üretimlerin oluşma sebeplerinin irdelenmesi ve bunların meydana gelmemesi için 
gereken önlemlerin alınması, kişisel kusurlar olup olmadığının araştırılması gibi gerekli 
prosedürlerin tamamlanmasın ardından usulüne uygun olarak zarar kaydedilmesi 
gerektiği belirtilmiştir. Raporda belirtilen önerileri yerine getirmek üzere 07.03.2016 
tarihinde bir komisyon kurulmuştur. 

Fabrikada dövme çelik malzeme ve ağır silah üretimi olmak üzere iki ana üretim 
faaliyeti bulunmaktadır.  Bu üretim faaliyetleri esnasında fire, arayiş ve bozuk üretim 
gibi üretim kayıpları meydana gelmektedir. 

Bozuk üretimler üretim sürecini tamamlamakla birlikte beklenen kaliteyi 
sağlamayan, üretim standartlarına uymayan ve bundan dolayı normal piyasa fiyatı ile 
satılması mümkün olmayan ara mamul ve mamullerdir.  
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Bozuk üretimlerle ilgili olarak MKE Üretim Usul ve Esasları Yönergesinin 
10’uncu maddesinde, üretimin her operasyonunda ortaya çıkan ilk iş veya ara mamulün 
kalite güvence müdürlüğü tarafından kontrol edilerek uygunsa üretime devam edileceği, 
uygun değilse gerekli düzeltici önlemlerin alınacağı, uygunsuzluğun giderilememesi, 
üretimlerin “ret” olması halinde “Uygun Olmayan Ürün veya Hizmetin Kontrolü 
Prosedürü” ne göre işlem yapılacağı, hurdaya ayrılmasına karar verilen ürünler için 
üretim müdürlüğünce düzenlenecek “Mamul Ambarları Giriş Belgesi” ne bunların 
bozuk üretim oldukları, masraf yeri, iş emri ve son operasyon numaraları yazılacağı, bu 
belge ile ambar şefliğince bozuk ara mamul, mamul ile arayiş ve tali hasılaların ambar 
girişinin yapılacağı hükmedilmiştir.  

Öte yandan, MKE Stoklar ve Ambarlar Yönergesinin 23’üncü maddesinde 
ambarlarda bulunan ilk madde ve malzemeler ile mamul, ara mamul, emtia ve diğer 
malların fiziksel veya kimyasal sebeplerle kullanılma veya satış niteliklerini kaybetmesi 
sebebiyle ambardan çıkarılması işlemlerinde; 15 (on beş) cari brüt asgarî ücret tutarı 
dahil, bu tutara kadar olan değer düşüşleri fabrika, işletme veya bölge müdürünün, 15 
(on beş) cari brüt asgarî ücret tutarından fazla ve 30 (otuz) cari brüt asgarî ücret tutarı 
dahil, bu tutara kadar olan değer düşüşleri, birimin bağlı bulunduğu Genel Müdür 
Yardımcısının Olur’u ile, 30 (otuz) cari brüt asgarî ücret tutarından fazla ve 60 (altmış) 
cari brüt asgarî ücret tutarı dahil, bu tutara kadar olan değer düşüşleri, Genel Müdürün 
Olur’u ile, 60 (altmış) cari brüt asgarî ücret tutarından fazla olan değer düşüşleri, 
Yönetim Kurulu Kararı ile söz konusu malın kayıt kıymetinden düşüleceği bildirilmiştir. 

Üretim bozuklarının nedenlerinin irdelenmesi, bozuk üretimlerin oluşmaması 
için gereken önlemlerin alınması ve kişisel kusurlar olup olmadığının araştırılması 
amacıyla Fabrika Müdürünün emri ile kurulan komisyonun 23/06/2016 tarih ve 1 no.lu 
raporunda: 

“ - Çelik üretiminde meydana gelen, 104 kalem ve 1.368.561,42 TL değerindeki 
bozuk üretimin, mevcut çelik üretim teknolojisinin çok eski olmasından dolayı istenilen 
kalitede ürün elde edilememesinden kaynaklandığı, Yeni Çelikhane Yapılması 
yatırımının tamamlanması ile dünyada ingot üretimi konusunda mevcut son teknolojiye 
ulaşılacağı, bu teknoloji ile üretilen ingotlardan yapılan dövmelerin daha verimli olacağı 
ve bozuk üretim miktarının minimum seviyelere indirileceği, 

 - Ağır Silah Üretim Müdürlüğünde meydana gelen, 11 kalem ve 34.639,11 TL 
değerindeki üretim bozuklarının; işçilik hataları olduğu, bunların genel olarak dalgınlık, 
ölçüyü yanlış okuma ve kaydetme, mastarların eksik oluşu nedeniyle doğru 
ölçülemeyen işlerin yanlış işlenmesi gibi nedenlerden kaynaklandığı, herhangi bir kasıt 
veya personelin kişisel sorumluluğunu gerektirecek kusurların bulunmadığı, bir 
kısmının işçilik olarak kaydedilmesine ragmen, tezgah arızası, çakı kırılması gibi 
nedenlerden kaynaklandığı, küçük aksam parçalarının üretildiği tezgahların 
teknolojilerinin eski ve yıpranmış olmaları nedeniyle hassas toleranslı iş parçalarında 
bozuk üretim oranının artmakta olduğu,  

- Bozuk üretimlerin önlenmesi amacıyla, işçilere düzenli olarak eğitim verildiği,  
eskiyen ve sık sık arızalanan tezgahların yenilenmesi için yatırım taleplerinde 
bulunulduğu” tespit edilmiştir. 
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Bozuk üretimlerle ilgili olarak MKE Üretim Usul ve Esasları Yönergesinin 
10’uncu maddesinde, üretimin her operasyonunda ortaya çıkan ilk iş veya ara mamulün 
kalite güvence müdürlüğü tarafından kontrol edilerek uygunsa üretime devam edileceği, 
uygun değilse gerekli düzeltici önlemlerin alınacağı, uygunsuzluğun giderilememesi, 
üretimlerin “ret” olması halinde “Uygun Olmayan Ürün veya Hizmetin Kontrolü 
Prosedürü” ne göre işlem yapılacağı, hurdaya ayrılmasına karar verilen ürünler için 
üretim müdürlüğünce düzenlenecek “Mamul Ambarları Giriş Belgesi” ne bunların 
bozuk üretim oldukları, masraf yeri, iş emri ve son operasyon numaraları yazılacağı, bu 
belge ile ambar şefliğince bozuk ara mamul, mamul ile arayiş ve tali hasılaların ambar 
girişinin yapılacağı hükmedilmiştir.  

Öte yandan, MKE Stoklar ve Ambarlar Yönergesinin 23’üncü maddesinde 
ambarlarda bulunan ilk madde ve malzemeler ile mamul, ara mamul, emtia ve diğer 
malların fiziksel veya kimyasal sebeplerle kullanılma veya satış niteliklerini kaybetmesi 
sebebiyle ambardan çıkarılması işlemlerinde; 15 (on beş) cari brüt asgarî ücret tutarı 
dahil, bu tutara kadar olan değer düşüşleri fabrika, işletme veya bölge müdürünün, 15 
(on beş) cari brüt asgarî ücret tutarından fazla ve 30 (otuz) cari brüt asgarî ücret tutarı 
dahil, bu tutara kadar olan değer düşüşleri, birimin bağlı bulunduğu Genel Müdür 
Yardımcısının Olur’u ile, 30 (otuz) cari brüt asgarî ücret tutarından fazla ve 60 (altmış) 
cari brüt asgarî ücret tutarı dahil, bu tutara kadar olan değer düşüşleri, Genel Müdürün 
Olur’u ile, 60 (altmış) cari brüt asgarî ücret tutarından fazla olan değer düşüşleri, 
Yönetim Kurulu Kararı ile söz konusu malın kayıt kıymetinden düşüleceği bildirilmiştir. 

Üretim bozuklarının nedenlerinin irdelenmesi, bozuk üretimlerin oluşmaması 
için gereken önlemlerin alınması ve kişisel kusurlar olup olmadığının araştırılması 
amacıyla Fabrika Müdürünün emri ile kurulan komisyonun 23/06/2016 tarih ve 1 no.lu 
raporunda: 

“ - Çelik üretiminde meydana gelen, 104 kalem ve 1.368.561,42 TL değerindeki 
bozuk üretimin, mevcut çelik üretim teknolojisinin çok eski olmasından dolayı istenilen 
kalitede ürün elde edilememesinden kaynaklandığı, Yeni Çelikhane Yapılması 
yatırımının tamamlanması ile dünyada ingot üretimi konusunda mevcut son teknolojiye 
ulaşılacağı, bu teknoloji ile üretilen ingotlardan yapılan dövmelerin daha verimli olacağı 
ve bozuk üretim miktarının minimum seviyelere indirileceği, 

 - Ağır Silah Üretim Müdürlüğünde meydana gelen, 11 kalem ve 34.639,11 TL 
değerindeki üretim bozuklarının; işçilik hataları olduğu, bunların genel olarak dalgınlık, 
ölçüyü yanlış okuma ve kaydetme, mastarların eksik oluşu nedeniyle doğru 
ölçülemeyen işlerin yanlış işlenmesi gibi nedenlerden kaynaklandığı, herhangi bir kasıt 
veya personelin kişisel sorumluluğunu gerektirecek kusurların bulunmadığı, bir 
kısmının işçilik olarak kaydedilmesine ragmen, tezgah arızası, çakı kırılması gibi 
nedenlerden kaynaklandığı, küçük aksam parçalarının üretildiği tezgahların 
teknolojilerinin eski ve yıpranmış olmaları nedeniyle hassas toleranslı iş parçalarında 
bozuk üretim oranının artmakta olduğu,  

- Bozuk üretimlerin önlenmesi amacıyla, işçilere düzenli olarak eğitim verildiği,  
eskiyen ve sık sık arızalanan tezgahların yenilenmesi için yatırım taleplerinde 
bulunulduğu” tespit edilmiştir. 

 

 
 

Fabrikanın 2014 yılı faaliyeti esnasında meydana gelen ve hurda olarak ark 
ocağında ergitilmek veya küçük ebatta dövülmek suretiyle yeniden üretimde kullanılan, 
115 kalem bozuk mamulün stok maliyetinden hurda değeri düşüldükten sonra kalan 
tutar olan  1.403.200,53 TL’nin MKE Stoklar ve Ambarlar Yönergesinin 23’ üncü 
maddesi gereği zarar kaydedilmesi Yönetim Kurulu’nun 14.07.2016 tarih ve 248 sayılı 
kararı ile kabul edilmiştir.  

Esas itibarıyla, fabrikada üretilen silah sistemlerinin kullanım ömürleri yüksektir.  
Bu nedenle siparişlerde süreklilik sağlanamamaktadır.  Alıcı satın aldığı sistemi uzun 
süre kullanabilmektedir.  Ancak, sistemin hızlı yorulan ve yıpranan parçaları ile ilgili 
siparişlerde de azalma gözlenmektedir. 

Sipariş alınamaması nedeniyle oluşan “Boş İşçilik Saati”nin, 2011-2013 yılları 
arasında 46 - 57 bin saat iken, 2014’de 186.306 saat’e, 2015’de 153.260 saat’e ve  2016 
yılında ise 252.520 saat’e yükseldiği Fabrika bünyesinde; 

 231 adedi (%65’i) torna, freze, taşlama ve dişli tezgahlar olmak üzere toplam 
357 adet tezgah ve tesis bulunmakta olup, bunların 313 adedi (%88’i) 30 yaş ve 
üzerindedir.  65 yaşına sahip 45, 71-77 yaş grubunda da 22 adet tezgah faal halde 
tutulmaktadır.  Son 10 yılda sadece; 3 ad. torna, 5 ad. freze ve 1 adet testere tezgahı 
hizmete alınmıştır.  Bunların 3 adeti CNC Tezgahı, 1 adedi Dikey Isıl İşlem tesisi olup 
ALTAY Projesi kapsamında alınmıştır. 4.500 tonluk Serbest Dövme Presi ise SSM 
tarafından henüz tamamlanmamıştır.   

Gerek mevcut silah üretiminin sürdürülmesi, gerekse yeni ağır silah projelerinin 
gerçekleştirilmesi bakımından nitelikli personele mutlaka ihtiyaç vardır. İleride 
darboğazlarla karşılaşılmaması için nitelikli personel temini hususunda girişimler 
sürdürülmelidir.   

c) Patlayıcı ve Kimyasal Maddeler Grubu; 
Bu grupta; Kapsül Fabrikası (Kayaş-Ankara), Barut Fabrikası (Kırıkkale) ve 

Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası (Ankara-Elmadağ) yer almaktadır. 
 Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikasının değerlendirilmesi Mühimmat ve Gazi 
Fişek Fabrikaları ile birlikte “Mühimmat Grubu” başlığı altında yapıldığından bu 
bölümde sadece Kapsül Fabrikası ve Barut Fabrikasının değerlendirilmesine yer 
verilmiştir. 

ca) Kapsül Fabrikası: 
 Fabrikanın üretim portföyü; çeşitli patlatma kapsülleri (dinamit kapsülleri), av 
kapsülleri ve her çeşit av fişeği, kovanı ve saçması, su jeti bomba imha aleti ile askeri 
ihtiyaçlara yönelik mühimmatların ateşleyici zincirinde yer alan kapsül, detanatör ve 
busterler,sivil ve askeri kapsüllerde kullanılan primer (hassas inisyal) patlayıcılar (askeri 
piroteknik ürünler) ile karşı önlem mühimmatlarından oluşmaktadır.   

Fabrikanın esas üretim yerleri; Kapsül ve İmla Üretim Atölyeleri, Ecza Şubesi 
(hassas patlayıcı üretimi) Atölyesi, Chaff ve Flare Üretim Atölyeleri, Piroteknik ile 
Terkip İmla Atölyeleri ve Av Fişek (Fişek ve Saçma üretimi) Atölyesi bünyesinde 
gruplandırılmıştır. Ayrıca, fabrikada test istasyonu, tahribatsız muayene/radyometri/ 
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kimya laboratuarı ile bakım onarım hizmeti gibi üretim faaliyetine yardımcı üniteler de 
bulunmaktadır. 
 caa) Kapsül ve İmla Üretim Atölyeleri: 

Emek yoğun bir üretimin gerçekleştirildiği mevcut kapsül üretim hatlarında, 
kuruluş sürecinden bu yana işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından bazı iyileştirmeler 
yapılmış olmakla beraber, işçinin patlayıcı madde ile temas süresinin hala yüksek olması 
bu üretim hattındaki kaza riskini en aza indirmek yönünde engel oluşturmaktadır.  
Ayrıca emek yoğun çalışma kapasite, maliyet ve kalite sorunlarını da beraberinde 
getirmektedir.  Üretimde el emeği fazla yer tuttuğundan üretimin kalitesi ve çalışma 
verimi günümüzde uygulanan otomasyona dayalı üretim teknolojisine göre nispeten 
daha düşük kalmaktadır.   

Diğer taraftan, ithal fünye girdisi ile iç piyasada montajı tamamlanmış yeni tip 
ikame kapsüllerin piyasada rağbet görmesi, fabrikanın kapsül üretim piyasasındaki 
yerinin giderek azalmasına neden olmaktadır.  Nitekim kullanıcıların genel eğilimi 
olarak, adi tahrip kapsülüne istek azalırken, Elektrikli kapsüllere, Gecikmeli (Tavikli) 
kapsüllere ve Fabrikanın üretim yetenekleri içerisinde yer almayan Elektriksiz ateşleme 
yapabilen modern ateşleyiciler (nonel kapsüller) ile benzeri kapsüllere olan talebinin 
arttığı anlaşılmaktadır.  

Elektrikli kapsüllere olan talebin artmasına paralel olarak gecikmeli kapsüller 
piyasada tahrip kapsülünün yerini almaktadır. Bununla birlikte, fabrikanın üretim 
yetenekleri içerisinde yer almayan elektriksiz ateşleme yapabilen modern ateşleyicilerin 
(nonel kapsüller) kullanımı da artmaktadır.   

Neticede, mevcut üretim sisteminin, gelişmiş üretim sistemleri ile mukayese 
edilerek kapsül üretim hattının, piyasanın güncel ve ileriye dönük isteklerini 
karşılayabilecek, üretimin kapasite ve kalitesini artırıcı, maliyet azaltıcı ve daha 
emniyetli çalışma ortamı sağlayıcı yönde teknoloji yenilemesine ihtiyaç bulunmaktadır.   

Bu kapsamda, elektrikli ve darbeli kapsül hatlarının modernize edilmesi yönünde 
yatırımların gerçekleştirilmesi gerekli görülmektedir.  Ayrıca, yerli fişek üreticilerinin 
dış pazardan ithal ettiği kapsülle kıyaslandığında kurumca üretilen av fişeği maliyetinin 
daha yüksek olması nedeniyle piyasada rekabet edilemez duruma gelinmesi sonucu, av 
fişeği kapsülü biriminde üretim yapılmamaktadır. 

Kapsül pazarında daha fazla yer almak amacıyla uzun yıllar Yatırım 
Programlarında Etüt-Proje olarak “Modern Ateşleyici Üretimi” Projesi planlanmış 
ancak bu güne kadar bu konuda somut bir gelişme sağlanamamıştır.  Bu projede 
elektrikli ve darbeli (askeri) kapsül hatlarının otomasyona geçirilmesi hedeflenmektedir.  
Proje önceliği “Çok İstasyonlu Darbeli Kapsül Dolum ve Presleme Makinesi” ne 
verilmiş olup, bu makinenin alınmasıyla mühimmatın işlevini tetikleyen farklı çap boya 
sahip detanatör ve buster imalatı mümkün olacaktır.  Makine tasarımı fabrikanın 
birikiminin yansıması sonucu oluşturulan şartname ile tanımlanmıştır.   

Modern Ateşleyici Üretim Projesi kapsamında 2011 yılından bu yana Yatırım 
Programlarında yer alan ancak alımı gerçekleştirilemeyen “1 adet elektrikli ve 1 adet 
darbeli çok istasyonlu kapsül dolum tezgahı” na olan ihtiyaç için 3 kez yurtdışı alım 
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kimya laboratuarı ile bakım onarım hizmeti gibi üretim faaliyetine yardımcı üniteler de 
bulunmaktadır. 
 caa) Kapsül ve İmla Üretim Atölyeleri: 

Emek yoğun bir üretimin gerçekleştirildiği mevcut kapsül üretim hatlarında, 
kuruluş sürecinden bu yana işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından bazı iyileştirmeler 
yapılmış olmakla beraber, işçinin patlayıcı madde ile temas süresinin hala yüksek olması 
bu üretim hattındaki kaza riskini en aza indirmek yönünde engel oluşturmaktadır.  
Ayrıca emek yoğun çalışma kapasite, maliyet ve kalite sorunlarını da beraberinde 
getirmektedir.  Üretimde el emeği fazla yer tuttuğundan üretimin kalitesi ve çalışma 
verimi günümüzde uygulanan otomasyona dayalı üretim teknolojisine göre nispeten 
daha düşük kalmaktadır.   

Diğer taraftan, ithal fünye girdisi ile iç piyasada montajı tamamlanmış yeni tip 
ikame kapsüllerin piyasada rağbet görmesi, fabrikanın kapsül üretim piyasasındaki 
yerinin giderek azalmasına neden olmaktadır.  Nitekim kullanıcıların genel eğilimi 
olarak, adi tahrip kapsülüne istek azalırken, Elektrikli kapsüllere, Gecikmeli (Tavikli) 
kapsüllere ve Fabrikanın üretim yetenekleri içerisinde yer almayan Elektriksiz ateşleme 
yapabilen modern ateşleyiciler (nonel kapsüller) ile benzeri kapsüllere olan talebinin 
arttığı anlaşılmaktadır.  

Elektrikli kapsüllere olan talebin artmasına paralel olarak gecikmeli kapsüller 
piyasada tahrip kapsülünün yerini almaktadır. Bununla birlikte, fabrikanın üretim 
yetenekleri içerisinde yer almayan elektriksiz ateşleme yapabilen modern ateşleyicilerin 
(nonel kapsüller) kullanımı da artmaktadır.   

Neticede, mevcut üretim sisteminin, gelişmiş üretim sistemleri ile mukayese 
edilerek kapsül üretim hattının, piyasanın güncel ve ileriye dönük isteklerini 
karşılayabilecek, üretimin kapasite ve kalitesini artırıcı, maliyet azaltıcı ve daha 
emniyetli çalışma ortamı sağlayıcı yönde teknoloji yenilemesine ihtiyaç bulunmaktadır.   

Bu kapsamda, elektrikli ve darbeli kapsül hatlarının modernize edilmesi yönünde 
yatırımların gerçekleştirilmesi gerekli görülmektedir.  Ayrıca, yerli fişek üreticilerinin 
dış pazardan ithal ettiği kapsülle kıyaslandığında kurumca üretilen av fişeği maliyetinin 
daha yüksek olması nedeniyle piyasada rekabet edilemez duruma gelinmesi sonucu, av 
fişeği kapsülü biriminde üretim yapılmamaktadır. 

Kapsül pazarında daha fazla yer almak amacıyla uzun yıllar Yatırım 
Programlarında Etüt-Proje olarak “Modern Ateşleyici Üretimi” Projesi planlanmış 
ancak bu güne kadar bu konuda somut bir gelişme sağlanamamıştır.  Bu projede 
elektrikli ve darbeli (askeri) kapsül hatlarının otomasyona geçirilmesi hedeflenmektedir.  
Proje önceliği “Çok İstasyonlu Darbeli Kapsül Dolum ve Presleme Makinesi” ne 
verilmiş olup, bu makinenin alınmasıyla mühimmatın işlevini tetikleyen farklı çap boya 
sahip detanatör ve buster imalatı mümkün olacaktır.  Makine tasarımı fabrikanın 
birikiminin yansıması sonucu oluşturulan şartname ile tanımlanmıştır.   

Modern Ateşleyici Üretim Projesi kapsamında 2011 yılından bu yana Yatırım 
Programlarında yer alan ancak alımı gerçekleştirilemeyen “1 adet elektrikli ve 1 adet 
darbeli çok istasyonlu kapsül dolum tezgahı” na olan ihtiyaç için 3 kez yurtdışı alım 

 

 
 

ihalesi gerçekleştirimiş ancak konu ile ilgilenen firmaların dahi ihalelere katılmaması 
sebebiyle söz konusu tezgah alımları gerçekleştirilememiştir. 

Fabrika üretimlerindeki öncelik ve aciliyet durumu göz önüne alındığında “1 adet 
Çok İstasyonlu Darbeli Kapsül Dolum Tezgahı” tedariğinin öncelikli olarak 
gerçekleştirilmesinden sonra Elektrikli Kapsül Dolum Tezgahı ihtiyacının yeniden 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Tezgah, çalışanın patlayıcı ile temas süresini minimuma indirerek iş kazası 
riskini azaltacak olup, 9 kişi ile günde 3.000 adet olan MKE 1049 detonatörü ile M 505 
Busteri üretim kapasitesinin 5 kişi ile günde 6.000 adede çıkarılması mümkün olacak, 
ürün kalitesinde de iyileşme sağlanmış olacaktır. 

Sözkonusu tezgahın yurt içi imkanlarla üretilebilmesi için başlatılan çalışmaların 
neticelendirilerek yurt içi ihale çalışmasının 2017 yılında neticelendirilmesi 
beklenilmektedir. 

cab) Ecza Şubesi (Hassas Patlayıcı Üretimi) Atölyesi; 
Bu atölyede, sivil ve askeri kapsüllerde kullanılan primer (hassas inisyal) 

patlayıcıların üretimi gerçekleşmektedir.  Primer patlayıcılar darbe, şok, ısı ve statik 
elektrik gibi etmenlerle kolayca tetiklenebildiklerinden girdi olarak kullanılacakları 
kapsül, detanatör ya da buster üretim yerinde imalatı gerekmektedir. 

cac) Chaff ve Flare Üretim Atölyeleri; 
Bu üretim atölyelerinde, hava platformlarının korunmasına yönelik olarak karşı 

önlem mühimmatı olarak kullanılan flare ve chaff mühimmatları üretilmektedir.  Bu 
mühimmatlar, bir SSM projesi olarak Aselsan ana yükleniciliğinde yaşama geçirilen 
HEWS-CMDS/CFD kapsamında İsrail IMI firmasından sağlanan TDP/MDP ile 
gerçekleştirilmektedir. 

Flare mühimmatı; 
Isıya duyarlı füze tehditlerine karşı kullanılan Flare, FG-3 ve FG-6 olmak üzere 

iki farklı tipte üretilmektedir.   
Üretim hatları kalifiye olmuş ve bugüne kadar 4.000 adedi 2016 yılında olmak 

üzere 104.000 adet Türk Silahlı Kuvvetlerine, 1.560 adet Jandarma Genel 
Komutanlığına ve 360 adet Emniyet Genel Müdürlüğüne FG-3 teslimatı yapılmıştır. 

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ise savaş uçaklarında kullanılmak üzere 3.000 
adet pilot kafile FG-6 teslimatı gerçekleştirilmiştir. Ancak, uçuşlu testlerde uçağın sol 
arka ventralinde is oluşması üzerine yeni jenerasyon FG-6 Fişek geliştirilerek 
mühimmat fırlatma hızı artırılmıştır.  Uçuşlu testlerden uygun sonuç alınması halinde 
yeni sipariş alınması beklenilmektedir.  

Chaff mühimmatı; 
Radar güdümlü füze tehditlerine karşı radar ekranında fırlatılan fişek kadar hava 

platformunun sahte görüntüsünün oluşmasını sağlayan chaff mühimmatı da CG-17 ve 
Dual Chaff olmak üzere iki farklı türde üretilmektedir.  CG-17 kalifiye edilmiş olup, 
bugüne kadar 44.000 adet ürün TSK’ ya, 1.560 adet Jandarma Genel Komutanlığına ve 
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2.280 adet ASELSAN A.Ş.’ye teslim edilmiştir.  Sıkıştırma parçası ile dış kovan 
malzemesinin ihalesini üstlenen firmaların şartname ve teknik resim ölçülerine uygun 
üretim yapamamaları nedeniyle kalifikasyon gerçekleştirilememiştir.  Yapılacak yeni 
ihale ile uygun malzemenin tedarik edilmesi halinde kalifikasyonun 2017 yılında 
yapılması mümkün olacaktır. 

2017 yılında teslim edilmek üzere TSK’dan alınan 8.000 adet CG-17 siparişinin 
yıl içinde teslim edilebilmesi için gerekli tedariklerin alınması ve teslimatta olası bir 
gecikmeye mahal verilmemesi gerekmektedir. 

2016 yılında malzeme tedariğinde yaşanan gecikme nedeniyle FG-3 Flare 
ürünündeki geç teslimat sonucu 131,6 bin TL ve tezgah arızası nedeniyle yaşanan üretin 
aksaması sonucu CG-17 Chaff ürününde de 44,6 bin TL gecikme cezasına maruz 
kalınmıştır. 

Bunların dışında, G2 Gösteri El Bombası üretimindeki gecikme sonrası ödenen 
20,3 bin TL ile birlikte ödenen gecikme cezası toplamı 196,5 bin TL’ye ulaşmıştır. 

Bu ürün kalemleri, İsrail IMI firması ile yapılan sözleşme gereği sadece 20 ülkeye 
ihraç edilebildiğinden fabrika tarafından yerlileştirme faaliyetleri başlatılmış ve özgün 
tasarıma yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.  İlk ürün olarak İsrail FG-3 ile Amerikan 
M204 muadili ürün olarak MKE118 tasarlanmıştır.  Bu tasarım numuneleri radyometrik 
testlere tabi tutulmuş ve olumlu sonuç gözlenmiştir.  Tasarım doğrulama faaliyetleri 
devam etmektedir.  Bu ürüne yönelik özgün PSM (Pellet Safety Mechanism)-Palet 
Güvenlik Mekanizması tasarımı gerçekleştirilmiş olup özgün tasarım doğrulama 
testlerinin 2017 yılında yapılması planlanmıştır. 

Bu konuda başarı sağlanırsa Şili’ye, Aselsan’ın teslim edeceği dispenserler ile 
birlikte üretilecek ilk partinin satışının yapılması beklenilmektedir. 

cad) Piroteknik ile Terkip İmla Atölyeleri 
Piroteknik atölyesinde TSK ile EGM ihtiyaçlarına yönelik olarak ses, ışık, duman etkili 
üretimler gerçekleştirilmektedir.  Bu atölye ürünleri arasında; kuru sis kutusu, tank sis 
havan mühimmatı, renkli sis, el yapımı patlayıcı türleri, donanma patlağı, muhtelif göz 
yaşartıcı fişekler, işaret fişekleri ile denizaltı ışık ve duman kandilleri bulunmaktadır. 

Terkip imla atölyesinde ise; aydınlatma kandilleri, çeşitli roket ateşleyiciler, karşı 
önlem mühimmatlarının fırlatma fişekleri, uçakların kullandığı çeşitli yük atma 
fişekleri, 120 mm mühimmatının eğitim ve tahrip izlikleri ile ana ve ilave komprimeleri, 
bomba imha fişekleri ile yüzey aydınlatma tuzakları üretilmektedir. 

Bu üretim hatlarında da emek yoğun tipte üretim gerçekleştirilmektedir.  
cae) Av Fişek Atölyesi: 

 Bu atölye bünyesinde fişek üretim birimi ve saçma üretim birimi bulunmaktadır. 
 - Fişek üretim birimi: 
 Bu üretim biriminde, plastik ve kâğıt kovanlı 12/65, 16/65, 12/70, 16/70’lik av 
fişekleri, av kapsülü hamili, fişek diplikleri, MOD29, MOD30, M5A1 gibi askeri 
mühimmatlarda kullanılan kâğıt boruların üretimleri gerçekleştirilebilmektedir. 
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2.280 adet ASELSAN A.Ş.’ye teslim edilmiştir.  Sıkıştırma parçası ile dış kovan 
malzemesinin ihalesini üstlenen firmaların şartname ve teknik resim ölçülerine uygun 
üretim yapamamaları nedeniyle kalifikasyon gerçekleştirilememiştir.  Yapılacak yeni 
ihale ile uygun malzemenin tedarik edilmesi halinde kalifikasyonun 2017 yılında 
yapılması mümkün olacaktır. 

2017 yılında teslim edilmek üzere TSK’dan alınan 8.000 adet CG-17 siparişinin 
yıl içinde teslim edilebilmesi için gerekli tedariklerin alınması ve teslimatta olası bir 
gecikmeye mahal verilmemesi gerekmektedir. 

2016 yılında malzeme tedariğinde yaşanan gecikme nedeniyle FG-3 Flare 
ürünündeki geç teslimat sonucu 131,6 bin TL ve tezgah arızası nedeniyle yaşanan üretin 
aksaması sonucu CG-17 Chaff ürününde de 44,6 bin TL gecikme cezasına maruz 
kalınmıştır. 

Bunların dışında, G2 Gösteri El Bombası üretimindeki gecikme sonrası ödenen 
20,3 bin TL ile birlikte ödenen gecikme cezası toplamı 196,5 bin TL’ye ulaşmıştır. 

Bu ürün kalemleri, İsrail IMI firması ile yapılan sözleşme gereği sadece 20 ülkeye 
ihraç edilebildiğinden fabrika tarafından yerlileştirme faaliyetleri başlatılmış ve özgün 
tasarıma yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.  İlk ürün olarak İsrail FG-3 ile Amerikan 
M204 muadili ürün olarak MKE118 tasarlanmıştır.  Bu tasarım numuneleri radyometrik 
testlere tabi tutulmuş ve olumlu sonuç gözlenmiştir.  Tasarım doğrulama faaliyetleri 
devam etmektedir.  Bu ürüne yönelik özgün PSM (Pellet Safety Mechanism)-Palet 
Güvenlik Mekanizması tasarımı gerçekleştirilmiş olup özgün tasarım doğrulama 
testlerinin 2017 yılında yapılması planlanmıştır. 

Bu konuda başarı sağlanırsa Şili’ye, Aselsan’ın teslim edeceği dispenserler ile 
birlikte üretilecek ilk partinin satışının yapılması beklenilmektedir. 

cad) Piroteknik ile Terkip İmla Atölyeleri 
Piroteknik atölyesinde TSK ile EGM ihtiyaçlarına yönelik olarak ses, ışık, duman etkili 
üretimler gerçekleştirilmektedir.  Bu atölye ürünleri arasında; kuru sis kutusu, tank sis 
havan mühimmatı, renkli sis, el yapımı patlayıcı türleri, donanma patlağı, muhtelif göz 
yaşartıcı fişekler, işaret fişekleri ile denizaltı ışık ve duman kandilleri bulunmaktadır. 

Terkip imla atölyesinde ise; aydınlatma kandilleri, çeşitli roket ateşleyiciler, karşı 
önlem mühimmatlarının fırlatma fişekleri, uçakların kullandığı çeşitli yük atma 
fişekleri, 120 mm mühimmatının eğitim ve tahrip izlikleri ile ana ve ilave komprimeleri, 
bomba imha fişekleri ile yüzey aydınlatma tuzakları üretilmektedir. 

Bu üretim hatlarında da emek yoğun tipte üretim gerçekleştirilmektedir.  
cae) Av Fişek Atölyesi: 

 Bu atölye bünyesinde fişek üretim birimi ve saçma üretim birimi bulunmaktadır. 
 - Fişek üretim birimi: 
 Bu üretim biriminde, plastik ve kâğıt kovanlı 12/65, 16/65, 12/70, 16/70’lik av 
fişekleri, av kapsülü hamili, fişek diplikleri, MOD29, MOD30, M5A1 gibi askeri 
mühimmatlarda kullanılan kâğıt boruların üretimleri gerçekleştirilebilmektedir. 

 

 
 

Bu birimin üretim kapasitesi tek vardiyada, yılda 26 milyon adettir.  Ancak, bir 
yandan fabrikanın teknolojik eksikliği, diğer yandan işçilik giderlerinin yüksekliği 
üretimin kalitesi ve maliyetini olumsuz etkilediğinden fabrika ürünlerine yeterli talep 
sağlanamamış, fabrikanın üretim kapasitesinden yararlanma oranı çok düşük düzeyde 
kalmıştır.  
 Atıl durumdaki tesisin değerlendirilmesi amacıyla Kurum tesisi kiraya vermiş 
olup kira süresi 03.01.2013 tarihinde sona ermiş, ancak kiracı kira uzatım talebinde 
bulunmamıştır. Kapsül Fabrikası bünyesinde bulunan tesislerin yeniden kiralanabilmesi 
için tesisteki tadilat/tamirat işlerinin bitirilmesi ve 87/12028 sayılı “Tekel Dışı Bırakılan 
Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, 
Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve 
Esaslarına İlişkin Tüzük” uyarınca izinlerin alınması gerekmiş olup tüzük gereğince 
yapılması gereken iş ve işlemlerine başlanılmıştır.   

Bu kapsamda Kurumca hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı Mamak 
Belediye Meclisi’nin 04.08.2014 tarihli kararı ile kabul edilmiş ve akabinde Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 29.11.2014 tarihli kararı ile de onaylanmıştır.  Mamak 
Belediyesi tarafından askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli imar planı 28.03.2015 tarihinde 
kesinlik kazanmıştır.   

Kapsül Fabrikası bünyesinde bulunan tüm tesislerin tapuya tescili, Yapı Ruhsatı 
ve Gayrisıhhi Müessese Ruhsatlarının alınmasına müteakip Av Fişek Tesislerinin 
yeniden kiralanmasına yönelik ihale çalışmalarına başlanılmalıdır.  
 -Saçma üretim birimi: 
 Bu birimde, külçe kurşun, katkılı kurşun veya hurda akülerden elde edilen kurşun 
hammadde olarak kullanılarak, av saçması üretilmektedir.  Tesisin kapasitesi günde 
6.000 kg’dır. 
 Saçma üretim tesislerindeki yüksek işçilik maliyetleri nedeniyle, ürünü kullanan 
özel firma ile ek protokol yapılmış, protokol süresi 2004 yılı sonu olmak üzere Av 
Saçması Üretim Tesisinin üçüncü bir kişiye kiralanıp, sözleşme imzalanmasına kadar 
geçecek sürede, her türlü giderleri yükleniciye ait olmak üzere aynı firma tarafından 
kullanılmasına protokol dahilinde izin verilmiştir.  2005-2007 yılları arasında mevcut 
protokol yenilenmiş, 2008 yılında ise işletme hakkı, belirlenen yıllık asgari hizmet 
bedeli karşılığı yükleniciye kiraya verilmiştir.  Av Fişek Üretim Tesisleri sözleşmesi 
sona erdiğinden söz konusu tesisler de atıl durumdadır.  

Kapsül Fabrikasının 2016 yılı üretimleri ve Kapasite Kullanım Oranları aşağıda 
gösterilmiştir. 
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Tablo: 29-Kapsül Fabrikası Üretimleri 

Program Gerçekleşen Programa 
göre (%)

2015'e 
göre (%)

STOK + PİYASA 
8 No'lu Tahrip Kapsülü Adet 144.030 150.000 188.000 125 131
Elektrikli Kapsül (çeşitli) Adet 626.730 738.000 624.466 85 100
Tavikli Kapsül (çeşitli) Adet 269.705 186.600 179.627 96 67
Kibritbaşı Komplesi (çeşitli) Adet 5.240 - 18.050 - 344
Özel Kapsüller/Fişekler Adet 1.092 - 48.300 - 4423
Toplam Adet 1.046.797 1.074.600 1.058.443 98 101

2016
Üretimin Cinsi Birim 2015 

Gerçekleşen

Gerçekleşme Oranı

 

Program Gerçekleşen Programa 
göre (%)

2015'e 
göre (%)

İRSALAT
105 mm Ateşleme İmla Komp. Adet 1.001 - 10.360 - 1035
120 mm Tank Müh. Ana Komp. Adet 107.000 85.000 160.930 189 150
120 mm Tank Müh. İlave Komp. Adet 7.000 7.500 1.000 13 14
120 mm Tank Müh.İzliği (Eğitim) Adet 2.120 1.200 3.180 265 150
120 mm Tank Müh.İzliği (İnt.) Adet - 1.200 5.620 468 -
120 mm MOD 236 A1 Ayd.Kanist. Adet - 1.600 2.873 180 -
2,75" Roket Ateşleyicisi Adet 6.589 7.000 -
DM 1019 Detonatör Komplesi Adet 17.000 30.000 38.793 129 228
DM 1020 A1 Detonatör Komplesi Adet 16.800 30.000 38.993 130 232
DM 1049 Detonatör Komplesi Adet 478.900 202.000 240.000 119 50
M 505 Busteri Adet 476.100 202.000 239.000 118 50
M 204 Detonatör Komplesi Adet 25.602 8.000 13.005 163 51
M 205 Detonatör Kovanı Adet 66.080 17.000 16.500 97 25
MKE MOD 36 Yemleme Komp. Adet 55.903 30.000 - - -
Tapa Komplesi Adet 91.689 51.774 78.486 152 86
Test Motoru Ateşleyici (32*16) Adet 1.000 - - - -
SC 71- X Detonatör Komplesi Adet - - 150 - -
35 mm Ana İmla Komplesi Adet - 8.400 4.950 59 -
35 mm Elektrikli Ateşleyici Komp. Adet - 8.400 4.950 59 -
35 mm Rotor Komplesi Adet - 8.400 4.950 59 -
Toplam Adet 1.352.784 699.474 863.740 123 64

Üretimin Cinsi Birim 2015 
Gerçekleşen

2016 Gerçekleşme Oranı
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Tablo: 29-Kapsül Fabrikası Üretimleri 

Program Gerçekleşen Programa 
göre (%)

2015'e 
göre (%)

STOK + PİYASA 
8 No'lu Tahrip Kapsülü Adet 144.030 150.000 188.000 125 131
Elektrikli Kapsül (çeşitli) Adet 626.730 738.000 624.466 85 100
Tavikli Kapsül (çeşitli) Adet 269.705 186.600 179.627 96 67
Kibritbaşı Komplesi (çeşitli) Adet 5.240 - 18.050 - 344
Özel Kapsüller/Fişekler Adet 1.092 - 48.300 - 4423
Toplam Adet 1.046.797 1.074.600 1.058.443 98 101

2016
Üretimin Cinsi Birim 2015 

Gerçekleşen

Gerçekleşme Oranı

 

Program Gerçekleşen Programa 
göre (%)

2015'e 
göre (%)

İRSALAT
105 mm Ateşleme İmla Komp. Adet 1.001 - 10.360 - 1035
120 mm Tank Müh. Ana Komp. Adet 107.000 85.000 160.930 189 150
120 mm Tank Müh. İlave Komp. Adet 7.000 7.500 1.000 13 14
120 mm Tank Müh.İzliği (Eğitim) Adet 2.120 1.200 3.180 265 150
120 mm Tank Müh.İzliği (İnt.) Adet - 1.200 5.620 468 -
120 mm MOD 236 A1 Ayd.Kanist. Adet - 1.600 2.873 180 -
2,75" Roket Ateşleyicisi Adet 6.589 7.000 -
DM 1019 Detonatör Komplesi Adet 17.000 30.000 38.793 129 228
DM 1020 A1 Detonatör Komplesi Adet 16.800 30.000 38.993 130 232
DM 1049 Detonatör Komplesi Adet 478.900 202.000 240.000 119 50
M 505 Busteri Adet 476.100 202.000 239.000 118 50
M 204 Detonatör Komplesi Adet 25.602 8.000 13.005 163 51
M 205 Detonatör Kovanı Adet 66.080 17.000 16.500 97 25
MKE MOD 36 Yemleme Komp. Adet 55.903 30.000 - - -
Tapa Komplesi Adet 91.689 51.774 78.486 152 86
Test Motoru Ateşleyici (32*16) Adet 1.000 - - - -
SC 71- X Detonatör Komplesi Adet - - 150 - -
35 mm Ana İmla Komplesi Adet - 8.400 4.950 59 -
35 mm Elektrikli Ateşleyici Komp. Adet - 8.400 4.950 59 -
35 mm Rotor Komplesi Adet - 8.400 4.950 59 -
Toplam Adet 1.352.784 699.474 863.740 123 64

Üretimin Cinsi Birim 2015 
Gerçekleşen

2016 Gerçekleşme Oranı

 

 

 
 

Program Gerçekleşen Programa 
göre (%)

2015'e 
göre (%)

MSB + İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
1" İşaret Fişeği Adet 26 3.600 3.615 100 13.904
1,5" İşaret Fişeği Adet 6.092 - 1.107 - 18
Sis El Bombası Adet - 5.000 - - -
8 No.lu Tahrip Kapsülü (Eğitim) Adet 20.000 1.000 1.000 100 5
37/38 mm Gaz Fişeği Adet 60.000 100.000 50.000 50 83
40 mm CS Gaz Fişeği Adet 1.500 30.000 10.000 33 667
Aker Sevk Fişeği Adet 3.000 10.000 - -
Chaff / Flare Mühimmatları Adet 93.360 28.360 15.500 55 17
Chaff / Flare Squıbları Adet 93.360 28.360 15.510 55 17
El Yapımı Patlayıcılar (1,2,3) Adet - 11.000 11.000 100 -
Gösteri El Bombası Adet 15.000 45.000 38.000 84 253
Kestane Fişeği Adet 1.390 - 800 - 58
M 80 Donanma Patlağı Adet 20.000 30.000 30.000 100 150
Renkli Sis Kutusu Adet 18.500 15.000 7.732 52 42
SESK (1,2) Adet 4.000 2.000 5.000 250 125
Can Salı Duman Kandili Adet - 800 - - -
D.altı Paraşütlü Duman Kandili Adet - 105 - - -
D.altı Paraşütlü Işık Kandili Adet - 105 - - -
Yüzey Aydınlatma Tuzağı Adet 1.000 - 1.000 - 100
MK 18 Fünye Adet - - 100 - -
MKE 19 MOD 1 Fünye Adet 190 - 150 - 79
MKE 33 Bombalı Makas Adet - - 198 - -
MKE 61 Saniyeli Fitil Çakmağı Adet - 57.000 - - -
Tank Sis Havan Mühimmatı Adet - - 36 - -
UNL 10 - X Primer Adet - - 660 - -
Toplam Adet 337.418 367.330 191.408 52 57

Üretimin Cinsi Birim 2015 
Gerçekleşen

2016 Gerçekleşme Oranı

 
2015 yılında üretilen 34 ürünün 4 tanesi 2016 yılında üretilmemiş, buna karşılık 

2015 yılında üretilmeyen 11 ürünün üretimi yapılmıştır.  Netice olarak 2016 yılında 
üretimi yapılan ürün sayısı geçen yıla göre 7 adet artarak 41adede çıkmıştır. 

2016 yılı için programlanan 8 ürün üretilmemiş, 12 ürün ise programlanmadığı 
halde üretilmiştir.   

Stok ve piyasaya yönelik yapılan üretimler programa göre %98 oranında 
gerçekleşmiş ve geçen yıla göre %1 oranında artış sağlanmıştır. 

İrsalata yönelik yapılan üretimler programın %24 üzerinde gerçekleşmişken 
geçen yıla göre %36 azalma olmuştur. 

MSB ve İçişleri Bakanlığına yönelik ise programın %48, geçen yıla göre %43 
oranında azalma olmuştur. 

Toplam 12 ürün programın %368’e varan oranlarda üzerinde, 14 ürün ise 
programın %87’ye varan oranlarda altında üretilmiştir. 
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Sonuç olarak, özellikle MSB ve İçişleri Bakanlığına yönelik üretim 
programlarının sağlıklı bir şekilde yapılamadığı görülmektedir.  İşletme Bütçesi 
yapılması esnasında var olan siparişlerin yanı sıra yıl içinde gelebilecek siparişler için 
tahmini bir yaklaşım sergilenmektedir.  Ancak, yıl içinde bazı ürünlerin siparişlerinden 
vazgeçilebildiği buna karşılık üretim planlaması yapılmayan ürünler için yeni 
siparişlerin alındığı görülmektedir.    

     Tablo: 30- Kapsül Fabrikası kapasite Kullanım Oranları 

Üretimin Cinsi Birim Yıllık 
kapasite 

2016 

Üretim KKO                     
(%) 

STOK + PİYASA          
8 No'lu Tahrip Kapsülü Adet 2.000.000 188.000 9 
Elektrikli Kapsül (çeşitli) Adet 1.200.000 624.466 52 
Tavikli Kapsül (çeşitli) Adet 900.000 179.627 20 
Kibritbaşı Komplesi (çeşitli) Adet 2.055.000 18.050 1 
Özel Kapsüller/Fişekler Adet 1.232 48.300 3.920 
     

Üretimin Cinsi Birim Yıllık 
Kapasite 

2016 

Üretim KKO        
(%) 

İRSALAT         
105 mm Ateşleme İmla Komp. Adet 10.000 10.360 104 
120 mm Tank Müh. Ana Komp. Adet 4.000 160.930 4.023 
120 mm Tank Müh. İlave Komp. Adet 4.000 1.000 25 
120 mm Tank Müh.İzliği (Eğitim) Adet 4.000 3.180 80 
120 mm Tank Müh.İzliği (İnt.) Adet   5.620 - 
120 mm MOD 236 A1 Ayd.Kanist. Adet   2.873 - 
2,75" Roket Ateşleyicisi Adet 4.000 - - 
DM 1019 Detonatör Komplesi Adet 40.000 38.793 97 
DM 1020 A1 Detonatör Komplesi Adet 40.000 38.993 97 
DM 1049 Detonatör Komplesi Adet 400.000 240.000 60 
M 505 Busteri Adet 400.000 239.000 60 
M 204 Detonatör Komplesi Adet 45.000 13.005 29 
M 205 Detonatör Kovanı Adet 10.000 16.500 165 
MKE MOD 36 Yemleme Komp. Adet 30.000 - - 
Tapa Komplesi Adet   78.486 - 
Test Motoru Ateşleyici (32*16) Adet 1.000 - - 
SC 71- X Detonatör Komplesi Adet   150 - 
35 mm Ana İmla Komplesi Adet   4.950 - 
35 mm Elektrikli Ateşleyici Komp. Adet   4.950 - 
35 mm Rotor Komplesi Adet   4.950 - 
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Sonuç olarak, özellikle MSB ve İçişleri Bakanlığına yönelik üretim 
programlarının sağlıklı bir şekilde yapılamadığı görülmektedir.  İşletme Bütçesi 
yapılması esnasında var olan siparişlerin yanı sıra yıl içinde gelebilecek siparişler için 
tahmini bir yaklaşım sergilenmektedir.  Ancak, yıl içinde bazı ürünlerin siparişlerinden 
vazgeçilebildiği buna karşılık üretim planlaması yapılmayan ürünler için yeni 
siparişlerin alındığı görülmektedir.    

     Tablo: 30- Kapsül Fabrikası kapasite Kullanım Oranları 

Üretimin Cinsi Birim Yıllık 
kapasite 

2016 

Üretim KKO                     
(%) 

STOK + PİYASA          
8 No'lu Tahrip Kapsülü Adet 2.000.000 188.000 9 
Elektrikli Kapsül (çeşitli) Adet 1.200.000 624.466 52 
Tavikli Kapsül (çeşitli) Adet 900.000 179.627 20 
Kibritbaşı Komplesi (çeşitli) Adet 2.055.000 18.050 1 
Özel Kapsüller/Fişekler Adet 1.232 48.300 3.920 
     

Üretimin Cinsi Birim Yıllık 
Kapasite 

2016 

Üretim KKO        
(%) 

İRSALAT         
105 mm Ateşleme İmla Komp. Adet 10.000 10.360 104 
120 mm Tank Müh. Ana Komp. Adet 4.000 160.930 4.023 
120 mm Tank Müh. İlave Komp. Adet 4.000 1.000 25 
120 mm Tank Müh.İzliği (Eğitim) Adet 4.000 3.180 80 
120 mm Tank Müh.İzliği (İnt.) Adet   5.620 - 
120 mm MOD 236 A1 Ayd.Kanist. Adet   2.873 - 
2,75" Roket Ateşleyicisi Adet 4.000 - - 
DM 1019 Detonatör Komplesi Adet 40.000 38.793 97 
DM 1020 A1 Detonatör Komplesi Adet 40.000 38.993 97 
DM 1049 Detonatör Komplesi Adet 400.000 240.000 60 
M 505 Busteri Adet 400.000 239.000 60 
M 204 Detonatör Komplesi Adet 45.000 13.005 29 
M 205 Detonatör Kovanı Adet 10.000 16.500 165 
MKE MOD 36 Yemleme Komp. Adet 30.000 - - 
Tapa Komplesi Adet   78.486 - 
Test Motoru Ateşleyici (32*16) Adet 1.000 - - 
SC 71- X Detonatör Komplesi Adet   150 - 
35 mm Ana İmla Komplesi Adet   4.950 - 
35 mm Elektrikli Ateşleyici Komp. Adet   4.950 - 
35 mm Rotor Komplesi Adet   4.950 - 

 
  

 

 
 

Üretimin Cinsi Birim Yıllık 
Kapasite 

2016 

Üretim KKO        
(%) 

MSB + İÇİŞLERİ BAKANLIĞI         
1,5" İşaret Fişeği Adet 1.000 1.107 111 
8 No.lu Tahrip Kapsülü (Eğitim) Adet 15.000 1.000 7 
37/38 mm Gaz Fişeği Adet 50.000 50.000 100 
40 mm CS Gaz Fişeği Adet 10.000 10.000 100 
Asker Sevk Fişeği Adet 4.000 - - 
Chaff / Flare Mühimmatları Adet 335.000 15.500 5 
Chaff / Flare Squıbları Adet 335.000 15.510 5 
Gösteri El Bombası Adet 16.000 38.000 238 
Kestane Fişeği Adet 100 800 800 
M 80 Donanma Patlağı Adet 16.000 30.000 188 
Renkli Sis Kutusu Adet 15.000 7.732 52 
SESK (1,2) Adet 10.500 5.000 48 

 
Üretimin satış alanlarına göre değerlendirilmesi yapılacak olursa; 
-Stok ve piyasaya yönelik üretimi yapılan ürünler; 
- Tahrip Kapsül üretimi; Tahrip kapsülleri daha çok karayolları, köprü, baraj, 

tünel, içme suyu gibi alt yapı tesislerinin yapımı sırasında, madencilik alanında patlatma 
elemanı olarak kullanıldığından, tahrip kapsülü üretimi bu iş alanlarının gelişmesi ve 
piyasa şartları ile ilintili olmaktadır.  Talebe göre üretim yıllar itibarıyla farklılık 
göstermektedir.  Geçen yıla göre üretim artışı %31 olmuştur.  Üretim maliyetlerinin 
azaltılması halinde kapasite kullanım oranları mevcut %15’lik seviyelerinin üzerine 
çıkarılabileceği gibi, piyasada yer edinmeye başlayan alternatif kapsül üretimine 
geçilmesiyle de piyasa payının artırılması mümkün görülmektedir.  

- Elektrikli Kapsül üretimi; 2015 ve 2016 yılı üretimleri son altı yılın en düşüğü 
seviyesinde olup Elektrikli Kapsül’de de kapasite kullanım oranı %50 seviyesine 
düşmüştür.   

- Tavikli Kapsül üretimi; Program hedefi doğrultusunda üretilen Tavikli Kapsül 
üretimi geçen yıla göre %33 oranında azalmış, kapasite kullanım oranı %20’li seviyelere 
düşmüştür. 

- 2 milyon adet/yıl tesis kapasitesine sahip Kibritbaşı Kompleleri için üretim 
programlanmamış, ancak yıl içinde gelen talepler üzerine üretimi 5,2 bin adettenn 18,1 
bin adede çıkmıştır. 

- Özel Kapsüller ve Fişekler; Üretim programlanmamasına rağmen yine yıl içinde 
gelen talepler doğrultusunda 48,3 bin adet olarak üretim yapılmıştır. 

- İrsalata yönelik üretimi yapılan ürünler; 
İrsalata yönelik üretimi yapılan ürün sayısı geçen yıla göre 3 adet artarak 17 ürüne 

yükselmiş, buna karşılık programa göre %24 fazla üretim yapılmışken geçen yıla göre 
%36 oranında azalma meydana gelmiştir. 
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Geçen yıl üretilmeyen 120 mm Tank Mühimmat İzliğinin programın %368 
üzerinde üretiminin yapılması, buna karşılık geçen yıl bin adet yapılan 105 mm 
Ateşleme İmla Komplesinin programlanmadığı halde 10,4 bin adet üretilmesi, 7 bin adet 
yapılan 120 mm Tank Mühimmatı İlave Komplesi üretiminin bin adede düşmesi dikkati 
çekmektedir. 

-MSB ve İçişleri Bakanlığı ihtiyacına yönelik üretimi yapılan ürünler; 
 MSB ve İçişleri Bakanlığı ihtiyacı için üretilen ürün sayısının 18’den 12’ye 

düşmüş olması sonucu programın %32 altında kalınmış ve geçen yıla göre üretimde 
%21 azalma görülmüştür. 

MSB ve İçişleri Bakanlığı ihtiyacı ürünlerden; Gaz Fişeği, Chaff ve FG-3 
Mühimmatı, Gösteri El Bombası, Donanma Patlağı ve Renkli Sis Kutusu ürünleri için 
alınan siparişler planlanan üretim hedeflerinin çok altında kalmış,  beklenenden daha az 
alınan siparişlerin tamamı karşılanmıştır. 

Son yıllarda Gaz Fişeği ve Gösteri El Bombası piyasasında görülen talep 
artışından Kurumun yeterince pay alamadığı görülmektedir.   İçişleri Bakanlığı’nca 
çıkılan ihalelerde tamamen yerli üretim yapan Kurumun ürünlerinin sağlık açısından 
zararlı olduğu gerekçesiyle tercih edilmemesi bu sonucu doğurmaktadır.  İçişleri 
Bakanlığı’nca yurt dışından temin edilen bu ürünlerin Kurumun ürettiği ürünlerden olan 
farklılığının araştırılarak, sağlığa zararlı olmayan ürünlerin üretimlerinin yapılması 
yönünde AR-GE çalışması yapılmasında fayda görülmektedir.  Bu nedenle, Kapsül 
Fabrikası’nda üretilen göz yaşartıcı bomba, gaz fişekleri v.b ürünlerin sağlığa zararlı 
olmayacak şekilde üretilmesi için AR-GE çalışması yapılması ile ilgili olarak; 

İçişleri Bakanlığı’nca yurt dışından temin edilen Gaz Fişeklerinin Kurumun 
ürettiği ürünlerden olan farklılığının araştırılarak, sağlığa zararlı olmayan göz yaşartıcı 
bomba, gaz fişekleri v.b ürünlerin üretimlerinin yapılması yönünde AR-GE çalışması 
yapılması önerilir.  

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanıltıcı mühimmatlar alanındaki ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere SSM bünyesinde yürütülen Hews/CMDS (Helikopter Elektronik 
Savaş Sistemleri/Karşı Tedbir Atma Sistemleri) Projesi kapsamında Chaff ve Flare 
Mühimmatlarının (Yanıltıcılar) MKEK’ce üretilmesi amaçlanmıştır.  

İlk kez 2014 yılında üretimine başlanılan bu mühimmatların üretim kapasitesi 
370.000 adet/yıl olup 2015 yılında geçen yıla göre %167 artışla 186 bin adet üretim 
gerçekleştirilmiştir.  Söz konusu mühimmatların üretimlerinin artırılması yönünde yurt 
dışı piyasasında gerekli tanıtımlarının yapılmasının yanısıra farklı tip Flare 
Mühimmatların geliştirilmesi ile Dünya piyasasında yer alınması mümkün 
görülmektedir.  Bu nedenle, Kapsül Fabrikası’nda üretilen Chaff-Flare mühimmatların 
geliştirilmesi ile ilgili olarak; 

Chaff-Flare mühimmatların üretim ve satışlarının artırılması için farklı tip Flare 
Mühimmatların geliştirilmesi yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması önerilir. 

Genel olarak, 2015 yılı için alınan 40 ürün siparişinden 10 adedi, üretim 
programında olmadığı halde üretilerek eksiksiz olarak karşılanmıştır.  Yıl içinde alınan 
başta El Yapımı Patlayıcılar olmak üzere 5 adet ürünün üretimi ise yapılamamıştır. 
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İrsalat üretimleri ve MSB üretimleri, ateşleyici ve patlayıcılar çerçevesinde 
siparişler kapsamında sürdürülmektedir.  Üretimi etkileyen faktörlerin başında yeterli 
sipariş alınamaması, malzeme ve hammadde tedariklerinden özellikle dış alımlarda 
temin süresinin uzun olması ve üretim sürecinin buna bağlı olarak aksaması, ihtiyaç 
makamı tarafından sipariş edilen ürünün teknik özelliklerinde değişklik yapmak üzere 
yeniden AR-GE çalışmaları talep edilmesi gelmektedir.  Diğer taraftan; sipariş 
miktarlarının bazılarının her yıl çok küçük miktarlarda verilmesi kullanılacak 
hammaddelerin çok az olmasına ve tedarikinde maliyet ve miktar açısından sorun 
yaşanmasına sebep olmakta, bununla birlikte,  üretim ve test maliyetlerinin ürünün birim 
maliyetine etkisini arttırması, ayrıca üretim esnasında iyileştirmeye yönelik teknik 
değişikliklerin yapılamaması ve bu tür değişikliklerin ek sözleşme gerektirmesi, tedarik 
faaliyetlerinin ise içinde bulunulan yıl ile sınırlandırılması gibi sorunlar genel üretim 
faaliyetlerini etkilemekte ve kapasite kullanımını düşürmektedir. 

2015 yılında 15,3 bin TL tutarında 3.850 adet FG-3 Flare Kovan hurdaya 
ayrılmış, 41,1 bin TL tutarındaki 7 cins malzeme/ara mamul üretim esnasında 
bozulmuştur.  10 bin adet Chaff ve 5 bin adet Flare mühimmatının gecikmeli olarak 
teslimatının yapılması nedeniyle toplam 143,5 bin TL tutarında cezaya maruz 
kalınmıştır. 

Kapsül Fabrikası’nda en son kurulan Chaff/Flare üretim tesisi hariç tutulacak 
olursa tekım-tezgahların tamamı 16 ve üzeri yaştadır.  Tahrip, Kapsül ve Proteknik 
Atölyelerindeki tezgahların tamamı ise 21 ve üzeri yaştadır.  

Mevcut Kapsül Dolum Hattı’nın gerek teknik emniyet yönüyle ve gerekse 
kapasite yönüyle ihtiyaca cevap veremediği gerekçesiyle ilk kez 2011 yılı Yatırım 
Programına konulan, Elektrikli ve Darbeli olmak üzere toplam 2 adet “Çok İstasyonlu 
Kapsül Dolum Tezgahı” nın, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yılları Yatırım Programlarına 
da konulmasına rağmen bugüne kadar alımın gerçekleştirilemediği görülmektedir.  

Benzer olarak, Kapsül Fabrikasındaki mevcut emek yoğun eski üretim hatlarının 
günün ihtiyacı kapsüllerin üretileceği, otomasyona dayalı modern üretim hatlarıyla 
değiştirilmesi için ilk kez 2010 yılı Yatırım Programı’na konulan “Modern Ateşleyici 
Üretim Projesi” kapsamında, Şubat-2012 tarihinde, günümüz teknolojilerinin 
araştırılması ve fizibiliteye esas bilgilerin hazırlanması amacıyla şartname hazırlanmış, 
Mart-2012 tarihinde de Almanya’da yerleşik Komage firması ziyaret edilmiştir. 2013 
yılından bu yana Yatırım Programlarında  yer verilmeyen bu projenin günün koşullarına 
göre yeniden değerlendirilerek bir fizibilitenin hazırlanması uygun olacaktır.  Bu 
nedenle, Kapsül Fabrikası ihtiyacı tezgah alımlarının gerçekleştirilmesi ve “Modern 
Ateşleyici Üretim Projesi” nin yeniden değerlendirilmesine ilişkin olarak; 2011 yılından 
bu yana Yatırım Programlarında yer alan ancak alımı gerçekleştirilemeyen, 1 adet 
Elektrikli ve 1 adet Darbeli “Çok İstasyonlu Kapsül Dolum Tezgâhı” na olan ihtiyaç 
yeniden değerlendirilmeli, 2013 yılından bu yana Yatırım Programlarından çıkarılan 
“Modern Ateşleyici Üretim Projesi” günün koşullarına göre yeniden ele alınmalıdır. 

Ürün geliştirme kapsamında, 2013-2015 yılları arasında tasarım doğrulama 
faaliyetleri gerçekleştirilen “35 mm Parçacıklı Mühimmat Patlayıcı Zinciri” ürününün, 
doğrulama testlerinden ve daha sonra Ocak-2015 tarihinde yapılan tam atım mühimmatı 

147Sayıştay   



 

 
 

ile gerçekleştirilen testlerden başarılı sonuç alınmış, bilahare 15.10.2015 tarihinde 
“Elektrikli Ateşleyici Komplesine ait Üretim Hattı”nın kalifikasyonu, 27.10.2015 
tarihinde de “Rotor Komplesi ve Ana İmlaya ait Üretim Hattı”nın kalifikasyonu 
gerçekleştirilmiştir. 

Yerlileştirme kapsamında başlatılan “Mikrodetonatör ve Mikro Piston İtici 
Projesi” ile, ihraç lisanslı olarak yurt dışından tedarik edilen elektrikli detonatör ve 
piston iticilerin, yurt içinde üretilmesi amaçlanmıştır.  Ön tasarım aşamasında olan proje 
kapsamında tasarımı yapılan sıvama kalıplarının imal edilmesine müteakip komple hale 
getirilerek testlerinin yapılması planlanmıştır. 

Yine AR-GE projelerinden olan, bomba veya şüpheli paketlerin etkisiz hale 
getirilmesini sağlamak amacıyla tasarlanan “Tek Atımlık Bomba İmha Aleti”, 2010-
2011 yıllarında performans testlerinden geçirilmiş, sonrasında yeni tasarıma geçilerek 
prototipi oluşturulmuş, ürün performans testlerinde başarılı olunmuştur.  Halen, ürün 
içine konulan suyun -20°C‘ye dayanabilirliğine ilişkin çalışmaların devam ettiği 
görülmüştür.  

Piyasada artan talep üzerine ürün çeşitlemesine gidilerek satış ve üretim hacminin 
artırılması amacıyla Elektriksiz Kapsül Detonatörü (Nonel Kapsül) projesi, AR-GE 
çalışmaları kapsamında ele alınmıştır.  Projenin sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan 
“ecza” nın yurt içinde üretimine yönelik araştırmaların sürdürüldüğü görülmüştür.  Bu 
nedenle, Kapsül Fabrikası’nın yerlileştirme kapsamında başlatılan AR-GE 
çalışmalarından  “Mikrodetonatör ve Mikro Piston İtici”, “Tek Atımlık Bomba İmha 
Aleti” ve “Elektriksiz Kapsül Detonatörü (Nonel Kapsül)” Projeleri ile ilgili olarak; 
yerlileştirme kapsamında ithal ikamesi sağlayacak ürünlere ilişkin yapılan AR-GE 
çalışmalarının sürdürülerek, ürün portföyünü genişleten, düşük maliyetli ve yüksek 
kaliteli ürünlerin üretimine geçilmesi çalışmalarına hız verilmelidir. 

cb) Barut Fabrikası: 
1939 yılında kurulan ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’nce işletilen fabrika 

1950 yılından itibaren MKEK bünyesinde faaliyet göstermektedir. 
Fabrikanın asıl üretim faaliyeti Milli Savunma Bakanlığı’nın gereksinimi olan 

Top, Obüs, Havan, Tüfek, Tabanca mühimmatlarının sevk barutlarını üretmektir. Ayrıca 
kapasitenin elverdiği ölçüde MKE Kurumu’nun diğer Fabrikalarının ve piyasanın 
ihtiyacı olan Nitroselüloz (N/S), Av Barutu, Plastifiye Lak ve Eter (Dietileter) üretimleri 
de yapılabilmektedir. 

AQAP-2120 ve ISO 9001:2000 ve Tesis Güvenlik Belgelerine sahip tesiste 
üretim faaliyetlerine ilişkin işlemler, teknolojisinin gereği olarak üç ana bölümde yer 
alan, çok sayıda küçük üretim birimlerinde gerçekleşmektedir. Tesisin ana üretim 
birimleri aşağıda açıklanmıştır.  

I- Nitroselüloz Üretim Tesisi: 
En son 1988 yılında yenilenmesi yapılan ve gerek uzun süredir kullanımda 

olması, gerekse çalışılan ortamın asitli olmasından dolayı işlevselliğini yitiren 
ekipmanların bulunduğu tesiste, üretimin olumsuz etkilenmemesi için gelişen şartlara 
göre yeni bir modernizasyona ihtiyaç duyulmaktadır.  
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 Uzun zamandır işletmede olması ve teknolojisi eskimesi nedeniyle ileride 
üretimde darboğaz ile karşılaşılmaması için yapılacak detaylı bir etüd çalışması 
neticesinde nitroselüloz üretim hattında gerekli rehabilitasyon, yenileme ve 
modernizasyon ihtiyaçlarının tespit edilerek, bir plan dahilinde uygulamaya geçirilmesi 
yönünde Yatırım Programı çerçevesinde faaliyetlere başlanılması gerekli 
görülmektedir.  
 II. Barut Üretim Tesisleri: 
           II.A  Silindirik Barut Üretim Tesisi: 
 Silindirik Barut üretim tesislerinde genellikle MKE Mühimmat Fabrikasının 
çeşitli tipte barut siparişleri doğrultusunda üretim yapılmaktadır.  Ayrıca, Kurumun 
diğer fabrikalarının da zaman zaman silindirik tipte tüfek, yemleme, v.b. barut talepleri 
bu tesisten karşılanmaktadır.  Yine bu tesiste, daha çok piyasaya yönelik üretilen 
silindirik av barutunun, maliyetinin yüksek olması silindirik av barutu satışlarının 
önünde engel teşkil etmektedir.   

Diğer yandan, küresel barut üretim tesisinde meydana gelen kazadan sonra, 
küresel barut üretim operasyonlarının bir kısmı (küresel barut üretim tesisi 
modernizasyonu tamamlanıncaya kadar) silindirik barut üretim tesislerinde 
yapılmaktadır. 
           II.B  Küresel Barut Üretim Tesisi:  
 Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren 5.56 mm fişek barutunun, küresel barut 
olarak üretilmesi zorunluluğu ve diğer hafif silah mühimmatı barutlarının da bu 
yöntemle üretilerek silindirik tip barutlara göre daha az işçilik, enerji tasarrufu ve daha 
emniyetli çalışma ortamı sağlanmasından dolayı MKE Barut Fabrikası bünyesinde 
küresel barut üretim hattı kurulmasına karar verilmiş olup, bu kapsamda 750 ton/yıl 
kapasite ile kurulan tesis 2006 yılında üretim faaliyetine başlamış olup; 9 mm Tabanca 
Barutu, Tüfek Barutu, (5,56 mm, 7,62 mm, 12,7 mm, 20 mm) ve Av Barutu üretimleri 
yapılmaktadır. Tesiste daha çok MKE Gazi Fişek Fabrikasının çeşitli tipte tüfek barutu 
ve tabanca barutu talepleri karşılanmaktadır. 

Piyasaya yönelik bir ürün olan küresel av barutu, tanelerinin ufak olması nedeni 
ile talep edilmemekte, buna karşılık piyasa talebi silindirik veya pul av barutu lehine 
artmaktadır. 

Av Barutuna ilişkin alınan CE Belgesinin süresi dolmadan başvurusu yapılarak 
ürünün denetimi yaptırılmış ve CE Belgesinin süresinin Ağustos-2017 tarihine kadar 
geçerliliğinin sağlandığı görülmüştür.  
 III-  Plastifiye Lak Üretim Tesisi: 
 750 ton/yıl kapasiteli ünitede kullanım yerlerine göre farklı viskozitede Plastifiye 
Lak üretimi yapılabilmekte iken, MKE Yönetim Kurulu’nun 06.06.2007 tarihli kararı 
ile piyasa koşullarının ürün lehine dönüşüne kadar plastifiye lak nitroselülozu üretim 
faaliyetleri askıya alınmıştır. 
 IV- Eter Tesisi:  

Etil alkolden dietileter üretilmek üzere kurulmuş olan Eter Tesisi Türkiye’nin tek 
eter üretiminin yapıldığı tesisttir.  Elde edilen ürün fabrikanın silindirik barut üretiminde 
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kullanıldığı gibi ilaç ve kimya sanayiinde çözücü olarak değerlendirilmek üzere yurt içi 
piyasaya da satılmaktayken, zaman içinde eterli barut üretiminden vazgeçilerek modüler 
barut üretimine geçilmesi ile birlikte eter kullanımının azalacağı dikkate alınarak eter 
üretimine son verilmiş olup eter ihtiyacı piyasadan karşılanmaktadır. 
 V- Yanar Kovan Tesisi:  

Günümüzde ağır silah mühimmatlarının metal kovanları yerine, tamamen 
yanabilen organik maddelerden yapılan yanar kovanlar kullanılmaktadır. Bu uygulama 
sonucu, mühimmat fiyatlarında düşüş, çevre kirliliğinin önlenmesi ve hafif mühimmat 
yapımı sağlanmaktadır.   

‘M60 A1 Tank Modernizasyonu Projesi’ kapsamında, 120 mm Mühimmat 
Üretim Hattının bir parçası olan Yanar Kovan Ünitesi’nin kurulumu Haziran-2008 
tarihinde tamamlanmış, ortaya çıkan sorunların giderilmesine yönelik çalışmaların 
tamamlanmasına müteakip ünite 10-15.10.2010 tarihinde devreye alınmıştır.  Deneme 
sürecinde kovanlarda şişme ve kabarma v.b. olumsuzluklar yaşanmış, IMI Firmasının 
yeni pres getirmesi ile söz konusu sıkıntılar giderilmiştir.  Eksikliklerin tamamlanması 
ve hataların giderilmesi sonrası yapılan deneme üretimleri ile ürünün kalifikasyonu Mart 
2012’de tamamlanmıştır.  Yanar Kovan Tesisinin Kurulu kapasitesi tek vardiya yıllık 
10.000 adet’tir. 

Fabrikanın 2016 yılındaki başlıca üretimleri ve kapasite kullanım oranları 
aşağıda gösterilmiştir. 
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kullanıldığı gibi ilaç ve kimya sanayiinde çözücü olarak değerlendirilmek üzere yurt içi 
piyasaya da satılmaktayken, zaman içinde eterli barut üretiminden vazgeçilerek modüler 
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yapımı sağlanmaktadır.   

‘M60 A1 Tank Modernizasyonu Projesi’ kapsamında, 120 mm Mühimmat 
Üretim Hattının bir parçası olan Yanar Kovan Ünitesi’nin kurulumu Haziran-2008 
tarihinde tamamlanmış, ortaya çıkan sorunların giderilmesine yönelik çalışmaların 
tamamlanmasına müteakip ünite 10-15.10.2010 tarihinde devreye alınmıştır.  Deneme 
sürecinde kovanlarda şişme ve kabarma v.b. olumsuzluklar yaşanmış, IMI Firmasının 
yeni pres getirmesi ile söz konusu sıkıntılar giderilmiştir.  Eksikliklerin tamamlanması 
ve hataların giderilmesi sonrası yapılan deneme üretimleri ile ürünün kalifikasyonu Mart 
2012’de tamamlanmıştır.  Yanar Kovan Tesisinin Kurulu kapasitesi tek vardiya yıllık 
10.000 adet’tir. 

Fabrikanın 2016 yılındaki başlıca üretimleri ve kapasite kullanım oranları 
aşağıda gösterilmiştir. 
 

 
  

 

 
 

Tablo : 31-Barut Fabrikası Üretimleri 

Üretimin Türü Ölçü 

2015 Yılı 2016 Yılı Gerçekleşme % 

Gerçek-
leşen Program Gerçek-

leşen 
Programa 

Göre 

Geçen 
Yıla 
Göre 

Dinamit  Nitroselülozu Kg - - - - - 
Yüksek Azotlu Nitroselüloz Kg -  -   
Alkollü  Nitroselüloz Kg 500 - - - - 
2,75”  Roket Nitroselülozu Kg 10.000 6.000 6.870 115 69 
122 mm Roket Nitroselülozu Kg - - - - - 
R70  Roket Nitroselülozu Kg - 1.800 - - - 
ERYX   Roket NS (CP-2 U 10) Kg - 10.000 10.600 106 - 
ERYX   Roket NS (CP-2 P 10) Kg - 10.000 - - - 
7,62 mm Yük.Taz.Fiş.Bar.Silindirik Kg 250 - - - - 
7,62 mm Büz. Manev. Bar.Silindirik Kg 2.300 1.930 1.930 100 84 
12,7 mm Fişek Barutu Silindirik Kg - - - - - 
12,7 mm Tüfek Barutu Silindirik Kg - 10.000 3.882 39 - 
Küresel Barut  (9 mm-Tabanca) Kg 40.900 40.800 30.800 75 75 
Küresel Barut (5,56 mm) Kg 44.300 130.050 61.450 47 138 
Küresel Büz. Manev. Barutu 
(5,56mm) Kg 100 280 280 100 280 

Küresel Barut (7,62 mm) Kg  87.900 132.580 128.860 97 146 
Küresel Barut (12,7 mm) Kg 4.000 42.000 41.600 99 1.040 
Küresel Barut (20 mm) Kg  28.200 16.000 8.000 50 28 
Küresel Ses Fişeği Barutu Kg 4.053 - - - - 
Küresel Nitroses Barutu Kg 6.500 - - - - 
Dumansız Av Barutu Kg 250 - 500 - 200 
35 mm Uçaksavar Barutu Kg 1.004 1.500 1.500 100 149 
35 mm Parçacıklı Mühim.Barutu  Kg 186 - 1.750 - - 
40 mm Bombaatar Barutu Kg 50 570 450 79 900 
105 mm M1 Tek Delikli Top Barutu Kg 868 - - - - 
105 mm M1 Yedi Delikli Top 
Barutu Kg 2.670 - - - - 

Barut NC-NG Kg 33.117 25.000 8.500 34 25 
CEP-2 Barutu Kg - 62.000 34.000 54 - 
CBI Tip II Barutu Kg 70 - - - - 
105 mm M1 Panter Barutu – Islah Kg - - 13.932 - - 
%40 Konsantre LAK  Nitroselüloz Kg 1.000 - - - - 
Yanar Kovan Adet  226 7.000 6.020 86 2.664 
Yanar Kovan Adaptörü Adet 222 8.050 6.200 77 2.793 

1939 yılında kurulan ve 1950 yılından itibaren MKEK bünyesinde faaliyet 
gösteren fabrikada; 1959-1962 yılları arasında kapasitesi 1.800 ton/yıl “tek bazlı top 
barutu” üretimine, 1988 yılında ise nitroselüloz tesisinde yapılan ileri üretim 
teknolojisine yönelik yatırım ile uluslararası standartlara uygun “nitroselüloz” üretimine 
başlanmıştır.  Ayrıca, fabrikada 750 ton/yıl kapasiteli “plastifiye lak” üretimi de 
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yapılmaktadır.  Üretim kapasitesi, tek vardiya yıllık 10.000 adet olan ve Ekim-2010 
tarihinde yapılan Yanar Kovan Ünitesi’nde üretim 2012 yılında başlamıştır.    

2016 yılında bir önceki yıla göre 9 ürün daha fazla, 4 ürün ise daha az üretim 
gerçekleşmiştir.  Parasal değer olarak üretimde programa göre %15 düşük olmakla 
birlikte geçen yıla göre %57 artış gerçekleşmiştir.  Üretimim parasal değeri 23,3 milyon 
TL olup Kurumun toplam üretiminin %4,8’ini oluşturmuştur.  Bunun %85’i tamamen 
irsalat üretimidir.   
Tablo : 32-Barut Fabrikası Kapasite Kullanım Oranları 

Yıllar 2011 2012 2013 2014 2015 
 

2016 
 

Barut Üretimi (Ton) * 55 14 34 33 116 171 
Kapasite Kullanımı  (%) 3 1 2 2 6 10 
Küresel Barut Üretimi (Ton) ** 139 191 181 311 216 271 
Kapasite Kullanımı  (%) 19 25 24 41 29 36 
Yanar Kovan (Adet) - 6.491 5.565 6.434 226 6.020 
Kapasite Kullanımı (%) **** - 65 56 64 2 60 
Yanar Kovan Adaptörü (Adet) - 4.987 5.164 5.845 222 6.200 
Kapasite Kullanımı (%) **** - 50 52 58 2 62 
*     Barut üretim kapasitesi 1.800 Ton/yıl Tek Bazlı Top Barutu olup, üretilen diğer 
       barutlar  tek bazlı top barutu türüne çevrilerek kapasite kullanım oranları 
       saptanmıştır. 
**   Küresel Barut Üretim Tesisi kapasitesi 750 Ton/yıl’dır.  
*** Yanar Kovan üretim kapasitesi Kovan ve Adaptör için 10.000 Adet/Yıl’dır.   

Nitroselüloz üretimi; 
MKE Barut Fabrikası ürünlerinden olan ve patlayıcı yapımında kullanılan 

Nitroselüloz ile ilgili olarak İstanbul’da yerleşik TSS Silah Savunma Dış Ticaret Ltd. 
firması tarafından, Ukrayna Devletine ihraç edilmek üzere 300.000 kg Nitroselüloz 
(MIL-M244A) ticari teklif talebinde bulunulmuştur. Ukrayna kuruluşu tarafından 
patlayıcı yapımında kullanılacak olan Nitroselülozun teknik özellikleri konusunda 
mutabakata varılmış olup ticari şartlarla ilgili görüşmelere başlanmıştır. 

Söz konusu firmaya teklif edilen fiyatın (18,50 USD/kg) yüksek bulunması 
üzerine Kurum, 2016 yılı bütçe maliyetlerini baz alarak teklifini satış maliyeti üzerinden 
10,74 Euro/kg’a indirmiş, ancak bu fiyat da firma tarafından yurtdışı piyasalara göre 
çok yüksek bulunnmuştur. 

Kurumca 27.10.2009 tarih ve 5878 sayılı yazı ile T.C. Başbakanlık Hazine 
Müsteşarlığına “Kurumun rekabetçi ortamlarda belirleyeceği fiyat ve tarifelerin 
tespitinde izleyeceği yol ile ilgili görüş sorulmuş olup alınan  09.11.2009 tarih ve 47706 
sayılı yazıda “rekabetçi ortamlarda fiyatın pazarda oluştuğu hususu da dikkate alınarak, 
kar/zarar durumu göz önünde tutulmak suretiyle fiyat politikası belirleme yetkisinin 
Yönetim Kurulunda olduğu düşünülmektedir” cevabı alınmıştır. 
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yapılmaktadır.  Üretim kapasitesi, tek vardiya yıllık 10.000 adet olan ve Ekim-2010 
tarihinde yapılan Yanar Kovan Ünitesi’nde üretim 2012 yılında başlamıştır.    

2016 yılında bir önceki yıla göre 9 ürün daha fazla, 4 ürün ise daha az üretim 
gerçekleşmiştir.  Parasal değer olarak üretimde programa göre %15 düşük olmakla 
birlikte geçen yıla göre %57 artış gerçekleşmiştir.  Üretimim parasal değeri 23,3 milyon 
TL olup Kurumun toplam üretiminin %4,8’ini oluşturmuştur.  Bunun %85’i tamamen 
irsalat üretimidir.   
Tablo : 32-Barut Fabrikası Kapasite Kullanım Oranları 

Yıllar 2011 2012 2013 2014 2015 
 

2016 
 

Barut Üretimi (Ton) * 55 14 34 33 116 171 
Kapasite Kullanımı  (%) 3 1 2 2 6 10 
Küresel Barut Üretimi (Ton) ** 139 191 181 311 216 271 
Kapasite Kullanımı  (%) 19 25 24 41 29 36 
Yanar Kovan (Adet) - 6.491 5.565 6.434 226 6.020 
Kapasite Kullanımı (%) **** - 65 56 64 2 60 
Yanar Kovan Adaptörü (Adet) - 4.987 5.164 5.845 222 6.200 
Kapasite Kullanımı (%) **** - 50 52 58 2 62 
*     Barut üretim kapasitesi 1.800 Ton/yıl Tek Bazlı Top Barutu olup, üretilen diğer 
       barutlar  tek bazlı top barutu türüne çevrilerek kapasite kullanım oranları 
       saptanmıştır. 
**   Küresel Barut Üretim Tesisi kapasitesi 750 Ton/yıl’dır.  
*** Yanar Kovan üretim kapasitesi Kovan ve Adaptör için 10.000 Adet/Yıl’dır.   

Nitroselüloz üretimi; 
MKE Barut Fabrikası ürünlerinden olan ve patlayıcı yapımında kullanılan 

Nitroselüloz ile ilgili olarak İstanbul’da yerleşik TSS Silah Savunma Dış Ticaret Ltd. 
firması tarafından, Ukrayna Devletine ihraç edilmek üzere 300.000 kg Nitroselüloz 
(MIL-M244A) ticari teklif talebinde bulunulmuştur. Ukrayna kuruluşu tarafından 
patlayıcı yapımında kullanılacak olan Nitroselülozun teknik özellikleri konusunda 
mutabakata varılmış olup ticari şartlarla ilgili görüşmelere başlanmıştır. 

Söz konusu firmaya teklif edilen fiyatın (18,50 USD/kg) yüksek bulunması 
üzerine Kurum, 2016 yılı bütçe maliyetlerini baz alarak teklifini satış maliyeti üzerinden 
10,74 Euro/kg’a indirmiş, ancak bu fiyat da firma tarafından yurtdışı piyasalara göre 
çok yüksek bulunnmuştur. 

Kurumca 27.10.2009 tarih ve 5878 sayılı yazı ile T.C. Başbakanlık Hazine 
Müsteşarlığına “Kurumun rekabetçi ortamlarda belirleyeceği fiyat ve tarifelerin 
tespitinde izleyeceği yol ile ilgili görüş sorulmuş olup alınan  09.11.2009 tarih ve 47706 
sayılı yazıda “rekabetçi ortamlarda fiyatın pazarda oluştuğu hususu da dikkate alınarak, 
kar/zarar durumu göz önünde tutulmak suretiyle fiyat politikası belirleme yetkisinin 
Yönetim Kurulunda olduğu düşünülmektedir” cevabı alınmıştır. 

 

 
 

2016 yılında, yurtdışı piyasalarda MKE üretimi Nitroselüloz fiyatının rakip 
ürünlerin fiyatlarının üstünde kalmayacak ve rekabet edebilir seviye olarak 
değerlendirilebilecek, stok maliyeti olan 26,87 TL/kg’ın altında 24 TL/kg (7,5 Eur/kg) 
olarak ihracat fiyatının belirlenebilmesi amacıyla Genel Müdürlüğe yetki verilmesi 
hususu Kurum Yönetim Kurulunun 29.02.2016 tarih ve 81 sayılı kararıyla kabul 
edilmiştir. 

Bu çerçevede Ukrayna’ya ihraç edilmek üzere 300.000 Ton Nitroselüloz teklifi 
verilmiş ve ihalenin kazanıldığı anlaşılmıştır.  

Fiyatların rekabetçi seviyelerde tutulabilmesi için daha fazla siparişin alınmasıyla 
daha fazla üretim yapılarak fabrikanın daha etkin ve verimli çalışması sağlanarak 
kapasite kullanım oranının yükseltilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi mümkün 
görülmektedir. 

Barut üretimi; 
Barut üretiminde 1.800 ton/yıl olan kapasitenin son altı yılda %1-%6’ sı 

kullanılmışken, %47 üretim artışına rağmen kapasite kullanım oranı ancak %10’a 
yükseltilebilmiştir.  

2006 yılında faaliyete başlanılan Küresel Barut üretiminde kapasite kullanım 
oranı son yedi yıl içinde %19-%41 arasında değişkenlik göstermektedir.  Küresel 
Barut’ta %29 olan kapasite kullanım oranı %36’ya yükselmiştir.   

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacı olan, hafif silah mühimmatında kullanılmak 
üzere silindirik baruta göre daha yüksek performans gösteren küresel barutun üretilmesi 
ile ilgili projelendirilen tesiste, Mayıs-2006 tarihinde geçici kabulü yapıldıktan sonra 
seri üretime geçilmiş ancak, Ağustos-2008 tarihinde meydana gelen patlama sonucunda 
tesis zarar görmüş olup 2009 yılında tekrar işletmeye alınmıştır.   

Silindirik barut üretiminde ise bu oran %1-%6 gibi çok düşük seviyelerde 
seyretmektedir.   Fabrikada; silindirik barut üretim hattının uzun süredir kullanımda 
olması ve en son yatırımın 1959-1962 yılları arasında yapılması nedeniyle, makine ve 
yardımcı ekipmanların yıpranması neticesinde sık sık arızaların olması, üretim 
performansının düşmesi ve yeterli sayıda kalifiye işgücü bulunmaması nedeniyle üretim 
kayıpları kaçınılmaz olmakta, yeterli sipariş olmaması karşısında verimlilik ve kapasite 
kullanımı çok düşük gerçekleşmektedir.  

Geçmiş yıllarda fabrika kayıtlarında 7,62 ve 20 mm barutların iade edilmesini 
müteakip ıslah işlemine tabi tutulduğu görülmektedir.  İadelerin bir kısmının fabrikalar 
arasında ürün muayene ve test sürecindeki farklılıklardan bir kısmının ise ürün 
iyileştirme faaliyetlerine ihtiyaç duyulmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.  Ancak, 
yapılan bu düzeltici faaliyetler maliyetlere olumsuz etki etmekte, verimliliği 
düşürmektedir.  Fabrika tarafından iyileştirme yönünde birtakım çalışmaların yapıldığı, 
problemlerin aşıldığı görülmektedir. 

Geçmiş yıllarda 150 ton/yıl üretimi yapılan silindirik av barutu üretimi, düşük 
ithal fiyatlarıyla rekabet edemez hale gelinmesiyle 0,6 ton’a kadar düşmüştür.  Geçen 
yıl üretilmeyen 12,7 mm Silindirik Tüfek Barutu programın %39’u oranında 3.882 kg, 
7,62 mm Silindirik Büzmeli Manevra Barutu program doğrultusunda 1.930 kg 
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üretilmişken geçen yıl 250 kg olarak üretilen 7,62 mm Yüksek Tazyikli Silindirik Fişek 
Barutu üretimi yapılmamıştır. 

-Yanar Kovan ve Adaptörü üretimi; 
2012 yılından bu yana üretim portföyüne eklenmiş olan yanar Kovan ve adaptörü 

üretimleri kapasitelerinin %50-%65’i oranlarında gerçekleşmişken bu oran, 2015 
yılında üretimin %96 oranında azalması paralelinde %2’ ye düşmüş, 2016 yılında ise 
üretimin tekrar artması ile kapasite kullanım oranları %60-%62 oranlarına yükselmiştir. 

2014 yılında MKE Mühimmat Fabrikası’na yeterli miktarda yanar kovan ve 
adaptörü teslim edilmesinden dolayı, 2015 yılı için yanar kovan tesisinde çalışan işçiler 
silindirik üretim hattına yönlendirilmiş ve M60 A-1 Tank mühimmatında kullanılan 
yanar kovan içine konmak üzere NC-NG Barutu üretimine ağırlık verilmişken 2016 
yılında bu kez yanar kovan ve adaptörü üretimi talep doğrultusunda artırılmış buna 
karşılık NC-NG Barut üretimi geçen yıla göre %75 oranında azalmıştır. 

-Lak üretimi; 
Yönetim Kurulu’nun 06.06.2007 tarihli kararı ile üretim faaliyetleri askıya alınan 

plastifiye lak üretimi, 2015 yılında THK’ nın talebi doğrultusunda 1.000 adet olarak 
gerçekleştirilmiş, 2016 yılında ise üretimi yapılmamıştır. 

 Fabrikada; silindirik barut üretim hattının uzun süredir kullanımda olması ve en 
son yatırımın 1959-1962 yılları arasında yapılması nedeniyle, makine ve yardımcı 
ekipmanların yıpranması neticesinde sık sık arızaların olması, üretim performansının 
düşmesi ve yeterli sayıda kalifiye işgücü bulunmaması nedeniyle üretim kayıpları 
kaçınılmaz olmakta, yeterli sipariş olmaması karşısında verimlilik ve kapasite kullanımı 
çok düşük gerçekleşmektedir.  

2008 yılında meydana gelen patlama sonrasında, tesisteki çeşitli sıkıntılar 
nedeniyle üretilen barutlar ve bu barutlardan imal edilen mühimmatların kullanımında 
meydana gelen teknik kusurlardan dolayı müşteriler tarafından iade edilme sorunlarıyla 
karşılaşılmıştır.  

2006-2010 yılları arasında üretilen ve fabrika stoklarında bulunan ve taknik 
özellikleri kaybolan muhtelif çaplarda küresel barut ıslah edilerek 
değerlendirilmektedir. 

Geçmiş yıllarda fabrika kayıtlarında 7,62 ve 20 mm barutların iade edilmesini 
müteakip ıslah işlemine tabi tutulduğu görülmektedir.  İadelerin bir kısmının fabrikalar 
arasında ürün muayene ve test sürecindeki farklılıklardan bir kısmının ise ürün 
iyileştirme faaliyetlerine ihtiyaç duyulmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.  Ancak, 
yapılan bu düzeltici faaliyetler maliyetlere olumsuz etki etmekte, verimliliği 
düşürmektedir. Fabrika tarafından iyileştirme yönünde birtakım çalışmaların yapıldığı 
görülmektedir. 

573,7 kg 40 mm M9 Sevk Barutu, 500 kg’ ı Singapur’da yerleşik AME Firması 
talebi üzerine 2005 yılında üretilmiş olup alıcının ürünü reddetmesi üzerine stokta 
tutulmuş, geçen süre içinde de piyasaya satışı mümkün olmamıştır.   6.211 kg Zenon 
Barutu ise, Eryx Projesi kapsamında üretilmiş olup projenin durdurulması üzerine 2004 
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üretilmişken geçen yıl 250 kg olarak üretilen 7,62 mm Yüksek Tazyikli Silindirik Fişek 
Barutu üretimi yapılmamıştır. 

-Yanar Kovan ve Adaptörü üretimi; 
2012 yılından bu yana üretim portföyüne eklenmiş olan yanar Kovan ve adaptörü 

üretimleri kapasitelerinin %50-%65’i oranlarında gerçekleşmişken bu oran, 2015 
yılında üretimin %96 oranında azalması paralelinde %2’ ye düşmüş, 2016 yılında ise 
üretimin tekrar artması ile kapasite kullanım oranları %60-%62 oranlarına yükselmiştir. 

2014 yılında MKE Mühimmat Fabrikası’na yeterli miktarda yanar kovan ve 
adaptörü teslim edilmesinden dolayı, 2015 yılı için yanar kovan tesisinde çalışan işçiler 
silindirik üretim hattına yönlendirilmiş ve M60 A-1 Tank mühimmatında kullanılan 
yanar kovan içine konmak üzere NC-NG Barutu üretimine ağırlık verilmişken 2016 
yılında bu kez yanar kovan ve adaptörü üretimi talep doğrultusunda artırılmış buna 
karşılık NC-NG Barut üretimi geçen yıla göre %75 oranında azalmıştır. 

-Lak üretimi; 
Yönetim Kurulu’nun 06.06.2007 tarihli kararı ile üretim faaliyetleri askıya alınan 

plastifiye lak üretimi, 2015 yılında THK’ nın talebi doğrultusunda 1.000 adet olarak 
gerçekleştirilmiş, 2016 yılında ise üretimi yapılmamıştır. 

 Fabrikada; silindirik barut üretim hattının uzun süredir kullanımda olması ve en 
son yatırımın 1959-1962 yılları arasında yapılması nedeniyle, makine ve yardımcı 
ekipmanların yıpranması neticesinde sık sık arızaların olması, üretim performansının 
düşmesi ve yeterli sayıda kalifiye işgücü bulunmaması nedeniyle üretim kayıpları 
kaçınılmaz olmakta, yeterli sipariş olmaması karşısında verimlilik ve kapasite kullanımı 
çok düşük gerçekleşmektedir.  

2008 yılında meydana gelen patlama sonrasında, tesisteki çeşitli sıkıntılar 
nedeniyle üretilen barutlar ve bu barutlardan imal edilen mühimmatların kullanımında 
meydana gelen teknik kusurlardan dolayı müşteriler tarafından iade edilme sorunlarıyla 
karşılaşılmıştır.  

2006-2010 yılları arasında üretilen ve fabrika stoklarında bulunan ve taknik 
özellikleri kaybolan muhtelif çaplarda küresel barut ıslah edilerek 
değerlendirilmektedir. 

Geçmiş yıllarda fabrika kayıtlarında 7,62 ve 20 mm barutların iade edilmesini 
müteakip ıslah işlemine tabi tutulduğu görülmektedir.  İadelerin bir kısmının fabrikalar 
arasında ürün muayene ve test sürecindeki farklılıklardan bir kısmının ise ürün 
iyileştirme faaliyetlerine ihtiyaç duyulmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.  Ancak, 
yapılan bu düzeltici faaliyetler maliyetlere olumsuz etki etmekte, verimliliği 
düşürmektedir. Fabrika tarafından iyileştirme yönünde birtakım çalışmaların yapıldığı 
görülmektedir. 

573,7 kg 40 mm M9 Sevk Barutu, 500 kg’ ı Singapur’da yerleşik AME Firması 
talebi üzerine 2005 yılında üretilmiş olup alıcının ürünü reddetmesi üzerine stokta 
tutulmuş, geçen süre içinde de piyasaya satışı mümkün olmamıştır.   6.211 kg Zenon 
Barutu ise, Eryx Projesi kapsamında üretilmiş olup projenin durdurulması üzerine 2004 

 

 
 

yılından bu yana stokta bekletilmekte iken, fabrika depolarında bulunan barutların 
periyodik kontrolleri sonucu; 2015 yılında, 573,7 kg 40 mm M9 Sevk Barutu ile 6.211 
kg Zenon Barutların yapılan kimyasal analizlerinden bozulmaya uğradıkları tespit 
edilmiş ve sonrasında 199,9 bin TL zarar kaydıyla imha edilmiştir.   

Yaşanan patlama sonrasında Küresel Barut Üretim Tesisi’nin kuru hat bölümü 
işletmeye alınmıştır.  Patlama sonucunda tamamen yok olan harmanlama ünitesi ve 
paketleme ünitesi yerine, fabrikada mevcut bulunan eski harmanlama ünitesi barut 
karıştırma ve paketleme işinde kullanılarak tesis üretim yapar duruma getirilmiştir.  Bu 
kapsamda homojenleştirme ve paketleme işlemleri silindirik hatlarda bulunan tesiste 
geçici olarak yapılmaktadır.  

Ayrıca, silindirik tip barutlara göre daha az işçilik, enerji tasarrufu ve daha 
emniyetli çalışma ortamı sağlanmasından dolayı Barut Fabrikası bünyesinde kurulan 
Küresel Barut Üretim Tesisinin üretim kapasitesi yıllık 750 ton olmasına karşılık, alınan 
siparişler istenilen düzeyde gerçekleşmediğinden mevcut kapasitenin çok altında üretim 
yapılması, birim üretime düşen genel imal giderlerinin fazlalığından dolayı maliyetlerin 
yüksek olmasına neden olmaktadır. 

Kurum ürün yelpazesinde yer almayan ve yurt dışından temin edilen modüler 
barutların fabrikada üretilebilmesi üzerine çalışmaların yoğunlaştırılması 
gerekmektedir.  

Fabrikanın, top, tüfek ve tabanca mühimmatı sevk barutları ile barut, dinamit ve 
roket nitroselülozunun üretimi MKE Kurumu’nun diğer fabrikalarından temin 
edilebilen siparişler kapsamında yapılmaktadır.  Buralardan yeterli siparişin temin 
edilememesi Fabrikanın üretim faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir.  

Yurtdışı piyasalarda barut fiyatının yüksek olması ve küresel barutta geçmişte 
yaşanan kalite sorunları sebebiyle gerektiği kadar sipariş alınamamaktadır. Üretilen 
ürünler rekabetçi fiyatları ile hem direk yurt içi hem de yurtdışı pazarlarda 
pazarlanabilmelidir.  Barut fiyatlarının yüksek olması ve barutun MKE Gazi Fişek 
Fabrikası üretim kalemleri olan fişeklerin önemli bir hammaddesi olması nedeniyle, 
yüksek hammadde fiyatı; fişek maliyetlerini de yükselterek, fişek siparişlerine verilen 
tekliflerin yüksek olmasına ve bazı siparişlerin alınamamasına yol açmaktadır.   

MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü’nde mevcut kapasitenin çok altında üretim 
yapılması, birim üretime düşen sabit giderlerin yüksekliğinden dolayı maliyetlerinin çok 
yüksek olmasına neden olmaktadır.  Bu duruma istinaden; zorunlu olarak istihdam 
edilen işgücünden ve mevcut tezgah ve tesislerden optimum düzeyde yararlanarak 
üretime katkı sağlamak, zorunlu sabit giderler olan amortisman ve genel imal 
giderlerinin bir bölümünün karşılanabilmesi, boş işçiliklerin değerlendirilmesi, üretim 
hatlarının kapasitenin altında sipariş aldığı dönemlerde oluşacak zararın aşağı 
çekilebilmesi için, sivil piyasa ürünlerinden olan Küresel Av Barutu ile 9 mm Küresel 
Tabanca Barutunun fiyatının ithal ürünlerle rekabet edebilecek biçimde tespiti 
ihtiyacına binaen ithal ürünlerin fiyatlarının altında kalmayacak ve rekabet edebilir 
seviyede, gerektiğinde stok maliyetinin altında da fiyat belirlenebilmesi için Genel 
Müdürlüğe yetki verilmesi hususu Mayıs-2013 tarih ve 172 no.lu YKK ile kabul 
edilmiştir.  
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Yine, Fabrika üretim hatlarının kapasitenin altında sipariş aldığı dönemlerde 
oluşacak zararın aşağı çekilebilmesi ve aynı zamanda yurtdışı piyasalarda hem direkt 
ürün olarak barut ve fişek pazarlamasının daha etkin yapılabilmesi için, 5,56 mm x 45, 
7,62 mm x 51, 12,7 mm x 99 ve 20 mm x 102 Küresel Barutların fiyatlarının yurtdışı 
piyasalarda rakipleri ile rekabet edebilecek biçimde tespiti ihtiyacına binaen yurtdışı 
piyasalarda kurumca üretilen ürünlerin rakip ürünlerin fiyatlarının altında kalmayacak 
ve rekabet edebilir seviyede, gerektiğinde stok maliyetinin altında da fiyat 
belirlenebilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesi hususu Ağustos-2013 tarih ve 
252 no.lu YKK ile kabul edilmiştir. 

Enerji tüketiminin ortalama %20’si elektrik enerjisi olmakla birlikte elektrik 
enerjisi maliyet olarak enerji giderlerinin ortalama %45’ini oluşturmaktadır.  2014 
yılında kondens tankının değiştirilmesi, buhar ve kondens hatlarındaki kaçakların 
onarılması, izole çalışmalarının yapılması, etil asetat tankları ile kazan dairesindeki 
kazan ve borularına yalıtım yapılması gibi alınan önlemler ile 4,7 TEP/ton (ton eşdeğer 
petrol) olan birim ürün başına düşen enerji tüketim miktarı (enerji yoğunluğu), 2010 
yılından itibaren düşüş trendini devam ettirmiş olup enerji yoğunluğu 1,7 TEP/ton 
değerine düşürülmüştür.  Bununla birlikte, silindirik barut ve nitroselüloz üretim 
tesislerine ait buhar hatlarının kondens geri dönüşlerinin olmaması, aynı zamanda 2008 
yılındaki patlamadan dolayı zarar görmüş olmaları sonucu giderilemeyen ısı kayıpları 
ve kondens kaçakları maliyetlerin artmasına neden olmaktadır.   Bu nedenle, fabrikanın 
ısıtma sisteminin bütüncül bir şekilde ele alınarak hazırlanacak proje doğrultusunda 
gerekli yatırımların yapılması gerekmektedir.   

Esas itibarıyla, fabrika üretimlerinin %85,4’ü irsalat için, %2,2’si fabrika için 
olup, sadece %12,4’ü satış içindir. Piyasaya ve yurt dışına satışlar sınırlı olup bu 
satışların artırılması halinde Kurumun karlılığının artırılması mümkün görülmektedir.    
İrsalat için yapılan üretim Gazi Fişek, Mühimmat ve Barutsan Roket ve Patlayıcı 
Fabrikalarına yöneliktir.  Yurt dışından gelen siparişler alınan ülkeler; Kenya, Bosna-
Hersek ve Ukrayna olmuştur. 

Barut Fabrikasının ana sorunlarından biri, siparişlerin zamanında yerine 
getirilememesi kadar zaman zaman istenilennn kalitede üretim yapılamamasıdır.  2006 
yılında hizmete alınan Küresel Barut Üretim Tesisinde 2008 yılında meydana gelen 
patlama sonrasında hasar gören ünitelerin yeniden yapılandırılması amacıyla 
hazırlanarak İdame ve Yenileme Yatırımları içinde takip edilen; “Küresel Barut Karışım 
ve Paketleme Tesisi Modernizasyonu”, “Küresel Barut Kurutma Tesisi 
Modernizasyonu”, “Küresel Barut Yeni Kaplama Binası Yapım İşi” ve “Garanti 
Numune Deposu Yapım İşi” Projeleri birleştirilerek 2015 yılından bu yana “Küresel 
Barut Üretimi Modernizasyonu” adı altında devam etmektedir.  “Garanti Numune 
Deposu Yapım İşi” 2015 yılında bitirilmiş olup projenin 2017 yılında bitirilmesi 
öngörülmüştür.  Ancak, projenin 2016 yılı ödeneğinin sadece %10’u gerçekleştirilmiş 
olup süresi içinde bitirilmesi mümkün görülmemektedir. 

Fabrikanın ana sorunlarından biri de, teknik personel istihdamında yaşanan 
güçlüklerdir.  Fabrikanın yüksek riskli işyeri kategorisinde olması, buna karşılık teknik 
personel ücretlerinin yetersiz görülmesi işe başlayan mühendislerin bir an önce işten 
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oluşacak zararın aşağı çekilebilmesi ve aynı zamanda yurtdışı piyasalarda hem direkt 
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ayrılmalarına neden olmaktadır.  Bunun sonucu olarak, kısa sürede yönetim anlamında 
boşluk yaratacağı kaçınılmaz olacaktır. 

Fabrikanın daha etkin ve verimli çalışabilmesine yönelik bir yapıya 
kavuşturulması hususu, Kurumun yeniden yapılanması konusundaki çalışmalar 
kapsamında değerlendirilmelidir. 

Barut Fabrikası ile ilgili olarak 2015 yılı Denetim Raporu’nda yer alan; 
“ A- Başta nitroselüloz üretim hattı olmak üzere, silindirik barut ile eter üretim 

hatlarında gerekli iyileştirme, yenileme ve modernizasyon ihtiyaçlarının tespitine 
yönelik detaylı bir etüt çalışmasının yapılması, 

    B-  Fabrikanın ısıtma sisteminin bütüncül bir şekilde ele alınarak buhar ve 
ısıtma hatlarının yenilenmesine yönelik hazırlanacak proje doğrultusunda belirlenecek 
yatırımların yapılması, 

    C-  Kurum ürün yelpazesinde yer almayan ve yurt dışından temin edilen 
modüler barutların fabrikada üretilebilmesi yönelik çalışmaların yoğunlaştırılması, 

    D-  Boş işçiliğin azaltılması, yurt içi ve dışı diğer piyasalara açılarak pazar 
payının ve rekabet gücünün artırılması, verimli ve karlı çalışılabilmesi yönünde 
sürdürülmekte olan çabalara Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığı ile iş birliği 
yapılarak etkinlik ve süreklilik kazandırılması ile maliyetlerin düşürülmesi, 

   E- Net satış hâsılatının %43 üzerinde gerçekleşen dönem zararının asgariye 
indirilmesi” şeklindeki öneriye Kurum; 

“A- Nitroselüloz tesisinde yenileme çalışmaları yapılması için Genel Müdür 
Yardımcılığı Başkanlığında bir komisyon kurulmuş olup; Otoklav, Rifayner, Sodalı 
Kaynatma ünitelerinde otomasyona yönelik çalışmalara komisyon tarafından 
başlanmıştır. Ayrıca 2017 yılı yatırım programına etüt proje olarak teklif edilmiştir.  

Silindirik barut hattı ile ilgili peyderpey iyileştirme ve modernizasyon çalışmaları 
yürütülmektedir. Modüler Barut projesi 2017 yılı yatırım programına etüt proje olarak 
teklif edilmiştir. Proje kapsamında yapılacak çalışmalar neticesinde hat için gerekli 
modernizasyon ihtiyaçları belirlenebilecektir. 

Eter üretim hattı ile ilgili olarak; Daha önceki yıllarda eter kendi üretimlerimizde 
kullanıldığı için üretilmekte ve üretim fazlası da çok az bir miktarda piyasaya 
satılmaktaydı.  Eter üretim tesisinde personel yetersizliği nedeniyle uzun süredir üretim 
yapılamamaktadır.  İhtiyaç yurt dışından karşılanmaktadır. Ancak eterli barut üretiminin 
azalması ve modüler barut üretiminde geçilmesi ile çözücüsüz barut üretileceğinden bu 
üretimde de eter kullanılmayacağı için hatlarda herhangi bir iyileştirme yapılması da 
hedeflenmemiştir. Diğer taraftan Eter temininde darboğaz meydana gelir ise tesiste 
yeniden üretime geçme imkânı mevcuttur. 

B- Barut Fabrikasının yanı sıra ısıtma sistemlerinin yenilenmesi gereken   MKE 
BARUTSAN Roket ve Patlayıcı, MKE Kapsül, MKE Çankırı Silah ve MKE MAKSAM 
Makina ve Maske Fabrikaları ile birlikte değerlendirilerek bu fabrikaların tek bir proje 
altında ısı sistemlerinin yenilenmesi planlanmıştır.  Bu çerçevede, 2017 yılı yatırım 
programına bir etüt-proje teklif edilmiştir.  Bu etüt-proje kapsamında söz konusu 

157Sayıştay   



 

 
 

yenileme işlerinin yapımına ilişkin projelendirme çalışması yapılacak olup takiben 
yatırım projesine dönüştürülerek işin yapımı gerçekleştirilecektir.  

C- Kurumumuz bünyesinde bir AR-GE projesi olarak 2012 yılında başlatılan 
Modüler Barut Sistemi Geliştirilmesi Projesinin hızlandırılması, bir yol haritası 
belirleyerek bundan sonra gerçekleştirilecek çalışmalara yön vermesi, söz konusu 
ürünün Kurumumuz bünyesinde üretimine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve 
modüler barutun yerlileştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir.  

D- Fabrikalarımızda boş işçiliğin azaltılması ve verimli çalışma yapılabilmesi 
için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ayrıca Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığınca 
yurt içi ve yurt dışı piyasalarda pazar payı araştırması sürdürülmekte olup öneri 
doğrultusunda tanıtım faaliyetlerine de önem verilecektir. 

E- Kurumumuz Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığı ve MKE Barut Fabrikası 
Müdürlüğü işbirliği yaparak yurt dışı ve yurt içi yeni siparişler alınması sonucunda net 
satış hâsılatı artışı gerçekleştirilmesi ve dönem zararının azaltılması yönünde 
çalışmalarımız devam etmektedir.” 

şeklinde cevap vermiştir. 
Fabrikanın en önemli yatırım kalemlerinden olan “Küresel Barut Üretimi 

Modernizasyonu”  Projesinin son durumu;  
MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olup, geçici kabulü 

16.05.2006 tarihinde yapılan “Küresel Barut Üretim Tesisi”nde 29.08.2008 tarihinde, 
Küresel Barut Üretimi Tesisi Karışım Odasında meydana gelen patlama sonrasında 
hasar gören ünitelerin, gerek iş sağlığı ve güvenliği yönünden gerekse de çalışma 
ergonomisinin sağlanması yönünden yeniden yapılandırılmasına gerek duyulmuş, bu 
doğrultuda hazırlanan; “Küresel Barut Karışım ve Paketleme Tesisi Modernizasyonu”, 
“Küresel Barut Kurutma Tesisi Modernizasyonu”, “Küresel Barut Yeni Kaplama Binası 
Yapım İşi” ve “Garanti Numune Deposu Yapım İşi” Projeleri İdame Yenileme 
Yatırımları kapsamına alınmış, ancak 2014 yılı içerisinde bu işlerde her hangi bir 
faaliyet gerçekleştirilememiştir.  

İdame Yenileme Yatırım Programında yer alan işlerin birer yıllık olması ve bu 
işlerin gerçekleştirme sürelerinin ise bir yıldan daha uzun süreli olması sebebiyle söz 
konusu işe Kurum 2015 Yılı Yatırım Programında “Küresel Barut Üretimi 
Modernizasyonu” adı altında yeni bir proje olarak yer verilmiştir. 

2015 yılı yatırım programında 3 milyon TL ödenek ile yer alan Projenin 2015 yılı 
nakdi harcaması ve fiziki yatırımı ödeneğinin %11’i oranında 336 bin TL, 5 milyon TL 
olan 2016 yılı ödeneğinin de sadece %10’u oranında  504 bin TL nakdi harcama 
gerçekleştirilerek, 1 adet NIR Cihazı  (207.212,80,-TL) ve Muhtelif Malzeme     
(297.159,10,-TL) alımı gerçekleştirilmiştir. 

Proje kapsamındaki “Garanti Numune Deposu Yapımı” İşi 2015 yılı içerisinde 
tamamlanmıştır. Küresel Barut Karışım ve Paketleme Tesisi, Kurutma Tesisi ve Yeni 
Kaplama Tesislerine yönelik olarak 2015 yılı içerisinde alımına başlanan muhtelif 
malzeme, ekipman ve cihaz alımına devam edilmektedir.  
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yenileme işlerinin yapımına ilişkin projelendirme çalışması yapılacak olup takiben 
yatırım projesine dönüştürülerek işin yapımı gerçekleştirilecektir.  

C- Kurumumuz bünyesinde bir AR-GE projesi olarak 2012 yılında başlatılan 
Modüler Barut Sistemi Geliştirilmesi Projesinin hızlandırılması, bir yol haritası 
belirleyerek bundan sonra gerçekleştirilecek çalışmalara yön vermesi, söz konusu 
ürünün Kurumumuz bünyesinde üretimine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve 
modüler barutun yerlileştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir.  

D- Fabrikalarımızda boş işçiliğin azaltılması ve verimli çalışma yapılabilmesi 
için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ayrıca Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığınca 
yurt içi ve yurt dışı piyasalarda pazar payı araştırması sürdürülmekte olup öneri 
doğrultusunda tanıtım faaliyetlerine de önem verilecektir. 

E- Kurumumuz Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığı ve MKE Barut Fabrikası 
Müdürlüğü işbirliği yaparak yurt dışı ve yurt içi yeni siparişler alınması sonucunda net 
satış hâsılatı artışı gerçekleştirilmesi ve dönem zararının azaltılması yönünde 
çalışmalarımız devam etmektedir.” 

şeklinde cevap vermiştir. 
Fabrikanın en önemli yatırım kalemlerinden olan “Küresel Barut Üretimi 

Modernizasyonu”  Projesinin son durumu;  
MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olup, geçici kabulü 

16.05.2006 tarihinde yapılan “Küresel Barut Üretim Tesisi”nde 29.08.2008 tarihinde, 
Küresel Barut Üretimi Tesisi Karışım Odasında meydana gelen patlama sonrasında 
hasar gören ünitelerin, gerek iş sağlığı ve güvenliği yönünden gerekse de çalışma 
ergonomisinin sağlanması yönünden yeniden yapılandırılmasına gerek duyulmuş, bu 
doğrultuda hazırlanan; “Küresel Barut Karışım ve Paketleme Tesisi Modernizasyonu”, 
“Küresel Barut Kurutma Tesisi Modernizasyonu”, “Küresel Barut Yeni Kaplama Binası 
Yapım İşi” ve “Garanti Numune Deposu Yapım İşi” Projeleri İdame Yenileme 
Yatırımları kapsamına alınmış, ancak 2014 yılı içerisinde bu işlerde her hangi bir 
faaliyet gerçekleştirilememiştir.  

İdame Yenileme Yatırım Programında yer alan işlerin birer yıllık olması ve bu 
işlerin gerçekleştirme sürelerinin ise bir yıldan daha uzun süreli olması sebebiyle söz 
konusu işe Kurum 2015 Yılı Yatırım Programında “Küresel Barut Üretimi 
Modernizasyonu” adı altında yeni bir proje olarak yer verilmiştir. 

2015 yılı yatırım programında 3 milyon TL ödenek ile yer alan Projenin 2015 yılı 
nakdi harcaması ve fiziki yatırımı ödeneğinin %11’i oranında 336 bin TL, 5 milyon TL 
olan 2016 yılı ödeneğinin de sadece %10’u oranında  504 bin TL nakdi harcama 
gerçekleştirilerek, 1 adet NIR Cihazı  (207.212,80,-TL) ve Muhtelif Malzeme     
(297.159,10,-TL) alımı gerçekleştirilmiştir. 

Proje kapsamındaki “Garanti Numune Deposu Yapımı” İşi 2015 yılı içerisinde 
tamamlanmıştır. Küresel Barut Karışım ve Paketleme Tesisi, Kurutma Tesisi ve Yeni 
Kaplama Tesislerine yönelik olarak 2015 yılı içerisinde alımına başlanan muhtelif 
malzeme, ekipman ve cihaz alımına devam edilmektedir.  

 

 
 

Mevcut 1200 binasının ön kaplama binası olarak tadil edilmesine yönelik Küresel 
Barut (1200 ve WR1) Binaları Tadilatı Yapım İşi 20 Mayıs 2016 tarihinde sözleşmeye 
bağlanmış ancak firma gereklerini yerine getiremediğinden sözleşme 29 Ağustos 2016 
tarihli Makam Olur’u ile fesh edilmiştir. Takiben iş yeniden ihale edilerek 09 Şubat 2017 
tarihinde sözleşmeye bağlanmış olup işin 2017 yılı içinde tamamlanması planlanmakla 
birlikte projenin tamamının bitirilmesinin 2018 yılına sarkacağı beklenilmektedir. 

Projenin son tutarı 9,9 milyon TL olup 2016 yılı sonu itibarıyla bunun ancak 
%9’unun gerçekleştirilebilmiş olması Kurumun projeye bakışını ortaya koymaktadır.  
Mevcut durum itibarıyla projenin 2018 yılında da bitirilmesi güç görülmektedir.  Bu 
nedenle, 

Barut Fabrikası ile ilgili olarak; 
- Küresel Barut Üretimi Modernizasyonu Projesinin revizeye ihtiyaç duyulan 

kalemlerinin yeniden ele alınarak güncelleştirilmesi suretiyle öngörülen süre içinde 
bitirilmesi, 

- Nitroselüloz tesisinde, Otoklav, Rifayner ve  Sodalı Kaynatma ünitelerinde 
otomasyona yönelik başlatılan çalışmaların neticelendirilerek gerekli yatırımlara 
başlanılması, 

- Silindirik barut hattı ile ilgili iyileştirme ve modernizasyon çalışmalarıne devam 
edilmesi, 

- AR-GE projesi olarak 2012 yılında başlatılan Modüler Barut Sistemi 
Geliştirilmesi Projesinin hızlandırılması, bir yol haritası belirleyerek bundan sonra 
gerçekleştirilecek çalışmalara yön verilmesi, söz konusu ürünün Kurum bünyesinde 
üretimine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi suretiyle Modüler Barut projesi 
kapsamında belirlenecek modernizasyon ihtiyaçlarının karşılanması ile Modüler 
Barutun yerlileştirilmesi, 

- Barut Fabrikasının yanı sıra ısıtma sistemlerinin yenilenmesi gereken   MKE 
BARUTSAN Roket ve Patlayıcı, MKE Kapsül, MKE Çankırı Silah ve MKE MAKSAM 
Makina ve Maske Fabrikaları ile birlikte değerlendirilerek bu fabrikaların tek bir proje 
altında ısı sistemlerinin yenilenmesi çerçevesinde ele alınan etüt-projeçalışmalarının 
neticelendirilerek yatırım projesine dönüştürülmesi, 

- Yurt dışı ve yurt içi yeni siparişler alınması sonucunda net satış hâsılatının 
artırılması, 
   önerilir. 

d) Makine ve Malzeme İmalat Grubu: 
Bu grupta Maksam Makine ve Maske Fabrikası, Pirinç Fabrikası ve Hurda 

İşletmeleri yer almaktadır. 
da) Maksam Makine ve Maske Fabrikası: 
Fabrikanın üretim tesisleri ana yerleşkesi Ankara-Mamak mevkiinde olup, 

Makine İmalat Üretim Atölyesi ve AR-GE birimleri ise Ankara-Tandoğan 
mevkiindedir.  
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Tandoğan mevkiindeki üretim yerleri esas itibarıyla; Çelik Konstrüksiyon, 
Talaşlı İmalat ve Pres, Genel Montaj, Galvanizli Tel ve Dikenli Tel, Sıcak/soğuk şekil 
verme Pres Atölyeleri üretim birimleri olarak planlanmıştır.   

Geçmiş yıllarda Fabrikanın portföyünde bulunan; Elektrik sayaçları, Zirai 
ilaçlama araçları, S1, M2A1 Fişek kutuları, Muhtelif mühimmat/silah sandıkları, Alkali 
patron, Kompresör, Greyder ve Yol Silindiri gibi İş Makineleri, Galvenizli kafes teli, 
Dikenli teller, Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu kasası, Hangar, baraka v.b. Çelik 
konstrüksiyonlar ile Güneş kolektörleri zaman içinde kısmen veya tamamen terk edilen 
üretimlerin başlıcalarıdır.  

Fabrika farklı yerlerde üç temel üretim hattından oluşmakta olup, bunlar; Makine 
Üretim Müdürlüğü’ ne bağlı; Makina Üretim Hattı (Tandoğan),  Gaz Maske ve Malzeme 
Üretim Müdürlüğü’ne bağlı; Maske ve Süzgeç Üretim Hattı (Mamak) ile Çelik Çekirdek 
Üretim Hattı’ (Mamak)’dır.    

Norm kadro işçi sayısı olmasına karşılık son yıllarda yaşanan azalma sonrası 79 
işçi ile çalışılmakta olup bunların 42 adedi fabrikanın esas işletmeleri olan bu 3 üretim 
hattında çalışmaktadır.  31 yapıcı işçi ile en fazla işçi çalıştıran atölye Maske Malzeme 
Atölyesi olup, Makine üretim hattında 5 yapıcı işçi ve Çelik Çekirdek üretim hattında 6 
yapıcı işçi bulunmaktadır.  Geri kalan 37 yardımcı işçi ise; Atölyelerde işçi idareci 
konumunda olanlarla birlikte, Kalite Güvence Müdürlüğü, Bakım Onarım Müdürlüğü, 
Yemekhane ve Garaj hizmetlerinde çalıştırılmaktadır. 

Makine Üretim Atölyeleri Hattı: 
Esas olarak Makine Üretim Atölyeleri;  Çelik konstrüksiyon,  Talaşlı imalat ve 

pres, Genel montaj ile Galvanizli tel ve Dikenli Tel Sıcak/Soğuk Şekil Verme Pres 
Atölyeleri üretim birimleri olarak planlanmıştır.   

Galvanizli tel ve dikenli tel ile sıcak/soğuk şekil verme pres atölyeleri geçmiş 
yıllarda kapanmış olup, kuruluşun üretim birimleri alınacak siparişe göre yönlendirilme 
özelliğine sahiptir. 

Üniversal imalata göre tezgâh ve tesislere sahip olan Makine Üretim Hattında, 
piyasa ve müşterilerden gelen taleplere bağlı olarak her yıl değişen cins ve miktarlarda 
farklı tür üretim yapılmaktadır.   Üretim hattı belirli bir ürünün seri üretimine yönelik 
düşünülmediğinden, mamul bazında tesis kapasitesi ve kapasite kullanım oranı 
tanımlamak zordur.    

Çelik Konstrüksiyon Atölyesi’nde, çelik konstrüksiyon imalatı için gerekli olan 
giyotin makas, merdane, matkap, kaynak makinası gibi çelik konstrüksiyon imalatına 
yönelik kesme, bükme, birleştirme, şekil verme için tezgah, makine ve aparatlar 
bulunmaktadır.  İşin özelliği nedeniyle atölyeler esnek kullanıma elverişli olarak 
düzenlenmiştir. 

Talaşlı İmalat Atölyesi’nde, üretim faaliyetinin talaşlı imalat ve presleme 
safhaları gerçekleştirilmektedir. Atölyede bulunan tezgâhların genel olarak teknolojileri 
eski olup bu durum üretimin kapasitesini ve kalitesini olumsuz etkilemektedir.  Sahip 
olunan eski teknoloji ve çok amaçlı imalat yapısı ile fabrikanın emek yoğun karakterde 
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Tandoğan mevkiindeki üretim yerleri esas itibarıyla; Çelik Konstrüksiyon, 
Talaşlı İmalat ve Pres, Genel Montaj, Galvanizli Tel ve Dikenli Tel, Sıcak/soğuk şekil 
verme Pres Atölyeleri üretim birimleri olarak planlanmıştır.   

Geçmiş yıllarda Fabrikanın portföyünde bulunan; Elektrik sayaçları, Zirai 
ilaçlama araçları, S1, M2A1 Fişek kutuları, Muhtelif mühimmat/silah sandıkları, Alkali 
patron, Kompresör, Greyder ve Yol Silindiri gibi İş Makineleri, Galvenizli kafes teli, 
Dikenli teller, Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu kasası, Hangar, baraka v.b. Çelik 
konstrüksiyonlar ile Güneş kolektörleri zaman içinde kısmen veya tamamen terk edilen 
üretimlerin başlıcalarıdır.  

Fabrika farklı yerlerde üç temel üretim hattından oluşmakta olup, bunlar; Makine 
Üretim Müdürlüğü’ ne bağlı; Makina Üretim Hattı (Tandoğan),  Gaz Maske ve Malzeme 
Üretim Müdürlüğü’ne bağlı; Maske ve Süzgeç Üretim Hattı (Mamak) ile Çelik Çekirdek 
Üretim Hattı’ (Mamak)’dır.    

Norm kadro işçi sayısı olmasına karşılık son yıllarda yaşanan azalma sonrası 79 
işçi ile çalışılmakta olup bunların 42 adedi fabrikanın esas işletmeleri olan bu 3 üretim 
hattında çalışmaktadır.  31 yapıcı işçi ile en fazla işçi çalıştıran atölye Maske Malzeme 
Atölyesi olup, Makine üretim hattında 5 yapıcı işçi ve Çelik Çekirdek üretim hattında 6 
yapıcı işçi bulunmaktadır.  Geri kalan 37 yardımcı işçi ise; Atölyelerde işçi idareci 
konumunda olanlarla birlikte, Kalite Güvence Müdürlüğü, Bakım Onarım Müdürlüğü, 
Yemekhane ve Garaj hizmetlerinde çalıştırılmaktadır. 

Makine Üretim Atölyeleri Hattı: 
Esas olarak Makine Üretim Atölyeleri;  Çelik konstrüksiyon,  Talaşlı imalat ve 

pres, Genel montaj ile Galvanizli tel ve Dikenli Tel Sıcak/Soğuk Şekil Verme Pres 
Atölyeleri üretim birimleri olarak planlanmıştır.   

Galvanizli tel ve dikenli tel ile sıcak/soğuk şekil verme pres atölyeleri geçmiş 
yıllarda kapanmış olup, kuruluşun üretim birimleri alınacak siparişe göre yönlendirilme 
özelliğine sahiptir. 

Üniversal imalata göre tezgâh ve tesislere sahip olan Makine Üretim Hattında, 
piyasa ve müşterilerden gelen taleplere bağlı olarak her yıl değişen cins ve miktarlarda 
farklı tür üretim yapılmaktadır.   Üretim hattı belirli bir ürünün seri üretimine yönelik 
düşünülmediğinden, mamul bazında tesis kapasitesi ve kapasite kullanım oranı 
tanımlamak zordur.    

Çelik Konstrüksiyon Atölyesi’nde, çelik konstrüksiyon imalatı için gerekli olan 
giyotin makas, merdane, matkap, kaynak makinası gibi çelik konstrüksiyon imalatına 
yönelik kesme, bükme, birleştirme, şekil verme için tezgah, makine ve aparatlar 
bulunmaktadır.  İşin özelliği nedeniyle atölyeler esnek kullanıma elverişli olarak 
düzenlenmiştir. 

Talaşlı İmalat Atölyesi’nde, üretim faaliyetinin talaşlı imalat ve presleme 
safhaları gerçekleştirilmektedir. Atölyede bulunan tezgâhların genel olarak teknolojileri 
eski olup bu durum üretimin kapasitesini ve kalitesini olumsuz etkilemektedir.  Sahip 
olunan eski teknoloji ve çok amaçlı imalat yapısı ile fabrikanın emek yoğun karakterde 

 

 
 

çalışabildiği, üretim maliyetlerine olumsuz yansıyan bu durum nedeniyle fabrikanın 
rekabet şartlarında faaliyet göstermesinin güçleştiği anlaşılmaktadır. 

Fabrika, faaliyette bulunduğu imalat sektöründeki yoğun rekabet koşulları 
nedeniyle piyasadan iş temininde başarılı olamamaktadır.  Talaşlı imalat, kaynaklı 
imalat ve saç işleme ekipmanlarına sahip olan tesisler için ağırlıklı olarak kamu 
sektöründen iş alınabilmektedir.  Düşük üretim maliyeti ile çalışabilme piyasa 
koşullarına ayak uydurabilmenin en önemli unsuru olarak görülmektedir.  

Üretim çeşitlerine göre dönemsel kapasite düşüşleri gösteren bu üretim atölyeleri, 
işgücü azalmasından dolayı da fiziki kapasite kullanımında düşüş göstermektedir. Çok 
çeşitli üretimleri gerçekleştirebilecek üniversal tezgâhlarla donanımlı olan bu 
atölyelerde, başta emeklilik olmak üzere çeşitli nedenlerle iş gücündeki azalmalar, 
kurulu kapasite kullanım oranında % 90 düşme görüntüsü verse de, mevcut işgücü 
kapasitesi %80 oranında kullanılmaktadır.  

Tezgâhların eski olması nedeniyle bu tezgâhlarda yapılabilecek işler piyasadan 
daha ekonomik olarak sağlanmaktadır.  Siparişe dayalı üretim yapan Fabrikaların 
kapasite kullanım oranlarında dönemsel düşüşlerin olması olağan ise de, atıl tezgâhların 
var olması, kurulu tezgâh kapasitesi kullanım oranındaki düşüş görüntüsünün esas 
nedenidir.  

Mevcut iş gücü kapasitesinin üzerinde, ileri teknoloji ürünleri askeri araç ve 
gereçler, yedek parçalar, ve prototip (ilk örnek) üretimlerle ilgili siparişler geldiğinde 
yerli piyasadan da yararlanarak alt yükleniciler marifeti ile talepler karşılanmaktadır.  

Üniversal imalata göre tezgâh ve tesislere sahip olan Makine Üretim hattı, piyasa 
ve müşterilerden gelen taleplere bağlı olarak her yıl değişen cins ve miktarlarda farklı 
tür üretim yapmaktadır. Üretim hattı belirli bir ürünün seri üretimine yönelik 
düşünülmediğinden, mamul bazında tesis kapasitesi ve kapasite kullanım oranı 
tanımlamak zordur.  

Ana Teşekkül Yönetim Kurulu kararları gereği, ileriye yönelik üretimler zaman 
zaman terk edilerek yan sanayi ile bütünleşmek ve  askeri projelerde yurt genelinde, bir 
yurt savunma sanayi alt yapısının oluşturulması hedeflenmektedir. Bu nedenle 
Maksam’ın üretimleri olan iş makineleri, galvanizli kafes ve dikenli teller, hidrolik 
sıkıştırmalı çöp kamyonu kasası, güneş kolektörleri v.b. üretimler terk edilmiştir. Diğer 
ürünler kısmen veya tamamen terk edilerek hedefler doğrultusunda çalışmalara devam 
edilmektedir.  

Makine üretim atölyelerinde 1. Ana Bakım Merkezi (Sakarya/Arifiye) için 
Fırtına Obüsünün, Otomatik Mermi İtme Sistemi Komplesi ve çeşitli yedekleri ile askeri 
amaçlı paletli araçların muhtelif yürüyüş takımları üretilebilmektedir. AR-GE Projesi 
kapsamında prototipi tamamlanan Mermi İtme Sistemi (MİS) ilk kez 2014 yılında 14 
adet yapılmış olup sonraki yıllarda MSB’dan talep gelmemesi nedeniyle üretim 
yapılmamıştır.  Ancak, kritik öneme sahip bir silah sistemi parçası olmasından dolayı 
her an sipariş beklenmektedir.  

Sipariş olması halinde 155 mm. Panter obüsünün kundak kolları ve yürüyüş 
sistemi, ayrıca Dz.KK.lığı için Chaff Atıcı Sistemi de makine üretim hattında 
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üretilmektedir. İhtiyaç olması halinde AR-GE prototip üretim çalışmaları için de yine 
bu üretim hattı kullanılmaktadır. Bütün bu üretimler alt yüklenici desteği de alınarak 
gerçekleştirilebilmektedir.  

Maske ve Süzgeç Üretim Hattı: 
Geçmiş yıllar YDK Raporlarında detaylı izah edildiği üzere; yakın zamana kadar 

elektrik sayaçları ile gaz maskesi ve süzgeç üretimi, birbiriyle ilişkili olan birçok imalat 
atölyesinde bütünleşmiş bir üretim yapısında gerçekleştirilmiştir.  Ancak; 08 Aralık 
2001 tarihinden itibaren Türkiye’de çok tarifeli elektronik sayaç kullanımına 
geçildiğinden, elektromekanik elektrik sayacı üretimine 2002 yılında son verilmiştir. 

Tesisin Gaz Maskesi üretim kapasitesi üç vardiya çalışma düzeninde 100.000 
adet/yıllık olarak projelendirilmiştir.  Milli Savunma Bakanlığı’nın ihtiyacı 1.000.000 
adet olup maske kullanım ömrünün 10 yıl olacağı da göz önüne alındığında istikrarlı bir 
üretim seviyesine ulaşılacağı düşünülmüştür. 

Geçmiş yıllar YDK ve Sayıştay Raporlarında, yeterli düzeyde ileriye yönelik 
faaliyet sergilenemeyen Gaz Maskesi ve Süzgeç Üretim Hattında; üretimin stratejik 
önemi yanında tesis ve laboratuvarları ile birlikte Ülkenin tek işletmesi olması nedeniyle 
bilgi birikimi ve teknoloji yok olmadan devamlı çalışır durumda tutulması gerektiği 
ifade edilmiştir.  

Gaz Maskesi ve Süzgeç Üretim Hattının uzun yıllardır aynı makine-teçhizat ve 
ekipmanla üretim yaparak Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkları gibi resmi kuruluşlar 
yanında sivil sanayi sektörü ihtiyaçlarına da cevap vermeye çalışılmaktadır.   Maske ve 
Süzgeç üretim hattı, teknolojik olarak yaşlanmış olmakla birlikte, Türkiye’de tesis ve 
laboratuvar imkânları yönünden alternatifi bulunmamaktadır ve bu nedenle stratejik 
öneme haizdir.  
 1986 yılından bu yana üretimi devam eden SR10 – ST modeli maske, fonksiyonel 
özellikleri bakımından MSB’nın beklentilerini tam olarak karşılayamamaktadır. Bu 
nedenle MSB ve Kuvvet Komutanlıklarının istek ve görüşleri doğrultusunda Yeni Nesil 
(MKE-NEFES) KBRN Panoramik Gaz Maskesinin 2014 yılında başlatılan tasarım 
çalışmaları tamamlanmış, üretim için kalıp ve test cihazları ile birlikte montaj 
aparatlarının tasarımı ve montaj hattı çalışmalarının 2016 sonunda tamamlanacağı 
planlanmış, çift hat olmak üzere tamamlanan montaj hattında seri üretim için montaj 
denemeleri devam etmektedir.  Normal boy olarak üretimi yapılacak olan Yeni Nesil 
(MKE-NEFES) Panoramik Gaz Maskesinin yapılan testlerinin olumlu 
raporlandırılmasını takiben, büyük ve küçük bedene göre üretim kalıplarının 
çeşitlendirilmesi, dokümantasyonun tamamlanması, konfigürasyon planının 
oluşturulması, hat kalifikasyonun yapılmasını müteakip 2017 yılı içerisinde seri üretime 
geçilebilecektir.  

Yeni Nesil (MKE-NEFES) KBRN Gaz Maskesi üretim süresi, üretimde olan 
SR10 modeli KBRN Gaz Maskesi üretim süresine göre % 50 oranında azaltılmıştır. Bazı 
parçaların alt yüklenici desteği ile üretilmesiyle, şuan toplam 1,70 saatte üretilen SR10 
modeli KBRN Gaz Maskesinin üretim süresine karşılık, Yeni Nesil (MKE-NEFES) 
KBRN Gaz Maskesi üretimi % 100 Fabrikada yapılmak üzere 0,85 saat olarak 

162 Sayıştay   



 

 
 

üretilmektedir. İhtiyaç olması halinde AR-GE prototip üretim çalışmaları için de yine 
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planlanmıştır. Yapılacak modernizasyon ve kapasite artırımı ile işçilik maliyeti %50 
oranında azalacaktır.  

Maske ve Süzgeçte ilk üç sıradaki müşteriler; Milli Savunma Bakanlığı, Sivil 
Savunma Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ dür. Sivil Savunma Genel 
Müdürlüğü son 10 (on) yıldır sipariş vermemektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü ise 
ihtiyacını ihale yolu ile ithalatçı firmalardan temin etmektedir. 

Emniyet Güçleri için Yeni Nesil (Emniyet Tipi) Panoramik Gaz Maskesi 
geliştirilmiştir. Üretim/montaj hattı, kalıplarının yedeklenmesi için başlatılan 
çalışmaların termin edildiği süre içinde bitirilmesi ile EGM taleplerinin karşılanması 
mümkün görülmektedir.  

Süzgeç montaj hattı oldukça yaşlandığından zaman zaman sorunlar 
yaşatmaktadır.  Söz konusu süzgeç üretim hattının yenilenmesi gerekmektedir. 

Çelik Çekirdek Üretim Hattı: 
Çelik Çekirdek Üretim Hattı’nda, MKE Gazi Fişek Fabrikasının talepleri 

doğrultusunda üretim yapılmaktadır.    
İstenilen evsafta ürün için ikincil bir işleme ihtiyaç duyan eski üretim hattına; 

otomatik ebat muayene ve çatlak kontrol tezgâhı ile CNC otomatik torna tezgâhı alımları 
yapılarak işçilik, zaman, malzeme ve enerji tasarrufu sağlanmıştır.  

Çelik Çekirdek Atölyesinde, 20 mm çelik çekirdek gövde imalatı hâlihazırda 3 
adet AA48 ve 5 adet AA32 Otomat Tezgâhlarında yapılmakta olup bu tezgâhların çok 
eski olmasından dolayı ürün yüzeyi pürüzlü çıkmakta ve bu durum üretim kalitesini 
düşürmektedir.   

Aynı zamanda mevcut tezgâhların bakım onarım maliyetlerinin de yüksek olduğu 
göz önüne alınarak, yaklaşık 3,4 milyon TL maliyetli 1 adet CNC Çok Milli Otomat 
Tezgâhı alımı konusunun tekrar gündeme getirilerek fayda/maliyet analizinin 
yapılmasında fayda görülmektedir.   

Çelik Çekirdek üretim hattındaki tamamı eski olan 3 adet AS48 çok milli otomat 
tezgâhı ile sadece M55 A2 TP ve M55 A2 TP-T çelik çekirdek gövdeleri işlenebilmekte 
ancak üretilen gövdelerin iki adet puntasız taşlama operasyonundan geçirilerek 
taşlanması yapılamamaktadır.  

Bu tezgâhlarda üretim için 4 eleman gerekmektedir.  Bozuk üretimin minimuma 
düşürülerek kalitenin yükseltilmesi, işçilikten ve malzemeden tasarruf edilebilmesi için 
talep edilen TORNOS MULTIALFA CNC Otomatik Torna Tezgâhının 2010 yılında 
üretim hattına katılması ile yukarıda belirtilen gövde işleme tezgâhları ile yapılan 
üretim, 1 eleman ile CNC tezgâhında yapılabilmektedir.  

Eski tezgâhlarda yapılan üretimin % 6-8 olan bozuk oranı % 1,65 oranına 
düşürülmüştür.  Çelik çekirdek gövde üretimi sonrasında, sevk çemberinin takılmasını 
müteakip, yine CNC Otomatik Torna Tezgâhında sevk çemberi ve arka çap tornalama 
operasyonu yapılması gerekmektedir.  CNC Otomatik Torna Tezgâhında hem gövde 
üretimi hem de sevk çemberi ve arka çap tornalama operasyonu aynı anda 
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yapılamamakta, en az 50.000 adet gövde üretiminden sonra, operasyon dönerek sevk 
çemberi ve arka çap tornalama operasyonuna geçilmesi gerekmektedir.  

Bu nedenle çelik çekirdek atölyesinde 20 mm. Mermi Gövdesi üretimlerinde 
kullanılmak üzere 2012 yılı yatırım ihtiyacı olarak ikinci bir CNC Otomatik Torna 
Tezgâhı Alım İhalesi yapılarak sözleşmesi imzalanmış, ancak 16 Şubat 2016 tarihli ve 
44 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Gazi Fişek Fabrikasının yeteri kadar siparişinin 
olmaması nedeniyle tedarik sözleşmesi iptal edilmiştir.  

Gazi Fişek Fabrikası’ndan Maksam Fabrikası’nın üretim hattı kapasitesinin 
üzerinde siparişi olması halinde gövde üretimi alt yüklenici marifeti ile fason olarak 
üretilmekte, temizleme, ebat muayene ve çatlak kontrolü ile fosfat kaplama 
operasyonları ise Maksam bünyesinde yapılmaktadır.   

Bu üretim hattında, 1 adet CNC Çok Milli Otomatik Torna Tezgâhı, 1 adet Ebat 
Muayene ve Çatlak Kontrol Tezgâhı, 1 adet Alüminyum Tapa Basma Presi ve üretim 
hattına 2016 yılında katılan 1 adet Sevk Çemberi Takma ve Sıvama Tezgâhı 
bulunmaktadır. Çelik çekirdek üretiminin tamamının bu üretim hattında yapılması 
halinde yıllık üretim kapasitesi CNC Çok Milli Otomatik Torna Tezgâhının üretim 
kapasitesine bağlı olup yıllık 200.000 adettir. Yıllık fiili kapasitesinin üzerinde talep 
olması halinde alt yüklenici kullanılarak yıllık kapasitesi 800.000 adedin üzerine 
çıkabilmektedir. Bu üretim hattının kapasite kullanım oranı 2016 yılı sonunda %90 
olarak gerçekleşmiştir.  Mevcut kapasitesinin üzerinde sipariş alınması durumunda, fiili 
üretimi yanında alt yüklenici kullanılarak üretimin arttırılması ile stok maliyetleri de 
düşmektedir.  

Yukarıda da açıklandığı gibi Gazi Fişek Fabrikası’nın üretim hattı kapasitesinin 
üzerinde siparişi olması halinde gövde üretimi alt yüklenici marifeti ile fason üretim 
yaptırılarak talep karşılanabilmektedir.  Yeni CNC tezgah yatırımı yapılarak ikinci bir 
tezgah alınması halinde, tedarik maliyetinden kaynaklanan amortisman payı nedeni ile 
çelik çekirdek üretimi birim stok maliyetleri aşırı yükselmekte, stok maliyetlerindeki bu 
artış, kendi maliyetlerine yansıdığından dolayı Gazi Fişek Fabrikası tarafından sık sık 
sorgulanmaktadır.    

Diğer yandan, sevk çemberi takma ve haddeleme operasyonları 2 ayrı tezgâhta 2 
işçi ile yapılmaktadır.  Sık sık arızalanan bu tezgâhların yerine operasyonların tek bir 
tezgâhta birleştirilerek işçilik maliyetinin düşürülmesinin yanı sıra tezgâhın yenilenmesi 
ile üretim kapasitesinin ve kalitesinin yükseltilmesi mümkün olacaktır.   

Fabrikanın 2016 yılı üretimleri ve kapasite kullanım oranları aşağıda 
gösterilmiştir. 
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Tablo : 33-Maksam Makine ve Maske Fabrikası Maske Üretimleri 

Üretim Türü Ölçü 
2015 Yılı 
Gerçek-

leşen 

2016 Yılı Gerçekleşme  % 

Program Gerçek-
leşen 

Programa 
Göre 

Geçen 
yıla Göre 

Maske Komple  (Muhtelif)  Adet 31.223 20.000 7.188 36 23 
NBC Süzgeç (D12 ve Muhtelif Sanayi Tipi) Adet 63.111 40.000 14.369 36 23 
Plastik Süzgeç Adet - 30.000 1.224 4 - 
20mm. M55 A2 TP Mermi Terkibi  Adet 106.800 80.000 193.200 242 181 

20mm. M55 A2 TP-T Mermi Terkibi  Adet       
100.000 - - - - 

20mm. M56 A3 mermi Terkibi HEI ve HEI-T Adet 293.230 350.000 398.000 114 136 
12,7 mm. M33 Çelik Çekirdek Adet 380.000 1.900.000 662.500 35 174 
7,62 mm Nato F,şek Sandığı Adet - 233 233 100 - 
T 517 Yön Çatalı Alt Parçası Adet 8.000 - - - - 
T 517 Uç Bağlantı Kaması Adet 39.000 - - - - 
T 517 Uç Bağlantısı Adet 26.000 27.116 27.116 100 104 
T 517 Pim Adet 16.000 15.000 15.000 100 94 
T 417 Pim Adet 4.318 - - - - 
T 417 Yön Çatalı  Adet 5.000 10.000 10.000 100 200 
T 417 Uç Bağlantı Kaması Adet - 20.000 20.000 100 - 
T 417 Yön Çatalı Alt Parçası Adet 7.500 5.000 5.000 100 67 
T 201 G Uç Bağlantı Parçası Adet 55.000 206.000 206.000 100 375 
T 201 G Uç Bağlantı Kaması Adet 92.000 275.386 275.386 100 299 
T 201 G Pim Adet 146.676 150.000 150.000 100 102 
T 601 G Ara Bağlantı Üst Adet - 2.500 2.500 100 - 
T 602 G Uç Bağlantı Parçası Adet 10.000 10.000 10.000 100 100 
T 602 G Uç Bağlantı Kaması Adet - 20.000 20.000 100 - 
T 602 G Pim Yarı Mamul Adet 35.000 - - - - 
T517-T517A-T142 Pim A-8440 Yürüyüş Tak. Adet 34.001 - - - - 
Muhtelif TAM Tamiri ve Kalıp Adet 100 100 100 100 100 
Yeni Nesil Maske Kalıbı Adet 2 - - - - 
İp Sıkıştırma Düğmesi Adet 32.500 - - - - 
Chaff Atıcı Sistemi Kpl. 1 1 1 100 100 
Chaff Atıcı Sistemi Prototip Komplesi Kpl. 1 - - - - 
Conta Adet 200.000 - - - - 
İkili Bağlantı Parçası Adet 31.226 - - - - 
Üçlü Bağlantı Parçası Adet 31.548 - - - - 
Plastik Rondela Adet 70.860 - - - - 
Matara Kapağı Contası Adet 30.300 - - - - 
Manyetik Algılayıcı Adet - 90 90 100 - 
Şaft Doğrusal Hassas İşleme Adet - 10 10 100 - 
Allen Cıvata Adet - 150 150 100 - 
Tüpgaz Silah Adet - 10 10 100 - 
Sac ve Muh.Boru Adet - 75 75 100 - 
Zıvana Kalıbı (Kapsül Fabrikası) Adet - 12 12 100 - 

Üretimlerde askeri modernizasyon projelerine ağırlık verilmekte ve Kurumun 
diğer fabrikalarının imkânları kullanılmakta, fabrikaların olanakları dışındaki işler 
piyasaya yaptırılmaktadır.  Piyasaya yaptırılan ürünler; T 417 Yön Çatalı haricindeki 
tüm T 201, T 417, T 517, T 602 pimleri, çatal ve çatal parçaları, bağlantı, bağlantı 
kamaları ile bağlantı parçaları, şaft doğrusal hassas işleme, allen civata, tüpgaz silah ve 
sac-boru olmuştur. 

165Sayıştay   



 

 
 

Fabrikanın üretim faaliyetleri, alınabilen siparişler kapsamında sürdürülmekte 
olup, siparişlerin içeriği ve miktarı yıllara göre değişiklik göstermektedir.   

Geçen yıl 29 farklı ürün üretilmişken bu sayı 2016’da 26’ya düşmüştür.  Üretim 
tutarı programın %76’sı oranında gerçekleşmiş olup bu tutar Kurumun toplam üretim 
tutarının sadece %2,8’ i oranındadır.  Üretim tutarının %72’sini satış için üretim, 
%23’ünü irsalat için üretim ve %5’ini de fabrika için üretim oluşturmuştur. 

Geçen yıl üretimi yapılmayan 11 ürün 2016 yılında üretilmiş, buna karşılık 
sipariş gelmemesi nedeniyle geçen yıl üretimi yapılan 14 ürünün ise üretimi 
yapılmamıştır.  

4 ürün programın altında, 2 ürün programın üzerinde üretilmiş, 20 üründe ise 
program doğrultusunda %100 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. 

2016 yılında; Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adik Tersanesi 
(Milgem), Kapsül Fabrikası ve Destel İşletmesinden alınan 1’er, Gazi Fişek 
Fabrikasından alınan 4 ve 1.ABM. Merkez Komutanlığı’ndan (Arifiye) 20 farklı kalem 
için alınan siparişler program dahilinde ve zamanında karşılanmıştır. 

68 ton/yıl kapasiteli “155 mm Panter ve Fırtına Obüs Kitleri”, 675 ton/yıl 
kapasiteli “Çelik Konstrüksiyon” ile 27 ton/yıl kapasiteli “Savunma Sanayi için 
Muhtelif Talaşlı İmalat” üretimleri seri üretim olmayıp siparişe göre üretilmektedir.  
MSB tarafından sipariş gelmesi halinde alt yüklenici kullanılarak siparişler 
karşılanmaktadır.  2016 ve 2017 yıllarında Fırtına Obüsüne ait Şaft Doğrusal, Allen 
Cıvata, Tüpgaz Silah ve Manyetik Algılayıcı gibi muhtelif siparişler haricinde Panter ve 
Fırtına Obüs Kiti siparişi alınmamıştır.  

Gaz maskesi ve süzgeç üretimleri seri üretim olmayıp gelen sipariş paralelinde 
yapılan program doğrultusunda gerçekleştirilmiş olup geçen yıla göre maske üretiminde 
%72  süzgeç üretimi %77 oranında düşüş gerçekleşmiştir.   

2013 yılında yapılan yatırımla, Emniyet Genel Müdürlüğü için (göz yaşartıcı 
gazlar OC, CS, CN) “Plastik Gövdeli Süzgeç Dolum ve Montaj Tezgahı” ile Plastik 
Süzgeç üretimine başlanılmıştır.  Ayrıca, yeni bir “KBRN Plastik Gövdeli Süzgeç Hattı” 
nın 2018 yılı Yatırım Programına alınması yönünde çalışma yapıldığı görülmüştür.  Bu 
kapsamda, Aktif Kömür Dolum, Ultrasonik Kaynak, Test Üniteleri, Aerosol Filtre 
kesimi için Su Jeti, Aerosol Filtre Poliüratan (Hotmelt) Kaplama Ünitelerini bünyesinde 
barındıracak modern bir hattın kurulmasının yanısıra hattın; konveyör/döner sistemli, 
vakumlu ambalaj, v.b. pratik uygulamaları ile sağlayacağı katkı ile birlikte, Fabrikanın 
uzun vadede daha kaliteli ve daha düşük maliyetli üretim yapabilmesi amaçlanmaktadır. 

Üretim Atölyelerinde yıllık 11.400 saat işgücü kapasitesinin sadece %35’ inden 
yararlanılabilmiştir.  Yeterli sipariş alınamaması bu sonucu doğurmuştur. 

AR-GE; 
2016 yılında Ar-giderleri 345 bin TL olup bu tutar satış hasılatının %9’ u 

olmuştur.  AR-GE Projeleri; 
- “Panoramik Top Dürbünü ve Hamili”; 

 Projenin amacı, topçu sınıfının envanterinde bulunan obüslerde lullanabilme 
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Fabrikanın üretim faaliyetleri, alınabilen siparişler kapsamında sürdürülmekte 
olup, siparişlerin içeriği ve miktarı yıllara göre değişiklik göstermektedir.   

Geçen yıl 29 farklı ürün üretilmişken bu sayı 2016’da 26’ya düşmüştür.  Üretim 
tutarı programın %76’sı oranında gerçekleşmiş olup bu tutar Kurumun toplam üretim 
tutarının sadece %2,8’ i oranındadır.  Üretim tutarının %72’sini satış için üretim, 
%23’ünü irsalat için üretim ve %5’ini de fabrika için üretim oluşturmuştur. 

Geçen yıl üretimi yapılmayan 11 ürün 2016 yılında üretilmiş, buna karşılık 
sipariş gelmemesi nedeniyle geçen yıl üretimi yapılan 14 ürünün ise üretimi 
yapılmamıştır.  

4 ürün programın altında, 2 ürün programın üzerinde üretilmiş, 20 üründe ise 
program doğrultusunda %100 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. 

2016 yılında; Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adik Tersanesi 
(Milgem), Kapsül Fabrikası ve Destel İşletmesinden alınan 1’er, Gazi Fişek 
Fabrikasından alınan 4 ve 1.ABM. Merkez Komutanlığı’ndan (Arifiye) 20 farklı kalem 
için alınan siparişler program dahilinde ve zamanında karşılanmıştır. 

68 ton/yıl kapasiteli “155 mm Panter ve Fırtına Obüs Kitleri”, 675 ton/yıl 
kapasiteli “Çelik Konstrüksiyon” ile 27 ton/yıl kapasiteli “Savunma Sanayi için 
Muhtelif Talaşlı İmalat” üretimleri seri üretim olmayıp siparişe göre üretilmektedir.  
MSB tarafından sipariş gelmesi halinde alt yüklenici kullanılarak siparişler 
karşılanmaktadır.  2016 ve 2017 yıllarında Fırtına Obüsüne ait Şaft Doğrusal, Allen 
Cıvata, Tüpgaz Silah ve Manyetik Algılayıcı gibi muhtelif siparişler haricinde Panter ve 
Fırtına Obüs Kiti siparişi alınmamıştır.  

Gaz maskesi ve süzgeç üretimleri seri üretim olmayıp gelen sipariş paralelinde 
yapılan program doğrultusunda gerçekleştirilmiş olup geçen yıla göre maske üretiminde 
%72  süzgeç üretimi %77 oranında düşüş gerçekleşmiştir.   

2013 yılında yapılan yatırımla, Emniyet Genel Müdürlüğü için (göz yaşartıcı 
gazlar OC, CS, CN) “Plastik Gövdeli Süzgeç Dolum ve Montaj Tezgahı” ile Plastik 
Süzgeç üretimine başlanılmıştır.  Ayrıca, yeni bir “KBRN Plastik Gövdeli Süzgeç Hattı” 
nın 2018 yılı Yatırım Programına alınması yönünde çalışma yapıldığı görülmüştür.  Bu 
kapsamda, Aktif Kömür Dolum, Ultrasonik Kaynak, Test Üniteleri, Aerosol Filtre 
kesimi için Su Jeti, Aerosol Filtre Poliüratan (Hotmelt) Kaplama Ünitelerini bünyesinde 
barındıracak modern bir hattın kurulmasının yanısıra hattın; konveyör/döner sistemli, 
vakumlu ambalaj, v.b. pratik uygulamaları ile sağlayacağı katkı ile birlikte, Fabrikanın 
uzun vadede daha kaliteli ve daha düşük maliyetli üretim yapabilmesi amaçlanmaktadır. 

Üretim Atölyelerinde yıllık 11.400 saat işgücü kapasitesinin sadece %35’ inden 
yararlanılabilmiştir.  Yeterli sipariş alınamaması bu sonucu doğurmuştur. 

AR-GE; 
2016 yılında Ar-giderleri 345 bin TL olup bu tutar satış hasılatının %9’ u 

olmuştur.  AR-GE Projeleri; 
- “Panoramik Top Dürbünü ve Hamili”; 
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imkanı yaratılacak ve milli imkanlarla üretilebilir olmasından dolayı herhangi bir yurt 
dışı kısıtlama tehdine maruz kalınmayacaktır.   

KKK’nın ihtiyacına binaen AR-GE Projesi olarak 02.02.2010 tarihinde başlatılan 
çalışmalar neticesinde geliştirilen prototip “ 105 mm. Havadan Taşınabilir Hafif Çekili 
Panoramik Top Dürbünü ve Hamili “ 30.12.2014 tarihinde yapılan atışlarda 
kullanılmıştır.   

Yapısal sorunu bulunmayan prototipin fonksiyonel olarak istenilen düzeye 
getirilmesi için yapılan çalışmalar ile kritik tasarım tamamlanmış olup seri imalata hazır 
hale gelmiştir. 

Dürbün hamiline nişangah tertibatının eklenmesi amacıyla dirsekli tank dürbünü 
ve panoramik top dürbünü retikleri tek tasarımda birleştirilerek tamamlanan tasarıma 
PERİ R20 dürbünü entegre edilmiş olup dürbün hamili projenin 2016 yılı tamamlanmış 
ve KKK onayına sunulmuş olup sipariş beklenmektedir. 

Panoramik top dürbününün “Havadan Taşınabilir Hafifletilmiş Çekili Obüs” 
haricinde, topçu sınıfının envanterinde bulunan diğer obüslerde de kullanılabilme 
imkânı bulunmaktadır.  Milli imkânlarla üretilir olmasından dolayı herhangi bir yurt dışı 
kısıtlama tehdidine maruz kalmayacak olan bu ürünün, ürün yelpazesinin genişlemesine 
katkı yapması beklenilmektedir. 

- “Boran 105 mm (HTHÇO)”; 
Proje ile, Silahlı Kuvvetlerin topçu sınıfının kabiliyetini artırmak amacıyla 

havadan taşınabilir, karadan da çekici araç marifetiyle istenilen bölgeye intikal edebilen, 
gece ve gündüz atış kabiliyetine sahip Türk tipi Obüsün yurt içi imkanlarla prototip 
imalatı hedeflenmiştir. Proje kapsamında; Avadanlık Sandığı, Taşıma ve Muhafaza 
çantaları ile Tapa tanzim makinasının tasarım ve üretimi tamamlanmıştır. 

- “Havadan Taşınabilir 105 mm Hafifletilmiş Çekili Obüs Silah Sisteminin Açık 
Kundak Kolu Alternatifi”; 

Tasarım ve prototip üretimi tamamlanan açık kollu sistem Çankırı Silah 
Fabrikasına montaj için sevkiyata hazır hale getirilmiş olup atışlı testlerin 2017 yılında 
gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 

- “Araç Üstü 155 mm Silah Sistemi”; 
155 mm 52 kalibre silah sistemi 6x6 tekerlekli araç üzerine monte edilmiş olup 

mekanik sistemin montaj çalışmaları sonrasında suni geri çektirme operasyonu için 
2017 yılında Çankırı Silah Fabrikasına teslim edilmesi planlanmıştır. 

- Deniz Platformları Koruma Sistemleri”; 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Chaff 

Atıcı Sisteminin yeni tip döner bir tabla üzerinden elektriksel komut ile farklı namlu 
yükseliş ve yana atış kabiliyeti sunacak olan proje 1,3 milyon TL bütçeli olup 2017 
yılında alt yüklenici olarak görev yapacak firmalar ile görüşmelerin devam ettiği 
görülmüştür. 

- MKE 1302-SYS - MKE 1304 – SYS Milli Chaff Atıcı Sistemi; 
Anadolu Deniz İnşaat Kızakları A.Ş. talebi doğrultusunda 2015 yılında üretilen 
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Chaff Atıcı Sistemi için alınan 2.nci sipariş 2016 yılında üretilerek firmaya teslimatı 
yapılmıştır.  Askeri gemilerin, savaş ortamında radar görüntüsünü yanıltmayı amaçlayan 
ve 6 adet sabit namludan oluşan sistemin 2009 yılından bu yana adeti Donanma 
gemisine monte edilmiştir.  2017 yılı için de 1 adet üretimi planlanmıştır. 

Yine AR-GE kapsamında geçen yıl 3 adet olarak üretilen, “Toplumsal Olay 
Maskesi” 2015 yılında 2 adet olarak üretilmiş, geçen yıl üretimi olmayan “Chaff Atıcı 
Sistemi Prototip Komplesi” 2015 yılında AR-GE kapsamında 1 adet üretilmiştir. 

- Yeni Nesil Panoramik Gaz Maskesi (Toplumsal Olay Maskesi)” 
Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde yapılan denemenin olumlu geçmesi, 

Jandarma Genel Komutanlığından olumlu görüş alınması sonrasında alınan 5 bin adet 
Panoramik Gaz Maskesi ve 20 bin adet Plastik Gövdeli Süzgeç siparişinde imza 
aşamasına gelinmiş olup seri imalat kalıplarının yapılabilmesi için ihale sürecinin 
başlatılması gerekmektedir. 

- “Yeni Nesil Panoramik KBRN Gaz Maskesi”; 
Hava Kuvvetlerine teslim edilen 100 adet maske 2016 yılında Antalya’da 

gerçekleştirilen uluslararası tatbikatta kullanılmıştır.  Tek beden kauçuk enjeksiyon 
kalıpları tamamlanmış, 2 adet montaj hattı kurulmuştur. 

Maske ve Süzgeçte ilk üç sıradaki müşteriler Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü olup bu Kurumlardan  Emniyet Genel 
Müdürlüğü ihale yoluyla yurt dışından (Çekoslovakya) alım yapmaktadır.   

MSB tarafından koordine edilen KBRN Teknoloji Panelinde ve sonrasında TSK 
ve MSB ile yapılan toplantılarda 2016 yılından itibaren mevcut NBC gaz maskelerinin 
alımının yapılmayacağının belirtilmesi üzerine başlatılan çalışmalar sonrasında 
Hekzagon Firmasına imal ettirilen 4 adet silikon prototip maske IDEF 2015 Fuarında 
sergilenmiştir. 

Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkları gibi resmi kuruluşlar yanında sivil 
sektörün de ihtiyacına cevap veren, stratejik öneme haiz ancak kapasitesinin çok altında 
üretim yapan Gaz Maskesi ve Süzgeç İşletmesinde kapasite kullanımının artırılması için 
normal NBC (KBRN) gaz maskesi dışında; su içme tertibatlı gaz maskesi, mikrofon 
tertibatlı gaz maskesi, Elektronik ses yükseltici gaz meskesi, tanklar ve zırhlı personel 
taşıyıcıları için gaz maskesi üretimleri için başlatılan AR-GE çalışmaları tamamlanmış 
olup seri üretim koşullarına erişilmiştir.  Yeni Nesil Gaz Maske ve Süzgeç tasarımı 
doğrultusunda yapılacak kalıplar ve üretim hattı kalifikasyonu için gerekli tezgah, hat, 
teçhizat, v.b. yatırımı içinEkonomi Bakanlığı nezdinde “Yatırım Teşvik” talebinde 
bulunulmuştur. 

20 yıl raf ömrüne sahip “Panoramik Maske” için başlatılan AR-GE çalışması, bu 
özelliği sağlayacak kalitede hammadde bulunmadığından bu yöndeki çalışma 
durdurulmuş olup, “Çift Süzgeç Tutuculu Gaz Maskesi” için MSB’den sipariş alınması 
beklenilmektedir. 
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Chaff Atıcı Sistemi için alınan 2.nci sipariş 2016 yılında üretilerek firmaya teslimatı 
yapılmıştır.  Askeri gemilerin, savaş ortamında radar görüntüsünü yanıltmayı amaçlayan 
ve 6 adet sabit namludan oluşan sistemin 2009 yılından bu yana adeti Donanma 
gemisine monte edilmiştir.  2017 yılı için de 1 adet üretimi planlanmıştır. 

Yine AR-GE kapsamında geçen yıl 3 adet olarak üretilen, “Toplumsal Olay 
Maskesi” 2015 yılında 2 adet olarak üretilmiş, geçen yıl üretimi olmayan “Chaff Atıcı 
Sistemi Prototip Komplesi” 2015 yılında AR-GE kapsamında 1 adet üretilmiştir. 

- Yeni Nesil Panoramik Gaz Maskesi (Toplumsal Olay Maskesi)” 
Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde yapılan denemenin olumlu geçmesi, 

Jandarma Genel Komutanlığından olumlu görüş alınması sonrasında alınan 5 bin adet 
Panoramik Gaz Maskesi ve 20 bin adet Plastik Gövdeli Süzgeç siparişinde imza 
aşamasına gelinmiş olup seri imalat kalıplarının yapılabilmesi için ihale sürecinin 
başlatılması gerekmektedir. 

- “Yeni Nesil Panoramik KBRN Gaz Maskesi”; 
Hava Kuvvetlerine teslim edilen 100 adet maske 2016 yılında Antalya’da 

gerçekleştirilen uluslararası tatbikatta kullanılmıştır.  Tek beden kauçuk enjeksiyon 
kalıpları tamamlanmış, 2 adet montaj hattı kurulmuştur. 

Maske ve Süzgeçte ilk üç sıradaki müşteriler Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü olup bu Kurumlardan  Emniyet Genel 
Müdürlüğü ihale yoluyla yurt dışından (Çekoslovakya) alım yapmaktadır.   

MSB tarafından koordine edilen KBRN Teknoloji Panelinde ve sonrasında TSK 
ve MSB ile yapılan toplantılarda 2016 yılından itibaren mevcut NBC gaz maskelerinin 
alımının yapılmayacağının belirtilmesi üzerine başlatılan çalışmalar sonrasında 
Hekzagon Firmasına imal ettirilen 4 adet silikon prototip maske IDEF 2015 Fuarında 
sergilenmiştir. 

Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkları gibi resmi kuruluşlar yanında sivil 
sektörün de ihtiyacına cevap veren, stratejik öneme haiz ancak kapasitesinin çok altında 
üretim yapan Gaz Maskesi ve Süzgeç İşletmesinde kapasite kullanımının artırılması için 
normal NBC (KBRN) gaz maskesi dışında; su içme tertibatlı gaz maskesi, mikrofon 
tertibatlı gaz maskesi, Elektronik ses yükseltici gaz meskesi, tanklar ve zırhlı personel 
taşıyıcıları için gaz maskesi üretimleri için başlatılan AR-GE çalışmaları tamamlanmış 
olup seri üretim koşullarına erişilmiştir.  Yeni Nesil Gaz Maske ve Süzgeç tasarımı 
doğrultusunda yapılacak kalıplar ve üretim hattı kalifikasyonu için gerekli tezgah, hat, 
teçhizat, v.b. yatırımı içinEkonomi Bakanlığı nezdinde “Yatırım Teşvik” talebinde 
bulunulmuştur. 

20 yıl raf ömrüne sahip “Panoramik Maske” için başlatılan AR-GE çalışması, bu 
özelliği sağlayacak kalitede hammadde bulunmadığından bu yöndeki çalışma 
durdurulmuş olup, “Çift Süzgeç Tutuculu Gaz Maskesi” için MSB’den sipariş alınması 
beklenilmektedir. 

 

 
 

Mevcut durum itibarıyla MKEK üretim kapasitesi talepleri karşılayabilecek 
durumda olmasına rağmen MSB ve Emniyet Genel Müdürlüğü maske ve süzgeç 
ihtiyaçlarını yurt dışından temin etmektedir. 

2016 yılında Maske/Süzgeç üretim kapasiteleri; 
- SR 10 – ST tipi Gaz Maskesi için 30.000 adet/yıl (tek vardiya), 
- D-12 Süzgeci için 220.000 adet/yıl (tek vardiya) olarak belirlenmiştir. 
Gaz Maskesi/Süzgeç ile ilgili yurtiçi ve yurt dışı tanıtım faaliyetlerinin yeterli 

olmadığı düşünülmektedir.  Yurt içi piyasa ile ilgili olarak tüm kamu ve askeri kurum 
kuruluşlara yönelik detaylı bir araştırma yapılarak toplam yıllık ihtiyaçlarının teknik 
detayları ile öğrenilmesi gerekmektedir. 

Sanayide karşılaşılan gaz ve buharlara karşı üretilen sanayi tipi süzgeç talepleri 
piyasadan karşılanmaktadır. MKEK’nun kendi üretiminin kalitesini kamu kuruluşlarına 
tanıtarak ihale şartnamelerinin bu yüksek kaliteye göre hazırlamalarını sağlamaları 
gerekmektedir.  Aksi halde Kurum daha düşük kalitede üretim yaparak rekabet etmek 
zorunda kalacaktır. 

Kurumun diğer fabrikalarına da iş sağlanabilmesi bakımından, Pazarlama ve 
İhracat Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Kuvvet Komutanlıklarına ziyaretler 
yapılarak, fabrika imkân ve kabiliyetlerinin anlatılması, Kuvvetlerin ihtiyaçlarının 
öğrenilmesi, bu ihtiyaçlardan fabrika imkân ve kabiliyetleri çerçevesinde 
karşılanabilecek olanların tespit edilerek sipariş alınması yönünde çalışma 
başlatılmasında yarar görülmektedir. 

Gaz maskesi süzgeci (Alüminyum) kapasitesi 230.400 adet/yıl olarak belirlenmiş 
ancak imalat programı çerçevesinde 220.000 adet/yıl olarak tescili yapılmıştır.  Bu 
kapasitede üretim yapılabilmesi için yılda 22 ton kömür (karbon) ve 44 ton alüminyum 
levha kullanılması öngörülmüştür.  2014 yılında %65 olan kapasite kullanım oranı 
siparişlerin azalması sonucu 2015 yılında %29’a, 2016 yılında ise %6,5’ a düşmüştür.   

Gaz Maskesi Süzgeci ihalelerinde stok maliyet üzerinden teklif verildiği halde 
Çin ürünlerine karşı rekabet edilememektedir.  Esasen üretilen süzgeçler Çin 
mamullerine nazaran çok daha kaliteli olup piyasanın en pahalı ve güvenilir kömürü 
(aktif karbon) kullanılmaktadır.  Fabrikanın ana üretim kalemini oluşturan Gaz Maskesi 
ile birlikte Gaz Süzgeci KBRN (NBC) amaçlı olup, kalitesi yüksektir.  Bu alanda yurt 
içinde başka bir üretici firma bulunmamaktadır.  Yurt dışında (Çin) üretilen süzgeçler 
MKEK’nda üretilen süzgeçlerden gazlara karşı koruyuculuk açısından düşük kalitede 
ve kapasitedir. 

Balistik Koruyucu Ürün; 
Son döneme ait siyasi/askeri gündem ve küresel gelişmeler, ülkelerin farklı 

savunma politikaları ana yurt güvenliği konseptini gündeme getirmiş, bu yöndeki 
taleplerin ve potansiyelin artmasına sebep olmuştur.  

Yurt içinde TSK ve İçişleri Bakanlığının da balistik koruyucu ürün talepleri 
olmakta, Kurumun üretici konumunda olmaması sebebiyle, yapılan ihalelere Kurum 
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katılım sağlayamamaktadır. Yurtdışında da balistik koruma ürünlerine olan talebin 
artacağı düşünülmektedir.  

ARGUS Araştırma Geliştirme Ulusal Savunma Danışmanlığı Firması ana yurt 
güvenliği ve toplumsal olay önleme ürünlerini kapsayan Sosyal Medya İzleme 
Sistemleri, Sınır Güvenliği, Balistik Ürünler, Anti Riot Ürünler, Silah iyileştirme ve 
simülatör sistemleri üretimi yapmaktadır.  Süregelen firma ilişkileri neticesinde alınan 
21.03.2014 tarih ve 111 sayılı Yönetim Kurulu Kararında, potansiyel arz eden 
kontratların MKE üzerinden yapılmasının uygun olduğu değerlendirilmiş ve yurtdışına 
yönelik olarak fason üretim, ortak pazarlama ve ortak satış konularında Kurum ile 
ARGUS Firması arasında bir Yurtdışı Satışa Yönelik İşbirliği Protokolü 02.04.2014 
tarihinde imzalanmıştır. 

Bu süreçte, ARGUS firması Anayurt savunmasının en önemli ürünlerinden olan 
“vücut zırhı” ve “araç zırhı” konularında Kuruma know-how aktarmak, birlikte AR-GE 
yapmak, böylelikle Kuruma Anayurt Savunma sistemlerinde milli ürün ve üretim 
kabiliyeti kazandırmayı hedeflediklerini belirtmiştir.  

Balistik koruma ürünlerinin Kurumda üretilmesiyle, Kurumun ürün portföyüne 
yeni bir milli ürün daha kazandırılmış olacaktır. 

Kişisel koruma sağlayan bu tür balistik koruma malzemelerinin ülke içinde 
üretiliyor ve pazarlanıyor olması ve dışarıya bağımlı olmaksızın asker ve polis can 
güvenliği için kaliteli ve güvenli şekilde kullanıma arz edilebilmesini sağlayacaktır. 

Buna karşılık satış maliyetinin yüksekliği ve hammaddenin tek kaynaktan (Argus 
firması) sağlanacak olması risk oluşturmaktadır. 

Gelinen nokta itibarıyla;  
a) MKE Maksam Makina ve Maske Fabrikası Müdürlüğünün, balistik koruyucu 

ürünlerin üretimini faaliyet konularına eklemesi ve kapasite raporu hazırlanması 
konusundaki çalışmalara en kısa sürede başlanması, 

b) Üretici sıfatıyla yurtiçi ve yurtdışında iş geliştirme faaliyetlerine başlanarak, 
ihale ve tedarik süreçlerine katılım sağlanması, 

c) Herhangi bir sipariş alınması ya da sözleşme imzalanma aşamasına gelinmesi 
halinde ARGUS Firması ile know-how transferi ve sözleşme şartlarının müzakere 
edilmesi, 

d) Balistik koruyucu ürünlere olan yüksek talebi karşılamak için MKE Maksam 
Makina ve Maske Fabrikası Müdürlüğünde ARGUS ile işbirliği içinde üretim yapılmas 
hususları Yönetim Kurulunun 26.01.2016 tarih ve 25 sayılı kararı ile uygun görülmüş, 
Kurumun üretici sıfatıyla yurtiçi ve yurtdışında iş geliştirme faaliyetlerine başlaması, 
ihale ve tedarik süreçlerine katılım sağlaması, bu kapsamda balistik koruyucu ürünlere 
olan yüksek talebi karşılamak için MKE Maksam Makina ve Maske Fabrikası 
Müdürlüğü’nde ARGUS Firması ile işbirliği içinde üretim yapılması amacıyla çerçeve 
anlaşması imzalanmıştır. 

Üretiminin artırılması için piyasa ile rekabet edilebilir şartların sağlanması, bu 
meyanda maliyetlerin azaltılmasının yanı sıra ihale şartnamelerine uygun evsafta üretim 
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katılım sağlayamamaktadır. Yurtdışında da balistik koruma ürünlerine olan talebin 
artacağı düşünülmektedir.  
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Sistemleri, Sınır Güvenliği, Balistik Ürünler, Anti Riot Ürünler, Silah iyileştirme ve 
simülatör sistemleri üretimi yapmaktadır.  Süregelen firma ilişkileri neticesinde alınan 
21.03.2014 tarih ve 111 sayılı Yönetim Kurulu Kararında, potansiyel arz eden 
kontratların MKE üzerinden yapılmasının uygun olduğu değerlendirilmiş ve yurtdışına 
yönelik olarak fason üretim, ortak pazarlama ve ortak satış konularında Kurum ile 
ARGUS Firması arasında bir Yurtdışı Satışa Yönelik İşbirliği Protokolü 02.04.2014 
tarihinde imzalanmıştır. 

Bu süreçte, ARGUS firması Anayurt savunmasının en önemli ürünlerinden olan 
“vücut zırhı” ve “araç zırhı” konularında Kuruma know-how aktarmak, birlikte AR-GE 
yapmak, böylelikle Kuruma Anayurt Savunma sistemlerinde milli ürün ve üretim 
kabiliyeti kazandırmayı hedeflediklerini belirtmiştir.  

Balistik koruma ürünlerinin Kurumda üretilmesiyle, Kurumun ürün portföyüne 
yeni bir milli ürün daha kazandırılmış olacaktır. 

Kişisel koruma sağlayan bu tür balistik koruma malzemelerinin ülke içinde 
üretiliyor ve pazarlanıyor olması ve dışarıya bağımlı olmaksızın asker ve polis can 
güvenliği için kaliteli ve güvenli şekilde kullanıma arz edilebilmesini sağlayacaktır. 

Buna karşılık satış maliyetinin yüksekliği ve hammaddenin tek kaynaktan (Argus 
firması) sağlanacak olması risk oluşturmaktadır. 

Gelinen nokta itibarıyla;  
a) MKE Maksam Makina ve Maske Fabrikası Müdürlüğünün, balistik koruyucu 

ürünlerin üretimini faaliyet konularına eklemesi ve kapasite raporu hazırlanması 
konusundaki çalışmalara en kısa sürede başlanması, 

b) Üretici sıfatıyla yurtiçi ve yurtdışında iş geliştirme faaliyetlerine başlanarak, 
ihale ve tedarik süreçlerine katılım sağlanması, 

c) Herhangi bir sipariş alınması ya da sözleşme imzalanma aşamasına gelinmesi 
halinde ARGUS Firması ile know-how transferi ve sözleşme şartlarının müzakere 
edilmesi, 

d) Balistik koruyucu ürünlere olan yüksek talebi karşılamak için MKE Maksam 
Makina ve Maske Fabrikası Müdürlüğünde ARGUS ile işbirliği içinde üretim yapılmas 
hususları Yönetim Kurulunun 26.01.2016 tarih ve 25 sayılı kararı ile uygun görülmüş, 
Kurumun üretici sıfatıyla yurtiçi ve yurtdışında iş geliştirme faaliyetlerine başlaması, 
ihale ve tedarik süreçlerine katılım sağlaması, bu kapsamda balistik koruyucu ürünlere 
olan yüksek talebi karşılamak için MKE Maksam Makina ve Maske Fabrikası 
Müdürlüğü’nde ARGUS Firması ile işbirliği içinde üretim yapılması amacıyla çerçeve 
anlaşması imzalanmıştır. 

Üretiminin artırılması için piyasa ile rekabet edilebilir şartların sağlanması, bu 
meyanda maliyetlerin azaltılmasının yanı sıra ihale şartnamelerine uygun evsafta üretim 

 

 
 

yapılması düşünülmekle birlikte esas itibarıyla üretimin artırılması ile maliyetlerin 
azaltılması da mümkün görülmektedir.  Ancak maliyetlerdeki istenilen düşüşün 
sağlanabilmesi, işçilik giderleri, genel imal giderleri ve dönem giderlerinin düşürülmesi 
ile mümkün olabilecektir. 

Fabrikanın makine teçhizat parkına bakıldığında, son 10 sene içinde sadece 11 
adet tezgahın alındığı, fabrika genelinde bulunan toplam 409 adet tezgahın 315 adedinin 
(%77’sinin)  30 yaş ve üzerinde olduğu,  20 yaş ve üzeri baz alındığında ise bu oranın 
%93’e yükseldiği görülmektedir.  2016 yılında 2 adet tezgah (7,62 – M61 ÇelikÇekirdek 
Torna) Gazi Fişek Fabrikasına münakale edilmiştir. 

Fabrikanın Bakım-Onarım harcamaları 2012 yılından bu yana, sırasıyla; 932 bin 
TL, 777 bin TL, 793 bin TL iken bu miktar 2015 yılında 1,7 milyon TL’ye, 2016 yılında 
ise 1,8 milyon TL’ye yükselmiştir. 
 Tezgâhların eski olması birim zamanda yapılacak üretimin miktarı ve kalitesi ile 
maliyetini olumsuz etkilemektedir.  Bu nedenle daha ekonomik olması nedeniyle zaman 
zaman piyasaya iş yaptırılmakta olup bu durum zaten giderek azalan talep paralelinde 
tezgâhların atıl kalmasına ve kapasite kullanım oranının düşmesine neden olmaktadır.   
 Fabrikanın çelik çekirdek atölyesindeki sevk çemberi takma-sıkma presi ve yatay 
pres tezgahında üretim aşamalarında yaşanan operasyonel sıkıntıların çözümüne yönelik 
“Tezgah Dönüşümü” adı altında başlatılan AR-GE çalışması kapsamında oluşturulan 
tasarım doğrultusunda yurt içinden tedarik edilen “Mevlana Tezgahı” (Sevk çemberi 
takma-sıkma) 2016 yılında Çelik Çekirdek Atölyesinde hizmete alınmış, daha önceden 
1’den fazla tezgah gerektiren işlemlerin tek bir tezgahta yapılabilmesiyle işçilik ve 
zaman/maliyet açısından verimlilik artışı sağlanmıştır.  
 Kapasitenin oldukça altında faaliyetin sürdürülmesi karşısında; ileri teknolojik 
ürünler için başlatılan AR-GE çalışmaları yanında sipariş temini için kamu kurum ve 
kuruluşları ile birlikte yurtiçi ve dışı sektörler nezdinde yoğun girişimlerde bulunularak 
üretim hattının kapasitesine uygun çalıştırılması konusu önceliğini ve önemini 
korumaktadır.  

Teknolojik gelişmeler ve işlevsel ihtiyaçlar dikkate alındığında yurt içi ve dışı 
pazarın daha hafif ama mukavemetli, ergonomik ve düşük maliyetli yeni nesil bir gaz 
maskesi talebi olduğu değerlendirilmektedir.  Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
ihtiyaçları dikkate alınarak ARGE kapsamında sağlanan ödenek dâhilinde yeni tip 
Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer (KBRN) panoramik gaz maskesi projesi 
çalışmaları başlatılmış olup, 2016 yılında bu maskelere yönelik yurtiçi ve yurtdışından 
gelecek taleplerin karşılanması öngörülmektedir.   

Fabrika bünyesinde yeni nesil ürünler için AR-GE çalışmalarının hızlandırılması 
ve üretim altyapısının modernizasyonuna yönelik yatırım faaliyetlerinin bir plan 
dâhilinde hayata geçirilmesi gerekli görülmektedir.  Bu bağlamda, gaz maske üretiminin 
daha verimli ve seri yapılabilmesi için daha önce alınan 2 adet tezgâha ilave olarak yeni 
bir  Kauçuk Enjeksiyon Tezgâhı da alınarak teknoloji yenilenmiş olup 2018 yılı 
yatırımlarıyla Kauçuk Enjeksiyon Tezgahı sayısının 4’e yükseltilmesi öngörülmektedir. 
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Kurumun sahibi olduğu, Türkiye’nin ilk ve tek gaz laboratuvarının teknik ve 
ekonomik ömrünü tamamlaması üzerine MSB bünyesinde tam teşekküllü bir 
laboratuvar kurulması ile ilgili başlatılan çalışmaların tamamlanarak akreditasyonunun 
yapılması planlanmaktadır. 

Son 10 yılda yurt içi piyasada balistik koruma ürünlerine olan talebin artarak 600 
bin - 650 bin civarında olduğu göz önüne alınarak, fabrika üretim portföyünde olmayan 
bu “Yeni Nesil Hafif Balistik Koruyucu Malzemeler” in üretim kabiliyetlerinin 
araştırılması konusunun Kurumun gündemine alındığı görülmüştür.  Bu meyanda 
hazırlanacak detaylı fizibilite raporu çerçevesinde konunun değerlendirilmesi, gerekirse 
bu konuda bilgi ve birikime sahip firmalarla temasa geçilerek işbirliğine gidilmesi 
mümkün görülmektedir. 

Genel değerlendirme;   
Kurumun genelinde mevcut olan ve yıllardır çözülemeyen personel istihdamı ve 

ücret politikası sorunu kronikleşmiş ve adeta çözüm noktasında umutların tükendiği bir 
hal almıştır.  Yönetici pozisyonunda olan ve sorumluluğu fazla personel ile diğer 
personel arasındaki ücret dengesizliği çalışma barışını olumsuz etkilemektedir.  Diğer 
taraftan, yeni işe başlayan personelin, belirli bir tecrübeye eriştiklerinde, daha fazla ücret 
veren diğer kuruluşlara geçmek üzere istifa ettikleri gözlemlenmektedir.  Bunun sonucu 
olarak, alttan gelen  personel sayısındaki azalmanın kısa sürede yönetim anlamında 
boşluk yaratması beklenmektedir. 

Nitelikli elemanların başta özlük hakları olmak üzere sosyal imkânlarının 
artırılarak Kuruma aidiyetlerinin kazandırılması için önlemlerin alınması ve gerekli 
girişimlerin yapılması gerekmektedir.   

Başta Fabrika Müdürleri olmak üzere sorumluluğu olan yönetici konumundaki 
personelin ve tüm çalışanların özlük haklarında yapılacak olan iyileştirmeler ile 
fabrikalarda çalışan personelin motivasyonunun sağlanabileceği ve kurumdan 
ayrılmaların önüne geçilebileceği değerlendirilmelidir. 

Fabrikanın daha etkin ve verimli çalışabilmesine yönelik bir yapıya 
kavuşturulması hususu, Kurumun yeniden yapılanması konusundaki çalışmalar 
kapsamında değerlendirilmelidir. 

2016 yılında tüm siparişler zamanında teslim edilerek gecikme cezasına maruz 
kalınmamıştır.  Bozuk üretilen 2.000 adet çelik çekirdek (M56A3 HEI-T) hurdaya 
ayrılmıştır. 

Fabrikada 2012 yılında 14,5 bin saat, 2013 yılında 16,4 bin saat, 2014 yılında 
15,6 bin saat olan boş işçilik, 2015 yılında 12,9 bin saate düşmüş, 2016 yılında ise %147 
artarak 32 bin saate yükselmiştir. Boş işçiliğin %73’ü yeterli sipariş olmaması sonucu 
doğan iş yokluğundan kaynaklanmıştır. 

Fabrikanın dönem karı, 2012 yılından bu yana sırasıyla; 8,8 milyon TL, 7,1 
milyon TL, 5,6 milyon TL ve 2015 yılında 8,6 milyon TL iken, 3,1 milyon TL dönem 
karı öngörülmesine rağmen 2016 yılı dönem karı sadece 305 bin TL olarak 
gerçekleşmiştir. 
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Kurumun sahibi olduğu, Türkiye’nin ilk ve tek gaz laboratuvarının teknik ve 
ekonomik ömrünü tamamlaması üzerine MSB bünyesinde tam teşekküllü bir 
laboratuvar kurulması ile ilgili başlatılan çalışmaların tamamlanarak akreditasyonunun 
yapılması planlanmaktadır. 

Son 10 yılda yurt içi piyasada balistik koruma ürünlerine olan talebin artarak 600 
bin - 650 bin civarında olduğu göz önüne alınarak, fabrika üretim portföyünde olmayan 
bu “Yeni Nesil Hafif Balistik Koruyucu Malzemeler” in üretim kabiliyetlerinin 
araştırılması konusunun Kurumun gündemine alındığı görülmüştür.  Bu meyanda 
hazırlanacak detaylı fizibilite raporu çerçevesinde konunun değerlendirilmesi, gerekirse 
bu konuda bilgi ve birikime sahip firmalarla temasa geçilerek işbirliğine gidilmesi 
mümkün görülmektedir. 

Genel değerlendirme;   
Kurumun genelinde mevcut olan ve yıllardır çözülemeyen personel istihdamı ve 

ücret politikası sorunu kronikleşmiş ve adeta çözüm noktasında umutların tükendiği bir 
hal almıştır.  Yönetici pozisyonunda olan ve sorumluluğu fazla personel ile diğer 
personel arasındaki ücret dengesizliği çalışma barışını olumsuz etkilemektedir.  Diğer 
taraftan, yeni işe başlayan personelin, belirli bir tecrübeye eriştiklerinde, daha fazla ücret 
veren diğer kuruluşlara geçmek üzere istifa ettikleri gözlemlenmektedir.  Bunun sonucu 
olarak, alttan gelen  personel sayısındaki azalmanın kısa sürede yönetim anlamında 
boşluk yaratması beklenmektedir. 

Nitelikli elemanların başta özlük hakları olmak üzere sosyal imkânlarının 
artırılarak Kuruma aidiyetlerinin kazandırılması için önlemlerin alınması ve gerekli 
girişimlerin yapılması gerekmektedir.   

Başta Fabrika Müdürleri olmak üzere sorumluluğu olan yönetici konumundaki 
personelin ve tüm çalışanların özlük haklarında yapılacak olan iyileştirmeler ile 
fabrikalarda çalışan personelin motivasyonunun sağlanabileceği ve kurumdan 
ayrılmaların önüne geçilebileceği değerlendirilmelidir. 

Fabrikanın daha etkin ve verimli çalışabilmesine yönelik bir yapıya 
kavuşturulması hususu, Kurumun yeniden yapılanması konusundaki çalışmalar 
kapsamında değerlendirilmelidir. 

2016 yılında tüm siparişler zamanında teslim edilerek gecikme cezasına maruz 
kalınmamıştır.  Bozuk üretilen 2.000 adet çelik çekirdek (M56A3 HEI-T) hurdaya 
ayrılmıştır. 

Fabrikada 2012 yılında 14,5 bin saat, 2013 yılında 16,4 bin saat, 2014 yılında 
15,6 bin saat olan boş işçilik, 2015 yılında 12,9 bin saate düşmüş, 2016 yılında ise %147 
artarak 32 bin saate yükselmiştir. Boş işçiliğin %73’ü yeterli sipariş olmaması sonucu 
doğan iş yokluğundan kaynaklanmıştır. 

Fabrikanın dönem karı, 2012 yılından bu yana sırasıyla; 8,8 milyon TL, 7,1 
milyon TL, 5,6 milyon TL ve 2015 yılında 8,6 milyon TL iken, 3,1 milyon TL dönem 
karı öngörülmesine rağmen 2016 yılı dönem karı sadece 305 bin TL olarak 
gerçekleşmiştir. 

 

 
 

Enerji verimliliği kapsamında Fabrika bünyesinde alınan önlemlerle gereksiz ve 
boş binaların ısıtılmasına son verilmiş olup, lojmanlar, müdüriyet, kalite kontrol ve 
laboratuar binaları ısı merkezinden ayrılarak kaskad sistemi ile ısıtılmaktadır. 

Maksam Makine ve Maske Fabrikası, tarihsel süreç içinde Türkiye sanayisinin 
gelişmesinde yer almış, yön vermiş, katkı sağlamış köklü bir fabrikadır.  Gelinen 
noktada, hizmet ettiği sektörün önemine binaen, verimli ve kaliteli olmak şartıyla 
sürdürülebilir bir üretim yapısına sahip olması gerekmektedir. Bunun için; 

- Ürün çeşitliliği geliştirilmeli, öncelikle KBRN Gaz Maskesine yönelik  
pazarlama faaliyetleri ile üretimi yapılmalıdır. 

- Alımlarda gecikmeye ve istenilen kalitede malzeme alınamamasına sebebiyet 
veren ilgili mevzuatın revizyonu yapılmalıdır. 

- Yüksek kapasiteli yeni bir Plastik Süzgeç Dolum, Montaj ve Test Hattının 
kurulmasına yönelik çalışmaların tamamlanarak oluşturulacak projenin Yatırım 
Programında yer almasının sağlanması gerekmektedir. 

- Özellikle maske-süzgeç ile ilgili yurt içi ve dışı tanıtım ve pazarlama faaliyetleri 
artırılmalıdır. 

- Fabrikanın üretim kalemleri itibarıyla askeri ürünler olup sivil tüketime yönelik 
piyasada satılabilecek üretim kalemi bulunmamaktadır.  Ancak, Yeni Nesil Panoramik 
Gaz Maskesinin sanayi kullanımına uygun olarak geliştirilmesi durumunda, kişisel 
güvenlik teçhizatları kapsamında satış imkanı bulunmaktadır. 

- Yeni alınan personelin kurumdan ayrılmalarının önüne geçmek amacıyla 
Fabrikalardan Genel Müdürlüğe geçiş talepleri reddedilmeli, özlük haklarında yapılacak 
iyileştirmelerle motivasyonlar artırılmalıdır. 

Maksam Makine ve Maske Fabrikası ile ilgili olarak; 
-Yeni nesil Panoramik KBRN Gaz Maskesi, standart maske, süzgeç ile ilgili 

yurtiçi yurtdışı pazarlama pazarlama faaliyetlerinin artırılarak kapasiteleri ölçeğinde 
üretimin artırılması, 

-Yüksek kapasiteli yeni bir Plastik Süzgeç Dolum, Montaj ve Test Hattının 
kurulmasına yönelik çalışmaların tamamlanarak oluşturulacak projenin Yatırım 
Programında yer almasının sağlanması,  

-Yeni Nesil Panoramik Gaz Maskesinin sanayi kullanımına uygun olarak 
geliştirilmesi amacıyla bir AR-GE Projesi hazırlanması, önerilir. 

db) Pirinç Fabrikası: 
Demir dışı metallerin üretimi sektöründe Türkiye’de ilk kurulan bu fabrikada, 

askeri ürünler için gerekli olan pirinç döküm ve hadde mamulü malzemelerin yerli 
üretimle karşılanması amaçlanmıştır. Fabrikanın üretim faaliyeti zaman içinde, 
piyasadan gelen talepler doğrultusunda genişletilmiştir.  Özel sektörün gelişmesi ile son 
dönemde birçok üretim çeşidinden vazgeçilmiş olup halen pirinç çubuk ve pirinç yüksük 
üretimine yönelinmiştir.  

173Sayıştay   



 

 
 

Üretim tesisleri günde 2 vardiya esasına göre yılda; 6.000 ton pirinç çubuk, 1.337 
ton pirinç takoz, 50 ton pirinç şerit, 1.600 ton pirinç yüksük, ağır silah mühimmatı için 
100 ton sevk çemberi ve pirinç boru, 150 ton kovan pulu üretebilecek düzeydedir.  
Askeri ihtiyaçlara yönelik üretimler içinde kovan ve gömlek yüksükleri ile kovan pulları 
ağırlıklı yer tutmaktadır. 

Fabrikada, hazırlanmış olan hammaddeler dökümhanede istenilen nitelikte 
malzeme kütüklerine dönüştürülmekte, kütüklerin kesilmesi sureti ile elde edilen 
takozlar tavlanarak preslerden geçirilerek, pres ürünleri ya doğrudan veya hadde çekme 
ünitelerinde işleme tabi tutularak kullanıma hazır hale getirilmektedir.  Fabrika 
bünyesinde yüksük atölyesi, çekme atölyesi gibi uç ürünlere yönelik atölyeler ile 
hazırlama ve yardımcı birimler bulunmaktadır. 

Fabrikanın esas üretim yerleri; vezinhane, kum döküm, dökümhane, pres, 
taşlama, haddehane, yüksük ve fesih birimlerinden oluşmaktadır. 

Pres Atölyesi; 
Pres atölyesinde pirinç çubuk malzeme üretimi yapılmaktadır. Ekstrüzyon 

preslerinde üretilen pirinç çubuklar doğrultma tezgahlarında doğrultularak satışa 
sunulmaktadır.  Halen üretilen çubuklarda ovallik, çubuk çap ve boylarında istenilen 
ölçü ve toleransın elde edilememesi, çubuk yüzeylerinde mevcut doğrultma tezgahından 
kaynaklanan yağ ve mazot lekeleri gibi problemlerle karşılaşılmaktadır. 

Çubuk üretim problemlerinin çözümü ve kangaldan çubuk doğrultma yaparak 
daha verimli çalışmak için yeni bir çubuk çekme ve doğrultma yapan tezgaha ihtiyaç 
duyulmaktadır.  Atölyede, modernizasyonu tamamlanmakta olan 2.400 tonluk 
ekstrüzyon presi ile kangal (filmaşin) şeklinde, piyasa taleplerine daha uygun ve kaliteli 
çubuk üretimi mümkün olacaktır.  Ayrıca, bu prese tavlanmış takoz sağlayan eski devvar 
tav ocağı yerine yükleme ve boşaltmayı otomatik olarak yapabilen ve daha az doğalgaz 
tüketen yeni bir tav fırını alınarak tav fırını yenilenmiştir.  Bu sayede daha büyük çap 
ve boylarda takozların tavlanabilmesi mümkün olmuştur. 

Pres Atölyesinde bulunan 2.400 tonluk ekstrüzyon presinden elde edilecek sıcak 
halde ve kangal şeklinde olan pirinç malzemenin, kurulmakta olan sürekli çubuk çekme 
tezgahına deformasyona uğramadan ve çizilmeden, hasarsız bir şekilde taşınabilmesi 
için “Otomatik Kangal Taşıma Sistemi” ne ihtiyaç duyulmuştur.  Bu sistemde; kangal 
taşıma konveyörleri, soğutma üniteleri, yükleme aparatları ve elektronik kontrollü 
monoray ile presten çıkan ve soğutma konveyörü üzerinde soğutulan kangal halindeki 
malzemelerin asit ve su havuzlarında yıkanması ve sürekli çubuk çekme tezgahının ilk 
ünitesine besleme yapılması mümkün olacaktır.  Projenin 2017 yılında tamamlanması 
beklenilmektedir.  Sistemin devreye alınmasıyla 3 işçi azaltılacak ve işçi maliyetleri 
üzerinden yapılan hesaplama ile bu tasarruf ile 2 yılda maliyetin karşılanacağı hesap 
edilmiştir. 

Yüksük Atölyesi; 
Yüksük Atölyesindeki tezgâhların tam kapasitede çalıştırılabilmesi için Bliss 

tezgâhında bulunan rulo açıcının yenilenmesine ve tezgâha doğrultucu eklenmesine 
ihtiyaç duyulmuş ve 2015 yılında gerekli yatırım yapılarak sistem yenilenmiştir. 
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Üretim tesisleri günde 2 vardiya esasına göre yılda; 6.000 ton pirinç çubuk, 1.337 
ton pirinç takoz, 50 ton pirinç şerit, 1.600 ton pirinç yüksük, ağır silah mühimmatı için 
100 ton sevk çemberi ve pirinç boru, 150 ton kovan pulu üretebilecek düzeydedir.  
Askeri ihtiyaçlara yönelik üretimler içinde kovan ve gömlek yüksükleri ile kovan pulları 
ağırlıklı yer tutmaktadır. 

Fabrikada, hazırlanmış olan hammaddeler dökümhanede istenilen nitelikte 
malzeme kütüklerine dönüştürülmekte, kütüklerin kesilmesi sureti ile elde edilen 
takozlar tavlanarak preslerden geçirilerek, pres ürünleri ya doğrudan veya hadde çekme 
ünitelerinde işleme tabi tutularak kullanıma hazır hale getirilmektedir.  Fabrika 
bünyesinde yüksük atölyesi, çekme atölyesi gibi uç ürünlere yönelik atölyeler ile 
hazırlama ve yardımcı birimler bulunmaktadır. 

Fabrikanın esas üretim yerleri; vezinhane, kum döküm, dökümhane, pres, 
taşlama, haddehane, yüksük ve fesih birimlerinden oluşmaktadır. 

Pres Atölyesi; 
Pres atölyesinde pirinç çubuk malzeme üretimi yapılmaktadır. Ekstrüzyon 

preslerinde üretilen pirinç çubuklar doğrultma tezgahlarında doğrultularak satışa 
sunulmaktadır.  Halen üretilen çubuklarda ovallik, çubuk çap ve boylarında istenilen 
ölçü ve toleransın elde edilememesi, çubuk yüzeylerinde mevcut doğrultma tezgahından 
kaynaklanan yağ ve mazot lekeleri gibi problemlerle karşılaşılmaktadır. 

Çubuk üretim problemlerinin çözümü ve kangaldan çubuk doğrultma yaparak 
daha verimli çalışmak için yeni bir çubuk çekme ve doğrultma yapan tezgaha ihtiyaç 
duyulmaktadır.  Atölyede, modernizasyonu tamamlanmakta olan 2.400 tonluk 
ekstrüzyon presi ile kangal (filmaşin) şeklinde, piyasa taleplerine daha uygun ve kaliteli 
çubuk üretimi mümkün olacaktır.  Ayrıca, bu prese tavlanmış takoz sağlayan eski devvar 
tav ocağı yerine yükleme ve boşaltmayı otomatik olarak yapabilen ve daha az doğalgaz 
tüketen yeni bir tav fırını alınarak tav fırını yenilenmiştir.  Bu sayede daha büyük çap 
ve boylarda takozların tavlanabilmesi mümkün olmuştur. 

Pres Atölyesinde bulunan 2.400 tonluk ekstrüzyon presinden elde edilecek sıcak 
halde ve kangal şeklinde olan pirinç malzemenin, kurulmakta olan sürekli çubuk çekme 
tezgahına deformasyona uğramadan ve çizilmeden, hasarsız bir şekilde taşınabilmesi 
için “Otomatik Kangal Taşıma Sistemi” ne ihtiyaç duyulmuştur.  Bu sistemde; kangal 
taşıma konveyörleri, soğutma üniteleri, yükleme aparatları ve elektronik kontrollü 
monoray ile presten çıkan ve soğutma konveyörü üzerinde soğutulan kangal halindeki 
malzemelerin asit ve su havuzlarında yıkanması ve sürekli çubuk çekme tezgahının ilk 
ünitesine besleme yapılması mümkün olacaktır.  Projenin 2017 yılında tamamlanması 
beklenilmektedir.  Sistemin devreye alınmasıyla 3 işçi azaltılacak ve işçi maliyetleri 
üzerinden yapılan hesaplama ile bu tasarruf ile 2 yılda maliyetin karşılanacağı hesap 
edilmiştir. 

Yüksük Atölyesi; 
Yüksük Atölyesindeki tezgâhların tam kapasitede çalıştırılabilmesi için Bliss 

tezgâhında bulunan rulo açıcının yenilenmesine ve tezgâha doğrultucu eklenmesine 
ihtiyaç duyulmuş ve 2015 yılında gerekli yatırım yapılarak sistem yenilenmiştir. 

 

 
 

Diğer yandan 2017 yılı AR-GE programına alınan “Fransız Bliss Presi 
Modernizasyon Projesi” nin realize edilmesiyle tezgahta üretim hatalarının azaltılması 
ve üretim çeşitliliği ile kapasitenin artırılması mümkün olacaktır. 

TNT Tahliye Atölyesi; 
Fek-Fesih Müdürlüğüne bağlı TNT Atölyesinde kullanılan, havalı vinç 

(caraskal)’e basınçlı hava sağlayan 1987 model kompresör basınçlı hava ihtiyacını 
karşılayamayacak hale gelmiştir.  KKK ile yapılacak yeni protokol kapsamında 
fek/fesih işlemine tabi tutulmak üzere gelmesi beklenen mühimmatın büyük bir kısmı 
TNT dolgulu olup, 2.000 ton mühimmatın TNT Atölyesinde eritilerek geri kazanımı 
yapılacaktır.  2016 yılı yatırımları kapsamında alınan havalı vincin çalışması için 
gereken basınçlı havayı sağlayacak vidalı sabit hava kompresörünün 2017 yılında 
alınması planlanmıştır. 

Diğer yandan, Fesih Müdürlüğü bünyesinde bulunan patlamamış mühimmatın 
konulduğu alanın betonlanarak güvenli alan yaratılması iş güvenliği açısından önem arz 
etmektedir.  Bu amaçla hazırlanan proje doğrultusunda 2017 yılı içinde yapım ihalesine 
çıkılması planlanmıştır. 

Yapılan/yapılacak bu yatırımlar ile, üretim sürecininde tasarruf sağlanması, 
maliyetlerin düşürülmesi ve dolayıyısıyla piyasada rekabet edilebilir noktaya gelinmesi 
mümkün olacaktır.  

Fabrikanın 2016 yılındaki üretim durumu, program ve geçen yıl değerleri ile 
karşılaştırılmalı olarak ve kapasite kullanım oranları aşağıda gösterilmiştir. 
Tablo : 34- Pirinç Fabrikası Üretimleri 

Üretim Türü Ölçü 2015 Yılı 
Gerçekleşen 

2016 Yılı Gerçekleşme % Satışlar 

Program Gerçekleşen Programa 
göre 

2015’e 
göre Piyasa İrsalat 

Pirinç Çubuklar Ton 3.650 4.500 2.949 66 82 2.790 36 
Pirinç Şerit ″ - - - - - - - 
Sevk Çem.-Boru ″ - - 35 - - - 47 
Kovan pulları ″ - - 216 - - - 179 
Kovan 
yüksükleri 

″ 
1.253 1.143 1.298 114 104 - 1.298 

Gömlek 
yüksükleri 

″ 
382 354 286 81 75 - 286 

Muhtelif 
dökümler 

″ 
- - - - - - - 

Takoz ″ 5 - - - - - - 
Toplam ″ 5.290 5.997 4.784 80 90 2.790 1.846 
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Tablo : 35- Pirinç Fabrikası Kapasite Kullanım Oranları 

Üretimler Kapasite 
(ton) 

Üretim 
Miktarı 

(ton) 

KKO  
(%) 

Pirinç Çubuk 6.000 2.984 50 
Pirinç Şerit 50 - - 
Sevk Çemberi – Boru 100 - - 
Pirinç Takozlar 1.337 - - 
Kovan Pulları 150 216 144 
Pirinç Yüksükler 2.200 1.584 72 
Toplam 9.837 4.784 49 
Fesih Müdürlüğü    
Demir çelik hurdası 938 213 23 
TNT Hurdası 100 21 21 
Ahşap Hurdası 310 17 5 
Toplam 1.348 251 19 

-Pirinç çubuk üretimi; 
Fabrikanın en önemli ürünü olan pirinç çubuk üretimi 2012 yılından bu yana 

sırasıyla; 4.405 ton, 4.726 ton, 4.325 ton, 3.650 ton ve 2016 yılında da %18 azalışla, 
programın %34 altında, 2.949 ton olarak gerçekleşmiş, kapasite kullanım oranı %50 
olmuştur.Pirinç çubuk üretimi fabrikanın piyasaya sattığı tek ürün olup pirinç çubuk 
satışlarının %98,7’si piyasaya yapılmıştır. 

-Pirinç şerit üretimi; 
Yüksük üretimlerinde kullanılan şeritlerin tamamı kurumun kendi üretimine göre 

daha düşük maliyetli olması nedeniyle piyasadan temin edilmektedir.  Bu nedenle, 50 
ton/yıl kapasiteli pirinç şerit tesisi atıl vaziyettedir.   

-Sevk çemberi-boru üretimi; 
2012 yılından itibaren sırasıyla 1 ton, 16 ton ve 6 ton üretilen sevk çemberi-boru 

üretimi 2015 yılında yapılmamış, 2016 yılı üretimi 35 ton olmuştur.   Stoktan sağlanan 
12 ton ile birlikte irsalat satışı 47 ton olan sevk çemberi-boru üretiminin 100 ton/yıl 
olarak belirlenen kapasitesi 08.04.2015 tarihli kapasite raporundan çıkarılmıştır. 

-Kovan pulları üretimi; 
Kovan pulu ve pirinç lama, sipariş olması durumunda mevcut teknoloji 

kullanılarak fabrikada üretilmektedir.  150 ton/yıl kapasiteli kovan pulları üretim 
hattında sipariş doğrultusunda, 2011’de 40 ton, 2012’de 3 ton ve 2014’de 19 ton üretim 
yapılmış, 2013 ve 2015 yıllarında ise kovan pulu siparişi olmamıştır. 

2016 yılında ise fabrika kapasitesinin %44 üzerinde 216 ton üretim yapılmıştır.  
Üretimim 179 tonu irsalat satışı olarak gerçekleşmiştir. 

- Kovan yüksükleri üretimi; 
Fabrikanın en önemli ikinci üretimi olan kovan yüksükleri 2012 yılından bu yana 

sırasıyla; 1.699 ton, 958 ton, 1.813 ton, 1.253 ton ve 2016 yılındada  %4 artışla, 
programın %14 üzerinde; 1.298 ton olarak gerçekleşmiş, kapasite kullanım oranı %72 
olmuştur.  Üretimin tamamının irsalat satışı gerçekleşmiştir. 
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Tablo : 35- Pirinç Fabrikası Kapasite Kullanım Oranları 

Üretimler Kapasite 
(ton) 

Üretim 
Miktarı 

(ton) 

KKO  
(%) 

Pirinç Çubuk 6.000 2.984 50 
Pirinç Şerit 50 - - 
Sevk Çemberi – Boru 100 - - 
Pirinç Takozlar 1.337 - - 
Kovan Pulları 150 216 144 
Pirinç Yüksükler 2.200 1.584 72 
Toplam 9.837 4.784 49 
Fesih Müdürlüğü    
Demir çelik hurdası 938 213 23 
TNT Hurdası 100 21 21 
Ahşap Hurdası 310 17 5 
Toplam 1.348 251 19 

-Pirinç çubuk üretimi; 
Fabrikanın en önemli ürünü olan pirinç çubuk üretimi 2012 yılından bu yana 

sırasıyla; 4.405 ton, 4.726 ton, 4.325 ton, 3.650 ton ve 2016 yılında da %18 azalışla, 
programın %34 altında, 2.949 ton olarak gerçekleşmiş, kapasite kullanım oranı %50 
olmuştur.Pirinç çubuk üretimi fabrikanın piyasaya sattığı tek ürün olup pirinç çubuk 
satışlarının %98,7’si piyasaya yapılmıştır. 

-Pirinç şerit üretimi; 
Yüksük üretimlerinde kullanılan şeritlerin tamamı kurumun kendi üretimine göre 

daha düşük maliyetli olması nedeniyle piyasadan temin edilmektedir.  Bu nedenle, 50 
ton/yıl kapasiteli pirinç şerit tesisi atıl vaziyettedir.   

-Sevk çemberi-boru üretimi; 
2012 yılından itibaren sırasıyla 1 ton, 16 ton ve 6 ton üretilen sevk çemberi-boru 

üretimi 2015 yılında yapılmamış, 2016 yılı üretimi 35 ton olmuştur.   Stoktan sağlanan 
12 ton ile birlikte irsalat satışı 47 ton olan sevk çemberi-boru üretiminin 100 ton/yıl 
olarak belirlenen kapasitesi 08.04.2015 tarihli kapasite raporundan çıkarılmıştır. 

-Kovan pulları üretimi; 
Kovan pulu ve pirinç lama, sipariş olması durumunda mevcut teknoloji 

kullanılarak fabrikada üretilmektedir.  150 ton/yıl kapasiteli kovan pulları üretim 
hattında sipariş doğrultusunda, 2011’de 40 ton, 2012’de 3 ton ve 2014’de 19 ton üretim 
yapılmış, 2013 ve 2015 yıllarında ise kovan pulu siparişi olmamıştır. 

2016 yılında ise fabrika kapasitesinin %44 üzerinde 216 ton üretim yapılmıştır.  
Üretimim 179 tonu irsalat satışı olarak gerçekleşmiştir. 

- Kovan yüksükleri üretimi; 
Fabrikanın en önemli ikinci üretimi olan kovan yüksükleri 2012 yılından bu yana 

sırasıyla; 1.699 ton, 958 ton, 1.813 ton, 1.253 ton ve 2016 yılındada  %4 artışla, 
programın %14 üzerinde; 1.298 ton olarak gerçekleşmiş, kapasite kullanım oranı %72 
olmuştur.  Üretimin tamamının irsalat satışı gerçekleşmiştir. 

 

 
 

-Gömlek yüksükleri üretimi; 
Programın %19 altında kalınarak geçen yılki üretimden %25 daha az üretilen 

gömlek yüksüklerinin (286 ton) tamamının yıl içinde irsalat satışı gerçekleştirilmiştir. 
-Takoz üretimi; 
Geçen yıl 5 ton üretim yapılmış, 2016 yılında ise üretim yapılmamıştır.   
-Muhtelif döküm üretimi; 
Üretim yapılmamış, ancak stoktan karşılanarak 3 ton irsalat satışı 

gerçekleşmiştir. 
Pirinç Fabrikasının 2016 yılı üretim tutarı Kurum toplamının %14’ünü 

oluşturmuştur.  
Pirinç üretimindeki en büyük sorun, yeterli talep olmamasının yanı sıra, 

hammadde temininin istenilen düzeyde olmamasıdır. Bunun yanı sıra, kullanılan 
teknolojinin de eski olması ürün çeşitliliğini sınırlamaktadır.  

Fabrika genelinde kapasite kullanımı, yukarıda da ifade edildiği üzere, 
hammadde temini ve sipariş alma yetersizlikleri nedeniyle son beş yılın en düşük 
seviyesinde, %49 olarak gerçekleşmiştir.  

Kovan ve gömlek yüksük üretiminde kullanılan tüm şeritler, tüm kapsül şeritleri 
ile kovan pulu lamalarının kaliteli ve rekabet edebilir üretimi için komple bir yassı 
üretim hattı modernizasyon ihtiyacının değerlendirmesine gerek duyulmaktadır. Bu 
çerçevede, dökümhane, pres atölyesi ve haddehanede ekonomik ömrünü doldurmuş ve 
atıl kalan hatlardaki tesis ile tezgahların geleceğine yönelik planlamalar devam 
etmektedir. 

Bu meyanda, pirinç çubuk üretimlerinin verimli ve düşük maliyetli olarak 
gerçekleştirilebilmesi amacıyla Pres Atölyesi tezgâhlarından 2.400 tonluk presin 
modernizasyonu tamamlanmıştır.   Ekstrüzyon presinden elde edilen sıcak halde ve 
kangal şeklinde olan pirinç malzemenin sürekli çubuk çekme tezgâhına deformasyona 
uğramadan ve çizilmeden, hasarsız bir şekilde taşınabilmesi için otomatik kangal taşıma 
sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.  Böyle bir yatırımın getireceği faydaların yatırımın 
maliyeti ile karşılaştırılmasının yapılması, yatırımın sağlayacağı yarar ile ne kadar 
sürede karşılanabileceğinin etüt edilmesinde yarar görülmektedir. 

Mevcut yüksük yıkama ve kurutma tezgâhının ekonomik ömrünü tamamlamış 
olması ve üretilen pirinç yüksüklere tav işlemi uygulanması ihtiyacı gerekçesiyle 
Yüksük Yıkama ve Kurutma Tezgâhı ile Isıl İşlem Tesisi teminine yönelik yatırım 
çalışmaları planlama eksikliği sebebiyle Fabrika içinde farklı atölyelerde iki parça 
olarak gerçekleştirilmiştir.  
 Pirinç çubuk üretiminin yeni yapılan yatırımlarla artırılması mümkündür.  Hurda 
malzemenin değerlendirilmesi ve kurumun kaynak ihtiyacının desteklenmesinde pirinç 
çubuk üretiminin önemi büyüktür.  
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 Diğer yandan, askeri amaca yönelik olarak pirinç yüksük üretimi ön planda 
tutulmakla birlikte son dönemde yaşanan talep daralması üretimi de olumsuz 
etkilemektedir. 

Müşteri şikâyetleri daha ziyade serlik, çatlaklık, kimyasal analizlerin 
uygunsuzluğuna ilişkin olup az da olsa malzeme boyları, çap toleransları, malzemelerin 
içerisinden cüruf ve demir parçalarının çıkması gibi şikâyetler şeklindedir. 

Ürün kalitesi ile ilgili olarak, müşterilerden gelen şikâyetlere konu olan hata 
sebeplerinin giderilmesine yönelik önlemlerin alınması, hurda seçimi ve ergitmede 
gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve cüruf kalıntılarının giderilmesi konusunda gerekli 
önlemlerin alınması halinde kurumun pazar payını artırması mümkündür. 

Fesih Müdürlüğü; 
2005 yılında Pirinç Fabrikasına bağlanan Fesih Müdürlüğü bünyesinde, TSK’dan 

protokol çerçevesinde kuruluş dışı ve atış artığı olarak gelen mühimmatın malzeme 
bazında geri kazanımı ve geri kazanımı mümkün olmayanların teknik kapasitesi 
dâhilinde imhası yapılmaktadır. Fek ve fesih edilen muhtelif mühimmatlardan çıkan baş 
tapaların imhası ve bu tapalardaki pirinç ve alüminyum malzemenin ekonomiye 
kazandırılması için tapa kavurma fırını tesisi kurularak işletmeye alınmıştır.  

Fesih Müdürlüğü üretimleri; 
 Fesih Müdürlüğü Hurda üretim faaliyetleri ile ilgili 2016 yılı miktarları aşağıda 
verilmiştir. 
Tablo : 36- Pirinç Fabrikası Fesih Müdürlüğü Üretimleri 

Yıllara Göre Üretim Miktarı 

Fek-Fesih Kavurma 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

Üretim 
(ton) 

Üreim  
(ton) 

Üretim 
(ton) 

Üretim 
(ton) 

Üretim 
(ton) 

Üretim 
(ton) 

Üretim   
(ton) 

Mühimmat Fek/Fesih İş. 1.913 1.615 2.020 1.193 879 289 323 
Kavurma İşlemi 789 995 880 1.198 1.137 944 366 

Toplam 2.702 2.610 2.900 2.391 2.016 1.233 689 
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 Diğer yandan, askeri amaca yönelik olarak pirinç yüksük üretimi ön planda 
tutulmakla birlikte son dönemde yaşanan talep daralması üretimi de olumsuz 
etkilemektedir. 

Müşteri şikâyetleri daha ziyade serlik, çatlaklık, kimyasal analizlerin 
uygunsuzluğuna ilişkin olup az da olsa malzeme boyları, çap toleransları, malzemelerin 
içerisinden cüruf ve demir parçalarının çıkması gibi şikâyetler şeklindedir. 

Ürün kalitesi ile ilgili olarak, müşterilerden gelen şikâyetlere konu olan hata 
sebeplerinin giderilmesine yönelik önlemlerin alınması, hurda seçimi ve ergitmede 
gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve cüruf kalıntılarının giderilmesi konusunda gerekli 
önlemlerin alınması halinde kurumun pazar payını artırması mümkündür. 

Fesih Müdürlüğü; 
2005 yılında Pirinç Fabrikasına bağlanan Fesih Müdürlüğü bünyesinde, TSK’dan 

protokol çerçevesinde kuruluş dışı ve atış artığı olarak gelen mühimmatın malzeme 
bazında geri kazanımı ve geri kazanımı mümkün olmayanların teknik kapasitesi 
dâhilinde imhası yapılmaktadır. Fek ve fesih edilen muhtelif mühimmatlardan çıkan baş 
tapaların imhası ve bu tapalardaki pirinç ve alüminyum malzemenin ekonomiye 
kazandırılması için tapa kavurma fırını tesisi kurularak işletmeye alınmıştır.  

Fesih Müdürlüğü üretimleri; 
 Fesih Müdürlüğü Hurda üretim faaliyetleri ile ilgili 2016 yılı miktarları aşağıda 
verilmiştir. 
Tablo : 36- Pirinç Fabrikası Fesih Müdürlüğü Üretimleri 

Yıllara Göre Üretim Miktarı 

Fek-Fesih Kavurma 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

Üretim 
(ton) 

Üreim  
(ton) 

Üretim 
(ton) 

Üretim 
(ton) 

Üretim 
(ton) 

Üretim 
(ton) 

Üretim   
(ton) 

Mühimmat Fek/Fesih İş. 1.913 1.615 2.020 1.193 879 289 323 
Kavurma İşlemi 789 995 880 1.198 1.137 944 366 

Toplam 2.702 2.610 2.900 2.391 2.016 1.233 689 
 
  

 

 
 

Tablo : 37-Pirinç Fabrikası Fesih Müdürlüğü Ürünleri 
Yıllara Göre Üretim Miktarı 

(A)-Kullanılacak      
Satılacak 

Ürünler 

2014 2015 2016 (B)-İmhalık 
Ürünler 

2014 2015 2016 
Üretim 
(ton) 

Üretim          
(ton) 

Üretim   
(ton) 

Üretim 
(ton) 

Üretim 
(ton) 

Üretim 
(ton) 

TNT 83 27 21 Sevk Barutu 16 13 27 
Demir-Çelik Hurdası 550 136 213 Baş Tapası 10 8 6 
Pir Kovan-Sevk Çemb. 17 - 7 Kâğıt + Püsüs 14 44 10 
Çinko Hurdası 16 1 - Amatol + TNT - - - 
Ahşap Hurdası 157 44 17 Mermi Göv. 7 17 22 
Kavrulmuş Tapa - 31 12 Toplam 47 83 65 
Kav.Kurş.- Pirinç-Hur. 63 - 26     
Kav.Pirinç- Kovan -
Hur. 

1.083 912 328 Genel Toplam 2..016 1.234 689 
Toplam 1.969 1.151 624 B/A – (%) 2.,33 6,73 9,43 

Mühimmatların fek-fesih işlemlerinde geçen yıla göre %12 oranında artış 
görünmekle birlikte elde edilen 323 ton son 7 yılın en düşük ikinci tonajı olmuştur.  2012 
yılı ile kıyaslandığında mühimmat fek-fesih işlemlerinde %84 oranında azalma söz 
konusudur. 

Kavurma işlemlerinde ise geçen yıla göre %61 oranında azalma ile 366 ton işlem 
yapılmış olup bu miktar son 7 yılın en düşük seviyesi olmuştur. 

Bu işlemler sonucu elde edilen ürünler içerisinde en önemli ürün geçmiş yıllarda 
da olduğu gibi kavrulmuş pirinç kovan hurdası ile demir-çelik hurdası teşkil etmiştir. 

2016 yılında kullanılacak/satılacak ürün miktarı geçen yıla göre %46 oranında 
azalarak 624 ton, imhalık ürün üretimi de %22 azalarak 65 ton olmuştur. 

Burada dikkati çeken bir husus, fek/fesih-kavurma işlemine tabi tutulan 
mühimmattan imhalık olarak ayrılan miktarın toplam içindeki payındaki artıştır.  
Toplam miktarın, 2014 yılında %2,33’ü, 2015 yılında %6,73’ü imhalık ürün olarak 
ayrılmışken bu oran 2016 yılında %9,43’e yükselmiştir.  

KKK ile yapılan 2003 ve 2006 yıllarında yapılan protokoller çerçevesinde 
taahhüde bağlanan toplam 29.543 ton mühimmatın 2016 yılı sonu itibarıyla 19.867 tonu 
(%67’si) fek/fesih-kavurma işlemine tabi tutulmuş olup geri kalan miktarın 5-6 yıl 
içerisinde işlenerek protokoller kapsamındaki mühimmat girişinin kalmayacağı 
aşikardır. 

Fek-fesih işlemi fabrika açısından kar getiren bir faaliyet değildir.  Ancak elde 
edilen hammaddenin kurum açısından önemi dikkate alındığında sürdürülmesi gereken 
bir faaliyet olarak görülmektedir.  Bu nedenle, sürdürülebilir bir üretim için MSB’ na 
bağlı Kuvvet Komutanlıkları ile temasa geçilerek “Kuruluş Dışı Mühimmat – (KDM)” 
olarak adlandırılan mühimmat tedarikinin sağlanması önem kazanmaktadır.   

Fabrika Müdürlüğüne bağlı Bedesten Mühimmat Deposu, Yahşihan Kızılırmak 
Köprüsünden yaklaşık 5 km mesafededir.  Söz konusu bu yol toprak ve iri taşlı olup, 
mühimmat yüklü kamyonlar ile ağır tonajlı kum ocağı kamyonlarının geçiş 
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güzergâhıdır. Yol mevcut durumu itibarıyla her mevsimde, özellikle olumsuz hava 
koşullarında, yağıştan ve tozdan etkilendiğinden nakliye, acil durum, kurtarma ve ilk 
yardım araçlarının sağlıklı ve güvenli bir şekilde seyahatinin risk teşkil etmesi üzerine 
söz konusu toprak yol asfaltlanarak mühimmat yüklü ve ağır tonajlı araçların geçişine 
uygun hale getirilmiştir. 

Genel değerlendirme; 
Fabrikanın üretim birimlerindeki tezgâh ve donanımların teknolojilerinin eski, 

üretim hızlarının düşük düzeyde olmasına ilaveten bakım onarım ihtiyaçlarının da fazla 
olması, fabrikanın işgücü verimliliğini ve işçilik giderlerini olumsuz etkilemekte, 
üretimde kalite temini güçleşmektedir.  Bu durum üretim maliyetlerini artırdığından 
fabrikanın piyasadaki rekabet gücü giderek azalmakta, piyasadan sipariş temini 
zorlaşmaktadır. 

Fabrikanın faaliyette bulunduğu pirinç sektöründe rekabet şartları çok yoğun 
olup, piyasada kalıcı bir yer edinebilmek için, düşük maliyette, istenilen kalite ve 
miktarda üretim yapmak zorunluluğu vardır.  Öncelikli hedefi Kurumun kendi 
taleplerinin karşılanması olmakla birlikte hammadde girdisi olan hurdanın yeterince 
karşılanması halinde piyasaya yapılan satışın artırılması mümkün olacaktır. 

Fabrikanın askeri ihtiyaçlara yönelik üretim faaliyeti genel olarak, MKE 
Kurumu’nun diğer fabrikalarından alınabilen siparişler çerçevesinde yarı mamul 
üretimini kapsamaktadır.  Bu kapsamda üretimin %41’i satış için, %59’u ise irsalata 
yönelik gerçekleşmiştir.  2015 yılında satışların %2’si yurt dışına gerçekleşmiştir.  2016 
yılında ise, fabrika ürünleri tamamen yurt içine yönelik olup yurtdışı satış 
gerçekleşmemiştir.   

Askeri üretimde, yüksük imalatı önemli bir yer tutmaktadır. Geçmiş yıllarda, bu 
imalat için gerekli olan pirinç şeridin üretimi ve yüksük basımında fabrikadaki eski 
teknolojiye sahip üretim hattı kullanılması üretimde kalite teminini güçleştirmiş, fire ve 
bozuk ürünün azaltılması yönünde yeterli gelişmenin sağlanamamasına neden olmuştur.  
Nitekim son yıllarda gerek kalite gerek maliyet açısından yetersiz kalan şeritlerin 
üretiminden vazgeçilmek zorunda kalınmıştır.   

Sonuç olarak, yassı üretim hatları çok eski olması nedeniyle ihtiyaca cevap 
verememekte, kalite ve maliyet açısından yetersiz kalan şeritlerle birlikte, kangal şerit 
piyasadan yurt içi ve yurt dışı menşeli olarak temin edilmektedir.  Yüksük atölyesinde 
2006 yılında ise mevcut üç adet yüksük presinden bir adedi 20 mm kovan yüksüğüne 
ait olmak üzere iki prese kangal açıcı, besleme ve kesme üniteleri ile 2011 yılında yeni 
yüksük presi ilave edilerek bütün yüksükler kangal şeritten üretilebilir hale getirilmeye 
çalışılmıştır. Bu anlamda kapasite sorunu önemli oranda aşılarak ürün kalitesi de 
yükseltilmiştir.   

2015 yılında olduğu gibi 2016 yılında da tüm siparişler zamanında teslim edilerek 
gecikme cezasına maruz kalınmamıştır.   

2012’de 3,6 bin TL, 2013’de 10,5 bin TL, 2014’de 30,4 bin TL ve 2015’de 148,1 
bin TL olan bozuk malzeme tutarı 2016 yılında 65,2 bin TL olmuştur. 
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güzergâhıdır. Yol mevcut durumu itibarıyla her mevsimde, özellikle olumsuz hava 
koşullarında, yağıştan ve tozdan etkilendiğinden nakliye, acil durum, kurtarma ve ilk 
yardım araçlarının sağlıklı ve güvenli bir şekilde seyahatinin risk teşkil etmesi üzerine 
söz konusu toprak yol asfaltlanarak mühimmat yüklü ve ağır tonajlı araçların geçişine 
uygun hale getirilmiştir. 

Genel değerlendirme; 
Fabrikanın üretim birimlerindeki tezgâh ve donanımların teknolojilerinin eski, 

üretim hızlarının düşük düzeyde olmasına ilaveten bakım onarım ihtiyaçlarının da fazla 
olması, fabrikanın işgücü verimliliğini ve işçilik giderlerini olumsuz etkilemekte, 
üretimde kalite temini güçleşmektedir.  Bu durum üretim maliyetlerini artırdığından 
fabrikanın piyasadaki rekabet gücü giderek azalmakta, piyasadan sipariş temini 
zorlaşmaktadır. 

Fabrikanın faaliyette bulunduğu pirinç sektöründe rekabet şartları çok yoğun 
olup, piyasada kalıcı bir yer edinebilmek için, düşük maliyette, istenilen kalite ve 
miktarda üretim yapmak zorunluluğu vardır.  Öncelikli hedefi Kurumun kendi 
taleplerinin karşılanması olmakla birlikte hammadde girdisi olan hurdanın yeterince 
karşılanması halinde piyasaya yapılan satışın artırılması mümkün olacaktır. 

Fabrikanın askeri ihtiyaçlara yönelik üretim faaliyeti genel olarak, MKE 
Kurumu’nun diğer fabrikalarından alınabilen siparişler çerçevesinde yarı mamul 
üretimini kapsamaktadır.  Bu kapsamda üretimin %41’i satış için, %59’u ise irsalata 
yönelik gerçekleşmiştir.  2015 yılında satışların %2’si yurt dışına gerçekleşmiştir.  2016 
yılında ise, fabrika ürünleri tamamen yurt içine yönelik olup yurtdışı satış 
gerçekleşmemiştir.   

Askeri üretimde, yüksük imalatı önemli bir yer tutmaktadır. Geçmiş yıllarda, bu 
imalat için gerekli olan pirinç şeridin üretimi ve yüksük basımında fabrikadaki eski 
teknolojiye sahip üretim hattı kullanılması üretimde kalite teminini güçleştirmiş, fire ve 
bozuk ürünün azaltılması yönünde yeterli gelişmenin sağlanamamasına neden olmuştur.  
Nitekim son yıllarda gerek kalite gerek maliyet açısından yetersiz kalan şeritlerin 
üretiminden vazgeçilmek zorunda kalınmıştır.   

Sonuç olarak, yassı üretim hatları çok eski olması nedeniyle ihtiyaca cevap 
verememekte, kalite ve maliyet açısından yetersiz kalan şeritlerle birlikte, kangal şerit 
piyasadan yurt içi ve yurt dışı menşeli olarak temin edilmektedir.  Yüksük atölyesinde 
2006 yılında ise mevcut üç adet yüksük presinden bir adedi 20 mm kovan yüksüğüne 
ait olmak üzere iki prese kangal açıcı, besleme ve kesme üniteleri ile 2011 yılında yeni 
yüksük presi ilave edilerek bütün yüksükler kangal şeritten üretilebilir hale getirilmeye 
çalışılmıştır. Bu anlamda kapasite sorunu önemli oranda aşılarak ürün kalitesi de 
yükseltilmiştir.   

2015 yılında olduğu gibi 2016 yılında da tüm siparişler zamanında teslim edilerek 
gecikme cezasına maruz kalınmamıştır.   

2012’de 3,6 bin TL, 2013’de 10,5 bin TL, 2014’de 30,4 bin TL ve 2015’de 148,1 
bin TL olan bozuk malzeme tutarı 2016 yılında 65,2 bin TL olmuştur. 

 

 
 

Bozuk üretim en fazla 2015 yılında Yüksük Atölyesinde ve Kovan Yüksüğü 
üretiminde meydana gelmiştir.   

Fabrikada 2014 yılında 10,1 bin saat boş işçilik gerçekleşmişken 2015 yılında 
boş işçilik %11 oranında azalarak 9 bin saate, 2016 yılında da %15 oranında azalarak 
7.666 saate düşmüştür.  

2014’de %65 olan kapasite kullanım oranı 2015’de 16 puan birden düşerek %49, 
2016 yılında da %46 olmuştur.  Genel Müdürlükte yapılan yeni krıterlere göre bu oran 
%45 olarak hesaplanmıştır. Netice olarak fabrikanın kapasite kullanım oranının 
artırılması maliyetlerin düşürülmesini sağlayacak bir hamle olarak 
değerlendirilmektedir. 

Fabrikanın 2011 yılından bu yana dönem karı sırasıyla; 11,9 milyon TL, 6,1 
milyon TL, 8,3 milyon TL iken 2014 yılında dönem karı 2,9 milyon TL’ye düşmüş, 
2015 yılı döneminde ise 3,8 milyon TL olan dönem zararı 2016 yılında 9,8 milyon 
TL’ye yükselmiştir. 

Net satış tutarı geçen yılki seviyesinde kalmışken, satışların stok maliyetinde 
%9,7’lik artış olmuştur. 

Özel sektör ile rekabet edemez duruma gelen fabrikada birçok üretim çeşidinden 
vazgeçilerek sadece piyasa ağırlıklı pirinç çubuk ve irsalata yönelik (TSK ihtiyacı) 
kovan/gömlek yüksük üretimleri yapılmaktadır.   

Pirinç Fabrikası’nın mevcudiyetini sürdürebilmesi için; 
MSB’na bağlı Kuvvet Komutanlıkları ile temasa geçilerek “Kuruluş Dışı 

Mühimmat – (KDM)” olarak adlandırılan mühimmat tedarikinin sağlanmasının yanısıra 
Pirinç tedarik kaynaklarının artırılması ve çeşitlendirilmesi önerilir. 

Bunların dışında Kurumun genelinde mevcut olan ve yıllardır çözülemeyen 
personel istihdamı ve ücret politikası sorunu kronikleşmiş ve adeta çözüm noktasında 
umutların tükendiği bir hal almıştır.  Yönetici pozisyonunda olan ve sorumluluğu fazla 
personel ile diğer personel arasındaki ücret dengesizliği çalışma barışını olumsuz 
etkilemektedir. Diğer taraftan, yeni işe başlayan personelin, belirli bir tecrübeye 
eriştiklerinde, daha fazla ücret veren diğer kuruluşlara geçmek üzere istifa ettikleri 
gözlemlenmektedir.  Personel alımının KPSS ile yapılması nedeniyle kalifiye eleman 
seçimi mümkün olmamaktadır.  

Nitelikli elemanların başta özlük hakları olmak üzere sosyal imkânlarının 
artırılarak Kuruma aidiyetlerinin kazandırılması için önlemlerin alınması ve gerekli 
girişimlerin yapılması gerekmektedir.   

Başta Fabrika Müdürleri olmak üzere sorumluluğu olan yönetici konumundaki 
personelin ve tüm çalışanların özlük haklarında yapılacak olan iyileştirmeler ile 
fabrikalarda çalışan personelin motivasyonunun sağlanabileceği ve kurumdan 
ayrılmaların önüne geçilebileceği değerlendirilmelidir. 

Fabrikanın daha etkin ve verimli çalışabilmesine yönelik bir yapıya 
kavuşturulması hususu, Kurumun yeniden yapılanması konusundaki çalışmalar 
kapsamında değerlendirilmelidir. 
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dc) Hurda İşletmesi Müdürlüğü: 
233 sayılı KHK’ye dayanılarak çıkarılan, 28.10.1984 tarih ve 18559 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan MKE Kurumu Ana Statüsü’nün, Teşekkül’ün Amaç ve Faaliyet 
Konuları başlıklı 4 üncü maddesinin 7. nci fıkrasında; “Resmi daire ve idareler, iktisadi 
devlet teşebbüsleri, müesseseler ve bağlı ortaklıklar, uluslararası ikili anlaşmalara giren 
kuruluş ve teşekküllerin hurdaya ayırdıkları her türlü maden, malzeme, araç ve gereçleri 
toplamak, değerlendirmek ve kullanmak” ibaresi yer almaktadır. 

20.03.1971 tarihinde çıkarılan 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile 
“Resmi Daire ve İdareler ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ile bunlara ait müessese ve 
iştiraklerinin malik oldukları her çeşit maden hurdaları ile bunların hurda halindeki 
halitalarının ve kullanılmayacak bir hale gelmiş bulunan muharrik ve müteharrik 
araçlarının kendi ihtiyaçlarından fazlalarının, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
tarafından altı ayda bir piyasa etütlerine dayanılarak yapacağı tespit ve teklif ile Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığınca kabul edilecek fiyatlarla Kuruma satış suretiyle devirleri” 
kararlaştırılmıştır. 

Kamu Kurum ve Kuruluşların gümrüklü veya gümrüksüz olarak veya bağış 
yoluyla sahip oldukları sivil ve askeri amaçlı her türlü metal ve diğer malzeme aksamlı 
araç, gereç, makine, tezgâh, gemi v.b. metal hurdalarını, gerektiğinde ithal ve gümrük 
işlerini tamamlamak suretiyle toplama, değerlendirme, kullanma faaliyeti için ihdas 
edilen Hurda İşletme Müdürlüğü, 01.04.2003 tarihine kadar Hurdasan A.Ş. olarak 
görevini ifa etmiştir. 

Üretim ve tüketim sırasında bozulan, bazı teknolojik değişimler karşısında atılan, 
ekonomik ömrünü tüketmiş her türlü sanayii ürünü olarak tanımlanan hurda malzemenin 
boyutlandırılması, kullanma yeri ve niteliklerine göre en az değer kayıplarına uğrayacak 
şekilde sökülüp ayıklanması, paketlenmesi, preslenmesi ve tasnifi sonucunda 
kıymetlendirilmesi ve neticede bütün bu malzemelerin bir yolla ekonomiye 
kazandırılması üretim faaliyetleri içerisinde yer almaktır. İşletmenin üretiminde etken 
unsur emek olup, iş makinası vb. teknik imkânlardan ayrıca istifade edilmektedir.  

Geniş alana yaygın şekilde stoklanan çeşitli tipte hurdalar, tefrik edilerek çeşitli 
imalat makinaları ile üretilmektedir. Hurda sahalarında betonlama ve stabilize 
çalışmaları belirli oranda yapılmakla beraber, toprak üzerinde kalan hurdanın hava ve 
zemin şartları içinde verimli bir üretimi yapılamadığı gibi zayiatı da artmaktadır.  Son 
yıllarda yürürlüğe giren çevre mevzuatı üretim sahalarına yeni düzenleme 
gerektirmektedir.  Öte yandan, üretimde kullanılan ayıklama, kesme, sökme ve 
paketleme gibi pres ve tezgahların önemli bölümü eski ve yıpranmış vaziyette olup 
ekonomik ve teknik ömürlerini doldurmuşlardır. Bu bakımdan üretim faaliyetleri 
genellikle yüklenici firmaların iş makineleri ile yürütülmeye çalışılmaktadır.  
 Hurda üretim faaliyetleri ana fonksiyonları itibarıyla Kırıkkale, Seymen ve 
Aliağa Hurda Müdürlüklerince sürdürülmektedir. Merkez İşletme Müdürlüğü 
tarafından söz konusu Müdürlüklere bağlı belirli sayıda illeri kapsamak üzere 
oluşturulmuş olup ülke genelindeki 14 farklı bölgeden hurda malzemeleri tedarik 
edilmektedir.  
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dc) Hurda İşletmesi Müdürlüğü: 
233 sayılı KHK’ye dayanılarak çıkarılan, 28.10.1984 tarih ve 18559 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan MKE Kurumu Ana Statüsü’nün, Teşekkül’ün Amaç ve Faaliyet 
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oluşturulmuş olup ülke genelindeki 14 farklı bölgeden hurda malzemeleri tedarik 
edilmektedir.  

 

 
 

Bölgeler oluşturulurken illerin coğrafi konumları ile hurda potansiyelleri dikkate 
alınmıştır.  Bölge sayısı ile bölge ve hurda müdürlüklerine bağlı il sayısı ihtiyaçlara göre 
değiştirilebilmektedir. Bölgelere ait illerden alınacak hurda malzemelerin hangi hurda 
müdürlüğüne sevk edileceğine karar verilirken, Hurda Müdürlüklerinin depolama ve 
işleme kapasitesi ile hurda nakil bedellerinin (hurda müdürlüklerine nakliye 
mesafelerinin) ekonomikliği göz önüne alınmaktadır.  Beton, direk, pvc vb. 
malzemelerin satışı nakliye bedelini karşılamadığı için ilgili Kurumdan izin alınmak 
suretiyle yerinde satışı gerçekleştirilmektedir.  

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının depolarında bulunan hurda malzemeler, 
Kurumlar tarafından Hurda İşletmesi Müdürlüğüne bildirildikten sonra, Müdürlük 
tarafından oluşturulan alım programına dâhil edilmektedir.  Müdürlüğün yetkili sevk 
ekipleri alım programı dahilinde Kurumların depolarına giderek hurda malzemelerin 
cinsini, ağırlığını, ayrıştırma işlemine ihtiyaç olup olmadığını, yerinde satış yapılıp 
yapılmayacağını vb. hususları baştan tespit edip; ekspertiz raporu düzenlemektedir.  
Düzenlenen ekspertiz raporu doğrultusunda hurda malzemeler; görevli sevk ekipleri ile 
hurda malzeme sahibi yetkililer tarafından düzenlenen teslim ve tesellüm tutanakları ile 
teslim alınmaktadır.  Kurumun her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği nakliye ihaleleri 
ile belirlenmiş olan nakliye firmaları aracılığıyla teslim alınmış olan hurda malzemeler 
sevk ekipleri nezaretinde Hurda Müdürlüklerine nakledilmektedir. 

Kimyasal kompozisyonları nedeniyle farklı metallerden oluşan hurda 
malzemenin tasniflenerek üretimi oldukça değişik operasyonları içermekte ve daha 
ziyade emek yoğun bir çalışma tarzıyla gerçekleştirilmektedir.  Bu çalışmalar hurda 
malzemelerin özelliklerine göre işletme personeli kontrolünde ve Kuruluşun veya 
yüklenici firmanın üretim araçları kullanılarak yurt içi yüklenici firmalarca 
yapılmaktadır. 
 Üretim Programı, Tedarik Programına bağlı olup, geçmiş yılların gerçekleşen 
tedarik miktarları da dikkate alınmak suretiyle hazırlanmaktadır.  Kesim ve Söküm 
ihaleleri Hurda Müdürlüklerinin kapasiteleri (gerek fiziki alan, gerekse konum itibarıyla 
tedarik edilen malzeme miktarı) dikkate alınmak suretiyle partiler halinde yapılmaya 
çalışılmaktadır.   
 Üretimin aksamaması dolayısı ile hammadde stokunun artmaması için kesim, 
söküm ihale çalışmaları devam etmekte olan ihalenin tamamlanmasından 2-3 ay önce 
başlatılmaktadır.  Ancak, ara ara ihalede teklif verilmemesi, uygun fiyat çıkmaması gibi, 
gelişen nedenler yüzünden ihale süreci uzadığında hammadde stokunda artışlar 
olabilmektedir. 

“Hurda Malzeme Nakliyesi”, “Genel Nakliye”, “Yükleme-Boşaltma, Ayıklama 
ve İstifleme”, “Kara Hurdaları Kesim-Sökümü” ve “Gemi Kesim-Sökümü” faaliyetleri 
hizmet alım ihaleleri ile yürütmektedir.  Zaman içinde artan hizmet alımlarının sonucu, 
norm kadro olarak belirlenen işçi sayılarında azalma olmuştur.  2011 yılında 41 
programa karşılık 30 işçi istihdam edilmişken, bu sayılar 2012’de 27,  2013’de 20,  
2014’de 20,  2015’de 15 işçi ve 2016’da 7 işçi çalıştırılmıştır. 

Ancak konu teknik personel açısından farklılık arz etmektedir.  Özellikle Aliağa 
Hurda Müdürlüğü’nde üretim ve kontrol faaliyetlerinin sağlıklı ve etkin bir şekilde 
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yürütülmesi için zaman içinde, özellikle metal malzeme bilgisi olan teknik personele 
ihtiyacın bulunduğu görülmektedir. 

Mevcut 14 bölgenin hurda müdürlüklerine göre dağıtımı; Kırıkkale Hurda 
Müdürlüğü 7 bölge 51 il, Seymen Hurda Müdürlüğü 3 bölge 15 il ve Aliağa Hurda 
Müdürlüğü 4 bölge 15 il kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.  

Kırıkkale Hurda Müdürlüğü:  
Müdürlük; 369.377 metrekarelik arazi üzerinde 11.933 m² lik kapalı alana 

sahiptir.  Hurda stokları için kullanılan 300.729 m² ‘lik alan 3 ayrı bölümden oluşmakta 
ve bu alanların sadece 117 bin m² ‘lik bölümünün zemini geçirimsiz beton ile kaplıdır.  
İlk aşaması 2015 yılında tamamlanan Kırıkkale Hurda Müdürlüğü Geçirimsiz Saha 
Betonu Yapım İşi’nin ikinci aşamasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü görülmüştür. 

Karadeniz, Doğu, Güneydoğu, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde tedarik 
edilen malzemeler, burada toplanılarak üretim faaliyetinde bulunulmaktadır.   

Hurda Malzeme Nakliyesi, Genel nakliye, Yükleme-boşaltma, ayıklama ve 
istifleme ve Kara hurdaları kesim-sökümü faaliyetleri hizmet alımı ihaleleri ile 
yürütülmektedir. 

Güvenlik sorunları nedeniyle Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı il ve 
ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlar ile özellikle TSK birliklerinden hurda sevkiyatının 
yapılmasında zaman zaman güçlükler yaşanmaktadır. 

Hurda getiren kamyonların tamamı radyasyon ölçümünden geçirilmekte olup 
2014 yılında 4 kamyon, 2015 yılında ise 1 kamyonda sınır değerinin üzerinde radyasyon 
tespit edilmiş ve gerekli önlemler alınarak saklanması için Atom Enerjisi Kurumuna 
gönderilmiştir.  Tehlikeli atıkların kurumlardan alınırken çevre mevzuatı gereğince 
Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) atık üreticisi birçok kurumca temin edilemediğinde 
teslimat işleminde aksamalar yaşanmaktadır. 

Çevre mevzuatı gereğince, mevcut hurda işleme tesislerinin modern kesim 
yapma yeteneğine sahip mekanizasyon ünitelerine sahip olması zorunluluğundan 
hareketle Kırıkkale Hurda Müdürlüğüne alınacak pres-makas tezgahı için ihale süreci 
tamamlanmış olup yüklenici firma ile 09.01.2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. İşin 
2018 yılında tamamlanması öngörülmektedir.  Shredder (parçalayıcı) ve seperatör 
(ayırıcı) tezgâhlarına ilişkin değerlendirmeler ise devam etmektedir. 
 Seğmen Hurda Müdürlüğü: 

Hurda Müdürlükleri içerisinde en küçük alana sahip olan Seğmen Hurda 
Müdürlüğü, İzmit yöresinde, 91.179 m²’ lik arazi üzerinde 2.690 m²’ lik kapalı alana 
sahiptir.  İşletmede, Marmara ve Trakya Bölgelerinde tedarik ve tesellüm edilen 
malzemeler toplanarak işleme tabi tutulmaktadır. 

Hurda stoklarının bulunduğu alanın betonlu zemini 1999 depremi ile birlikte 
kullanılmaz hale gelmiştir.  Depremin oluşturduğu fay çatlakları ile 300 metreyi bulan 
kıyı şeridindeki toprak kaybının molozlarla doldurularak zemin oluşturulması 
sonrasında sahanın tamamının yeniden su geçirmez beton ile kaplanması gerekmektedir.  
MKE Seymen Hurda Müdürlüğü arazisinde imar planı kaynaklı belirsizlikler nedeniyle 
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yürütülmesi için zaman içinde, özellikle metal malzeme bilgisi olan teknik personele 
ihtiyacın bulunduğu görülmektedir. 

Mevcut 14 bölgenin hurda müdürlüklerine göre dağıtımı; Kırıkkale Hurda 
Müdürlüğü 7 bölge 51 il, Seymen Hurda Müdürlüğü 3 bölge 15 il ve Aliağa Hurda 
Müdürlüğü 4 bölge 15 il kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.  

Kırıkkale Hurda Müdürlüğü:  
Müdürlük; 369.377 metrekarelik arazi üzerinde 11.933 m² lik kapalı alana 

sahiptir.  Hurda stokları için kullanılan 300.729 m² ‘lik alan 3 ayrı bölümden oluşmakta 
ve bu alanların sadece 117 bin m² ‘lik bölümünün zemini geçirimsiz beton ile kaplıdır.  
İlk aşaması 2015 yılında tamamlanan Kırıkkale Hurda Müdürlüğü Geçirimsiz Saha 
Betonu Yapım İşi’nin ikinci aşamasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü görülmüştür. 

Karadeniz, Doğu, Güneydoğu, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde tedarik 
edilen malzemeler, burada toplanılarak üretim faaliyetinde bulunulmaktadır.   

Hurda Malzeme Nakliyesi, Genel nakliye, Yükleme-boşaltma, ayıklama ve 
istifleme ve Kara hurdaları kesim-sökümü faaliyetleri hizmet alımı ihaleleri ile 
yürütülmektedir. 

Güvenlik sorunları nedeniyle Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı il ve 
ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlar ile özellikle TSK birliklerinden hurda sevkiyatının 
yapılmasında zaman zaman güçlükler yaşanmaktadır. 

Hurda getiren kamyonların tamamı radyasyon ölçümünden geçirilmekte olup 
2014 yılında 4 kamyon, 2015 yılında ise 1 kamyonda sınır değerinin üzerinde radyasyon 
tespit edilmiş ve gerekli önlemler alınarak saklanması için Atom Enerjisi Kurumuna 
gönderilmiştir.  Tehlikeli atıkların kurumlardan alınırken çevre mevzuatı gereğince 
Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) atık üreticisi birçok kurumca temin edilemediğinde 
teslimat işleminde aksamalar yaşanmaktadır. 

Çevre mevzuatı gereğince, mevcut hurda işleme tesislerinin modern kesim 
yapma yeteneğine sahip mekanizasyon ünitelerine sahip olması zorunluluğundan 
hareketle Kırıkkale Hurda Müdürlüğüne alınacak pres-makas tezgahı için ihale süreci 
tamamlanmış olup yüklenici firma ile 09.01.2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. İşin 
2018 yılında tamamlanması öngörülmektedir.  Shredder (parçalayıcı) ve seperatör 
(ayırıcı) tezgâhlarına ilişkin değerlendirmeler ise devam etmektedir. 
 Seğmen Hurda Müdürlüğü: 

Hurda Müdürlükleri içerisinde en küçük alana sahip olan Seğmen Hurda 
Müdürlüğü, İzmit yöresinde, 91.179 m²’ lik arazi üzerinde 2.690 m²’ lik kapalı alana 
sahiptir.  İşletmede, Marmara ve Trakya Bölgelerinde tedarik ve tesellüm edilen 
malzemeler toplanarak işleme tabi tutulmaktadır. 

Hurda stoklarının bulunduğu alanın betonlu zemini 1999 depremi ile birlikte 
kullanılmaz hale gelmiştir.  Depremin oluşturduğu fay çatlakları ile 300 metreyi bulan 
kıyı şeridindeki toprak kaybının molozlarla doldurularak zemin oluşturulması 
sonrasında sahanın tamamının yeniden su geçirmez beton ile kaplanması gerekmektedir.  
MKE Seymen Hurda Müdürlüğü arazisinde imar planı kaynaklı belirsizlikler nedeniyle 

 

 
 

ÖTA Tesisi ile ilgili çalışma yapılamamıştır. İmar planı kaynaklı problemlerin 
giderilerek ÖTA Tesisi ile ilgili yatırımlar ile stok+üretim sahası zeminin su geçirmez 
beton ile kaplanması yatırımlarının yapılması gerekmektedir. 

Aliağa Hurda Müdürlüğü: 
Müdürlükte; Akdeniz ve Ege Bölgelerinde tedarik ve tesellüm edilen malzemeler 

toplanarak işleme tabi tutulmaktadır.   
İşletmenin Yeni Foça yolu üzerinde bulunan kara hurdası sahası 1,1 milyon m²’ 

dir.  312 bin m²’ si açık toplam 321 bin m² hurda işleme sahasının etrafı perde beton 
duvarla çevrilidir.  Açık alanın sadece %26’sı beton ile kaplıdır.   

Kara Hurda sahasında kesim-söküm ve yükleme-boşaltma yapılan alanın 
%74’ünün zemini toprak olup yağmurlu havalarda çamurlaşan zeminde çalışan personel 
ile iş makinelerinin fiziksel ve mekanik zorluklarla karşı karşıya kalması nedeniyle, 
satışı yapılan malzeme ile ilgili alıcı firmalar satışı yapılan malzemenin zemindeki 
toprak ile birlikte yüklendiği şeklinde şikâyetlerde bulunmaktadır.  Ayrıca, İş Sağlığı ve 
Çevre Yönetmeliklerine göre de toprak zeminin sızdırmaz özellikte betonla kaplatılması 
ve ızgaralı kanal yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.  110 bin m² toprak zeminin çift 
sıra hasır çelik üzerine C30 sınıfı betonla kaplanması ayrıca 600 metre ızgara 
yapılmasına ilişkin hazırlanan yaklaşık maliyet raporunun değerlendirilmesine devam 
edilmektedir. 

MKE Aliağa Hurda Müdürlüğüne ait sahalarda bulunan 110.000 m² ( 90.000 m2 
kara hurda sahası ve 20.000 m2 gemi söküm tesisi sahası) toprak zeminin geçirimsiz 
saha betonu ile kaplanması projeleri hazırlanmış olup arazide İzmir Büyükşehir 
Belediyesi ile Aliağa Belediyesi’nce yürütülen imar çalışmalarının tamamlanmasına 
müteakip 2017 yılı içerisinde projenin yapım ihalesine çıkılması programlanmıştır. 

Ömrünü Tamamlamış Araçlar (ÖTA) Geçici Depolama Tesisi, Söküm ve İşleme 
Tesisi, Tehlikeli Atık Ara Depolama Tesisi, Tehlikesiz Atık Geri Kazanma Tesisi, Gemi 
Söküm Tesisi ve Kanalizasyon Sistemi Düzenlenmesi işleri 2015 yılında 
tamamlanmıştır. Aliağa Hurda Müdürlüğüne alınacak pres-makas tezgâhı için ise 2017 
yılı içerisinde ihaleye çıkılacaktır. 
 Gemi söküm tesisi iki ayrı paftadan oluşan (52+60) toplam 112 bin m² araziye 
sahip olup tamamı betonla kaplı 36 bin m² açık alanı ve 2 bin m² kapalı alanı bulunan 
işleme sahasının alt yapı sorunu yoktur. 
   2000-2016 yılları arasında 45 geminin sökümü yapılmış olup  2016 yılı cari 
fiyatlarıyla toplam 31,7 milyon TL gelir elde edilmiştir.  45 gemi sökümünden sadece 4 
adedinde zarar edilmiştir.  45 gemi sökümüne ilişkin gelir-gider tablolarının incelenmesi 
sonucu, Gemi Bedelinin belirlenmesinde yer alan “Ağır vasıflı Demir-Çelik Hurdası” 
tonajları ile söküm sonucu elde edilen tonajlar arasında ciddi farkların bulunduğu 
görülmüştür.  45 gemi sökümünden 38’inde, gemi bedeli hesaplanmasında tespit edilen 
demir-çelik hurdası tonajının söküm sonucu elde edilen tonajdan fazla olduğu 
görülmüştür.   

Müdürlüğe bağlı Gemi Söküm Tesisleri yeterli miktarda gemi tedarik 
edilemediğinden uzun zamandır atıl durumda iken en son Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
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Bakanlığı Tebliği çerçevesinde temin edilen balıkçı gemilerinin sökümü yapılmıştır.  
Durma noktasına gelen gemi söküm faaliyetlerine devam edilebilmesi için talep 
beklenilmektedir.  Aynı bölgede aynı işi yapan firmalar ile rekabet edebilme gücünü her 
geçen gün kaybeden işletmenin önündeki tek şans MSB’ den gelecek siparişe bağlıdır.   

Hurdaya ayrılan gemilerin söküm faaliyetleri Kurum ile Genelkurmay Başkanlığı 
arasında imzalanan 2016-LOJ1 Hurda Protokolü kapsamında yürütülmektedir. Ayrıca 
NATO bünyesinde yeni kurulan D-3 yapılanması kapsamında oluşturulan NATO 
Destek ve Tedarik Ajansı-NSPA (NATO Support and Procurement Agency) nezdinde 
ihalelere katılabilmek amacıyla kaynak arşivine kabiliyet kaydı yaptırılmıştır.  Bunun 
sonucu olarak Gemi Söküm Tesislerinin kapasitesinden azami ölçüde yararlanılması 
imkanı doğacaktır. 

Aliağa Hurda Müdürlüğü Gemi Söküm Tesislerinin bulunduğu mevkide MKE 
Kurumuna ait parsel önüne özel bir firma tarafından yapılan dolgu alanı ve iskele, 
Müdürlüğün üretim faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmesini engeller 
niteliktedir.  
   Hurda İşletmesi Müdürlüğü olarak üretim faaliyetleri; program ve geçen yıl 
değerleri itibarıyla ve kapasite kullanım oranları aşağıda gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

186 Sayıştay   



 

 
 

Bakanlığı Tebliği çerçevesinde temin edilen balıkçı gemilerinin sökümü yapılmıştır.  
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       Tablo : 38-Hurda İşletmesi Müdürlüğü Üretimleri 

Üretimler 

 
2015 Yılı 

Gerçekleşen 
 

(Ton) 

2016 Yılı Gerçekleşme oranı 

Programın 
son durumu 

 
(Ton) 

 
Gerçekleşen 

 
(Ton) 

Programın 
Son 

durumuna 
göre 
% 

Geçen 
yıla 
göre 
% 

Kırıkkale Hurda      
Demir-Çelik  67.222 74.530 69.491 93 103 
Bakır  56 105 45 43 80 
Pirinç  33 258 48 19 145 
Kurşun  10 20 11 55 109 
Alüminyum  366 300 424 141 116 
Elekt.Elektronik 305 280 359 128 118 
Diğer  3.170 4.760 2.817 44 89 

Toplam 71.162 80.253 73.195 91 103 
Seymen Hurda 
Demir-Çelik  

 
51.563 39.091 

 
49.684 127 96 

Bakır  37 66 44 67 119 
Pirinç  18 64 20 32 111 
Kurşun  8 10 21 210 262 
Alüminyum  335 300 338 112 101 
Elekt.Elektronik 550 500 638 127 116 
Diğer  5.110 5.050 5.906 116 115 

Toplam 57.621 45.080 56.651 125 98 
Aliağa Hurda 
Demir-Çelik  

 
38.740 

 
44.900 

 
35.993 80 93 

Bakır  23 85 25 29 109 
Pirinç  1 128 33 26 3.300 
Kurşun  10 37 6 16 60 
Alüminyum  219 350 309 88 141 
Elekt.Elektronik 269 500 375 75 139 
Diğer  1.432 3.880 1.409 36 98 

Toplam 40.694 49.880 38.150 76 94 
MKE (Konsolide) 
Demir-Çelik  

 
157.526 

 
158.520 

 
155.168 98 98 

Bakır  116 256 114 44 98 
Pirinç  52 449 101 22 194 
Kurşun  28 67 38 57 136 
Alüminyum  1.993 950 1,071 113 54 
Elekt.Elektronik 1.124 1.280 1,372 107 122 
Diğer  9.712 13.691 10.133 74 104 

Toplam 169.477 175.213 167.997 96 99 
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2016 yılında Kurum tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından toplam 
419.741.194 kg hurda tedarik edilerek 104.998.322- TL ödenmiştir.  Geçen yıla göre 
tedarik edilen hurda miktarında %39 oranında azalma sözkonusudur. 

Hurda üretimi ise, geçen yıla göre %1 oranında (1.480 ton) azalarak programın 
%96’sı düzeyinde gerçekleşmiştir.   

Aliağa Hurda Müdürlüğünde programın %76’sı düzeyinde gerçekleşme 
sağlanmışken Seymen Hurda Müdürlüğünde programın %25 üzerinde üretim yapılması 
sonucu Hurda İşletmesinin tamamında programın %96’sı oranında gerçekleşme 
oluşmuştur. 

Geçen yıla göre, Seymen Hurda Müdürlüğü üretimi %2 ve Aliağa Hurda 
Müdürlüğü üretimi %6 oranında azalırken Kırıkkale Hurda Müdürlüğü üretimi %3 
oranında artış göstermesi sonucu Hurda İşletmesinin tamamında geçen yıla göre üretim 
azalması %1 ile sınırlı kalmıştır.   

Hurda üretiminin %43,6’sı Kırıkkale Müdürlüğünde, %33,7’si Seymen 
Müdürlüğünde ve %22,7’si Aliağa Müdürlüğünde yapılmıştır. 

Kırıkkale Hurda İşletmesi; toplam pirinç üretiminin %48’ini, Demir-çelik 
üretiminin %45’ini, Bakır ve Alüminyum üretimlerinin %40’ını, Seymen Hurda 
Müdürlüğü ise Kurşun üretiminin %55’ini ve Elektrik-Elektronik üretiminin %47’sini 
gerçekleştirmişlerdir. 

2014 yılında Demir-çelik hurda üretimi toplam hurda üretiminin %86’sını 
oluşturmuşken bu oran 2015’de %93, 2016’ da %92 olmuştur.  38 ton ile hurda kurşun, 
101 ton ile hurda pirinç ve 114 ton ile hurda bakır üretimleri en az üretilen hurda 
malzemelerdir.  Bu ürünler içinde en yüksek satış değerine sahip olan hurda bakır 
üretiminde Seymen Hurda Müdürlüğünde %19, Aliağa Hurda Müdürlüğünde %9 
oranında artış sağlanmasına rağmen, Kırıkkale Hurda Müdürlüğündeki hurda bakır 
üretimi %20 oranında azalmış, bunun sonucu olarak kurum genelinde bakır üretiminde 
%2 oranında bir azalma yaşanmıştır.  

Geçen yıla göre hurda pirinçte %94, hurda kurşunda %36, hurda elektrik-
elktronikte %22 üretim artışı olmuş, hurda demir-çelik ve hurda bakır üretimleri %2 
oranında azalmıştır. 

Pirinç Fabrikasının en önemli girdisi olan hurda pirinç üretimi 2012-2014 
döneminde 280-288 ton arasında seyretmekteyken bu miktar düşerek 2015’de 59 ton ve 
2016’da 101 ton olmuştur. 

2013 yılında yapılan hurda üretimi baz alındığında 2016 yılı hurda üretimi %20 
azalarak son 6 yılın en düşük hurda üretimi gerçekleştirilmiştir.   

Kalite-Güvence Faaliyetleri; 
TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi gereğince, Ekim-2015 tarihinde 

yapılan “Belge Yenileme” tetkiki yapılmış olup 14.09.2018 tarihine kadar geçerli olmak 
üzere uygunluk belgesinin alındığı görülmüştür.  TS EN ISO 14000 Çevre Yönetim 
Sistemi gereğince yapılan “Gözetim” tetkiki sonucu alınan belgenin süresi ise Haziran-
2016 tarihinde dolmaktadır.  Kırıkkale Hurda Müdürlüğü “Ömrünü Tamamlamış 
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Araçlar” için Çevre İzin ve Lisansı Belgesini Kasım-2015 tarihinde almıştır.  Aliağa 
Hurda Müdürlüğü Gemi Söküm Tesisinde Gemi Söküm İzin Belgesi ve Gemi Söküm 
Yetki Belgesi almak üzere Şubat-2016’da gerekli başvuruyu yapmıştır. 

Hurda İşletme Müdürlüğü’nün Hurda Müdürlükleri itibarıyla üretim kapasiteleri 
ve 2016 yılı kapasite kullanım oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
 Tablo : 39-Hurda İşletmesi Müdürlüğü Kapasite Kullanım Oranları 

Üretim yeri 
Üretim 

Kapasitesi 
(Ton) 

Üretim 
Miktarı  
(Ton) 

Kapasite 
Kullanım 
Oranı % 

Kırıkkale Hurda Müdürlüğü 115.200 73.195 64 

Aliağa Hurda Müdürlüğü 60.000 38,150 64 

Seymen Hurda Müdürlüğü 40.000 56.652 142 

Toplam 215.200 167.997 78 

Kuruluşun hurda teminine bağlı olarak gerçekleştirdiği toplam hurda üretimi 
167.997 ton olmuştur.  Kapasite kullanım oranları Kırıkkale Hurda Müdürlüğü ve 
Aliağa Hurda Müdürlüğü’nde %64 iken Seymen Hurda Müdürlüğü’nde kapasitesinin 
%42 üzerinde üretim yapılmıştır.  Hurda İşletmesi Müdürlüğünün 2011 yılından bu yana 
kapasite kullanım oranları sırasıyla; %99, %101, %98 ve %90 iken bu oran 2015 yılında 
%79’a, 2016 yılında da %78’e düşmüştür. 

Esas itibarıyla Hurda İşletmesi üretim kapasitesinin artırılmasından çok mevcut 
kapasite kullanım oranının artırılması gerekmektedir. Bu anlamda hurda teminin 
artırılması işletmenin ana hedefi olmalıdır.   

Hurda teminindeki düşüşün nedenleri olarak, son yıllarda artan özelleştirme 
faaliyetleri sonucu Kurumun kamu işletmelerinden temin ettiği kaynakların azalması, 
mevcudiyetini sürdüren kamu kuruluşlarında yatırımların azalmasının yanı sıra bazı 
kamu kuruluşlarından hiç hurda temin edilememesi ve hurda fiyatlarındaki gerilemenin 
de etkisi vardır.  

2016 yılı hurda tedariğinin %46’sı TCDD’den, %18’i KKK’ndan, %14’ü ise 
Belediyelerden yapılmıştır.  Belediyelerden alınan hurda miktarlarının Belediyelerin iş 
hacimleri ile orantılı olmadığı görülmektedir.  Özellikle Büyükşehir Belediyelerinden  
uzun yıllardan bu yana beklenen tedariğin yapılamadığı görülmektedir. 

Sadece kamu kuruluşlarında her yıl önemli miktarda hurdanın oluştuğu ve 
kuruluşun özel sektör kuruluşlarına göre bu hurdanın tedarikinde daha avantajlı olduğu 
dikkate alınırsa, Kurumun ülke hurda üretiminde daha büyük paya sahip olması 
gerektiği anlaşılmaktadır.  Ancak, bazı kamu kurum ve kuruluşları, hurdalarını Kuruma 
satış suretiyle devretmek yerine, mevcut yasal boşlukları kullanmak suretiyle hurda 
malzemelerini piyasaya sattıkları tahmin edilmektedir.  Bu kapsamda, son 10 yıl içinde 
kuruma hiçbir hurda devri yapmayan başta Belediyeler olmak üzere kamu kuruluşlarının 
faaliyetlerinin yakından takip edilmesi, hurdalarını mevzuat dışı uygulamalar ile özel 
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sektöre satanların tespitine yönelik özel gayrette bulunulması, bu kuruluşların tespiti 
halinde gerekli hukuksal yollarla kurum menfaatlerinin korunması gerekmektedir. 

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarının hurdalarını MKE Kurumuna devrine ilişkin 
yürürlükteki mevzuat hükümlerine rağmen, hurdalarını Kuruma devretmek yerine 
çeşitli şekillerde değerlendirme yoluna giden, başta Belediyeler olmak üzere, kurum ve 
kuruluşlar nezdinde takibin ve gerekli hukuki girişimlerin sürdürülmesi ” şeklindeki 
2015 yılı Denetim Raporu’nda yer alan öneri üzerine, Kurum; 

“Özellikle büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarına hurda malzemelerini Kurumumuza devretmelerine ilişkin yazılar 
gönderilmiştir.  Bunun yanı sıra hurda malzemelerin Kuruma devretmek yerine 
kendileri değerlendirme yoluna giden Resmi Kurumların tespiti için gerek Resmi 
Gazetede gerekse de internet üzerinden hurda malzemelerin satış ilanları takip 
edilmekte, tespit edildiğinde ise kendilerine malzemelerin Kurumumuza verilmesi için 
uyarıcı nitelikte ve mevzuatı hatırlatıcı yazılar yazılmaktadır.  Buna rağmen kendileri 
satışta ısrar ederseler de gerekli hukuki girişimler başlatılmaktadır.  Bu meyanda kamu 
kurum ve kuruluşları aleyhine idari yargı aracılığı ile ihalenin iptali veya tam yargı 
(tazminat talebi) olarak 44 derdest dava açılmış olup bu davaların toplam tazminat tutarı 
3.560.000 TL’dir. ” şeklinde cevap vermiştir. 

Haziran-2017 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları aleyhine açılmış 
derdest dava sayısının 63’e yükseldiği belirlenmiştir.  Davaların önemli bir kısmının 
Kurum lehine sonuçlandığı görülmekle birlikte bu tür aksaklıklarda hurda mevzuatının 
güncel olmamasının ve cezai yaptırım içermemesinin önemli rolü bulunmaktadır. 

2015 yılı Denetim Raporu’nda yeralan; “ Kurumun hurda alımlarının 
artırılmasına yönelik yeni mevzuat düzenlemelerinin yapılması yönünde ilgili merciler 
nezdinde girişimlerde bulunulması ” önerisine, Kurum; 

“Kurumun hurda alımlarının arttırılmasına yönelik yeni mevzuat 
düzenlemelerinin yapılması yönünde ilgili merciler nezdinde girişimlerde 
bulunulacaktır. ” şeklinde cevap vermiştir. 

Hurda teminindeki düşüşün nedenleri içinde Hurda İşletmesinin gösterdiği 
performansın da iyi etüt edilmesi gerekmektedir.   Şöyle ki, Kurumun gelen talepleri 
süratle karşılayabilmesi için elemana ihtiyacı vardır.  Kuruma hurda temin eden kurum 
ve kuruluşlara dönüşlerin uzun zaman alması, hurda alımlarının gecikmesine yol açan 
personel eksikliği v.b. sorunların aşılması yönünde gerekli önlemlerin alınması 
gerekmektedir.  Daha geniş bir personel yapısıyla ve performansı yükseltecek çalışma 
düzeninin sağlanmasıyla bu sorunun aşılması mümkün görülmektedir.  

Türkiye’nin her sathında görev yapan personelin Harcırah Kanunu’ndan kaynaklı 
aldığı harcırahın yetersiz olduğu ifade edilmektedir.  Şöyle ki, sürekli seyahat halinde 
olan personelin her bir ilde farklı noktalara intikal etmek zorunda olması, otel masrafları, 
beslenme gereksinimleri, v.b. harcamalarının Harcırah Kanunu gereği ödenen meblağı 
aştığı ifade edilmektedir.  Bu durum personelin motivasyonuna, çalışma performansına 
ve iş barışına olumsuz etki etmektedir. 
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Günlük mahal değiştirebilen sevk ekip personelinin uzak mesafeler için 
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“Hurda alımlarındaki gecikmelerin önüne geçilmesi amacıyla personel 
eksikliğinin giderilmesi, ücret dengesizliğinin giderilerek ücretlerin hiyerarşik yapıya 
uygun hale getirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması” şeklindeki Denetim 
Raporumuzda yer alan öneriye, Kurum;, 

“Sözleşmeli personel alımlarımız Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesinde 
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde alınan açıktan atama yetkileri dâhilinde 
gerçekleştirilmektedir.  Her yıl yayınlanan Genel Yatırım ve Finansman 
Kararnamesinde bir önceki yıl ayrılan personelin belirli oranında personel alımına izin 
verilmekte olup, son yıllarda yayımlanan kararnamelerde bir önceki yıl ayrılan 
personelin %75’i kapsamında verilen açıktan atama yetkileri ile genel müdürlük ve 12 
işletme/fabrika müdürlüğünün işçi ve memur olmak üzere tüm eleman talepleri 
karşılanmaktadır.  Bu yetki çerçevesinde, MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğünün de 
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edilmiştir. Bu kapsamda, son beş yıl içinde 99 personelin anılan İşletme Müdürlüğüne 
atamaları yapılmıştır. Halen 2016/1 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme 
işlemleri çerçevesinde Kurumumuza yerleştirilen adayların güvenlik soruşturması 
işlemleri sürdürülmekte olup güvenlik soruşturmalarının sonuçlanmasını müteakip, 
durumları uygun olan 12 personelin daha ataması yapılabilecektir. 

Kurumumuzun “Yeniden Yapılanma” çalışmalarına tekrar başlanılmıştır. Ücret 
dengesizliğinin giderilmesine yönelik öneride söz konusu çalışmalarda önemle üzerinde 
durularak konuların başında gelmekte olup bu çalışmalar esnasında mutlaka dikkate 
alınacaktır.“ şeklinde cevap vermiştir. 

Öncelikli olarak Kurumun kendi Fabrikaları gereksinimi olan hurdayı temin eden 
Hurda İşletmesi Müdürlüğünün, özellikle Ağır Silah ve Çelik Fabrikası bünyesinde 
kurulmakta olan yeni çelikhanenin hurda demir-çelik ihtiyacı da göz önüne alındığında, 
hurda piyasasındaki pazar payını artırması gerekmektedir.   Bu kapsamda, Kurumun 
hurda alım hinterlandının artırılmasına yönelik istedikleri yeni mevzuat düzenlemeleri 
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üzerine bir çalışma yaparak bu konudaki taleplerini ilgili mercilere iletmesi 
gerekmektedir.   

2015 yılı Denetim Raporu’nda yeralan; “Kuruma yapılan hurda satışına ilişkin 
başvuruların süratle cevaplandırılarak hurda alımlarının gerçekleştirilmesinin yanı sıra 
özellikle yeni Çelikhane tesisinin 2017 yılında hizmete alınmasıyla ortaya çıkacak olan 
hurda demir-çelik ihtiyacını karşılamak üzere hurda ithalinin de değerlendirilmesi” 
hususundaki öneriye, Kurum; 

“2017 yılında yeni Çelikhane Tesisinin açılması neticesi doğacak hurda ihtiyacı 
çerçevesinde hurda malzemelerin ithaline ilişkin konunun değerlendirilmesi yönünde 
yapılan ön çalışmalarımızda hurda ithalatının kârlı olmayacağı kanaati oluşmuş olup 
konu titizlikle incelenmektedir.” şeklinde cevap vermiştir. 

Diğer yandan mevcut şartların iyileştirilmesine yönelik çalışmalara devam 
edilmektedir.  Kurum bu amaçla, “Hurda Tesislerinin ve Gemi Söküm Tesisinin Çevre 
Mevzuatına Uygun Olarak Düzenlenmesi” Projesi kapsamında, hurdaların kesilerek, 
parçalanarak ve sınıflandırılarak kolaylıkla satılabileceği boyutlara indirilmesi amacıyla 
birer “Hurda İşleme ve Tasnif Etme Tesisi” kurulmasını planlamıştır.   

Kurulması planlanan tesislerin teknik alt yapılarının belirlenmesi ve benzer 
tesislerin işletilme biçimlerinin ve tesislerde yer alan mekanik ekipmanların kullanılma 
yöntemlerinin yerinde görülerek incelenmesi amacıyla İtalya ve Portekiz’e yapılan 
teknik gezi sonrasında, Kurum için önerilen Pres Makas Tezgahı, Shredder (parçalayıcı) 
ve Separatör (ayırıcı) makinaların alımlarının en kısa sürede tamamlanması 
gerekmektedir. Yapılacak bu modernizasyon ile işçilikten tasarruf sağlanması mümkün 
olacağı gibi üretim sürecinin hızlanması, üretim kalitesinin artması, ürün hacimlerinin 
düşürülmesi sonucu yükleme ve taşımada sağlanacak avantajlar ile birlikte yatırımın 3 
yıl içinde geri döneceği planlanmaktadır. 

“Hurda Tesislerinin ve Gemi Söküm Tesisinin Çevre Mevzuatına Uygun Olarak 
Düzenlenmesi” Projesi kapsamında, hurdaların kesilerek, parçalanarak ve 
sınıflandırılarak kolaylıkla satılabileceği boyutlara indirilmesi amacıyla kurulması 
planlanan Hurda İşleme ve Tasnif Etme Tesislerinde kullanılmak üzere, her üç Hurda 
Müdürlüğü için gerekli olan,  Pres Makas Tezgahı, Shredder (parçalayıcı) ve Separatör 
(ayırıcı) makinelerinin alımlarının yapılmasına ilişkin olarak, Kurum; 

“ MKE Kırıkkale Hurda Müdürlüğüne alınacak pres-makas tezgahı için ihale 
süreci tamamlanmış olup sözleşme imzalanması aşamasına gelinmiştir. Aliağa Hurda 
Müdürlüğüne alınacak pres-makas tezgâhı için ise 2017 yılı içerisinde ihaleye 
çıkılacaktır. MKE Seymen Hurda Müdürlüğü arazisinde imar planı kaynaklı 
belirsizlikler nedeniyle çalışma yapılamamıştır. Belirsizliğin ortadan kalkmasını takiben 
söz konusu tezgâhın alımı için çalışmalara başlanacaktır. Shredder (parçalayıcı) ve 
seperatör (ayırıcı) tezgâhlarına ilişkin değerlendirmeler ise devam etmektedir.” şeklinde 
görüş bildirmiştir. 

Her üç Hurda Müdürlüğü sahalarının geçirimsiz beton ile kaplanması 
yatırımlarının tamamlanması gerekmektedir.   
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Diğer yandan, Kırıkkale ve Aliağa Hurda Müdürlüklerinde yatırımları 
tamamlanan “Ömrünü Tamamlamış Arabalar – ÖTA” Tesislerinin Seymen Hurda 
Müdürlüğü’nde de kurulmasına yönelik fizibilite çalışması yapılması önerisi üzerine, 
Kurum; “MKE Seymen Hurda Müdürlüğü arazisinde imar planı kaynaklı belirsizlikler 
nedeniyle ÖTA Tesisi ile ilgili çalışma yapılamamıştır. Belirsizliğin ortadan kalkmasını 
takiben konu değerlendirilecektir.” şeklinde cevap vermiştir. 

Netice itibarıyla, hurda nakliye, tedarik ve toplama işlerinde, KİK, mevcut 
personel rejimi, ücret politikası ile zamanında, hızlı, etkin ve verimli hizmet 
sağlanamamaktadır. 

2015 yılında %15 azalan dönem karı 2016 yılında da %15 oranında azalarak 84,6 
milyon TL olmakla birlikte elde edilen bu kar sonucu, Hurda İşletmesi Kurumun en 
fazla kar eden Fabrika/İşletmesi olmuştur. 

Kurum zararını önlediği gibi Kurumu kara geçiren, bir anlamda kurumun finans 
kaynağı olma özelliğini sürdüren Hurda İşletme Müdürlüğünün sorunlarının giderilmesi 
büyük önem taşımaktadır. 

Hurda İşletmesi Müdürlüğü ile ilgili olarak; 
-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının hurdalarını MKE Kurumuna devrine ilişkin 

yürülükteki mevzuat hükümlerine rağmen, hurdalarını Kuruma devretmek yerine çeşitli 
şekillerde değerlendirme yoluna giden, başta belediyeler olmak üzere, kurum ve 
kuruluşlar nezdinde takibin ve gerekli hukuki girişimlerin sürdürülmesi, 

-Kurumun hurda alımlarına ilişkin mevzuatın güncellenmesi konusundaki 
girişimlerin sürdürülmesi, bu konuda Kurumun yeniden yapılanma çalışmalarına ilişkin 
muhtemel yasa düzenleme çalışmalarında bu hususun gözetilmesi, 

-Hurda alımlarındaki gecikmelerin önüne geçilmesi amacıyla personel 
sorunlarının giderilmesi,  

-Üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik modernizasyon çalışmalarına süratle 
geçilmesini teminen, “Hurda Tesislerinin ve Gemi Söküm Tesisinin Çevre Mevzuatına 
Uygun Olarak Düzenlenmesi” Projesi kapsamında, hurdaların kesilerek, parçalanarak 
ve sınıflandırılarak kolaylıkla satılabileceği boyutlara indirilmesi amacıyla kurulması 
planlanan “Hurda İşleme ve Tasnif Etme Tesisleri” nde kullanılmak üzere, her üç Hurda 
Müdürlüğü için gerekli olan, Pres Makas Tezgahı, Shredder (parçalayıcı) ve Seperatör 
(ayırıcı) makinalarının alımlarının yapılması, 

-Kırıkkale ve Aliağa Hurda Müdürlüklerinde inşaa edilen “Ömrünü Tamamlamış 
Arabalar-ÖTA Tesisi’nin Seymen Hurda Müdürlüğüne de kurulması hususunun, bu 
konuda imar planı kaynaklı belirsizliklerin giderilmesi konusu ile birlikte takip edilmesi  

önerilir. 
e) Üretim Destek Grubu: 

 Bu grupta bir işletme yer almaktadır. 
 Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü: 

Türkiye Cumhuriyetinin ilanından sonra Savunma Sanayi’nin Kırıkkale’ye 
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kurulması ile Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü’ne bağlı olarak 1925 yılında 
“Kırıkkale Askeri Fabrikalar Grup Müdürlüğü” adı altında Kırıkkale Fabrikalarının, 
personel alımı, ücret tevzii, malzeme ikmal, muhabere ve idari-sosyal hizmetlerini 
yerine getiren bir ünite iken, 01.04.1950 tarihinden itibaren MKE Genel Müdürlüğüne 
bağlı “MKE Kırıkkale Bölge Müdürlüğü” olarak görevine devam etmiştir. 

1928 yılında elektrik enerjisi üretimi için kurulan Kuvvet Merkezi 
Müdürlüğünün ünvanı 1982 yılında “Elektrik Makineleri Fabrikası Müdürlüğü” olarak 
değiştirilmiştir. 

MKE Yönetim Kurulunun 06.12.1990 tarih ve 491 sayılı kararı ile her iki 
müdürlüğü birleştirilerek Bölge Müdürlüğüne dönüştürülmüş, son olarak 23.12.2005 
tarihinde “MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü” adı altında hizmet vermeye 
devam eden İşletme Müdürlüğü, Kurumun Kırıkkale’de bulunan fabrikaların; elektrik, 
buhar, ham su ve tasfiyeli su üretim ve dağıtım, akaryakıt dağıtımıının yanısıra, elektrik 
makineleri onarımını, telli telsiz haberleşmesini, sosyal hizmetlerini ve itfaiye 
hizmetlerini yerine getiren bir birim olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Elektrik İşleri Müdürlüğü; 
- Yüksek Gerilim Elektrik Şubesi; 
Kurumun Kırıkkale’de bulunan tüm fabrika ve işletmelerinde kullanılan elektrik 

enerjisinin TEİAŞ’a ait 154/34,5 kV’luk trafo merkezinden alınarak yüksek gerilim 
altında (34,5 kV) iletim ve dağıtımının yapılmasını teminen kurulan 5 adet 34,5/6,3 Kv,  
20 adet 6,3/0,4 Kv ve 3 adet 34,5/0,4 kV trafo merkezi ile 16.000 kVAr AG, 6.000 KvaR 
og reaktif enerji kompanzasyon ünitelerinin işletilmesi bu şube tarafından 
yapılmaktadır.  Kuvvet Dağıtım Merkezine kurulan SCADA Sistemi ile tüm sistem 
uzaktan kontrol ve kumanda edilmektedir. 

Enerji Sisteminin 34,5 kV’a dönüştüren yeni trafonun 2016 yılında devreye 
alınmasıyla enerji kayıpları azaltılmıştır. 

- Alçak Gerilim Elektrik Şubesi; 
    İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan tüm tesislere ait tüm yeraltı ve havai 

alçak gerilim şebekesinin işletilmesi bu şube tarafından yapılmaktadır. 
- Telefon Santral Şubesi; 
Kırıkkalede bulunan fabrikaların ve işletmenin dahili harici telekominikasyon 

hizmetlerinin yürütümü, ayrıca yerel bilgisayar ağı çerçevesinde tüm bilgisayar ve 
donanımlarının kurulum ve sistemsel işlemleri bu şube tarafından yapılmaktadır. 5 
fabrika, 1 işletme ile Sosyal Tesisler Müdürlüğünün toplam harici hat kapasitesi 165 
adet, dahili hat kapasitesi ise 2.304 adettir. 

- Elektrik Makineleri Tamir Atölyesi; 
MKE’nin tüm fabrikalarında kullanılan her türlü AC-DC elektrik motoru, güç 

transformatörü, indüksiyon bobini tamir ve yeni imalatının yapılması ile sarımı 
faaliyetleri bu Atölyede yapılmaktadır. 
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hizmetlerini yerine getiren bir birim olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Elektrik İşleri Müdürlüğü; 
- Yüksek Gerilim Elektrik Şubesi; 
Kurumun Kırıkkale’de bulunan tüm fabrika ve işletmelerinde kullanılan elektrik 

enerjisinin TEİAŞ’a ait 154/34,5 kV’luk trafo merkezinden alınarak yüksek gerilim 
altında (34,5 kV) iletim ve dağıtımının yapılmasını teminen kurulan 5 adet 34,5/6,3 Kv,  
20 adet 6,3/0,4 Kv ve 3 adet 34,5/0,4 kV trafo merkezi ile 16.000 kVAr AG, 6.000 KvaR 
og reaktif enerji kompanzasyon ünitelerinin işletilmesi bu şube tarafından 
yapılmaktadır.  Kuvvet Dağıtım Merkezine kurulan SCADA Sistemi ile tüm sistem 
uzaktan kontrol ve kumanda edilmektedir. 

Enerji Sisteminin 34,5 kV’a dönüştüren yeni trafonun 2016 yılında devreye 
alınmasıyla enerji kayıpları azaltılmıştır. 

- Alçak Gerilim Elektrik Şubesi; 
    İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan tüm tesislere ait tüm yeraltı ve havai 

alçak gerilim şebekesinin işletilmesi bu şube tarafından yapılmaktadır. 
- Telefon Santral Şubesi; 
Kırıkkalede bulunan fabrikaların ve işletmenin dahili harici telekominikasyon 

hizmetlerinin yürütümü, ayrıca yerel bilgisayar ağı çerçevesinde tüm bilgisayar ve 
donanımlarının kurulum ve sistemsel işlemleri bu şube tarafından yapılmaktadır. 5 
fabrika, 1 işletme ile Sosyal Tesisler Müdürlüğünün toplam harici hat kapasitesi 165 
adet, dahili hat kapasitesi ise 2.304 adettir. 

- Elektrik Makineleri Tamir Atölyesi; 
MKE’nin tüm fabrikalarında kullanılan her türlü AC-DC elektrik motoru, güç 

transformatörü, indüksiyon bobini tamir ve yeni imalatının yapılması ile sarımı 
faaliyetleri bu Atölyede yapılmaktadır. 
  

 

 
 

Üretim ve Bakım Onarım Müdürlüğü; 
- Buhar İstihsal Şubesi; 
Ağır Silah ve Çelik Fabrikası, Mühimmat Fabrikası ve Destek İşletme 

Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan proses ve ısınma buharı, 2010 yılında işletmeye alınmış 
olan doğalgaz ve fuel-oil ile çalışan çift yakıtlı, 2 adet 15 ton/h, 2 adet 5 ton/h kapasiteli 
buhar kazanlarında doygun buhar (1670C – 6,8 Bar) üretilerek yaklaşık 4 km 
uzunluğundaki buhar hatları ile fabrikalara dağıtılmaktadır. 

- Kızılırmak Su Üretim Şubesi; 
MKE Kırıkkale Fabrikalarının proses ve kullanım suyu ihtiyacı olan ham 

(filtrelenmiş) ve tasfiyeli suyun üretimi ve dağıtımı yapılmaktadır.  Bu amaçla, 
Kızılırmak havzasında bulunan 5 adet derin kuyudan çekilen ham su tesiste bulunan 
mekanik filtre, kum filtrelerinden geçirilerel “Filtrelenmiş Su” ve katyon 
değiştiricilerden geçirilerek (Reverz Ozmoz) “Tasfiyeli Su” (sertliği düşürülmüş sanayi 
suyu) üretilmekte, tesiste depolanmakta ve Mühimmat Komutanlığı içinde bulunan 
depolara pompalanmakta, buradan kendi cazibesiyle fabrika hatlarına verilmektedir. 

Kızılırmak Su Üretim Tesisine duvar yapımı, duvar üstüne jiletli tel örgü 
çekilmesi, güvenlik kamera sistemi kurulması ve aydınlatma sistemi kurulması konuları 
İşletmenin gündemini oluşturmaktadır. 

Müdürlüğün diğer şubeleri ise; Kaynakhane Şubesi, Tesisat Şubesi ve Tezgah 
Tamir Şubesidir. 

İnşaat Müdürlüğü; 
İnşaat Müdürlüğü faaliyetlerini İnşaat Şefliği ve Tarım Şefliği birimleriyle 

sürdürmektedir. 
MKE mülkiyetindeki toplam 158,7 bin m² yüzölçüme sahip 53 adet taşınmazın 

Kırıkkale Belediyesine devredilmesine karşılık yine MKE mülkiyetinde bulunan 4 
bitişik adalara her biri bağımsız bölüm brüt 132 m² olacak şekilde toplam 564 daire ile 
420 ada içinde 1.200 m² taban alanı, 4.700 m² imşaat alanı olan bir sosyal tesisin 
Kırıkkale Belediyesi’nce yapılmasına ilişkin imzalanan protokol gereği 12.09.2016 
tarihine kadar lojmanların tamamı boşaltılarak Belediyeye teslim edilmiştir. 

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Müdürlüğü; 
1 Müdür, 1 mühendis ve 1 Teknikerden oluşan personeliyle işletmede iş 

güvenliğinin sağlanması, iş kazalarının yaşanmaması için önlemler alınması, çevre 
mevzuatı kapsamında sorumlulukların yerine getirilmesi faaliyetleri yapılmaktadır. 

İdari İşler Müdürlüğü; 
4 adet arazöz, 1’er adet merdivenli arazöz, su ikmal aracı ve klavuz aracından 

oluşan araç parkıyla çıkabilecek her türlü yangına karşı görev yapan personelin teknik 
eğitimlerine önem verilmekte olup bedensel aktivelerinin zinde tutulması için  program 
dahilinde spor yapmaları sağlanmaktadır. 

Her biri 608 m² lik 1’i açık 1’i kapalı 2 adet antreposu olan Nakliyat ve Cer 
Atölyesinde bulunan 1 adet dizel lokomotif ile gelen malzemelerin demiryolu ile 
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dağıtımı, 2 adet greyder, 2 adet traktör kepçe, 1 adet forklift, 1 adet TIR ile Kurumun 
ünitelerine nakliye hizmeti verilmektedir. 

Akaryakıt İstasyonu; 
1940’lı yıllarda işletmeye alınmış olan akaryakıt istasyonunun ekipmanlarının 

ekonomik ömürlerini doldurmuş olması nedeniyle mevcut standartlara ve 
yönetmeliklere uygun yeni bir akaryakıt istasyonu yapımı işi 2017 yılında tamamlanmış 
olup hizmete alınmıştır. 

Buhar, sertliği düşürülmüş su, ham su ve elektrik İşletmenin üretim kalemlerini 
oluşturmaktadır. 

İşletme Müdürlüğü’nün 2016 yılı buhar üretimi ile elektrik ve su üretimleri, 
program ve geçen yıl gerçekleşmeleri ile karşılaştırılarak aşağıda gösterilmiştir. 
Tablo:40-Destek Tesisleri Müdürlüğü Üretimleri 

Üretim Türü Ölçü 
2015 Yılı 2016 Yılı Gerçekleşme (%) 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen Programa 2015’e 
  Göre göre 

Buhar Ton 72.150 80.000 73.753 92 102 
Sertliği Düş.Su m3 51.651 78.050 63.332 81 123 
Hamsu m3 567.692 1.142.500 1.014.372 89 179 
Elektrik Kwh 26.602.623 31.590.000 26.238.707 83 99 

- Doygun buhar üretimi son beş yıl içinde 61-74 bin ton arasında gerçekleşmiştir. 
2016 yılında geçen yıla göre %2 artışla 73,8 bin ton olarak gerçekleşen buhar üretimi 
tesis kapasitesinin %77’si düzeyindedir. 

Buhar üretiminin maliyetini etkileyen unsurlardan biri tasfiyeli su kullanımıdır.  
Mühimmat ve Ağır Silah-Çelik Fabrikalarının ısıtma sitemlerinin 2012 yılı sonunda 
yenilenmesi sonrasında kayıplar en aza indirilmiş, kondens geri dönüşleri %4’ten 
%75’li seviyelere çıkarılmıştır. 

- 2015 yılında 568 bin ton olan ham su üretimi son beş yılın en düşük seviyesinde 
gerçekleşmiştir.  2016 yılında ise, %79 artışla ham su üretimi 1 milyon m³ e yükselmiş, 
tasfiyeli su üretimi de geçen yıla göre %23 artışla 63 bin m³ olarak gerçekleşmiştir. 
Silah, Barut Fabrikaları ile Pirinç Fabrikası Fesih Müdürlüğü ve Kırıkkale Hurda 
Müdürlüğü daha önce ham suyu kendi imkanlarıyla üretmekte iken 2016 yılından 
itibaren Destek İşletmelerinden almaya başlamışlardır.  Bunun sonucu olarak su 
tüketiminde artış olmuş ve kapasite kullanım oranları ham su’da %78’e yükselmiş, 
tasfiyeli su’da ise %14 olmuştur.  

Ham su ve tasfiyeli su üretim kapasiteleri Ağır Silah ve Çelik Fabrikası 
bünyesinde yapımı devam eden Çelikhanenin devreye alınması ile ihtiyaç duyulacak 
suyu karşılayabilecek düzeydedir.  

Destek İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 6 birimde toplam 69 adet makine, teçhizat, 
tezgah bulunmaktadır.  Bunların sadece 3 tanesi (2 adet Kızılırmak Su Üretim Tesisi ve 
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dağıtımı, 2 adet greyder, 2 adet traktör kepçe, 1 adet forklift, 1 adet TIR ile Kurumun 
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tesis kapasitesinin %77’si düzeyindedir. 
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Müdürlüğü daha önce ham suyu kendi imkanlarıyla üretmekte iken 2016 yılından 
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tüketiminde artış olmuş ve kapasite kullanım oranları ham su’da %78’e yükselmiş, 
tasfiyeli su’da ise %14 olmuştur.  
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1 adet itfaiye) 5 yaşın altında olup, 63 adedi 21 ve üzeri, 60 adedi  (%87’si) ise 30 ve 
üzeri yaştadır. 

Kurumun genel olarak üretim faaliyetlerinin değerlendirilmesi: 
 Dünya tarihinde savaşlar ve uluslararası sorunların devamlı gündemde olması 
Savunma Sanayini ülkelerin vazgeçilmez sektörlerinden biri haline getirmiştir. 
 Globalleşen dünyada askeri amaçlar ve uluslararası ilişkilerde değişen ve gelişen 
stratejiler karşısında Mühimmat Sektöründe de gelişen modern teknolojilerin tüm 
imkanlarından faydalanılarak çok farklı nitelik ve niceliklerde ürünlerin üretilmesine 
yönelinmiştir.  Bunun sonucunda sektördeki imalat yönetiminde, talep seyrine bağlı 
olarak hızlı gelişme ve yönlenmeler başlamıştır. Ancak, Bilim ve Teknolojideki büyük 
gelişmeler Mühimmat Sanayinde inanılmaz boyutlara ulaşarak konvansiyonel silahların 
dışında nükleer silahların, biyolojik ve kimyasal silahların doğmasına neden olmuştur.  
Bu türden top yekun kitle imha silahlarının uluslararası kararlar ile kullanılmasına 
yasaklar getirilmeye çalışılmış ise de ülkeler imkanları ölçüsünde bu türden silahlara 
sahip olma niyetlerini korumuşlardır. 

Türkiye’nin, Dünya coğrafyasındaki stratejik konumu nedeniyle Savunma ve 
Güvenlik ihtiyacı daima önemini korumuş ve buna paralel olarak modern konvansiyonel 
mühimmatların üretilmesi zorunlu görülmüştür. Bunun sonucunda konvansiyonel türde 
muhtelif uçak bombası, çeşitli çapta mühimmat ve parçaları, mayın ve roket harp 
başlıkları, bunlara bağlı olarak askeri ve sivil amaçlı patlayıcı maddeler yanında ilgili 
araç ve gereçlerinin üretimini yapan Kuruluş, konusunda bilgi birikimi ve deneyimi ile 
ülke Savunma Sanayinde önemli bir konuma sahiptir.  Ancak, Kurumun, 2007-2015 
yılları arasında ülke savunma ve havacılık sanayi cirosu içerisindeki payı azalan bir seyir 
takip ederek %15’li seviyelerden %5’in altına düşmüştür.  Rakip üretici firmaların 
patent ve lisans haklarına sahip oldukları, geniş yelpazede yüksek teknoloji ürünleri ile 
yer aldığı sektörde Kurumun, savunma sanayi pazarına konvansiyonel ürünlerle erişim 
olanakları giderek azalmaktadır.  
 Genel olarak sorunların detayına inildiğinde; 
 - Bazı Fabrikalarda, yeni yatırımların gerçekleştirilememesi nedeniyle, eskimiş 
ve ekonomik ömrünü tamamlamış tezgâhlarla çalışılması ve ayarlarının hassasiyetle 
yapılamaması, bunların ileri teknoloji uygulamalarına elverişli olmaması, çağdaş üretim 
yönetimi ilke ve tekniklerinin yeterli seviyede kullanılamaması, malzeme ve üretim hattı 
kullanımına bağlı olarak hata ve fire oranlarının yüksek değerlere ulaşması, emek yoğun 
teknoloji gereği yüksek maliyetle ve düşük verimle çalışılması, nitelik ve nicelik 
itibarıyla iş gücü yetersizlikleri yanında kalifiye eleman azalması, bu nedenle bazı 
ürünlerle ilgili üretim yeteneğinin kaybolması, işçilik puantajlarının hassasiyetle kayıt 
altına alınamaması, gelişen şartlar altında sağlıklı iş-zaman etütleri ile tezgâh-üretim 
özelliği esas alınarak üretim birim zamanlarının tekniğine göre tespit edilememesi, 
uygun takım, aparat, mastar seçim ve tedavisinde hatalar olması, eski teknolojili 
tesislerde enerji (elektrik, su, buhar, gaz vb) girdilerindeki kayıpların asgari seviyeye 
çekilememesi gibi sorunlar görülmekle birlikte modernizasyon yatırımları 
gerçekleştirilen fabrikalarda bahis konusu sorunların belirli oranda giderildiği, 
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 - Genelde siparişe bağlı üretim faaliyetlerinde, çoğu fabrikada siparişlerin; 
kapasite kullanımı açısından yeterli miktarda olmaması, siparişlerin yıllara sâri 
alınamaması, geç verilmesi, kısa sürede istenilmesi, zaman içerisinde sözleşmelerde ön 
görülen miktarların değiştirilmesi ve bunlara bağlı olarak Kurumun üretim planlaması 
ve faaliyetlerini sağlıklı gerçekleştirememesi, geleneksel ürünlerle sınırlı kalınması, 
teknolojik alt yapının ana müşteri TSK’nın ihtiyaçlarına göre belirlendiğinden sipariş 
kadar üretim yapılabilmesi, stratejik olarak belirlenen ancak siparişi alınmayan üretim 
hat ve tesislerin işletme giderlerine katlanılması, üretimde kullanılan direkt ilk madde 
ve malzemelerin sözleşme yapıldıktan sonra ya da kısıtlı bir süre önce temininin 
istenilmesi, mevcut stoklardaki yarı mamul ve malzemelerin kullanılmasında 
güçlüklerle karşılaşılması gibi teknik ve idari sorunlar nedeniyle yurt içi ve yurt dışı 
tedariklerde ve sonuçta üretimde meydana gelen gecikmeler, siparişlerin geç teslim 
edilmesi sonucu maruz kalınan gecikme cezaları, yan sanayinin yeterince 
kullanılamaması, siparişe bağlı mamul ürün teslimlerinde testlerde şartnameye bağlı 
cihaz ve norm sorunları yaşanması, sözleşme hükümlerinde ana fonksiyonun dışında 
çok detay kriterlerde sorunlar yaşanması, uç mamul üreten fabrikalarda diğer 
fabrikalardan temin edilen kısmi komple veya ara girdilerin zamanında alınamaması, 

- MSB tarafından Kurumdan tedarik edilmesi planlanan, TSK’nın yılları sâri 
ihtiyacı silaha/mühimmata ait malzeme, komple ve alt komplelerin 
yurtiçinden/yurtdışından tedarikinin uzun zaman alması nedeniyle sözleşme 
imzalanmadan önce temini için MKE Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun kararı ile 
Fabrika Müdürlüklerine yetki verilerek stok sipariş açılma durumunda kalınması, 
 - AR-GE faaliyetleri için gerekli olan şartların (strateji, nitelikli personel, 
malzeme, laboratuar, finansman vb) yeterince oluşturulamaması, çalışma sonuçlarının 
değerlendirilmesinde güçlüklerle karşılaşılması, AR-GE projelerinde sonradan 
gündeme gelen resim ve şartname değişikleri, yeni ürünlerin AR-GE bazında 
yürütülmesi ve süresinde ürün/üretim hattı kalifikasyonu yapılamadığından veya tekrar 
kalifiye edilmesi gerektiğinden problem ve gecikmelerin yaşanması, TSK’nın AR-GE 
yapılarak üretime dönüştürülecek silah ve mühimmat sistemlerinde yetersiz sipariş 
verilmesi yanında sürelerinin de kısaltılması,  
 - Stratejik ürünler üretilmesi karşısında Kamu İhale Kanunu ilgili hükümleri 
nedeniyle üretimle ilgili ihalelerin gerçekleştirilmesinde yöntem ve zaman sorunları ile 
karşılaşılması, gibi hususlar ile ilgili, son yıllarda gelişmeler olmakla birlikte, sorunların 
genel anlamda önemini koruduğu, kapasite kullanımı yüksek, kaliteli, verimli ve güvenli 
üretim faaliyetinde bulunulması yönünde modern teknoloji ve yöntemlerden daha fazla 
istifade edilerek çok daha ileri seviyelere ulaşılması gerekmektedir.  
 Ülke savunma ve güvenliğine dönük olarak Silahlı Kuvvetlerin, silah ve 
mühimmatının önemli bölümünü yıllardır karşılayan MKE Kurumu, ayrıca demir-çelik, 
kimya ve makine imalatı gibi pek çok sektöre öncülük ederek ülke sanayinin ve 
ekonomisinin gelişiminde büyük katkıda bulunmuştur.  Ancak, kuruluşun halen iştigal 
ettiği sivil amaçlı üretim konularında son yıllarda Türkiye’de özel sektörce önemli 
yatırımların yapılmış olması, bunların çağdaş üretim yönetimi ilke ve tekniklerine göre 
faaliyetlerini sürdürmesinin ciddi bir rekabet ortamı yarattığı, kuruluşun her türlü 
üretimi yapabilecek entegre yapısı ile bu ortamda rekabetinin gittikçe azaldığı ve 
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ekonomisinin gelişiminde büyük katkıda bulunmuştur.  Ancak, kuruluşun halen iştigal 
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faaliyetlerini sürdürmesinin ciddi bir rekabet ortamı yarattığı, kuruluşun her türlü 
üretimi yapabilecek entegre yapısı ile bu ortamda rekabetinin gittikçe azaldığı ve 

 

 
 

fabrikaların bir bölümünün kaynak tüketen bir konuma geldiği gözlenmektedir. 
Günümüz üretim stratejilerinde entegre üretim yapısının terk edildiği görülmekte, 
maliyetlerin aşağıya çekilebilmesi için, düşük maliyetle üretim yapabilme özelliği 
nedeniyle yan sanayi ile entegre bir üretim planlamasına gidilmesi ön plana çıkmaktadır. 
Diğer taraftan Kuruluş’ta genel olarak üretim tesislerinin çok geniş alanlara yayıldığı ve 
çok sayıda büyük hacimli binalarda faaliyet gösterildiği, bu durumun ise genel giderleri 
yükselttiği, iş akışı ve koordinasyonunda olumsuz etkileri olduğu görülmektedir. 

Gerek ülke gerekse Dünya sanayilerindeki gelişmeler ve değişimler ışığında; 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli katkı oranını 
yükseltmek ve savunma sanayi pazarından daha büyük pay almak için, MKE 
Kurumu’nun kısa, orta ve uzun dönemdeki stratejisinin tespiti ile gerekli planlamaların 
yapılması büyük önem kazanmıştır.  Bilgi birikimi, deneyimi ve askeri amaçlı üretim 
tesisleriyle ülke savunma sanayinde ağırlığı olan MKE Kurumu’nun geleceğe dönük 
beklentilerinin karşılanmasını sağlayacak yeniden yapılanma süreci 29.12.1997 tarih ve 
239 sayılı YKK çerçevesinde başlatılmıştır.   

Yeniden yapılanma düşüncesi ışığında; Savunma Sanayine direkt veya dolaylı 
olarak üretim yapmayan fabrikaların bünyeden çıkarılması, kalan kuruluşların ise 
modernize edilerek daha üretken ve dinamik bir yapıya kavuşturulması ana politika 
olarak kabul edilmektedir.  Bu kapsamda; mevcut savunma sanayi teknolojilerinin 
yenilenmesi ve yeni savunma sanayi ürünlerinin üretilmesi için gerekli olan AR-GE 
çalışmalarına ve yatırım projelerine kaynak sağlanabilmesi, tüm çaba ve zamanın 
savunma sanayi faaliyetlerine teksif edilebilmesi, nitelikli personel istihdamı ve esnek 
işletmecilik politikaları amaçlanmaktadır.  

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne silah, mühimmat, araç ve gereç üretme görevini 
üstlenmiş MKE Kurumu’nun yukarıda açıklanan kararlar doğrultusunda verimli, kaliteli 
ve yüksek teknoloji kullanan bir yapıya kavuşması için başlatılan ancak yeterli ilerleme 
sağlanamayan yeniden yapılanma çalışmaları kurumun geleceği bakımından önemli bir 
basamak olarak gözlenmektedir. 

Ülkenin bulunduğu coğrafyada stratejik konumu ve jeopolitik özelliği 
dolayısıyla, modern sistemlerde donatılmış silahlı kuvvetlere ve ileri teknoloji içeren 
savunma sistemlerine sahip olmayı gerektirmektedir.  Savunmanın ilkesinde olan 
caydırıcılık daima hazır ve güçlü olmayı gerektirmektedir. Ancak küresel ve bölgesel 
dengeler çeşitli ittifakları da oluşturmaktadır.  Diğer yandan dünyada küreselleşme 
düşünceleri önem kazanıyor olsa da ülkelerin sahip olduğu ekonomik ve siyasi 
etkinliğin temelinde savunma sanayinin gücü yatmaktadır. Bu bakımdan bütün ülkeler 
savunma sanayi alanında öncelikle kendi imkân ve kabiliyetlerini kullanarak güçlü bir 
savunma sanayinin temellerini kendi ülkelerinde tesis etme çabası içerisinde 
bulunmaktadır.  Türkiye’de de kamu kuruluşu olarak tek olan Kurum, bu misyonu 
üstlenmiştir.  
 Bu çerçevede; üretim faaliyetinde aktivitesinin büyük bölümünü resmi siparişlere 
sarf etmekte olan ve çeşitli teknolojilerde büyük sanayi tesislerine sahip Kurum’da, 
kapasite kullanımı talep cinsine bağlı olarak fabrikalar itibarıyla değişkenlik 
göstermektedir.  Genel olarak Kurum’un modern teknoloji ve yöntemler kullanılarak 

199Sayıştay   



 

 
 

kapasite kullanımı yüksek, kaliteli, verimli ve güvenli bir üretim faaliyetinde bulunması 
çok önemli olmaktadır. Bunun için; yerli katkı oranının yükseltilmesi, savunma sanayii 
pazarından daha fazla pay alınması yönünde uzun vadeli ve düzenli bir seyir gösteren 
üretim stratejilerinin yeterli düzeyde uygulanması, ekonomik ve teknolojik ömrünü 
doldurmuş üretim hattı makinalarının modernizasyonlarının etkin bir şekilde 
sürdürülmesi ve yeni yatırımların zamanında tamamlanması, dünyadaki mühimmat ve 
silah sistemlerindeki değişmelerin ve gelişmelerin yakından izlenerek araştırma, 
geliştirme ve ürün tasarımı faaliyetlerine etkinlik kazandırılması, yararlanılamayan 
tezgah kapasitelerinin askeri üretim dışında gerekli ayarlamalarında yapılarak iç ve dış 
pazarlara yönelik üretim yaptırma yada ekonomiye kazandırılması imkanlarının 
araştırılması gerekmektedir.  Diğer yandan, Ülke savunmasına her an hazır olma 
anlamında, hareketli üretim/satış/stok seviye ve dengelerinin korunarak, tesislerin daima 
belirli oranda çalışır tutulması önem kazanmaktadır. 

Ülke savunması ve güvenliğine yönelik olarak stratejik hafif ve ağır silah 
mühimmatı, roket, yüksek patlayıcılar, uçak bombaları gibi mamuller yanında bazı 
ürünlerde özel sektörle de rekabet içerisindeki kuruluşun modern teknoloji ve 
yöntemleri kullanarak kapasite kullanımı yüksek, kaliteli, verimli, güvenli, katme değeri 
yüksek ve sektörde fark yaratan ürünlerin üretilmesi mevcudiyetinin idamesi açısından 
önem arz etmektedir. 

Son yıllarda, bazı modernizasyon çalışmaları ve yeni yatırımların işletmeye 
alınması ile birlikte bazı olumlu gelişmeler olmakla beraber yukarıda detaylı ifade 
edildiği üzere, teknik altyapı sorunları yanında sipariş temini de (iç ve dış pazar) çok 
önemli olmaktadır. Fabrikaların tüm üretim hatları göz önüne alınarak ortalama değerler 
itibarıyla Kapasite Kullanım Oranları %9 ile %93 arasında değişim göstermektedir.    

Netice itibarıyla, bilgi birikimi, deneyimi ve askeri amaçlı üretim tesisleriyle ülke 
savunma sanayinde ağırlığı olan MKE Kurumu’nun 1997 yılında başlatılan yeniden 
yapılanma çalışmalarına nihai bir şekil verilerek alınacak radikal kararlar çerçevesinde 
hareket edilmesi zorunluluk haline gelmiştir. 

Üretim faaliyetleri ile ilgili diğer değerlendirmeler: 
 MKE Kurumunun yurtdışı savunma sanayi kurum/kuruluşları ile yapmakta 
olduğu işbirliği ve pazarlama çalışmaları kapsamında çeşitli ülkelerde silah ve 
mühimmat üretim tesisleri kurulması yönünde teklifler sunulmakta, projeler 
yürütülmektedir. Bu çerçevede yurtdışında yerleşik kurum/kuruluşlar ile teknik yardım 
ve desteği de kapsayan teknoloji transferi sözleşmesi imzalanmıştır/imzalanma 
aşamasındadır. Söz konusu sözleşmeler tesis makine ve ekipman, kurulum, soğuk 
çalıştırma, işletmeye alma, performans testleri, teknik destek, denetleme 
(supervizörlük), eğitim, dokümantasyon, teknik bilgi (know-how) ve detaylı 
mühendislik dokümanları kalemlerini içermektedir. Yine, projeler için yurt dışı yerleşik 
bir firmadan detay mühendislik dokümanları, TDP, MDP, makine ve ekipman 
şartnameleri, bina inşaatlarının devamı süresince danışmanlık hizmetleri alınmaktadır.  

Söz konusu işin mahiyeti ve özelliği ile geçmiş yıllarda teknoloji transferi ile 
yurtdışı yerleşik firmalardan temin edilen tesis projelerinde yaşanan tecrübeler dikkate 
alındığında; Kurum tarafından tesis kurmaya yönelik teklif/sözleşme işlemlerinin, 
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sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, hüküm ve şartlarının (kapsam, tarafların 
yükümlülükleri, garanti, bakım-onarım, fesih vb.) titizlikle belirlenerek faaliyetlerin 
yürütümü sırasında herhangi olumsuz bir durum ile karşılaşılmaması yada ileride 
Kurum aleyhine doğabilecek her türlü teknik, idari, hukuki ve mali sorumluluklardan 
imtina edilebilmesi için uyulacak usul ve esasların yer aldığı bir düzenleme 
yapılmasında yarar görülmektedir.  

Öte yandan, tesis kurma sözleşmeleri kapsamında mal, hizmet ve yapım işleri 
MKE Kurumu tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) 
bendi uyarınca yapılacak ise savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili 
olduğuna veya gizlilik içinde yürütüleceğine dair ilgili bakanlık tarafından karar 
alınması gerekmektedir.  

Yabancı bir ülkede tesis kurma projesine ilişkin 02.05.2012 tarih ve 154 no.lu 
Yönetim Kurulu Kararında; projenin gizlilik maddesi ile bağlantılı olarak Kamu İhale 
Kanununun “İstisna Kapsamında Mal/Hizmet Alımı” hakkındaki 4734 sayılı 3 (b) 
maddesi gereğince alt yükleniciler, makine ekipman tedarikçileri doğrudan temin 
yöntemi ile seçilerek değerlendirmeye alınacağı ifade edilse de, projeye yönelik ilgili 
Bakanlıktan çerçeve kararı alınmamıştır.  

Proje için ilgili Bakanlıktan savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili 
olduğuna veya gizlilik içinde yürütüleceğine dair çerçeve kararı alınmadan, sözleşme 
kapsamında Kurum ihtiyacı ve/veya müşteri talebine binaen yapılan mal ve hizmet 
alımları ile yapım işlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) 
bendi kapsamında yapılmaması gerekmektedir. 

Tüm bu bilgiler ışığında, savunma sanayii gibi stratejik öneme sahip sektörde, 
Kurumun teknik ve teknolojik altyapısı, pazar payı, kısa, orta ve uzun vadeli 
üretim/yatırım ve pazarlama stratejisi dikkate alınmak suretiyle teknoloji transferinin 
usul ve esaslarını teknik, idari, mali ve hukuki açıdan düzenleyen bir mevzuata ihtiyaç 
duyulmaktadır.  

Kurum bu güne kadar; 
- Suudi Arabistan’da “Çift Bazlı Roket Yakıt Üretimi ve AR-GE Tesisi” 

kurulması için, Suudi Arabistan Krallığı Savunma Bakanlığı’na bağlı NCMS (Natıonal 
Company for Mechanical Systems) firması ile 26.04.2012 tarihinde imzalanmış olup 
sözleşme bedeli 38,9 milyon EUR’dur. 

-  26.04.2012 tarihli sözleşmenin devamı niteliğinde 60 mm, 81 mm ve 120 mm 
“Havan Sevk Barutu Üretim Tesisi”, 

-    Katar’da kurulacak “Hafif ve Ağır Silah Mühimmatı Tesisi”, 
-    Umman Sultanlığında “Hafif Silah Mühimmatı Üretim Tesisi” kurulması 
-  Suudi Arabistanda “Kapsül ve Ecza Üretimi Teknik Asistanlık Hizmeti” 

verilmesi, 
- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nde  “Uçak Bombası Üretim Tesisi” 

kurulması, ve 
-   Ürdün’de “Kovan ve Mermi Üretim Hattı” kurulması, 
yönünde Kurumun yaptığı girişimler kısmen de olsa başarılı sonuç vermiştir. 
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AR-GE Faaliyetleri: 
 Kalkınma Planları, Uzun Vadeli Strateji ve Orta Vadeli Programlarda yer alan,  
“Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçişin Sağlanması 
İlkeleri” içerisinde Savunma Sanayi ile ilgili olarak; 

“İhtiyaçların güvenli ve istikrarlı bir biçimde milli imkânlarla karşılamak üzere 
rekabetçi, kendine yeten, esnek, ülke sanayi ile bütünleşmiş, ortak tasarım ve AR-GE 
alanlarında uluslararası işbirliği çalışmalarına etkin katılım sağlayan bir yapıda üretimin 
gerçekleştirilmesi ve bunun için gerekli altyapı ile teknolojik ve yönetsel kabiliyetlerin 
kazanılması temel hedeftir.”  ilkesine yer verilmiş olup bununla sektörün önemi açıkça 
ifade edilmiştir.  

Savunma Sanayi ile ilgili ihtiyaçların, önceliklerin ve potansiyelin belirlenmesi 
maksadıyla, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun 10.03.2005 tarihli kararları 
çerçevesinde;  
 “Kamu kuruluşlarının ve savunma sanayinin ihtiyacı olan milli olması zorunlu 
ve kritik sistemlerin gelecekte ülkemizde üretilmesine yönelik olarak sistem altyapısı ve 
yetenek altyapısı geliştirme proje konularının belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve 
savunma ihtiyaçları ile sivil ihtiyaçların ülkemizin bilim ve teknoloji stratejisi dâhilinde 
birleştirilmesi, Türk Savunma Sanayinin teknolojik kabiliyetlerinin geliştirilmesi 
suretiyle yerli sanayiden istifade imkânının artırılması ve yurt dışına bağımlılığın en aza 
indirilmesi, projelerin ülke genelinde sanayi, üniversite, araştırma kuruluşları, 
KOBİ’lere aktarılması ile ülke çapında teknoloji ve üretiminin yaygınlaştırılması, top 
yekûn sanayinin yurt dışı rekabet gücünün artırılması, nitelikli insan gücü oluşturulması 
için çalışmalar yapılması.” 

hedefleri belirlenmiştir. 
 Bu hedefler paralelinde; Kurum ve ülke kaynaklarının, kalite, standart, katma 
değer, randıman, kapasite ve performans artırımı, maliyetlerin azaltılması, ürün, yöntem 
ve teknoloji geliştirilmesi ilkeleri doğrultusunda rasyonel ve etkin bir şekilde 
değerlendirilmesini sağlamaya yönelik olarak AR-GE projeleri planlanması önem arz 
etmektedir. 

Kurumca, kuruluş amacına uygun olarak, savunma sanayi ürünlerinin gelişen 
teknolojiye paralel doğrultuda üretilmesi için gerekli AR-GE çalışmalarını planlamak, 
mevcut ürünlerin geliştirilmesine veya yeni ürünlere yönelik teklif edilen projeleri 
değerlendirme, yürütme, iştirak etme ve koordinasyonunu sağlamaya yönelik faaliyetler 
29.12.2009 tarihinde yürürlüğe giren Araştırma ve Geliştirme Yönergesi çerçevesinde 
sürdürülmektedir.  Yönetim Kurulu’nun 23.06.2016 tarih ve 219 sayılı kararı ile AR-
GE ve Teknoloji Dairesi Başkanlığı’na, NATO Faaliyetleri Şube Müdürlüğünün 
eklenmesiyle bağlı şube sayısı 5’e yükseltilmiştir. Diğer 4 Şube Müdürlüğü; Ürün ve İş 
Geliştirme, Enerjik Malzemeler - Roket ve Füze Projeleri, Silah ve Mühimmat Projeleri 
ve Sistem Mühendisliği Şube Müdürlükleri olup Başkanlık bünyesindeki 39 personelin 
33’ü (%82’si) AR-GE Mühendisi olarak görev yapmaktadır.  Bu sayı Genel Müdürlükte 
toplam 173 adet mühendisin %19’unu oluşturmaktadır.  Oransal olarak en fazla AR-GE 
mühendisi istihdam eden fabrikalar; Silah Fabrikası (toplam mühendis sayısının %28’i 
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(11 adet)) ve Mühimmat Fabrikası (toplam mühendis sayısının %26’sı (25 adet)) 
olmuştur. 

Bahse konu AR-GE çalışmaları, Fabrikalarda üretilmeyen silah, mühimmat ve 
sevk maddelerinin geliştirilerek üretilmesi için; prototip/pilot kafile çalışmaları dahil 
yapılan her türlü proje, mühendislik, laboratuar ve atölye çalışmalarını içermektedir. 

Çalışma Yöntemi;  
2008 yılından sonra yürütülen projelerde; modern proje yönetim felsefesine 

uygun olarak gereksinim analizi ve sistem ihtiyaçlarının belirlenmesi aşamasından 
başlanarak kavramsal tasarım, sistem tasarımı, ön tasarım, kritik tasarım aşamaları 
gerçekleştirilmiş ve tasarım doğrulama faaliyetlerine müteakip kalifikasyon süreçleri 
yürütülmüştür. Bu yöntemle bu güne kadar, tamamı kurumun ihtiyaçları doğrultusunda, 
AR-GE niteliği olan, teknolojik, yenilikçi, katma değer artışı sağlayan, ürün çeşitliliği 
yaratan ve verimliliği artıran Kurumca projelendirilen; “155 mm Uzun Menzilli 
Mühimmat”, “Nüfuz Edici Bomba”, “Manga Tipi Keskin Nişancı Tüfeği (MPT-76)”, 
“Modern Piyade Tüfeği (MPT-55)” ve “35 mm Patlayıcı Zinciri (Parçacıklı Mühimmat) 
Geliştirilmesi ve Tapa Entegrasyonu” projeleri özgün tasarımlar yapılarak başarıyla 
tamamlanmıştır.  Bu projelerin dışında; “Modern Makinalı Tüfek Projesi”, “105 mm 
Havadan Taşınabilir Hafifletilmiş Çekili Obüs Projesi”, “35 mm Parçacıklı Mühimmat 
Geliştirme Projesi”, “Plastik (polümer) Bağlı Patlayıcı Projesi - (DUPAT)” kurumun 
başarılı sonuçlar aldığı projelerdir.  

2016 yılında 5’i Mühimmat Fabrikası ile ilgili olmak üzere toplam 10 proje 
kapatılmış ve 9 proje tamamlanmış olup; Sözleşmeli olarak yürütülen 13 adet proje (11 
adet sözleşmeli, 2 adet SANTEZ), Fabrikalarda yürütülen 81 adet AR-GE projesi olmak 
üzere toplam 94 adet proje ve 21 adet İş Geliştirme safhasında olan proje çalışmaları 
yürütülmektedir. Ayrıca, 1 adet NIAG Alt Grup Çalışması gerçekleştirilmiştir.  

Fabrikalarda yürütülen 81 adet projenin %25’i (20 adet) Mühimmat Fabrikasına 
ilişkindir. Gazi F,şek Fabrikası 13 proje, Kapsül Fabrikası 11 proje ve Barutsan Roket 
ve Patlayıcı Fabrikası 10 proje ile sıralamada yerlerini almıştır. 

Tamamlanan Fabrika AR-GE Projeleri; 
- Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü’nce yürütülen; “25 mm Kovan Boyası”, “120 

mm MOD236 A1 Aydınlatma Mühimmatı”, 
- Barut Fabrikası Müdürlüğü’nce yürütülen; “DB” ve Muadili Kaplama Ajanı,” 

Projesi, 
- Kapsül Fabrikası Müdürlüğünce yürütülen; “Can Salı Duman Kandili” Projesi, 

“Dalgıç Çağrı Duman Kandili Projesi, “MK1 MOD 0 Elektrikli Kapsül” Projesi, 
“MK18 Fünye” Projesi, “OC Gaz Spreyi” Projesi,yıl içinde bitirilen projelerdir.  

Yine yıl içinde, “Ateş Destek Uygulamaları İçin Hedef Tayininde İleri 
Teknolojiler (SG-201)”  konulu NIAG Alt Grup çalışmaları tamamlanmıştır. 

Personel - Eğitim; 
AR-GE personeli, silah/mühimmat tasarımı, iç-dış terminal balistik, tasarım ve 
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simülasyon konularında ciddi ve kapsamlı eğitim programlarına tabii tutulmaktadır.  Bu 
kapsamda, moderm proje yönetim felsefesine uygun, yeterli ve verimli AR-GE altyapısı 
tesis edilmiş ve bu amaçla gerekli yazılım, donanım ve test ekipmanlarının/cihazların 
belirlenerek kurum genelinde temin edildiği ve bunların eğitimlerinin verildiği 
görülmektedir.  Bugüne kadar; Katı Modelleme, Dinamik Analiz, Yapısal Analiz, Uçuş 
Dinamiği ve Dış Balistik, İzlenebilirlik Programlarına yönelik eğitimler 
tamamlanmıştır.  İhtiyaç duyulması halinde yeni eğitim konuları programa alınmaktadır.  

Mühimmat ve silah sistemlerindeki değişim ve gelişmelere yönelik her türlü 
literatürü takip edebilecek, araştırma, geliştirme, ürün tasarımı ve tatbikatı konularında 
etkin ve güçlü bir AR-GE organizasyonu oluşturulmasının önemli olduğu aşikârdır.  

Alt yapı ; 
Kurumdaki yeniden yapılanma faaliyetleri kapsamında, AR-GE’ye etkinlik 

kazandırılması ve AR-GE biriminin aktif ve güçlü hale getirilmesi amacıyla merkez 
teşkilatındaki AR-GE birimi (AR-GE ve Teknoloji Dairesi Başkanlığı) yeni bir 
organizasyona kavuşturulması, çağdaş bir AR-GE altyapısı oluşturulmasına yönelik 
personel ile yazılım, donanım ve test ekipmanı/cihazlar temin edilmesi çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. 

MKE Kurumu, Ulusal Savunma Sanayi içerisinde kamu kuruluşu olarak stratejik 
önemi nedeniyle özel bir konuma sahiptir.  Ülke Savunma Sanayinin en büyük ve köklü 
kuruluşu olan Kurum AR-GE projeleri yoluyla bilgi ve teknolojisini arttırmayı ve her 
türlü silah ve mühimmat sistemini tasarlayıp üretebilecek altyapıyı kazanmayı 
hedeflemektedir.   

2016 yılında AR-GE giderleri bir önceki yıla göre %8 azalışla ve programın 
%50’si oranında 15, 4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  Mühimmat Fabrikasının AR-
Ge gideri %29 artışla 4,4 milyon TL olmuştur.  Bu gider tüm AR-GE giderleri 
toplamının %29’unu oluşturmaktadır. 

Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda, AR-GE niteliği olan teknolojik, yenilikçi, 
özgün, üretimde katma değeri ve verimliliği artıran ve tamamen modern proje yönetim 
ilkeleri çerçevesinde yürütülen 10 adet proje, MSB ve SSM tarafından 
desteklenmektedir.  

SSM tarafından desteklenen projelerden ALTAY ve Modern Piyade Tüfeği 
Projeleri Üretim Yönetimi ve Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 
koordinatörlüğünde yürütülmektedir.   

Kurum, üniversite sanayi işbirliği çalışmaları kapsamında toplam 29 Üniversite 
ve 1 Enstitü ile işbirliği ve gizlilik sözleşmeleri imzalamıştır. 

Bu işbirliği çerçevesinde Kurumun katılımcı kuruluş olarak yer aldığı 4,9 milyon 
TL bütçeli 19 adet SAN-TEZ Projesi’nin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca desteklenmesi 
uygun bulunmuştur. Bu projelerden 17 adedi tamamlanmıştır. 

MKE Kurumu ile üniversiteler arasında SAN-TEZ Projesi aracılığıyla yapılacak 
işbirliğinin temel hedefleri;  

-Üniversite, sanayi, kamu işbirliğini kurumsallaştırmak,  
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-Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri 
geliştirilmesini desteklemek,  

-Ülkenin dünya pazarında rekabet gücünün yükseltilmesine katkıda bulunmak, 
-Üniversitelerde yapılan bilimsel çalışmaların ticari ürüne dönüşmesini 

sağlamak,  
-Nitelikli eleman sayısının artırılmasına yardımcı olmaktır.  
Desteklenmesine karar verilen SAN-TEZ proje giderlerine Bakanlık tarafından 

uygulanacak en yüksek hibe oranı %75 olup, toplam proje bedelinin %25’i katılımcı 
kuruluş tarafından nakdi olarak, projenin yürütülmesine yönelik test ve laboratuar 
çalışmaları gibi hizmetler ise projenin yürütüldüğü üniversite tarafından ayni olarak 
karşılanmaktadır.  

AR-GE destek mekanizmalarından faydalanmak, yurt içi kuruluşları AR-GE 
faaliyetlerinde kullanmak ve stratejik ortaklıklar oluşturmak amaçlı başlatılan 
çalışmalar çerçevesinde, SAN-TEZ kapsamında ortak çalışılmasında mutabık kalınan 
projeler müşterek hazırlıkla SAN-TEZ desteği amaçlı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığına sunulmaktadır. 

Kurumda mevcut personelin eğitim ihtiyaçları için her yıl talepler doğrultusunda 
program oluşturulmakta, bu kapsamda tamamlayıcı eğitim alınması gereken konular 
belirlenmektedir.  AR-GE merkez teşkilatı personelinin çok özellikli bir sektörde 
faaliyet gösteren Kurum çalışmalarına adaptasyonu için fabrikalarda yürütülen üretim, 
yatırım ve AR-GE çalışmaları ile ilgili bilgi ve tecrübe kazanmasına yönelik olarak proje 
bazında gerek üretim gerekse test aşamalarında merkez ofisten personel 
görevlendirilerek bir fiil faaliyetlere katılım sağlanmaktadır. Belirtilen projelerde 
doküman hazırlık, üretim, kalite kontrol, test, kalifikasyon faaliyetlerinde gerek 
fabrikalar bünyesinde gerekse arazi çalışmalarında sorumluluk alarak katılım 
sağlanmaktadır. 

Bilgi açığını kapatmak ve AR-GE süreçlerini hızlandırmak amacıyla 
Üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve özel sektör ile AR-GE aşamasında yoğun işbirliği 
yapılmakta, çağa ve modern AR-GE proje yönetim felsefesine uygun bir sistematik 
düzenlemeye ve işlerliğin fabrika düzeyine de entegre edilmesi yönünde çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

AR-GE Dairesi Başkanlığı’nın Kurum Yönetim Kuruluna son yıllarda arz ettiği 
gündem maddeleri konusunun yurt dışı görevlendirme ve teknik gezilerden oluştuğu, 
bunların önemli kısmının Kuruma kısa ve orta vadede doğrudan katkı sağlayacak, 
Kurum üretim ve yatırım faaliyetlerine yönelik AR-GE çalışmalarını kapsamadığı 
müşahede edilmiştir. Yurt dışı gezi ve incelemelerin özellikle Fabrika AR-GE 
Müdürlüklerinde görevli personelin katılımı ile Kurumun üretim ve yatırım 
faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilmesine özen gösterilmelidir. 

Silah ve mühimmata ilişkin pilot ölçekli AR-GE çalışmalarında mevzuat ve 
uygulama kısıtları dikkate alındığı zaman, söz konusu çalışmaların geleceğe yönelik 
süreklilik arz edip etmeyeceği belirsizdir.  
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Özellikle ürün geliştirme ve ticarileştirme, marka yaratma, yenilik ve patente 
ulaşma süreçlerinin yaşandığı alan AR-GE ve teknoloji geliştirme alanıdır. Bu alanı 
kısıtlamak yerine güçlendirmek kurumların hedefi olmalıdır. Kurumun AR-GE 
anlayışının bu hedef doğrultusunda sürekli gelişmeye açık ve inovatif yaklaşımla 
yönetilmesi ve bunun bir kültür haline getirilmesine gayret edilmelidir.  Bu nedenle,  

Kurumun AR-GE çalışmalarıyla ilgili olarak 2015 yılı Denetim Raporu’nda yer 
verilen;  

“Kurum bünyesinde gerçek ve tüzel kişilerle ortak çalışma yapılabilecek pilot 
üretim tesisi ve test altyapısı ile birlikte bir AR-GE çalışma merkezi kurulması ve ilgili 
Daire Başkanlığının çalışmalarının bu merkezde sürdürmesinin değerlendirilmesi”  

şeklindeki öneriye Kurum;  
“Kurumumuzda AR-GE kapsamında yürütülen tüm projeler AR-GE ve Teknoloji 

Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir. Kurumumuz bünyesinde AR-
GE Merkezinin kurulabilmesi kapsamında, Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım 
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 5746 Sayılı Kanun incelenmiş olup, söz konusu 
kanunda AR-GE Merkezi; “AR-GE ve yenilik projelerini veya sözleşme çerçevesinde 
siparişe dayalı olarak yürütülen AR-GE ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere 
kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanuni veya iş merkezi 
Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim 
şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde 
bulunan ve en az 15 Tam zaman eşdeğer AR-GE personeli istihdam eden, yeterli AR-
GE birikim ve yeteneğe sahip birimler” olarak tanımlanmaktadır. 

AR-GE merkezi tanımında görüleceği üzere, AR-GE Merkezi olma şartları 
arasında sermaye şirketi olunması koşulu yer almaktadır. Söz konusu koşul, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,  AR-GE ve Tasarım Merkezleri Daire Başkanlığı ile 
görüşülmüş, Kamu kuruluşu olmamız nedeniyle bu koşulu sağlayamadığımız 
belirtilmiştir. AR-GE Merkezi kurabilmemiz için öncelikle toplam sermayesinin en az 
%51’i özel kuruluşlardan oluşacak bir şirket kurmamız gerektiği ifade edilmiştir. Bu 
yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir.”  

şeklinde cevap vermiştir. 
Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik olarak; Kurumca AR-GE 

projelerine ayrılan kaynağın artırılarak sürekliliğinin sağlanması, gerçek veya tüzel 
kişilerle ilişkilerin Kurumun kısa, orta ve uzun vadeli amaçları doğrultusunda, proje 
bazında önceliklendirmeler, uzmanlık alanında rekabet ve objektiflik gözetilerek daha 
sağlıklı ve etkin bir şekilde yürütülmesini teminen bir AR-GE program stratejisi 
oluşturulmasının gerekli olduğu değerlendirilmektedir.  

AR-GE faaliyetlerinin Kuruma olan mali yükü dikkate alındığında yürütülen 
projelerden istenilen sonuçların zamanında alınması önem arz ettiğinden, AR-GE 
faaliyetleriyle ilgili Daire Başkanlığı bünyesinde iş akışının ve genel koordinasyonun 
gözden geçirilmesinde; Kurumun ihtiyaçları ve müşterilerin talepleri doğrultusunda, 
AR-GE niteliği olan teknolojik, yenilikçi, özgün, üretimde katma değeri ve verimliliği 
artıran, düşük maliyetli çözümler sunan proje fikirlerinin MKE Kurumu tarafından 
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gerçekleştirilmesi veya desteklenmesi kapsamında önceki dönemlerde yürütülen ve 
arşivlenen AR-GE çalışmaları irdelenmek suretiyle, stratejik plana da baz teşkil etmek 
üzere bir AR-GE programı hazırlanması; AR-GE nitelikli projelerin yürütümünde 
araştırmacı kurum/kuruluşların bilgi birikimi, tecrübe ve teknik altyapısından, bu 
kapsamda yeni başlayan Savunma Sanayi için araştırmacı yetiştirme programlarından 
azami ölçüde istifade edilmesi; Kurum merkez teşkilatı AR-GE birim personelinin 
yetiştirilmesi çerçevesinde fabrikalar başta olmak üzere savunma sanayi sektöründe 
çalışmış/çalışan deneyimli personelden hizmet içi eğitim almasında yarar 
görülmektedir.  

23-25 Mayıs 2012 tarihinde Unterlüss’de gerçekleştirilen çalışma grubu 
toplantısında ve 17-20 Eylül 2012 tarihinde yine Unterlüss’de gerçekleştirilen 
CEO/Genel Müdür düzeyinde yapılan toplantıda Kurum ile Rheinmetall Defence 
Grubunun Türkiye’de yerleşik ortak bir firma kurması hususunda mutabakata 
varılmıştır. 

Anılan ziyarette belirlenen ortak görüşler doğrultusunda Rheinmetall ile 
Türkiye’de yerleşik ortak bir firma kurulabilmesi amacıyla ortak bir çalışma 
başlatılmıştır. Bu çalışma kapsamında Türkiye’de kurulacak bir savunma sanayi 
firmasının izlemesi gereken prosedürün, kurulacak firma ile üretilmesi planlanan 
ürünlerin öncelik durumlarının, firmanın yerinin ve altyapısal özelliklerinin, muhtemel 
gelir ve kazançlarının, çalıştırılacak eleman gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla 
karşılıklı görüşme ve çalışmaların yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu 
kapsamda,  Rheinmetall Firması temsilcileri ile 23 Mart 2013 ve 25 Mayıs 2013 
tarihlerinde toplantılar gerçekleştirilmiştir. 
 2013-2016 yılları sürecinde gerçekleştirilen karşılıklı görüşme, toplantı ve proje 
grubu çalışmaları sonucunda Rheinmetall Waffe und Munition GmbH (RWM) 
Firmasının Türkiye’de yerleşik yerli bir firma kurması ve bu firmanın MKE ile ortak 
AR-GE firması kurulumunu gerçekleştirmesi hususunda mutabakata varılmıştır.    
 a) Anılan işbirliği kapsamında bugün gelinen noktada, kurulması planlanan şirket 
ile ilgili olarak öncelikle Kurumun Yönetim Kurulunda kabul edilmesi durumunda 
Yüksek Planlama Kuruluna sunulacak olan sözleşmelere temel olacak olan esasların 
belirlenmesi gerekmektedir. Bahse konu esaslar, Rheinmetall Waffe und Munition 
GmbH (RWM) Firmasının yönetim kurulu tarafından halihazırda kabul edilmiş 
bulunmaktadır. 
 b) Bu kapsamda, hem anılan firma yetkililerinin hem de Kurumun ilgili 
birimlerinin bir araya gelerek yapılan görüşmeler sonucunda, Kurumumuzun tabi 
olduğu yasa ve mevzuatlar göz önüne alınarak kurulacak olan ortak AR-GE şirketinin 
sözleşmelerine temel olan esaslar dahilinde kurulması planlanan şirkete ait ana 
sözleşmenin, ortaklık sözleşmesinin, stratejik iş planının (fizibilite raporunun) ve diğer 
alt sözleşmelerin hazırlanması planlanmıştır. 
 d) Bir sonraki aşama olarak, hazırlanacak olan tüm sözleşme ve dokümanların 
yine Yönetim Kurulunun onayına sunulması ve kabul edilmesi durumunda ise bahse 
konu şirketin kurulması için Yüksek Planlama Kurulunun onayına gidilmesi 
planlanmaktadır. 
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 - İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri: 
4857 sayılı İş Kanunu'nun 81 inci maddesi gereğince; “İşverenler, devamlı olarak 

en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği 
önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek 
hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve 
güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği 
ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre; a)İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla, 
b)Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini 
görevlendirmekle, c)Sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden 
fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle, yükümlüdürler.  

İşverenler, bu yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, bünyesinde 
çalıştırdığı ve bu maddeye dayanılarak çıkarılacak yönetmelikte belirtilen vasıflara 
sahip personel ile yerine getirebileceği gibi, işletme dışında kurulu ortak sağlık ve 
güvenlik birimlerinden hizmet alarak da yerine getirebilir. Bu şekilde hizmet alınması 
işverenin sorumluklarını ortadan kaldırmaz.” denilmektedir. 

Kurum Fabrika/İşletme Müdürlüklerinde İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti 
doğrudan Müdürlüğe karşı sorumlu, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, iş 
kazalarının en aza indirilmesi için ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli 
önlemleri almak, bu amaçla oluşturulacak kurula başkanlık ederek çalışmaların 
yürütülmesini sağlamakla görevli/yetkili Teknik Emniyet Müdürlükleri vasıtasıyla 
yürütülmekte olup, çoğu fabrika/işletmelerde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak 
iş yeri hekimi belgeli doktor ve geçerli iş güvenliği uzmanı belgesine sahip personel 
bulunmaktadır.  

6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  Söz konusu kanunun 1 inci maddesi ile 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiş ve 
maddenin beşinci fıkrasına;  

“İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık 
yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı 
işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş 
sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve 
işverene yazılı olarak bildirir. Eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve 
tavsiyelerin yerine getirilmesinden işveren sorumludur. Bildirilen eksiklik ve 
aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal 
sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına sebep olabilecek 
ortamların bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması 
hâlinde, bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, Bakanlığın yetkili 
birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisine bildirilir. 
Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi üç ay, 
tekrarında ise altı ay süreyle askıya alınır. Bu bildirimden dolayı işvereni tarafından 
işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş sözleşmesine son verilemez ve bu kişiler 
hiçbir şekilde hak kaybına uğratılamaz. Aksi takdirde işveren hakkında bir yıllık 
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sözleşme ücreti tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilir. İşyeri hekimi veya 
iş güvenliği uzmanının iş kanunları ve diğer kanunlara göre sahip olduğu hakları 
saklıdır. Açılan davada, kötü niyetle gerçek dışı bildirimde bulunduğu mahkeme 
kararıyla tespit edilen kişinin belgesi altı ay süreyle askıya alınır.” hükmü eklenmiştir. 

Yine, 6331 sayılı Kanunun 22 nci maddesi Fabrika/İşletme Müdürlükleri 
bünyesinde, altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu halleri 
de kapsayan “İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Kurulu” oluşturulmasını, 23 üncü maddesi ise 
iş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonun sağlanmasını gerektirmektedir.  

MKE Kurumu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 
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faaliyet göstermektedir.  20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
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güvenliği konusunda alınacak önlemlerle, bunlara ait teknik emniyet çalışmaları 
yürütülmektedir. Ayrıca, 01.09.2007 tarihinde yürürlüğe giren MKE Kurumu Parlayıcı, 
Patlayıcı, Yakıcı (Korozif) Madde Üreten İşyerleri Prim Yönergesi çerçevesinde 
atölyelerin tehlike dereceleri tespit edilmektedir.  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca 2014 yılında 5 fabrikada 6 teftiş 
gerçekleştirilmiş ve 56.535 TL ceza tahakkuk ettirilmiştir.  2015 yılında 4 fabrikada 
yapılan teftiş sonrasında tahakkuk ettirilen toplam ceza tutarı 106.305 TL’ye 
yükselmiştir.  2016 yılında sadece Barut Fabrikasında yapılan teftiş sonrası ise cezaya 
maruz kalınmamıştır. 

Kurum Fabrika/İşletme Müdürlüklerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca yapılan denetimler sırasında işletme ve üretim güvenliğine yönelik 
eksiklikler ve hayati risk teşkil eden hususlar tespit edildiği gerekçesiyle, işyeri kapatma 
kararına kadar giden yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu açıdan, mevzuat 
yükümlülüklerinin yerine getirilerek kaza riskinin asgari seviyeye indirilmesi, üretim 
faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi ve cezai durumlarla karşılaşılmamasını teminen 
gerekli önlemlerin alınmasında, bu çerçevede Fabrika/İşletme Müdürlüklerinde 
oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Birimlerine büyük sorumluluk düşmektedir.  Keza, 
Kurum Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca yapılan denetimlerin de dikkatle takip edilmesi 
gerekmektedir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine 
istinaden Fabrika/İşletme Müdürlüklerinden üç aylık dönemlerde gelen İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kurul kararları merkez ve taşra teşkilatı birimlerince incelenmekte ve gereği 
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yerine getirilmektedir. Yatırım ve altyapı gerektiren uzun vade isteyen işlerin ise 
programa alınarak verilen süreler içinde tamamlandığı görülmektedir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları tarafından alınan kararlar fabrika/işletme 
müdürlükleri tarafından daha önce 3 aylık dönemlerde Genel Müdürlüğe gönderilmekte 
iken bu sürenin 1 ay’a indirildiği ve alınan kurul kararlarının gerçekleşme durumlarının 
düzenli olarak takibinin yapıldığı, fabrika/işletme müdürlükleriyle sürekli iletişim 
halinde bulunularak bilgi alışverişinin sağlandığı tespit edilmiştir. 

İş kazaları: 
Sektörün özelliği nedeniyle fabrikalarda meydana gelen iş kazaları emek yoğun 

sektörlere nazaran düşük seviyelerde seyretmektedir.  Yıllar itibarıyla iş kazası sayıları 
2010 yılından bu yana; 126, 111, 103, 98 ve 106 adet olarak seyretmekte iken 2015 
yılında bu sayının 152 adete çıktığı görülmektedir. 2016 yılında geçen yıla göre %14 
oranında azalma olmakla birlikte oluşan 130 adet kaza sayısı son 7 yılın en fazla kazanın 
yaşandığı 2.ci yıl olmaktadır.  

Son yedi yılda iş kazalarının %24’ü Mühimmat Fabrikası’ nda ve %21’ i Gazi 
Fişek Fabrikasında meydana gelmiştir.  Diğer bir deyişle çalışan işçi sayısının diğer 
fabrikalara göre fazla olması nedeniyle kazaların %45’i bu iki fabrikada yaşanmıştır. 
İşçi sayısı dikkate alındığında, 1.000 işçi başına düşen iş kazası sayısında son 7 yılda 
Kurum ortalaması 36 kaza iken Maksam Makine ve Maske Fabrikasında bu sayı   74, 
Pirinç Fabrikasında 63 ve Gazi Fişek Fabrikasında da 48 gibi yüksek değerlerdedir. 

2016 yılındaki iş kazalarının %50’s i el ve kol yaralanması, %19’ui ise ayak ve 
bacak yaralanması ile neticelenmiştir.  Diğer bir deyişle kazaların %69’u el, kol, ayak 
ve bacak yaralanmaları şeklindedir.  Kazaların oluş şekillerinin incelenerek ona göre 
eğitim programları hazırlanması, gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. 

Bu kazalar 6.999 saat iş gücü kaybına neden olmuş olup bu 100.571 TL’lik bir 
kayıp oluşturmuştur. 

Son yedi yıl içinde kazaya maruz kalan işçilerin %42’ si 5 yıl, %27’si ise 25 yıl 
tecrübeye sahip işçiler olup toplam kazaların %71’ inin bu grup tecrübeye sahip işçiler 
olduğu tespit edilmiştir. İstatistik raporlarından alınan bu bilgiler ışığında daha sağlıklı 
bir analiz yapılabilmesi için, yaş gruplarının 0-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-25 ve +25 
kategorilerine ayrılması ve her bir gruptaki kaza sayılarının o gruptaki toplam işçi 
sayısına bölünmesi suretiyle elde edilecek rakamların grafiğe eklenmesinde yarar 
görülmektedir. 

Esas itibarıyla iş kazalarının detay analizi yapıldığında, fabrikaların futbol 
takımlarında oynayan işçilerin antremanlarda veya maç esnasında maruz kaldıkları 
sakatlanmaların da iş kazası olarak kayıtlara geçtiği görülmüştür. Zaman zaman toplam 
yaralanmaların %10’unu oluşturan spor yaralanmalarının kaza istatistiklerine 
yansıtılmakla birlikte, hazırlanan çizelge-tablo-grafiklerde dip not olarak belirtilmesi 
yapılacak analizlerin sağlıklı olmasını sağlayacaktır.  Bu nedenle, 

İş kazaları ile ilgili olarak;  
-2016 yılında Maksam Makine ve Maske Fabrikası’nda 7 adet, Pirinç 
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yerine getirilmektedir. Yatırım ve altyapı gerektiren uzun vade isteyen işlerin ise 
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-2016 yılında Maksam Makine ve Maske Fabrikası’nda 7 adet, Pirinç 

 

 
 

Fabrikasında 11 adet kaza meydana gelmiş olmakla birlikte, 1.000 işçi başına meydana 
gelen kaza sayılarının 89 kaza ve 51 kaza olduğu ve bu tablonun son 7 yıl 
istatisteklerinde de görüldüğü dikkate alındığında, bu konuda ayrıntılı bir çalışma 
yapılması, 

- İş kazalarına ilişkin değerlendirmelerin daha sağlıklı yapılabilmesi için, 
doğrudan üretimden kaynaklanmayan ve zaman zaman toplam yaralanmaların %10’unu 
oluşturan spor yaralanmalarının kaza istatistiklerine yansıtılmakla birlikte, hazırlanan 
çizelge-tablo-grafiklerde ayrıca dip not olarak belirtilmesi, 

Gerekli görülmektedir.   
- Çevre Faaliyetleri: 
Günümüzde, Dünya genelinde olduğu gibi, Türkiye’de de endüstriyel tesislerin 

faaliyetleri sonucu, alınan tedbirlere rağmen, doğanın temel fiziksel unsurları olan hava, 
su ve toprak (çevre) üzerinde zararlı ve kalıcı etkilerinin oluşması ile ortaya çıkan canlı-
cansız tüm varlıkların mevcudiyet ve hayati aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen ve 
yer altı yerüstü çevre unsurları üzerinde yapısal zararlar meydana getiren, hatta 
niteliklerini bozan tehlikeli maddelerin yaşamı tehdit noktasına ulaşmadan ve küresel 
ısınma gerçeğinin de bu kirlenmeyi tetiklediği göz önünde bulundurarak, gerekli 
tedbirlerin alınması önemli olmaktadır.  

Bütün Dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de çevre kültürünün ve 
verimlilik bilincinin arttırılması yönünde Üniversitelerde bilimsel çalışmalar yapılmakta 
ve icraatın içinde ise Kanun ve Yönetmeliklerle gerekli kontrol, sınırlama ve tedbirler 
alınmaktadır. 

1932 yılından beri faaliyette olan MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Çelikhane 
Atölyesindeki faaliyetlere son verilmiş olup yeni Çelikhane kurma çalışmalarına devam 
edilmektedir.  Yeni teknolojiye haiz çelikhane ile ilgili olarak önceki yıllarda yaşanan 
emisyon probleminin ortadan kalkacağı beklenilmektedir.  2017 yılında bitmesi 
planlanan Çelikhanenin hizmete alınmadan önce Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)’nin 
alınması gerekmektedir. 

 Barut Fabrikası İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün “Su Kirliliği Kontrol 
Yönetmeliği” kapsamında istemiş olduğu atık su deşarj kriterlerini yerine getirmek için 
çalışmakta ve bu doğrultuda çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda Fabrika proses atık 
sularının bahse konu yönetmeliğin deşarj kriterlerine getirilmesi için, en uygun 
yöntemin belirlenmesi amacıyla, yurt dışı gezileri sonucu edinilen bilgiler 
doğrultusunda küçük çaplı pilot tesis kurularak çalışmalar yapılmış ve rapor 
hazırlanmıştır. Barut Fabrikasına kurulması planlanan atık su arıtma tesisi ile ilgili 
Kurumca değerlendirme çalışmalarının biran önce tamamlanarak yapılacak işlemin 
açığa kavuşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikasında, atık su alıcı ortama (dere) deşarj 
edilmekte iken endüstriyel arıtma tesisinin hizmete alınmasıyla sorun giderilmiştir. 

Mühimmat Fabrikasında Geçici Faaliyet Belgesi alınabilmesi kapsamında, 
tehlikeli atık grubuna girecek atıkların toplanacağı atık sahasının yapım işi 
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tamamlanmıştır. Tapa Ünitesine ait ÇED Raporu alınmasına müteakip Geçici Faaliyet 
Belgesi (GFB)’nin alınması gerekmektedir. 

Çankırı Silah Fabrikasında ise yapımda ilgili Daire Başkanlığı ile koordinasyon 
eksikliği ve işin planlama ve yürütümünde fabrikadan kaynaklı sorun yaşanmış olup, 
çevre mevzuatına uyumlu olmayan atık sahası yapımı için yeniden ihaleye çıkılması 
planlanmaktadır.  

Çevre ile Enerji Verimliliği kanunları ve bu kanunlar hükümlerince yürürlüğe 
konulan yönetmelik ve tebliğler uyarınca; çevre ve enerji ile ilgili konularda Genel 
Müdürlük ve İşletme/Fabrika Müdürlüklerinin yürürlükteki mevzuata uygun olarak 
çalışmalarının koordinasyonuna başlandığı, uygulamaların verimliliğinin izlendiği ve 
sonuçlarının değerlendirildiği, enerji tasarrufu ile ilgili proje yatırımlarının 
gerçekleştirilmesi çalışmalarının programa alındığı, Kurumu ilgilendiren ve mevzuat 
gereği alınması gereken belgelerin derlenmesinin sürdürüldüğü görülmüştür. 

-2016 yılında Çevre ile ilgili yapılan çalışmalar; 
Kırıkkale Hurda Müdürlüğü; Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama 

Tesisi, Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisi ve Tehlikeli Atık Ara Depolama Tesisi için 
Bahsi geçen tesislere ilişkin “Çevre Lisansı” alınmıştır. Aynı tesisler Aliağa Hurda 
Müdürlüğü’nde tamamlanmış olup; bu tesisler için “Geçici Faaliyet Belgesi” alınmış 
olup 2017 yılı içerisinde “Çevre Lisansı” alınması gerekmektedir. 

Fabrika/İşletme Müdürlüklerinde cezai bir müeyyideyle karşılaşmadan, 
faaliyetlerine devam edebilmesi için alınması gereken “Çevre İzni” nin gereği olarak; 
emisyon, atık su ve atık yönetimi çalışmaları devam etmektedir.  Fabrika/İşletme 
Müdürlüklerinde oluşan endüstriyel atık sular arıtılarak, ya alıcı ortama veya ilgili 
belediyenin kanalizasyon sistemine verilmektedir. Fabrika/İşletme Müdürlükleri 
sahalarında oluşan tehlikeli-tehlikesiz atıkların mevzuata uygun olarak depolanması 
için, standartları mevzuatta yer alan geçici atık depolama sahaları oluşturulmuştur. Bu 
atıkların geri dönüşümü/bertarafı çalışmaları mevzuata uygun olarak 
gerçekleştirilmektedir. 

Kırıkkale Silah Fb. Md., Pirinç Fb. Md., Gazi Fişek Fb. Md., Çankırı Silah Fb. 
Md. ve Barutsan Roket ve Patlayıcı Fb. Md. “Çevre İzin Belgeleri”ni almış, Destek 
Tesisleri İşl. Md. ise “Geçici Faaliyet Belgesi”ni almıştır. Kalan Fabrika/İşletme 
Müdürlüklerinde de bahsi geçen belgenin temini için gerekli çalışmalar devam 
etmektedir.  Maksam Makine ve Maske Fabrikası ilgili valilik tarafından “Çevre 
İzni”nden muaf tutulmuştur.  

1) REACH Tüzüğü: 
Avrupa Parlamentosu tarafından Avrupa Birliğinde kullanılacak/kullanılan 

kimyasalların kontrol altında tutulabilmesi amacıyla 18.12.2006 tarihinde kabul edilen 
ve 01.07.2007’de REACH (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve 
Kısıtlanması) Tüzüğü yürürlüğe giren REACH (Registration, Evaluation, Authorisation 
and Restriction of Chemicals) Tüzüğü kapsamında Avrupa Kimyasallar Ajansına 
(AKA) kayıt veya ön kayıt işlemi yaptırılmamış ise Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yıllık 
bir tondan fazla madde/karışım ihracatına kesinlikle izin verilmemektedir. Söz konusu 
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emisyon, atık su ve atık yönetimi çalışmaları devam etmektedir.  Fabrika/İşletme 
Müdürlüklerinde oluşan endüstriyel atık sular arıtılarak, ya alıcı ortama veya ilgili 
belediyenin kanalizasyon sistemine verilmektedir. Fabrika/İşletme Müdürlükleri 
sahalarında oluşan tehlikeli-tehlikesiz atıkların mevzuata uygun olarak depolanması 
için, standartları mevzuatta yer alan geçici atık depolama sahaları oluşturulmuştur. Bu 
atıkların geri dönüşümü/bertarafı çalışmaları mevzuata uygun olarak 
gerçekleştirilmektedir. 

Kırıkkale Silah Fb. Md., Pirinç Fb. Md., Gazi Fişek Fb. Md., Çankırı Silah Fb. 
Md. ve Barutsan Roket ve Patlayıcı Fb. Md. “Çevre İzin Belgeleri”ni almış, Destek 
Tesisleri İşl. Md. ise “Geçici Faaliyet Belgesi”ni almıştır. Kalan Fabrika/İşletme 
Müdürlüklerinde de bahsi geçen belgenin temini için gerekli çalışmalar devam 
etmektedir.  Maksam Makine ve Maske Fabrikası ilgili valilik tarafından “Çevre 
İzni”nden muaf tutulmuştur.  

1) REACH Tüzüğü: 
Avrupa Parlamentosu tarafından Avrupa Birliğinde kullanılacak/kullanılan 

kimyasalların kontrol altında tutulabilmesi amacıyla 18.12.2006 tarihinde kabul edilen 
ve 01.07.2007’de REACH (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve 
Kısıtlanması) Tüzüğü yürürlüğe giren REACH (Registration, Evaluation, Authorisation 
and Restriction of Chemicals) Tüzüğü kapsamında Avrupa Kimyasallar Ajansına 
(AKA) kayıt veya ön kayıt işlemi yaptırılmamış ise Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yıllık 
bir tondan fazla madde/karışım ihracatına kesinlikle izin verilmemektedir. Söz konusu 

 

 
 

tüzüğe göre, AB üye ülkelerinde faaliyet gösteren ve yılda bir tondan fazla kimyasal 
madde üreten veya ithal eden firmaların, söz konusu kimyasal maddeleri, AB 
örgütlenmesi içinde yer alan Avrupa Kimyasallar Ajansı yönetimindeki merkezi bir veri 
tabanına kaydettirilmeleri gerekmektedir. 

REACH mevzuatı gereği Kurum tarafından 2008 yılından itibaren firma aracılığı 
ile ön kaydı yaptırılan kimyasalların güncellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, ön 
kayıtlı maddelerin kayıta geçirilmesi için gerekli testlerin yaptırılması ve insan sağlığı 
ile çevreye zararı bakımından SVHC (Yüksek Önem Arz Eden Maddeler) listesine dahil 
edilmesi sebebiyle Kurum üretimlerinde sorun yaratabilecek maddelerin takibi ve 
alınacak önlemler konusunda çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda 
Kurum genelinde yükümlülüklerin belirlenmesi için 15.04.2015 tarihinde yapılan 
toplantıda çizilen yol haritası doğrultusunda, söz konusu kimyasalların analizlerinin 
yaptırılmasına müteakip Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA)’na kayıt için başvuru 
yapılması gerekmektedir.   

Ön kayıt için verilen süre 30.03.2018 tarihinde sona ermektedir.  Bu kapsamda 
Kurum, fabrikalarda üretilen kimyasalların, AB örgütlenmesi içinde yer alan AKA veri 
tabanına kaydedilmesi, REACH yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve işlemlerin 
takip edilmesi amacıyla RGS firması ile temsilcilik sözleşmesi imzalamış olup bu 
süreçte 2 adedi enteraktif olmak üzere 12 adet kimyasalın ön kaydını yaptırmıştır. İki 
inaktif maddeden ihracatı bir tonun üzerinde olan TNT (trinitrotoluen)’nin Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu-Marmara Araştırma Merkezinde 
(TÜBİTAK-MAM) analizleri yaptırılarak, analiz sonuçları RGS Firması aracılıyla 
AKA’ya gönderilmiş ve uygun bulunmuştur. REACH Regülasyonuna uyum 
sağlayabilmek ve TNT Konsorsiyumu ile Letter of Access (LoA) anlaşmasının 
imzalanması için istenilen ücret ödenmiş olup TNT’nin kesin kayıt aşamasına 
gelinmiştir.  Diğer on aktif madde için tek başına veya karışım içinde bir tonun üzerinde 
ihracat söz konusu olmadığından çalışmalar RGS Firması işbirliği ile devam etmektedir.  

2) SEVESO Bildirimi: 
1976 yılında İtalya’nın Seveso kasabasında gerçekleşen bu kaza sonrasında, 

endüstriyel kazaların oluşmasının engellenmesi ve gerekli önlemlerin alınması adına 
hazırlanmış olan Seveso Direktifi (82/501/EEC) kabul edilmiştir. 09.12.1996’da ise 
96/82/EC sayılı “Tehlikeli Maddeleri İçeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin 
Direktif (Seveso-II Direktifi)” yayımlanmıştır. Seveso-II direktifinin ülke mevzuatına 
uyumlaştıran “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması 
Hakkında Yönetmelik” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından 30.12.2013 tarih ve 28867 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Büyük Endüstriyel Kaza, herhangi bir kuruluşun işletilmesi esnasında, 
kontrolsüz gelişmelerden kaynaklanan ve kuruluş içinde veya dışında çevre ve insan 
sağlığı için anında veya daha sonra ciddi tehlikeye yol açabilen bir veya birden fazla 
tehlikeli maddenin sebep olduğu büyük bir emisyon, yangın veya patlama olayını ifade 
etmektedir. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması 
Hakkında Yönetmelik Ekinde yer alan Tehlikeli Kimyasal Maddeleri bulunduran 
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kuruluşlar, bulundurdukları maddeler ile miktarlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
bünyesinde Seveso Bildirim Sistemine beyan etmektedirler. Yönetmelik gereği 
işletmeler tarafından yapılması gerekli bu beyan, Seveso bildirimi olarak 
adlandırılmaktadır. Yapılan Seveso bildirimi sonrasında işletmeler, sistem tarafından 
“Alt Seviyeli Kuruluş”, “Üst Seviyeli Kuruluş” veya “Kapsam Dışı” olarak 
sınıflandırılır. 

Söz konusu Yönetmelik kapsamında, üst seviyeli kuruluşların hazırlaması 
gereken güvenlik raporlarıyla ilgili olarak 24.01.2015 tarih ve 29246 sayılı Resmi 
Gazete’de “Güvenlik Raporu Tebliği” yayımlanmıştır. Bahsi geçen tebliğde üst seviyeli 
kuruluşların hazırlamaları/hazırlatmaları gereken güvenlik raporlarıyla ilgili usul ve 
esaslar yer almaktadır. Bu nedenle üst seviyeli kuruluş kapsamına giren Fabrika 
Müdürlüklerinin, tebliğin eklerinde yer alan bilgileri ve formatı dikkate alarak bir 
güvenlik raporu oluşturması gerekmektedir.   Ayrıca bu kapsama giren Fabrikaların 
güvenlik raporlarıyla beraber kantitatif risk değerlendirmelerini de yapıp/yaptırıp, 
konuyla ilgili belgeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na göndermesi 
gerekmektedir.  Alt seviyeli kuruluş kapsamına giren Fabrikaların ise büyük kaza 
önleme politika belgeleriyle kantitatif risk değerlendirmelerini yapması/yaptırması 
gerekmektedir. Yönetmelikte, 2016 yılının Haziran ayına kadar Güvenlik Raporunun 
hazırlanması, incelenmek üzere gönderilmemesi veya yetersiz bulunması durumlarında 
kuruluşun tamamında işin durdurulacağı hükmü yer almaktadır. 

Kurum genelinde şartnamelerde yeknesaklığın sağlanması, maliyetlerin 
düşürülmesi, uygulamalarda birlikteliğin sağlanması açısından tüm fabrikalar için ortak 
bir çalışma yapılmak suretiyle hazırlanan ortak şartname kapsamında hizmet alımı 
ihalesi çalışmalarına başlanıldığı görülmüştür. 

Enerji: 
2016 yılında oluşan toplam elektrik tüketimi 44,2 milyon kWh olup bunun 

%16’sı Gazi Fişek, %13’ü Mühimmat ve %12’si Prinç Fabrikasında tüketilmiştir. 
Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası, Çankırı Silah Fabrikası ve Aliağa Hurda 

İşletmesi haricinde kurumun diğer tüm fabrikalarında Doğalgaz kullanılmaktadır. 
Toplam 14,2 milyon m³ olan Doğalgaz tüketiminin %42’sini Destek Hizmetleri 
İşletmesi, %13’ünü Barut Fabrikası tüketimleri oluşturmuştur. 

Linyit, Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikasında 12.109 ton ve Çankırı Silah 
Fabrikasında 4.071 ton olarak kullanılmıştır. 

Ali Ağa Hurda İşletmesinde 133.500 kg Kalorifer Yakıtı kullanılmıştır. 
2016 yılında Enerji ile ilgili yapılan çalışmalar; 
- 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu gereği Yenilenebilir Enerji Genel 

Müdürlüğü’ne bildirilmesi gereken 2015 Yılı Enerji tüketim bilgileri Yenilenebilir 
Enerji Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Enerji Tüketim Bilgilerinin internet 
ortamında Enerji Verimliliği (ENVER) portalı üzerinden bildirimi yapılmaktadır.   

- Aylık periyotlarda tüm enerji kaynaklarına ait tüketimler ve üretim miktarları 
alınmakta ve takip edilmektedir. Bu bilgiler ışığında 2016 yılı için Enerji Raporu tanzim 
edilmiştir.  
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- Kurumun tüm birimlerinin elektrik enerjisi ihtiyacının daha uygun fiyat ile 
serbest piyasadan tedariki konusunda, “MKE Kurumu Elektrik Alım Teknik 
Şartnamesi” oluşturulmuş ve konuyla ilgili bir kısım ihale dokümanları hazırlanmıştır. 

- 2016 yılında kalite ile ilgili çalışmalar; 
MKE Kurumu Genel Müdürlüğü ve İşletme/Fabrika Müdürlüklerinde AQAP 

2000 ve TS EN ISO 9001 Kalite yönetim sistemlerinin dokümantasyonu, uygulanması, 
denetlenmesi, belgelendirilmesi ve etkinliğin sürekli iyileştirilmesinin sağlanması için 
gerekli faaliyetler planlanarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda; 

- 2016 yılında Genel Müdürlükte ISO 9001 gözetim tetkiki yapılarak, belge için 
yıllık vize onayı alınmıştır. 6 fabrikada AQAP 2120 kapsamında yapılan gözetim tetkiki 
sonucunda belgenin devamına karar verilmiş, 1 Fabrikanın süresi dolan AQAP 2120 
kalite belgesi yenilenmiştir.  

- Genel Müdürlük ve Fabrikaların kalite iç denetimleri, onaylı kalite iç denetim 
planlarına göre gerçekleştirilmiştir. 

- Sivil Patlayıcı ürünlere CE markası alınması için çalışmalar yürütülmüş olup; 
Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası ürünlerinden Anfo Tip Toz Patlayıcılar, Emniyetli 
Fitiller, Kara Barutlar ve Dinamitler ile Kapsül Fabrikası ürünlerinden Tahrip 
Kapsülleri, Elektrikli Kapsüller ve Gecikmeli Elektrikli Kapsüllerin belgeleri 
yenilenmiştir.  

- Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası ürünlerinden yeni üretimine başlanılacak 
olan Emülsiyon Patlayıcılara (Yemlemeye Duyarlı Emülsiyon Patlayıcı ve Kapsüle 
Duyarlı Emülsiyon Patlayıcı) CE Belgesi alınması için İkmal Dairesi Başkanlığınca 
ihale yapılmıştır. İhaleyi kazanan Nissert Firmasınca 17-18 Kasım 2016 tarihlerinde 
fabrikada yapılan testler sonucunda Aralık 2016’da CE Belgeleri alınmıştır.  

- Proje Yönetimi Uygulama İlkeleri kapsamında Fabrikaların kalite planları ve 
üretim hattı kalifikasyon planları incelenmiş, onaylanması için gerekli koordinasyon 
sağlanmıştır. 

-Yönetim Bilgi Sistemleri (YBS); 
Yönetim Bilgi Sistemleri (YBS) Daire Başkanlığı, Kurum birimlerinde bilgi 

sistemlerinin belirli standartlar çerçevesinde oluşturulması ve sürekliliğinin 
sağlanmasına yönelik çalışmaların planlanması, koordine edilmesi ve yönetilmesi 
faaliyetlerini bünyesindeki; “Yazılım ve Uygulama”, “Sistem” ve  “Bilgi Güvenliği” 
Şube Müdürlükleri ile yerine getirmektedir. 

Yönetim Bilgi Sistemlerini Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılan faaliyetlere 
ilişkin olarak; 

- Başka birimlerde görevli personel tarafından doldurulmuş olan, Yazılım ve 
Uygulama Şubesi Müdürlüğüne bağlı “Uygulama Teknik Şefliği”, Sistem Şubesi 
Müdürlüğüne bağlı “İnternet Sitesi İçerik Yönetimi Şefi” ve Bilgi Güvenliği Şubesine 
bağlı “Siber Olaylara Müdahale Ekibi-SOME Teknik Şefliği” kadrolarında çalışan 
personele bu kadroların verilmesi,  
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- Boş bulunan Yazılım ve Uygulama Şubesi Müdürlüğüne bağlı “Kurumsal 
Raporlama Teknik Şefliği”, Sistem Şubesi Müdürlüğüne bağlı “İnternet Hizmetleri 
Teknik Uzmanlığı” ve Bilgi Güvenliği Şubesine bağlı “Bilgi Güvenliği Yönetimi 
Teknik Uzmanlığı” ile “İz Kayıt Analizi Teknik Şefliği” kadrolarına personel 
istihdamının sağlanması, ihtiyaç duyulmayan kadroların iptali, 

gerekli bulunmaktadır 
MKE, faaliyet yapısı gereği stratejik özelliği olan bir kuruluştur. Dolayısıyla bilgi 

sistemlerinin yedeklemesi önem arz etmektedir. Ancak sistem yedeklemesinin veri 
tabanı ile aynı yerde yapıldığı görülmüş olup bu durum risk teşkil etmektedir.   

Bilgi teknolojileri sistemini işlevsel kılan temel birimlerin, üzerinde çalışan 
yazılımların ve saklanan verilerin; donanım arızaları, yazılım hataları, insandan 
kaynaklanan olaylar ve doğal afet gibi durumlarda çalışmaların kesintiye uğramasını 
veya verilerin geri dönülemez biçimde kaybolmasını engellemek amacıyla birden fazla 
kopya halinde bulundurulmasını sağlayan işlemler bütünü olarak bilinen “yedekleme” 
işleminin farklı mekanda yapılması önem arz etmektedir. 

Bu konuda, kurumlar kendi yedekleme sistemlerini kurabilmektedirler. Diğer 
yandan, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından alınan kararla tüm kamu 
kurumlarını kapsayacak şekilde konu ile ilgili bir çalışma yürütüldüğü de 
gözlenmektedir.  

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) 4.10.1983 tarih ve 77 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulmuştur.  Yüksek Kurulun KHK ile belirlenen 
görevleri; uzun vadeli bilim ve teknoloji politikalarının tespitinde hükümete yardımcı 
olunması, hedeflerin saptanması, öncelikli alanların belirlenmesi, plan ve programların 
hazırlanması, kamu kuruluşlarının görevlendirilmesi, özel kuruluşlarla işbirliği 
sağlanması, gerekli yasa tasarıları ve mevzuatın hazırlanması, araştırıcı insan gücünün 
yetiştirilmesinin sağlanması, özel sektör araştırma merkezlerinin kurulması için 
tedbirler alınması, sektörler ve kuruluşlar arasında koordinasyonunun sağlanmasıdır. 

BTYK’nın 15.01.2013 tarihinde yapılan 25. Toplantısında alınan kararlan birisi 
de “Ulusal Veri Merkezi Çalışmalarının Yapılması” konusudur. Bu kararla; kamu 
kurumlarının veri merkezlerinin birleştirilmesine yönelik hukuki, teknik ve idari 
yapılanma modelinin oluşturulması ve Türkiye Kamu Entegre Veri Merkezi’nin 
kurulması çalışmalarının yapılması öngörülmüştür. Konu ile ilgili sorumlu kuruluşlar; 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, ilgili kuruluşlar ise; Başbakanlık, 
Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK ve TÜRKSAT olarak belirlenmiştir.  

Kamu Entegre Veri Merkezinin kurulması ile; yedeklilik, felaket kurtarma 
merkezi (FKM), siber güvenlik, iş sürekliliği, kamu bulutu, etkin işletme maliyeti, 
kurumlar arası veri paylaşımı gibi hususlarda çözüm sağlanmasının amaçlandığı 
anlaşılmaktadır. Bu konuda ilgili kurumların çalışmalar yaptığı gözlenmektedir.  

MKE tarafından yukarıda değinilen gelişmeler de takip edilmek suretiyle, veri 
tabanıyla aynı fiziki ortamda yapılan sistem yedeklemesinin ayrı bir fiziki ortamda 
gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmalıdır. 
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- Boş bulunan Yazılım ve Uygulama Şubesi Müdürlüğüne bağlı “Kurumsal 
Raporlama Teknik Şefliği”, Sistem Şubesi Müdürlüğüne bağlı “İnternet Hizmetleri 
Teknik Uzmanlığı” ve Bilgi Güvenliği Şubesine bağlı “Bilgi Güvenliği Yönetimi 
Teknik Uzmanlığı” ile “İz Kayıt Analizi Teknik Şefliği” kadrolarına personel 
istihdamının sağlanması, ihtiyaç duyulmayan kadroların iptali, 

gerekli bulunmaktadır 
MKE, faaliyet yapısı gereği stratejik özelliği olan bir kuruluştur. Dolayısıyla bilgi 

sistemlerinin yedeklemesi önem arz etmektedir. Ancak sistem yedeklemesinin veri 
tabanı ile aynı yerde yapıldığı görülmüş olup bu durum risk teşkil etmektedir.   

Bilgi teknolojileri sistemini işlevsel kılan temel birimlerin, üzerinde çalışan 
yazılımların ve saklanan verilerin; donanım arızaları, yazılım hataları, insandan 
kaynaklanan olaylar ve doğal afet gibi durumlarda çalışmaların kesintiye uğramasını 
veya verilerin geri dönülemez biçimde kaybolmasını engellemek amacıyla birden fazla 
kopya halinde bulundurulmasını sağlayan işlemler bütünü olarak bilinen “yedekleme” 
işleminin farklı mekanda yapılması önem arz etmektedir. 

Bu konuda, kurumlar kendi yedekleme sistemlerini kurabilmektedirler. Diğer 
yandan, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından alınan kararla tüm kamu 
kurumlarını kapsayacak şekilde konu ile ilgili bir çalışma yürütüldüğü de 
gözlenmektedir.  

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) 4.10.1983 tarih ve 77 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulmuştur.  Yüksek Kurulun KHK ile belirlenen 
görevleri; uzun vadeli bilim ve teknoloji politikalarının tespitinde hükümete yardımcı 
olunması, hedeflerin saptanması, öncelikli alanların belirlenmesi, plan ve programların 
hazırlanması, kamu kuruluşlarının görevlendirilmesi, özel kuruluşlarla işbirliği 
sağlanması, gerekli yasa tasarıları ve mevzuatın hazırlanması, araştırıcı insan gücünün 
yetiştirilmesinin sağlanması, özel sektör araştırma merkezlerinin kurulması için 
tedbirler alınması, sektörler ve kuruluşlar arasında koordinasyonunun sağlanmasıdır. 

BTYK’nın 15.01.2013 tarihinde yapılan 25. Toplantısında alınan kararlan birisi 
de “Ulusal Veri Merkezi Çalışmalarının Yapılması” konusudur. Bu kararla; kamu 
kurumlarının veri merkezlerinin birleştirilmesine yönelik hukuki, teknik ve idari 
yapılanma modelinin oluşturulması ve Türkiye Kamu Entegre Veri Merkezi’nin 
kurulması çalışmalarının yapılması öngörülmüştür. Konu ile ilgili sorumlu kuruluşlar; 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, ilgili kuruluşlar ise; Başbakanlık, 
Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK ve TÜRKSAT olarak belirlenmiştir.  

Kamu Entegre Veri Merkezinin kurulması ile; yedeklilik, felaket kurtarma 
merkezi (FKM), siber güvenlik, iş sürekliliği, kamu bulutu, etkin işletme maliyeti, 
kurumlar arası veri paylaşımı gibi hususlarda çözüm sağlanmasının amaçlandığı 
anlaşılmaktadır. Bu konuda ilgili kurumların çalışmalar yaptığı gözlenmektedir.  

MKE tarafından yukarıda değinilen gelişmeler de takip edilmek suretiyle, veri 
tabanıyla aynı fiziki ortamda yapılan sistem yedeklemesinin ayrı bir fiziki ortamda 
gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmalıdır. 

 

 
 

Şirketin bilişim teknolojileri sisteminin, olası donanım arızaları, yazılım hataları, 
insandan kaynaklanan olaylar, doğal afet veya benzeri durumlarda kesintiye 
uğramaması veya verilerin geri dönülemez biçimde kaybolmaması için tek merkezden 
kontrol edilen ve aynı yerde yedeklenen veri tabanının ayrı bir fiziki ortamda 
yedeklenmesi konusu üzerinde önemle durulması; bu konuda Bilim ve Teknoloji 
Yüksek Kurulu’nun kamu kurumlarının veri merkezlerinin birleştirilmesine yönelik 
hukuki, teknik ve idari yapılanma modelinin oluşturulması ve Türkiye Kamu Entegre 
Veri Merkezi’nin kurulması hususunda aldığı karara istinaden ilgili kuruluşlarca 
başlatılmış olan faaliyetler de takip edilerek gerekli çalışmaların yürütülmesi 
gerekmektedir. 

Verimlilik: 
Kurum bir İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT) olması nedeniyle KİT statüsündeki 

diğer Kurumlardan farklı olarak karlılık ve verimlilik amacı güden bir statüye sahip 
olmakla birlikte, Ülke Savunmasının bedeli olamayacağı ve Kurum faaliyetlerinin 
vazgeçilmez bir kamu hizmeti olduğu göz önüne alındığında savunma sanayindeki 
tercihlerde karlılıktan ziyade verimlilik ön planda tutulmakta, buna bağlı olarak 
maliyetlerin düşürülmesine yönelik tedbirlere önem verilmektedir. 

Kuruluş fabrikalarının çok çeşitli mal ve hizmet üreten atölye ve 
dökümhanelerindeki tezgah ve makinaların bir bölümünün eskimiş, ekonomik ömrünü 
tamamlamış, hassasiyetlerini büyük ölçüde kaybetmiş olması, daha ziyade siparişe bağlı 
çok çeşitli mal üretiminin yapılıyor olması, siparişlerin düzenli bir seyir göstermemesi 
neticesinde üretim planlamasında güçlüklerle karşılaşılması, yeni alınan personelin 
neredeyse yarısından çoğunun belirli bir tecrübeye ulaştıklarında kurumdan ayrılmaları 
kuruluşa bağlı Fabrikaların daha verimli çalışmasını engelleyen önemli etkenler 
olmaktadır.  

Sahip olunan fiziksel ve özellikle kimyasal teknolojiler nedeniyle; girdilerin ve 
mamullerin çeşitliliği, tesislerin birbirleriyle bağlantıları, üretim durumuna göre çalışan 
sayısının esnek kullanılması, çok sayıda ve çeşitlilikle yarı mamulün imalatının birkaç 
üretim biriminde değişik operasyonlara tabi tutularak yapılması, makine - tezgah 
çalışma saatlerinin, harcanan enerjinin, iş gücünün ölçümlerinin ayrıntılı yapılamaması 
verimlilik parametrelerinin hesaplanmasını zorlaştıran unsurlar olmaktadır. 

Bunların sonucunda hammadde, makine ve işgücü verimlilikleri ile işletme 
randımanları hassas bir şekilde tespit edilemediğinden uluslararası verimlilik 
standartları ile mukayese imkânı bulunmamaktadır.  

Kurum, verimlilik parametreleri olarak çok çeşitli kriterler kullanmaktadır.  Esas 
itibarıyla bu kriterler genel bir değerlendirme yapmak üzere her zaman tek başına yeterli 
olmamaktadır.   

Bir fabrikanın bilanço dönemini zararla kapamış olması karlı çalışan bir 
fabrikaya nazaran verimsiz çalıştığını göstermeyebilir.   

Diğer yandan iş verememe nedeniyle geçen boş işçilik saatinin fazla olmasına 
rağmen aynı fabrikada bu kez çok sayıda fazla mesai uygulandığı da 
gözlenebilmektedir.  Siparişlerin yıl içerisine eşit bir şekilde dağılmaması, var olan 
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siparişlerin ise çok kısa sürede teslim edilmesinin istenmesi, bazı dönemlerde de sipariş 
bulunmaması bu sonucu doğurabilmektedir.   

Bir çok fabrikada bulunan tezgahlar o döneme ilişkin üretimlere özgü olarak 
alınmış tezgahlar olması nedeniyle günümüzde sürekli kullanılabilme özelliklerine 
sahip değildir.  Bu bakımdan, kağıt üzerinde büyük kapasitelere sahip fabrikalarda 
bunların kullanılabilme oranları düşük olmaktadır.  Diğer yandan yeterli sipariş 
alınamaması da kapasite kullanım oranlarının düşük gerçekleşmesine neden olmaktadır.   

Kurumun son 5 yıl içerisinde gerçekleşen işletme faaliyetlerine ilişkin bazı 
parametreleri aşağıda verilmiştir.  

 
Tablo :41-İşletme Faaliyetlerine ilişkin Parametreler 

Parametreler Ölçü 
Yıllar 

2012 2013 2014 2015 2016 
Çalışmayan kısım giderleri Bin TL 77.271 90.734 130.584 142.954 144.267 
  a - Kullanılmayan kapasite  Bin TL 49.698 51.962 56.339 63.943 68.528 
  b - Genel imal giderleri payı Bin TL 22.384 31.449 60.801 63.790 60.685 
  c - Boş işçilik giderleri payı Bin TL 5.189 7.323 13.444 15.221 15.054 
       Boş işçilik Saat 492.805 655.010 1.127.826 1.148.498 1.060.170 
Fiili İşçilik Saat 6.075.016 5.766.156 5.180.140 5.179.360 5.350.092 
   -  Direkt İşçilik Saat 3.479.959 3.219.208 2.663.903 2.555.413 2.682.898 
         Normal Mesai Saat 3.181.553 2.893.548 2.387.223 2.238.875 2.363.149 
         Fazla Mesai Saat 298.406 325.660 276.680 316.538 319.749 
   -  Endirekt İşçilik Saat 2.595.057 2.546.948 2.516.237 2.623.947 2.667.194 
         Normal Mesai Saat 2.432.818 2.375.982 2.353.181 2.439.014 2.493.496 
         Fazla Mesai Saat 162.239 170.966 163.056 184.933 173.698 
Bozuk üretim Bin TL 5.478 8.475 5.091 3.269 3.004 
Fire Bin TL 222 1.568 798 1.200 1.251 
Bakım-onarım giderleri Bin TL 41.287 44.199 39.191 43.264 41.022 
Hurdaya ayrılan ve boz. malz. Bin TL 266 379 142 313 345 
Gecikme cezaları Bin TL 6.731 3.066 184 12.437 82.261 

2016 yılı faaliyet parametreleri incelendiğinde;  
-  Çalışmayan kısım giderleri: 2011 yılından bu yana sistematik bir şekilde 

artarak, son altı yıl içinde, 70 milyon TL’den %106 artışla 144 milyon TL’ye yükselmiş 
olması ve bunun maliyetler üzerine getirdiği yük çalışmayan kısım giderlerinin önemini 
ortaya koymaktadır. Çalışmayan kısım giderlerinin 69 milyon TL’ si kullanılmayan 
kapasite, 61 milyon TL’ si genel imal giderleri payı ve 15 milyon TL’ si boş işçilik 
giderleri payı kaynaklıdır. 

a- Kullanılmayan kapasite: 2011 yılında 43 milyon TL olan kullanılmayan 
kapasite maliyeti son altı yıl içinde %60 artışla 69 milyon TL olmuştur. 

Sipariş alınamaması veya sipariş mevcut olduğu halde çeşitli sebeplerle üretim 
hatlarının tümünün ya da bir kısmının tam kapasitede çalıştırılmaması nedeniyle oluşan 
kullanılmayan kapasiteye ait giderler kaleminde ilk 3 sırada, geçen yıl olduğu gibi; 20,8 
milyon TL ile Mühimmat Fabrikası yer almakta, bu fabrikayı 16,5 milyon TL ile 
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siparişlerin ise çok kısa sürede teslim edilmesinin istenmesi, bazı dönemlerde de sipariş 
bulunmaması bu sonucu doğurabilmektedir.   

Bir çok fabrikada bulunan tezgahlar o döneme ilişkin üretimlere özgü olarak 
alınmış tezgahlar olması nedeniyle günümüzde sürekli kullanılabilme özelliklerine 
sahip değildir.  Bu bakımdan, kağıt üzerinde büyük kapasitelere sahip fabrikalarda 
bunların kullanılabilme oranları düşük olmaktadır.  Diğer yandan yeterli sipariş 
alınamaması da kapasite kullanım oranlarının düşük gerçekleşmesine neden olmaktadır.   

Kurumun son 5 yıl içerisinde gerçekleşen işletme faaliyetlerine ilişkin bazı 
parametreleri aşağıda verilmiştir.  

 
Tablo :41-İşletme Faaliyetlerine ilişkin Parametreler 

Parametreler Ölçü 
Yıllar 

2012 2013 2014 2015 2016 
Çalışmayan kısım giderleri Bin TL 77.271 90.734 130.584 142.954 144.267 
  a - Kullanılmayan kapasite  Bin TL 49.698 51.962 56.339 63.943 68.528 
  b - Genel imal giderleri payı Bin TL 22.384 31.449 60.801 63.790 60.685 
  c - Boş işçilik giderleri payı Bin TL 5.189 7.323 13.444 15.221 15.054 
       Boş işçilik Saat 492.805 655.010 1.127.826 1.148.498 1.060.170 
Fiili İşçilik Saat 6.075.016 5.766.156 5.180.140 5.179.360 5.350.092 
   -  Direkt İşçilik Saat 3.479.959 3.219.208 2.663.903 2.555.413 2.682.898 
         Normal Mesai Saat 3.181.553 2.893.548 2.387.223 2.238.875 2.363.149 
         Fazla Mesai Saat 298.406 325.660 276.680 316.538 319.749 
   -  Endirekt İşçilik Saat 2.595.057 2.546.948 2.516.237 2.623.947 2.667.194 
         Normal Mesai Saat 2.432.818 2.375.982 2.353.181 2.439.014 2.493.496 
         Fazla Mesai Saat 162.239 170.966 163.056 184.933 173.698 
Bozuk üretim Bin TL 5.478 8.475 5.091 3.269 3.004 
Fire Bin TL 222 1.568 798 1.200 1.251 
Bakım-onarım giderleri Bin TL 41.287 44.199 39.191 43.264 41.022 
Hurdaya ayrılan ve boz. malz. Bin TL 266 379 142 313 345 
Gecikme cezaları Bin TL 6.731 3.066 184 12.437 82.261 

2016 yılı faaliyet parametreleri incelendiğinde;  
-  Çalışmayan kısım giderleri: 2011 yılından bu yana sistematik bir şekilde 

artarak, son altı yıl içinde, 70 milyon TL’den %106 artışla 144 milyon TL’ye yükselmiş 
olması ve bunun maliyetler üzerine getirdiği yük çalışmayan kısım giderlerinin önemini 
ortaya koymaktadır. Çalışmayan kısım giderlerinin 69 milyon TL’ si kullanılmayan 
kapasite, 61 milyon TL’ si genel imal giderleri payı ve 15 milyon TL’ si boş işçilik 
giderleri payı kaynaklıdır. 

a- Kullanılmayan kapasite: 2011 yılında 43 milyon TL olan kullanılmayan 
kapasite maliyeti son altı yıl içinde %60 artışla 69 milyon TL olmuştur. 

Sipariş alınamaması veya sipariş mevcut olduğu halde çeşitli sebeplerle üretim 
hatlarının tümünün ya da bir kısmının tam kapasitede çalıştırılmaması nedeniyle oluşan 
kullanılmayan kapasiteye ait giderler kaleminde ilk 3 sırada, geçen yıl olduğu gibi; 20,8 
milyon TL ile Mühimmat Fabrikası yer almakta, bu fabrikayı 16,5 milyon TL ile 

 

 
 

Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası ve 11,2 milyon TL ile Gazi Fişek Fabrikası 
Kapsül Fabrikası takip etmektedir.  

2015 yılı karşılaştırıldığında kapasite kullanım oranını artıran fabrikalar; Gazi 
Fişek Fabrikası (58 puan artışla %151), Silah Fabrikası (28 puan artşla %93), Mühimmat 
Fabrikası (1 puan artışla %28), Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası (11 puan artışla 
%27) ve Ağır Silah ve Çelik Fabrikası (3 puan artışla %12) olmuştur. 

Fabrika Müdürlüklerinde yürütülen Yatırım ve AR-GE projeleri kapsamında 
tedarik edilen yeni teknoloji tezgahlar dikkate alınmak suretiyle kapasite raporlarının 
güncellenerek kullanılmayan kapasite değerlerinin revize edilmesi gerekmektedir. 

b- Genel imal giderleri payı: 2012 yılında 22 milyon TL olan kullanılmayan 
kapasite maliyeti son beş yıl içinde %171 artışla 61 milyon TL olmuştur. 

c- Boş işçilik ve boş işçilik giderleri payı: 2012 yılında 5 milyon TL olan 
kullanılmayan kapasite maliyeti son beş yıl içinde %190 artışla 15 milyon TL olmuştur. 

Hammadde yetersizliği, enerji kesilmesi, tezgâh ve tesis arızaları ile işçilerin 
vizite ve sendika izinlerinden kaynaklanan boş işçilik değerlerinde ilk sırada 258 bin 
saat karşılığı 3,9 milyon TL ile Mühimmat Fabrikası yer almakta, bu fabrikayı 253 bin 
saat karşılığı 3,7 milyon TL ile Ağır Silah ve Çelik Fabrikası, 132 bin saat karşılığı 1,5 
milyon TL ile Çankırı Silah Fabrikası, 120 bin saat karşılığı 1,7 milyon TL ile Barutsan 
Roket ve Patlayıcı Fabrikası 113 bin saat karşılığı 1,6 milyon TL ile Gazi Fişek Fabrikası 
izlemektedir. 

En az boş işçilik saati Pirinç, Kapsül, Barut ve Maksam Makine ve Maske 
Fabrikalarında gerçekleşmiştir. 

Boş işçiliğin yaklaşık %80’i doğrudan imalattan kaynaklanmaktadır.  Kuşkusuz 
alınan siparişlerin azlığı ve yıl içinde aylara sâri eşit yayılmasının bunda etkisi büyük 
olmakla birlikte, fabrikalar bir bütün olarak görüldüğünde boş işçilik yaratmamak üzere 
fabrikalar arası işçi aktarmaların yapılması bu problemin çözümüne katkı sağlamaktadır.  
Optimum çalışma ve çalıştırma ortamının sağlanarak optimum iş ve işçi 
organizasyonunun yapılması halinde maliyet artışına neden olan boş işçilik sürelerinin 
azaltılması mümkün görülmektedir. 

- Fazla mesai:  
MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İşçi Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma 

Yönergesinin “Fazla Çalışmanın Kontrolü” başlıklı 19 uncu maddesinde; 
“Yapılan fazla çalışmanın zaman ve üretim miktarı yönünden kontrol edilerek 

maliyet, verimlilik ve uygunluk yönünden değerlendirilmesi için “Fazla Çalışma 
Cetveli” üzerinden puantörler tarafından çalışma saatleri, her üretim cinsi için ve iş emri 
bazında aylık ve kümülatif olarak üretimi arttırıcı veya tamamlayıcı olup olmadığı 
hususunda “üretim-fazla çalışma” ilişkisi kurularak yapılacak verimlilik kontrolü ise 
üretim ve mühendislik hizmetleri müdürlükleri tarafından aylık olarak yapılarak birim 
amirinin görüşlerine sunulur. Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler Dairesi Başkanlığına 
gönderilen İşletme Bütçesi Aylık Kontrol Raporlarındaki tablolarda yer alan sonuçlar, 
Kurumun tüm üretim birimleri için anılan Daire Başkanlığınca gerektiğinde istenilecek 
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ilave bilgilerle birlikte toplulaştırılarak, aylık periyotlarda Genel Müdür Yardımcılarına 
sunularak fazla çalışma faaliyetlerin ne ölçüde başarılı olduğu değerlendirilerek, ilave 
fazla çalışma talepleri hususunda buna göre kararlar ve tedbirler alınır.” denilmekte 
olup, Fabrika Müdürlüklerinde söz konusu raporların düzenlenmediği tespit edilmiştir.  

Genel Müdürlüğün 17.06.2016 tarih ve 1082 sayılı yazısı ile bu çalışmanın 
başlatılması ve periyodik raporlamanın yapılması hususunda tüm fabrikalara talimat 
verildiği tespit edilmiştir. 

- Bozuk üretim: İmalat kaynaklı bozuk üretim tutarlarında son yıllarda alınan 
önlemler ile ciddi oranlarda azalma sağlanmıştır.  2010 yılında 11,5 milyon TL tutarında 
bozuk üretim elde edilmişken bunun 2016 yılında 3,0 milyon TL’ye düşmesi olumlu bir 
gelişme olarak değerlendirilmektedir.   

Bozuk üretime ilişkin hazırlanan hata bildirim raporlarında belirtilen bozuk 
üretime yol açan sebeplerin, ayrıntılı bir şekilde incelenerek düzeltici/önleyici 
tedbirlerin alınması ile bozuk üretim nedeniyle artan maliyet yükünün en aza indirilmesi 
gerekmektedir. 

- Fire: Cari yılda oluşan 1,3 milyon TL fire tutarı Hurda İşletmesi Müdürlüğünde 
bulunmaktadır.  Kurumun performans değerlendirme kriterlerinden olan ve sadece 
Hurda İşletmesi Müdürlüğüne özgü bir değer olan fire miktarı yıllar içinde inişli-çıkışlı 
bir seyir izlemektedir.  Hurda İşletme Müdürlüğünün ana faaliyeti olan hurda 
işletmeciliğinde hurdanın tesellümünden başlayarak yüklenmesi, tahliyesi, kesim, 
söküm, ayıklama, tasnif, presleme, stoklanması sürecinde değişen oranlarda fire 
oluşabilmektedir. Yıllık fire oranlarının belirlenmesi amacı ile Makam Olur’u ile 
oluşturulan Komisyonca, geçmiş yıllarda tespit edilen oranlar da dikkate alınarak 
hazırlanan raporda belirtilen fire oranları tedarik miktarlarından tenzil edilmekte ve 
tespit edilen fire karşılığı giriş bedelleri üzerinden hesaplanan tutar zarar 
kaydedilmektedir.  

Diğer yandan, her ne kadar son yıllarda hurda stok ve üretim saha zeminlerinin 
fireye meydan vermeyecek standartlara ulaştırılması söz konusu olmuş ise de, özellikle 
Askeri kaynaklı hurda alımlarında “çöp” olarak adlandırılan ve satış değeri hiç olmayan 
hurdalar fire miktarının artmasına neden olmaktadır. 

- Bakım-onarım giderleri:  
Son 5 yıl içinde Bakım-onarım giderleri 39 milyon TL ile 44 milyon TL bandında 

hareket etmektedir.  2016 yılında Bakım-onarım giderleri %5 oranında azalarak 41 
milyon TL olmuştur. 

Son 7 yılın bakım onarım giderlerinde Mühimmat Fabrikası ve Ağır Silah ve 
Çelik Fabrikası ilk iki sırada yer almaktadır. 

Fabrika üretim tesisleri eski ve genelde ekonomik ömürlerini doldurmuş 
olduğundan üretim faaliyetlerinin ciddi aksamalar olmadan yürütülebilmesi için bakım 
onarım hizmetlerinin aksatılmadan yapılması zaruriyet arz etmektedir. Bakım onarım 
giderlerini azaltmak amacı ile çoğu yedek parça ilgili atölyelerinde üretilmektedir. 
Bununla birlikte fabrika imkanları ile üretilemeyen bazı standart dışı yedek parçalar özel 
üretime girmekte olup maliyeti yüksektir. 
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- Hurdaya ayrılan ve bozulan malzeme:  
Son 5 yıl içinde hurdaya ayrılan ve bozulan malzemeler giderleri 142 bin TL ile 

379 bin TL bandında hareket etmiştir.  2016 yılında hurdaya ayrılan ve bozulan malzeme 
giderleri %10 oranında artarak 345 bin TL’ ye yükselmiştir.  Bu konuda en fazla gider 
oluşturan fabrika Barut Fabrikasıdır. 

Kurum Fabrikalarından üretilen yarı mamül ve mamüllerde muayene kontrol ve 
testlerinde tespit edilen uygunsuzluklar ile ilgili olarak; 

Fabrikalarda uygun olmayan malzeme (hammadde/malzeme, yarı mamül ve 
mamül) hakkında alınan kararların belirlenmesinde Malzeme Tetkik Kurulu 
oluşturulmasına dikkat ve özen gösterilmesi, diğer yandan Kurum iç mevzuatında, 
Malzeme Tetkik Kurulunca yararlanma imkânı olmadığından ret kararı verilen ara 
mamul ve mamulün zarar kaydı yetkisine yönelik ek düzenleme yapılması, hususunda 
2014 yılı Sayıştay Raporunda yer verilen öneriye ilişkin olarak, Kurumun, Fabrikalarda 
uygun olmayan ürün kontrolü prosedürleri kapsamında alınan kararların 
uygulamalarının titizlikle ve etkin olarak yürütülmesi için fabrikaları uyardığı, diğer 
yandan Kurum içi mevzuatında Malzeme Tetkik Kurulu’nca yararlanma imkânı 
olmadığından ret kararı verilen ara mamul ve mamulün zarar kaydı yetkisine yönelik 
olarak; 2005 tarihli eski yönergede tanımlı olan bedel bakımından yetkilendirme 
hiyerarşisi, 2013 tarihinde yürürlüğe giren MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Üretim 
Usul ve Esasları Yönergesi’nde tanımlanmadığı için uygulamada ortaya çıkan 
belirsizliklerin giderilmesine yönelik gerekli çalışmaları başlatıldığı tespit edilmiştir. 

- Kuruluş Dışı Mühimmatın Fek/Fesih İmha Faaliyetleri; 
TSK.lığı envanterindeki Kuruluş Dışı Mühimmatın (KDM) fek/fesih işlemleri 

kapsamında, 2016 yılı sonu itibarıyla; 
Dz.K.K.lığı ile MKE Kurumu arasında imzalanan, 2004/10 sayılı protokol 

miktarı 1.012 ton KDM’ın, 734 tonu fek/fesih işlemi tamamlanmış olup, 278 ton 
40/56mm UÇS  2003/9 no.lu protokolden imhalık olarak ayrılan 842 ton Kuruluş Dışı 
Mühimmattan 590 ton, ayrıca Bedesten İmha Sahasında bekletilen ve kurumca TSK 
tarafından devredilen 377 ton olmak üzere toplam 967 ton mayın kalmıştır.  

Kuvvet Komutanlıkları ile MKE Kurumu arasında, fek/fesih amacıyla geçmiş 
yıllarda imzalanan muhtelif protokoller gereği, Kurumca sürdürülen fek/fesih işlemleri 
sonucunda fek/feshi mümkün olmayan/imhalık grup olarak ayrılan ve Kırıkkale-
Bedesten Depolama Sahasında açıkta depolanan imhalık Kuruluş Dışı Mühimmattan 
407 ton 2016 yılı içerisinde imha edilmiştir. 

- Gecikme cezaları:  
2015 yılında sadece 3 fabrikada protokol gecikme cezasına maruz kalınmış ve   

12,4 milyon TL gecikme faizi ödenmişken 21016 senesinde ise 7 fabrikada bu sorun 
yaşanmış toplam 82,3 milyon TL gecikme faizi ödenmiştir. 

Gecikme cazasının %57,7’si Mühimmat Fabrikası, %42,1’i Barutsan Roket ve 
Patlayıcı Fabrikalarında, gecikmeli olarak üretilip teslim edilen siparişler için tahakkuk 
etmiştir. Mühimmat Fabrikasının 2016 yılı net satış hasılatı 344,1 milyon TL olup 
ödenen gecikme cezası bu hasılatın %14’ü oranında (47,4 milyon TL)’ dır. Barutsan 
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Roket ve Patlayıcı Fabrikasında ise 30,5 milyon TL olan net satış hasılatının üzerinde, 
34,6 milyon TL gecikme cezası ödemesi yapılmıştır.  

Mevcut protokoller kapsamında sürdürülen üretim ve teslimatlar dikkate 
alındığında 2017 yılında da benzer gecikmelerin yaşanacağı ve gecikme cezası ödemek 
zorunda kalınacağı görülmektedir. 

Ürün teslimatlarında gecikmeler genelde yurt içi ve dışı piyasadan tedarik edilen 
ilk madde malzeme veya ara mamulün tesliminde öngörülmeyen gecikmeler, üretim 
tezgâhlarında meydana gelen arıza veya hasarlar, birimler arası koordinasyon eksikliği, 
düşük verimli çalışma, mevzuat, teknik imkân ve kabiliyetler ile devam eden 
yükümlülüklerin yeterince dikkate alınmaması, pazar payının kaybedilmemesi amacıyla 
gecikme cezasına maruz kalma riskine rağmen yeni yükümlülükler altına girilmesinden 
kaynaklanmaktadır.  

Siparişlerin zamanında teslim edilebilmesi, alınması muhtemel siparişlerin 
teslimatında dar boğaza düşülmemesi ve boş işçilikten faydalanılabilmesi için 
operasyonu/temini uzun zaman isteyen komple, aksam ve parçaların tedariki ve/veya 
imalatı için stok sipariş açılması yoluna gidilmektedir.  

TSK ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, MKE Kurumundan tedarik edilmekte 
olan ürünlere yönelik “MKE Kurumu Projelerine Yönelik Proje Yönetim Uygulama 
İlkeleri” dokümanında yer alan ve MSB ile MKE Kurumu arasında imzalanan 
sözleşmelerin eki olan Proje Yönetim Planı (PYP), Konfigürasyon Yönetim Planı 
(KYP), Kalite Planı (KP) ve Üretim Hattı Kalifikasyonu (ÜHK) hazırlama çalışmaları 
TSK’nın ihtiyacına binaen MSB ile MKE Kurumu arasında imzalanacak sözleşmelere 
bağlı olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda, Kalite Yönetimi ile ilgili olarak, MKE 
Kurumunca, ISO ve AQAP Kalite Sistemi gereği olarak uygulanması gereken hususlar 
esas alınmaktadır.  

Kurum Fabrika Müdürlüklerinin sahip olduğu AQAP 2120 ve ISO 9001 Kalite 
Sistem Belgeleri gereği hammadde/malzemeden başlayarak şartnameler, kalite planları, 
kalite kontrol planları ve ilgili prosedür, talimat vb. diğer dokümanlar doğrultusunda 
muayene/test/doğrulama faaliyetleri yapılmakta ve tespit edilen uygunsuzluklar ilgili 
formlarla raporlanarak kayıt altına alınmaktadır.  

Bu uygunsuzluklara yapılacak işlemler ISO 9001 Standardı 8.3 Uygun Olmayan 
Ürünün Kontrolü maddesi kapsamında Fabrikada oluşturulan bir Kurul (Malzeme 
Tetkik Kurulu) tarafından belirlenmektedir. 

Bu amaçla, ISO 9001 Standardı 8.4 Veri Analizi maddesi kapsamında; 
İstatistiksel Proses Kontrol (İPK) teknikleri kullanılarak hata analizi çalışmaları 
yapılmakta, hataların sebepleri araştırılmakta ve standardın 8.5 İyileştirme Maddesi 
doğrultusunda da gerekli düzeltici/önleyici faaliyetler başlatılarak tekrarının önlenmesi 
sağlanmaktadır. 

Kurum fabrikalarında yapılan denetim ve incelemelerde; ürün 
uygunsuzluklarının kayıt altına alındığı, ancak iyileştirmeye yönelik olarak yapılan 
İstatistiksel Proses Kontrol (İPK) çalışmalarının ve hataların kök neden analizlerinin 
yetersiz olduğu tespit edilmiştir.  
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Fabrikalarda üretilen veya üretimde kullanılmak üzere satın alınan 
hammadde/malzeme, yarı mamul ve mamullerin, giriş, ara ve son muayene, kotrol ve 
testlerinde teknik resim, şartname ve standartlarında belirtilen isteklere uygun olmadığı 
durumlarda; asgari zamanda, planlı ve düşük maliyetli olarak gerekli teknik çalışmaların 
yapılması ve düzeltici tedbirlerin alınmasına yönelik kalite prosedürlerinin 
uygulanmasına gerekli hassasiyetin gösterilmesinde fayda ve gerek görülmektedir. 

Yine, hata/arıza durumunda uygulanacak muayene/test planlarının özellikle 
büyük projelerde bir doküman olarak tanımlanmasının, uygun olacağı 
değerlendirilmektedir.  

Fabrika ürünlerini istenilen evsafta ve zamanında üretmek, işçilik ve malzeme 
kayıplarını azaltmak ve prosesleri iyileştirmek amacıyla; “Kalite Sistemi Belgeleri 
gereği Kalite Yönetim Sistemi Prosedürleri kapsamında Uygun Olmayan Ürünün 
Kontrolü, Veri Analizi ve diğer prosedürlerin titizlikle uygulanması, Kurum ana ürünleri 
ile büyük projelerde, muayene atışı men ve atışlarda arıza yapan mühimmatlara ilişkin 
muayene/test ve değerlendirme planlarının doküman olarak hazırlanması” na özen 
gösterilmesi gerekmektedir. 

Verimlilik parametrelerinin daha hatasız ve daha çabuk değerlendirilmesi için 
hazırlanan ve daha sonra da otomatik grafik verir hale getirilen (Excel-Makrolar-Visual 
Basic program dili kullanılarak hazırlanan) bilgisayar programının (ileri Excel) 
geliştirilmesi yönünde çalışmalara devam edilmektedir. Bu kapsamda Mali İşler Daire 
Başkanlığından alınan Kümülatif bilanço verilerinin dönemlik hale kolayca ve otomatik 
olarak çevrilmesini sağlayacak bir sistem oluşturulmuş, verilerin verimlilik 
parametreleri programına otomatik olarak aktarılmasını sağlayan programlama ve 
formülasyon sistemi kurulmuştur. 

Verimlilik parametreleri içine “Makine-tezgah verimliliği” ninde eklenmesi, 
özellikle son 5 yılda hizmete alınan makine-teçhizatların program-fiili çalışma 
saatlerinin bu tablolarda yer almasının sağlanması gerekmektedir. 

Esas itibarıyla tüm bu parametrelerin dışında verimliliğin sağlanmasındaki en 
önemli husus insan faktörüdür.  Kuruma alınan yüksek eğitimli personel, çalışma 
alanlarının Ankara dışında olması, bulundukları şehir ve fabrikalar bünyesindeki sosyal 
alanların ve aktivitelerin yetersiz olması, en önemlisi özel sektör alanındaki imkanların 
daha cazip görülmesi gibi nedenlerle belirli bir süre sonra ya Genel Müdürlüğe 
tayinlerini istemekte ya da diğer iş imkanlarını değerlendirmek üzere kurumdan 
ayrılmaktadır. 

Diğer yandan, Fabrika ve İşletme Müdürleri başta olmak üzere ücret skalasında 
bir hiyerarşinin bulunmaması özellikle sorumluluk taşıyan kadrolarda bir kırgınlık 
yaratmakta olup çalışma şevklerinde bir kırılma yaratmaktadır.  

Personelin verimliğini arttıran en önemli faktörlerin başında ücret gelmektedir. 
Ücretlendirme politikasının, yetki ve sorumlukların ön plana alınarak yapılması 
gerekmektedir.  Ancak Kurum bünyesinde görev yapan personelin farklı statülere 
(memur, sözleşmeli, işçi) tabi olarak çalışması ve her bir statü için belirlenen mevzuatın 
farklı olması nedeniyle, hiyerarşik ücret dengesinin sağlanması mümkün 
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olamamaktadır. Bu kapsamda Kurumun yeniden yapılandırılması çalışmaların 
neticelendirilerek uygulamaya geçilmesi yönünde girişimlerde bulunulması 
gerekmektedir. 

Fabrika/İşletme Müdürlüklerinin verimlilik parametrelerinin üçer aylık 
dönemlerde değerlendirilmesi ve raporlandırılması çalışmalarında; kullanılan 
formüllerin irdelenmesine ve raporun daha doğru ve yararlı hale getirilmesine yönelik 
çalışmalara devam edilmiştir. Bu kapsamda formüllerin revize edilmesi çalışmalarında 
Kütüphane, internet ortamı, Literatür taraması ve diğer kaynaklardan Kitap, e-Kitap ve 
çeşitli akademik bilgiler elde edilmiştir. Formüllerin revize çalışmalarında kaynaklardan 
yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda bazı formüller yerine kullanılacak yeni 
formüller belirlenmiş olup, çalışmalara devam edilmektedir. Ayrıca veri toplama 
sisteminde bazı yenilikler yapılmış olup sistemdeki aksaklıkların giderilmesi 
çalışmalarına devam edilmektedir. 

Çeşitli Kurum ve Kuruluşlar ile Kurum içi çalışmalarda Kurumumuzun kapasite 
kullanım oranı ile ilgili gerekli bilgilerin toplanması ve koordinesi ileFabrikalarn sipariş 
doluluğu, kapasite kullanımı, personel durumunun tespiti ve bu doğrultuda kararlar 
alınmasına yönelik bilgilerin toplanması çalışmalarının yapıldığı ayrıca  Yeniden 
yapılanma çalışmaları kapsamında Kurum hakkındaki gerekli bilgilerin toplanması için 
koordinasyon çalışmaları tamamlanmıştır. 

Bu açıklamalar çerçevesinde; verimlilik parametreleri içine “Makine-tezgah 
verimliliği” ve “Enerji verimliliği’nin de eklenmesi, özellikle son 5 yılda hizmete alınan 
makine-teçhizatların program-fiili çalışma saatlerinin, performans değerlerinin bu 
tablolarda yer almasının sağlanması, ayrıca verimliğe sağlayacağı katkı nedeniyle  
Kurumun yeniden yapılandırılması çalışmalarının neticelendirilerek uygulamaya 
geçilmesi önem arz etmektedir.  

2- Üretim Maliyetleri:  
MKEK Genel Müdürlüğü, üretim faaliyetlerini fabrikaları vasıtasıyla 

gerçekleştirmektedir. 2016 yılı üretim giderleri geçen yıl ve program değerleriyle 
karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. 
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olamamaktadır. Bu kapsamda Kurumun yeniden yapılandırılması çalışmaların 
neticelendirilerek uygulamaya geçilmesi yönünde girişimlerde bulunulması 
gerekmektedir. 

Fabrika/İşletme Müdürlüklerinin verimlilik parametrelerinin üçer aylık 
dönemlerde değerlendirilmesi ve raporlandırılması çalışmalarında; kullanılan 
formüllerin irdelenmesine ve raporun daha doğru ve yararlı hale getirilmesine yönelik 
çalışmalara devam edilmiştir. Bu kapsamda formüllerin revize edilmesi çalışmalarında 
Kütüphane, internet ortamı, Literatür taraması ve diğer kaynaklardan Kitap, e-Kitap ve 
çeşitli akademik bilgiler elde edilmiştir. Formüllerin revize çalışmalarında kaynaklardan 
yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda bazı formüller yerine kullanılacak yeni 
formüller belirlenmiş olup, çalışmalara devam edilmektedir. Ayrıca veri toplama 
sisteminde bazı yenilikler yapılmış olup sistemdeki aksaklıkların giderilmesi 
çalışmalarına devam edilmektedir. 

Çeşitli Kurum ve Kuruluşlar ile Kurum içi çalışmalarda Kurumumuzun kapasite 
kullanım oranı ile ilgili gerekli bilgilerin toplanması ve koordinesi ileFabrikalarn sipariş 
doluluğu, kapasite kullanımı, personel durumunun tespiti ve bu doğrultuda kararlar 
alınmasına yönelik bilgilerin toplanması çalışmalarının yapıldığı ayrıca  Yeniden 
yapılanma çalışmaları kapsamında Kurum hakkındaki gerekli bilgilerin toplanması için 
koordinasyon çalışmaları tamamlanmıştır. 

Bu açıklamalar çerçevesinde; verimlilik parametreleri içine “Makine-tezgah 
verimliliği” ve “Enerji verimliliği’nin de eklenmesi, özellikle son 5 yılda hizmete alınan 
makine-teçhizatların program-fiili çalışma saatlerinin, performans değerlerinin bu 
tablolarda yer almasının sağlanması, ayrıca verimliğe sağlayacağı katkı nedeniyle  
Kurumun yeniden yapılandırılması çalışmalarının neticelendirilerek uygulamaya 
geçilmesi önem arz etmektedir.  

2- Üretim Maliyetleri:  
MKEK Genel Müdürlüğü, üretim faaliyetlerini fabrikaları vasıtasıyla 

gerçekleştirmektedir. 2016 yılı üretim giderleri geçen yıl ve program değerleriyle 
karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tablo : 42 - Fabrika Bazında Üretim Giderleri 

2015 Yılı 2016 Yılı 2016 Yılı

Üretimler
Gerçekleşen               

Bin TL
Gerçekleşen               

Bin TL
Gerçekleşen               

Bin TL
Programa 

göre                        
%

2015'e 
göre                             

%

Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Md. 8.569 72.063 10.852 15   127     
Barut Fabrikası Müdürlüğü 14.773 27.157 23.166 85   157     
Barutsan Roket ve Patlayıcı Fb.Md. 18.340 78.851 17.636 22     96     
Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğü 16.993 23.316 6.425 28     38     
Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü 19.682 22.153 21.491 97   109     
Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü 109.962 152.169 108.035 71     98     
Hurda İşletmesi Müdürlüğü 54.504 93.843 59.499 63   109     
Kapsül Fabrikası Müdürlüğü 11.960 14.720 10.962 74     92     
Maksam Makina ve Maske Fab. Müd. 15.940 17.826 13.523 76     85     
Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü 58.385 144.351 83.337 58   143     
Pirinç Fabrikası Müdürlüğü 61.324 75.019 67.944 91   111     
Silah Fabrikası Müdürlüğü 23.231 82.527 55.108 67   237     

Toplam 413.661 803.995 477.979 59   116     

Gerçekleşme oranı

 
Kurumun 2016 yılı üretim giderleri toplamı geçen yıla göre %16 artışla 477,9 

milyon TL olup, programın %59’u düzeyinde gerçekleşmiştir.  
Sipariş esasına dayalı üretim yapılan Kurumda, program hedefinden %41 daha 

az üretim giderinin oluşması, siparişlerin öngörülenden az gerçekleşmesinden 
kaynaklanmıştır.  

2016 yılı ve bir önceki yıl gerçekleştirilen fiili üretim giderlerinin ihtiyaç 
yerlerine göre dağılımları aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo : 43-İhtiyaç Yerlerine Göre Üretim Giderleri 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Genel Müdürlük 

Ağır Silah ve Çel.Fab.Müd. 7.251 6.135 1.165 4.502 152 216 8.569 10.852

Barut Fabrikası Müd. 2.356 2.861 12.416 19.792 - 513 14.773 23.166

Barutsan Rok.ve Pat.Fb.Müd. 16.038 16.459 2.302 1.177 - - 18.340 17.636

Çankırı Silah Fab. Müd. 14.665 5.002 1.460 435 868 989 16.993 6.425

Destek Tesisleri İşl. Müd. - - 18.197 19.889 1.484 1.602 19.682 21.491

Gazi Fişek Fab. Müd. 106.384 104.142 250 544 3.328 3.350 109.962 108.035

Hurda İş. Müd. 54.372 59.347 132 152 - - 54.504 59.499

Kapsül Fab.Müd. 9.260 7.399 2.700 3.563 - - 11.960 10.962

Maksam Mak.ve Ma.Fb.Md. 12.965 9.743 2.533 3.123 442 657 15.940 13.523

Mühimmat Fab. Müd. 51.726 74.624 574 1.977 6.085 6.737 58.385 83.337

Pirinç Fab. Müd. 30.191 27.885 31.132 40.060 - - 61.324 67.944

Silah Fab. Müd. 20.790 52.357 97 99 2.344 2.651 23.231 55.108

Toplam 325.999 365.952 72.959 95.313 14.703 16.715 413.663 477.978

Program 484.514 633.901 116.963 144.865 22.736 25.229 624.214 803.995

Bin TL Bin TL Bin TL
Üretimler

Teşkilat İçin
Satış İçin (İrsalat) Fabrika İçin Toplam

Bin TL

 
 
Programın %41 gerisinde kalmakla birlikte, geçen yıla göre %16 artışla 477,9 

milyon TL olan toplam üretim maliyetinin %77’si satış için, %20’si teşkilat için 
(irsalat), %3’ü ise fabrikaların kendi üretimleri için gerçekleştirilmiştir.  

2016 yılı toplam üretim maliyeti tutarının %23’ü Gazi Fişek Fabrikasında, 
%17’si Mühimmat Fabrikasında ve %14’ü Pirinç Fabrikasında gerçekleşmiştir.  

Fabrikalar itibarıyla üretilen bazı ürünlerin maliyet plan ve gerçekleşmeleri 
aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo : 43-İhtiyaç Yerlerine Göre Üretim Giderleri 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Genel Müdürlük 

Ağır Silah ve Çel.Fab.Müd. 7.251 6.135 1.165 4.502 152 216 8.569 10.852

Barut Fabrikası Müd. 2.356 2.861 12.416 19.792 - 513 14.773 23.166

Barutsan Rok.ve Pat.Fb.Müd. 16.038 16.459 2.302 1.177 - - 18.340 17.636

Çankırı Silah Fab. Müd. 14.665 5.002 1.460 435 868 989 16.993 6.425

Destek Tesisleri İşl. Müd. - - 18.197 19.889 1.484 1.602 19.682 21.491

Gazi Fişek Fab. Müd. 106.384 104.142 250 544 3.328 3.350 109.962 108.035

Hurda İş. Müd. 54.372 59.347 132 152 - - 54.504 59.499

Kapsül Fab.Müd. 9.260 7.399 2.700 3.563 - - 11.960 10.962

Maksam Mak.ve Ma.Fb.Md. 12.965 9.743 2.533 3.123 442 657 15.940 13.523

Mühimmat Fab. Müd. 51.726 74.624 574 1.977 6.085 6.737 58.385 83.337

Pirinç Fab. Müd. 30.191 27.885 31.132 40.060 - - 61.324 67.944

Silah Fab. Müd. 20.790 52.357 97 99 2.344 2.651 23.231 55.108

Toplam 325.999 365.952 72.959 95.313 14.703 16.715 413.663 477.978

Program 484.514 633.901 116.963 144.865 22.736 25.229 624.214 803.995

Bin TL Bin TL Bin TL
Üretimler

Teşkilat İçin
Satış İçin (İrsalat) Fabrika İçin Toplam

Bin TL

 
 
Programın %41 gerisinde kalmakla birlikte, geçen yıla göre %16 artışla 477,9 

milyon TL olan toplam üretim maliyetinin %77’si satış için, %20’si teşkilat için 
(irsalat), %3’ü ise fabrikaların kendi üretimleri için gerçekleştirilmiştir.  

2016 yılı toplam üretim maliyeti tutarının %23’ü Gazi Fişek Fabrikasında, 
%17’si Mühimmat Fabrikasında ve %14’ü Pirinç Fabrikasında gerçekleşmiştir.  

Fabrikalar itibarıyla üretilen bazı ürünlerin maliyet plan ve gerçekleşmeleri 
aşağıda gösterilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  Tablo : 44-Fabrika Bazında Ürünlerin Maliyet Plan ve Gerçekleşmeleri 
Gerçekleşme 

Maliyet Planı Fiili Maliyet %

Ağır Silah ve Çelik  Fb.Md.lüğü
GFM TL/Ton 2.957 2.269 77
3000 T- Pres TL/Ton 1.929 2.491 129
Barut Fb.Md.lüğü
5.56 mm Küresel Barut TL/Kg 56 87 155
7.62 Küresel Barut TL/Kg 67 58 87
Barutsan Roket ve Pat. Fb.Md.lüğü
66 mm M72 Law Roketi TL/Adet 824 775 94
Jelatinit Dinamit TL/Kg. 5 5 97
Çankırı Silah  Fb.Md.lüğü
40 mm Otomatik Bombaatar TL/Adet 11.678 49.158 421
155 mm K/M Obüs HSU TL/Takım 73.856 60.463 82
Destek Tesisleri İşl. Md.lüğü
Elektrik TL/Kwh 0 0 122
Buhar TL/Ton 97 98 102
Gazi Fişek  Fb.Md.lüğü
7,62mm  Normal Fişek TL/Adet 1 1 92
9mm X19 Parab. Tabanca Fişeği(Y.Hat) TL/Adet 1 0 81
Hurda İşletmesi Md.lüğü
İzabelik Demir Çelik Hurdası TL/Ton 521 350 67
Preslik Demir Çelik Hurdası TL/Ton 546 293 54
Kapsül Fb.Md.lüğü
Elektrikli Kapsül (2 mt CU) TL/Adet 2 2 101
FG3 Chaff Flare Mühimmatı TL/Adet 55 50 91
Maksam Makina ve Maske  Fb.Md.lüğü
Süzgeç TL/Adet 50 47 95
SR-10 Gaz Maskesi TL/Adet 250 242 97
Mühimmat Fb.Md.lüğü
120 mm TPCSDS-T Tank Mühimmatı TL/Adet 3.499 3.003 86
Nüfuz Edici Bomba TL/Adet 158.890 114.355 72
Pirinç Fb.Md.lüğü
Pirinç Çubuklar TL/Kg 8 10 121
7,62x51 mm Kovan Yüksük TL/Kg 21 18 84
Silah Fb.Md.lüğü
MP5 Makinalı Tabanca TL/Ad. 1.395 1.974 142
MPT Modern Piyade Tüfeği TL/Ad. 3.482 4.558 131

Üretimler Ölçü Birimi
2016 Yılı

 
Çankırı Silah Fabrikası üretimi 40 mm Otomatik Bombaatar Maliyet planına göre 

%321 oranında daha pahalıya mal olmuştur.  Esas itibarıyla 2015 yılında 48.540 TL/adet 
olan üretim maliyeti 2016 yılında sadece %1 oranında artış kaydetmiştir.  Buna rağmen 
programda aynı ürünün hangi saiklerle 11.678 TL/adet olarak üretileceği açık değildir. 
Maliyet planları ile fiili maliyetlerin gözden geçirilerek oluşan sapmaların önüne 
geçilmesi için gereken özenin gösterilmesi gerekmektedir. 
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Barut Fabrikası üretimi 5.56 mm Küresel Barut 2015 yılında 50 TL/kg maliyetle 
üretilmişken 2016 yılında 56 TL/kg maliyetle üretilmesi planlanmış, ancak 2016 yılında 
oluşan maliyet programın %55, geçen yıla göre ise %74 artışla 87 TL/kg olmuştur. 

2015 yılında tanesi 1.606 TL’ye mal olan Silah Fabrikası üretimi MP5 Makinalı 
Tabancanın 2016 yılında 1.395 TL’ye maledilmesi programlanmış, ancak 2016 yılında 
oluşan maliyet geçen yıla göre %23 artışla, programın %42 üzerinde 1.974 TL olmuştur. 

Üretim maliyetleri ile ilgili olarak, 2015 yılı fiili maliyetleri ve program hedefleri 
ile önemli farklılık gösteren 2016 yılı üretimlerinden; 

Çankırı Silah Fabrikası üretimi 40 mm Otomatik Bombaatar, Barut Fabrikası 
üretimi 5.56 mm Küresel Barut ve Silah Fabrikası üretimi MP5 Makinalı Tabanca 
maliyetlerinin incelenerek, maliyet artışına neden olan kalemlerde maliyet düşürücü 
önlemlerin alınması, diğer yandan program hedeflerinin önceki yıllar fiili 
gerçekleşmelerin ışığında hazırlanması önerilir. 

Birim maliyetlerin artışında; sipariş miktarlarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışı 
piyasa konjonktüründeki hammadde fiyatlarındaki yükselişler de önemli olmaktadır.  
Üretim maliyetlerinin düşürülebilmesi için üretimin, bunun için de öncelikli olarak 
satışların artırılması gerekmektedir.  

Üretim maliyetlerinin azaltılması için  satış potansiyelinin artırılması; 
MSB’nin KKK ihtiyacı için Kuruma verdiği mühimmat ve silah sipariş tutarının 

toplam MSB sipariş tutarı içerisindeki payı son beş yıl içinde  %82 - %92 oranları 
arasında gerçekleşmiştir. Aynı dönem içinde söz konusu Komutanlığın, Kurumdan 
yedek parça ve malzeme temin sipariş payı ise Kuvvet Komutanlıkları toplamı içinde 
%93-%99 oranlarında değişmektedir. Yine, bu Komutanlığın resmi dairelerce verilen 
toplam sipariş içindeki payı söz konusu dönemde %63- %69 arasında olmuştur.  Geçmiş 
yıllarda doğrudan temin usulü ile Kurumdan alım yapan bir Resmi Dairenin son yıllarda 
ihtiyaçlarını açık ihale ile piyasadan karşılamaya başlaması neticesinde, Kurum teklif 
fiyatı yüksek kaldığından bazı ihaleleri kazanamamakta, talep edilen ürün tedarik 
şartnamesi üretim şartlarına uymadığı veya üretim programında bulunmadığından bazı 
ihalelere ise katılım sağlanamamaktadır. Bu şekilde, Emniyet Genel Müdürlüğünün 
2013 yılında 19 ihalesine teklif verilememiş, 2 ihale biri kısmi olmak üzere fiyat 
yüksekliği nedeniyle kazanılamamıştır. 2014 yılında ise 20 ihalesine teklif verilememiş, 
2 ihale ise iştirak edildiği halde fiyat yüksekliği nedeniyle alınamamıştır. 2015 yılında 
da Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 10 ihalesinden 3’ünde fiyat üzerinde anlaşma 
sağlanamaması ve teklif fiyatının yüksek bulunması nedenleriyle, Renklı Sis Kutusu 
(950 adet), 9x9 mm parabellum fişek (25.000.000 adet) ve 12,7 mm Şeritli Fişek 
(1.000.000 adet) ihaleleri kazanılamamıştır. 

Mevcut durum itibarıyla üretim kapasitesinden azami ölçüde yararlanmak ve 
maliyetleri düşürmek açısından diğer Kuvvet Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden daha fazla sipariş temin edilmesi 
yönünde çalışma ve girişimlerde bulunulması önem arz etmektedir.  

TSK ve EGM ihtiyaçlarının yurt içi imkanlar kullanılarak, uluslar arası 
standartlarda, uygun konfigürasyon ve kalitede eşit rekabet ile Kurum tarafından 
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Barut Fabrikası üretimi 5.56 mm Küresel Barut 2015 yılında 50 TL/kg maliyetle 
üretilmişken 2016 yılında 56 TL/kg maliyetle üretilmesi planlanmış, ancak 2016 yılında 
oluşan maliyet programın %55, geçen yıla göre ise %74 artışla 87 TL/kg olmuştur. 

2015 yılında tanesi 1.606 TL’ye mal olan Silah Fabrikası üretimi MP5 Makinalı 
Tabancanın 2016 yılında 1.395 TL’ye maledilmesi programlanmış, ancak 2016 yılında 
oluşan maliyet geçen yıla göre %23 artışla, programın %42 üzerinde 1.974 TL olmuştur. 

Üretim maliyetleri ile ilgili olarak, 2015 yılı fiili maliyetleri ve program hedefleri 
ile önemli farklılık gösteren 2016 yılı üretimlerinden; 

Çankırı Silah Fabrikası üretimi 40 mm Otomatik Bombaatar, Barut Fabrikası 
üretimi 5.56 mm Küresel Barut ve Silah Fabrikası üretimi MP5 Makinalı Tabanca 
maliyetlerinin incelenerek, maliyet artışına neden olan kalemlerde maliyet düşürücü 
önlemlerin alınması, diğer yandan program hedeflerinin önceki yıllar fiili 
gerçekleşmelerin ışığında hazırlanması önerilir. 

Birim maliyetlerin artışında; sipariş miktarlarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışı 
piyasa konjonktüründeki hammadde fiyatlarındaki yükselişler de önemli olmaktadır.  
Üretim maliyetlerinin düşürülebilmesi için üretimin, bunun için de öncelikli olarak 
satışların artırılması gerekmektedir.  

Üretim maliyetlerinin azaltılması için  satış potansiyelinin artırılması; 
MSB’nin KKK ihtiyacı için Kuruma verdiği mühimmat ve silah sipariş tutarının 

toplam MSB sipariş tutarı içerisindeki payı son beş yıl içinde  %82 - %92 oranları 
arasında gerçekleşmiştir. Aynı dönem içinde söz konusu Komutanlığın, Kurumdan 
yedek parça ve malzeme temin sipariş payı ise Kuvvet Komutanlıkları toplamı içinde 
%93-%99 oranlarında değişmektedir. Yine, bu Komutanlığın resmi dairelerce verilen 
toplam sipariş içindeki payı söz konusu dönemde %63- %69 arasında olmuştur.  Geçmiş 
yıllarda doğrudan temin usulü ile Kurumdan alım yapan bir Resmi Dairenin son yıllarda 
ihtiyaçlarını açık ihale ile piyasadan karşılamaya başlaması neticesinde, Kurum teklif 
fiyatı yüksek kaldığından bazı ihaleleri kazanamamakta, talep edilen ürün tedarik 
şartnamesi üretim şartlarına uymadığı veya üretim programında bulunmadığından bazı 
ihalelere ise katılım sağlanamamaktadır. Bu şekilde, Emniyet Genel Müdürlüğünün 
2013 yılında 19 ihalesine teklif verilememiş, 2 ihale biri kısmi olmak üzere fiyat 
yüksekliği nedeniyle kazanılamamıştır. 2014 yılında ise 20 ihalesine teklif verilememiş, 
2 ihale ise iştirak edildiği halde fiyat yüksekliği nedeniyle alınamamıştır. 2015 yılında 
da Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 10 ihalesinden 3’ünde fiyat üzerinde anlaşma 
sağlanamaması ve teklif fiyatının yüksek bulunması nedenleriyle, Renklı Sis Kutusu 
(950 adet), 9x9 mm parabellum fişek (25.000.000 adet) ve 12,7 mm Şeritli Fişek 
(1.000.000 adet) ihaleleri kazanılamamıştır. 

Mevcut durum itibarıyla üretim kapasitesinden azami ölçüde yararlanmak ve 
maliyetleri düşürmek açısından diğer Kuvvet Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden daha fazla sipariş temin edilmesi 
yönünde çalışma ve girişimlerde bulunulması önem arz etmektedir.  

TSK ve EGM ihtiyaçlarının yurt içi imkanlar kullanılarak, uluslar arası 
standartlarda, uygun konfigürasyon ve kalitede eşit rekabet ile Kurum tarafından 

 

 
 

karşılanabilmesi amacıyla, yüksek satış potansiyeli arz eden silah, mühimmat ve araç-
gereçlerin, uluslar arası standart ve kalitede doğrudan Kurumdan temini veya yerli 
istekler lehine %15 fiyat avantajı sağlanmıştır. 

Düşük satış potansiyeli arz eden silah, mühimmat ve araç-gereçlere yönelik 
olarak, stratejik olarak belirlenen ve sabit işletme giderlerine katlanılan üretim hat ve 
tesisleri için yıllara sari asgari sipariş alınarak çalışmayan kısım giderlerinin 
karşılanmasını teminen MSB nezdinde yapılan girişimlerden bir sonuç alınamadığı 
görülmektedir. 

İhracat potansiyeli arz eden silah, mühimmat ve araç-gereçlere yönelik olarak, 
yurt dışında yerleşik üretici/yatırımcı firmalarla yapılan işbirliği çalışmaları sonucu yurt 
dışı satış hasılatı 261 milyon TL den %42 artışla 371 milyon TL’ ye yükseltilmiş ve 
bunun sonucu olarak yurt dışı satış hasılatının toplam satış hasılatı içindeki payı 
%27’den %33’e yükselmiştir. 

Genel olarak; Fabrikalar tarafından üretilen mal ve hizmetlerin maliyetlerinin 
oluşumunda; kullanılan teknoloji ve teçhizatın bir bölümünün eski ve demode olması 
nedeniyle üretim faaliyetlerinin emek yoğun, düşük verimli olarak ve maliyetli bir 
şekilde sürdürülmesi, kalifiye personel açığı yanında, finansman sıkıntısı nedeniyle ileri 
teknoloji uygulamalarına imkan verecek gerekli yatırımların yeterince yapılamaması 
gibi kendi bünyesinden kaynaklanan sorunların yanı sıra, üretimde ağırlığı teşkil eden 
savunma sanayi kapsamındaki mamullerin pazarlama imkanlarının sınırlı ve özel 
şartlara bağlı olmasının yarattığı düşük kapasite kullanımı dahil bir çok faktörün 
olumsuz yönde bir etki yaptığı görülmektedir.  

MKE Kurumu’nun savunma sanayine dönük tesisleri entegre bir yapı arz 
ettiğinden nihai bir ürün imal eden bir tesisin üretim miktarındaki bir değişiklik direkt 
olarak ona girdi sağlayan diğer tesislerin üretimini de etkilemektedir. Bu durum kapasite 
kullanım oranlarına doğrudan yansımakta ve maliyetler üzerinde belirleyici bir unsur 
olmaktadır.  Kurum tarafından üretilen mamullere olan talebin miktar ve çeşit olarak 
sürekli değişkenlik göstermesi, dönemsel olarak bir üretim hattının kapasite kullanım 
oranını yükseltirken, diğerlerinin boş kalmasına neden olabilmektedir. Bu durumun 
maliyetler üzerindeki olumsuz etkisi açıkça görülmektedir.  Stratejik mal üretmesi 
nedeniyle, her durumda üretime hazır bir şekilde tutulması gereken bu tesislerin sabit 
masrafları maliyetleri artırarak, karlılık ve verimlilik göstergeleri ile kurumun mali 
yapısını olumsuz yönde etkilemektedir.  

Siparişlerin en önemli bölümünü teşkil eden askeri amaçlı imalatların üretim ve 
yatırım planlaması TSK’nın bilgisi dahilinde yapılmaktadır. Fizibilite hesaplarında 
kullanılan tüm veriler TSK’dan alınmaktadır.  Stratejik önemi haiz mühimmatın sipariş 
devamlılığı ve talep seviyesi tamamen TSK’nın harp stokları ve stratejik planları ile 
doğrudan ilgilidir.  Bu nedenle, yatırımlar ve üretim hatlarının kurulması, geliştirilmesi 
veya tasfiyesi konusunda verilecek kararlar, Milli Savunma Bakanlığı ve TSK ile 
yapılan işbirliğine dayalı olarak alınmaktadır.  

Kurumun fabrika/işletmeler itibarıyla 2016 yılına ilişkin maliyet gider unsurları 
program ve geçen yıl verileriyle karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo : 45-Fabrika Bazında Maliyet Gider Unsurları 

Bin TL % Bin TL % Bin TL % Bin TL % Bin TL

Bu yıl program 507.992 63,2 57.780 7,2 258.358 32,1 20.136 2,5 803.995

MKE Ağır Silah ve Çelik Fab.Md. 42.715 59,3 5.151 7,1 24.795 34,4 598 0,8 72.063

MKE Barut Fab.Md. 9.880 36,4 1.639 6,0 15.638 57,6 0 0,0 27.157

MKE Barutsan Rok.ve Pat.Fab.Md. 58.853 74,6 4.171 5,3 15.858 20,1 31 0,0 78.851

MKE Çankırı Silah Fab.Md 6.901 29,6 3.384 14,5 13.035 55,9 5 0,0 23.316

MKE Destek Tesisleri İşletme Md. 0 0,0 0 0,0 22.153 100,0 0 0,0 22.153

MKE Gazi Fişek Fab.Md. 89.708 59,0 15.523 10,2 47.950 31,5 1.012 0,7 152.169

MKE Hurda İşletmesi Md. 81.532 86,9 0 0,0 12.311 13,1 0 0,0 93.843

MKE Kapsül Fab.Md. 6.759 45,9 2.272 15,4 5.692 38,7 3 0,0 14.720

MKE Maksam Mak. ve Mas.Fab.Md. 9.573 53,7 1.040 5,8 7.236 40,6 23 0,1 17.826

MKE Mühimmat Fab.Md. 104.303 72,3 6.778 4,7 34.020 23,6 750 0,5 144.351

MKE Pirinç Fab.Md. 67.657 90,2 4.542 6,1 20.530 27,4 17.709 23,6 75.019

MKE Silah Fab.Md. 30.111 36,5 13.280 16,1 39.141 47,4 5 0,0 82.527

Bu yıl gerçekleşen 282.943 59,2 40.052 8,4 177.683 37,2 22.699 4,7 477.979

MKE Ağır Silah ve Çelik Fab.Md. 7.098 65,4 625 5,8 3.447 31,8 317 2,9 10.852

MKE Barut Fab.Md. 8.672 37,4 1.985 8,6 12.509 54,0 0 0,0 23.166

MKE Barutsan Rok.ve Pat.Fab.Md. 12.422 70,4 1.066 6,0 4.211 23,9 64 0,4 17.636

MKE Çankırı Silah Fab.Md 1.641 25,5 1.187 18,5 3.603 56,1 5 0,1 6.425

MKE Destek Tesisleri İşletme Md. 0 0,0 0 0,0 21.491 100,0 0 0,0 21.491

MKE Gazi Fişek Fab.Md. 57.468 53,2 14.000 13,0 37.085 34,3 517 0,5 108.035

MKE Hurda İşletmesi Md. 47.990 80,7 0 0,0 11.509 19,3 0 0,0 59.499

MKE Kapsül Fab.Md. 2.438 22,2 2.023 18,5 6.503 59,3 2 0,0 10.962

MKE Maksam Mak. ve Mas.Fab.Md. 9.321 68,9 488 3,6 3.726 27,6 12 0,1 13.523

MKE Mühimmat Fab.Md. 53.983 64,8 5.668 6,8 23.714 28,5 28 0,0 83.337

MKE Pirinç Fab.Md. 67.552 99,4 3.681 5,4 18.461 27,2 21.749 32,0 67.944

MKE Silah Fab.Md. 14.359 26,1 9.330 16,9 31.423 57,0 4 0,0 55.108

Geçen yıl gerçekleşen 243.162 58,8 36.077 8,7 153.433 37,1 19.010 4,6 413.661

MKE Ağır Silah ve Çelik Fab.Md. 4.234 49,4 524 6,1 4.228 49,3 418 4,9 8.569

MKE Barut Fab.Md. 4.787 32,4 1.322 8,9 8.732 59,1 68 0,5 14.773

MKE Barutsan Rok.ve Pat.Fab.Md. 9.479 51,7 1.933 10,5 6.932 37,8 4 0,0 18.340

MKE Çankırı Silah Fab.Md 7.085 41,7 2.586 15,2 7.330 43,1 8 0,0 16.993

MKE Destek Tesisleri İşletme Md. 0 0,0 0 0,0 19.682 100,0 0 0,0 19.682

MKE Gazi Fişek Fab.Md. 65.604 59,7 12.114 11,0 32.863 29,9 618 0,6 109.962

MKE Hurda İşletmesi Md. 43.339 79,5 0 0,0 11.164 20,5 0 0,0 54.504

MKE Kapsül Fab.Md. 3.002 25,1 2.391 20,0 6.570 54,9 2 0,0 11.960

MKE Maksam Mak. ve Mas.Fab.Md. 9.155 57,4 1.310 8,2 5.481 34,4 6 0,0 15.940

MKE Mühimmat Fab.Md. 31.761 54,4 5.198 8,9 21.459 36,8 33 0,1 58.385

MKE Pirinç Fab.Md. 59.968 97,8 3.577 5,8 15.629 25,5 17.850 29,1 61.324

MKE Silah Fab.Md. 4.748 20,4 5.121 22,0 13.364 57,5 2 0,0 23.231

Programa göre gerçekleşme farkı -225.049 -17.728 -80.675 2.563 -326.015
Geçen yıla göre gerçekleşme farkı 39.781 3.975 24.250 3.689 64.318

Üretim türleri

Üretimle doğrudan ilgili giderler Genel üretim 
giderleri

İlave veya 
indirilmesi 

gereken giderler

Toplam 
maliyet 
gideri

İlk madde ve 
malzeme

İşçilik
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Tablo : 45-Fabrika Bazında Maliyet Gider Unsurları 

Bin TL % Bin TL % Bin TL % Bin TL % Bin TL

Bu yıl program 507.992 63,2 57.780 7,2 258.358 32,1 20.136 2,5 803.995

MKE Ağır Silah ve Çelik Fab.Md. 42.715 59,3 5.151 7,1 24.795 34,4 598 0,8 72.063

MKE Barut Fab.Md. 9.880 36,4 1.639 6,0 15.638 57,6 0 0,0 27.157

MKE Barutsan Rok.ve Pat.Fab.Md. 58.853 74,6 4.171 5,3 15.858 20,1 31 0,0 78.851

MKE Çankırı Silah Fab.Md 6.901 29,6 3.384 14,5 13.035 55,9 5 0,0 23.316

MKE Destek Tesisleri İşletme Md. 0 0,0 0 0,0 22.153 100,0 0 0,0 22.153

MKE Gazi Fişek Fab.Md. 89.708 59,0 15.523 10,2 47.950 31,5 1.012 0,7 152.169

MKE Hurda İşletmesi Md. 81.532 86,9 0 0,0 12.311 13,1 0 0,0 93.843

MKE Kapsül Fab.Md. 6.759 45,9 2.272 15,4 5.692 38,7 3 0,0 14.720

MKE Maksam Mak. ve Mas.Fab.Md. 9.573 53,7 1.040 5,8 7.236 40,6 23 0,1 17.826

MKE Mühimmat Fab.Md. 104.303 72,3 6.778 4,7 34.020 23,6 750 0,5 144.351

MKE Pirinç Fab.Md. 67.657 90,2 4.542 6,1 20.530 27,4 17.709 23,6 75.019

MKE Silah Fab.Md. 30.111 36,5 13.280 16,1 39.141 47,4 5 0,0 82.527

Bu yıl gerçekleşen 282.943 59,2 40.052 8,4 177.683 37,2 22.699 4,7 477.979

MKE Ağır Silah ve Çelik Fab.Md. 7.098 65,4 625 5,8 3.447 31,8 317 2,9 10.852

MKE Barut Fab.Md. 8.672 37,4 1.985 8,6 12.509 54,0 0 0,0 23.166

MKE Barutsan Rok.ve Pat.Fab.Md. 12.422 70,4 1.066 6,0 4.211 23,9 64 0,4 17.636

MKE Çankırı Silah Fab.Md 1.641 25,5 1.187 18,5 3.603 56,1 5 0,1 6.425

MKE Destek Tesisleri İşletme Md. 0 0,0 0 0,0 21.491 100,0 0 0,0 21.491

MKE Gazi Fişek Fab.Md. 57.468 53,2 14.000 13,0 37.085 34,3 517 0,5 108.035

MKE Hurda İşletmesi Md. 47.990 80,7 0 0,0 11.509 19,3 0 0,0 59.499

MKE Kapsül Fab.Md. 2.438 22,2 2.023 18,5 6.503 59,3 2 0,0 10.962

MKE Maksam Mak. ve Mas.Fab.Md. 9.321 68,9 488 3,6 3.726 27,6 12 0,1 13.523

MKE Mühimmat Fab.Md. 53.983 64,8 5.668 6,8 23.714 28,5 28 0,0 83.337

MKE Pirinç Fab.Md. 67.552 99,4 3.681 5,4 18.461 27,2 21.749 32,0 67.944

MKE Silah Fab.Md. 14.359 26,1 9.330 16,9 31.423 57,0 4 0,0 55.108

Geçen yıl gerçekleşen 243.162 58,8 36.077 8,7 153.433 37,1 19.010 4,6 413.661

MKE Ağır Silah ve Çelik Fab.Md. 4.234 49,4 524 6,1 4.228 49,3 418 4,9 8.569

MKE Barut Fab.Md. 4.787 32,4 1.322 8,9 8.732 59,1 68 0,5 14.773

MKE Barutsan Rok.ve Pat.Fab.Md. 9.479 51,7 1.933 10,5 6.932 37,8 4 0,0 18.340

MKE Çankırı Silah Fab.Md 7.085 41,7 2.586 15,2 7.330 43,1 8 0,0 16.993

MKE Destek Tesisleri İşletme Md. 0 0,0 0 0,0 19.682 100,0 0 0,0 19.682

MKE Gazi Fişek Fab.Md. 65.604 59,7 12.114 11,0 32.863 29,9 618 0,6 109.962

MKE Hurda İşletmesi Md. 43.339 79,5 0 0,0 11.164 20,5 0 0,0 54.504

MKE Kapsül Fab.Md. 3.002 25,1 2.391 20,0 6.570 54,9 2 0,0 11.960

MKE Maksam Mak. ve Mas.Fab.Md. 9.155 57,4 1.310 8,2 5.481 34,4 6 0,0 15.940

MKE Mühimmat Fab.Md. 31.761 54,4 5.198 8,9 21.459 36,8 33 0,1 58.385

MKE Pirinç Fab.Md. 59.968 97,8 3.577 5,8 15.629 25,5 17.850 29,1 61.324

MKE Silah Fab.Md. 4.748 20,4 5.121 22,0 13.364 57,5 2 0,0 23.231

Programa göre gerçekleşme farkı -225.049 -17.728 -80.675 2.563 -326.015
Geçen yıla göre gerçekleşme farkı 39.781 3.975 24.250 3.689 64.318

Üretim türleri

Üretimle doğrudan ilgili giderler Genel üretim 
giderleri

İlave veya 
indirilmesi 

gereken giderler

Toplam 
maliyet 
gideri

İlk madde ve 
malzeme

İşçilik

 

 

 
 

Maliyet gider unsurları itibarıyla, 
- Üretimle doğrudan ilgili giderler; 
Direkt ilk madde ve malzeme giderleri programın %44 altında kalmakla birlikte 

geçen yıla göre ise %6 artış göstermiş, toplam içindeki payı %59 olmuştur.  
Direkt ilk madde ve malzeme payında ilk üç sırada;  Pirinç, Gazi Fişek ve 

Mühimmat Fabrika Müdürlükleri yer almıştır. 
Direkt işçilik giderleri programın %31 altında kalmakla birlikte geçen yıla göre 

%11 artış göstermiştir, toplam içindeki payı %8 olmuştur. 
Direkt işçilik giderleri payında ilk üç sırada; Gazi Fişek, Silah ve Mühimmat 

Fabrika Müdürlükleri yer almışlardır. 
-Genel üretim giderleri;  
Genel üretim giderleri programın %31 altında kalmakla birlikte geçen yıla göre 

%16 artış göstermiştir, toplam içindeki payı %37 olmuştur. 
Genel giderler payında ise, yine ilk sırada bulunan Gazi Fişek Fabrikasını Silah 

ve Mühimmat Fabrikaları takip etmiştir. 
Kurumun toplam ilk madde ve malzeme tedariki içindeki yurt dışı payı 2011 

yılından itibaren; %13,3, %34,5, %15,8 ve 2014 yılında %10 olmuşken 2015 ve 2016 
yılında ilk kez %6’ ya düşmüştür.  Bu tablo, yurt dışı bağımlılığındaki azalmayı işaret 
etmektedir. 

Kurum fabrikalarında, kullanılan makine ve tezgahların önemli bir bölümünün 
modern makine ve tezgahlara göre randımansız, imalat zamanları uzun ve bakım-onarım 
masrafları yüksek, eski teknolojiye sahip, ekonomik ömürlerini tamamlamış ve 
hassasiyetlerini dolayısıyla verimli ve kaliteli iş yapabilme özelliğini büyük ölçüde 
kaybetmiş olmaları nedeniyle meydana gelen üretim kayıpları maliyetleri olumsuz 
olarak etkilemektedir. Bu bakımdan ileri teknoloji uygulamalarına imkan verecek yeni 
yatırım projelerinin bütün üretim hatlarını kapsayacak şekilde bir an önce hayata 
geçirilmesi gerekli görülmektedir.  

Yine, ürün kalitesinin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi amacıyla miktar ve 
değer olarak önemli rakamlarda seyreden üretim bozukluklarının sebeplerinin tespit 
edilerek toplam kalite anlayışı içerisinde elimine edilmesine yönelik çalışmaların 
sürdürülmesi önem taşımaktadır. Ayrıca, uzun süredir atıl durumda olan, ileriki yıllarda 
da kullanılma ihtimali olmayan tezgah ve makinaların, ekonomiye kazandırılması 
bakımından değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Son yıllarda özel sektör imalat sanayindeki önemli gelişmeler yakından takip 
edilerek, buradaki yeni teknolojik yatırımlar ve yüksek verimlilikten kaynaklanan, daha 
ucuza fason imalat yaptırma imkanlarının yaygınlaştırılması büyük önem arz 
etmektedir. Böylece, dışarıda daha uygun şartlarla yan sanayiye yaptırılan imalatlar, 
kuruluşun kaynak kaybının azaltılmasına yardımcı olacaktır. Üstelik, yurt içi sanayi ile 
entegrasyonun azami ölçüde gerçekleştirilmesi ile savunma sanayinin gelişimine imkan 
ve katkı sağlanacaktır. Ancak, savunma sanayini düzenleyen mevzuat yan sanayi 
kullanım oranını artmasına kısmen de olsa engel teşkil etmektedir. Savunma sanayinde 
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üretim yapacak olan firmaların üretim izni alma zorunluluğu ilave maliyet getirmekte 
(Tesis Güvenlik Belgesi, Kalite Belgesi vb), bu husus da düzenli siparişin olmadığı 
sektörde KOBİ’lerin savunma sanayi alanına girmesini olumsuz etkilemektedir. 

Fabrikaların kendi yapısından kaynaklanan önemli maliyet sorunlarının çözümü 
yolunda gösterilen çabalarda ise geçen yıllar içerisinde bir iyileşme görülmekle birlikte 
konunun bir bütün olarak ele alınıp, köklü ve kalıcı tedbirlerin imkanlar ölçüsünde 
uygulamaya konulması önemli olmaktadır. Kısaca, Fabrikalarda kapasite kullanım 
oranlarının artırılması, boş işçiliğin azaltılması ve zararın asgariye indirilmesinde gerek 
ve fayda görülmektedir. Satış potansiyelinin artırılması ile birlikte üretimdeki artışın 
uygun yüksek kalite ve verimlilikle sağlanmasıyla üretim maliyetlerinin azaltılması 
mümkün olacaktır.  

Diğer yandan, Stratejik Planı doğrultusunda; Yatırım, Modernizasyon ve AR-GE 
/ÜR-GE çalışmalarına devam edilerek ürün yelpazesinin genişletilmesi ve 
yurtiçi/yurtdışı pazar payının artırılması, yan sanayi kullanım oranının arttırılması, 
üretim sürecindeki sorunlara hızlı müdahale edilmesi ve Sipariş Takip Programı ile 
sürecin izlenmesi, İstatiksel Proses Kontrol Teknikleri ile hataların analiz edilerek 
üretim bozukluklarının azaltılması, üretimde enerji verimliliği çalışmaları vb. 
yöntemlerle maliyetlerin azaltılmasına çaba gösterilmelidir.  Bu nedenle, Üretim 
maliyetlerinin azaltılması ile ilgili olarak; 

 “- Üretim maliyetlerini oluşturan her bir kalem üzerinde sağlanabilecek her türlü 
tasarrufun sağlanması, 
 - İleri teknoloji uygulamalarına imkan verecek yeni yatırım projelerinin bütün 
üretim hatlarını kapsayacak şekilde bir an önce hayata geçirilmesi, 

- Ürün kalitesinin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi amacıyla miktar ve 
değer olarak önemli rakamlarda seyreden üretim bozukluklarının sebeplerinin tespit 
edilerek toplam kalite anlayışı içerisinde elimine edilmesine yönelik çalışmaların 
sürdürülmesi,  

- Tüm fabrikalar bazında yapılacak bir çalışma ile uzun süredir atıl durumda olan, 
ileriki yıllarda da kullanılma ihtimali olmayan tezgah ve makinaların envanterinin 
çıkarılarak ekonomiye kazandırılması bakımından değerlendirilmesi, 

- Yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki satışların artırılmasına yönelik en gelişmiş 
pazarlama yöntemlerinin sürdürülerek satış potansiyelinin artırılması” na ilişkin 2015 
yılı Denetim Raporu’nda yer alan öneriye ilişkin olarak, Kurum; 

“- Günün gelişen teknolojileri takip edilerek üretim bozukluklarının 
azaltılmasına, yan sanayinin maksimum oranda kullanılarak genel imal giderleri ile ürün 
maliyetlerinde azami tasarruf sağlanmasına çalışılacaktır.  

 -  İleri teknoloji uygulamalarına imkân verecek yeni yatırım projelerinin bütün 
üretim hatlarını kapsayacak şekilde bir an önce hayata geçirilmesi doğrultusunda 
hareket edilmesine özen gösterilmektedir. 

- MKE Kurumu Fabrika Müdürlüklerinin sahip olduğu ISO 9001 ve/veya AQAP 
2120 Kalite Yönetim Sistemi Belgelerinin gereği olarak; tespit edilen hatalar kayıt altına 
alınmakta, değerlendirilmekte, istatistiksel teknikler kullanılarak hata kaynakları tespit 
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üretim yapacak olan firmaların üretim izni alma zorunluluğu ilave maliyet getirmekte 
(Tesis Güvenlik Belgesi, Kalite Belgesi vb), bu husus da düzenli siparişin olmadığı 
sektörde KOBİ’lerin savunma sanayi alanına girmesini olumsuz etkilemektedir. 

Fabrikaların kendi yapısından kaynaklanan önemli maliyet sorunlarının çözümü 
yolunda gösterilen çabalarda ise geçen yıllar içerisinde bir iyileşme görülmekle birlikte 
konunun bir bütün olarak ele alınıp, köklü ve kalıcı tedbirlerin imkanlar ölçüsünde 
uygulamaya konulması önemli olmaktadır. Kısaca, Fabrikalarda kapasite kullanım 
oranlarının artırılması, boş işçiliğin azaltılması ve zararın asgariye indirilmesinde gerek 
ve fayda görülmektedir. Satış potansiyelinin artırılması ile birlikte üretimdeki artışın 
uygun yüksek kalite ve verimlilikle sağlanmasıyla üretim maliyetlerinin azaltılması 
mümkün olacaktır.  

Diğer yandan, Stratejik Planı doğrultusunda; Yatırım, Modernizasyon ve AR-GE 
/ÜR-GE çalışmalarına devam edilerek ürün yelpazesinin genişletilmesi ve 
yurtiçi/yurtdışı pazar payının artırılması, yan sanayi kullanım oranının arttırılması, 
üretim sürecindeki sorunlara hızlı müdahale edilmesi ve Sipariş Takip Programı ile 
sürecin izlenmesi, İstatiksel Proses Kontrol Teknikleri ile hataların analiz edilerek 
üretim bozukluklarının azaltılması, üretimde enerji verimliliği çalışmaları vb. 
yöntemlerle maliyetlerin azaltılmasına çaba gösterilmelidir.  Bu nedenle, Üretim 
maliyetlerinin azaltılması ile ilgili olarak; 

 “- Üretim maliyetlerini oluşturan her bir kalem üzerinde sağlanabilecek her türlü 
tasarrufun sağlanması, 
 - İleri teknoloji uygulamalarına imkan verecek yeni yatırım projelerinin bütün 
üretim hatlarını kapsayacak şekilde bir an önce hayata geçirilmesi, 

- Ürün kalitesinin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi amacıyla miktar ve 
değer olarak önemli rakamlarda seyreden üretim bozukluklarının sebeplerinin tespit 
edilerek toplam kalite anlayışı içerisinde elimine edilmesine yönelik çalışmaların 
sürdürülmesi,  

- Tüm fabrikalar bazında yapılacak bir çalışma ile uzun süredir atıl durumda olan, 
ileriki yıllarda da kullanılma ihtimali olmayan tezgah ve makinaların envanterinin 
çıkarılarak ekonomiye kazandırılması bakımından değerlendirilmesi, 

- Yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki satışların artırılmasına yönelik en gelişmiş 
pazarlama yöntemlerinin sürdürülerek satış potansiyelinin artırılması” na ilişkin 2015 
yılı Denetim Raporu’nda yer alan öneriye ilişkin olarak, Kurum; 

“- Günün gelişen teknolojileri takip edilerek üretim bozukluklarının 
azaltılmasına, yan sanayinin maksimum oranda kullanılarak genel imal giderleri ile ürün 
maliyetlerinde azami tasarruf sağlanmasına çalışılacaktır.  

 -  İleri teknoloji uygulamalarına imkân verecek yeni yatırım projelerinin bütün 
üretim hatlarını kapsayacak şekilde bir an önce hayata geçirilmesi doğrultusunda 
hareket edilmesine özen gösterilmektedir. 

- MKE Kurumu Fabrika Müdürlüklerinin sahip olduğu ISO 9001 ve/veya AQAP 
2120 Kalite Yönetim Sistemi Belgelerinin gereği olarak; tespit edilen hatalar kayıt altına 
alınmakta, değerlendirilmekte, istatistiksel teknikler kullanılarak hata kaynakları tespit 

 

 
 

edilmekte ve gerekli düzeltici/önleyici faaliyetlerin yapılması sağlanmaktadır. Bu 
kapsamda 2015 yılında 16 adet düzeltici/önleyici faaliyet başlatılmış ve bunlardan 
tamamı olumlu neticelenmiştir. Üretim bozukluklarının azaltılmasına yönelik bu 
faaliyetler izlenmekte olup, etkinliğinin artırılması için toplam kalite anlayışı içerisinde 
gerekli çalışmaların yapılmasına devam edilecektir. 

- “Tüm fabrikalar bazında yapılacak bir çalışma ile uzun süredir atıl durumda 
olan, ileriki yıllarda da kullanılma ihtimali olmayan tezgâh ve makinelerin envanterinin 
çıkarılarak ekonomiye kazandırılması bakımından değerlendirilmesi” önerisi 
doğrultusunda hareket edilecektir. 

- “Yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki satışların artırılmasına yönelik en gelişmiş 
pazarlama yöntemlerinin sürdürülerek satış potansiyelinin artırılması” önerisi 
doğrultusunda çalışılacaktır.” şeklinde cevap vermiştir. 
 Dünya savunma sanayinde serbest piyasadan ziyade uluslar arası ilişkiler ve silah 
ve mühimmat piyasasındaki dalgalanma ve gelişmeler ön plana çıkmaktadır. Yurt 
dışından alınan sistemlerin çalışma devamlılığı, yedek parça ve mühimmatının 
zamanında ve yeterince teminine bağlıdır. Ancak, hepsinden önemlisi ihtiyacın 
tamamen yurt içinden sağlanabilme düzeyine erişilebilmesidir. TSK ihtiyaçlarının yurt 
içi imkanlar kullanılarak, uluslar arası standartlarda, uygun konfigürasyon ve kalitede 
karşılanması, MKE’ye bağlı fabrikaların faaliyet alanlarında etkin, verimli ve rekabet 
gücüne sahip olmaları ile mümkün olabilecektir. 
 Ülke savunmasının bedeli olmayacağı göz önüne alındığında, savunma sanayi 
ürünlerinin teminindeki tercihlerde sadece fiyatın ön plana çıkarılmasının doğru 
olmayacağı, ihtiyaç halinde gerekli malzemenin kolaylıkla ve sürekli temininin daha 
çok önem taşıdığı sonucuna varılmaktadır. 
 Buradan hareketle, talep olsun veya olmasın bu gibi stratejik üretim hatlarının 
imalata hazır bir şekilde bekletilmesi ve bunların sabit masraflarının maliyetler üzerine 
getirdiği yükün ise, yapılan işin vazgeçilmez bir kamu hizmeti olduğu göz önüne 
alınarak karşılanması gerektiği hususlarının göz ardı edilmemesi gerekmektedir.  

Kurum bir İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT) olması nedeniyle KİT statüsündeki 
diğer Kurumlardan farklı olarak üretimde ağırlığı ülke savunmasına yönelik ürünlerin 
teşkil etmesi nedeniyle karlılık ve verimlilik amacı güden bir statüye sahip olmakla 
birlikte, Ülke Savunmasının bedeli olamayacağı ve Kurum faaliyetlerinin vazgeçilmez 
bir kamu hizmeti olduğu göz önüne alındığında savunma sanayindeki tercihlerde 
karlılıktan ziyade verimlilik ön planda tutulmakla birlikte maliyetlerin düşürülmesine 
yönelik tedbirlerin alınmasına da özen gösterilmelidir. 

F-Pazarlama: 
Kurumun fabrika ve işletmelerince üretilen mamullerin pazarlama stratejilerinin 

belirlenmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı ile yurt dışı piyasalara 
pazarlanması faaliyetleri; Pazarlama ve İhracat Daire Başkanlığı tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Pazarlama ve İhracat Daire Başkanlığı; Yurtiçi Kurumsal Satış 
Şube Müdürlüğü, Sivil Üretim Şube Müdürlüğü, Amerika, Avrupa, Afrika İş Geliştirme 
Şube Müdürlüğü, Ortadoğu İş Geliştirme Şube Müdürlüğü, İhracat Şube Müdürlüğü, 
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Yurtdışı Projeler Şube Müdürlüğü, Tanıtım ve Fuar Organizasyonu Şube Müdürlüğü, 
Silah Satış ve Poligon Şube Müdürlüğü ve İstanbul Pazarlama Şube Müdürlüğü olmak 
üzere dokuz şube müdürlüğü ile faaliyetlerini yürütmektedir. Genel Müdürlük sahasında 
bulunan satış bürosu, İstanbul Pazarlama Şube Müdürlüğü, fabrikalar ile anlaşmalı 
satıcılar da yurtiçi piyasalara mamul satışları yapmaktadır.  

Yurtiçi Kurumsal Satış Şube Müdürlüğü; Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet 
Komutanlıkları, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat 
Teşkilatının ihtiyacı olan ve Kurumun üretim proğramında bulunan her türlü silah, 
mühimmat, yedek parça ve malzemenin pazarlamasını 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde gerçekleştirmektedir. 
Ayrıca, 3212 sayılı yasa çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin elindeki hurda 
malzemenin karşılığında kurumda üretilen ürünlerle mübadelesine ilişkin protokol ile 
satışlar gerçekleştirilmektedir.  

İhracat Şube Müdürlükleri; Kurumun ihracatının her yıl biraz daha arttırılması ve 
yurtdışı piyasalarda etkin bir konumda olabilmesi için müşteri memnuniyetinin 
sağlanması amacıyla bağlantı kurulan ülkelerin ilgili birimleri ile sürekli görüşmeler 
yapmaktadır. Malin teslimi sırasında test edilmesinin yanı sıra daha sonra çıkabilecek 
teslimat sonrası bakım-onarım ve revizyon faaliyetleri için fabrika yetkilileri ile temasa 
geçilmektedir.  

1- Satışlar: 
a) Satış programı ve uygulaması: 
Kurumun satış programları, Genel Müdürlük merkezi ile mal ve hizmet üreten 

10 fabrika ve 2 işletme müdürlüğü temel alınarak hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.  
2016 yılı satış programı ve elde edilen satış hasılatının Genel Müdürlük, fabrika 

ve işletmeler itibarıyla dağılımı, geçen yıl verileriyle birlikte aşağıda gösterilmiştir. 
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Yurtdışı Projeler Şube Müdürlüğü, Tanıtım ve Fuar Organizasyonu Şube Müdürlüğü, 
Silah Satış ve Poligon Şube Müdürlüğü ve İstanbul Pazarlama Şube Müdürlüğü olmak 
üzere dokuz şube müdürlüğü ile faaliyetlerini yürütmektedir. Genel Müdürlük sahasında 
bulunan satış bürosu, İstanbul Pazarlama Şube Müdürlüğü, fabrikalar ile anlaşmalı 
satıcılar da yurtiçi piyasalara mamul satışları yapmaktadır.  

Yurtiçi Kurumsal Satış Şube Müdürlüğü; Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet 
Komutanlıkları, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat 
Teşkilatının ihtiyacı olan ve Kurumun üretim proğramında bulunan her türlü silah, 
mühimmat, yedek parça ve malzemenin pazarlamasını 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde gerçekleştirmektedir. 
Ayrıca, 3212 sayılı yasa çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin elindeki hurda 
malzemenin karşılığında kurumda üretilen ürünlerle mübadelesine ilişkin protokol ile 
satışlar gerçekleştirilmektedir.  

İhracat Şube Müdürlükleri; Kurumun ihracatının her yıl biraz daha arttırılması ve 
yurtdışı piyasalarda etkin bir konumda olabilmesi için müşteri memnuniyetinin 
sağlanması amacıyla bağlantı kurulan ülkelerin ilgili birimleri ile sürekli görüşmeler 
yapmaktadır. Malin teslimi sırasında test edilmesinin yanı sıra daha sonra çıkabilecek 
teslimat sonrası bakım-onarım ve revizyon faaliyetleri için fabrika yetkilileri ile temasa 
geçilmektedir.  

1- Satışlar: 
a) Satış programı ve uygulaması: 
Kurumun satış programları, Genel Müdürlük merkezi ile mal ve hizmet üreten 

10 fabrika ve 2 işletme müdürlüğü temel alınarak hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.  
2016 yılı satış programı ve elde edilen satış hasılatının Genel Müdürlük, fabrika 

ve işletmeler itibarıyla dağılımı, geçen yıl verileriyle birlikte aşağıda gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tablo : 46- Fabrika Bazında Satışlar 

Satışlar 
2015 yılı 2016 yılı 

Programa 
göre sapma 

(%) 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 

Bin TL Bin TL Bin TL 
Genel Müdürlük 90.135 110.000 99.685 (9) 
Ağır Silah ve Çelik Fabrikası  6.420 59.794 9.196      (85)     
Barut Fabrikası  6.259 7.323 6.600 (10) 
Barutsan Roket ve Patlayıcı Fab. 87.562 117.779 30.499      (74)     
Çankırı Silah Fabrikası  31.594 45.155 13.995      (69)     
Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü        
Gazi Fişek Fabrikası  182.571 242.479 206.975 (15) 
Hurda İşletmesi Müdürlüğü 247.739 344.646 240.032 (30) 
Kapsül Fabrikası  19.567 26.232 14.649 (44) 
Maksam Makina ve Maske Fabrikası  43.281 47.615 34.546 (27) 
Mühimmat Fabrikası  146.837 171.263 344.099 101 
Pirinç Fabrikası  38.705 53.820 31.599 (41) 
Silah Fabrikası  63.203 104.702 107.493 3 

Toplam 963.874 1.330.808 1.139.368        (14)     
 

Kurumun 2016 yılı satışları bir önceki yıla göre % 18,2 oranında artarak 1.139 
milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu satışların; %30,2 oranında 344 milyon 
TL’si Mühimmat Fabrikasının, %21,1 oranında 240 milyon TL’si Hurda İşletmesi 
Müdürlüğü’nün, %18,2 oranında 206,9 milyon TL’si Gazi Fişek Fabrikasının, %9,4 
oranında 107milyon TL’si Silah Fabrikasının, kalanı ise Genel Müdürlük ve diğer 
fabrikalar ile işletmelerin satışlarından elde edilmiştir.  

Satışlar tablosu incelendiğinde; yalnızca Mühimmat Fabrikası ve Silah 
Fabrikasının programın üzerinde satış yaptıkları, diğer tüm birimlerde satış programının 
altında satış gerçekleştirildiği görülmektedir. 

Kurum’un 2016 yılında gerçekleştirdiği satışların ürün ve satıldığı yerlere göre 
dağılımı, program ve önceki yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıda 
gösterilmiştir. 
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  Tablo: 47-Satışlar 
    2015 2016 

Satışlar Ölçü Gerçekleşen Revize Program Gerçekleşen 
      Tutar   Tutar   Tutar 
    Miktar  Bin TL Miktar  Bin TL Miktar  Bin TL 
1- Esas ürün satışları:               
a) Yurtiçi satışları:               
- Resmi dairelere     180.790   412.781   239.011 
- Kamu iktisadi 
teşebbüslerine     7.940   8.699   6.113 
- Gerçek ve tüzel kişilere     239.328   346.480   228.784 

Toplam (a)     428.058   767.960   473.908 
b) Yurtdışı satışlar     261.489   212.890   370.836 

Toplam (1)     689.547   980.850   844.744 
2- Ara ve yan ürün satışları             
a- Resmi dairelere     9.616   16.662   11.533 
b- Kamu iktisadi 
teşebbüslerine             
c- Gerçek ve tüzel kişilere     13.315   479   6.630 

Toplam (2)     22.931   17.141   18.163 
3- Ticari mal satışları             
a- Resmi dairelere     32.112   25.983   28.960 
b- Kamu iktisadi 
teşebbüslerine     1.101   183   798 
c- Gerçek ve tüzel kişilere     218.182   306.651   246.703 

Toplam (3)     251.395   332.817   276.461 
Yurt içi satış toplamı     702.385   1.117.918   768.531 

Yurt dışı satış toplamı     261.489   212.890   370.836 
Genel toplam     963.874   1.330.808   1.139.367 

2016 yılı İşletme Bütçesinde; 1.330,8 milyon TL olarak programlanan 2016 yılı 
satışları programın % 14,3 oranında altında olmak üzere toplam 1.139,3 milyon TL 
olarak gerçekleşmiştir.  

Gerçekleştirilen satışların; % 74,1 oranındaki kısmını esas ürün satışları, % 1,6 
oranındaki kısmını ara ve yan ürün satışları ve % 24,3 oranındaki kısmını da ticari ürün 
satışı oluşturmakta olup, toplam satışların %67,5’ini yurt içi, % 32,5’ini de yurt dışına 
satışlar teşkil etmiştir. 

Geçen yıla göre yurt içi satışların % 9,4 oranında ve yurt dışı satışların % 41,8 
oranında artış göstermesinin etkisi ile 2016 yılında toplam satışlar 2015 yılına oranla 
%18,2 artışla toplam 1.139,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

2016 yılı silah ve fişek satışları ürün bazında geçen yıl değerleriyle birlikte 
aşağıda gösterilmiştir. 
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  Tablo: 47-Satışlar 
    2015 2016 

Satışlar Ölçü Gerçekleşen Revize Program Gerçekleşen 
      Tutar   Tutar   Tutar 
    Miktar  Bin TL Miktar  Bin TL Miktar  Bin TL 
1- Esas ürün satışları:               
a) Yurtiçi satışları:               
- Resmi dairelere     180.790   412.781   239.011 
- Kamu iktisadi 
teşebbüslerine     7.940   8.699   6.113 
- Gerçek ve tüzel kişilere     239.328   346.480   228.784 

Toplam (a)     428.058   767.960   473.908 
b) Yurtdışı satışlar     261.489   212.890   370.836 

Toplam (1)     689.547   980.850   844.744 
2- Ara ve yan ürün satışları             
a- Resmi dairelere     9.616   16.662   11.533 
b- Kamu iktisadi 
teşebbüslerine             
c- Gerçek ve tüzel kişilere     13.315   479   6.630 

Toplam (2)     22.931   17.141   18.163 
3- Ticari mal satışları             
a- Resmi dairelere     32.112   25.983   28.960 
b- Kamu iktisadi 
teşebbüslerine     1.101   183   798 
c- Gerçek ve tüzel kişilere     218.182   306.651   246.703 

Toplam (3)     251.395   332.817   276.461 
Yurt içi satış toplamı     702.385   1.117.918   768.531 

Yurt dışı satış toplamı     261.489   212.890   370.836 
Genel toplam     963.874   1.330.808   1.139.367 

2016 yılı İşletme Bütçesinde; 1.330,8 milyon TL olarak programlanan 2016 yılı 
satışları programın % 14,3 oranında altında olmak üzere toplam 1.139,3 milyon TL 
olarak gerçekleşmiştir.  

Gerçekleştirilen satışların; % 74,1 oranındaki kısmını esas ürün satışları, % 1,6 
oranındaki kısmını ara ve yan ürün satışları ve % 24,3 oranındaki kısmını da ticari ürün 
satışı oluşturmakta olup, toplam satışların %67,5’ini yurt içi, % 32,5’ini de yurt dışına 
satışlar teşkil etmiştir. 

Geçen yıla göre yurt içi satışların % 9,4 oranında ve yurt dışı satışların % 41,8 
oranında artış göstermesinin etkisi ile 2016 yılında toplam satışlar 2015 yılına oranla 
%18,2 artışla toplam 1.139,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

2016 yılı silah ve fişek satışları ürün bazında geçen yıl değerleriyle birlikte 
aşağıda gösterilmiştir. 
  

 

 
 

Tablo : 48-Silah,Tüfek ve Fişek satışları 

Silah, tüfek ve fişek satışları 
2015 2016 

Miktar Tutar Miktar Tutar 
Adet Bin TL Adet Bin TL 

Gen. Müd.- Silah Paz. Müd.         
 - İthal tabancalar 9.115 37.145 7.349 35.469 
 - Yerli tabancalar (Kırıkkale, D.K.P.*, 
Sarsılmaz) 20.301 40.377 22.977 47.389 
 - İthal tüfekler 159 1.150 188 1.737 
 - İthal fişekler 1.474.370 3.560 1.358.580 3.610 
 - Yerli fişekler 74.949.805 81.150 75.423.803 91.189 
 - Zoralım 83 108 45 58 
 - Poligon faaliyetleri   583   
 - Av barutu   45  53 

Toplam (A)   164.118  179.505 
İstanbul Paz. Şub. Müdürlüğü       

- Yerli tabancalar (Kırıkkale, D.K.P.*, 
Sarsılmaz) 5.392 9.627 6.564 13.097 
 - İthal fişekler 478.530 990 361.140 852 
 - Yerli fişekler 13.270.600 15.729 14.215.415 17.321 

Toplam (B)   26.346  38.149 
Genel toplam (A+B)   190.464  217.654 

 * D.K.P. Doğu Karadeniz Silah Üretim Projesi kapsamında üretilen tabancalar 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünün 2016 yılı silah ve 
fişek satışları bir önceki yıla göre tutar olarak %14,3 oranında artışla 217,7 milyon 
TL’ye yükselmiştir. Genel Müdürlük Silah Pazarlama Müdürlüğünce yapılan satışlar 
%9,4 oranında, İstanbul Pazarlama Şube Müdürlüğünce yapılan satışlar %44,8 oranında 
artış göstermiştir. 

Yerli silahların satış fiyatları; firmalar tarafından belirlenen irsaliye bedeli 
üzerine %23 oranında komisyon geliri ilave edilerek belirlenmekte ve gerçekleşen satış 
tutarları 15 günlük devreler halinde üretici firmalara ödenmektedir. 

2007 yılına kadar Kurum haricindeki kuruluş veya şirketlerin silah veya 
mühimmat satış izni alması mümkün değil iken; 06.05.2007 tarih 26514 sayılı Resmi 
Gazete yayımlanan, Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde 
Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik ile ilgili makamlardan 
uygun görüş ve izin alan üretici firmalara, her yıl Ocak ayında Resmî Gazetede 
yayımlanan Kontrole Tâbi Listede yer alan harp araç ve gereçleri ile silah, 
mühimmatların satışını yapma yetkisinin verilmesi mümkün kılınmıştır. Söz konusu 
yönetmelik ve bu yönetmeliğin uygulama esaslarını belirleyen MSB Savunma Sanayii 
Güvenliği Yönergesi uyarınca; Kontrole Tâbi Listede yer alan malzemelerin üretim, 
ithalat, ihracat izin işlemleri, Son Kullanıcı Belgesi onay işlemleri, belgelendirme 
faaliyetleri ile savunma sanayii güvenliğine yönelik diğer faaliyetler MSB tarafından 
yürütülmektedir.  

Kurum dışında mühimmat üretim ve satış yetkisi olan kuruluş 2012 yıl sonuna 
kadar bulunmaz iken, MSB tarafından 18.04.2013 tarihinde bir özel sektör kuruluşuna 
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“%100 ihraç koşuluyla (yurt içindeki yetkili kamu kurumlarının yurt dışındaki 
isteklilere de açık olarak gerçekleştirdikleri ihalelere teklif verebilecek şekilde) 
9x19mm tabanca fişeği Üretim İzin belgesi verilmiştir.  

6136 sayılı “Ateşli Silahlar Kanunu” ile silah ve mermi ithal etme yetkisi, MSB 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı’na verilmiştir. 12.01.1990 tarihinde SSM ile Kurum 
arasında imzalanan protokol ile de silah ve fişek ithal etme izni Kuruma verilmiştir. 
Protokol gereğince, Kurum tarafından ithal edilecek her silah ve fişek için SSM’nin ve 
MSB’nin izni alınmaktadır. İzin alındıktan sonra Kurum ihaleyle yurtdışından tabanca, 
tüfek ve mermileri ithal etmekte ve ithal birim maliyetlerini SSM’e bildirmektedir. 
SSM; ithal birim maliyetleri üzerine tabanca ve tüfeklerde %25 ve fişeklerde %50 
Kurum payını ekledikten sonra %100 oranında kendi payını eklemek suretiyle satış 
fiyatlarını belirlemektedir.  

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte; silah ve 
mermilerin satışlarından Kurum payının tenzilinden sonraki net kârın, kanunlarla 
yapılan kesintilerden sonra kalan kısmının, %80’inin Savunma Sanayi Destekleme 
Fonu’na, %20’sinin ise polis ve jandarma teşkilatlarınca düzenlenen silah satın alma 
yetki belge sayısı esas alınarak tespit edilecek miktarlara göre, Türk Polis Teşkilatını 
Güçlendirme Vakfı ile Jandarma Genel Komutanlığı Vakfına aktarılması yönünde 
hüküm bulunmaktadır.  

- Yurt dışı satışlar: 
2016 yılında gerçekleştirilen yurt dışında yerleşik kuruluş ve şirketler ile bu 

kuruluşların yurt içindeki temsilcilerine ve aracı firmalara muhtelif silah, mühimmat, 
çelik malzeme ve patlayıcı madde satışlarının ülkeler bazında dağılımına, geçen yıl 
değerleri ile birlikte aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir. 
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         Tablo : 49- İhracat yapılan Ülkeler 

Ülkeler 
2015 2016 
Fiili                         

Bin TL 
Revize Bütçe                        

Bin TL 
Fiili 

   Bin TL 
     ABD 35.289   8.656 
     Almanya 6   502 
     Azerbaycan 2.114   3.420 
     Bahreyn 18.823   1.477 
     Belarus -  332 
     Belçika 9.903   4.338 
     Bae -  184.518 
     Çek Cumhuriyeti 3.192   1.555 
     Endonezya 625   -  
     Fas -    222 
     Filipinler 10.743   -  
     Gana 3.230   -  
     İsviçre -    1.464 
     İtalya 308   73 
     Katar -    7.440 
     Kenya  7.326   55.199 
     Kazakistan -  32 
     Kuveyt -    67 
     Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 465   89 
     Lübnan 704   2.481 
     Moritanya     2.425 
     Pakistan 15.388   33 
     Polonya 6    
     Romanya 165   174 
     Rusya 70     
     Suudi Arabistan 143.130   83.816 
     Tayland -    676 
     Tunus 5.031   -  
     Ukrayna 1.693   -  
     Umman 12   - 
     Ürdün 894   8.522 
     Vietnam 2.371   3.326 
     

Net satış hasılatı 261.489 212.890 370.836 

2016 yılı işletme bütçesinde 212,9 milyon TL tutarında yurt dışı satış hasılatı 
öngörülmüş,  programın %74,2 oranında üzerinde olmak üzere toplam 370,8 milyon TL 
satış hasılatı gerçekleştirilmiştir. 

Kurum’un 2016 yılında gerçekleştirdiği toplam yurt dışı satışların %49,8 
oranında 184, 5 milyon TL’si Birleşik Arap Emirliklerine, %22,6 oranında 83,8 milyon 
TL’si Suudi Arabistan’a, %14,9 oranında 55,1 milyon TL’ Kenya’ya yapılan satışlara 
aittir. 2016 yılında 24 ülkeye satış yapılmıştır. 

İhracat yapılan ülkeler yıllar itibarıyla farklılık göstermektedir.  
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Son dokuz yılda gerçekleştirilen yurt dışı satışların kullanım amacına göre 
sektörel dağılımı ABD Doları cinsinden aşağıda gösterilmiştir. 
         Tablo:50-Yurtdışı satışları  

Yıllar Askeri Ürün İhracatı Sivil Ürün Toplam İhracatı 

2008 32.593.372 $ 992.759 $    33.586.130 $ 

2009 24.503.024 $ 1.375.563 $  25.878.587 $ 

2010 35.720.902 $ 1.962.553 $  37.683.455 $ 

2011 55.740.670 $ 3.439.554 $  59.180.224 $ 

2012 52.613.573 $  2.754.104 $ 55.367.677 $ 

2013 23.899.103 $  14.122.601 $  38.021.704 $ 

2014 24.111.689 $ 20.881.899 $ 44.953.588 $ 

2015 90.207.995 $ 1.909.212 $ 92.117.107 $ 

2016 115.087.348 $ 2.897.695 $ 117.985.043 $ 

Kurumun 2016 yılı yurt dışı satışları bir önceki yıla göre % 28,1 oranında 
artırarak 117.985.043 ABD Doları olarak gerçekleşmiş olup bu tutarın; 115.087.348 
ABD Doları askeri ürün, 2.897.695 ABD doları ise sivil ürün ihracatıdır.  

2016 yılında gerçekleştirilen toplam 118 milyon ABD Doları askeri ve sivil ürün 
ihracatının; 78 milyon ABD Doları Mühimmat Fabrikası, 20,6 milyon ABD Doları Silah 
Fabrikası, 14,1 milyon ABD Doları Gazi Fişek Fabrikası, 2,5 milyon ABD Doları Genel 
Müdürlük, 1,6 milyon ABD Doları Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası, 0,5 milyon 
ABD Doları Çankırı Silah Fabrikası, 0,5 milyon ABD Doları Ağır Silah ve Çelik 
Fabrikası ve 179 bin ABD Doları Kapsül Fabrikası ihracatına ait bulunmaktadır.  

Kurum, ihracat faaliyetleri sırasında görüşmeler yaptığı ülkelerden sadece silah 
alımı değil, tesis kurulumu ve know-how satışı talepleri ile karşılaşmaktadır.  

Kurumun bazı ürünlerinin üretimi siparişe bağlı olduğundan kapasite kullanım 
oranlarının çok düşük olması maliyetlerin yükselmesi sonucunu doğurmaktadır.  

Kurum satışlarının artırılması amacıyla; 
- Savunma sanayii sektöründeki rakip firmaların ürünlerinin kalitesinde ve 

çeşitliliğinde üretim yapılarak üretim yelpazesinin genişletilmesi amacıyla AR-GE 
faaliyetlerinin güçlendirilerek özgün tasarımların oluşturulması, 

-Ürün çeşitlendirmesi, mevcut hatların modernize edilmesi ve yeni teknolojilerin 
takip edilebilmesi için savunma sanayisi ürünlerinin sergilendiği fuarlar ile bu sanayide 
kullanılan makine ve ekipmanların sergilendiği fuarlara öncelikle AR-GE biriminde 
çalışanlar ile üretim birimlerinde görevli elemanların gönderilmesi,  

- Özellikle yurtdışı piyasalarda rekabet edecek fiyat seviyesinde ürün satışları 
yapılabilinmesini teminen; üretim maliyetlerinin azaltılması,  

240 Sayıştay   



 

 
 

Son dokuz yılda gerçekleştirilen yurt dışı satışların kullanım amacına göre 
sektörel dağılımı ABD Doları cinsinden aşağıda gösterilmiştir. 
         Tablo:50-Yurtdışı satışları  

Yıllar Askeri Ürün İhracatı Sivil Ürün Toplam İhracatı 

2008 32.593.372 $ 992.759 $    33.586.130 $ 

2009 24.503.024 $ 1.375.563 $  25.878.587 $ 

2010 35.720.902 $ 1.962.553 $  37.683.455 $ 

2011 55.740.670 $ 3.439.554 $  59.180.224 $ 

2012 52.613.573 $  2.754.104 $ 55.367.677 $ 

2013 23.899.103 $  14.122.601 $  38.021.704 $ 

2014 24.111.689 $ 20.881.899 $ 44.953.588 $ 

2015 90.207.995 $ 1.909.212 $ 92.117.107 $ 

2016 115.087.348 $ 2.897.695 $ 117.985.043 $ 

Kurumun 2016 yılı yurt dışı satışları bir önceki yıla göre % 28,1 oranında 
artırarak 117.985.043 ABD Doları olarak gerçekleşmiş olup bu tutarın; 115.087.348 
ABD Doları askeri ürün, 2.897.695 ABD doları ise sivil ürün ihracatıdır.  

2016 yılında gerçekleştirilen toplam 118 milyon ABD Doları askeri ve sivil ürün 
ihracatının; 78 milyon ABD Doları Mühimmat Fabrikası, 20,6 milyon ABD Doları Silah 
Fabrikası, 14,1 milyon ABD Doları Gazi Fişek Fabrikası, 2,5 milyon ABD Doları Genel 
Müdürlük, 1,6 milyon ABD Doları Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası, 0,5 milyon 
ABD Doları Çankırı Silah Fabrikası, 0,5 milyon ABD Doları Ağır Silah ve Çelik 
Fabrikası ve 179 bin ABD Doları Kapsül Fabrikası ihracatına ait bulunmaktadır.  

Kurum, ihracat faaliyetleri sırasında görüşmeler yaptığı ülkelerden sadece silah 
alımı değil, tesis kurulumu ve know-how satışı talepleri ile karşılaşmaktadır.  

Kurumun bazı ürünlerinin üretimi siparişe bağlı olduğundan kapasite kullanım 
oranlarının çok düşük olması maliyetlerin yükselmesi sonucunu doğurmaktadır.  

Kurum satışlarının artırılması amacıyla; 
- Savunma sanayii sektöründeki rakip firmaların ürünlerinin kalitesinde ve 

çeşitliliğinde üretim yapılarak üretim yelpazesinin genişletilmesi amacıyla AR-GE 
faaliyetlerinin güçlendirilerek özgün tasarımların oluşturulması, 

-Ürün çeşitlendirmesi, mevcut hatların modernize edilmesi ve yeni teknolojilerin 
takip edilebilmesi için savunma sanayisi ürünlerinin sergilendiği fuarlar ile bu sanayide 
kullanılan makine ve ekipmanların sergilendiği fuarlara öncelikle AR-GE biriminde 
çalışanlar ile üretim birimlerinde görevli elemanların gönderilmesi,  

- Özellikle yurtdışı piyasalarda rekabet edecek fiyat seviyesinde ürün satışları 
yapılabilinmesini teminen; üretim maliyetlerinin azaltılması,  

 

 
 

-Satışlarda sürekliliğin sağlanması yeni ürünlerin geliştirilmesi, mevcut ürünlerin 
üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla yerli 
firmaların teknoloji üretme yetenekleri ve kapasitelerinden de yararlanacak 
işbirliklerinin geliştirilmesi, 

önerilir. 
b) Fiyatlar:  
Kurum fabrika ve işletmelerinin ürettiği malların satış fiyatları; 233 sayılı 

KHK’nın 35 inci maddesi, “MKE Kurumu Yurt içi Satış Yönetmeliği”, “MKE Kurumu 
İhracat İşlemleri Yönergesi” ve “MKE Kurumu Üretim Planlama Yönergesi” ile 
yayımlanan genelgelere göre tespit edilmektedir.  

Bakanlar Kurulu’nun 12.10.2015 tarih ve 2015/8196 sayılı kararıyla kabul 
edilerek 04.11.2015 tarih ve 29522 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2016 yılı Genel 
Yatırım ve Finansman Programının “Satış fiyatlarının ve tarifelerinin belirlenmesi” 
başlıklı 16 ıncı maddesinde “Kamu Teşebbüsleri, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla, ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini belirlemekte serbestir. Satış 
fiyatları ve tarifeler; uygulanan ekonomik programda yer alan ilke ve politikalar, 
Programdaki mali hedefler, teşebbüsün finansman ihtiyacı dikkate alınarak kamu 
teşebbüsünü zarara uğratmayacak şekilde belirlenecektir.” hükmüne yer verilmiştir.  

Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 2016 yılı Genel Yatırım ve 
Finansman Programı’nın uygulanması amacıyla izlenecek usul ve esaslara ilişkin 
Tebliğde ise “Satış fiyatlarının ve tarifelerinin belirlenmesi” başlıklı bir maddeye yer 
verilmemiş, “Mali Hükümler”başlığında ticari banka kredisi alımına yönelik 
düzenlemelerde “finansman ihtiyacının doğması durumunda öncelikle gelir artırıcı ve 
maliyet azaltıcı önlemlere başvurulması” hüküm altına alınmıştır. Bu madde Kurumu 
zarara uğratmayacak şekilde fiyat belirlenmesinin hiç bir kısıtlama olmaksızın Yönetim 
Kurulunun yetkisinde ve sorumluluğunda olduğunu ifade etmektedir. 

Yönetim Kurulu’nun 24.11.2009 tarih ve 305 sayılı kararıyla ürünlerin rekabetçi 
ortamlarda satış fiyat ve tarifelerinin belirlenmesinde stok maliyetinin alt sınır olarak 
belirlenmesine ve bu hususta Genel Müdüre yetki verilmesine karar verilmiştir. Kurum 
ürünlerinin genelinde stok maliyetinin altında olmamak koşulu ile rekabetçi piyasada 
oluşan fiyatlara uyum sağlayacak fiyat politikası izlendiği görülmüştür.  

2- Mamul, yarı mamul ve ticari mal stokları: 
2016  yılında Kurum’un mamul, yarı mamul ve ticari mal stoklarının ayrıntısına 

program ve geçen yıl değerleriyle birlikte aşağıda yer verilmiştir.  
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Tablo : 51- Mamul, Yarı mamul ve Ticari Mal Stokları  

Stoklar 

  2016 yılı stokları 
Geçen yıldan 

devir Bütçe Gerçekleşen 
Bütçeye 

göre sapma 
Bin TL Bin TL Bin TL % 

A-Mamul Stoklar         
1-Ambardaki mamuller         
   -Mühimmat grubu ürünler 17.394 17.146 19.630 14 
   -Silah grubu ürünler 6.861 20.452 7.807 (62) 
    -Patlayıcı maddeler ve roket grubu 
ürünleri     15.929 8.435 4.936 (41) 
  -Diğer mamuller 18.182 3.915 26.658 581 

Toplam(1) 58.365 49.948 59.031  
2-Konsinyatörlerdeki mamuller 493  163  
3-Onarım ve bitim işleri 6  2  
4-Diğer mamuller 264  216  

Toplam(A) 59.128  59.412  
B-Yarı ve ara mamuller 166.805 117.339 178.457 19 
C-Ticari mallar 23.807 16.003 20.873 30 
D-Verilen sipariş avansı   

5.191 2.681 10.090 276    (Ticari mallara ait) 
Genel Toplam 254.931 185.971 268.832 45 

2016 yılında Kurum’un silah grubu ürün stokları bütçe öngörüsünün % 62 
oranında, patlayıcı maddeler ve roket grubu ürünleri % 41 oranında altında olmasına 
karşın, mühimmat grubu ürünlerde  % 14 oranında, diğer mamullerde % 581 oranında, 
ticari mallar grubunda %30 oranında bütçe öngörülerinin üzerinde gerçekleşmesi 
nedeniyle toplam stokların bütçe öngörüsüne göre % 45 oranında sapma gösterdiği 
görülmektedir. 

Yıllar itibarıyla stok toplamlarının bütçe öngörüleriyle karşılaştırılması 
yapıldığında; stoklar toplamının 2012 yılı bütçe öngörüsünün %98, 2013 yılı bütçe 
öngörüsünün %94 oranında, 2014 yılında bütçe öngörüsünün %41 oranında ve 2015 
yılında bütçe öngörüsünün %37 oranında ve 2016 yılında %45 oranında sapma 
göstermiştir. 

Son üç yıllık süreçte önceki yıllara göre stoklar toplamındaki sapmaların nispeten 
azaldığı görülmektedir.   Bütçe; bir işletmenin bir yıl içerisinde ulaşmak istediği 
hedefleri ve bu hedeflere hangi kaynaklarla ulaşacağını gösteren bir planlama aracı 
olduğu kadar, yönetimin hedeflerinin alt kademelere doğru iletilmesini ve işletmedeki 
her birimin bu hedeflere ulaşılması için güç birliği oluşturmasını sağlayan bir 
koordinasyon aracı; yıl sonunda gerçekleşmelerle hedeflerin karşılaştırılması 
neticesinde başlangıçta ulaşılmak istenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını tespite 
yarayan bir kontrol aracı ve kontrol sonucunda ortaya çıkan sapmaların nedenlerinin 
araştırılarak hataların önlenmesi, sorunların çözümlerinin bulunması ve ileride daha 
iyiye ulaşmak için kullanılan bir yönetim aracıdır.  

Kurum İşletme bütçeleri yıllar itibarıyla değerlendirildiğinde; stok program 
öngörüleri daima gerçekleşmelerin çok altında planlanmaktadır. Bu durum Kurumun 
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B-Yarı ve ara mamuller 166.805 117.339 178.457 19 
C-Ticari mallar 23.807 16.003 20.873 30 
D-Verilen sipariş avansı   

5.191 2.681 10.090 276    (Ticari mallara ait) 
Genel Toplam 254.931 185.971 268.832 45 

2016 yılında Kurum’un silah grubu ürün stokları bütçe öngörüsünün % 62 
oranında, patlayıcı maddeler ve roket grubu ürünleri % 41 oranında altında olmasına 
karşın, mühimmat grubu ürünlerde  % 14 oranında, diğer mamullerde % 581 oranında, 
ticari mallar grubunda %30 oranında bütçe öngörülerinin üzerinde gerçekleşmesi 
nedeniyle toplam stokların bütçe öngörüsüne göre % 45 oranında sapma gösterdiği 
görülmektedir. 

Yıllar itibarıyla stok toplamlarının bütçe öngörüleriyle karşılaştırılması 
yapıldığında; stoklar toplamının 2012 yılı bütçe öngörüsünün %98, 2013 yılı bütçe 
öngörüsünün %94 oranında, 2014 yılında bütçe öngörüsünün %41 oranında ve 2015 
yılında bütçe öngörüsünün %37 oranında ve 2016 yılında %45 oranında sapma 
göstermiştir. 

Son üç yıllık süreçte önceki yıllara göre stoklar toplamındaki sapmaların nispeten 
azaldığı görülmektedir.   Bütçe; bir işletmenin bir yıl içerisinde ulaşmak istediği 
hedefleri ve bu hedeflere hangi kaynaklarla ulaşacağını gösteren bir planlama aracı 
olduğu kadar, yönetimin hedeflerinin alt kademelere doğru iletilmesini ve işletmedeki 
her birimin bu hedeflere ulaşılması için güç birliği oluşturmasını sağlayan bir 
koordinasyon aracı; yıl sonunda gerçekleşmelerle hedeflerin karşılaştırılması 
neticesinde başlangıçta ulaşılmak istenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını tespite 
yarayan bir kontrol aracı ve kontrol sonucunda ortaya çıkan sapmaların nedenlerinin 
araştırılarak hataların önlenmesi, sorunların çözümlerinin bulunması ve ileride daha 
iyiye ulaşmak için kullanılan bir yönetim aracıdır.  

Kurum İşletme bütçeleri yıllar itibarıyla değerlendirildiğinde; stok program 
öngörüleri daima gerçekleşmelerin çok altında planlanmaktadır. Bu durum Kurumun 

 

 
 

stok birikimini en aza indirme hedefinde olduğunu göstermektedir. Ancak, İşletme 
Bütçesinin yukarıda sayılan işlevlerini yerine getirebilmesi için gerçekçi verilerle 
planlanması, alt programların birbiriyle uyumlu olması ve yıl içinde de gelişmelere göre 
revize edilmesi gerekmektedir. 

G-Sigorta işleri: 
Kuruluşun sigorta işlemleri, “MKE Kurumu Sigorta İşleri Yönetmeliği” 

hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir. 
Kurumun, 2016 yılı sigorta kapsamındaki varlıklarına ilişkin ödenen prim, tahsil 

edilen hasar tutarları ve birikmiş iç sigorta fonuna ait bilgiler aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 
Tablo : 52-Sigorta işleri 

Sigorta türü 
Sigorta 
kıymeti 

Ayrılan fon 
veya ödenen 
prim tutarı 

Mahsup veya 
tahsil edilen 
hasar tutarı 

Fark Birikmiş iç 
sigorta fonu 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
A-Geçen yıldan devir iç sig. fonu   14.744 
B-Yıl içinde yaptırılan            
1- İç sigorta 214.436 1.615 243 1.372   

Toplam(1) 214.436 1.615 243 1.372 1.372 
2- Sigorta şirketlerine       
     - Groupama Sigorta A.Ş. 577.533 1.526  1.526   
     - Anadolu Sigorta A.Ş. 1.154.359 4.499 352 4.148   
     - Ray Sigorta A.Ş. 1.138 19  19  

Toplam(2) 1.733.030 6.044 352 5.692   
Toplam(B) 1.947.466 7.658 595 7.064 1.372 

C-Gelecek yıla devr. iç sigorta fonu   16.116 

Kurumun 2016 yılında sigorta teminatı kapsamına alınmış olan varlıklarının 
sigorta kıymet bedeli 1.947,4 milyon TL’dir. Bu varlıklardan 214,4 milyon TL’lik kısmı 
iç sigorta, 1.733 milyon TL’lik kısmı da sigorta şirketleri vasıtası ile güvence altına 
alınmıştır.  

2016 yılında toplam 214,4 milyon TL olan iç sigorta kıymet bedeli için 1,6 
milyon TL fon ayrılmıştır. Yıl içinde iç sigorta fonundan 243 bin TL tutarında çıkış 
gerçekleşmiştir. 
  MKE tarafından dış sigorta primi olarak Sigorta şirketlerine ödenen prim tutarı 
ise 6 milyon TL olmuştur. Bu primin; 1,5 milyon TL’si Groupama Sigorta AŞ’ne, 4,5 
milyon TL’si Anadolu Sigorta AŞ’ne, 19 bin TL’si Ray Sigorta AŞ’ne ödenen ve MKE 
ye hesap belgesi gelince dekont edilen prim tutarlarını içermektedir. 

H-İşletme sonuçları: 
1-Satışların karlığı: 
Kurum’un 2016 yılı satış sonuçlarının ayrıntısı, program ve geçen yıl değerleriyle 

karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. 
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2016 yılı satış programında; elde edilecek 1.331 milyon TL net satış hasılatından, 
824 milyon TL satışların maliyeti ve 281 milyon TL faaliyet giderlerinin düşülmesi ile 226 
milyon TL faaliyet kârı oluşacağı öngörülmüştür.  

2016 yılı içinde gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda ise; 1.139 milyon TL net satış 
hasılatı elde edilmiş; oluşan 656 milyon TL satışların maliyetleri ve 275 milyon TL faaliyet 
giderleri toplamı 930 milyon TL satış maliyetlerinin düşülmesi neticesinde 209 milyon TL 
faaliyet karı elde edilmiştir.  

Kurum’un 2016 yılı faaliyet kârı program hedefinin %7,6 oranında altında 
gerçekleşmiştir.  

2016 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen 208,9 milyon TL faaliyet kârının; 61,1 
milyon TL’si ticari mal satışlarından, 36,4 milyon TL’si yurtiçi piyasaya yapılan esas ürün 
satışlarından, 105,5 milyon TL’si yurt dışına yapılan esas ürün satışlarından ve 5,9 milyon 
TL’si de yurtiçi piyasaya yapılan ara ve yan ürün satışlarından elde edilmiştir.  

Kurum’un 2016 yılı net satış hasılatına göre faaliyet sonuçlarına ilişkin göstergelere 
program ve geçen yıl değerleriyle birlikte aşağıda yer verilmiştir. 
        Tablo : 54- Satış Sonuçlarına İlişkin Göstergeler 

  2015 2016 
Göstergeler Gerçekleşen Program Gerçekleşen 

  % % % 
1- Maliyet giderleri göstergesi:    

Satışların maliyeti x 100 56,5 61,9 57,6 
Net satışlar    

2- Faaliyet giderleri göstergesi:    

Faaliyet giderleri x 100 23,6 21,1 24,1 
Net satışlar    

3- Satış göstergesi:    

Satış maliyetleri toplamı x 100 80,1 83,0 81,7 
Net satışlar    

4-Faaliyet sonucu göstergesi:    

Faaliyet kârı x 100 19,9 17,0 18,3 
Net satışlar    

2016 yılı İşletme Bütçesinde Kurumun her 100 TL’lik net satışına karşılık; 61,9 
TL’lik satışların maliyeti ve 21,1 TL’lik faaliyet gideri oluşacağı öngörülmüştür. Böylece, 
her 100 TL’lik net satışa karşılık satışların maliyeti toplamının 83 TL olacağı ve 17 TL’lik 
faaliyet kârı elde edileceği öngörülmüştür.  
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Gerçekleşen faaliyetler sonucunda ise; her 100 TL’lik net satışa karşılık, 57,6 TL’lik 
satışların maliyeti, 24,1 TL’lik faaliyet gideri oluşmuştur. Böylece; 2016 yılı satışlarının 
toplam maliyeti 81,7 TL olarak gerçekleşmiş ve her 100 TL’lik satıştan 18,3 TL’lik faaliyet 
kârı elde edilmiştir. 

2016 yılında satışların karlılığını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen bünye içi 
ve bünye dışı bazı faktörlere aşağıda özet olarak yer verilmiştir. 

a) Bünye içi faktörler: 
- Verimlilik: 
Savunma sektöründe faaliyet gösteren Kurumun ihtiyaç durumunda ülke 

savunmasında Türk Silahlı Kuvvetlerine silah ve mühimmat temin etmek durumunda 
bulunması kârlı ve verimli olmamasına rağmen bazı üretim hatlarını sürekli açık tutma 
zorunluluğunu getirmektedir. Bu zaruri durum ve bulunduğu sektör itibarıyla yapısal 
nedenlerle verimlilik parametreleri hesaplanmasında güçlüklerle karşılaşılmaktadır. 

Fiziksel ve kimyasal teknolojiler nedeniyle fabrikalarının kısa sürede teknolojik ve 
ekonomik ömürlerinin tükendiği, yeterli sipariş olmamasına karşın özellik arz eden bazı 
üretim hatlarının kapatılamaması, girdilerin ve mamullerin çeşitliliği ve bunların büyük 
çoğunluğunun siparişe bağlı olması, siparişlerin önceden alınamaması nedeniyle üretim 
planlamasında güçlüklerle karşılaşılması, kalifiye eleman temininde ve sürekliliğinin 
sağlanmasında karşılaşılan sıkıntılar, kimi zaman modernizasyon projelerinin 
gerçekleşmesindeki finansman yetersizliği ve bu nedenle modernizasyon yatırımlarının 
yapılamaması, üretimin birkaç üretim hattında birden değişik operasyonlara tabi tutulması 
ve işin niteliği gereği çoğu zaman infilak özelliği bulunması, işçilik, puantaj ve 
zamanlamaların hassas tespit edilerek değerlendirilmelerinin yeterince hesaplanamaması 
gibi yapısal sorunları bulunmaktadır. 

Verimlilik hesaplamaları yukarıda anılan sorunlar nedeniyle yapılamayan Kurumun 
üretimleri ile ilgili detaylı bilgilere Raporun “IV- İşletme Çalışmaları” bölümünün “E- 
Üretim ve Maliyetler” altbölümünde yer verilmiştir.  

- İktisadilik: 
      2016 2015 

İktisadilik = 
Net satışlar 

= 
1.139.367 

= 1,74 1,77 Satışların maliyeti 655.769 
2016 yılında iktisadilik rasyosu bir önceki yıla göre 0,3 puan düşerek 1,74 olarak 

gerçekleşmiştir. 
Kurum kârlılığının arttırılması amacıyla pazarlama faaliyetlerine ve özellikle 

ihracata önem verilmesi ve piyasada talep edilen mamulleri rekabet edebilir fiyatlarla 
satmak amacıyla üretim maliyetlerini en aza indirmek için tedbirler alınması 
gerekmektedir. 
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-Maliyetler: 
Kurum’un İDT statüsünde kurulmasından dolayı kârlı ve verimli çalışması 

gerekmekte olduğu halde, üretimin çoğunluğunun ülke savunmasına yönelik stratejik 
ürünler olması nedeniyle kamu yararı ve verimlilik anlayışı önemli olmaktadır. Ülke 
savunmasına değer biçilemeyeceği düşüncesi de maliyetleri geri plana itmektedir. Diğer 
taraftan, sahip olunan teknoloji, idari ve ekonomik gerekler, uluslararası ilişkiler, yurt içi 
ve yurt dışı piyasalara bağımlılık ve yatırım sorunları gibi faktörlerin maliyetler üzerinde 
önemli etkileri olmaktadır. Kurum kârlılığını önemli ölçüde azaltan ancak yukarıda 
değinildiği üzere farklı birçok faktör nedeniyle düşürülemeyen maliyetler konusuna 
Raporun “IV- İşletme Çalışmaları” bölümünün “E- Üretim ve Maliyetler” altbölümünde 
yer verilmiştir. 

b) Bünye dışı faktörler: 
- İşletmenin piyasa payı ve gücü: 
Kurum; MSB ve İçişleri Bakanlığı ile yurt içi ve yurt dışı pazarlara savunmaya 

yönelik silah, mühimmat, araç ve gereçler imal etmek ve satmak amacıyla kurulmuştur. 
Dünyanın önemli savunma sistem alıcıları arasında yer alan Türkiye’nin savunma 

sanayi ihtiyacının yaklaşık %60’ı yerli sanayimizce karşılanmaktadır. Nitekim, savunma 
sanayi üretimi 2006 yılında 1,7 milyar ABD doları seviyesinde iken bugün gelinen noktada 
15,3 milyar ABD doları üzerine çıkmış bulunmaktadır. 

Türk Savunma Sanayiinde, uygulamaya konulan projeler ve uygulanan üretim 
modelleri sayesinde önemli oranda altyapı tesis edilmiş ve kayda değer sonuçlar alınmaya 
başlanmıştır. Yurtiçi savunma sanayiinde üretim ve tasarım yeteneğini geliştirmek 
amacıyla yürütülen başlıca faaliyetler arasında tank, helikopter, savaş gemisi, uzun menzilli 
füze sistemleri ve görüntüleme amaçlı uydu üretimi tasarımı projeleri yer almaktadır. 

 Gelişmiş ülkeler savunma ihtiyaçlarının % 85-95’ini yerli kaynaklardan 
sağlamaktadırlar. Ülkemizde ise savunma ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli sanayiden 
yararlanma oranı geçmiş yıllara geçmiş yıllara göre artmakla birlikte bugün %60 
düzeylerinde olan yerli katkı oranının daha üst seviyelere yükseltilmesi önem arz 
etmektedir. Bu kapsamda, gerek kamu gerekse özel sektör savunma sanayi firmalarının 
kendi aralarında ve diğer ilgili sanayi firmaları ile işbirliği çabalarını geliştirmeleri, ortak 
projeler üretmeleri, AR-GE çalışmalarına hız vermeleri gerekli bulunmaktadır. Türkiye’nin 
içinde bulunduğu coğrafya ve son dönemlerde yaşanan gelişmeler yerlileştirme ve 
millileştirmenin ne derece önemli olduğunu ortaya koymaktadır.  

Kurumun 2016 yılı net satışları geçen yıldan %18,2 fazlasıyla 1,1 milyar TL olarak 
gerçekleşmiştir. Bu hasılatın %42,3’ü gerçek ve tüzel kişilere, %32,5’i yurtdışına, %24,5’i 
resmi dairelere ve %0,7’si KİT’lere yapılan satışlardan elde edilmiştir. Önceki dönem yurt 
dışına 261,5 milyon TL tutarında satış yapılmışken, bu dönem %41,8 oranında artışla 370,8 
milyon TL tutarında satış gerçekleştirilmiştir. Satış artışı önemli bir gelişmedir. Bununla 
birlikte Dünya savunma harcamalarının 1,8 trilyon ABD dolar olduğu dikkate alınarak bu 
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payın artırılması yönündeki gayretler sürdürülmelidir.  Kurumun piyasa payı ve rekabet 
gücünün yükseltilmesi için verimliliğin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi yönünde 
gerekli tedbirler alınmalıdır. 

-Fiyatlar: 
Kurum’a bağlı işletmelerin ürettiği malların satış fiyatları; 233 sayılı KHK’nın 35 

inci maddesi, “MKE Kurumu Yurt içi Satış Yönetmeliği”, “MKE Kurumu İhracat İşlemleri 
Yönergesi” ile yayımlanan genelgelere göre tespit edilmektedir. Ayrıca, Genel Yatırım ve 
Finansman Programlarının “Satış fiyatlarının ve tarifelerinin belirlenmesi” başlıklı maddesi 
ile getirilen düzenlemelere göre fiyat politikalarında gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. 

Yukarıda bahsedilen yönetmelikler uyarınca satış fiyatlarının tespitinde; Kurum 
öncelikle üretilen mal ve hizmetlerin maliyet öğelerine göre maliyetlerinin tespitini İlk 
Keşif Planları ile yapmaktadır. İlk Keşif Planları ise “MKE Kurumu Üretim Planlama 
Yönergesi” ile “MKE Kurumu İşletme Bütçesi Yönergesi”nin ilgili maddeleri uyarınca 
hazırlanmaktadır. İlk Keşif Planlarında belirlenen stok maliyetlerine İşletme Bütçesi 
Yönergesinin 34 üncü maddesi uyarınca belirlenen oranlarda karşılanacak giderler ilave 
edilerek ürünlerin satış fiyatları tespit edilmektedir. 

233 sayılı KHK’nın 35 inci maddesi ve Genel Yatırım ve Finansman Kararnameleri 
uyarınca; Kurumu zarara uğratmayacak şekilde fiyat politikası belirleme yetkisi Kuruma 
ait olup, 233 sayılı KHK’nın 5 inci maddesi uyarınca Kurumun en üst yetkili ve sorumlu 
karar mercii yönetim Kurulu olduğu için fiyat politikası belirleme yetkisi Yönetim 
Kuruluna aittir.  

Hazine Müsteşarlığı’nın 09.11.2009 tarih ve 47706 sayılı yazısında, rekabetçi 
ortamlarda fiyatın pazarda oluştuğu hususu dikkate alınarak, kar/zarar durumu göz önünde 
tutulmak suretiyle Yönetim Kurulunca belirlenecek bir fiyat politikası izlenmesi 
gerekliliğini bildirerek fiyat politikası belirleme yetkisinin Yönetim Kuruluna ait bir yetki 
olduğu ifade edilmiştir.  

Hazine Müsteşarlığının görüşü doğrultusunda Yönetim Kurulu 24.11.2009 tarih ve 
305 sayılı kararıyla stok maliyetinin alt sınır olarak belirlenmesi koşuluyla fiyat ve 
tarifelerin belirlenmesi yetkisini Genel Müdürlüğe devretmiştir. Söz konusu kararla 
Yönetim Kurulu fiyat politikasını oluşturmuş ve stok maliyetinin altında olmamak kaydıyla 
fiyat belirlenme yetkisini Genel Müdürlüğe vermiştir.  

2 - Milli ekonomiye katkı: 
a) Gayri safi yurt içi hasılaya katkı: 
Kurum’un 2016 yılında gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) katkısı üretici fiyatları 

ile 679,9 milyon TL, alıcı fiyatları ile gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) katkısı ise 714,7 
milyon TL olmuştur. 

Kurum’un alıcı fiyatları ile gayri safi milli hasılaya (GSMH) katkısı da 714,7 milyon 
TL olarak gerçekleşmiştir. 
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Kurumun gayri safi milli hasılaya katkı çizelgesine Raporun ekleri arasında (Ek:10) 
yer verilmiştir. 

b) Kuruluşun dış ödemeler dengesine etkisi: 
2016 yılında Kurum tarafından yurt dışı mal ve hizmet alımları için 46,8 milyon TL 

tutarında döviz ödenmiş; buna karşılık, 371 milyon TL tutarında döviz karşılığı ihracat 
yapılmıştır. Kurum’un dış ödemeler dengesine etki çizelgesine Raporun ekleri arasında 
(Ek:11) yer verilmiştir. 

c) Hazine ile ilişkiler: 
Hazine tarafından 2016 yılında Kuruma 33 milyon TL nakdi sermaye ödemesi 

yapılmıştır.  
2016 yılında 34,8 milyon TL vergi tahakkuku yapılmış, geçen yıldan devreden 4,1 

milyon TL ile bu yıl tahakkuk eden vergilerden 37,6 milyon TL’si ödenmiştir. 2017 yılına 
toplam 1,3 milyon TL vergi devredilmiştir. 

Ayrıca, vergi sorumlusu sıfatı ile personelden ve üçüncü kişilerden kesilen vergiler 
tutarı 68,5 milyon TL ve önceki yıldan devreden 6,2 milyon TL vergi borcundan, 69 milyon 
TL ödenmiş, 5,7 milyon TL vergi borcu 2017 yılına devretmiştir. Vergilerin ayrıntısı 
Raporun eklerinde (Ek:13) gösterilmiştir. 

I-Bağlı ortaklıklar ve iştirakler: 
1- Bağlı ortaklıklar: 
Kurumun bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. 
2- İştirakler: 
2016 yılsonu itibarıyla Kurumun hisselerine sahip olduğu 3 iştirakinin sermaye 

durumları ile Kurumun sermaye payları aşağıda gösterilmiştir.  
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a) Yerli sermayeli iştirakler: 
-ROKETSAN Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.: 
1988 yılında, Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın koordinatörlüğünde kurulan 

Roketsan’ın merkezi Ankara Elmadağ olup, Avrupa Ortak Üretim Projesi kapsamında, 
şirket tarafından Stinger roketleri için uçuş ve fırlatma motorları ile her çeşit füze, roket, 
roketatar ve roket yakıtı ile bunların motorları, harp başlıkları ve diğer aksamları 
üretilmektedir.  

Şirketin 31.12.2016 tarihi itibarıyla sermayesinin tamamı ödenmiştir ve 
MKE’nin şirketteki sermaye pay oranı %15’17’dir. 

ROKETSAN A.Ş. 2016 yılı Olağan Genel Kurulu 13.03.2017 tarihinde 
yapılmıştır.  

b) Yabancı sermayeli iştirakler: 
- Mercedes-Benz Türk A.Ş.: 
Ağır Sanayi ve Otomotiv Kurumu’nun iştiraki iken 8.4.1990 tarih ve 90/T-33 

sayılı YPK kararı ile kurumun tasfiye edilmesi sonucunda, Mercedes-Benz Türk 
AŞ’deki %2,96 oranındaki ortaklık payı 1.7.1990 tarihinde Kuruma devredilmiştir. 
Şirket’in ana faaliyet konusu şehirlerarası otobüs, çeşitli tip ve özellikte kamyon ile 
minibüs ve otobüs şase parçaları üretmek ve pazarlamasını yapmaktır.  

233 sayılı KHK’nin 27’nci maddesinin 2’nci fıkrası gereğince; bir anonim şirkete 
iştirak için, teşebbüsün veya bağlı ortaklığın şirket sermayesine katılma oranının en az 
%15 olması ve bu oranın ortaklığın sermaye artırması halinde de korunması 
gerekmektedir. KHK’nın geçici 2‘nci maddesine göre ise; bu KHK’nın yürürlüğe girdiği 
tarihte mevcut iştiraklerden, teşebbüsün faaliyet alanı içinde kalanlardan iştirak payları 
%10’un altında olup da devamında kamu yararı veya ekonomik yarar bulunanların YPK 
kararıyla muhafaza edilmesi mümkündür.  

Şirketin 275 milyon TL olan sermayesindeki %2,96 oranındaki ortaklık payının 
8.4.1990 tarih ve 90/T-33 sayılı YPK kararı ile Kuruma devredilmiş olması ve yönetim 
ve denetim kurulunda temsilcisi bulunmamasına rağmen Mercedes-Benz Türk AŞ’nin 
kârlı bir şirket olması nedeniyle, Kurumun bu şirketteki iştirak hissesi muhafaza 
edilmektedir. 

İştiraklerdeki sermaye payları hesabında 233 sayılı KHK’daki aranan asgari 
yüzdeleri taşımaması nedeniyle ve yukarıdaki belirtilen nedenlerle iştiraklerde görülen 
hisse senetlerinin, ”Bağlı Menkul Kıymet” niteliğine haiz olduğu da dikkate alınmalıdır. 

2016 yılında iştiraklerin dönem sonuçları ile kuruma isabet eden temettü tutarları 
önceki yıl değerleri ile birlikte aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo: 56-İştiraklerden Sağlanan Temettü  

İştirakler 

2015 2016 

Gerçekleşen 
dönem kâr 
veya zararı 

Kuruluşa 
isabet eden 

temettü 

Temettünün 
kurum payı 

ödenmiş 
sermayeye 

oranı 

Gerçekleşen 
dönem kâr 
veya zararı 

Kuruluşa 
isabet eden 

temettü 

Temettünün 
kurum payı 

ödenmiş 
sermayeye 

oranı 
Bin TL Bin TL % Bin TL Bin TL % 

1- Yerli sermayeli 
ortaklıklar:           
  - ROKETSAN Roket 
San. ve Tic. AŞ 196.738 8.321 37 193.026 9.102 41 
-Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi Yönetici AŞ (6) -  6.684 - - 

Toplam (1) 196.732 8.321 37 199.710 9.102 41 
2- Yabancı sermayeli 
ortaklıklar:       
   - Mercedes-Benz Türk 
AŞ 468.351 2.960 36 (89.425) - - 

Toplam (2) 468.351 2.960 36 (89.425) - - 
Genel toplam 675.927 11.281 27 110.285 9.102 41 

ROKETSAN Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2016 yılında 193.026 bin TL net 
dağıtılabilir dönem kârı elde etmiş olup, pay sahiplerine ödenmiş sermaye üzerinden 
%40,8 oranında toplam 60.000 bin TL kâr payı ödenmesine karar verilmiştir. Kuruma 
isabet eden 9.102 bin TL kâr payı 08.06.2017 tarihinde ödenmiştir.  

Mercedes Benz Türk A.Ş. 2015 Genel Kurulu 24.03.2016 tarihinde yapılmış olup 
Kurumun, Mercedes Benz Türk AŞ’de 233 sayılı KHK’nin 28 inci maddesi hükmü 
çerçevesinde hisse oranının düşüklüğü nedeni ile Yönetim Kurulu üyesi 
bulunmamaktadır. Genel Kurul toplantısında 2015 yılı dönem net kârı olan 468.351 bin 
TL’den yapılacak temettü ödemesi hususunun 2016 yılında yapılacak Olağanüstü Genel 
Kurul toplantısında görüşülmesine karar verilmiştir. 12.12.2016 tarihinde yapılan 
Yönetim Kurulu toplantısında şirketin mevcut nakit durumu sebebiyle kâr dağıtımının 
2017 yılında yapılacak bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında kararlaştırılması kararı 
alınmış ve dolayısıyla 2016 yılı içerisinde kâr dağıtımı yapılmamıştır. 2016 yılı 
faaliyetlerine ilişkin 24.03.2017 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında 2015 yılına 
ait dağıtılabilecek kârdan 100 milyon TL’lik kârın dağıtımına karar verilmiş olup 
Kurumun %2,96 hissesine karşılık gelen 2.960 bin TL 24.03.2017 tarihinde Kuruma 
ödenmiştir. Şirket 2016 yılını zararla kapatmıştır ve mevcut nakit durumu nedeniyle pay 
sahiplerine 2016 yılı için kâr dağıtılmamasına karar verilmiştir. 

Kırıkkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ’nin 31.03.2017 
tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kâr dağıtımı yapılmamıştır. Şirketin 
2016 yılı mali tablolarında görülen 6.684 bin TL kâr tutarı Bilim  Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nca bedelsiz olarak ve yapım işleri konusunda kaynak sağlamak amaçlı 
verilmiş sözkonusu muhasebe kalemi şirketin faaliyetlerinden kaynaklanmamaktadır.  
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ROKETSAN Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2016 yılında 193.026 bin TL net 
dağıtılabilir dönem kârı elde etmiş olup, pay sahiplerine ödenmiş sermaye üzerinden 
%40,8 oranında toplam 60.000 bin TL kâr payı ödenmesine karar verilmiştir. Kuruma 
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çerçevesinde hisse oranının düşüklüğü nedeni ile Yönetim Kurulu üyesi 
bulunmamaktadır. Genel Kurul toplantısında 2015 yılı dönem net kârı olan 468.351 bin 
TL’den yapılacak temettü ödemesi hususunun 2016 yılında yapılacak Olağanüstü Genel 
Kurul toplantısında görüşülmesine karar verilmiştir. 12.12.2016 tarihinde yapılan 
Yönetim Kurulu toplantısında şirketin mevcut nakit durumu sebebiyle kâr dağıtımının 
2017 yılında yapılacak bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında kararlaştırılması kararı 
alınmış ve dolayısıyla 2016 yılı içerisinde kâr dağıtımı yapılmamıştır. 2016 yılı 
faaliyetlerine ilişkin 24.03.2017 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında 2015 yılına 
ait dağıtılabilecek kârdan 100 milyon TL’lik kârın dağıtımına karar verilmiş olup 
Kurumun %2,96 hissesine karşılık gelen 2.960 bin TL 24.03.2017 tarihinde Kuruma 
ödenmiştir. Şirket 2016 yılını zararla kapatmıştır ve mevcut nakit durumu nedeniyle pay 
sahiplerine 2016 yılı için kâr dağıtılmamasına karar verilmiştir. 

Kırıkkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ’nin 31.03.2017 
tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kâr dağıtımı yapılmamıştır. Şirketin 
2016 yılı mali tablolarında görülen 6.684 bin TL kâr tutarı Bilim  Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nca bedelsiz olarak ve yapım işleri konusunda kaynak sağlamak amaçlı 
verilmiş sözkonusu muhasebe kalemi şirketin faaliyetlerinden kaynaklanmamaktadır.  
  

 

 
 

c) Yeni Kurulan İştirakler: 
- Kırıkkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. : 
Şirket, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 6170 sayılı Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Uygulama 
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Kırıkkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi’ni (Bölge) kurmak ve işletmek amacıyla kurulmuştur. Bu amaca yönelik olarak, 
üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, 
ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya 
kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde 
yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, 
üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim 
ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere 
uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun kararları da dikkate 
alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı 
kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri 
teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandırmak için gerekli 
teknolojik altyapıyı sağlamak Şirketin ana faaliyet konusunu oluşturur. 

Şirketin 31.12.2016 tarihi itibarıyla 1.000.000 TL sermayesinin yapısı ve 
ortakları aşağıdadır. 

 

 

Ortaklar 

Sermaye 
Oranı 

% 

Nominal 
Sermaye 

TL 

Ödenmiş 
Sermayesi 

TL 

Kırıkkale Üniversitesi 53 530.000 530.000 

MKE 17 170.000 170.000 

Savunma Sanayi Müsteşarlığı  10 100.000 100.000 

Tübitak Başkanlığı  10 100.000 100.000 

Gazi Üniversitesi 5 50.000 12.500 

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası  5 50.000 50.000 

Toplam 100 1.000.000 962.500 

 
-Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi: 
Kırıkkale ilinin sanayi ve teknoloji alanlarında gelişmesi amacıyla yürütülen 

Kırıkkale Güç Platformu çalışmaları kapsamında Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulmasına ve kurulacak İhtisas OSB için Kuruma ait 
Arpalık Çukuru mevkiindeki 500 dönümlük arazinin tahsis edilmesine karar verilmiştir.  

Söz konusu kararlar doğrultusunda; Silah Sanayi İhtisas OSB’ye tahsis edilmesi 
amacıyla Kurum arazisi, Bakanlar Kurulu’nun 22.04.2013 tarih ve 2013/4685 sayılı 
kararıyla Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş, Kırıkkale Valiliği tarafından hazırlanan 
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kuruluş protokolü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 26.07.2013 tarihinde 
onaylanmış ve 291 sicil numarası ile Silah Sanayi İhtisas OBS tüzel kişilik kazanmıştır.  

Kurum Yönetim Kurulu 28.08.2013 tarih ve 279 sayılı kararıyla başlangıç 
sermayesi 300 bin TL olan Silah Sanayi İhtisas OSB’ye %15 sermaye payı ile iştirak 
edilmesi amacıyla YPK kararı alınması için Genel Müdürlüğe yetki vermiştir. Konu ile 
ilgili YPK kararı alınması için MSB’ye 05.09.2013 tarihinde yazı gönderilmiştir.  

Hazine Müsteşarlığının 13.12.2013 tarihli, Kalkınma Bakanlığının 26.02.2014 
tarihli ve MSB’nin 05.03.2014 tarihli yazılarında KİT’lerin 233 sayılı KHK uyarınca 
sadece anonim şirketlere iştirak edebileceği, meri mevzuat hükümleri uyarınca 
OSB’lere iştirak edemeyeceği, bu konuda alınacak bir YPK kararının yetki aşımı olacağı 
belirtilmiştir.  

Kurum, 233 sayılı KHK’nın ilgili maddelerinde değişiklik yapılması 
konusundaki tekliflerinin değerlendirilmesi amacıyla 18.03.2014 tarihinde MSB’ye ve 
19.03.2014 tarihinde Hazine Müsteşarlığına yazı yazmıştır.  

Bu gelişmeler üzerine 11.09.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6552 
sayılı Kanunun 141’inci maddesi ile KİT’lerin YPK kararı ile OSB’lerin müteşebbis 
heyetine katılım sağlanmasına olanak sağlanmış ve bu hüküm 233 sayılı KHK’nın 
61’inci maddesine eklenmiştir. Bu düzenleme sonrasında ise YPK’nın 26.01.2015 tarih 
ve 2015/T-3 sayılı kararına dayanılarak iştirak işleminin gerçekleşmesine karar 
verilmiştir. MSB bunun üzerine Kuruma göndermiş olduğu 16. 02. 2015 tarihli yazıda 
Kırıkkale Silah Sanayi Bölgesi Kurucu Müteşebbis Heyetine %15 hisse ve 45 bin TL 
sermaye payı ile katılım sağlandığını bildirmiş olup , Kurum Yönetim Kurulu’nun 
04.03.2015 tarihli toplantısında onaylanmıştır.  

J-Kalkınma planı ve yıllık programlar: 
Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda; ekonomide güven ve istikrarı artırarak 

ekonomik büyüme sürecini devam ettirmek, istihdamı artırmak, enflasyonu kontrol 
altında tutmak, kamu kesimi borçlanma ihtiyacını ortadan kaldırmak ve kamu borcunun 
milli gelire oranındaki düşüş eğilimini sürdürmek; en önemli makro ekonomik amaç ve 
politika olarak benimsenmiştir. 

Bu açıdan, kamu kuruluşlarına tahsis edilecek kaynakların etkili, ekonomik ve 
verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde; kamu ve özel kesim için 
öngörülebilirliği arttıracak bir yol haritası niteliğinde olan yıllık program 
uygulamalarının sonuçları ve genel şartlardaki değişmelerin de dikkate alınarak ve her 
yıl yenilenmesi ile dinamik bir yapıya sahip olunarak hazırlanan Yatırım 
Programlarının, kalkınma planlarında yer alan politikalara uygun bir şekilde 
hazırlanması ve etkinlikle uygulanması önem arz etmektedir. Bu kapsamda, yatırımların 
ekonomik ve sosyal alt yapı alanlarında yoğunlaştırılmasına devam edilerek ve mevcut 
kısıtlı kaynaklar dikkate alınarak toplumun ihtiyaç duyduğu acil ve öncelikli hizmetlerin 
biran önce sağlanmasına gayret sarf edilmesinin esas alınması benimsenmiştir. 

Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda 
kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması amacıyla 
hazırlanarak 23.12.2003 tarih ve 25356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5018 Sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetim sistemimize getirilen 
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kuruluş protokolü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 26.07.2013 tarihinde 
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OSB’lere iştirak edemeyeceği, bu konuda alınacak bir YPK kararının yetki aşımı olacağı 
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çok yıllı programlama, kuruluş düzeninde stratejik planlama ve performans esaslı 
bütçeleme gibi önemli yenilikler ile program ve bütçelerin hazırlanma, ve uygulanma 
sürecinin daha sistemli ve etkin hale getirilmesi hedeflenmiştir. Buna göre, stratejik 
amaçlar temelinde kamu politikalarını şekillendirmek ve kaynak tahsisini bu çerçevede 
yönlendirmek için söz konusu Kanun hükümleri doğrultusunda üçer yıllık dönemi 
kapsayacak şekilde hazırlanarak yayımlanan Orta Vadeli Programlarda yer alan amaç, 
politika öncelikler ile yine aynı dönem için hazırlanan Orta Vadeli Mali Planlarda ortaya 
konulan mali çerçeve ve bütçe tahminlerinin; Program, Bütçe ve Yatırım Programı 
hazırlıklarına temel teşkil etmesi kararlaştırılmıştır. 

X. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2014-2018) 06.07.2013 tarih ve 28699 sayılı 
1.Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kalkınma planında yer 
alan hedef, politika ve önceliklerle uyumlu olmak üzere 2014-2016 dönemini kapsayan 
Orta Vadeli Program (OVP) 2014/5444 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı olarak 08.10.2013 
tarih ve 28789 sayılı Resmi Gazetede, OVP ile uyumlu olmak üzere Orta Vadeli Mali 
Plan ise 2013/24 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı (YPK) olarak aynı tarih ve sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanmışlardır. 

2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı; yüksek, istikrarlı ve 
kapsayıcı ekonomik büyümenin yanı sıra hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası 
rekabet gücü, insani gelişmişlik, çevrenin korunması ve kaynakların sürdürülebilir 
kullanımı gibi unsurları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Planda, ülkenin ekonomik ve 
sosyal kalkınma süreci bütüncül ve çok boyutlu bir bakış açısıyla ele alınmış, insan 
odaklı kalkınma anlayışı çerçevesinde katılımcı bir yaklaşım benimsenmiştir. 

Planda, Türkiye’nin uluslararası değer zinciri hiyerarşisinde üst basamaklara 
çıkmış, yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmiş ve mutlak yoksulluk sorununu çözmüş, 
gelir dağılımını iyileştirmiş bir ülke haline gelmesi hedeflenmiştir. Bu hedefler 
doğrultusunda ülkenin büyüme performansının daha yüksek, istikrarlı ve sürdürülebilir 
bir yapıya kavuşturulması, rekabet gücünün ve toplumun refah seviyesinin artırılması 
öngörülmüştür.  Ayrıca, Planda sermaye birikimi ve sanayileşme sürecinin 
hızlandırılması, üretim faktörlerinin verimlilik düzeylerinin artırılması, ekonominin 
ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüştürülmesi, ekonominin yenilik üretme 
kapasitesinin yükseltilmesi ve yeniliklerin mevcut üretim yapısıyla bütünleştirilerek 
üretim yapısında dönüşümün sağlanması hedeflenmiştir. 

Plan, stratejik bakış açısını merkeze alarak, ekonomik, sosyal, sektörel ve 
bölgesel alanları kapsamasının yanında Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi 
Programı, Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı, ve 
Üretimde Verimliliğin Araştırılması gibi öncelikli dönüşüm programları yoluyla kritik 
müdahale alanlarını ortaya koymaktadır. 

Bu çerçeveden olmak üzere hazırlanan 2016 yılı Programında; kademeli olarak 
cari açığın düşürüldüğü buna karşılık büyüme hızının artırıldığı bir makroekonomik 
çerçeve için yurtiçi tasarrufların ve ekonominin rekabet gücünün artırılması hedefleri 
çerçevesinde; büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve yeni istihdam olanakları 
yaratmak için ihracatı artıracak ve ithalata bağımlılığı azaltacak yerli ve uluslararası 
yatırımların desteklenmeye devam edilmesi, rekabet gücünün artırılması için daha 
verimli, AR-GE tabanlı, yenilikçi ve yüksek katma değer yaratan üretim yapısına geçişin 
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desteklenmesi politikalarına katkıda bulunmak üzere kamu idarelerinin, belirlenen 
politika ve öncelikler doğrultusunda kendilerine tahsis edilen ödenekleri etkili, 
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmaları ve çok yıllı bütçeleme yaklaşımıyla 
belirlenen kamu harcamalarında programlanan miktarın aşılmaması, bu kapsamda 
stratejik planların performans programları ve bütçelerle ilişkisinin güçlendirilmesi, mali 
saydamlık ve hesap verilebilirliği artırmak amacıyla uygulamaya konulan stratejik 
planlama ve performans esaslı bütçeleme anlayışı yaygınlaştırılması, kaynak tahsis 
sürecinde stratejik planlar ve performans programları esas alınması, harcama 
programları verimlilik artışı sağlamak amacıyla gözden geçirilmesi, bu amaçla idari bir 
mekanizma oluşturulması, sosyal amaçlı programlar ile tarım sektörüne yönelik 
transferlerin amaçlanan faydayı sağlayıp sağlamadıklarını değerlendirmek üzere 
çalışma yapılması, kamu idarelerinin etki analizi yapma kapasitelerinin artırılması ve 
kamu ihale sisteminin etkinliğinin artırılması, KİT’lerin kârlılık, verimlilik ve kurumsal 
yönetim ilkelerine uygun olarak işletilmesinin esas alınması, KİT’lerde hesap 
verilebilirlik, şeffaflık, karar alma süreçlerinde etkinlik ve performansa dayalı stratejik 
yönetim anlayışının yaygınlaştırılması, KİT faaliyetlerinin stratejik planlar ve 
performans programlarına uyumunun artırılmasına yönelik uygulamalar 
gerçekleştirilmesi, KİT’lerin tüm işletmecilik politikaları, stratejik planlar ile genel 
yatırım ve finansman kararnamelerinde öngörülen hedeflere ulaşacak şekilde piyasa 
şartlarına uygun olarak belirlenmesi ve etkin bir şekilde uygulanması, KİT’lerde hizmet 
alım süreçleri etkinleştirilerek mal ve hizmet üretiminde kalite-maliyet dengesi 
sağlanması, KİT’lerde nitelikli personel ihtiyacının karşılanması için gerekli tedbirler 
alınması, politika olarak kabul edilmiştir. 

Buna göre Yatırım Programı Rasyonelleştirme Esasları içerisinde; Projelerin 
hazırlanması, analizi, seçimi, programa alınması, uygulanması, izlenmesi ve 
değerlendirilmesi süreci ile ilgili olarak alınacak yapısal önlemler ile proje stokunun 
verimli yapısının gelecekte de bozulmaması yönünde ortam oluşturulması, bütçe kısıtı 
dikkate alınarak belirlenen öncelikler çerçevesinde kamu proje stoku gözden geçirilerek 
önemini kaybetmiş faaliyet ve çalışmaların tasfiye edilmesi, güncelliğini yitirmiş 
projelerin revize edilmesi, ilke olarak benimsenmiştir. 

Ayrıca Programda Kamu Mali Yönetim ve Denetimi’nde; hukuki altyapısı 
önemli ölçüde oluşturulan mali yönetim, kontrol ve denetim anlayışı tüm unsurlarıyla 
uygulanması kapsamında; kamu idarelerinde iç ve dış denetimin etkin ve koordineli bir 
şekilde çalışması ve iç kontrol sisteminin sağlıklı bir şekilde işletilmesi sağlanması, 
kamuda etkin bir dış denetimin sağlanması için Sayıştay’ın uygulama altyapısının 
güçlendirilmesi, kamu idarelerinin iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum düzeyi 
artırılması, kamu idarelerinin mali yönetim ve denetim alanındaki insan kaynakları alt 
yapısı güçlendirilmesinin sağlanması, esas alınmıştır. 

 2014-2016 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programda; 
- Makroekonomik Politikalar başlığının, Büyüme alt başlıklı 95 inci maddesinde;  
 “AR-GE tabanlı, yenilikçi ve yüksek katma değer yaratan üretim 

desteklenecektir.  Bu doğrultuda, AR-GE ve yenilik faaliyetleri özel sektör odaklı olacak 
şekilde artırılacak, elde edilecek çıktıların ticarileştirme ve markalaşma süreçleri 
hızlandırılacaktır.”,  
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- Makroekonomik Politikalar başlığının, Büyüme alt başlıklı 95 inci maddesinde;  
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-   Kamu Harcama Politikası alt başlıklı 130 uncu maddesinde;  
 “Kamu AR-GE harcamalarının tahsisinde, özel kesim yatırımlarının yüksek 

dış ticaret açığı verdiğimiz sanayi kollarında üretime yönlendirilmesine öncelik 
verilecektir.”,  

-   Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme alt başlıklı 175 inci maddesinde; 
  “KİT’ler, istikrarlı yüksek büyümeye katkı sağlamak amacıyla teknolojik 

altyapılarını ve AR-GE faaliyetlerini geliştirerek katma değeri yüksek ürünlere 
yoğunlaşacaktır.” denilmektedir. 

 MKE Kurumu, Ulusal Savunma Sanayi içerisinde kamu kuruluşu olarak 
stratejik bir öneme sahiptir. Orta Vadeli Programlar ve Kalkınma Planları politikaları 
doğrultusunda genel anlamda gösterilen hedefler yanında X. Kalkınma Planında (2014-
2018), İmalat Sanayiinde Dönüşüm başlığı altında Savunma Sanayi ile ilgili olarak 
doğrudan “646. Savunma ihtiyaçlarının yerli kaynaklardan karşılanma oranı 2007 
yılında yüzde 41,6’dan 2011 yılında yüzde 54’e yükselmesine rağmen bu alanda dışa 
bağımlılık devam etmektedir. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 85 ila 95 seviyesindedir. 
Savunma sanayii ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli payın artırılması amacıyla 
ülkemizde savaş gemisi, helikopter, tank, insansız hava aracı ve uydu tasarımı ve üretimi 
projeleri yürütülmektedir. Teknolojik ilerlemelerin sistematik takibini sağlamak üzere 
Teknoloji Kazanımı Yol Haritası oluşturulmuştur.” ibareleri yer alarak sektörün önemi 
açıkça ifade edilmiştir. 

 1-Yatırımlar: 
 Kurumda;  
- Mevcut tesislerin tevsii ve modernizasyonu ile yeni girişilecek yatırım 

alanlarının araştırılması, planlanması, bunlarla ilgili projelerin hazırlanması,  
-   Lisans, know-how ve tedarik anlaşmalarının yapılması, 
-   Projelerin uygulanması ve izlenmesi, 
-  Mevcut tesislerin idame ve yenilenmesi ile ilgili yatırım işlerinin ve yatırım 

uygulamaları esnasındaki tüm inşaat, tesisat ve elektrik ile ilgili işlerin yürütülmesi, 
- Kuruma ait gayrimenkullerin envanter ve sicillerinin tutulması, gayrimenkul 

alımı, satımı, devri, kiralama ve istimlakleri işleri,  
 Planlama ve Koordinasyon, Teknoloji Seçme ve Değerlendirme, Yeni 

Yatırımlar ve Sözleşmeler, Yapım Projeleri ve Emlak İstimlak Şubeleri ile Yatırım 
Planlama Dairesi Başkanlığı’ nca takip edilmektedir.   

 Genel anlamda, Türkiye’de Kamu Yatırımlarında son yıllarda iyileşme 
görülmekle beraber, tahsis edilebilen kaynakların yetersizliği yanında kısıtlı kaynakların 
etkin kullanılmaması önemli bir sorun olarak devam edegelmiş; Rasyonelleştirme 
çalışmaları ile son yıllarda sağlanan iyileşmelere rağmen, kamu proje stokunun mevcut 
sınırlı kaynaklarla yürütülemeyecek ölçüde büyük olması, sistematik bir proje döngüsü 
yaklaşımının bulunmayışı ve bu kapsamda projelerin iyi hazırlanmış fizibilite etütlerine 
dayalı ve önceliklendirilmiş bir şekilde uygulamaya konulamaması, etkin bir izleme ve 
değerlendirmenin yapılamaması, kamu kuruluşlarının proje hazırlama, uygulama, 
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izleme ve değerlendirme birimlerindeki kapasite yetersizlikleri gibi faktörler, yatırıma 
ayrılan kısıtlı kaynakların etkin kullanılamamasının ve projelerin programlandığı 
şekilde tamamlanamaması nedeniyle istenilen faydaların elde edilememesinin başlıca 
sebepleri olmuştur. 

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri 
doğrultusunda; makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel 
ekonomik büyüklükleri kapsayacak şekilde hazırlanan ve 2014-2016 dönemini 
kapsayan Orta Vadeli Program, 2013/5444 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı olarak 
08.10.2013 tarih 28789 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  Orta Vadeli Program ile 
uyumlu olmak üzere 2014-2016 dönemine ilişkin bütçe büyüklüklerini ve ödenek teklif 
tavanlarını kapsayan ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan 
ise 2013/24 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı olarak aynı tarih ve sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanmıştır. 

 Bu çerçeveden olmak üzere, 17.10.2015 tarihli ve 29505 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan; 12.10.2015 tarih ve 2015/8190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan KİT ve Bağlı Ortaklıklarının  “2016 Yılı Programının Uygulanması, 
Koordinasyon ve İzlenmesine Dair” Bakanlar Kurulu Kararı ile hazırlanan “2016 Yılı 
Yatırım Programı” 31.03.2016 tarih ve 29670 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.    

 Buna göre Kuruluşun; Kimya Sanayi, Elektriksiz Makineler İmalat Sanayi, ve 
Demir-Çelik Sanayi Sektörlerini ilgilendiren projelerinin toplam tutarı 635,9 milyon 
TL, ödenek miktarı ise geçen yıla göre %5,5 artışla 129,9 milyon TL’si dış olmak üzere 
toplam 267,5 milyon TL’dir. 

 2016 yılı Yatırım Programı’nın sektör ve proje bazında detay dökümü, 
“Muhtelif İşler Proje”leri kapsamındaki 6,2 milyon TL’lik dış ödenek iç ödeneğe 
dönüştürülerek, Yönetim Kurulu’nun 06.04.2016 tarih ve 129 sayılı kararı ile 
onaylanmış, 19.04.2016 tarihli Bakan Onayı ile de uygun görülmüştür. 

MKE Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılı yatırım programına giren 
projeleri, proje tutarları, ödenekleri, harcamaları ile gerçekleşme durumları ayrıntılı 
olarak aşağıda gösterilmiştir. 
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 2016 Yılı Yatırım Programı’na teklif edilen “Rüzgar Enerjisi Santrali Kurulması 
Projesi” için hazırlanan fizibilite etüdü Kalkınma Bakanlığı ile yapılan görüşmeler 
çerçevesinde revize edilerek proje; “Lisansız Rüzgar Enerjisi Santrali Kurulması” adı 
altında programa dahil edilmiştir.  Ancak, proje ödeneği 6 milyon TL yine Kalkınma 
Bakanlığı tarafından “Yeni Çelikhane Yapımı” Projesine aktarılmıştır. 
 2016 Yılı Yatırım Programı’nda, 29.07.2016 ve 14.10.2016 tarihli Genel Müdür 
Olurları ile iki kez sektör içi ödenek aktarılması yolu ile İdame-Yenileme yatırımlarında 
revize gerçekleştirilmiştir.  Gerçekleştirilen revize işlemlerinin sonunda Muhtelif İşler 
Projelerinin (İdame-Yenileme Yatırımları ve Taşıt Alımı) toplam ödeneği 50,3 milyon 
TL’den 72,7 milyon TL’ye, dış ödeneği de 24,9 milyon TL’den 32,5 milyon TL’ye 
yükselmiştir.  Yapılan bu revizeler sonrasında, Kurumun dış ödeneği 123, 8 milyon 
TL’den 131,3 milyon TL’ye yükselmiş, toplam ödeneği ise 267,5 milyon TL olarak sabit 
kalmıştır.  

2016 yılında, geçen yıla göre %43 oranında bir artışla ve ödeneğinin %50’si  
oranında 133,2 milyon TL yatırım harcaması yapılmıştır.  Projelerin yatırım tutarları 
dikkate alındığında başlangıçlarından cari yıl sonuna kadar yapılan sarf toplamlarına 
göre gerçekleşme ise %48 olmuştur.  

Toplam harcama tutarının %81’i Devam Eden Projeler’e, %19’u Yeni Projelere 
harcanmış olup yıl içinde hiçbir Etüd-Proje harcaması yapılmamıştır. 

Kurumun en büyük yatırım projesi “Yeni Çelikhane Yapımı” Projesidir.  2015 
yılında, toplam ödeneğin %40’ı ve nakdi harcamanın %46’sı, 2016 yılında ise, toplam 
ödeneğin %46’sı ve nakdi harcamanın %70’i bu projeye aittir. 

Sadece bu projede ödeneğinin tamamı kullanılabilmiş olsaydı Kurumun yatırım 
gerçekleşme oranı %61 olarak gerçekleşecekti. 

Geçen yıla göre yatırım harcamalarının ödeneğe göre gerçekleşmesinde artış 
görülmekle birlikte ödeneğinin sadece %50’si oranında nakdi harcama gerçekleşmiş 
olması yatırımların süresi içinde gerçekleşmesinde kurumun zaafiyetini ortaya 
koymaktadır.  Yatırımın programlanmasından itibaren gerçekleştirilmesine yönelik 
finansman ihtiyacının giderilerek ihalelerin yıl içinde sonuçlandırılması kurumun hedefi 
olmalıdır. Diğer yandan, yatırım gerçekleşmelerinin sürekli düşük gerçekleşmesi, ileriki 
yıllar için yapılan yüksek miktarlardaki ödenek taleplerine ciddi bakılmasına engel 
oluşturmaktadır. 
 Yatırım Programında yer alan projelerle ilgili detay bilgiler aşağıda sırasıyla 
verilmiştir. 
 A-Etüt Proje İşleri: 

2015 Yılı Yatırım Programı’nda; Kimya Sanayii Sektörü içinde, Barut 
Fabrikasında yürütülmesi planlanan “Nitroselüloz Üretim Tesisi” ile Mühimmat 
Fabrikasında yürütülmesi planlanan “Toz Plastik Patlayıcı Üretim ve Şekillendirme 
Tesisi” etüd-projelerine 2014 ve 2015 yılları Yatırım Programlarında “Çeşitli Etüdler” 
adı altında yer verilmiş, ancak her iki yılda da harcama gerçekleşmemiş olup söz konusu 
projelere ve bunların dışında herhahgi bir etüd projesine 2016 yılı Yatırım Programında 
yer verilmemiştir. 
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B-Devam Eden Projeler: 
             a)2016 Yılında Biten Projeler:  
       I-Kimya Sanayi Sektörü 

         1-Sıvı (Emülsiyon) Patlayıcılar Tesisi (1998C110090):  
            (Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası) 
Yüksek patlayıcılar sınıfında yer alan sıvı (emülsiyon) türü patlayıcıların 

kullanımı gerek dünyada gerekse Türkiye’de yaygınlaşmaktadır. Fabrikanın üretimi 
içersinde yer almayan bu tür patlayıcı üretiminin sağlanması için 4.000 ton/yıl kapasiteli 
kartuşlanabilir ve pompalanabilir üretim yapabilen yeni bir tesisin kurulması 
kararlaştırılmıştır. Bu proje ile fabrikanın patlayıcı pazarındaki payının arttırılması 
amaçlanmaktadır. 

İnşaat ve makine-ekipman yatırımları tamamlanan proje kapsamında üretim izni 
Ocak-2015 tarihinde alınmıştır.  Tesisteki eksiklikler ile ilgili olarak yüklenici firma 
yapılan görüşmeler sonrasında, DMP firması 21 Ocak 2016 tarihinden itibaren 
işletmeye alma çalışmalarına başlamıştır. Ancak, nitrat solüsyonu ile yakıt 
solüsyonunun karıştığı ilk noktada oluşan arızanın giderilmesine yönelik yapılacak 
modifikasyonların tasarımı için 15 Şubat 2016 tarihinde çalışmalara ara verilmiştir. 
İşletmeye alma çalışmalarına devam etmek üzere DMP firması 06 Mayıs 2016 tarihinde 
sahaya tekrar gelmiş, 13 Temmuz 2016 tarihinde yapılan toplantı sonrası Proje 
Sonuçlandırma İş Zaman Programını Kuruma sunmuştur. Bu çerçevede Kurum 
personeline eğitim verilmiş ve tesiste çalışmalara devam edilmiştir. Bu esnada, lisanslı 
ürünlerin teknik özelliklerine ilişkin olarak sözleşme ekinde yapılan değişiklikler 14 
Temmuz 2016 tarih ve 246 no’lu Yönetim Kurulu Kararı ile uygun bulunmuştur.  

Tesiste 25 Ekim 2016 tarihi itibarıyla işletmeye alma çalışmalarına tekrar 
başlanmış ve 14 Kasım 2016 itibarıyla performans test çalışmalarına geçilmiştir. 
Performans test çalışmalarının başarıyla tamamlanmasını takiben 06 Aralık 2016 
tarihinde tesisin geçici kabulü yapılmış ve tesis işletmeye alınmıştır. 

Proje, 2015 yılı Yatırım Programında 28,5 milyon TL proje tutarı ve 3,4 milyon 
TL ödenek bedeliyle yer almış, %66 gerçekleşme ile 2,2 milyon TL nakdi ve fiziki 
yatırım gerçekleştirilmişken 2016 yılındaproje tutarı 33,4 milyon TL’ye yükselmiş ve  
yatırım ödeneğinin %22 üzerinde 3,6 milyon TL harcama yapılarak proje 
tamamlanmıştır. 

Nakdi harcamanın %66’sını %15 Geçici Kabul Ödemesi, %32’sini SSM Kredisi 
kur farkı ödemesi, geri kalanını ise SSM Kredisi faiz ve yabancı personel yeme-içme 
giderleri oluşturmuştur. 

        2- Oleum Tesisi (1998C110070): 
            (Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası) 
MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda üretilen Oleum; Türk Silahlı 

Kuvvetlerinde kullanılan mühimmat ve patlayıcıların ana hammaddesidir. Oleum 
olmadan Havan Sevk Barutu, Roket ve Uçak Bombası üretmek mümkün değildir. 20 
ton/gün kapasiteli Oleum Tesisi, 1961 yılında işletmeye alınmış olup, yurt içinde 
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B-Devam Eden Projeler: 
             a)2016 Yılında Biten Projeler:  
       I-Kimya Sanayi Sektörü 

         1-Sıvı (Emülsiyon) Patlayıcılar Tesisi (1998C110090):  
            (Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası) 
Yüksek patlayıcılar sınıfında yer alan sıvı (emülsiyon) türü patlayıcıların 

kullanımı gerek dünyada gerekse Türkiye’de yaygınlaşmaktadır. Fabrikanın üretimi 
içersinde yer almayan bu tür patlayıcı üretiminin sağlanması için 4.000 ton/yıl kapasiteli 
kartuşlanabilir ve pompalanabilir üretim yapabilen yeni bir tesisin kurulması 
kararlaştırılmıştır. Bu proje ile fabrikanın patlayıcı pazarındaki payının arttırılması 
amaçlanmaktadır. 

İnşaat ve makine-ekipman yatırımları tamamlanan proje kapsamında üretim izni 
Ocak-2015 tarihinde alınmıştır.  Tesisteki eksiklikler ile ilgili olarak yüklenici firma 
yapılan görüşmeler sonrasında, DMP firması 21 Ocak 2016 tarihinden itibaren 
işletmeye alma çalışmalarına başlamıştır. Ancak, nitrat solüsyonu ile yakıt 
solüsyonunun karıştığı ilk noktada oluşan arızanın giderilmesine yönelik yapılacak 
modifikasyonların tasarımı için 15 Şubat 2016 tarihinde çalışmalara ara verilmiştir. 
İşletmeye alma çalışmalarına devam etmek üzere DMP firması 06 Mayıs 2016 tarihinde 
sahaya tekrar gelmiş, 13 Temmuz 2016 tarihinde yapılan toplantı sonrası Proje 
Sonuçlandırma İş Zaman Programını Kuruma sunmuştur. Bu çerçevede Kurum 
personeline eğitim verilmiş ve tesiste çalışmalara devam edilmiştir. Bu esnada, lisanslı 
ürünlerin teknik özelliklerine ilişkin olarak sözleşme ekinde yapılan değişiklikler 14 
Temmuz 2016 tarih ve 246 no’lu Yönetim Kurulu Kararı ile uygun bulunmuştur.  

Tesiste 25 Ekim 2016 tarihi itibarıyla işletmeye alma çalışmalarına tekrar 
başlanmış ve 14 Kasım 2016 itibarıyla performans test çalışmalarına geçilmiştir. 
Performans test çalışmalarının başarıyla tamamlanmasını takiben 06 Aralık 2016 
tarihinde tesisin geçici kabulü yapılmış ve tesis işletmeye alınmıştır. 

Proje, 2015 yılı Yatırım Programında 28,5 milyon TL proje tutarı ve 3,4 milyon 
TL ödenek bedeliyle yer almış, %66 gerçekleşme ile 2,2 milyon TL nakdi ve fiziki 
yatırım gerçekleştirilmişken 2016 yılındaproje tutarı 33,4 milyon TL’ye yükselmiş ve  
yatırım ödeneğinin %22 üzerinde 3,6 milyon TL harcama yapılarak proje 
tamamlanmıştır. 

Nakdi harcamanın %66’sını %15 Geçici Kabul Ödemesi, %32’sini SSM Kredisi 
kur farkı ödemesi, geri kalanını ise SSM Kredisi faiz ve yabancı personel yeme-içme 
giderleri oluşturmuştur. 

        2- Oleum Tesisi (1998C110070): 
            (Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası) 
MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda üretilen Oleum; Türk Silahlı 

Kuvvetlerinde kullanılan mühimmat ve patlayıcıların ana hammaddesidir. Oleum 
olmadan Havan Sevk Barutu, Roket ve Uçak Bombası üretmek mümkün değildir. 20 
ton/gün kapasiteli Oleum Tesisi, 1961 yılında işletmeye alınmış olup, yurt içinde 

 

 
 

MKEK dışında üretimi yapılmamaktadır. 54 yıldır üretim faaliyetinde bulunan tesisin 
teknik ve ekonomik ömrünü doldurmasının yanı sıra Teknik Emniyet açısından da risk 
teşkil etmesi üzerine  oleumun daha yüksek kapasiteli bir tesis kurularak üretilmesi ve 
aynı tesiste motorlu araçların akülerinde ihtiyaç duyulan akü asitinin de imali 
planlanmıştır. 
 Yatırım Programında 1998 yılından beri yer alan, ancak finansman yetersizliği 
nedeni ile gerçekleştirilemeyen Oleum Tesisi ve Sıvı Patlayıcı Tesisi projelerinin realize 
edilmesi için yapılan çalışmaları kapsamında; Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası 
bünyesinde kurulmak üzere “Oleum Tesisi” ve “Emülsiyon Patlayıcı (Sıvı Patlayıcı) 
Tesisi” Projeleri için Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin 22.06.2007 tarih ve 368 sayılı 
Kararı ile 3 yılı faizsiz ve geri ödemesiz olmak üzere 10 yıl vadeli ve yıllık %1 faizle 
Savunma Sanayii Destekleme Fonu’ndan 20.000.000 ABD Doları tutarındaki kredinin 
Kuruma verilmesi karara bağlanmış, bu karar doğrultusunda 2007 Yılı Yatırım 
Programında yer alan “Sıvı Patlayıcı Tesisi Projesi” ve “Oleum Tesisi” için yapılan ihale 
sonucu Yeni bir Oleum Tesisi’nin kurulmasına yönelik olarak Furnace Fabrica Ltd. 
(FFIL/India) firması ile Kurum arasında 21.11.2008 tarihinde Tedarik Sözleşmesi 
imzalanmış, avans ödemesinin yapılmasıyla 26.03.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

Tesisin 2013 yılı sonu itibarıyla tamamlanacağı öngörülmekte iken, inşaat ve 
makine-ekipman yatırımları tamamlanan proje kapsamında, işletmeye alma çalışmaları 
esnasında üretilen yaklaşık 1.100 ton oleumun kimyasal analizi uygun olmasına rağmen 
renginin sözleşmede istenilen özellikte olmaması nedeniyle, “İşletmeye Alma 
Protokolü” imzalanmamış, işletmeye alma ve performans testlerinde yaşanan proje 
uyumsuzluklarının giderilmesi istenilmiş ancak yüklenici FFIL Firması işletmeye alma 
çalışmalarını durdurarak söz konusu uyumsuzlukların tesiste kullanılan suyun ve 
kükürdün sözleşmeye uygun olmamasından kaynaklandığını ifade etmiş ve İşletmeye 
Alma Çalışmalarını durdurarak 2014 yılı içinde Hindistan’a dönmüştür. 
 Sorunun çözümü için bir yandan firma ile görüşülürken diğer yandan yaşanan 
sorunlar Yeni Delhi Büyükelçiliğine ve firmanın lisansına sahip olduğu Outec Firmasına 
iletilmiştir.  

Firma hazırladığı raporda, Kurumca sağlanan kükürdün ve suyun özelliklerinin 
sözleşmeye uygun olmadığını ve bu nedenle oleumun renginin istenilen özellikte 
olmadığını öne sürmüştür. Firma kükürt ve suyun sözleşmeye uygun olarak sağlanması 
halinde İşletmeye Alma Çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Türkiye’ye geleceğini, 
ancak bu durumda Türkiye’ye gelecek personelinin tüm masraflarının, İşletmeye Alma 
Çalışmaları’nın Kurum sorumluluğundaki kükürt ve suyun uygun olmaması nedeniyle 
durdurulmasından ötürü, Kurum tarafından sağlanması gerektiğini ifade etmiştir. 

Kurumun yaptırdığı kükürt analiz raporunun FFIL Firmasına gönderilmiş, bu kez 
FFIL Firması da tesiste üretim devam ederken kendi elemanlarının tesisin farklı 
noktalarından aldığı numunelerin analiz sonuçlarını göndermiştir. Firma bu konu 
hakkında tam bir kanaat oluşturmak için her iki kurumun elemanlarının gözetiminde 
alınacak kükürt örneklerinin bağımsız bir laboratuarda analiz edilmesinin uygun 
olacağını belirtmiştir. Firma ayrıca işletmeye alma çalışmaları sırasında rengi uygun 
olmayan oleum üretilmesinin nedeninin Kurumun sorumluluğundaki hammaddelerin 
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sözleşmede istenilen değerlerde sağlanmamasından kaynaklandığını, tesiste işletmeye 
alma çalışmalarına devam edilebilmesi için hammaddelerin sözleşmede istenilen 
değerleri sağladığının ispat edilmesi gerektiğini, bu durumda da masrafları Kurum 
tarafından karşılanmak şartıyla işletmeye alma ve performans test çalışmalarına 
başlanılabileceğini belirtmiştir. 

Bunun üzerine oleum üretiminde kullanılan kükürt analiz edilmek üzere 2014 yılı 
Kasım ayında bir üniversiteye gönderilmiş ve analiz sonucunda kükürdün %99,9 
saflıkta olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yeni oleum tesisinde kullanılan kükürt eski 
oleum tesisinin faaliyette olduğu dönemde de kullanılmış olup burada elde edilen 
oleumda renk sorunu yaşanmamıştır. 

FFIL firması ile yaşanan sorunlar FFIL firmasının lisansına sahip olduğu Outotec 
firmasına iletilmiş ve 2016 yılı Ocak ayında firma yetkilileri MKE Barutsan Roket ve 
Patlayıcı Fabrikası Müdürlüğü’nü ziyaret etmiş ve bu ziyarete ilişkin bir teknik 
değerlendirme raporu hazırlamışlardır. Raporda renk sorununun kükürt ve sudan 
kaynaklanmadığı ve tesis ekipmanlarında mevcut organikler nedeniyle oluştuğu 
belirtilmiştir.  

Bu kapsamda 2016 yıl Mayıs ayı içerisinde FFIL firmasına konuyla ilgili 
çözümün kendileri tarafından bir ay içinde gerçekleştirilmesi, aksi takdirde tahkime 
gidileceği hususu iletilmiş, taraflar arasında yapılan toplantıda FFIL Firması ile tesisin 
durumu ve sonrasında atılması gereken adımlar hakkında mutabık kalınmış ve tesisteki 
eksiklikler yazılı bir şekilde kendilerine sunulmuştur. 

FFIL Firması tesiste çalışmak üzere ekibini 2016 yılı Eylül ayında sahaya 
göndermiş ve yapılan teknik incelemeden sonra bir iş-zaman programını Kuruma 
sunmuştur. Tesisin tekrar performans testlerine hazır hale gelmesi için gerekli ekipman 
ve malzeme tedariki FFIL Firması’nca yapılmış ve gerekli montaj faaliyetleri 
tamamlanmış olup 2017 yılında firmanın işletmeye alma çalışmalarını tamamlamasını 
takiben performans test çalışmalarına geçilmesi planlanmaktadır.  

Proje, 2015 yılı Yatırım Programında 27,9 milyon TL proje tutarı ve 2,3 milyon 
TL ödenek bedeliyle yer almış, %96 gerçekleşme ile 2,2 milyon TL nakdi ve fiziki 
yatırım gerçekleştirilmişken 2016 yılında proje tutarı 32,4 milyon TL’ye yükselmiş ve 
yatırım ödeneğinin %35’i oranında 1,3 milyon TL nakdi harcama gerçekleşmiştir.  
Nakdi harcamanın %87’si SSM Kredisi Kur Farkı, %6’sı SSM Kredisi Faizi, %5’i Ters 
Osmoz Sistemi alımı ve geri kalanını da gümrük bedeli, yabancı personel yeme-içme 
gideri, nakliye bedeli ve kargo bedeli oluşturmuştur. 
       II-Elektriksiz Makinalar Sanayi Sektörü 

         1-Orta Gerilim Elektrik Sistemi Tenileme Projesi (2014C220020):  
            (Destek Tesisleri İşletmesi) 
Projelendirilmesi 2013 yılında tamamlanan Kırıkkale Tesislerini Besleyen Enerji 

Sisteminin 34,5 kV’ a Dönüştürülmesi işi proje olarak ilk kez 2014 yılı Yatırım 
Programına dahil edilmiştir. 

Kırıkkale’de kurulu bulunan fabrika ve işletmelerin enerji ihtiyacını sağlayan 
orta gerilim hatlarının yenilenmesi, Destek Tesisleri İşletmesi Müdürlüğü’ne Ana 
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sözleşmede istenilen değerlerde sağlanmamasından kaynaklandığını, tesiste işletmeye 
alma çalışmalarına devam edilebilmesi için hammaddelerin sözleşmede istenilen 
değerleri sağladığının ispat edilmesi gerektiğini, bu durumda da masrafları Kurum 
tarafından karşılanmak şartıyla işletmeye alma ve performans test çalışmalarına 
başlanılabileceğini belirtmiştir. 

Bunun üzerine oleum üretiminde kullanılan kükürt analiz edilmek üzere 2014 yılı 
Kasım ayında bir üniversiteye gönderilmiş ve analiz sonucunda kükürdün %99,9 
saflıkta olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yeni oleum tesisinde kullanılan kükürt eski 
oleum tesisinin faaliyette olduğu dönemde de kullanılmış olup burada elde edilen 
oleumda renk sorunu yaşanmamıştır. 

FFIL firması ile yaşanan sorunlar FFIL firmasının lisansına sahip olduğu Outotec 
firmasına iletilmiş ve 2016 yılı Ocak ayında firma yetkilileri MKE Barutsan Roket ve 
Patlayıcı Fabrikası Müdürlüğü’nü ziyaret etmiş ve bu ziyarete ilişkin bir teknik 
değerlendirme raporu hazırlamışlardır. Raporda renk sorununun kükürt ve sudan 
kaynaklanmadığı ve tesis ekipmanlarında mevcut organikler nedeniyle oluştuğu 
belirtilmiştir.  

Bu kapsamda 2016 yıl Mayıs ayı içerisinde FFIL firmasına konuyla ilgili 
çözümün kendileri tarafından bir ay içinde gerçekleştirilmesi, aksi takdirde tahkime 
gidileceği hususu iletilmiş, taraflar arasında yapılan toplantıda FFIL Firması ile tesisin 
durumu ve sonrasında atılması gereken adımlar hakkında mutabık kalınmış ve tesisteki 
eksiklikler yazılı bir şekilde kendilerine sunulmuştur. 

FFIL Firması tesiste çalışmak üzere ekibini 2016 yılı Eylül ayında sahaya 
göndermiş ve yapılan teknik incelemeden sonra bir iş-zaman programını Kuruma 
sunmuştur. Tesisin tekrar performans testlerine hazır hale gelmesi için gerekli ekipman 
ve malzeme tedariki FFIL Firması’nca yapılmış ve gerekli montaj faaliyetleri 
tamamlanmış olup 2017 yılında firmanın işletmeye alma çalışmalarını tamamlamasını 
takiben performans test çalışmalarına geçilmesi planlanmaktadır.  

Proje, 2015 yılı Yatırım Programında 27,9 milyon TL proje tutarı ve 2,3 milyon 
TL ödenek bedeliyle yer almış, %96 gerçekleşme ile 2,2 milyon TL nakdi ve fiziki 
yatırım gerçekleştirilmişken 2016 yılında proje tutarı 32,4 milyon TL’ye yükselmiş ve 
yatırım ödeneğinin %35’i oranında 1,3 milyon TL nakdi harcama gerçekleşmiştir.  
Nakdi harcamanın %87’si SSM Kredisi Kur Farkı, %6’sı SSM Kredisi Faizi, %5’i Ters 
Osmoz Sistemi alımı ve geri kalanını da gümrük bedeli, yabancı personel yeme-içme 
gideri, nakliye bedeli ve kargo bedeli oluşturmuştur. 
       II-Elektriksiz Makinalar Sanayi Sektörü 

         1-Orta Gerilim Elektrik Sistemi Tenileme Projesi (2014C220020):  
            (Destek Tesisleri İşletmesi) 
Projelendirilmesi 2013 yılında tamamlanan Kırıkkale Tesislerini Besleyen Enerji 

Sisteminin 34,5 kV’ a Dönüştürülmesi işi proje olarak ilk kez 2014 yılı Yatırım 
Programına dahil edilmiştir. 

Kırıkkale’de kurulu bulunan fabrika ve işletmelerin enerji ihtiyacını sağlayan 
orta gerilim hatlarının yenilenmesi, Destek Tesisleri İşletmesi Müdürlüğü’ne Ana 

 

 
 

Dağıtım ve Trafo Merkezi kurulması, tüm dağıtım sistemini tek noktadan izlemeye ve 
yönetmeye yönelik Scada Sisteminin kurulması, 22 adet trafo merkezinin tadilatının 
yapılması, alçak gerilim panolarının yenilenmesi ve trafoların ve hücrelerin yenilenerek 
devreye alınması işlerinden oluşan Proje kapsamında, ilk aşamada; “MKE Kırıkkale 
Tesislerini Besleyen Enerji Sisteminin 34,5 kV’a Dönüştürülmesi Yapım İşi” adı altında 
21.05.2015 tarihinde ihaleye çıkılmış, 03.07.2015 tarihinde 14.750.000 TL (KDV 
Hariç) bedelle sözleşme imzalanmıştır. 23.06.2016 tarihinde sözleşme bedeli 
14.909.720,08 TL’ye (KDV Hariç) artırılmıştır. İlk aşama 2016 yılında tamamlanmıştır. 

Projenin ikinci aşamasına ait; “MKE Kırıkkale Tesislerini Besleyen Enerji 
Sisteminin 34,5 kV’a Dönüştürülmesi 2.nci Kısım Yapım İşi” için 07.09.2016 tarihinde 
ihaleye çıkılmış, 17.10.2016 tarihinde 17.928.254,20 TL (KDV Hariç) bedelle sözleşme 
imzalanmış olup işin ve projenin 2018 yılında tamamlanması planlanmaktadır.  

Yapılan iş Kırıkkale’de bulunan tüm fabrikaların alt yapısı ile ilgili olduğundan  
maliyetler de fabrikalar arasında pay edilmektedir. Buna göre ilgili maliyetler MKE 
Destek Tesisleri İşletmesine % 50, MKE Mühimmat Fabrikasına % 10, MKE Pirinç 
Fabrikasına % 10, MKE Ağır Silah ve Çelik  Fabrikasına % 10, MKE Silah Fabrikasına 
% 10, MKE Barut Fabrikasına % 5, MKE Hurda  İşletmesine % 5 şeklinde 
dağıtılmaktadır. 

2014 yılında harcaması olmayan projenin 2015 yılı nakdi harcaması ödeneğinin 
%39’u oranında 6,1 milyon TL olmuşken, 2016 yılında 27,5 milyon TL’den 21,3 milyon 
TL’ye düşürülen ödeneğinin %41 oranında 8,8 milyon TL olarak gerçekleşen nakdi 
harcamanın %50’sini 1.ci aşama hakedişleri oluşturmuştur.   
             a)2016’dan Sonraya Kalan Projeler:  
       I-Kimya Sanayi Sektörü 

         1-İş Sağlığı ve Güvenliği Ortamının Geliştirilmesi (2015C110070): 
            (Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası) 
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu’nun Barutsan 

Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda yaptığı teftiş ile belirlenen eksikliklerin giderilmesi 
için 2013 ve 2014 yılı Yatırım Programlarında İdame-Yenileme Projesi kapsamında 
çalışmalar yapılmıştır.  Ancak, söz konusu eksikliklerin sorunsuzca giderilebilmesi için 
daha uzun süreli bir projeye ihtiyaç duyulmuş ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Ortamının 
Geliştirilmesi” Projesi 2015 yılı yatırım Programında 19,05 milyon TL proje tutarı ve 
3,7 milyon TL ödenekle yer almış, Projenin 2015 yılı nakdi harcaması ve fiziki yatırımı 
ödeneğinin %24’ü oranında 881 bin TL olmuştur.  Barutsan Roket ve Patlayıcı 
Fabrikası’nda birbirinden bağımsız idame-yenileme yatırımları kapsamında bulunan iş 
sağlığı ve güvenliğine yönelik işler, bütüncül bir değerlendirme yapabilmek amacıyla, 
birleştirilerek bu proje kapsamına alınmıştır. 

Proje kapsamında yer alan işlerden; 
- “Üretim Atölyelerindeki Motorların Ex-Proof Hale Getirilmesi” İşi 2015 yılı 

içerisinde tamamlanmıştır.  
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- “Fabrika Dinamit Atölyeleri İletken Zemin Yapımı” İşi’ne 2015 yılında 
başlanmış ve 2016 yılında tamamlanmıştır.  

- “Yangın Algılama ve Söndürme Sistemi”, “İç Güvenlik ve Kamera Sistemi” ile 
“Saha İçi Paratoner Tesisatı Yapımı” İşi’ne yönelik projelendirme işi 2015 yılında 
sözleşmeye bağlanmış ve iş 2016 yılında tamamlanmıştır.  

- “Eski Oleum Tesisi Binasının Güçlendirilmesi Yapımı” İşi de bu proje 
kapsamında ele alınmış olup yapım sözleşmesi KDV hariç 1.966.599,57 TL bedelle 30 
Eylül 2016 tarihinde imzalanmıştır. İşin 2017 yılı içerisinde tamamlanacağı 
öngörülmektedir.  

- Fabrikaya 2015 yılında yetki devri yapılan işlerden “M7 Yakıt Presi 
Modernizasyonu” İşi 2016 yılında tamamlanmış olup mevcut ödeneği 2016 yılında 
arttırılan “Patlayıcı Üretim Müdürlüğü Niepman ve Yeni Sismik Atölye Ekipmanlarının 
Exproof Ekipmanlar ile Değiştirilmesi” İşi’ne halen devam edilmektedir.  

Ayrıca, 2016 yılı içerisinde “Radyoskopik X-Işını Sistemi Alımı” İşi için 
fabrikaya yetki devri yapılmıştır.  

Projenin 2017 yılında bitirilmesi planlanmış olup 2016 yılı yatırım ödeneğinin 
sadece %15’i oranında nakdi harcama gerçekleştirilmiştir. 

2- Küresel Barut Üretimi Modernizasyonu (2015C110080): 
    (Barut Fabrikası) 
MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olup, geçici kabulü 

16.05.2006 tarihinde yapılan “Küresel Barut Üretim Tesisi”nde 29.08.2008 tarihinde, 
Küresel Barut Üretimi Tesisi Karışım Odasında meydana gelen patlama sonrasında 
hasar gören ünitelerin, gerek iş sağlığı ve güvenliği yönünden gerekse de çalışma 
ergonomisinin sağlanması yönünden yeniden yapılandırılmasına gerek duyulmuş, bu 
doğrultuda hazırlanan; “Küresel Barut Karışım ve Paketleme Tesisi Modernizasyonu”, 
“Küresel Barut Kurutma Tesisi Modernizasyonu”, “Küresel Barut Yeni Kaplama Binası 
Yapım İşi” ve “Garanti Numune Deposu Yapım İşi” Projeleri İdame Yenileme 
Yatırımları kapsamına alınmış, ancak 2014 yılı içerisinde bu işlerde her hangi bir 
faaliyet gerçekleştirilememiştir.  

İdame Yenileme Yatırım Programında yer alan işlerin birer yıllık olması ve bu 
işlerin gerçekleştirme sürelerinin ise bir yıldan daha uzun süreli olması sebebiyle söz 
konusu işe Kurum 2015 Yılı Yatırım Programında “Küresel Barut Üretimi 
Modernizasyonu” adı altında yeni bir proje olarak yer verilmiştir. 

2015 yılı yatırım programında 3 milyon TL ödenek ile yer alan Projenin 2015 yılı 
nakdi harcaması ve fiziki yatırımı ödeneğinin %11’i oranında 336 bin TL, 5 milyon TL 
olan 2016 yılı ödeneğinin de sadece %10’u oranında  504 bin TL nakdi harcama 
gerçekleştirilerek, 1 adet NIR Cihazı  (207.212,80,-TL) ve Muhtelif Malzeme     
(297.159,10,-TL) alımı gerçekleştirilmiştir. 

Proje kapsamındaki “Garanti Numune Deposu Yapımı” İşi 2015 yılı içerisinde 
tamamlanmıştır. Küresel Barut Karışım ve Paketleme Tesisi, Kurutma Tesisi ve Yeni 
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“Küresel Barut Kurutma Tesisi Modernizasyonu”, “Küresel Barut Yeni Kaplama Binası 
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Kaplama Tesislerine yönelik olarak 2015 yılı içerisinde alımına başlanan muhtelif 
malzeme, ekipman ve cihaz alımına devam edilmektedir.  

Mevcut 1200 binasının ön kaplama binası olarak tadil edilmesine yönelik Küresel 
Barut (1200 ve WR1) Binaları Tadilatı Yapım İşi 20 Mayıs 2016 tarihinde sözleşmeye 
bağlanmış ancak firma gereklerini yerine getiremediğinden sözleşme 29 Ağustos 2016 
tarihli Makam Olur’u ile fesh edilmiştir. Takiben iş yeniden ihale edilerek 09 Şubat 2017 
tarihinde sözleşmeye bağlanmış olup işin 2017 yılı içinde tamamlanması planlanmakla 
birlikte projenin tamamının bitirilmesinin 2018 yılına sarkacağı beklenilmektedir. 

 II-Demir-Çelik Sanayi Sektörü 
        1-Yeni Çelikhane Yapımı (2010C190020):  
           (Ağır Silah ve Çelik Fabrikası) 
“Çelikhane Modernizasyonu ve Monoblok Tekerlek Üretimi” projesinin, 

10.12.2013 tarihli ve 2013/31 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile, 2013 yılı 
yatırım programında “Çelikhane Modernizasyonu ve Monoblok Tekerlek Üretim 
Tesisi” olarak yer alan projenin adının “Yeni Çelikhane Yapımı”, karakteristiğinin ise 
“120 bin ton/yıl sıvı çelik üretimi” olarak değiştirilmiş ve proje tutarı da sadece 
çelikhane yapımına yönelik TL 170.000.000 TL (yüzyetmiş milyon) olarak yeniden 
belirlenmiştir.  

Ekim-2014 tarihinde yapılan ihale sonrasında Çelikhane kurulmasına yönelik 
olarak İtalyan Danieli Firmasıyla 14.04.2015 tarihinde imzalanan 62.369.009,- EUR 
bedelli Anahtar Teslimi Çelikhane Sözleşmesi 24.04.2015 tarih ve 133 no.lu YKK ile 
onaylanmış, %25 avans ödemesinin yapılmasıyla sözleşme 04.06.2015 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir.  

2016 yılında,Toz Toplama ve Filtreleme Tesisinin kurulacağı alanın Danieli 
firmasına geç teslim edilmesi ve Kurumun talebi çerçevesinde Danieli Firmasının vinç 
tasarımında iyileştirmeler yapacak olması nedenleriyle 06 Nisan 2016 tarih ve 130 No.lu 
Yönetim Kurulu Kararı ile sözleşmede 24 ay olan işin tamamlanma süresi 26 ay olarak 
yeniden belirlenmiştir. 

Proje kapsamında 2016 yılında sözleşmeye bağlanan  Kanalizasyon Hattının 
Deplase Edilmesi işi tamamlanmıştır.  27 Mayıs 2016 tarihinde KDV hariç 1.809.055 
EUR bedelle sözleşmesi imzalanan Su Soğutma Ünitesinin kurulum işi ise devam 
etmektedir.  

Aynı şekilde, Çelikhanenin işletmeye alma/performans testleri ileişletilmesi 
esnasında kullanılmak üzere26 Aralık 2016 tarih, 429.960 USD bedelli sözleşme ve 23 
Aralık 2016 tarih, 1.655.735 USD bedelli iki sözleşme kapsamında temini planlanan 
ingot döküm takımları alım süreci de devam etmektedir. 

Ayrıca proje kapsamında; 2015 yılı içinde Doğalgaz RMS-B Basınç Düşürme 
İstasyonu Projelendirme Hizmet Alımı İşi için, 2016 yılı içinde Basınçlı Hava Tesisi 
Alımı, Doğalgaz Bağlantı Hattı Yapımı, Endüstriyel Gaz Tankları Alımı, Yolluk 
Tuğlaları Alımı, Yağların Temini için, 2017 yılı ilk çeyreğinde ise Laboratuvar için 
Gerekli Bazı Ekipmanların Alımı, Aktif Karbon Temini, Alaşımlama Malzemeleri, 
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Ölçüm Propları ve Numune Alma Kartuşları Alımı ve Forklift Alımı işleri için fabrikaya 
yetki devri yapılmıştır. 

Diğer yandan, yangın suyu için gerekli basıncın sağlanmasına yönelik Pompa 
Grubunun Temini işi ile Hurda Holü Çelik Konstrüksiyon Yapının İyileştirilmesi işi 
2017 yılının ilk çeyreğinde sözleşmeye bağlanmış, Hurda Holü Betonarme Havuzları ve 
Cüruf Sahası Yapım işi için ise ihale süreci devam etmektedir. 

Projenin 2017 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. 
2014 yılında harcaması olmayan projenin 2015 yılı nakdi harcaması ödeneğinin 

%54’ü oranında 54,1 milyon TL, 2016 yılı nakdi harcaması ise ödeneğinin %76’sı 
tutarında 92,9 milyon TL olmuştur.   

Tesisin devreye girmesiyle artacak üretim kapasitesinden azami ölçüde 
yararlanılabilmesi için, yurt içi ve yurt dışı potansiyel pazar arayışlarına hız verilmelidir. 

2-Hurda ve Gemi Söküm Tesislerinin Modernizasyonu (2012C190020):  
   (Hurda İşletmesi)) 
Avrupa Birliği uyum sürecine bağlı olarak 2009 ve 2011 yıllarında çevre 

mevzuatında değişiklikler yapılmış ve bu nedenle Hurda ve Gemi Söküm Tesislerinde 
faaliyetlere devam edilebilmesi için “Çevre Lisansı” nın alımı, bunun için de; Ömrünü 
Tamamlamış Araçlar (ÖTA) için Geçici Depolama Tesisi, Söküm ve İşleme Tesisi, 
Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisi ve Tehlikeli Atık Ara Depolama Tesisi’nin 
yapılmasının zorunlu hale getirilmesi üzerine “Hurda ve Gemi Söküm Tesislerinin 
Modernizasyonu” Projesi 2012 yılında Yatırım Programına alınmıştır. 

Bu kapsamda;  
- 2013 yılında; Kırıkkale Hurda MüdürlüğüTesisinin mevzuata uygun olarak 

düzenlenmesi işi , 
- 2015 yılında ise; Aliağa Hurda Müdürlüğü’nde “Ömrünü Tamamlamış Araçlar 

Geçici Depolama Tesisi”, “Söküm ve İşleme Tesisi”, “Tehlikeli Atık Ara Depolama 
Tesisi”, “Tehlikesiz Atık Ger Kazanma Tesisi”, “Gemi Söküm Tesisi Kurulması” ile 
“Kanalizasyon Sistemi Düzenlenmesi İşi” 2015 yılında tamamlanmıştır. 

- Yine 2015 yılında, Kırıkkale Hurda Müdürlüğü “Geçirimsiz Saha Betonu 
Yapım İşi” nin 1.inci aşaması tamamlanmış olup ikinci aşamasına yönelik çalışmaların 
sürdürüldüğü görülmüştür. 

- Aynı şekilde, Aliağa Hurda Müdürlüğü’nde “Geçirimsiz Saha Betonu İşi” 
yapılacak olup İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Aliağa Belediyesi’nce yürütülen imar 
çalışmalarının tamamlanması beklenilmektedir. İşin 2017 yılında tamamlanması 
planlanmıştır. 

Çevre mevzuatı gereğince, mevcut hurda işleme tesislerinin modern kesim 
yapma yeteneğine sahip mekanizasyon ünitelerine sahip olması zorunluluğundan 
hareketle 2016 yılı Haziran ayında Kırıkkale Hurda Müdürlüğüne 1 adet Pres-Makas 
tezgahı alımı için ihaleye çıkılmış ve tezgaha ilişkin sözleşme kritik yedek parçalar dahil 
KDV hariç 1.936.000 EUR bedelle 09 Ocak 2017 tarihinde imzalanmıştır.  

Projenin 2017 yılında bitirilmesi planlanmış omakla birlikte, 2016 yılının yatırım 
ödeneği 25 milyon TL’den 20 milyon TL’ye düşürülmüş, ancak hiçbir harcama 
gerçekleştirilmemiştir. 
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Ölçüm Propları ve Numune Alma Kartuşları Alımı ve Forklift Alımı işleri için fabrikaya 
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İşin 2018 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır. Aliağa Hurda 
Müdürlüğü’ne alınacak hurda makası için de çalışmalar devam etmektedir. 

III-Elektriksiz Makinalar Sanayi Sektörü 
        1-Kovan Hattı Yenilemesi (2013C220020):  
           (Gazi Fişek Fabrikası Fabrikası) 
Elektriksiz Makinalar İmalat Sanayii Sektöründe Modern Silahlar III projesinin 

yeni bir alt projesi olarak teklif edilen “5.56 mm, 7.62 mm Büzmeli Manevra, 7.62 mm 
x 51 NATO ve 7.62 mm x 39 Fişek Kovanları Üretim Hattı Modernizasyonu” projesi, 
Kalkınma Bakanlığı tarafından bu proje kapsamından çıkartılarak aynı sektöre 66.000 
adet/gün kapasiteli “Kovan Hattı Yenilemesi” projesi adı altında dahil edilmiştir. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan, 5.56 mm, 7.62 mm büzmeli manevra, 
7.62mm×39 ve 7.62mm×51 fişek ihtiyacını karşılamak üzere MKE Gazi Fişek Fabrikası 
Müdürlüğü bünyesinde yeni kurulacak fişek kovanı üretim hattı 2016 Yılı Yatırım 
Programında, “Kovan Hattı Yenilemesi” proje adı ve 2013220020 proje numarası ile yer 
almaktadır.   

Proje kapsamında yapılacak tedarik sürecine yönelik teknik şartname hazırlama 
çalışmalarına başlanılmış olup süreç devam etmektedir.  

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (b) bendi uyarınca 
yapılacak ihalelerde uygulanacak esasların ve usullerin belirlendiği İlgi Kararname eki 
ESASLAR’ın; 

1- Kapsam başlıklı 2’nci maddesinde “Bu Esaslar; savunma, güvenlik veya 
istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine ilgili 
bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi 
sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken ya da devlet güvenliğine ilişkin temel 
menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım 
işlerini kapsar.”, 

2- Diğer Hususlar başlıklı 32’nci maddesinde “Bu Esaslarda belirtilen mal, 
hizmet ve yapım işlerinden, 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve 
Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanunun 4’üncü 
maddesi uyarınca Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan liste kapsamında 
bulunanlar için savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya 
gizlilik içinde yürütüleceğine dair Milli Savunma Bakanlığından çerçeve karar alınır. 
Bu liste kapsamında bulunmayan mal, hizmet ve yapım işlerinde ise savunma, güvenlik 
veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütüleceğine dair Milli 
Savunma Bakanlığından karar alınır.” 

ifadeleri yer almaktadır.  Bu maddeler dikkate alındığında,  
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 5.56mm, 7.62mm büzmeli manevra, 

7.62mm×51 ve 7.62mm×39 fişeklerinin kovanlarının üretiminde kullanılacak “Kovan 
Hattı Yenilemesi” Projesi kapsamında tedarik edilecek tezgahlara yönelik yapılacak 
ihalelerin; savunma ve güvenlik alanları ile ilişkili olması ve devlet güvenliğine ilişkin 
temel menfaatlerin korunmasını gerektirmesi nedenleri ile 4734 Sayılı Kamu İhale 
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Kanununun 3’üncü maddesinin (b) bendi kapsamına alınması için Milli Savunma 
Bakanlığından karar alınması gerekmektedir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacı olan ve yurtdışından da yoğun olarak talep 
edilen 5.56 mm ve 7.62  mm Büzmeli Manevra Fişeği üretimini gerçekleştirmek, aynı 
zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve Güvenlik Güçlerinin talep ettiği 7.62 mm x 39 
fişek ihtiyacını karşılayabilmek için 2013 yılından bu yana yatırım programlarında yer 
alan Kovan Hattı Yenilemesi Projesi’nde bu güne kadar hiçbir gelişmenin olmamasının 
mantıklı bir nedeni bulunmamaktadır.  Süreç içinde artan fişek talebin karşılanamaması 
nedeniyle fişeklerin yurt dışında imal ettirilmek suretiyle talebin karşılanması geçici bir 
çözüm olarak görülmekle birlikte Kovan Hattı Yenilemesi Projesi kapsamında hiçbir 
tezgah alımı yapılmamıştır.  Proje kapsamında 12 adet tezgah temini öngörülmektedir. 
2016 yılında, 1 adet Yağ Giderme, Durulama ve Kurutma Tezgahı alımına yönelik 
olarak fabrikaya yetki devri yapılmıştır.  

Başlangıç tarihi 2013 olan projenin bitiş tarihi 2017’dir.  Ancak, mevcut durum 
itibarıyla projenin süresi içinde bitirilmesi mümkün görülmemektedir. Bu nedenle, 

Gazi Fişek Fabrikası bünyesinde yapılan fişek üretim kapasitesinin artırılarak 
pazar talebinin tamamının Kurumca karşılanmasını sağlayacak Kovan Hattı 
Yenilenmesi Projesi ile ilgili olarak; 

Proje kapsamında 11 adet tezgah alımı ile ilgili ihale işlemlerinin süratle 
tamamlanması önerilir. 

C-Yeni Projeler: 
           a) 2016’da Biten Projeler  
      I-Kimya Sanayi Sektörü 

       1-Muhtelif İşler (2016C110090): 
               1.1-İdame ve Yenileme 
                    - Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası 

Ödeneği yıl içerisinde 1,2 milyon TL’den 1,4 milyon TL’ye çıkarılan proje 
kapsamında %25 gerçekleşme ile 356 bin TL nakdi harcama gerçekleştirilmiştir. 

2015 yılından gelen 2 adet alım işinin tamamı ve 2016 yılında konulan 10 adet 
yeni alım kaleminin 5’i olmak üzere toplam 7 adet alım gerçekleştirilmiş olup, bunlar;  

- Asit Geri Kazanım Binası için Retort ve Denitrat Kulelerinin İmal Ettirilmesi 
İşi ile ilgili olarak 1 adet Emniyet Kabinli Akülü Ex-proof Çekici alımı, (39,2 bin TL), 

- Fabrika Patlayıcı Üretim Müdürlüğü atölyelerinde mevcut durumda kullanılan 
traktörlerin hurdaya ayrılmasından dolayı patlayıcı madde taşınmasında yaşanan 
sıkıntıları gidermek amacıyla, 1 Adet Emniyet Kabinli Akülü Ex-Proof Çekici alımı, 
(127 bin TL), 

- Asit geri kazanım üretimi sonucunda elde edilen sulu sülfürik asitin derişik hale 
getirildiği Retortların ara bağlantı parçaları olan döküm malzemelerin, sülfürik asidin 
aşırı korozif etkisinden ve üretim esnasında sıcaklığın yüksek olmasından dolayı 
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Kanununun 3’üncü maddesinin (b) bendi kapsamına alınması için Milli Savunma 
Bakanlığından karar alınması gerekmektedir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacı olan ve yurtdışından da yoğun olarak talep 
edilen 5.56 mm ve 7.62  mm Büzmeli Manevra Fişeği üretimini gerçekleştirmek, aynı 
zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve Güvenlik Güçlerinin talep ettiği 7.62 mm x 39 
fişek ihtiyacını karşılayabilmek için 2013 yılından bu yana yatırım programlarında yer 
alan Kovan Hattı Yenilemesi Projesi’nde bu güne kadar hiçbir gelişmenin olmamasının 
mantıklı bir nedeni bulunmamaktadır.  Süreç içinde artan fişek talebin karşılanamaması 
nedeniyle fişeklerin yurt dışında imal ettirilmek suretiyle talebin karşılanması geçici bir 
çözüm olarak görülmekle birlikte Kovan Hattı Yenilemesi Projesi kapsamında hiçbir 
tezgah alımı yapılmamıştır.  Proje kapsamında 12 adet tezgah temini öngörülmektedir. 
2016 yılında, 1 adet Yağ Giderme, Durulama ve Kurutma Tezgahı alımına yönelik 
olarak fabrikaya yetki devri yapılmıştır.  

Başlangıç tarihi 2013 olan projenin bitiş tarihi 2017’dir.  Ancak, mevcut durum 
itibarıyla projenin süresi içinde bitirilmesi mümkün görülmemektedir. Bu nedenle, 

Gazi Fişek Fabrikası bünyesinde yapılan fişek üretim kapasitesinin artırılarak 
pazar talebinin tamamının Kurumca karşılanmasını sağlayacak Kovan Hattı 
Yenilenmesi Projesi ile ilgili olarak; 

Proje kapsamında 11 adet tezgah alımı ile ilgili ihale işlemlerinin süratle 
tamamlanması önerilir. 

C-Yeni Projeler: 
           a) 2016’da Biten Projeler  
      I-Kimya Sanayi Sektörü 

       1-Muhtelif İşler (2016C110090): 
               1.1-İdame ve Yenileme 
                    - Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası 

Ödeneği yıl içerisinde 1,2 milyon TL’den 1,4 milyon TL’ye çıkarılan proje 
kapsamında %25 gerçekleşme ile 356 bin TL nakdi harcama gerçekleştirilmiştir. 

2015 yılından gelen 2 adet alım işinin tamamı ve 2016 yılında konulan 10 adet 
yeni alım kaleminin 5’i olmak üzere toplam 7 adet alım gerçekleştirilmiş olup, bunlar;  

- Asit Geri Kazanım Binası için Retort ve Denitrat Kulelerinin İmal Ettirilmesi 
İşi ile ilgili olarak 1 adet Emniyet Kabinli Akülü Ex-proof Çekici alımı, (39,2 bin TL), 

- Fabrika Patlayıcı Üretim Müdürlüğü atölyelerinde mevcut durumda kullanılan 
traktörlerin hurdaya ayrılmasından dolayı patlayıcı madde taşınmasında yaşanan 
sıkıntıları gidermek amacıyla, 1 Adet Emniyet Kabinli Akülü Ex-Proof Çekici alımı, 
(127 bin TL), 

- Asit geri kazanım üretimi sonucunda elde edilen sulu sülfürik asitin derişik hale 
getirildiği Retortların ara bağlantı parçaları olan döküm malzemelerin, sülfürik asidin 
aşırı korozif etkisinden ve üretim esnasında sıcaklığın yüksek olmasından dolayı 

 

 
 

delinerek kullanılamaz duruma gelmesi nedeniyle, 1 adet Kapak İçi İrtibat Borusu alımı, 
(17,6 bin TL), 

- Asit geri kazanım üretimi sonucunda elde edilen sulu sülfürik asitin depolandığı 
1982 yılından beri kullanılan ve asidin korozif etkisi nedeniyle deforme olan mevcut 
kurşun tankların yerine 3 Adet Kurşun Tank Alımı öngörülmüş, ancak alım konusu 2017 
yılına devretmiştir. 

- Trotil Atölyesinde 25 yıldır kullanılan reganya asit pompasının çok sık 
arızalanması ve asit kaçaklarının meydana gelmesi üzerine, emniyet riski oluşturan bu 
durumun giderilmesi amacıyla, 2 Adet Reganya Asit Pompası Alımı, (61,1 bin TL), 

- Fabrika Kalite Güvence Müdürlüğü Patlayıcı Kimya Laboratuarında kullanılan 
mevcut terazinin ömrünü tamamlaması nedeniyle 1 Adet Hassas Terazi Cihazı Alımı, 
(5,2 bin TL), 

- Fabrika Kalite Güvence Müdürlüğü Patlayıcı Kimya Laboratuarında kullanılan 
mevcut vakum pompasının sık sık arıza vermesi üzerine yeni teknoloji ürünü 1 Adet 
Vakum Pompası Alımı konusu 2017 yılına devretmiştir. 

- Fabrika Kalite Güvence Müdürlüğü Patlayıcı Kimya Laboratuarında kullanılan 
nitrogliserin, melanj ve reganya asitlerinin analizleri eski teknoloji nitrometre ve civa 
kullanılarak yapılmaktadır. Bu nedenle, laboratuara hassas, güvenilir ve doğru ölçüm 
yapabilen modern bir cihaza duyulan ihtiyaç üzerine 1 Adet Otomatik Titrasyon Cihazı 
Alımı, (47,5 bin TL), 

-  Bilgisayar ve Yan Donanımları Alımı, (70 bin TL), 
- Nitrasyon tesisindeki post seperatörden reganya asit tankına sevk işlemini yapan 

pompanın asit buharından dolayı yıpranması, yedeğinin de bulunmaması üzerine 
nitrogliserin üretimini aksatmamak amacıyla, Nitrasyon Tesisi için Reganya Pompası 
Alımına ihtiyaç duyulmuş, ancak alım 2017 yılına sarkmıştır. 

- 2016 Yılı Yatırım Programı Taşıt Alımı kapsamında temin işlemi devam eden 
T-14 Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg) için gündeme gelen 
Kamyon Kasası Yaptırılması işi 2017 yılına kalmıştır.  

- Melanj asit üretim binasında meydana gelen çatlama ve aşınmalar sebebiyle 
çalışmaya uygun olmaması üzerine ihtiyaç duyulan Melanj Asit Üretim Binası yapımına 
yönelik Projelendirme Hizmet Alımı İşi  için yıl içinde harcama gerçekleşmemiş ve 
konu 2017 yılına sarkmıştır. 
           - Barut Fabrikası 

Ödeneği yıl içerisinde 435 bin TL’den 535 bin TL’ye çıkarılan proje kapsamında 
%18 gibi düşük bir gerçekleşme ile 96 bin TL nakdi harcama gerçekleştirilmiştir. 

2015 yılından gelen 2 adet alım işinin tamamı gerçekleştirilmiş, 2016 yılında 
konulan 1 adet yeni alım kalemi için harcama yapılmamıştır. Gerçekleştirilen alımlar; 

- Gereksinim duyulan fırın, laboratuarda barut ve nitroselülozun ihtiva ettiği 
yanıcı ve uçucu sıvıların uzaklaştırılmasında kullanılmak üzere iş sağlığı ve güvenliği 
bakımından tehlike arz eden ex-proof özellikli olmayan mevcut kurutucunun yerine 1 
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Adet Ex-proof Kurutma Fırını Alımı, (69,6 bin TL), 
-  Bilgisayar ve Yan Donanımları Alımı, (26,2 bin TL), 

 - Fabrikada daha önce yangın algılama ve söndürme sistemi kurulan mahallerin 
dışında kalan yerlere de aynı sistemin kurulması ve ayrıca dehidrasyon presi binasına 
kapalı devre televizyon sistemi (CCTV) kurulması amacıyla, Yangın Algılama, 
Söndürme, 2.Kısım ve Dehidrasyon Binası İç Güvenlik Kamera Sistemi Projelendirme 
Hizmet Alımı İşi için harcama yapılmamış ve söz konusu iş 2017 yılına devretmiştir. 

        II–Demir-çelik Sanayi Sektörü 
            1-Muhtelif İşler (2016C190010): 
              1.1-İdame ve Yenileme 

                        - Ağır Silah ve Çelik Fabrikası 
Ödeneği yıl içerisinde 4,0 milyon TL’den 8,1 milyon TL’ye çıkarılan proje 

kapsamında %59 gerçekleşme ile 4,8 milyon TL nakdi harcama gerçekleştirilmiştir. 
2015 yılından gelen 2 adet alım işinin 1 adedi ve 2016 yılında konulan 4 adet 

yeni alım kaleminden 1 adet alım için harcama yapılmamıştır. Gerçekleştirilen alımlar; 
- Silah sistemlerinin silindirik parçalarının delik delme ve büyütme 

operasyonlarının yapıldığı mevcut tezgahın 1985 model olması nedeniyle sık sık 
arızalanması, tezgahın yıpranmasından dolayı onarım sürelerinin de giderek uzaması, 
bunun sonucu olarak üretimin aksaması, ayrıca uygun ölçü ve toleransların 
sağlanamaması gibi nedenlerle ihtiyaç duyulan, 1 Adet CNC Derin Delik Delme 
Tezgahı Alımı için 3,0 TL harcama yapılmış olup alım 2017 yılında 
gerçekleştirilecektir. 

- Fabrika Çevre ve İç Güvenlik Sistemi Kurulması işi, 1,6 milyon TL harcama 
yapılarak tamamlanmıştır. 

- 1 Adet Çekilebilir Makaslı Platform Alımı işi 15 bin TL harcanarak yıl içinde 
tamamlanmıştır. 

- Bilgisayar ve Yan Donanımları Alımı için harcama yapılmamış olup 2017 
yılında alım yapılacaktır. 

- Kırıkkale Belediyesi tarafından yapılan yol çalışmaları nedeniyle Arpalık 
Çukurundaki çevre duvarı ve tel çitin bir bölümünün kot altında kalmasının güvenlik 
zafiyeti oluşturması üzerine gündeme alınan Arpalık Çukuru Çevre Güvenlik Duvarı 
Tadilatı Yapım İşi için 118,6 bin TL harcama yapılmış olup işin 2017 yılında bitirilmesi 
beklenilmektedir. 

- 500 ve 2000 lb’lik bombaları yerinde markalamak için ihtiyaç duyulan 1 Adet 
El Tipi Markalama Cihazı Alımı için harcama yapılmamış olup konuya 2017 yılı yatırım 
programı’nda da yer verilmemiştir. 
            - Pirinç Fabrikası 
 Pirinç Fabrikasının nakdi harcaması ödeneğinin %82’si gibi yüksek bir oranda 
gerçekleşerek 7,2 milyon TL olmuştur. 
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Adet Ex-proof Kurutma Fırını Alımı, (69,6 bin TL), 
-  Bilgisayar ve Yan Donanımları Alımı, (26,2 bin TL), 

 - Fabrikada daha önce yangın algılama ve söndürme sistemi kurulan mahallerin 
dışında kalan yerlere de aynı sistemin kurulması ve ayrıca dehidrasyon presi binasına 
kapalı devre televizyon sistemi (CCTV) kurulması amacıyla, Yangın Algılama, 
Söndürme, 2.Kısım ve Dehidrasyon Binası İç Güvenlik Kamera Sistemi Projelendirme 
Hizmet Alımı İşi için harcama yapılmamış ve söz konusu iş 2017 yılına devretmiştir. 

        II–Demir-çelik Sanayi Sektörü 
            1-Muhtelif İşler (2016C190010): 
              1.1-İdame ve Yenileme 

                        - Ağır Silah ve Çelik Fabrikası 
Ödeneği yıl içerisinde 4,0 milyon TL’den 8,1 milyon TL’ye çıkarılan proje 

kapsamında %59 gerçekleşme ile 4,8 milyon TL nakdi harcama gerçekleştirilmiştir. 
2015 yılından gelen 2 adet alım işinin 1 adedi ve 2016 yılında konulan 4 adet 

yeni alım kaleminden 1 adet alım için harcama yapılmamıştır. Gerçekleştirilen alımlar; 
- Silah sistemlerinin silindirik parçalarının delik delme ve büyütme 

operasyonlarının yapıldığı mevcut tezgahın 1985 model olması nedeniyle sık sık 
arızalanması, tezgahın yıpranmasından dolayı onarım sürelerinin de giderek uzaması, 
bunun sonucu olarak üretimin aksaması, ayrıca uygun ölçü ve toleransların 
sağlanamaması gibi nedenlerle ihtiyaç duyulan, 1 Adet CNC Derin Delik Delme 
Tezgahı Alımı için 3,0 TL harcama yapılmış olup alım 2017 yılında 
gerçekleştirilecektir. 

- Fabrika Çevre ve İç Güvenlik Sistemi Kurulması işi, 1,6 milyon TL harcama 
yapılarak tamamlanmıştır. 

- 1 Adet Çekilebilir Makaslı Platform Alımı işi 15 bin TL harcanarak yıl içinde 
tamamlanmıştır. 

- Bilgisayar ve Yan Donanımları Alımı için harcama yapılmamış olup 2017 
yılında alım yapılacaktır. 

- Kırıkkale Belediyesi tarafından yapılan yol çalışmaları nedeniyle Arpalık 
Çukurundaki çevre duvarı ve tel çitin bir bölümünün kot altında kalmasının güvenlik 
zafiyeti oluşturması üzerine gündeme alınan Arpalık Çukuru Çevre Güvenlik Duvarı 
Tadilatı Yapım İşi için 118,6 bin TL harcama yapılmış olup işin 2017 yılında bitirilmesi 
beklenilmektedir. 

- 500 ve 2000 lb’lik bombaları yerinde markalamak için ihtiyaç duyulan 1 Adet 
El Tipi Markalama Cihazı Alımı için harcama yapılmamış olup konuya 2017 yılı yatırım 
programı’nda da yer verilmemiştir. 
            - Pirinç Fabrikası 
 Pirinç Fabrikasının nakdi harcaması ödeneğinin %82’si gibi yüksek bir oranda 
gerçekleşerek 7,2 milyon TL olmuştur. 

 

 
 

2015 yılından gelen 4 adet alımın tamamı ve 2016 yılında konulan 7 adet alımın 
5 adedi olmak üzere toplam 9 adet alım gerçekleşmiştir.  Bunlar; 

- Pres Atölyesinde ekstrüzyon preslerinden çıkan pirinç çubukların doğrultma 
tezgahlarında yapılan doğrultma işlemlerinde çubukların çap ve boylarında istenen ölçü 
ve toleransın elde edilememesi ve çubuk yüzeylerinde mevcut tezgahtan kaynaklanan 
yağ ve mazot lekelerinin oluşması, ayrıca 2.400 tonluk presin modernizasyonu 
sonrasında üretilecek kangal şeklindeki çubukların da doğrultma işleminin 
yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan 1 Adet Sürekli Çubuk Çekme ve Doğrultma 
Tezgahının Alımı 3,5 milyon TL harcama yapılarak gerçekleştirilmiştir. 

- Yemekhane binası taşıyıcı sistemlerinde, kolon-kiriş bağlantı noktalarında 
meydana gelen açılmaların ciddi boyutlara ulaşması üzerine, Fabrika ve Fesih 
Müdürlüğü Yemekhane Binalarının Yenilenmesi Yapım İşi 2,1 milyon TL harcanarak 
tamamlanmıştır. 

- Stoktaki 6,820 ton (2.200.000 adet) 40 mm UÇS mermisinin sökme işinde 
kullanılan tezgahın sadece 40 mm kovanlar için uygun olması nedeniyle ihtiyaç duyulan 
1 Adet Çoklu Kovan Sökme Tezgahı Alımı 630 bin TL harcama ile gerçekleştirilmiştir. 

- İç Güvenlik Kamera Sistemi Kurulması Yapım İşi931 bin TL harcama yapılarak 
tamamlanmıştır. 

- 1 Adet 5 Tonluk Hafif Çekme Tezgahı Alımı konusunda harcama yapılmadığı 
gibi 2017 yılı yatırım programına da konulmamıştır. 

-Vezinhane atölyesinde, dökümhaneye verilecek şarj malzemelerinin 
ağırlıklarının ölçüldüğü 2 kantardan hassasiyetini kaybetmiş olanının yerine ihtiyaç 
duyulan 1 Adet Çukur Tip Elektronik Kantar Alımı işi 4,2 bin TL harcama yapılarak 
gerçekleştirilmiştir. 

-Vezinhane atölyesinden ergitilmek üzere dökümhaneye verilecek şarj 
malzemelerinin taşınmasının traktör aracılığıyla yapıldığı raylı sistemin çok eski olması 
sonucu üzerinde hareket eden arabaların ray üzerindeki hareketi zorlaştırması nedeniyle 
sık sık bakım onarım ihtiyacının doğması üzerine ihtiyaç duyulan 1 adet Akülü 
Çekicinin alımı 58,8 bin TL harcama yapılarak gerçekleştirilmiştir. 

-Bilgisayar ve Yan Donanımları Alımı için 29,2 bin TL harcama yapılmıştır. 
-Fabrika Fesih Müdürlüğü ve Bedesten Mühimmat Deposu sahalarında 

mühimmat naklinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 6 bin TL harcama yapılarak 
temin edilmiştir. 

-Ekstrüzyon presinden sıcak kangal halinde elde edilen pirinç malzemenin 
sürekli çubuk çekme ve doğrultma tezgahına deformasyona uğramadan hasarsız bir 
şekilde taşınabilmesi için ihtiyaç duyulan Otomatik Kangal Taşıma Sistemi  için 
harcama yapılmamış olup alım işi 2017 yılına sarkmıştır. 

-Pres atölyesinde bulunan sürekli çubuk çekme ve doğrultma tezgahında 
doğrultma işlemi yapılan uç mamullerin pahlarının işlenme sırasında çıkan pirinç 
talaşlarının toplanması için ihtiyaç duyulan 1 Adet Sanayi Tipi Vakum Makinesi 16,7 
bin TL harcama yapılarak temin edilmiştir. 

273Sayıştay   



 

 
 

           -Hurda İşletmesi 
Kurumun Fabrika/İşletmeleri içinde ödeneği en düşük olan işletmesi olan Hurda 

İşletmesi’nde 200 bin TL olan ödeneğin %63’ü oranında 125 bin TL’si harcanarak 
İşletme Müdürlüğü ihtiyacı bilgisayar ve yan donanımlarının alımı gerçekleştirilmiştir. 

İşletmenin Kırıkkale ve Seymen Bölgelerine ait İdame-yenileme yatırımı 
bulunmamaktadır. 

- Bilgisayar ve Yan Donanımları Alımı için 125,9 bin TL harcama yapılmıştır. 
 

- Aliağa Hurda Müdürlüğü İdari Bina, Lojman ve Sosyal Tesislerinin Isıtma 
Sisteminin Projelendirme Hizmet Alımı İşinde herhangi bir gelişme 
kaydedilmemiş olup iş 2017 yılında devam edecektir. 

 III- Elektriksiz Makinalar Sanayi Sektörü 
              1-Muhtelif İşler (2016C220010): 
                 1.1-Taşıt Alımı 

2016 yılında Kapsül Fabrikası ile Pirinç Fabrikasına birer adet T-15 ambulans 
(Tıbbi Donanımlı), Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası ile Gazi Fişek Fabrikasına 
birer adet T-14 kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg) alımı 
gerçekleştirilmiştir.   

- Pirinç Fabrikasına alınan 1 Adet Ambulans (Tıbbi Donanımlı) - (T-15) için; 
138.548,-TL, 

- Kapsül Fabrikasına alınan 1 Adet Ambulans (Tıbbi Donanımlı) - (T-15) için; 
126.200,-TL, 

- Barutsan Fabrikasına alınan 1 Adet Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en 
az 17.000 Kg) -  (T-14) için; 191.415,-TL, ve  

- Gazi Fişek Fabrikası için alınan 1 Adet Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı 
en az 17.000 Kg) -  (T-14) için; 244.766,-TL harcama yapılmıştır. 

       1.2-İdame ve Yenileme 
                - Genel Müdürlük 

2015 yılından gelen 3 adet alımın 2 adedi ve 2016 yılında konulan 5 adet alımın 
3 adedi olmak üzere toplam 5 alım gerçekleştirilmiş, toplam ödeneğinin %51’i oranında 
1,7 milyon TL nakdi harcama yapılmıştır. 

- Yönetilebilir Kenar Switch’lerin Temini İşi için 771.141,-TL harcama yapılarak 
tamamlanmıştır. 

- Elektronik Belge Yönetimi Sistemi Kurulumu İşi ön kabulü 2016 yılında 
yapılarak devreye alınmış olup 275.137,50,-TL  harcama yapılmıştır.  Ödemenin geri 
kalanı 2017 yılında yapılacaktır. 

- Veritabanı ve Uygulama Sunucularının Yenilenmesi ve İlave Veritabanı 
Yazılım Lisansları Veritabanı ve Uygulama Sunucularının Yenilenmesi ve İlave 
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           -Hurda İşletmesi 
Kurumun Fabrika/İşletmeleri içinde ödeneği en düşük olan işletmesi olan Hurda 

İşletmesi’nde 200 bin TL olan ödeneğin %63’ü oranında 125 bin TL’si harcanarak 
İşletme Müdürlüğü ihtiyacı bilgisayar ve yan donanımlarının alımı gerçekleştirilmiştir. 

İşletmenin Kırıkkale ve Seymen Bölgelerine ait İdame-yenileme yatırımı 
bulunmamaktadır. 

- Bilgisayar ve Yan Donanımları Alımı için 125,9 bin TL harcama yapılmıştır. 
 

- Aliağa Hurda Müdürlüğü İdari Bina, Lojman ve Sosyal Tesislerinin Isıtma 
Sisteminin Projelendirme Hizmet Alımı İşinde herhangi bir gelişme 
kaydedilmemiş olup iş 2017 yılında devam edecektir. 

 III- Elektriksiz Makinalar Sanayi Sektörü 
              1-Muhtelif İşler (2016C220010): 
                 1.1-Taşıt Alımı 

2016 yılında Kapsül Fabrikası ile Pirinç Fabrikasına birer adet T-15 ambulans 
(Tıbbi Donanımlı), Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası ile Gazi Fişek Fabrikasına 
birer adet T-14 kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg) alımı 
gerçekleştirilmiştir.   

- Pirinç Fabrikasına alınan 1 Adet Ambulans (Tıbbi Donanımlı) - (T-15) için; 
138.548,-TL, 

- Kapsül Fabrikasına alınan 1 Adet Ambulans (Tıbbi Donanımlı) - (T-15) için; 
126.200,-TL, 

- Barutsan Fabrikasına alınan 1 Adet Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en 
az 17.000 Kg) -  (T-14) için; 191.415,-TL, ve  

- Gazi Fişek Fabrikası için alınan 1 Adet Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı 
en az 17.000 Kg) -  (T-14) için; 244.766,-TL harcama yapılmıştır. 

       1.2-İdame ve Yenileme 
                - Genel Müdürlük 

2015 yılından gelen 3 adet alımın 2 adedi ve 2016 yılında konulan 5 adet alımın 
3 adedi olmak üzere toplam 5 alım gerçekleştirilmiş, toplam ödeneğinin %51’i oranında 
1,7 milyon TL nakdi harcama yapılmıştır. 

- Yönetilebilir Kenar Switch’lerin Temini İşi için 771.141,-TL harcama yapılarak 
tamamlanmıştır. 

- Elektronik Belge Yönetimi Sistemi Kurulumu İşi ön kabulü 2016 yılında 
yapılarak devreye alınmış olup 275.137,50,-TL  harcama yapılmıştır.  Ödemenin geri 
kalanı 2017 yılında yapılacaktır. 

- Veritabanı ve Uygulama Sunucularının Yenilenmesi ve İlave Veritabanı 
Yazılım Lisansları Veritabanı ve Uygulama Sunucularının Yenilenmesi ve İlave 

 

 
 

Veritabanı Yazılım Lisansları Alımı yıl içinde tamamlanmış olup harcama tutarı 
24.750,-TL olmuştur. 

- Bilgisayar ve Yan Donanımları Alımı için 390.290,-TL nakdi harcama 
gerçekleştirilmiştir. 

-  Yazılım Alımı için 133.502,87,-TL nakdi harcama yapılmıştır. 
- Elektronik Belge Yönetimi Sistemi için Gerekli Donanımın Temini İşi 

102.003,10,-TL harcama yapılarak tamamlanmıştır. 
- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin “Hidrant Sistemi” 

başlıklı 95 inci maddesi gereği Genel Müdürlük ve Maksam Tandoğan yerleşkesinin 
tüm çevresini kapsayacak şekilde hidrant sisteminin yapılması için ihdas edilen Genel 
Müdürlük ve Maksam Tandoğan Yerleşkesine Yangın Hidrant Hatları  Yapımı İşi 2017 
yılına sarkmıştır. 

- MKE Genel Müdürlüğü binasındaki çalışma ofisleir için yapılan risk 
değerlendirmesi sonucu, Genel Müdürlük mevcut elektrik tesisatında kaçak akım 
rölelerinin bulunmadığı tespit edilmiş olup, Genel Müdürlük Binası Elektrik İç Tesisatı 
Yenilenmesi Projelendirme Hizmet Alımı İşi ihdas edilmiş ancak yıl içinde bir gelişme 
kaydedilmemiş olup konu 2017 yılına sarkmıştır. 

- Destek Tesisleri İşletmesi 
2015 yılından gelen 2 adet alımın 1 adedi ve 2016 yılında konulan 2 adet alımın 

1 adedi olmak üzere toplam 2 alım gerçekleştirilmiş, toplam ödeneğinin %24’ü oranında 
313 bin TL nakdi harcama yapılmıştır. 

- Akaryakıt İstasyonu Projelendirme ve Yapım İşi; 
Mevcut akaryakıt istasyonu 1940'lı yıllarda işletmeye alınmış olup, 

ekipmanlarının tamamı ekonomik ömürlerini doldurduğundan mevcut standartlara ve 
yönetmeliklere uygun bir akaryakıt istasyonunun kurulması amacıyla ihdas edilen iş ile 
ilgili 245,6 bin TL harcama gerçekleştirilmiş olup işin tamamının 2017 yılında 
tamamlanması planlanmıştır. 

- Yeni Su İsale Hattı Yapılması ve Mevcut İsale Hatlarının Yenilenmesi Yapım 
işi için yapılan harcama tutarı 2,4 bin TL’dir. 

- Bilgisayar ve Yan Donanımları Alımı için yapılan toplam harcama 28,4 bin TL 
olmuştur. 

- Helikopter İniş Alanına Prefabrik Dinlenme Salonu Yapım İşi İşletmenin kendi 
imkanlarıyla tamamlanmıştır. 

-Gazi Fişek Fabrikası 
Fabrikanın İdame-Yenileme yatırımları olan, 2’si 2014 yılından devrolan olmak 

üzere toplam 23 kalem alım için tahsis edilen 11 milyon TL ödeneğin %11 gibi çok 
düşük bir oranda sadece 1,3 milyon TL’si harcanarak;  

1 Adet Piroteknik ve Barut Taşıma Aracı (67.704,-TL), 14 Adet Tekerlekli Takım 
Arabası (27.176,24,-TL), 1 Adet Yol Çizgi Makinası (6.350,-TL),  1 Adet Elektronik 
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Platform Kantarı (9.295,-TL), 1 Adet Manuel Hidrolik Transpalet (2.348,47,-TL),  1 
Adet Tork Anahtarı (583,13,-TL), 1 Adet Vakumlu Paketleme Ünitesi (3.500,-TL),  1 
Adet Mihengir Cihazı (17.590,49,-TL), 1 Adet Tuz Püskürtme Test Kabini (20.278,-
TL), 1 Adet Akülü Yer Temizleme Makinası (7.218,44,-TL), 1 Adet Akülü 3 Tekerlekli 
Forklift (61.593,-TL),  1 Adet Akülü Binicili Zemin Bakım Makinası (29.711,44,-TL),  
1 Adet Kurşun Çekirdek Şekillendirme Presi (155.771,-TL),  Bilgisayar ve Yan 
Donanımları (18.507,21,-TL), Yazılım (7.640,-TL),  1 Adet Seksiyonel Kapı 
Yaptırılması İşi (5.362,40,-TL),  Kamyon Kasası Yaptırılması (21.500,-TL), 
alımları/işleri tamamlanmıştır. 

1 Adet Fişek Muayene Tezgahı Alımı için   791,2 bin TL,  harcama yapılmış olup 
2017 senesine sarkmıştır. 

Balistik Test Ölçüm Sistemi Alımı, PC-138 Kapsülleme ve PC-530 İmla 
Tezgahlarının Modernizasyonu, 5,56mm - 7,62mm Kovan Üretim Hattındaki Bazı 
Tezgahların İyileştirilmesi, 1 Adet Çok İstasyonlu Pres Alımı konularında harcama 
yapılmamış olup bu alımlara 2017 yılı yatırım programlarında tekrar yer verilmiştir. 

:İdari bina önü, otopark, Kapsül Ecza Üretim Müdürlüğü gibi alanların; güvenlik, 
kaza riski gibi sebeplerden dolayı aydınlatılması gerekliliği nedeniyle 1 Adet 
Aydınlatma Kulesi Tesis Edilmesi İşi ihdas edilmiş, 2016 yılında harcaması 
bulunmayan bu işe 2017 Yılı Yatırım Programında yer verilmemiştir. 

-Maksam Makine ve Maske Fabrikası 
2016 yılında konulan 18 adet kalemin sadece 2 adedi için harcama yapılarak 

tamamlanmış, 14 kalem alım için harcama yapılmamış ancak 2017 yılı için tekrar 
yatırım programına alınmış, 2 kalem alım ise yatırım programından çıkarılmıştır. 

Bir taraftan yıl içinde 4 milyon TL olan ödeneği revize edilerek 6,7 milyon TL’ye 
çıkarılırken, ödeneğinin sadece %2’si oranında 155 bin TL harcanarak Bilgisayar ve 
Yan Donanımları (123,6 bin TL) ve Yazılım (31 bin TL) alımlarının gerçekleştirildiği 
görülmüştür. 

- “Fabrikada bulunan Etüv fırınında 100 ˚C de 3 gün bekletmek suretiyle testler 
yapılmaktadır.Etüv fırını çok eski olmasından dolayı stabil sıcaklık değerini zor 
sağlamaktadır.Yeni Nesil KBRN Gaz Maskesi projesi kapsamında hammadde 
geliştirilmiş ve değişiklik yapılmıştır. Yeni hammaddenin standartlara uygun olarak 
yaşlandırma testlerinin, günümüz teknolojisine uygun, UV Ozon Test Kabininde 
yapılması planlanmaktadır.” gerekçesi ile 220 bin TL ödenek konularak yatırım 
programında yer verilen; “1 Adet UV Ozon Test Kabini Alımı”, 

- “Yeni Nesil KBRN Gaz Maskesinin hammaddesini doğrulamada kullanılacak 
olan Kül Fırını fabrikada mevcut değildir. Hammaddenin standartlara uygun kül 
miktarının tayininde kullanılacaktır.” gerekçesi ile 15 bin TL ödenek konularak yatırım 
programında yer verilen; “1 Adet Kül Fırını Alımı”, 

- “Yenilenen gaz testi kabinlerindeki su banyosunda saf suyu ısıtma/soğutma 
işlemini birlikte gerçekleştirerek su sıcaklığını sabit değerde tutmak amacıyla 
kullanılacaktır.” gerekçesi ile 15 bin TL ödenek konularak programda yer verilen; “1 
Adet Sirkülatörlü Isıtıcı Alımı”, 
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Platform Kantarı (9.295,-TL), 1 Adet Manuel Hidrolik Transpalet (2.348,47,-TL),  1 
Adet Tork Anahtarı (583,13,-TL), 1 Adet Vakumlu Paketleme Ünitesi (3.500,-TL),  1 
Adet Mihengir Cihazı (17.590,49,-TL), 1 Adet Tuz Püskürtme Test Kabini (20.278,-
TL), 1 Adet Akülü Yer Temizleme Makinası (7.218,44,-TL), 1 Adet Akülü 3 Tekerlekli 
Forklift (61.593,-TL),  1 Adet Akülü Binicili Zemin Bakım Makinası (29.711,44,-TL),  
1 Adet Kurşun Çekirdek Şekillendirme Presi (155.771,-TL),  Bilgisayar ve Yan 
Donanımları (18.507,21,-TL), Yazılım (7.640,-TL),  1 Adet Seksiyonel Kapı 
Yaptırılması İşi (5.362,40,-TL),  Kamyon Kasası Yaptırılması (21.500,-TL), 
alımları/işleri tamamlanmıştır. 

1 Adet Fişek Muayene Tezgahı Alımı için   791,2 bin TL,  harcama yapılmış olup 
2017 senesine sarkmıştır. 

Balistik Test Ölçüm Sistemi Alımı, PC-138 Kapsülleme ve PC-530 İmla 
Tezgahlarının Modernizasyonu, 5,56mm - 7,62mm Kovan Üretim Hattındaki Bazı 
Tezgahların İyileştirilmesi, 1 Adet Çok İstasyonlu Pres Alımı konularında harcama 
yapılmamış olup bu alımlara 2017 yılı yatırım programlarında tekrar yer verilmiştir. 

:İdari bina önü, otopark, Kapsül Ecza Üretim Müdürlüğü gibi alanların; güvenlik, 
kaza riski gibi sebeplerden dolayı aydınlatılması gerekliliği nedeniyle 1 Adet 
Aydınlatma Kulesi Tesis Edilmesi İşi ihdas edilmiş, 2016 yılında harcaması 
bulunmayan bu işe 2017 Yılı Yatırım Programında yer verilmemiştir. 

-Maksam Makine ve Maske Fabrikası 
2016 yılında konulan 18 adet kalemin sadece 2 adedi için harcama yapılarak 

tamamlanmış, 14 kalem alım için harcama yapılmamış ancak 2017 yılı için tekrar 
yatırım programına alınmış, 2 kalem alım ise yatırım programından çıkarılmıştır. 

Bir taraftan yıl içinde 4 milyon TL olan ödeneği revize edilerek 6,7 milyon TL’ye 
çıkarılırken, ödeneğinin sadece %2’si oranında 155 bin TL harcanarak Bilgisayar ve 
Yan Donanımları (123,6 bin TL) ve Yazılım (31 bin TL) alımlarının gerçekleştirildiği 
görülmüştür. 

- “Fabrikada bulunan Etüv fırınında 100 ˚C de 3 gün bekletmek suretiyle testler 
yapılmaktadır.Etüv fırını çok eski olmasından dolayı stabil sıcaklık değerini zor 
sağlamaktadır.Yeni Nesil KBRN Gaz Maskesi projesi kapsamında hammadde 
geliştirilmiş ve değişiklik yapılmıştır. Yeni hammaddenin standartlara uygun olarak 
yaşlandırma testlerinin, günümüz teknolojisine uygun, UV Ozon Test Kabininde 
yapılması planlanmaktadır.” gerekçesi ile 220 bin TL ödenek konularak yatırım 
programında yer verilen; “1 Adet UV Ozon Test Kabini Alımı”, 

- “Yeni Nesil KBRN Gaz Maskesinin hammaddesini doğrulamada kullanılacak 
olan Kül Fırını fabrikada mevcut değildir. Hammaddenin standartlara uygun kül 
miktarının tayininde kullanılacaktır.” gerekçesi ile 15 bin TL ödenek konularak yatırım 
programında yer verilen; “1 Adet Kül Fırını Alımı”, 

- “Yenilenen gaz testi kabinlerindeki su banyosunda saf suyu ısıtma/soğutma 
işlemini birlikte gerçekleştirerek su sıcaklığını sabit değerde tutmak amacıyla 
kullanılacaktır.” gerekçesi ile 15 bin TL ödenek konularak programda yer verilen; “1 
Adet Sirkülatörlü Isıtıcı Alımı”, 

 

 
 

- “Kimyasal analiz ve gaz testlerinde kullanılan saf su piyasadan temin 
edilmektir.Analiz ve gaz testleri için gerekli saf su ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede 
1 adet saf su cihazı talep edilmektedir.” gerekçesi ile 15 bin TL ödenek konularak 
yatırım programında yer verilen; “1 Adet Saf Su Cihazı Alımı”, 

- “Fabrika Kauçuk Atölyesinde kullanılan kauçuk enjeksiyon tezgahları 1984 
model olup, bu tezgahlarda kalıp kilitlenmesi için gerekli olan çalışma basıncı 
sağlanamamakta, ısı ayarlarındaki dengesizlikler yüzünden üretilen iş parçalarında 
verim ve zaman kaybı oluşmakta, PLC  sistemleri eski olduğundan müdahale zorluğu 
yaşanmakta ve hidrolik ünitelerinin yıpranmasından dolayı sorunlar yaşanmaktadır. Şu 
anda mevcut siparişler 2013 ve 2014 yıllarında alınan 2 adet Maplan marka kauçuk 
enjeksiyon tezgahlarıyla karşılanmakta olup, kapasite yetersizliği nedeniyle talep 
edilmektedir.” gerekçesi ile 2,6 milyon TL ödenek konularak yatırım programında yer 
verilen; “3 Adet Kauçuk Enjeksiyon Tezgahı Alımı”, 

  - “Laboratuvar gaz analizlerinde kullanılan maddelerin özelliklerinin 
hassasiyetle, kısa sürede ve tedariki zor olan gazların minimum sarfiyatıyla 
ayarlanabilmesi için talep edilmektedir.” gerekçesi ile 140 bin TL ödenek konularak 
yatırım programında yer verilen; “Gaz Laboratuvarı Akış Kontrol Sistemi Alımı”, 

  - “Mevcut eleklerin çok eski ve yıpranmış olması ve bazı kalibrasyon 
sonuçlarının uygunsuz çıkması nedenleriyle talep edilmektedir. “ gerekçesi ile 10 bin 
TL ödenek konularak yatırım programında yer verilen; “Gaz Laboratuvarı Elek Sarsma 
Cihazı Alımı”, 

- “Aksam üretiminde kalitenin yükseltilmesi ve işçilik maliyetlerinin 
düşürülmesi amacıyla talep edilmektedir.” gerekçesi ile 15 bin TL ödenek konularak 
yatırım programında yer verilen; “1 Adet Kalıp Kumlama Makinesi Alımı”,  

- “Ambalaj kalitesinin yükseltilmesi ve işçilik maliyetlerinin düşürülmesi 
amacıyla talep edilmektedir.” gerekçesi ile 25 bin TL ödenek konularak programda yer 
verilen; “1 Adet Vakumlu Paketleme Makinesi Alımı”, 

- “Mevcut tezgahların sık sık arızalanması, tamir edilememesi, yedek parça temin 
edilememesi ve verim, zaman, malzeme kaybına sebep olması gerekçeleriyle talep 
edilmektedir.” gerekçesi ile 725 bin TL ödenek konularak yatırım programında yer 
verilen; “5 Adet Hidrolik Kauçuk Vulkanizasyon Presi Alımı”, 

- “Mevcut 3 adet tezgahtan 1 tanesinin uzun süredir arızalı olması ve yedek parça 
temin edilemediğinden tamir edilememesi, 1 tanesinin de iş parçası çıkarma gücünün 
düşük olmasından dolayı iş yükünün tek tezgaha binmesi sebebiyle talep edilmektedir.” 
gerekçesi ile 350 bin TL ödenek konularak yatırım programında yer verilen; “1 Adet 
Plastik Enjeksiyon Tezgahı Alımı”, 

- “Hammaddede dışa bağımlılığın engellenmesi, kritik siparişlerde hızlı olarak 
hammaddenin imal edilmesi ve hamur formülasyonunun gizli tutulmasının sağlanması 
sebepleriyle talep edilmektedir.” gerekçesi ile 140 bin TL ödenek konularak yatırım 
programında yer verilen: “1 Adet Kauçuk Mikseri (Bambury) Alımı”, 

- “Hammaddede dışa bağımlılığın engellenmesi, kritik siparişlerde hızlı olarak 
hammaddenin imal edilmesi ve hamur formülasyonunun gizli tutulmasının sağlanması 
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sebepleriyle talep edilmektedir.” gerekçesi ile 130 bin TL ödenek konularak yatırım 
programında yer verilen; “1 Adet Kauçuk Hamuru Karıştırma Silindiri Alımı”,  

- “Eski olan mevcut etilen yıkama sisteminde meydana gelen sık arızalar 
nedeniyle, işçilik ve etilen kaybı oluşması ve siparişlerde gecikmeler yaşanması 
sebepleriyle talep edilmektedir.” gerekçesi ile 60 bin TL ödenek konularak yatırım 
programında yer verilen; “1 Adet Kapalı Devre Etilen Yıkama Sistemi Alımı”, 

konularında hiçbir gelişme yaşanmamış ve yatırım harcaması yapılmamıştır. 
Diğer yandan; 
- “Fabrika Kauçuk Atölyesinde kullanılan kauçuk enjeksiyon tezgahları 1984 

model olup, bu tezgahlarda kalıp kilitlenmesi için gerekli olan çalışma basıncı 
sağlanamamakta, ısı ayarlarındaki dengesizlikler yüzünden üretilen iş parçalarında 
verim ve zaman kaybı oluşmakta, PLC  sistemleri eski olduğundan müdahale zorluğu 
yaşanmakta ve hidrolik ünitelerinin yıpranmasından dolayı sorunlar yaşanmaktadır. Şu 
anda mevcut siparişler 2013 ve 2014 yıllarında alınan 2 adet Maplan marka kauçuk 
enjeksiyon tezgahlarıyla karşılanmakta olup, kapasite yetersizliği nedeniyle talep 
edilmektedir.” gerekçesi ile 1,5 milyon TL ödenek konularak yatırım programında yer 
verilen; “2 Adet Kauçuk Enjeksiyon Tezgahı Alımı”, ve 

- “Yeni Nesil KBRN Gaz Maskesinin üretiminde kullanılan bazı parçalar genel 
olarak lineer yüzeylere sahip olmadığından mevcut tezgahlarda bu yüzeyler 
işlenememektedir.Ayrıca bu yatırım sayesinde operasyon zamanları piyasa seviyelerine 
ineceğinden fabrikaya firmalardan alınan ürün ve hizmetleri piyasadan temin edilen 
fiyatların altında üretebilme yeteneği kazandırılacaktır.” gerekçesi ile 2,1 milyon TL 
ödenek konularak yatırım programında yer verilen; “1 Adet CNC Dik İşleme Merkezi”, 

konularında hiçbir harcama yapılmadığı gibi bu kalemlere 2017 yatırım 
programında da yer verilmemiştir. Bu nedenle, 

Maksam Makine ve Maske Fabrikası yatırımları ile ilgili olarak; 
Yatırım kalemlerinin belirlenmesinde ve ödeneklerin tamamının kullanılmasında 

gerekli özenin gösterilmesi önerilir.  
- Kapsül Fabrikası 
2015 yılından kalan 5, 2016 yılında talep edilen 3 olmak üzere toplam 8 idame-

yatırım kaleminden sadece 3 adedi tamamlanmış, 4 adedi 2017 yılına sarkmış olup 1 
adedi de yatırım programından çıkarılmıştır. 

4,5 milyon TL olan ödenek tutarı yıl içinde revize edilerek 1,1 milyon TL’ye 
düşürülmüş, buna rağmen ödeneğin yatırıma dönüşmesi sadece %37 oranında 
gerçekleştirilmiştir. 

Yıl içinde tamamlanan alımlar; “Kapalı Bomba Test Sistemi” (135,6 bin TL), 
“Bilgisayar ve Yan Donanımları Alımı” (46 bin TL) ve “1 Adet Vidalı Kompresör 
Alımı” (15 bin TL) konularından ibarettir. 
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sebepleriyle talep edilmektedir.” gerekçesi ile 130 bin TL ödenek konularak yatırım 
programında yer verilen; “1 Adet Kauçuk Hamuru Karıştırma Silindiri Alımı”,  

- “Eski olan mevcut etilen yıkama sisteminde meydana gelen sık arızalar 
nedeniyle, işçilik ve etilen kaybı oluşması ve siparişlerde gecikmeler yaşanması 
sebepleriyle talep edilmektedir.” gerekçesi ile 60 bin TL ödenek konularak yatırım 
programında yer verilen; “1 Adet Kapalı Devre Etilen Yıkama Sistemi Alımı”, 

konularında hiçbir gelişme yaşanmamış ve yatırım harcaması yapılmamıştır. 
Diğer yandan; 
- “Fabrika Kauçuk Atölyesinde kullanılan kauçuk enjeksiyon tezgahları 1984 

model olup, bu tezgahlarda kalıp kilitlenmesi için gerekli olan çalışma basıncı 
sağlanamamakta, ısı ayarlarındaki dengesizlikler yüzünden üretilen iş parçalarında 
verim ve zaman kaybı oluşmakta, PLC  sistemleri eski olduğundan müdahale zorluğu 
yaşanmakta ve hidrolik ünitelerinin yıpranmasından dolayı sorunlar yaşanmaktadır. Şu 
anda mevcut siparişler 2013 ve 2014 yıllarında alınan 2 adet Maplan marka kauçuk 
enjeksiyon tezgahlarıyla karşılanmakta olup, kapasite yetersizliği nedeniyle talep 
edilmektedir.” gerekçesi ile 1,5 milyon TL ödenek konularak yatırım programında yer 
verilen; “2 Adet Kauçuk Enjeksiyon Tezgahı Alımı”, ve 

- “Yeni Nesil KBRN Gaz Maskesinin üretiminde kullanılan bazı parçalar genel 
olarak lineer yüzeylere sahip olmadığından mevcut tezgahlarda bu yüzeyler 
işlenememektedir.Ayrıca bu yatırım sayesinde operasyon zamanları piyasa seviyelerine 
ineceğinden fabrikaya firmalardan alınan ürün ve hizmetleri piyasadan temin edilen 
fiyatların altında üretebilme yeteneği kazandırılacaktır.” gerekçesi ile 2,1 milyon TL 
ödenek konularak yatırım programında yer verilen; “1 Adet CNC Dik İşleme Merkezi”, 

konularında hiçbir harcama yapılmadığı gibi bu kalemlere 2017 yatırım 
programında da yer verilmemiştir. Bu nedenle, 

Maksam Makine ve Maske Fabrikası yatırımları ile ilgili olarak; 
Yatırım kalemlerinin belirlenmesinde ve ödeneklerin tamamının kullanılmasında 

gerekli özenin gösterilmesi önerilir.  
- Kapsül Fabrikası 
2015 yılından kalan 5, 2016 yılında talep edilen 3 olmak üzere toplam 8 idame-

yatırım kaleminden sadece 3 adedi tamamlanmış, 4 adedi 2017 yılına sarkmış olup 1 
adedi de yatırım programından çıkarılmıştır. 

4,5 milyon TL olan ödenek tutarı yıl içinde revize edilerek 1,1 milyon TL’ye 
düşürülmüş, buna rağmen ödeneğin yatırıma dönüşmesi sadece %37 oranında 
gerçekleştirilmiştir. 

Yıl içinde tamamlanan alımlar; “Kapalı Bomba Test Sistemi” (135,6 bin TL), 
“Bilgisayar ve Yan Donanımları Alımı” (46 bin TL) ve “1 Adet Vidalı Kompresör 
Alımı” (15 bin TL) konularından ibarettir. 

 

 
 

 “Fiber Chaff Binası ve Zemini İyileştirilmesi ile Flare Tesisleri Yol ve Drenaj 
Yapımı İşi için 199,5 bin TL harcama yapılmış olup projeye 2017 yılında devam 
edilecektir. 

-Fabrikada üretilen kapsüllerin Elektrostatik Boşalma Dayanımlarının 
ölçülebilmesi için gerektiği ifade edilen; “Elektrostatik Boşalma (ESD) Test Cihazı”,  

-Üretimi yapılan inisiyal patlayıcıların kalorifik değerlerini saptamak için 
gerektiği ifade edilen; “ Kalorimetre Cihazı” ve  

-Fabrika Giriş Kalite muayene faaliyetlerinde metal malzemelerin sertliğini 
ölçmek ve testlerin düzenli yürütülebilmesi için gerekli görülen; “1 Adet Brinell Dijital 
Sertlik Ölçme Cihazı” alımları konusunda yıl içinde bir çalışma yapılmamış olup bu 
alımların 2017 yılında yapılması programlanmıştır. 

-“Mevcut Kapsül Dolum Hattı gerek teknik emniyet yönüyle gerek kapasite 
yönüyle ihtiyaca cevap vermemektedir. Bu nedenle 1 Adet Çok İstasyonlu Darbeli 
Kapsül Dolum Tezgahı alımına ihtiyaç vardır.” gerekçesi ile 3,6 milyon TL ödenek 
konularak yatırım programına konulan; “ 1 Adet Çok İstasyonlu Darbeli Kapsül Dolum 
Tezgahı Alımı” konusunda harcama yapılmamış ve 2017 yatırım programından da 
çıkarılmıştır. 

Kapsül Fabrikasına ait yatırımlara ilişkin olarak 2015 yılı Denetim Raporu’nda; 
“İdame ve Yenileme Projesine ait toplam 16 adet kalemden sadece 2’sinin 
tamamlanması sonucu hiçbir harcama yapılmayan 14 adet kalemde ortaya çıkan %0 
yatırım gerçekleşmesinin nedenlerinin ayrı ayrı incelenmesi, Yatırım Programından 
çıkarılan 6 adet kalemin vazgeçilme nedenlerinin gözden geçirilerek, Yatırım 
Programlarına konulan kalemlerin belirlenmesinde gereken özenin gösterilmesi” 
önerisine yer verilmiştir. Benzer durum 8 kalemin sadece 3’ünün gerçekleştiği 2016 yılı 
yatırımlarında da görülmektedir. Bu nedenle, 

Kapsül Fabrikası yatırımları ile ilgili olarak; 
Yatırım kalemlerinin belirlenmesinde ve ödeneklerin tamamının kullanılmasında 

gerekli özenin gösterilmesi önerilir.  
-Mühimmat Fabrikası 
Mühimmat Fabrikası İdame-Yenileme yatırımları ödeneği yıl içinde 2 kez revize 

edilerek 14,6 milyon TL’ye çıkarılmıştır. 
2015 yılından devir eden 3 alım konusunun 2 adedi ve 2016 yılında önerilen 8 

alımın 2 adedi yıl içinde tamamlanmıştır. Sonuç olarak 11 alım konusunun sadece 4 
adedi tamamlanabilmiştir.  Bunlar; 

- Nüfuz edici bomba üretim çalışmaları kapsamında bombanın eylemsizlik 
momenti değerlerinin ölçülmesi için ihtiyaç duyluan “ 1 Adet Eylemsizlik Momenti 
Ölçüm Sistemi Alımı (624,5 bin TL), 1 Adet Araç ve Üzeri Sepetli Platform Alımı “ 
(207,9 bin TL), “ Bilgisayar ve Yan Donanımları Alımı” (7,7 bin TL) ve “DUPAT 2.Ek 
Sözleşme 3.Aşama Ödemesi” (727,.5 bin TL) yıl içinde gerçekleştirilmiştir.  
           - 2015 yılından devam eden; “1 Adet 3 Taretli Çok Eksenli CNC Torna Alımı”, 
2016 yılında ihdas edilen; “6 Adet Breuer Werke Hidrolik Kopyalı Torna Tezgahı 
Revizyonu”, “3 Adet Hembrug Hidrolik Kopyalı Torna Tezgahı Revizyonu”, “ 1Adet 
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Exproof Vakumlu Etüv Alımı”, “1 Adet Exproof Patlayıcı Tozu Emiş Ünitesi Alımı” ve 
“DUPAT Kapsamında Kapasite Artırımına Yönelik Teçhizat Alımı”  konularında 
harcama yapılmamış olup 2017 yılına devreden kalemler olmuştur. 
          - “2011 yılından 2013 yılı sonuna kadar üretilen 155 mm MKE MOD 214 
mühimmatına ait mermi gövdelerinin yaklaşık % 45'lik kısmı, mermi gövdelerinin; 
presleme sıcaklığı olan 850 0C'den ortam sıcaklığı olan 200 0C’ye aniden bırakılması 
sonucu hurda haline gelmiştir. Presleme operasyonu sonrası parçaların kontrollü bir 
şekilde soğutulmasıyla bu sorunun ortadan kalkacağı düşünülmektedir” gerekçesi ile 
talep edilen; “1 Adet Isı Kontrollü Soğutma Tüneli Alımı” konusu ise yatırım 
programından çıkarılmıştır. 

-Silah Fabrikası 
İlk yatırım ödeneği 5,0 milyon TL olan Silah Fabrikası İdame-Yenileme Projesi 

ödeneği yıl içinde yapılan revize ile 5,7 milyon TL’ye yükseltilmiştir. Toplam 10 
kalemden oluşan yatırım konularının 7 adedi 2015 yılından devreden kalemle olup 
bunların tamamı ile birlikte 2016 yılında ihdas edilen 3 kalemin 1 adedi (toplam 8 adet) 
yıl içinde tamamlanmıştır.   

- “Atış Poligonu Yapım İşi”,  “1 Adet CNC Freze Tezgahı (3+2 Eksenli, 4. Eksen 
simultane) Alımı” (1, 0 milyon TL),  “1 Adet CNC Tornalama Frezeleme İşlem Merkezi 
Alımı” (2,3 milyon TL), “ 1 Adet Ölçüm Mikroskobu Alımı”  (31,7 bin TL),  “Robotik 
Kaynak Makinesi Alımı”  ( 478,8 bin TL),  “1 Adet C-Y Eksenli Karşı Puntalı Torna 
Tezgahı Alımı” (435,1 TL),  “1 Adet Dikey Broş Çekme Tezgahı Alımı” (36 bin TL) ve 
“Bilgisayar ve Yan Donanımları Alımı” ( 86,7 bin TL) yıl içinde tamamlanmıştır. 

- “Bilgi İşlem Binası Yapım İşi”  için 21,7 bin TL harcama yapılmış olup işin 
2017 yılında bitirilmesi planlanmıştır. 

- “Büyük Atölye Çatı Onarımı Yapım İşi” için harcama yapılmamış ve konu 2017 
yılına devredilmiştir. 

-Çankırı Silah Fabrikası 
7 adedi geçen yıldan devreden olmak üzere toplam 16 alım konusunu içeren 

Çankırı Silah Fabrikası İdame-Yenileme Projesinin 4 milyon TL olan yatırım ödeneği 
yıl içinde 2 kez revize edilerek 9,3 milyon TL’ye yükseltilmiştir. Ödeneğinin %20’si 
oranında, 1,9 milyon TL harcama yapılarak 7 alım konusu gerçekleştirilmiş, harcaması 
bulunmayan 9 alım konusu 2017 yılı yatırım programına dahil edilmiştir.  
Gerçekleştirilen alımlar;  

-2015 yılından devam edenler; “ 1 Adet Ölçme Kolu Alımı” (76.000 TL), “ 1 
Adet 275 kVA Diesel Jeneratör Alımı” (74.900 TL), “FB4-V Marka Dikey CNC Freze 
Tezgahının X,Y,Z Eksen Motorları ve Sürücü Ünitelerinin Revizyonu İşi” (90.000 TL),  

-2016’da talep edilenler; “1 Adet Dikey Şerit Testere Tezgahı Alımı” (49.660 
TL), “Çevre Güvenlik Sistemi Yapım İşi” (1.557.038 TL) ve “5Adet Motorlu Atölye 
Tipi Pres  Alımı” (4.750 TL) şeklindedir. 
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Yatırım harcaması bulunmayan ve 2017 yılına devreden alımlar; 
“1 Adet Mikro Sertlik Ölçüm Cihazı Alımı”, “Yangın Hidrantlarının, Besleme 

Sistemlerinin ve Yangın Algılama ve Söndürme Sistemlerinin Yenilenmesi 
Mühendislik Proje Hizmet Alımı İşi”, “1 Adet Asidik/Bazik Atık Su Deşarj Pompası 
Alımı”, “1 Adet Görüntüleme Ünitesi (Flexible Boroskop) Alımı”,  “1 Adet Otomatik 
Numune Zımparalama ve Parlatma Cihazı Alımı”, “1 Adet Portatif Sertlik Ölçüm Cihazı 
Alımı”, “Bilgisayar ve Yan Donanımları Alımı”, “Yangın Hidrantlarının, Besleme 
Sistemlerinin ve Yangın Algılama ve Söndürme Sistemlerinin Yenilenmesi Yapım İşi”, 
“Tehlikeli Atık Sahasının Yeniden Düzenlenmesi” ve “1 Adet 5 Eksen CNC Dik İşleme 
Merkezi (3600 mm) Alımı” şeklindedir. 
           b) 2016’dan Sonraya Kalan Projeler  
                I-Demir-Çelik Sanayi Sektörü 

1- Lisanssız Rüzgar Enerjisi Santrali Kurulması; 
(Hurda İşletmesi – Aliağa) 

Aliağa Hurda Müdürlüğüne ait arazide önceki yıllarda teknik çalışmalar yapılmış 
ve bu çalışmalarda bölgenin rüzgâr enerjisi üretmek için çok uygun olduğu tespit 
edilmiştir. 

Bu çerçevede arazinin enerji santrali kurularak değerlendirilip ülke ekonomisine 
kazandırılması, yenilenebilir temiz enerji üretimini destekleyip ülke ekonomisine 
katkıda bulunulması amaçlarıyla Kalkınma Bakanlığına sunulan bu proje yatırım 
programına alınmıştır. 

Proje kapsamında, rüzgâr enerjisine dayalı lisanssız elektrik üretimi için her biri 
1 MW’lık 5 adet türbin kurulması planlanmaktadır. Kurulacak santrale ilişkin mekanik, 
elektrik, inşaat ve enerji nakil hattı projelerinin TEDAŞ’a sunularak onay alınması ve 
eş zamanlı olarak TÜBİTAK tarafından verilen Teknik Etkileşim Analizi (TEA) 
Raporunun alınması amacıyla 2016 yılında gerekli projeler hazırlattırılmıştır. 

Santralin kurulacağı İzmir bölgesinden sorumlu dağıtım şirketince izin sürecinin 
son aşaması olan 05 Şubat 2016 tarihli çağrı mektubunu takiben projeler TEDAŞ’a 
sunulmuş ve projeler Eylül-2016 tarihinde onaylanmıştır. 

İhale dokümanlarının hazırlanması çalışmaları sürdürülmekte olup teknik 
şartnamenin oluşturulması amacıyla ODTÜ Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Araştırma ve 
Uygulama Merkezi’nden danışmanlık hizmeti alınmaktadır.  

2016 yılı ödeneği 6 milyon TL olan projeye ilişkin bir harcama yapılmamıştır. 
Santralin kurulması için 2017 yılı içinde ihaleye çıkılacak olup santralin 2018 

yılında devreye alınması planlanmaktadır. 
I- Elektriksiz Makinalar Sanayi Sektörü 

1- Patlayıcı Depolarının İyileştirilmesi; 
Mühimmat Fabrikası Müdürlüğünün Hasandede beldesinde bulunan Doğanay 

Barut Depolarında 20 Ağustos 2013 tarihinde meydana gelen patlama sonucunda 
patlayıcı depolarının bir kısmı ile nizamiye binası kullanılmaz hale gelmiştir.  
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Depoların mevzuata uygun olarak azami şekilde emniyetli hale getirilmesi ve 
depolama kapasitesinin artırılması amacıyla; 

-2 adet 30 ton, 3 adet 50 ton ve 3 adet 75 ton kapasiteli yeni patlayıcı deposu 
yapılması, 15 Adet Patlayıcı Deposunun onarılması, 

-Mevcut personel sayısına ve işlevselliğe uygun şekilde yeni nizamiye binası 
yapılması, depolar arasındaki iç yolların düzenlenmesi, 

-Yangın hidrant sistemi ve buna ilişkin 200 ton terfi ve 500 ton yangın suyu 
depoları yapılması, 

-Depoların ve çevre güvenliğinin sağlanması için CCTV (Kamera) Sisteminin 
yeniden düzenlenmesi ile depoların ısı ve nem açısından izlenmesi için Otomasyon 
Sistemi kurulması, 

-Yol aydınlatma ve ihtiyaca yönelik su getirme çalışmalarının yapılması, 
planlanmıştır.  

Bu amaçla 2015 yılında “Doğanay (Hasandede) Barut Depoları, Yangın Hidrant 
Sistemleri, Su Deposu, Kamera ve İç Güvenlik Sistemi ve Bağlantı Yollarının 
Yapılması Projelendirme İşi”  kapsamında projelendirme işi tamamlanmış ve takiben 
yapımını gerçekleştirmek üzere proje 2016 Yılı Yatırım Programı’na dahil edilmiştir.  
2016 yılında ödenek harcaması bulunmayan projeye ilişkin işin yapılacağı araziye ait 
imar planı çalışmalarına başlanılmış olup 2017 yılında ihaleye çıkılması ve işin 2018 
yılında projenin tamamlanması beklenilmektedir. 

Sonuç itibarıyla; Kuruluş’un İdame-Yenileme Yatırımları toplam olarak ayrılan 
72,7 milyon TL ödeneğe karşılık 24,9 milyon TL harcama yapılarak cari yılda %34 
oranında gerçekleşme meydana gelmiş olup bu oran geçen yılki gerçekleşmeye göre 10 
puan düşüktür. 

Kurumun genel olarak yatırım faaliyetlerinin değerlendirilmesi: 
Kurumun yatırım programı, mevcut tesislerin eksikliklerinin giderilmesi ve 

modernizasyonu ile askeri ihtiyaçlara yönelik modern silah ve mühimmat üretimini 
hedefleyen projeleri içermektedir. Mevcut durumda, Kurumun teknik gücü yeni 
teknolojiyi içeren çok sayıda farklı nitelikteki projenin hazırlık, ihale, değerlendirme ve 
uygulama aşamalarının yürütülmesinde güçlüklerle karşılaşmakta, bu duruma ilave 
olarak, doğan ihtiyaçlara paralel yapılan proje değişiklikleri ve finansman teminindeki 
güçlükler de projelerin gerçekleşme durumlarını olumsuz etkilemektedir.   

Yıllar itibarıyla yatırım ödeneklerinin nakdi gerçekleşme oranlarına 
bakıldığında; yıllar itibarıyla yatırım ödeneklerinin nakdi gerçekleşme oranlarına 
bakıldığında 2007-2016 yılları arasına ilişkin son 10 yılda %21-%50 arasında olduğu 
görülmektedir. Diğer bir ifadeyle ödeneklerin kullanılma oranları son 10 yılın hiç birinde 
%50’yi aşmamıştır. Yatırım programlarında öngörülen hedeflerin 
gerçekleştirilebilmesinin, Kurumun teknik kapasitesinin ve finansman ihtiyacını 
karşılayacak kaynakların yeterli hale getirilmesine bağlı olduğu aşikardır. 

Genel olarak yatırımların düşük gerçekleşmelerinin nedenleri, bazı projelerin 
hazırlıklarının tamamlanarak harcama yapılabilir hale getirilememesi, bir kısmında ise 
düşük harcamalar gerçekleştirilmesi ve iş kapsamına uygun ödenek talep ve tahsis 
edilmemesi olmuştur.  
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depoları yapılması, 

-Depoların ve çevre güvenliğinin sağlanması için CCTV (Kamera) Sisteminin 
yeniden düzenlenmesi ile depoların ısı ve nem açısından izlenmesi için Otomasyon 
Sistemi kurulması, 

-Yol aydınlatma ve ihtiyaca yönelik su getirme çalışmalarının yapılması, 
planlanmıştır.  

Bu amaçla 2015 yılında “Doğanay (Hasandede) Barut Depoları, Yangın Hidrant 
Sistemleri, Su Deposu, Kamera ve İç Güvenlik Sistemi ve Bağlantı Yollarının 
Yapılması Projelendirme İşi”  kapsamında projelendirme işi tamamlanmış ve takiben 
yapımını gerçekleştirmek üzere proje 2016 Yılı Yatırım Programı’na dahil edilmiştir.  
2016 yılında ödenek harcaması bulunmayan projeye ilişkin işin yapılacağı araziye ait 
imar planı çalışmalarına başlanılmış olup 2017 yılında ihaleye çıkılması ve işin 2018 
yılında projenin tamamlanması beklenilmektedir. 

Sonuç itibarıyla; Kuruluş’un İdame-Yenileme Yatırımları toplam olarak ayrılan 
72,7 milyon TL ödeneğe karşılık 24,9 milyon TL harcama yapılarak cari yılda %34 
oranında gerçekleşme meydana gelmiş olup bu oran geçen yılki gerçekleşmeye göre 10 
puan düşüktür. 

Kurumun genel olarak yatırım faaliyetlerinin değerlendirilmesi: 
Kurumun yatırım programı, mevcut tesislerin eksikliklerinin giderilmesi ve 

modernizasyonu ile askeri ihtiyaçlara yönelik modern silah ve mühimmat üretimini 
hedefleyen projeleri içermektedir. Mevcut durumda, Kurumun teknik gücü yeni 
teknolojiyi içeren çok sayıda farklı nitelikteki projenin hazırlık, ihale, değerlendirme ve 
uygulama aşamalarının yürütülmesinde güçlüklerle karşılaşmakta, bu duruma ilave 
olarak, doğan ihtiyaçlara paralel yapılan proje değişiklikleri ve finansman teminindeki 
güçlükler de projelerin gerçekleşme durumlarını olumsuz etkilemektedir.   

Yıllar itibarıyla yatırım ödeneklerinin nakdi gerçekleşme oranlarına 
bakıldığında; yıllar itibarıyla yatırım ödeneklerinin nakdi gerçekleşme oranlarına 
bakıldığında 2007-2016 yılları arasına ilişkin son 10 yılda %21-%50 arasında olduğu 
görülmektedir. Diğer bir ifadeyle ödeneklerin kullanılma oranları son 10 yılın hiç birinde 
%50’yi aşmamıştır. Yatırım programlarında öngörülen hedeflerin 
gerçekleştirilebilmesinin, Kurumun teknik kapasitesinin ve finansman ihtiyacını 
karşılayacak kaynakların yeterli hale getirilmesine bağlı olduğu aşikardır. 

Genel olarak yatırımların düşük gerçekleşmelerinin nedenleri, bazı projelerin 
hazırlıklarının tamamlanarak harcama yapılabilir hale getirilememesi, bir kısmında ise 
düşük harcamalar gerçekleştirilmesi ve iş kapsamına uygun ödenek talep ve tahsis 
edilmemesi olmuştur.  

 

 
 

Kurumun Yatırım Programı, yatırımlarının gerçekleşmesi, ödeneklerinin 
kullanım oranları, yatırımların izlenmesi ile ilgili olarak; 

- İdame-Yenileme Proje kalemleri içinde yer alan ve 2016 yılına devreden 
yatırım kalemlerinin yılı içinde tamamlanması, 

- Son 10 yılda %50’nin altında gerçekleşen ödeneklerin kullanım oranlarının 
program hedefi doğrultusunda %100’e yükseltilebilmesi için, alımlara ilişkin teknik-
idari sözleşmelerin teklif tarihini takip eden en kısa sürede hazırlanarak ihalelerine 
ivedilikle çıkılması, 

- Ödenek taleplerinin belirlenmesinde azami özenin gösterilmesi, 
- Kurumda, yatırım çalışmaları ve harcamalarını takip etmekte olan birimler 

arasında gerekli koordinasyon ve bilgi-evrak akışının sağlanarak yatırım programı 
çerçevesinde verilen sarf yetkilerinin, harcamaların ve fiziki gerçekleşmelerin sağlıklı 
bir şekilde izlenmesi,  

- Yapılmakta olan yatırım harcamalarının Fabrika/İşletme Müdürlüklerinde 
yatırım hesaplarında proje bazında alt hesaplar açılmak suretiyle kayıt ve takibinin 
yapılması,  

- Yatırım niteliği taşıyan bilgisayar yazılım ve donanımı gibi harcamaların 
yatırım programı kapsamında yürütülmesi, 

- Öngörülen nakdi / fiziki hedeflere uyumlu ödenek talebinde bulunulması, 
ödeneklerin tahsis edildiği projelerde kullanılması hususlarında gerekli özenin 
gösterilmesi önerilir. 

Projelerin etkin, sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için Kurumun,  
özellikle Fabrika/İşletmeler bazında yeterli bilgi ve deneyimle donanımlı teknik eleman 
nitelikli personel ihtiyacının karşılanması, yatırım programı, etüt, planlama ve 
projelendirme faaliyetleri ile rutin iş yükü dikkate alındığında daha sağlıklı bir faaliyet 
yapısı için kurum genelinde işgücü sayısının ve dağılımının iş yükü ile dengeli bir hale 
getirilmesi, diğer yandan istihdam edilen personelin kurum kimliğinin oluşturulması ve 
hizmet içi eğitimle kurum çalışmaları hakkında bilgi ve tecrübe kazanması ile kuruma 
intibak etmesini sağlayacak tedbirlerin alınması önem arz etmektedir.  

Yatırım programında yer alan projelendirme ve yapım içerikli projelerin işlerliğe 
kavuşturulması, sözleşme sürelerini çoğu defa aşmaktadır.  Bu durum ise daha ziyade; 
yüklenici tarafından yapılacak işlerin ve bu işler paralelinde Kurum tarafından yapılması 
gerekli hazırlıkların akışının sağlıklı olarak planlanamamasından kaynaklanmaktadır.  
Bu bağlamda; mühendislik / mimarlık projeleri ile ihale dokümanı hazırlanması hizmet 
alımı ve yapım işlerinde, projenin hazırlanması ve yürütümünde proje müellifi ve ihtiyaç 
sahibi birimlerin görüş ve değerlendirmelerinin beklenmesi, onay süreci, projelerde 
sonradan talep edilen değişikliklerin teknik ve mali yönden değerlendirilmesinin zaman 
alması, proje müellifinden istenilen düzeltmeler, revize projelerin hazırlanması, 
uygulamada karşılaşılan sorunlar ve ilave işler; kısaca tasarlama, analiz, planlama, 
finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme aşamalarını içeren proje döngüsü 
sürecine yeterli özenin gösterilmemesi ile proje inceleme ve kontrol / yapı denetim 
faaliyetlerinde Kurumda tecrübeyle mücehhez nitelikli teknik personel sayısının 
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yetersiz olması, projelerin gecikmesinde olumsuz etkenler olmaktadır.  Bu nedenle, 
yatırım faaliyetlerinin zamanında, etkin ve verimli olarak yerine getirilmesi kapsamında 
yapım işlerinin projelendirme, ikmal ve kontrol faaliyetlerinin daha sağlıklı 
yürütülmesinde fayda ve gerek görülmektedir. 

Kurumun yatırım faaliyetleri üzerinde yapılan incelemelerde, 2016 yılı yatırım 
programında yer alan toplu projelerin alt harcama kalemleri arasında ödenek aktarmaları 
yapıldığı, cari yıl ortasında yatırım programına ödenek öngörülmediği halde harcama 
kalemi koyulduğu veya ödenek öngörüldüğü halde programdan çıkarıldığı, ihale 
sürecine biran önce başlanabilmesi gerekçesiyle ödeneği bulunmayan veya yeterli 
olmayan bazı konulara başka kalemlerden aktarma yapılmak suretiyle sarf yetkisi 
verildiği, cari yıl içerisinde ödenek öngörüldüğü halde herhangi bir harcama 
yapılamadığı, harcama kalemlerinde gecikmeler yaşandığı, yıl içerisinde oluşan proje 
ihtiyaçları dikkate alınarak aynı veya farklı karakteristikteki projelerden ödenek 
aktarımları yapıldığı görülmektedir.  

2016 Yılı Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine 
Dair Kararın “Tanımlar” başlıklı 1 nci maddesinin (h) bendinde toplu proje tanımında 
proje ve karakteristiği; makine-teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanımı, idame-
yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, etüt-proje ile yayın 
alım ve basımı olan veya bunların bileşiminden oluşması uygun görülen projeyi ifade 
ettiği belirtilmektedir.  Kurum yatırım programında takip edilmesi gereken bilgisayar 
donanımı kapsamındaki bilgisayar ve çevre birimleri temini cari giderlerden 
karşılanmaktadır. Yine, cari gider tanımına uymayan yatırım niteliğindeki makine-
teçhizat alımı ile tesis/tezgah iyileştirme / geliştirme içerikli giderler yapılmakta olan 
yatırım harcamaları içinde takip edilmediğinden bu tip harcamaların takip ve 
muhasebeleştirilmesinde sıkıntılar yaşanmaktadır.  

Raporun Bilanço bölümünde maddi duran varlıklar hesap grubu ile ilgili 
açıklamalarda belirtildiği üzere, yatırımlar tablosundaki 2016 yılı nakdi yatırım 
harcamaları toplamı 133.210 bin TL ile yapılmakta olan yatırımlar ve yatırım avansları 
hesabına yapılan 215.232 bin TL giriş arasındaki 82.022 bin TL tutarındaki fark esas 
itibarıyla Yatırım Planlama Dairesince yatırımların harcama esaslı izlenmesi, Mali İşler 
Dairesince ise tahakkuk esaslı kayıt yapılmasından ileri gelmekte ve farklılığın ağırlıklı 
kısmı Kırıkkale’de MKE tarafından yaptırılmakta olan Çelikhane yatırımı ile ilgili 
bulunmaktadır. Çelikhane yatırımı ile ilgili 2016 yılı harcaması KDV hariç 92,9 milyon 
TL’dir. Önceki yıl yatırımla ilgili olarak 45.202 bin TL avansı verilmiş olup bu tutar 
Yatırım Planlama Dairesince 2015 yılı yatırım harcaması olarak tabloya alınmış, 
muhasebe kayıtlarında ise 259-Verilen avanslar hesabına kaydedilmiştir. 2016 yılında 
ise hak ediş faturaları kapsamında muhasebe kayıtlarında 259 hesaptan 41.429 bin TL  
çıkış yapılarak 258- Yapılmakta olan yatırımlar hesabına alındığı böylece fark oluştuğu 
anlaşılmıştır. Diğer yandan, muhasebe kayıtlarına hak ediş fatura bedelleri tümüyle 
yatırım girişi olarak alınırken, Yatırım Planlama Dairesince sözleşme gereği yüklenici 
hak edişlerinden %10 soğuk testler sonrası ödenecek tutar blokesi ve %10 geçici kabul 
sonrası ödenecek tutar blokesi olmak üzere %20 oranında kesinti yaparak ödemede 
bulunulması ve ödenen tutarların yatırımlar tablosuna alınması nedeniyle de farklılık 
oluşmaktadır. Yine demirbaş alımları yapılmakta olan yatırımlar hesabından geçirilerek 
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yetersiz olması, projelerin gecikmesinde olumsuz etkenler olmaktadır.  Bu nedenle, 
yatırım faaliyetlerinin zamanında, etkin ve verimli olarak yerine getirilmesi kapsamında 
yapım işlerinin projelendirme, ikmal ve kontrol faaliyetlerinin daha sağlıklı 
yürütülmesinde fayda ve gerek görülmektedir. 

Kurumun yatırım faaliyetleri üzerinde yapılan incelemelerde, 2016 yılı yatırım 
programında yer alan toplu projelerin alt harcama kalemleri arasında ödenek aktarmaları 
yapıldığı, cari yıl ortasında yatırım programına ödenek öngörülmediği halde harcama 
kalemi koyulduğu veya ödenek öngörüldüğü halde programdan çıkarıldığı, ihale 
sürecine biran önce başlanabilmesi gerekçesiyle ödeneği bulunmayan veya yeterli 
olmayan bazı konulara başka kalemlerden aktarma yapılmak suretiyle sarf yetkisi 
verildiği, cari yıl içerisinde ödenek öngörüldüğü halde herhangi bir harcama 
yapılamadığı, harcama kalemlerinde gecikmeler yaşandığı, yıl içerisinde oluşan proje 
ihtiyaçları dikkate alınarak aynı veya farklı karakteristikteki projelerden ödenek 
aktarımları yapıldığı görülmektedir.  

2016 Yılı Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine 
Dair Kararın “Tanımlar” başlıklı 1 nci maddesinin (h) bendinde toplu proje tanımında 
proje ve karakteristiği; makine-teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanımı, idame-
yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, etüt-proje ile yayın 
alım ve basımı olan veya bunların bileşiminden oluşması uygun görülen projeyi ifade 
ettiği belirtilmektedir.  Kurum yatırım programında takip edilmesi gereken bilgisayar 
donanımı kapsamındaki bilgisayar ve çevre birimleri temini cari giderlerden 
karşılanmaktadır. Yine, cari gider tanımına uymayan yatırım niteliğindeki makine-
teçhizat alımı ile tesis/tezgah iyileştirme / geliştirme içerikli giderler yapılmakta olan 
yatırım harcamaları içinde takip edilmediğinden bu tip harcamaların takip ve 
muhasebeleştirilmesinde sıkıntılar yaşanmaktadır.  

Raporun Bilanço bölümünde maddi duran varlıklar hesap grubu ile ilgili 
açıklamalarda belirtildiği üzere, yatırımlar tablosundaki 2016 yılı nakdi yatırım 
harcamaları toplamı 133.210 bin TL ile yapılmakta olan yatırımlar ve yatırım avansları 
hesabına yapılan 215.232 bin TL giriş arasındaki 82.022 bin TL tutarındaki fark esas 
itibarıyla Yatırım Planlama Dairesince yatırımların harcama esaslı izlenmesi, Mali İşler 
Dairesince ise tahakkuk esaslı kayıt yapılmasından ileri gelmekte ve farklılığın ağırlıklı 
kısmı Kırıkkale’de MKE tarafından yaptırılmakta olan Çelikhane yatırımı ile ilgili 
bulunmaktadır. Çelikhane yatırımı ile ilgili 2016 yılı harcaması KDV hariç 92,9 milyon 
TL’dir. Önceki yıl yatırımla ilgili olarak 45.202 bin TL avansı verilmiş olup bu tutar 
Yatırım Planlama Dairesince 2015 yılı yatırım harcaması olarak tabloya alınmış, 
muhasebe kayıtlarında ise 259-Verilen avanslar hesabına kaydedilmiştir. 2016 yılında 
ise hak ediş faturaları kapsamında muhasebe kayıtlarında 259 hesaptan 41.429 bin TL  
çıkış yapılarak 258- Yapılmakta olan yatırımlar hesabına alındığı böylece fark oluştuğu 
anlaşılmıştır. Diğer yandan, muhasebe kayıtlarına hak ediş fatura bedelleri tümüyle 
yatırım girişi olarak alınırken, Yatırım Planlama Dairesince sözleşme gereği yüklenici 
hak edişlerinden %10 soğuk testler sonrası ödenecek tutar blokesi ve %10 geçici kabul 
sonrası ödenecek tutar blokesi olmak üzere %20 oranında kesinti yaparak ödemede 
bulunulması ve ödenen tutarların yatırımlar tablosuna alınması nedeniyle de farklılık 
oluşmaktadır. Yine demirbaş alımları yapılmakta olan yatırımlar hesabından geçirilerek 

 

 
 

maddi duran varlıklar hesaplarına alınırken (2016 yılında 1.123 bin TL) yatırımlar 
tablosunda demirbaş alımları yer almamaktadır. Ödeme ve tahakkuk süreçlerindeki kur 
değişiklikleri ile çeşitli hesap düzeltmeleri de farkın diğer nedenleri olarak ortaya 
çıkmaktadır. 
 Yatırım programına teklif edilen Savunma Sanayi içerikli bazı büyük projelerin 
işlerliğe kavuşturulması, planlanan süreleri çeşitli nedenlerle aşmaktadır.  Bu durum ise; 
daha ziyade gerekli finansman ihtiyacının zamanında temin edilememesinden 
kaynaklanmaktadır. Ayrıca; projeler için yurt dışı firmaların ülkelerinde ihraç izni 
alırken karşılaşılan güçlükler, tekliflerin teknik ve ticari yönden değerlendirilmesinin 
zaman alması, yıllara sari tedarik anlaşmalarındaki değişkenlikler, firmalarla sorunların 
yaşanması, karar değişiklikleri ile süre uzatımları, bu tür projelerin gecikmesinde diğer 
olumsuz etkenler olmaktadır. 
 Kuruluşun ilişkilerini sürdürdüğü Savunma Sanayi Müsteşarlığı (Savunma 
Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) 1985 yılından itibaren başladığı 
faaliyetleri ile Savunma Sanayi Destekleme Fonu’nun finansmanını kullanarak Silahlı 
Kuvvetlerin ihtiyacı olan silah araç ve gereçlerin yurt içinde üretilmesi için modern bir 
savunma sanayiinin kurulmasına, işletilmesine, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin 
yürütülmesine, gerektiğinde bu mallar için tedarik ve kontrol işlemlerinin de 
yapılmasının sağlanmasına öncülük etmektir.  

Genel olarak projelerde MSB’nin yönlendirici etkisi olup, modern silah 
sistemleri için büyük oranda yurtdışı teknolojisine gereksinim duyulmaktadır. Kurumun 
yıllar itibarıyla yatırım faaliyetlerinde ileri teknolojik gelişmeleri içine alan 
modernizasyon projelerinin bir kısmının finansman sorunları nedeniyle tatbikatına 
geçilememesi, faaliyetlerine başlanılanların ise planlanan sürede bitirilememesi, yatırım 
süresinde yeni istemlerin ortaya çıkması, teknolojik değişimler ve yatırım 
tamamlandıktan sonra talep değişiklikleri ve sipariş azalmaları, büyük yatırım tutarlı ve 
kapsamlı projelerin anlaşmazlıklara meydan verilmeyecek şekilde kapsamlı 
hazırlanarak; yapım, proses, lisans, know-how, tedarik, hazır alım, çerçeve 
sözleşmelerine esas ihaleli, inşaat ve malzeme, makine sevk ve montaj faaliyetlerinin 
yapım ve kontrol işlerinin tüm detayları ile planlanması ve takibinde sorunlarla 
karşılaşılması, proje rantabilitesi yönünden önemli olan proje ömrünü kapsayan süre 
için yıllara sari tedarik anlaşmalarının hassasiyetle hazırlanamaması, ulusal ve uluslar 
arası imkanlarla gerçekleştirilen yatırım anlaşmalarında sorunlarla karşılaşılması ve 
çözümlerinin uzun süreler alması, finansman teminindeki güçlükler çerçevesinde 
Savunma Sanayii Destekleme Fonu ve Off-Set imkanlarından yeterince 
yararlanılmaması gibi sorunlar görülmektedir.  
 2- Yıllık programlarda yer alan politika öncelikleri ve tedbirler:  
 Raporun “Kalkınma Planları ve Yıllık Programlar” bölümünün giriş kısmında 
kapsamlı bilgiler verildiği üzere Uzun Vadeli Strateji (2001-2023), Orta Vadeli 
Programları (2014-2016) ile birlikte X. Beş Yıllık Kalkınma Planları (2014-2018) 
ışığında Kamu Kurumlarına gösterilen hedefler bağlamında, MKEK’nın içerisinde yer 
aldığı “Ulusal Savunma Sanayii” nin önemi belirtilmiştir. 
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 - Teşekkülü doğrudan ilgilendiren düzenlemeler: 
 Yıllık programda yer alan projelere ilişkin hukuki ve kurumsal anlamda doğrudan 
ilgili bir tedbir bulunmamaktadır.   

- Teşekkülü dolaylı ilgilendiren düzenlemeler: 
Yıllık Programda, Üretim ve Yatırım faaliyetleri ile ilgili Projelere ilişkin hukuki 

ve kurumsal anlamda, tüm kamu kurum kuruluşlarını dolaylı olarak ilgilendiren çok 
çeşitli Politika Öncelikleri ve Tedbirler yer almıştır.  

Savunma Sanayi ile ilgili olarak; “AR-GE faaliyetleri, araştırma altyapıları ve 
araştırmacı insan gücü bakımından bölgesel ve küresel düzeyde işbirliğinin 
geliştirilmesi, bu kapsamda kritik teknolojilerin transferinin kolaylaştırılması, 
içselleştirilmesi ve dünyadaki emsal teknolojilerle rekabet edebilecek şekilde 
geliştirilmesi başlığı altında,  dışa bağımlılığın yüksek olduğu sektörlerde yerli ürün ve 
teknolojilerin geliştirilmesine yönelik araştırma programlarının öncelikli olarak 
desteklenmesi ve etkinleştirilmesi” yer almaktadır. 

Bu doğrultuda dışa bağımlılığın yüksek olduğu savunma, sağlık ve enerji gibi 
sektörlerden sorumlu kamu kuruluşlarında AR-GE destek programları geliştirilmesi, bu 
doğrultuda TÜBİTAK tarafından yürütülen TARAL Programı kapsamındaki projelerde 
ve araştırma altyapısı desteklerinde öncelik verilmesi hususuna yer verilmiştir. 
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 - Teşekkülü doğrudan ilgilendiren düzenlemeler: 
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V. BİLANÇO 

Kurumun 2016 yılına ilişkin bilançosu ve gelir tablosu Yönetim Kurulu’nun 
23.03.2017 tarih ve 89 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

2016 yılı bilançosu ve gelir tablosunun düzenlenmesinde, Maliye Bakanlığınca 
01.01.2004 tarihinde yürürlüğe konulan 1 sıra nolu “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 
Tebliği” esas alınmış ve Genel Müdürlük muhasebe hesapları ile 10 fabrika ve 2 işletme 
müdürlüğü hesaplarının 31.12.2016 tarihi itibarıyla birleştirilmesi suretiyle mali tablolar 
oluşturulmuştur. 

Aktif: 
Bilançonun aktifini oluşturan varlık hesapları önceki dönem verileri ile 

karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir.  
Tablo:58-Aktif 

Aktif Önceki Dönem Cari Dönem Fark 
  Bin TL % Bin TL % Bin TL 
I - Dönen varlıklar:           
  A. Hazır Değerler 225.538 13 330.180 17     104.642 
  B. Menkul Değerler 1.899 - 2.821 -            922 
  C. Ticari Alacaklar 113.293 7 74.991 4     (38.302)     
  D. Diğer Alacaklar 1.679 - 1.431 -          (248)     
  E. Stoklar 483.320 28 523.060 28       39.740      
  F. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım 
Maliyetleri           
  G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve 
Gelir Tahakkukları 7.038 - 6.731 -         (307)     
  H. Diğer Dönen Varlıklar 27.870 2 67.421 4       39.551      

Toplam(1) 860.637 50 1.006.635 53     145.998 
II- Duran varlıklar:           
  A. Ticari Alacaklar 3.089 - 3.126 -              37 
  B. Diğer Alacaklar 1.304 - 1.259 -            (45)     
  C. Mali Duran Varlıklar 37.138 2 37.266 2            128      
  D. Maddi Duran Varlıklar 590.336 35 724.164 38     133.828 
  E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 96.664 6 116.434 7 19.770  
  F. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar           
  G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve 
Gelir Tahakkukları 124.638 7 4.133 - 

   
(120.505)     

  H. Diğer Duran Varlıklar           
Toplam(2) 853.169 50 886.382 47       33.213      

Genel Toplam(I+II) 1.713.806 100 1.893.017 100     179.211     
Nazım hesaplar 418.743   461.489         42.746  
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Kurum bilançosunun aktifini oluşturan varlıklar toplamı geçen yıla göre %10,5 
oranında artarak 1.893.017 bin TL’ye yükselmiştir. Bu dönem dönen varlıkların toplam 
varlıklar içindeki payı önceki yıla göre 3 puan artarken, duran varlıkların payı aynı 
düzeyde azalmıştır. 

I - Dönen varlıklar: 
Önceki döneme göre %17 oranında artışla 1.006.635 bin TL olarak gerçekleşen 

dönen varlıklar toplam varlıkların %53’üne tekabül etmektedir.  
Dönen varlıkların ayrıntısına hesap grupları itibarıyla aşağıda yer verilmiştir. 
A - Hazır değerler: 
Hazır değerler bakiyesi 330.180 bin TL’nin; 109 bin TL’si kasadaki nakit 

mevcudunu, 1.145 bin TL’si alınan çekleri, 307.309 bin TL’si banka mevcutlarını ve 
21.617 bin TL’si ise diğer hazır değerleri ifade etmektedir. Diğer hazır değerlerin 
tamamı banka visa sliplerine ilişkindir.  

Ticari mevduat hesaplarının dağılımı önceki yıl değerleri ile birlikte aşağıdaki 
çizelgede gösterilmiştir. 
       Tablo:59-Bankalar 

Bankanın ünvanı 
Önceki Dönem Cari Dönem Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 
  1- Yurt içi bankalar:       
  A) Kamu ankaları:     
    - T.C. Merkez Bankası 1 4              3 
    - T.C. Halk Bankası 28.012 36.992       8.980    
    - T.C. Vakıflar Bankası 64.015 63.722         (293)     
    - T.C. Ziraat Bankası 104.714 205.257   100.543 
  196.742 305.975   109.233 
  B) Özel bankalar:       
    - Akbank 104 134            30      
    - Garanti Bankası -  2              2 
    - T.İş Bankası 118 1.148       1.030 
    - Yapı Kredi Bankası 1.018 43         (975)     
    - Diğer yurtiçi bank. 17 7             (10)     
  1.257 1.334            78 
  197.999 307.309   109.311 
  2- Yurtdışı bankalar: -  - - 

Genel Toplam (1+2) 197.999 307.309   109.310 

Banka mevcutları geçen yıla göre %55,2 oranında artışla 307.309 bin TL’ye 
yükselmiştir.  Bunun 72.540 bin TL’si döviz tevdiat hesaplarına ilişkindir. TL cinsinden 
mevduat bakiyeleri toplamı 234.769 bin TL’nin 192.260 bin TL’si Ziraat Bankası, 
Vakıflar Bankası ve Halk Bankası kurumsal şubelerinde vadeleri 5-44 gün arasında 
değişen sürelerde olmak üzere vadeli hesaplarda bulunmaktadır.  
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Bankalarla olan işlemlerde Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümleri esas 
alınmakta ve esas itibarıyla 4 kamu bankası ile çalışılmaktadır. Bununla birlikte satış 
faaliyetleri nedeniyle özel bankalar aracılığıyla da ticari nitelikte işlemler 
yürütülmektedir. Bu çerçevede banka hesap bakiyelerinin %99,6’sı kamu, %0,4’ü ise 
özel bankalarda bulunmaktadır. 

Yıl sonu nakit mevcudu kasa sayım tutanaklarıyla, banka mevcutları da banka 
ekstreleriyle mutabık bulunmaktadır.  

B – Menkul kıymetler: 
Menkul kıymetler hesabı 2.821 bin TL’nin tamamı Kurumun yaptığı repo 

tutarlarını ifade etmektedir. Bu tutarın; 1.891 bin TL’si Hurda İşletmesine, 750 bin TL’si 
Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikasına ve 180 bin TL’si ise Pirinç Fabrikasına ait repo 
tutarını ifade etmektedir.  

C – Ticari alacaklar: 
Kurumun kısa vadeli ticari alacaklarının ayrıntısı aşağıdaki çizelgede 

gösterilmiştir. 
Tablo:60-Ticari Alacaklar 

Ticari Alacaklar 
Önceki 
Dönem 

Cari 
Dönem Fark 

 Bin TL Bin TL Bin TL 
 1. Alıcılar 112.375 74.044  (38.331)     
 2. Verilen Depozito ve Teminatlar 918 947           29 
 3. Diğer Ticari Alacaklar       
 4. Şüpheli Ticari Alacaklar 444 355         (89)     
 5. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı  (-)  (444)   (355)               89     

Toplam 113.293 74.991  (38.302)     

Ticari alacaklar geçen yıla göre %33,8 oranında azalarak 74.991 bin TL’ye 
gerilemiş olup bunun 74.044 bin TL’si alıcılar, 947 bin TL’si verilen depozito ve 
teminatlar hesabında kayıtlıdır. Yıl sonu itibarıyla 355 bin TL tutarındaki alacak şüpheli 
durumda olup bu tutar kadar karşılık ayrılmıştır. 

Ticari alacakların ayrıntısına aşağıda değinilmiştir. 
Ca) Alıcılar: 
Alıcılar hesabının ayrıntısı, önceki dönem değerleri ile birlikte aşağıda 

gösterilmiştir. 
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    Tablo:61-Alıcılar 

Alıcılar 

Önceki 
Dönem 

Cari 
Dönem Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 
 -Merkez yönetim kapsamındaki kamu   
  idarelerinden alacaklar 11.210 6.135    (5.075)     
 -Kamu iktisadi teşebbüslerinden alacaklar 4.255 695    (3.560)     
 -Gerçek ve tüzel kişilerden alacaklar 2.390 4.207      1.817 
 -Yurtdışından alacaklar 94.520 63.007  (31.513)     

Toplam 112.375 74.044  (38.331)     
 

Merkez yönetim kapsamındaki kamu  idarelerinden alacaklar alacaklar toplamı 
6.135 bin TL’nin; 3.754 bin TL’si Savunma Sanayaii Müsteşarlığı’ndan (SSM), 2.363 
bin TL’si Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB), 18 bin TL’si de diğer resmi dairelerden 
olan alacaklara ait bulunmaktadır. Mayıs/2017 ayı itibarıyla MSB’den alacak tutarı 
2.363 bin TL ile diğer resmi dairelerden alacakların 15 bin TL’sinin tahsil edildiği, kalan 
alacakların tahsil ve mahsuplaşma işlemlerinin sürdüğü anlaşılmıştır.  

KİT’lerden alacaklar hesabı bakiyesi 695 bin TL’nin; 409 bin TL’si TTK’dan, 
286 bin TL’si ise TKİ’den satış karşılığı tahakkuk ettirilen alacakları ifade etmektedir. 
TTK’dan alacağın inceleme tarihi itibarıyla Mayıs/2017 tahsil edildiği belirlenmiştir. 

Gerçek ve tüzel kişilerden olan ve Kurumun çeşitli mal ve hizmet satışlarından 
kaynaklanan 4.207 bin TL tutarındaki alacak çok sayıda müşteriye ilişkin olup ağırlıklı 
kısmı 1.276 bin TL ile Aselsan’a aittir. Gerçek ve tüzel kişilerden alacakların önemli 
kısmının ertesi dönem tahsil edildiği, bir kısmıyla ilgili işlemlerin süreklilik arz ettiği, 
mahsuplaşma ve tahsil sürecinin devam ettiği belirlenmiştir. 

Yurtdışından alacaklar tutarı 63.007 bin TL’nin; 19.797 bin TL’si Kenya’dan, 
16.835 bin TL’si ABD’den, 11.732 bin TL’si Suudi Arabistan’dan, 8.466 bin TL’si 
Katar’dan, kalan 6.177 bin TL’si de diğer muhtelif ülkelerden olan satış karşılığı 
alacaklara aittir. Söz konusu alacakların 21.021 bin TL’lik kısmının Mayıs/2017 ayına 
kadar tahsil edildiği, bir kısmıyla ilgili işlemlerin süreklilik arz ettiği, mahsuplaşma ve 
tahsil sürecinin devam ettiği belirlenmiştir. 

Cc) Verilen depozito ve teminatlar: 
Yıl sonu itibarıyla 947 bin TL bakiye veren depozito ve teminatlar hesabında; 

Kurumun çeşitli iş ve hizmetler karşılığında muhtelif kişi ve kuruluşlara (Belediye, 
gümrük müdürlükleri, icra daireleri vb.) yatırdığı depozito ve teminatlar takip 
edilmektedir. 

Ce) Şüpheli ticari alacaklar: 
Kurumun çeşitli nedenlerle şüpheli duruma düşmüş ticari alacaklarının tutarı 355 

bin TL olup geçen faaliyet dönemine göre %20 oranında bir azalma söz konusudur. 
Önceki yıla göre hesaba 25 bin TL giriş, 114 bin TL çıkış yapılmıştır. 
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Hesapta kayıtlı 355 bin TL’nin;  
  176       Bin  TL’si Onur Makine firmasından, 
  146         “      “      İlker Makine firmasından,  
    25         “      “      Eyvap Sabun firmasından, 
      8        “      “       Hızal Elektrik firmasından olan 

alacaklara ilişkindir.  
Ch) Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-): 
Şüpheli ticari alacaklar hesabındaki 355 bin TL tutarındaki alacakların tamamı 

için karşılık ayrıldığı görülmüştür. 
D – Diğer alacaklar: 
Geçen yıla göre %75,6 oranında 5,2 milyon TL azalarak 1,4 milyon TL’ye ulaşan 

alacakların ayrıntısına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir. 
          Tablo:62-Diğer Alacaklar 

Diğer Alacaklar 
Önceki Dönem Cari Dönem Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 
 1. Personelden Alacaklar 159 149            (10)     
 2. Diğer Çeşitli Alacaklar 1.520 1.282        (238)     
 3. Şüpheli Diğer Alacaklar 3.448 3.891          443      
 4. Şüpheli Diğer Alacak Kar. (-)   (3.448)     (3.891)            (443)     

Toplam 1.679 1.431        (248)     

Personelden alacaklar hesabı, kurum personelinin yemek, tedavi gideri, lojman 
ücret, harcırah, ilaç, vb. fazla ödemelerle ilgili borçlarının tutarını ifade etmekte olup; 
personelin bordrolarından kesilerek tahsil edilmektedir.  

Diğer çeşitli alacaklar hesabında kayıtlı 1.282 bin TL’nin 585 bin TL’si Barutsan 
Roket ve Patlayıcı Fabrikası bünyesinde yaptırılan oleum tesisinin montajı için 
Hindistan’dan gelen Furnace Fabrica firmasının işçileri için SGK’ya ödenen prim tutarı 
olup adı geçen firmadan tahsil edilmek üzere alacak kaydını, 275 bin TL’si taşeron 
firmalardan alacağı, kalan 422 bin TL’si de ticari nitelik taşımayan diğer muhtelif 
istirdat, kesenek, ilaç, lojman v.b alacaklara ait bulunmaktadır. Mayıs/2017 tarihine 
kadar diğer alacaklardan yaklaşık 35 bin TL’lik tahsilat yapıldığı belirlenmiş olup kalan 
alacakların takip ve tahsili konusundaki çalışmalar sürdürülmelidir.  

Şüpheli diğer alacaklar hesabındaki 3.891 bin TL’nin; 2.050 bin TL’si genel 
müdürlük ile 5 fabrika ve 2 işletmenin taşeron işçi tazminat alacaklarına ve 1.449 bin 
TL’si 2004 yılından itibaren davası devam eden eski bir perseonelden alacağa ait 
bulunmaktadır. Bakiye 392 bin TL’si ise dava ve icra takibi devam eden muhtelif 
alacaklara aittir. Şüpheli diğer alacaklar hesabında kayıtlı 3.891 bin TL tutarındaki 
alacakların tamamı için karşılık ayrıldığı görülmüştür. 

E – Stoklar:  
Kurumun yıl sonu stoklarının ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir. 
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  Tablo:63-Stoklar 
  Önceki dönem Cari dönem Fark 

                   Stoklar Bin TL Bin TL Bin TL 
  İlk madde ve malzeme 208.096 224.002 15.906 
  Yarı mamuller 166.805 178.457 11.652 
  Mamuller 59.128 59.412 284 
  Ticari mallar 23.807 20.873 (2.934) 
  Diğer stoklar 14.435 25.391 10.956 
  Verilen sipariş avansları 11.049 14.925 3.876 

               Toplam  483.320 523.060 39.740 

Yıl sonu stokları önceki dönem göre %8,2 oranında artışla 523.060 bin TL’ye 
yükselmiştir. 

Tolam stokların %42,8 oranında 224.002 bin TL’lik kısmını ilk madde ve 
malzemeler teşkil etmektedir. Bu stokların; 78.511 bin TL’sini madeni malzemeler, 
70.536 bin TL’sini yakıt, yağlar ve kimyevi maddeler, 44.213 bin TL’sini üretim aksamı 
ve kısmi kompleler, kalan 30.742 bin TL’sini diğer çeşitli malzemeler oluşturmaktadır. 

Diğer stoklar hesabındaki 14.435 bin TL’nin; 2.832 bin TL’si elden çıkarılacak 
stoklar, 18.974 bin TL’si yoldaki mallar ve tedarik giderleri, 3.584 bin TL’si ödünç ve 
imalata verilen malzemelerdir. 

Stoklar hakkında ayrıntılı inceleme ve değerlendirmelere Raporun “İşletme 
Çalışmaları” bölümünde yer verilmiştir. 

G – Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları:  
Gelecek dönemlere ait olup, bu dönem tahakkuku yapılan ödemelerin 

kaydedildiği ve üçüncü kişiler adına tahsil ya da kesin borç kayıtları gelecek dönemde 
yapılacak gelir tahakkuklarının faaliyet dönemine ait kısımlarının kayıt altına alındığı 
hesapta yıl sonu itibarıyla yer alan  6.731 bin TL’nin; 6.266 bin TL’si gelecek aylara ait 
giderlere, 464 bin TL’si gelir tahakkuklarına ait bulunmaktadır.  

Gelecek aylara ait giderlerin 5.270 bin TL’si memurlara peşin ödenen ücret ve 
giderlerine, 431 bin TL’si 2017 yılında maliyetlere verilecek ilk madde ve malzeme 
giderlerine, kalan 1.030 bin TL’si de gelecek dönem maliyet ve gider hesaplarına 
verilecek diğer çeşitli giderlere aittir.  

Gelir tahakkukları hesabında kayıtlı 464 bin TL’nin tamamı Kurumun bankalarda 
mevcut ve vadesi 2017 yılında dolacak mevduata hesaplanan faizlerinin 2016 yılına 
isabet eden tutarına ilişkindir. 

H – Diğer dönen varlıklar:  
Önceki döneme göre %141,9 oranında artışla 67.421 bin TL olarak gerçekleşen 

diğer dönen varlıkların 31.594 bin TL’si devreden KDV, 23.598 bin TL’si Katma Değer 
Vergisi Kanununun 13/F ve 11/A maddeleri kapsamında iade alınacak KDV’ye, 9.554 
bin TL’si peşin ödenen vergi ve fonlara, 2.568 bin TL’si mamul ve malzeme sayım ve 
tesellüm noksanlarına, kalan 72 bin TL’si personel istihkak avanslarına ve 35 bin TL’si 
iş avanslarına ilişkin bulunmaktadır.  
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MKE Kurumu Stoklar ve Ambar Yönergesine göre sayım farkları ile ilgili olarak 
önce birim amirleri tarafından sayımı yapanlara tekrar inceleme yaptırılması, kişisel 
sorumluluk bulunduğu  hususunda kuşkular ortaya çıkarsa bu kez Teftiş Kurulundan 
inceleme talep edilmesi, bu işlemlerin sonucuna göre de gerekli kayıt ve işlemlerin 
yapılması gerekmektedir. İnceleme tarihi (Haziran/2017) itibarıyla bu konudaki sürecin 
devam ettiği anlaşılmıştır. 

2016 yılı dönemi sonunda 4.454 bin TL mali zarar oluştuğundan, bilançonun 
pasifinde dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılıkları hesabı çalışmamış, 
dolayısıyla 9.554 bin TL tutarındaki peşin ödenen vergi ve fonların mahsubu  söz 
konusu olmamıştır.  

II – Duran varlıklar : 
2016 yılında duran varlıklar geçen yıldan %3,9 oranında artışla 886.382 bin 

TL’ye yükselmiştir. Duran varlıklar toplam varlıkların % 47’sini oluşturmaktadır.  
Duran varlıkların ayrıntısına hesap grupları itibarıyla aşağıda yer verilmiştir. 
A – Ticari alacaklar: 
3.126 bin TL tutarındaki ticari alacakların,3.101 bin TL’si verilen depozito ve 

teminatlara, 26 bin TL’si ise Hurda İşletmesinin gerçek ve tüzel kişilerden alacaklarına 
ait bulunmaktadır.  

Verilen depozito ve teminatlar hesabındaki tutarın; 1.578 bin TL’si gerçek ve 
tüzel kişilere, 1.303 bin TL’si resmi dairelere ve 219 bin TL’si KİT’lere çeşitli mal ve 
hizmet alımları karşılığında verilen depozitolara ilişkindir. 

B – Diğer alacaklar:  
Yıl sonunda 1.259 bin TL bakiye veren uzun vadeli alacaklar hesabının; 1.041 

bin TL’si taşeron işçilerle ilgili alacaklara, 326 bin TL’si çeşitli nakliye firmalarından 
alacaklara ve bakiye 41 bin TL’si ise diğer çeşitli alacaklara ait bulunmaktadır.  

C – Mali duran varlıklar: 
Kurumun mali duran varlıklarının tamamı Mercedes-Benz Türk A.Ş, Roketsan 

Tic. A.Ş ve Kırıkkale Üniversitesi Teknopark A.Ş. olmak üzere toplam 3 adet 
iştiraklerindeki sermaye paylarını ifade etmektedir.  

Kurumun yıl sonu itibarıyla söz konusu iştiraklerdeki tahsis edilmiş sermayesi 
37.266 bin TL olup tamamı ödenmiştir. 

İştirakler hakkında ayrıntılı inceleme ve değerlendirmelere Raporun “IV- İşletme 
Çalışmaları” bölümünün “I- Bağlı Ortaklık ve İştirakler” alt bölümünde yer verilmiştir. 

D – Maddi duran varlıklar:  
Maddi duran varlıkların 2016 yılı içindeki hareketi aşağıda gösterilmiştir. 
 
 
 

293Sayıştay   



 

 
 

Tablo: 64-Maddi Duran Varlıklar 
    2016 Yılında   

Maddi duran varlıklar 

2015 
Yılından                       

Devir                        Giren                     Çıkan                  
2017 Yılına                       

Devir                   
  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

Arazi ve Arsalar 78.139 -  9 78.130 
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 551.946 9.149 5 561.090. 
Binalar 642.152 11.252 10.457 642.947 
Tesis, Makina Cihazlar 3.029.817 44.777 55.655 3.018.939 
Taşıtlar 281.313 1.417 81 282.649 
Demirbaşlar 104.065 2.458 675 105.848 
Diğer Maddi Duran Varlıklar 277 19 -  296 

Toplam (Brüt) 4.687.709 69.072 66.882 4.689.899 
Birikmiş Amortismanlar (-) 4.261.946 35.448 63.867 4.233.527 

Toplam (Net) 425.763   456.372 
Yapılmakta olan yatırımlar 118.886 208.381 70.584 256.683 
Verilen Avanslar 45.687 6.851 41.429 11.109 

Yatırımlar Toplamı 164.573 215.232 112.013 267.792 
Genel Toplam  590.336   724.164 

2016 yılında maddi duran varlıklar hesabına 69.072 bin TL giriş ve 66.882 bin 
TL çıkış gerçekleşmiş, 2017 yılına brüt 4.689.899 bin TL değerinde maddi duran varlık 
devretmiştir. Bu tutardan birikmiş amortianlar tutarı 4.233.527 bin TL’nin tenzili ile 
gelecek yıla devreden net maddi duran varlıklar tutarı 456.372 bin TL olarak 
gerçekleşmiştir. 

Maddi duran varlıklar hesap grubuna bu dönem yapılan 69.072 bin TL tutarındaki 
girişin; 

66.501   bin TL’si tamamlanan yatırımlardan ilgili maddi duran varlıklara 
                             girişlere, 
  2.171    “    “      diğer çeşitli girişlere,  
     135    “   “       işletmeler arası devirlere, 
     265   “    “       dışarıdan satın alma suretiyle edinilen varlıklara ilişkindir. 
Diğer girişlerin tamamı; çeşitli fabrikaların hesaplar arası aktarımlar ve hesap 

düzeltmeleri sonucu oluşan girişlere aittir. 
Maddi duran varlıklar hesabından gerçekleşen 66.882 bin TL tutarında çıkışların; 
55.475  “       “    hurdaya ayrılan sabit kıymetlere, 
  7.674   “     “     kullanılmaz durumda olup imha suretiyle ihraç edilen maddi 
                           duran varlık bedellerine, 
1.215 “   “     Stoğa iade edilen sabit kıymetlere, 

     135    “   “      işletmeler arası devirlere, 
     383    “    “     satış, çeşitli fabrikaların hesaplar arası aktarımları ve hesap  
                           düzeltmesi suretiyle çıkışlara ilişkindir. 
Geçen yıldan devreden 164.573 bin TL tutarındaki yapılmakta olan yatırımlar ve 

yatırım avanslarından oluşan yatırımlar hesabına bu dönem 233.716 bin TL’lik giriş, 
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130.498 bin TL tutarında da çıkış yapılmış, 2017 yılına 267.792 bin TL’lik yatırım 
harcaması devretmiştir. 

2016 yılında yapılmakta olan yatırımlar ve yatırım avansları hesabına yapılan 
215.232 bin TL girişle, “IV- İşletme Çalışmaları” bölümünün “J- Kalkınma Planı ve 
Yıllık Programlar” alt bölümünde yer alan yatırımlar tablosundaki 2016 yılı nakdi 
yatırım harcamaları toplamı 133.210 bin TL arasındaki 82.022 bin TL tutarındaki fark 
esas itibarıyla Yatırım Planlama Dairesince yatırımların harcama esaslı izlenmesi, Mali 
İşler Dairesince ise tahakkuk esaslı kayıt yapılmasından ileri gelmekte ve farklılığın 
ağırlıklı kısmı Kırıkkale’de MKE tarafından yaptırılmakta olan Çelikhane yatırımı ile 
ilgili bulunmaktadır. Çelikhane yatırımı ile ilgili 2016 yılı harcaması KDV hariç 92,9 
milyon TL’dir. Önceki yıl yatırımla ilgili olarak 45.202 bin TL avansı verilmiş olup bu 
tutar Yatırım Planlama Dairesince 2015 yılı yatırım harcaması olarak tabloya alınmış, 
muhasebe kayıtlarında ise 259-Verilen avanslar hesabına kaydedilmiştir. 2016 yılında 
ise hak ediş faturaları kapsamında muhasebe kayıtlarında 259 hesaptan 41.429 bin TL  
çıkış yapılarak 258- Yapılmakta olan yatırımlar hesabına alındığı böylece fark oluştuğu 
anlaşılmıştır. Diğer yandan, muhasebe kayıtlarına hak ediş fatura bedelleri tümüyle 
yatırım girişi olarak alınırken, Yatırım Planlama Dairesince sözleşme gereği yüklenici 
hak edişlerinden %10 soğuk testler sonrası ödenecek tutar blokesi ve %10 geçici kabul 
sonrası ödenecek tutar blokesi olmak üzere %20 oranında kesinti yaparak ödemede 
bulunulması ve ödenen tutarların yatırımlar tablosuna alınması nedeniyle de farklılık 
oluşmaktadır. Yine demirbaş alımları yapılmakta olan yatırımlar hesabından geçirilerek 
maddi duran varlıklar hesaplarına alınırken (2016 yılında 1.123 bin TL) yatırımlar 
tablosunda demirbaş alımları yer almamaktadır. Ödeme ve tahakkuk süreçlerindeki kur 
değişiklikleri ile çeşitli hesap düzeltmeleri de farkın diğer nedenleri olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

Yatırım projeleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye Raporun “IV- İşletme Çalışmaları” 
bölümünün “J- Kalkınma Planı ve Yıllık Programlar” alt bölümünde yer verilmiştir.  

Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanlarının 2016 yılındaki hareketi 
aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo:65-  Birikmiş amortismanlar 

Birikmiş amortismanlar 

2015 Yılından 
Devir  2016 Yılında 

2017 Yılına 
Devir 

 Giren                      
Bin TL 

Çıkan                      
Bin TL 

  
Bin TL Bin TL 

 Arazi ve arsalar           - -  -  -  
 Yer altı ve yerüstü düzenleri 523.351 3.105 6 526.450 
 Binalar 472.916 6.521 7.598 471.839 
 Tesisler,makineler,cihazlar 2.886.254 23.212 55.438 2.854.028 
 Taşıt araç ve gereçleri 279.976 676 142 280.510 
 Demirbaşlar 99.220 1.923 683 100.460 
 Diğer maddi duran varlıklar 229 11 - 240 

                              Toplam 4.261.946 35.448 63.867 4.233.527 
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2015 yılından devreden 4.261.946 bin TL tutarındaki birikmiş amortismanlara bu 
yıl 35.280 bin TL’si amortisman gider kaydı, 168 bin TL’si hesaplar arası aktarma 
yoluyla olmak üzere toplam 35.448 bin TL giriş yapılmış, kayıtlardan çıkarılan maddi 
duran varlıklara ait amortisman iptalleri ve hesap aktarmaları nedeniyle de 63.867 bin 
TL tutarında çıkış yapılmıştır. Böylece 2017 yılına devreden birikmiş amortisman tutarı 
4.233.527 bin TL olarak gerçekleşmiştir.  

Yıl sonu itibarıyla maddi duran varlıkların net değerleri, birikmiş amortismanları 
ve amorti edilme oranları aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo:66- Edinme Değerine Göre Birikmiş Amorstimanlar 

Maddi Duran Varlıklar 

Edinme Değeri Birikmiş Amortismanlar Net Değer 

Bin TL Bin TL 

Edinme 
Değerine 
Göre % Bin TL 

 Arazi ve arsalar 78.130 - - 78.130 
 Yer altı ve yerüstü düzenleri 561.090 526.450 93,8 34.640 
 Binalar 642.947 471.839 73,4 171.108 
 Tesis, makine ve cihazlar 3.018.939 2.854.028 94,5 164.912 
 Taşıtlar 282.649 280.511 99,2 2.138 
 Demirbaşlar 105.848 100.459 94,9 5.388 
 Diğer maddi duran varlıklar 296 240 81,0 56 

                        Ara toplam 4.689.899 4.233.527 90,3 456.372 
Yapılmakta olan yatırımlar 256.683  

 
256.683 
11.109  Verilen avanslar 11.109 

                     Toplam 2016 4.957.691 4.233.527 85,4 724.164 
                     Toplam 2015 4.852.282 4.261.946 87,8 590.336 

      Fark 105.409   133.828 

2016 yılı sonu itibarıyla maddi duran varlıkların %90,3’ü amorti edilmiş 
bulunmaktadır. Maddi duran varlıkların ağırlıklı kısmının eski yıllarda edinilmiş 
olmasının etkisiyle önemli ölçüde amorti edilmiş olduğu görülmektedir. 

E – Maddi olmayan duran varlıklar: 
Yıl sonu itibarıyla edinme değeri 155.010 bin TL olan maddi olmayan duran 

varlıkların; 46.506 bin TL’si haklara, 99.924 bin TL’si araştırma ve geliştirme 
giderlerine, 8.580 bin TL’si de verilen avanslara ait bulunmaktadır. 

Maddi olmayan duran varlıkların birikmiş amortisman tutarı 38.575 bin TL’dir. 
Edinme değeri toplamı 155.010 bin TL’den birikmiş amortismanlar tutarı 38.575 bin 
TL’nin tenzili ile gelecek yıla devreden net maddi olmayan duran varlıklar tutarı 
116.434 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

G - Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları: 
Hesap grubu bakiyesi 4.133 bin TL gelecek yıllara ait giderleri ifade etmekte olup 

bunun; 2.694 bin TL’si Gazi Fişek Fabrikasının Bosna Hersek’ten tedarik ettiği fişek 
malzemesi giderlerinin gelecek yıla sirayet eden kısmına, 1.158 bin TL’si Mühimmat 
Fabrikasının Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine satacağı uçak bombalarının 
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2015 yılından devreden 4.261.946 bin TL tutarındaki birikmiş amortismanlara bu 
yıl 35.280 bin TL’si amortisman gider kaydı, 168 bin TL’si hesaplar arası aktarma 
yoluyla olmak üzere toplam 35.448 bin TL giriş yapılmış, kayıtlardan çıkarılan maddi 
duran varlıklara ait amortisman iptalleri ve hesap aktarmaları nedeniyle de 63.867 bin 
TL tutarında çıkış yapılmıştır. Böylece 2017 yılına devreden birikmiş amortisman tutarı 
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Bin TL Bin TL 

Edinme 
Değerine 
Göre % Bin TL 
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                        Ara toplam 4.689.899 4.233.527 90,3 456.372 
Yapılmakta olan yatırımlar 256.683  

 
256.683 
11.109  Verilen avanslar 11.109 

                     Toplam 2016 4.957.691 4.233.527 85,4 724.164 
                     Toplam 2015 4.852.282 4.261.946 87,8 590.336 

      Fark 105.409   133.828 
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gelecek döneme ait satış maliyetine,kalan 281 bin TL’si de Maksam, Çankırı ve Kapsül 
fabrikalarının gelecek yıla ait çeşitli giderlerine ilişkindir. 

Hesabın geçen yıla göre %96,7 oranında azalması, geçen yıl Suudi Arabistan ve 
Birleşik Arap Emirliklerine yapılan uçak bombası satış maliyeti 124 milyon TL’nin 
31.12.2015 bilanço tarihi itibarıyla fatura kesilmemesi nedeniyle gelecek yıllara ait 
giderler ve gelir tahakkukları hesabında muhasebeleştirilmesi, bu yıl ise bu hesabın 
tasfiye edilmesinden kaynaklanmıştır. 

- Nazım Hesaplar : 
Nazım hesaplara bilançonun pasif alt bölümünde yer verilmiştir. 
Pasif : 
Kurumun 2016 yılı bilançosunun pasifini oluşturan hesaplar önceki yıl değerleri 

ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki gösterilmiştir.  
 
Tablo:67-Pasif 

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki Dönem Cari Dönem Fark  
Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar:           
  A) Mali borçlar -   -  -  -  -  
  B) Ticari borçlar 97.751 6 284.925 15   187.174    
  C) Diğer borçlar 4.341   4.591 -          250  
  D) Alınan avanslar 256.392 15 151.382 8  (105.010)     
  E) Yıllara yaygın inş. ve onarım hakedişleri           
  F) Ödenecek vergi ve diğer hükümlülükler 14.655 1 14.419 1         (236)     
  G) Borç ve gider karşılıkları 21 -       -      -           (21)     
  H) Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahak. 9.988 1 11.221 1       1.233 
  I) Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 2.870 - 3.196 -          326 

Toplam (I) 386.018 23 469.734 25     83.716 
II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar:           
  A) Mali borçlar 162.176 9 189.114 10     26.938 
  B) Ticari borçlar 4.787 - 5.313 -          526 
  C) Diğer borçlar           
  D) Alınan avanslar 122.017 7 121.923 6           (94)     
  E) Borç ve gider karşılıkları 15.647 1 74.474 4 58.827 
  F) Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahak. 28.348 2 29.237 2 889 
  G) Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar           

Toplam (II) 332.975 19 420.061 22     87.086   
Toplam (I+II) 718.993 42 889.795 47 188.802 

III- Öz kaynaklar:           
  A) Ödenmiş sermaye 572.126 33 605.126 32 33.000 
  B) Sermaye yedekleri 15.399 1 15.399 1 - 
  C) Kâr yedekleri 365.890 21 381.809 20     15.919 
  D) Geçmiş yıllar kârları           
  E) Geçmiş yıllar zararları (-)           
  F) Dönem net kârı (zararı) 41.398 3           888 -    (40.510)     

Toplam (III) 994.813 58 1.003.222 53       8.409     
Genel toplam(I+II+III) 1.713.806 100 1.893.017 100   179.211 

Nazım  hesaplar 418.743   461.489 -     42.746 
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I – Kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
Önceki döneme göre %21,7 oranında artışla 469.734 bin TL’ye yükselen kısa 

vadeli yabancı kaynaklar toplam kaynakların %25’ini oluşturmaktadır. Kısa vadeli 
yabancı kaynakların ayrıntısına ağaşıda yer verilmiştir. 

B – Ticari borçlar: 
Ticari borçların ayrıntısı önceki dönemle karşılaştırmalı olarak aşağıda 

gösterilmiştir. 
Tablo:68-Ticari Borçlar 

Ticari Borçlar 
Önceki Dönem Cari Dönem Fark 

Bin TL BinTL Bin TL 
1. Satıcılar 93.447 280.444       186.997 
2. Alınan Depo. ve Teminatlar 4.304 4.481              177    

   Toplam 97.751 284.925       187.174 

Önceki döneme göre %191,5 oranında artarak 284.925 bin TL’ye yükselen ticari 
borçların 280.444 bin TL’si satıcılar, 4.481 bin TL’si alınan depozito ve teminatlar 
hesabında kayıtlı bulunmaktadır. 

Ba) Satıcılar: 
Satıcılar hesabının ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo:69-Satıcılar 

Satıcılar 
Önceki Dönem Cari Dönem Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 
-Genel yönetim apsamındaki  
  kamu İdareleri 17.224 180.280  163.056  
 -KİT’ler 11.696 19.833      8.137 
 -Gerçek ve tüzel kişiler 55.538 77.424    21.886 
 -Yurtdışı 8.989 2.908    (6.081)     

Toplam 93.447 280.444  186.997 
 

Satıcılar hesabında kayıtlı ticari borçların 180.280 bin TL Tutarındaki ağırlıklı 
kısmını genel yönetim apsamındaki kamu İdarelerine borçlar oluşturmakta olup bunun; 
160.252 bin TL’si MSB’den alınan ve ihraç edilen uçak bombaları bedeli olarak anılan 
Bakanlığa borçlar, 15.581 bin TL’si Kurumun kamu kurum ve kuruluşlarından temin 
ettiği hurda malzeme bedellerine, 4.147 bin TL’si ise diğer çeşitli borçlara ilişkindir.  

Dönem sonu itibarıyla yine hurda malzeme bedeli karşılığı ve diğer borçlar 
olarak muhtelif KİT’lere toplam 19.833 bin TL borç bulunmaktadır. 

Gerçek ve tüzel kişilere borçlar hesabındaki 77.424 bin TL, Kurum’un 10 fabrika 
ve 2 işletmesi ile Genel Müdürlüğünün ticari faaliyetleri dolayısıyla çok sayıda gerçek 
ve tüzel kişiye olan borçlarıdır.  
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Kurumun 2016 yılında 2.908 bin TL bakiye veren yurtdışına borçlar hesabının 
tamamı yurt dışı çeşitli firmalardan ithal edilen tabanca fişek vb. çeşitli malzeme 
bedellerine aittir.  

Bc)Alınan depozito ve teminatlar: 
Alınan depozito ve teminatlar hesabındaki 4.481 bin TL muhtelif kuruluşlar ile 

gerçek ve tüzel kişilerden çeşitli ihale ve sağlanacak hizmetler karşılığında alınan 
depozito ve teminatları ifade etmektedir. 

C – Diğer borçlar :  
Diğer borçlar hesabındaki 4.591 bin TL’nin; 871 bin TL’si çeşitli istihkak 

alacaklarından personele ödenecek borçları, 3.720 bin TL’si diğer çeşitli borçları ifade 
etmektedir.  

Diğer çeşitli borçların; 1.339 bin TL’si mal, hizmet, hurda alımı ve yapım işinden 
muhtelif firmalara olan borçları, 407 bin TL’si doğalgaz ve elektrik borcu, 247 bin TL’si 
Kurum avukatları vekalet ücretinin dağıtılmamış olan kısmı, 103 bin TL’si sigorta 
borcu, kalan  1.620 bin TL’si de diğer muhtelif borçlara ilişkindir. 

D – Alınan avanslar: 
2016 yılında Kurum tarafından mamul satışları ve muhtelif projelerle ilgili olarak 

alınan avansların ayrıntısı aşağıdadır. 
   Tablo:70-Alınan Avanslar 

Sipariş avansları 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 
  1. Genel Yönetim  
      Kapsamındaki kamu İdareleri 207.998 45.201     (162.797)     
  2. Kamu İktisadi Teşebbüsleri 22 74              52. 
  3. Gerçek ve Tüzel Kişiler 37.809 36.948           (861)     
  4. Yurt Dışı 10.563 69.159        58.596      

Toplam 256.392 151.382     (105.010)     

Alınan avanslar bu dönem geçen yıla göre %41 oranında azalışla 151.382 bin TL 
olarak gerçekleşmiştir. 

Avans borçları sipariş tamamlandıkça ve teslimat gerçekleştikçe mahsup 
suretiyle kapatılmaktadır.  

F– Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler: 
Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler tutarı 14.419 bin TL olarak gerçekleşmiş 

olup bunun; 6.957 bin TL’si ödenecek vergi ve fonlara, 6.266 bin TL’si ödenecek sosyal 
güvenlik kesintilerine ve 1.196 bin TL’si ödenecek diğer yükümlülüklere ait 
bulunmaktadır. 

Kurum 2016 yılı faaliyet dönemini 887,6 bin TL dönem kârı ile kapatmış, ancak 
8.407 bin TL tutarındaki iştirak kazançları istisnası ve diğer istisnaların indirilmesi ve 
3.065 bin TL kanunen kabul edilmeyen giderlerin ilavesi sonucu 4.454 bin TL mali 
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bilanço zararı oluşmuştur. Dolayısıyla dönem sonunda kurumlar vergisi tahakkuk 
etmemiştir.  

Kurumun vergi yükümlülük ve ödemelerine ilişkin tabloya Raporun ekleri 
arasında (Ek:13) yer verilmiştir. 

G – Borç ve gider karşılıkları: 
Önceki dönem 21 bin TL bakiye veren borç ve gider karşılıkları hesabı, bu dönem 

mali zarar oluşması nedeniyle çalışmamıştır. 
H – Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları: 
Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları hesabında görülen 11.221 bin 

TL’nin tamamı gider tahakkuklarına ilişkin olup 8.381 bin TL’si işçi ücret ve 
giderlerine, 396 bin TL’si dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderlerine, 7 bin TL’si 
ilk madde ve malzeme giderlerine ve 1.867 bin TL’si gelecek aylara ait diğer giderlere 
aittir.  

I – Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar:  
Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar hesabında kayıtlı olan 3.196 bin TL’nin 

1.308 bin TL’si sayım ve tesellüm fazlalarına ve 1.773 bin TL’si ise Mühimmat 
Fabrikasının Hasandede Barut Deposunda meydana gelen patlama ile ilgili olarak Ekol 
Sigortadan alınan hasar tazminat bedeline, 115 bin TL’si de diğer kısa vadeli yabancı 
kaynaklara ait bulunmaktadır. 

Mühimmat fabrikasına ait Hasandede deposunda 2014 yılında meydana gelen 
patlama ile ilgili olarak sigorta şirketinden alınan 1.773 bin TL hasar tazminat bedelinin 
o dönem gelir yazılmayıp yeni depo yapımında kullanılmak üzere kısa vadeli yabancı 
kaynaklarda bekletildiği anlaşılmıştır.   

VUK 329 uncu maddesine göre, “alınan sigorta tazminatı ile zıyaa uğrayan 
malların yenilenmesi işin mahiyetine göre zaruri bulunur veya bu hususta işletmeyi 
idare edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa bu takdirde tazminat fazlası, 
yenileme giderlerini karşılamak üzere, pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl süre ile 
tutulabilir. Bu süre içinde kullanılmamış olan tazminat farkları kâra ilave olunur.” 
Hükmünü haizdir. Bu hüküm çerçevesinde işlem yapıldığı anlaşılmış olup 2016 yılı 
sonu itibarıyla bir yenilemenin olmadığı belirlenmiştir. Üç yılın sonunda bu konuda bir 
gelişme olmadığı takdirde söz konusu tutarın önceki dönem gelir ve kârları hesabına 
alınarak hesabın kapatılması gerekmektedir. Diğer yandan yenileme fonu olarak 
bekletilen meblağların 549-Yenileme fonu hesabında izlenmesi gerekmektedir.   

II – Uzun vadeli yabancı kaynaklar: 
Uzun vadeli yabancı kaynaklar geçen yıla göre %26,2 oranında artışla 420.061 

bin TL olarak gerçekleşmiş olup ayrıntısına hesap grupları itibarıyla aşağıda yer 
verilmiştir. 

A – Mali borçlar: 
Kurumun çeşitli projeler kapsamında SSM’den aldığı döviz cinsinden uzun 

vadeli kredilerin takip edildiği hesap 2016 yılında %16,6 oranında artışla 189.114 bin 
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vadeli kredilerin takip edildiği hesap 2016 yılında %16,6 oranında artışla 189.114 bin 

 

 
 

TL’ye yükselmiştir. 2016 yılında yeni kredi kullanımı söz konusu olmamasına karşın 
uzun vadeli mali borçlarda görülen artış döviz kur farklarından kaynaklanmıştır. 

Hesapta yer alan 189.114 bin TL’nin;  
79.120 bin TL’si Gazi Fişek Fabrikası’nın SSM’den 5,56 ve 7,62 fişek üretim 

projesi kapsamında aldığı 47 milyon ABD doları krediden 
bakiye kalan 22,5 milyon ABD dolarının, 

65.450 “   “ Barut Fabrikası’nın Küresel Barut Projesi için SSM’den 
aldığı18,6 milyon ABD Doları kredinin, 

23.740 “  “ Mühimmat Fabrikası’nın 25 mm mühimmat projesi yatırımları 
için SSM’den aldığı 18 milyon ABD Doları krediden bakiye 
kalan 7 milyon ABD dolarının, 

12.735 “  “ Barutsan Fabrikası’nın SSM’den Oleum ve Emülsiyon 
projeleri kapsamında aldığı 20 milyon ABD Doları krediden 
bakiye kalan 3,6 milyon ABD dolarının, 

8.069 “  “ Gazi Fişek Fabrikası’nın 20 mm’lik Fişek Üretim Projesi için 
SSM’den aldığı 3,6 milyon EURO krediden bakiye kalan 2,2 
milyon EURO’nun,  

yıl sonu TL karşılığını ifade etmektedir. 
B – Ticari borçlar: 
2016 yılı sonu itibarıyla 5.313 bin TL bakiyesi bulunan uzun vadeli ticari 

borçların, 5.061 bin TL’si gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlardan satışı sağlanacak çeşitli 
mal ve hizmetler karşılığında alınan depozito ve teminatlara, 252 bin TL’si ise çeşitli 
resmi daireler, EDAŞ ve çeşitli firmalara olan hurda malzeme bedellerine aittir. 

D – Alınan avanslar:  
Dönem sonunda 121.923 bin TL bakiye veren  alınan avanslar hesabının tamamı 

uzun vadeli sipariş avansları ile ilgili olup; 111.677 bin TL’si resmi dairelerden, 273 bin 
TL’si gerçek ve tüzel kişilerden, 9.973 bin TL’si ise yurt dışından alınan sipariş 
avanslarına ilişkindir.  

Resmi dairelerden alınan 111.677 bin TL tutarındaki avansların; 44.241 bin TL’si 
Genel Müdürlüğün çeşitli yıllara sari satış anlaşmaları kapsamında MSB’den aldığı 
avanslara, 49.298 bin TL’si Çankırı Silah Fabrikasınca 105 mm obüs projesi için 
SSM’den aldığı 14 milyon ABD doları’nın TL karşılığına, 7.017 bin TL’si Silah 
Fabrikası’nın MPT projesi için SSM’den aldığı 2 milyon ABD doları tutarındaki avansa, 
9.056 bin TL’si Silah fabrikasının MMT projesi için SSM den aldığı avansa ve 2.065 
bin TL’si Genel Müdürlüğün Jandarma Genel Komutanlığın’dan aldığı avansa ait 
bulunmaktadır. 

Gerçek ve tüzel kişilerden alınan 273 bin TL tutarındaki avanslar, Kapsül 
Fabrikası tarafından Aselsan A.Ş.’den Mikro Detanatör ve Mikro Piston ile Chaff Flare 
projesi için alınmıştır.  

Yurt dışından alınan 9.973 bin TL tutarındaki avansın tamamı, Suudi 
Arabistan’dan alınan 2.688 bin Euro avansın TL karşılığını göstermektedir. 
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E – Borç ve gider karşılıkları: 
Uzun vadeli borç ve gider karşılıkları hesabındaki 74.474 bin TL’nin; 56.965 bin 

TL’si 2016 yılında teslimi gereken MSB siparişi ürünlerin bir kısmının süresinde teslim 
edilememesi nedeniyle ilgili protokoller gereği ödenmesi zorunlu hale gelen gecikme 
cezaları için için ayrılan karşılıkları (33.745 bin TL’si Barutsan Roket ve Patlayıcı 
Fabrikası ve 23.220 bin TL’si Mühimmat Fabrikası’na ait), 16.116 bin TL’si dahili 
sigorta risk karşılıklarını, 1.393 bin TL’si Kurum aleyhine açılan davalar için sonucuna 
göre muhtemel zarara dönüşebilecek olan ceza ve tazminatların karşılıklarını 
göstermektedir. 

F – Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları: 
Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları hesabında yer alan 29.237  bin 

TL’nin tamamı Silah Fabrikasının MPT projesi ile ilgili gerçekleştirdiği maliyetlere ait 
bulunmaktadır. MPT projesi kapsamında seri üretim satış sözleşmesi henüz 
imzalanmadığı için bu proje kapsamında gerçekleştirilen giderler bu hesaba 
kaydedilmekte olup sözleşmenin imzalanmasından sonra satış maliyetlerine 
aktarılacaktır.  

III – Öz kaynaklar: 
Kurum öz kaynakları, geçen yıla göre %0,8 oranında oldukça düşük bir artışla 

1.003 bin TL’ye yükselmiştir. Öz kaynaklara hesap grupları itibarıyla aşağıda 
değinilmiştir. 

A - Ödenmiş sermaye: 
Dönem başında 600 milyon TL olan Kurum esas sermayesi Yüksek Planlama 

Kurulunun 19.12.2016 tarih ve 2016/T-27 sayılı kararı ile 675 milyon TL’ye 
yükseltilmiştir. Bunun 605 milyon TL’si TL’si ödenmiş durumdadır. 2016 yılında 
ödenmiş sermayeye Hazine tarafından nakden ödeme yoluyla 33 bin TL yapılan ilave 
yapılmıştır. Kurumun ödenmemiş sermaye tutarı 69.874 bin TL’dir. 

Raporun ilgili bölümlerinde değinildiği üzere, başta Çelikhane Projesi olmak 
üzere önemli projeler ve yeniden yapılanma çalışmaları yürüten Kurumun finansman 
ihtiyacının bulunduğu, mevcut durum itbariyle yeterli öz kaynak artışı sağlanamadığı, 
dönem sonuçlarının özellikle MSB ve EGM siparişlerinin zamanında yetiştirilememesi 
nedeniyle maruz kalınan gecikme cezaları sonucu olumsuz şekilde etkilendiği 
gözlenmektedir. Bu itibarla, Kurumun önemli projeleri ve faaliyetleri için ihtiyaç 
duyulan finansmanın karşılanmasını teminen öncelikle ödenmemiş sermayenin 
ödenmesi için gerekli girişimlerde bulunulması, diğer yandan yeniden yapılanma süreci 
ve ileriye dönük hedef ve politikalar dahilinde bir planlamaya dayalı olarak esas 
sermayenin artırılması hususu üzerinde durulmasında yarar görülmektedir.  

B – Sermaye yedekleri: 
2016 yıl sonu itibarıyla sermaye yedekleri hesabında geçen yıla göre herhangi bir 

değişiklik olmamıştır. Hesapta kayıtlı olan 15.399 bin TL’nin; 972 bin TL’si önceki 
yıllarda iştiraklerin dağıtılmayan kârlarından sermayelerine ilave edilen ve 2004 yılında 
da enflasyon düzeltmesine tabi tutulan kısmına, 14.427 bin TL’si de 2006 yılında 
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iştiraklerin enflasyon olumlu farklarını sermayelerine ilave etmeleri neticesinde, 
Kurum’a Mercedes-Benz Türk A.Ş.’den 3.552 bin TL ve Roketsan T.A.Ş.’den 10.875 
bin TL olarak verilen bedelsiz hisselere ait bulunmaktadır. 

C – Kâr yedekleri:  
Kurumun geçmiş dönem kârlarından ilgili mevzuat uyarınca ayırmış olduğu 

yedeklerin toplam tutarı 2016 yılında 381.809 bin TL’ye yükselmiş olup, bu tutarın; 
248.293 bin TL’si yasal yedekleri, 133.516 bin TL’si de olağanüstü yedekleri ifade 
etmektedir.  

F – Dönem net kârı: 
Önceki dönemi 41.398 bin TL dönem kârı ile kapatan Kurumun bu yıl ki dönem 

kârı %97,9 oranında gerileyerek 888 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Önemli ölçüdeki bu 
azalışın başlıca nedeni MSB ve EGM siparişlerinin zamanında yetiştirilememesi sonucu 
maruz kalınan gecikme cezalarıdır. Bu konudaki ayrıntılı değerlendirmelere ve dönem 
sonucunun oluşu ile ilgili açıklamalara Raporun “VI- Gelir Tablosu” bölümünde yer 
verilmiştir. 

Nazım hesaplar: 
Hesapta kayıtlı 461.489 bin TL’nin; 282.361  bin TL’si verilen teminat 

mektuplarına, 179.127 bin TL’si alınan teminat mektuplarına, bin TL’si de diğer nazım 
hesaplara aittir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

303Sayıştay   



 

 
 

VI. GELİR TABLOSU 
Kurum 2016 yılında, 655.769 bin TL satış maliyetine karşılık 1.139.367 bin TL 

net satış hâsılatı elde etmiş, 483.598 bin TL brüt satış kârı sağlamıştır. Bu tutardan 
274.739 bin TL’lik faaliyet giderlerinin indirilmesi sonucu 2016 yılı faaliyet kârı 
208.859 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

2016 yılında net satışlardaki artış (%18,2), satış maliyetlerindeki artışın (%20,5) 
gerisinde kalmış, ayrıca faaliyet giderleri de %20,7 oranında artış göstermiştir. Bu 
durum nedeniyle işletme faaliyetleri kârında önceki döneme göre meydana gelen artış 
%8,8 düzeyinde gerçekleşmiştir.   

Faaliyet kârı 208.859 bin TL olarak gerçekleşmekle birlikte, faaliyetlerle ilgili 
olarak elde edilen olağan ve olağan dışı gelir ve kârların ilavesi ve diğer olağan ve 
olağandışı gider ve zararların düşülmesiyle bu tutar önemli ölçüde gerileyerek 888 bin 
TL dönem kârına dönüşmüştür. Dönem kârında önceki yıla göre meydana gelen %97,9 
oranındaki bu gerilemenin başlıca nedeni MSB ve EGM siparişlerinin çeşitli nedenlerle 
geç tesliminden kaynaklanan gecikme cezalarıdır. 2016 yılında MSB’ye 25.200 bin TL 
ve EGM’ye 22 bin TL olmak üzere toplam 25.222 bin TL gecikme cezası ödenmiş; 
ayrıca 2016 yılında MSB’ye teslimi gereken ancak üretimi tamamlanamayan diğer bir 
kısım siparişler için de karşılık ayırmak suretiyle  56.965 bin TL gecikme cezası 
tahakkuk ettirilmiştir.  

Kurumun 2016 yılı faaliyetlerine ait gelir tablosu, önceki dönem değerleriyle 
karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo:71-Gelir ve giderler 

Gelir ve giderler 
Önceki Dönem                                 

Bin TL 
Cari Dönem                                     

Bin TL 
Fark                                      

Bin TL 
A- Brüt satışlar   968.804   1.143.981 175.177 
    1- Yurtiçi satışlar 706.809   772.601     
    2- Yurtdışı satışlar 261.995   371.380     
    3- Diğer gelirler           
B- Satış indirimleri (-)   4.930   4.614      (316)     
    1- Satıştan iadeler (-) 658   708     
    2- Satış iskontoları (-) 3.116   2.809     
    3- Diğer indirimler (-) 1.156   1.097     
C- Net satışlar   963.874   1.139.367 175.493 
D- Satışların maliyeti (-)   544.389   655.769 111.380 
    1- Satılan mamuller maliyeti (-) 321.956   352.612     
    2- Satılan ticari mallar maliyeti (-) 211.521   299.012     
    3- Satılan hizmet maliyeti (-) 5.797   2.229     
    4- Diğer satışların maliyeti 5115   1.916     

Brüt satış kârı   419.485   483.598 64.113 
E- Faaliyet giderleri (-)   227.505   274.739 47.234 
    1- Araştırma ve geliştirme giderleri (-) 16.669   15.394     
    2- Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 30.095   52.409     
    3- Genel yönetim giderleri (-) 180.741   206.936     

Faaliyet kârı veya zararı   191.980   208.859 16.879 
F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar   80.622   79.811      (810)     
    1- İştiraklerden temettü gelirleri 12.694   8.321     
    2- Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri           
    3- Faiz gelirleri 4.788   5.008     
    4- Komisyon gelirleri 199   248     
    5- Konusu kalmayan karşılıklar 1.302   86     
    6- Menkul kıymet satış kârları           
    7-Kambiyo kârları  61.494  65.202   
    8- Reeskont faiz gelirleri           
    9- Enflasyon düzeltmesi kârları           
   10- Diğer olağan gelir ve kârlar 145   946     
G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar   52.964   60.046 7.082 
    1- Komisyon giderleri (-) 823   1.085     
    2- Karşılık giderleri (-) 1.172   1.045     
    3- Menkul kıymet satış zararları (-)           
    4- Kambiyo zararları (-) 50.798   57.895     
    5- Reeskont faiz giderleri (-)           
    6- Enflasyon Düzeltmesi zararları (-)           
    7- Diğer olağan gider ve zararlar (-) 171   21     
H- Finansman giderleri   356   783 427 
    1- Kısa vadeli borçlanma giderleri (-) 356   783     
    2- Uzun vadeli borçlanma giderleri (-)           

Olağan kâr   219.282   227.840 8.558 
I- Olağan dışı gelir ve karlar   19.007   40.713 21.706 
    1- Önceki dönem gelir ve kârları 2.236   4.390     
    2- Diğer olağandışı gelir ve kârlar 16.771   36.322     
j- Olağan dışı gider ve zararlar   190.543   267.666 77.123 
    1- Çalışmayan kısım gider ve zararları (-) 142.954   144.267     
    2- Önceki dönem gider ve zararlar (-) 28.026   33.046     
    3- Diğer olağan dışı gider ve zararlar 19.563   90.353     

Dönem kârı veya zararı (-)   47.746   888 (46.858)     
K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıkları (-)   6.348    -  (6.348) 

Dönem net kârı veya zararı (-)   41.398   888 (40.510)     
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A - Brüt satışlar: 
Kurum 2016 yılında yaptığı satışlar sonucu geçen yıldan %18,1 oranında 175.177 

bin TL fazlasıyla 1.143.981 bin TL brüt satış geliri sağlamıştır. Brüt satış hasılatının 
%67,5 oranında 772.601 bin TL’si yurt içine, %32,5 oranında 371.380 bin TL’si yurt  
dışına yapılan satışlardan elde edilmiştir. 

B - Satış indirimleri (-): 
2016 yılı brüt satışlarından 4.614 bin TL tutarında indirim yapılmış olup, bu 

tutarın 708 bin TL’si satış iadelerini, 2.809 bin TL’si satış iskontolarını ve 1.097 bin 
TL’si diğer indirimleri ifade etmektedir.  

C - Net satışlar: 
Brüt satışlar tutarı 1.143.981 bin TL’den satış indirimleri 4.614  bin TL’nin 

düşülmesi sonucunda 1.139.367 bin TL net satış hasılatı gerçekleşmiştir. Bu hasılatın 
%42,3’ü gerçek ve tüzel kişilere, %32,5’i yurtdışına, %24,5’i resmi dairelere ve %0,7’si 
KİT’lere yapılan satışlardan elde edilmiştir. 

D - Satışların maliyeti (-): 
2016 yılında Kurum tarafından satışı gerçekleştirilen mamul ve hizmetlerin 

maliyeti geçen yıla göre %20,5 artışla  toplam 655.769 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 
Bunun; 352.612 bin TL’si satılan mamullerin maliyetine, 299.012 bin TL’si satılan ticari 
malların maliyetine, 2.229 bin TL’si hizmet satış maliyetlerine, 1.916 bin TL’si ise diğer 
çeşitli satışların maliyetine ait bulunmaktadır.  

- Brüt satış kârı: 
2016 yılı net satışlar tutarı 1.139.367 bin TL’den satış maliyetleri tutarı 655.769 

bin TL’nin düşülmesiyle 483.598 bin TL brüt satış kârına ulaşılmıştır. Brüt satış kârında 
geçen yıla göre %8,8 oranında artış kaydedilmiştir. 

E - Faaliyet giderleri (-): 
Kurumun esas faaliyetleri ile ilgili olup; üretim maliyetlerine doğrudan 

yüklenilemeyen dönemsel işletme giderlerinin tutarı geçen döneme göre %20,8 
oranında 47.234 bin TL artışla 274.739 bin TL’ye ulaşmıştır. Bu tutarın; 15.394 bin 
TL’si araştırma geliştirme giderlerini, 52.409 bin TL’si pazarlama, satış ve dağıtım 
giderlerini ve 206.936 bin TL’si genel yönetim giderlerini ifade etmektedir. Önceki yıla 
göre pazarlama, satış ve dağıtım giderleri %74,1 oranında, genel yönetim giderleri 
%14,5 oranında artarken, araştırma ve geliştirme giderleri %7,6 oranında azalmıştır. 
Raporun ilgili bölümlerinde değinildiği üzere Kurumun araştırma, geliştirme (AR-GE) 
faaliyetlerine ağırlık vermesi önem arz etmektedir. 

- Faaliyet kârı: 
2016 yılı brüt satış kârı 483.598 bin TL’den dönem faaliyetleri gideri 274.739 

bin TL’nin indirilmesi sonucunda 208.859 bin TL faaliyet kârı oluşmuştur. Faaliyet 
kârında önceki yıla göre %8,8 oranında artış sağlanmıştır. 
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A - Brüt satışlar: 
Kurum 2016 yılında yaptığı satışlar sonucu geçen yıldan %18,1 oranında 175.177 

bin TL fazlasıyla 1.143.981 bin TL brüt satış geliri sağlamıştır. Brüt satış hasılatının 
%67,5 oranında 772.601 bin TL’si yurt içine, %32,5 oranında 371.380 bin TL’si yurt  
dışına yapılan satışlardan elde edilmiştir. 

B - Satış indirimleri (-): 
2016 yılı brüt satışlarından 4.614 bin TL tutarında indirim yapılmış olup, bu 

tutarın 708 bin TL’si satış iadelerini, 2.809 bin TL’si satış iskontolarını ve 1.097 bin 
TL’si diğer indirimleri ifade etmektedir.  

C - Net satışlar: 
Brüt satışlar tutarı 1.143.981 bin TL’den satış indirimleri 4.614  bin TL’nin 

düşülmesi sonucunda 1.139.367 bin TL net satış hasılatı gerçekleşmiştir. Bu hasılatın 
%42,3’ü gerçek ve tüzel kişilere, %32,5’i yurtdışına, %24,5’i resmi dairelere ve %0,7’si 
KİT’lere yapılan satışlardan elde edilmiştir. 

D - Satışların maliyeti (-): 
2016 yılında Kurum tarafından satışı gerçekleştirilen mamul ve hizmetlerin 

maliyeti geçen yıla göre %20,5 artışla  toplam 655.769 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 
Bunun; 352.612 bin TL’si satılan mamullerin maliyetine, 299.012 bin TL’si satılan ticari 
malların maliyetine, 2.229 bin TL’si hizmet satış maliyetlerine, 1.916 bin TL’si ise diğer 
çeşitli satışların maliyetine ait bulunmaktadır.  

- Brüt satış kârı: 
2016 yılı net satışlar tutarı 1.139.367 bin TL’den satış maliyetleri tutarı 655.769 

bin TL’nin düşülmesiyle 483.598 bin TL brüt satış kârına ulaşılmıştır. Brüt satış kârında 
geçen yıla göre %8,8 oranında artış kaydedilmiştir. 

E - Faaliyet giderleri (-): 
Kurumun esas faaliyetleri ile ilgili olup; üretim maliyetlerine doğrudan 

yüklenilemeyen dönemsel işletme giderlerinin tutarı geçen döneme göre %20,8 
oranında 47.234 bin TL artışla 274.739 bin TL’ye ulaşmıştır. Bu tutarın; 15.394 bin 
TL’si araştırma geliştirme giderlerini, 52.409 bin TL’si pazarlama, satış ve dağıtım 
giderlerini ve 206.936 bin TL’si genel yönetim giderlerini ifade etmektedir. Önceki yıla 
göre pazarlama, satış ve dağıtım giderleri %74,1 oranında, genel yönetim giderleri 
%14,5 oranında artarken, araştırma ve geliştirme giderleri %7,6 oranında azalmıştır. 
Raporun ilgili bölümlerinde değinildiği üzere Kurumun araştırma, geliştirme (AR-GE) 
faaliyetlerine ağırlık vermesi önem arz etmektedir. 

- Faaliyet kârı: 
2016 yılı brüt satış kârı 483.598 bin TL’den dönem faaliyetleri gideri 274.739 

bin TL’nin indirilmesi sonucunda 208.859 bin TL faaliyet kârı oluşmuştur. Faaliyet 
kârında önceki yıla göre %8,8 oranında artış sağlanmıştır. 
  

 

 
 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar: 
Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar önceki döneme göre %1 oranında 

azalışla 79.811 bin TL olarak gerçekleşmiş olup ayrıntısına aşağıda değinilmiştir. 
1 - İştiraklerden temettü gelirleri: 
Kurum iştiraklerinin 2016 yılı kârlarından alınan temettü gelirleri geçen yıla göre 

%34,4 oranında azalışla 8.321 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutar, Roketsan 
A.Ş.'nin 2015 yılı kâr payına ait bulunmaktadır. 

3 - Faiz gelirleri: 
Faiz gelirleri bu dönem geçen yıla göre %4,6 oranında artışla 5.008 bin TL olarak 

gerçekleşmiştir. Bu tutarın; 4.999 bin TL’si banka mevduat faizlerine, 4 bin TL’si ticari 
işlem faizine ve 5 bin TL’si de diğer çeşitli kişi ve kuruluşlardan alınan faizlere aittir.  

4 - Komisyon gelirleri: 
248 bin TL olarak gerçekleşen komisyon gelirlerinin; 234 bin TL’si sigorta 

şirketlerinden alınan komisyon bedellerine, 14 bin TL’si de diğer hizmet 
komisyonlarına aittir. 

5 - Konusu kalmayan karşılıklar: 
Hesapta yer 86 bin TL’nin; 57 bin TL’si diğer dönen varlık karşılıklarına ve 29 

bin TL’si şüpheli diğer alacaklar karşılıklarına aittir. 
7 - Kambiyo kârları: 
2016 yılında lehte kur farklarından dolayı 65.202 bin TL kambiyo kârı 

oluşmuştur. Bunun; 58.519 bin TL’si bankalardaki vadeli döviz hesaplarına uygulanan 
kur farkına ait bulunmakta, kalan 6.683 bin TL kambiyo kârı ise Kurumun çeşitli 
projeler ve siparişler için döviz cinsinden almış olduğu avansların ve kredilerin kur 
farklarından kaynaklanmaktadır.  

10 - Diğer olağan gelir ve kârlar: 
Bu hesaptaki 946 bin TL lojman, yakıt, su gelirleri ile çeşitli firmalardan alınan 

kira bedelleri ve diğer olağan gelir ve karlara ait bulunmaktadır. 
G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar: 
Geçen yıla göre %13,4 oranında artışla 60.046 bin TL olarak gerçekleşen diğer 

faaliyetlerden olağan gider ve zararların ayrıntısına aşağıda değinilmiştir. 
1 - Komisyon giderleri: 
1.085 bin TL tutarındaki komisyon giderlerinin; 1.084 bin TL’si teminat 

mektuplarına verilen komisyonlara, bin TL’si de diğer komisyon giderlerine aittir. 
2 - Karşılık giderleri: 
Karşılık giderleri 1.045 bin TL olarak gerçekleşmiş olup bunun; 43 bin TL’si 

şüpheli ticari alacak karşılıklarına, 455 bin TL’si şüpheli diğer alacak karşılıklarına, 547 
bin TL’si de diğer dönen varlık karşılıklarına (muhtelif dava karşılıkları) aittir. 
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3 - Kambiyo zararları: 
Geçen yıla göre %14 oranında artışla 57.895 bin TL olarak gerçekleşen kambiyo 

zararlarının; 23.137 bin TL’si döviz hesaplarının kur farklarına, 18.966 bin TL’si 
SSM’den alınan uzun vadeli proje kredilerinin kur farklarına, 14.908 bin TL’si  proje 
kredileri kur farklarına, 884 bin TL’si alınan avansların kur farklarına aittir. 

4 - Diğer olağan gider ve zararlar: 
21 bin TL tutarındaki gider Hurda İşletmesine ait kira bedelidir. 
 H - Finansman giderleri: 
Finansman giderleri hesabında yer alan 783 bin TL’nin tamamı TCDD cari hesap 

faizlerinin zarar kaydına ilişkindir.  
- Olağan kâr: 
2016 yılı faaliyet kârı 208.859 bin TL’ye 79.811 bin TL diğer faaliyetlerden elde 

edilen gelir ve kârların ilavesi ve 60.046 bin TL diğer gider ve zararlar ile 783 bin TL 
finansman giderlerinin tenzili sonucu 227.840 bin TL olağan kâra ulaşılmıştır. Olağan 
kâr geçen yıla göre %3,9 oranında artış göstermiştir. 

I - Olağan dışı gelir ve kârlar: 
Kurumun normal ve olağan faaliyetlerinin dışında gerçekleşen faaliyetleri 

nedeniyle elde edilen gelirleri geçen yıla göre %114,2 oranında artışla 40.713 bin TL 
olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın; 4.390 bin TL’si önceki döneme ait gelir ve kârlara, 
36.322 bin TL’si diğer olağan dışı gelir ve kârlara ilişkindir. 

1 - Önceki dönem gelir ve kârları: 
Hesapta yer alan 4.390 bin TL, önceki faaliyet dönemlerine ait olup tahakkuku 

2016 yılında yapılan MPT işçilik ücreti geliri, kasa ve stok sayımıyla ilgili gelir ve 
kârlar, malzeme kullanım veya tedarikine ilişkin gelir ve kârlar, satışlar gibi muhtelif 
gelir ve kârları ifade etmektedir. 

2 - Diğer olağan dışı gelir ve kârlar: 
2016 yılında tahakkuku yapılan arızi nitelikteki gelir ve kârlar toplamı 36.322 bin 

TL olup bunun; 18.038 bin TL’si arsa satış geliri, 5.815 bin TL’si çeşitli firmalardan 
alınan tazminat ve ceza gelirleri, 2.472 bin TL’si lokal, kafeterya, büfe, Erdek dinlenme 
tesisi, kreş gibi sosyal tesislerden sağlanan gelirler, 1.282 bin TL’si Kurum 
lojmanlarında oturan personelden alınan lojman kira bedelleri, 1.005 bin TL’si tahsil 
edilen yemek bedelleri, 7.710 bin TL’si de kayda alınan muhtelif buluntu hurda 
malzeme bedeli, arızi satış kârları, çeşitli firmalara ait teminatların irat kaydı, şartname 
satış, kalibrasyon test bedeli gibi çeşitli olağandışı gelir ve kârları ihtiva etmektedir. 

J - Olağan dışı gider ve zararlar(-): 
Olağan dışı gider ve zararlar bu dönem geçen yıldan %40,5 oranında fazla olmak 

üzere 267.666 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Bunun; 144.267 bin TL’si çalışmayan 
kısım giderlerine, 33.046 bin TL’si önceki dönem gider ve zararlarına, 90.353 bin TL’si 
ise diğer olağan dışı gider ve zararlara aittir. Bir önceki yıla göre  çalışmayan kısım 
giderlerinde %0,9, önceki dönem gider ve zararlarında %17,9 oranında artış meydana 
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3 - Kambiyo zararları: 
Geçen yıla göre %14 oranında artışla 57.895 bin TL olarak gerçekleşen kambiyo 

zararlarının; 23.137 bin TL’si döviz hesaplarının kur farklarına, 18.966 bin TL’si 
SSM’den alınan uzun vadeli proje kredilerinin kur farklarına, 14.908 bin TL’si  proje 
kredileri kur farklarına, 884 bin TL’si alınan avansların kur farklarına aittir. 

4 - Diğer olağan gider ve zararlar: 
21 bin TL tutarındaki gider Hurda İşletmesine ait kira bedelidir. 
 H - Finansman giderleri: 
Finansman giderleri hesabında yer alan 783 bin TL’nin tamamı TCDD cari hesap 

faizlerinin zarar kaydına ilişkindir.  
- Olağan kâr: 
2016 yılı faaliyet kârı 208.859 bin TL’ye 79.811 bin TL diğer faaliyetlerden elde 

edilen gelir ve kârların ilavesi ve 60.046 bin TL diğer gider ve zararlar ile 783 bin TL 
finansman giderlerinin tenzili sonucu 227.840 bin TL olağan kâra ulaşılmıştır. Olağan 
kâr geçen yıla göre %3,9 oranında artış göstermiştir. 

I - Olağan dışı gelir ve kârlar: 
Kurumun normal ve olağan faaliyetlerinin dışında gerçekleşen faaliyetleri 

nedeniyle elde edilen gelirleri geçen yıla göre %114,2 oranında artışla 40.713 bin TL 
olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın; 4.390 bin TL’si önceki döneme ait gelir ve kârlara, 
36.322 bin TL’si diğer olağan dışı gelir ve kârlara ilişkindir. 

1 - Önceki dönem gelir ve kârları: 
Hesapta yer alan 4.390 bin TL, önceki faaliyet dönemlerine ait olup tahakkuku 

2016 yılında yapılan MPT işçilik ücreti geliri, kasa ve stok sayımıyla ilgili gelir ve 
kârlar, malzeme kullanım veya tedarikine ilişkin gelir ve kârlar, satışlar gibi muhtelif 
gelir ve kârları ifade etmektedir. 

2 - Diğer olağan dışı gelir ve kârlar: 
2016 yılında tahakkuku yapılan arızi nitelikteki gelir ve kârlar toplamı 36.322 bin 

TL olup bunun; 18.038 bin TL’si arsa satış geliri, 5.815 bin TL’si çeşitli firmalardan 
alınan tazminat ve ceza gelirleri, 2.472 bin TL’si lokal, kafeterya, büfe, Erdek dinlenme 
tesisi, kreş gibi sosyal tesislerden sağlanan gelirler, 1.282 bin TL’si Kurum 
lojmanlarında oturan personelden alınan lojman kira bedelleri, 1.005 bin TL’si tahsil 
edilen yemek bedelleri, 7.710 bin TL’si de kayda alınan muhtelif buluntu hurda 
malzeme bedeli, arızi satış kârları, çeşitli firmalara ait teminatların irat kaydı, şartname 
satış, kalibrasyon test bedeli gibi çeşitli olağandışı gelir ve kârları ihtiva etmektedir. 

J - Olağan dışı gider ve zararlar(-): 
Olağan dışı gider ve zararlar bu dönem geçen yıldan %40,5 oranında fazla olmak 

üzere 267.666 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Bunun; 144.267 bin TL’si çalışmayan 
kısım giderlerine, 33.046 bin TL’si önceki dönem gider ve zararlarına, 90.353 bin TL’si 
ise diğer olağan dışı gider ve zararlara aittir. Bir önceki yıla göre  çalışmayan kısım 
giderlerinde %0,9, önceki dönem gider ve zararlarında %17,9 oranında artış meydana 

 

 
 

gelirken, diğer olağan dışı gider ve zararlarda meydana gelen artış %361,9 oranında 
olmuştur. Gider grubunda yer alan giderlerin ayrıntısına geçen yıla göre meydana gelen 
önemli artışın nedenlerine aşağıda yer verilmiştir. 

1 - Çalışmayan kısım giderleri: 
Stratejik önemi nedeniyle sipariş alınamamasına rağmen açık ve kullanılır 

durumda tutulması gereken üretim hatları ile yeterli sipariş alınamaması nedeniyle 
kapasitenin altında çalışan üretim hatları dolayısıyla katlanılan çalışmayan kısım 
giderleri geçen yıla göre %0,9 oranında artışla 144.267 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 
Bu tutarın; 68.528 bin TL’si kullanılmayan kapasiteye ait genel üretim giderlerine, 
60.685 bin TL’si genel imal giderlerine, 15.054 bin TL’si de direkt işçilik giderlerine 
aittir. 

Çalışmayan kısım giderleri yüksek seviyede bulunmaktadır. Fabrikaların 
durumları tüm yönleriyle gözden geçirilerek kapasite kullanım düzeylerinin 
yükseltilmesi, bu amaçla Kurumun pazar payı ve piyasa gücünün artırılması önem 
arzetmektedir. Bu konuda gerekli pazar araştırmaları yapılarak müşteri portföyünün 
genişletilmesi, AR-GE çalışmalarına ağırlık verilmesi, ürün çeşitlendirme, geliştirme 
çalışmaları ile paydaşlarla ortak projeler yürütülmesi çabalarının geliştirilmesi yararlı 
görülmektedir.    

2 - Önceki dönem gider ve zararlar: 
Önceki dönemlere ait olan gider ve zararlar geçen yıla göre %17,9 oranında 

artışla 33.046 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Bunun; 18.275 bin TL’si emekli olan 
işçilerin kıdem tazminatlarına, 6.415 bin TL’si emekli olan sözleşmeli personelin ve 
memurların emekli ikramiyelerine, 3.495 bin TL’si memur ve sözleşmeli personelle 
ilgili geçmiş dönemlere ait kıdem, makam tazminatları, ölüm yardımı vb. giderlere, 
4.861 bin TL’si de malzeme tüketimi, imha edilen malzeme bedeli, emlak vergisi, icra 
vce dava giderleri gibi önceki dönemlere ait diğer muhtelif gider ve zararlara aittir. 

3 - Diğer olağan dışı gider ve zararlar: 
Diğer olağan dışı gider ve zararlar hesabı geçen yıla göre %361,9 oranında artışla 

90.353 bin TL’ye yükselmiştir. Bu tutarın; 82.261 bin TL’si MSB ve EGM’ye 
süparişlerin zamanında teslim edilememesi üzerine ödenen ve tahakkuk ettirilen 
gecikme cezalarını, 3.005 bin TL’si üretim sırasında bozulan işlere ait giderleri, 2.798 
bin TL’si kayıtlardan ihraç edilen maddi duran varlıklara ilişkin zarar kaydını, 1.251 bin 
TL’si fire bedelini, 609 bin TL’si hurdaya ayrılan, bozulan, imha edilen malzeme 
nedeniyle zarar kaydedilen tutarı, 134 bin TL’si dava sonucu ödenen iş kazası tazminat 
bedelini, 295 bin TL’sini de muhtelif diğer olağan dışı gider ve zararlar oluşturmaktadır. 

Bu dönem diğer olağandışı gider ve zararların yükselmesinde MSB ve EGM 
siparişlerinin üretimlerinde ortaya çıkan gecikme nedeniyle bu kurumlara ödenen 
gecikme cezaları önemli etken olmuştur. Söz konusu gecikme cezaları önceki yıllarda 
da meydana gelmiş olmakla birlikte bu dönem ödenen ve tahakkuk ettirilen gecikme 
cezaları önemli ölçüde yükselmiştir.  

2016 yılında MSB’ye 25.200 bin TL ve EGM’ye 22 bin TL olmak üzere toplam 
25.222 bin TL gecikme cezası ödenmiş; ayrıca 2016 yılında MSB’ye teslimi gereken 
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ancak üretimi tamamlanamayan diğer bir kısım siparişler için de karşılık ayırmak 
suretiyle  56.965 bin TL gecikme cezası tahakkuk ettirilmiştir. Tahakkuk ettrilen 
gecikme cezalarından 7.950 bin TL’lik kısmının Mayıs/2017 ayı itibarıyla kesinleştiği 
belirlenmiştir. 

2016 yılında ödenen 25.222 bin TL gecikme cezasının 24.215 bin TL tutarındaki 
ağırlıklı kısmının Mühimmat Fabrikasının nüfuz edici bomba, tank mühimmatı, tüfek 
bombası ve taarruz el bombası ve diğer bir kısım mühimmat üretimindeki gecikmeden 
kaynaklandığı, kalan 1.007 bin TL’lik kısmının Çankırı Silah, Kapsül, Silah ve Barutsan  
fabrikalarının otomatik bombaatar, har mühimmatı ve el bombası üretimine ilişkin 
olduğu belirlenmiştir. 

Karşılık ayırmak suretiyle tahakkuk ettirilen 56.965 bin TL’lik gecikme cezasının 
33.745 bin TL’lik kısmının Barutsan ve 23.220 bin TL’lik kısmının  Mühimmat 
Fabrikasının har, CNRA, tank, havan mühimmatları ve nüfuz edici bomba üretimine ait 
olduğu görülmüştür. 

Gecikme cezaları ile ilgili olarak Kurum bünyesinde komisyonlar kurulmakta ve 
rapor sonuçlarına göre kişisel sorumluluk bulunmayanlar gider ve zarar hesaplarına 
alınmaktadır. Önceki yıllara ait gecikme cezaları ile ilgili olarak kurulan komisyonların 
raporlarında kişisel sorumluluk tespitlerinin olmadığı görülmüştür. 2016 yılında da bu 
konuda iki ayrı komisyon raporunun düzenlendiği belirlenmiştir. Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı siparişi üretimin geç teslim edilmesi nedeniyle ödenen 3.376.432-TL 
gecikme cezası ile ilgili olarak 30.05.2016 tarihinde ve Kara Kuvvetleri komutanlığı 
siparişi üretimin geç teslim edilmesi nedeniyle ödenen 5.555.580-TL gecikme cezası ile 
ilgili olarak  da 05.09.2016 tarihinde üç kişilik müşavir komisyon tarafından inceleme 
raporu düzenlenmiştir. Raporlarda kişisel sorumluluk öngörülmediği belirlenmiştir. 

2016 yılına ilişkin gecikme cezaları ile ilgili incelemeler yıl sonu itibarıyla 
tümüyle bitmemiş olmakla birlikte, kesinleşen raporlar dikkate alınarak, MKE Yönetim 
Kurulunun 31.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararıyla, kişisel sorumluluklar saklı kalmak 
kaydıyla, mali tabloların gerçeği yansıtması, ihtiyatlılık ve dönemsellik ilkesi gereği 
2016 yılına ait gecikme cezalarının sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi, çıkacak rapor 
sonuçlarına göre bilahare muhasebe kayıt düzeltmelerinin yapılması uygun 
bulunmuştur. Bu konuda, komisyon çalışmalarının yılı içerisinde tamamlanarak gerekli 
işlemlerin yürütülmesi sağlanmalıdır. Diğer yandan gecikme cezaları konusunun 
incelenmek üzere MKE Teftiş Kuruluna da intikal ettirildiği, Mayıs/2017 ayı itibarıyla 
incelemelerin devam ettiği belirlenmiştir. 

MSB ve EGM’ye ödenen gecikme cezalarının nedenleri irdelendiğinde; dipten 
yanma ünitesi, çelik bilye, gövde malzemesi, kovan, tapa ve diğer muhtelif 
malzemelerin tedarikinden kaynaklanan gecikmelerin ve yaşanan sorunların üretim 
faaliyetlerini önemli ölçüde olumsuz etkilediği, kısmen de tezgah arızası ve fabrika 
üretimindeki çeşitli aksaklıkların bu konuda etkili olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Malzeme tedarikindeki gecikmelerde ve üretimdeki aksamalarda; siparişin 
alınmasından sonra tedarike başlanması nedeniyle ihale süreçlerinin uzayabilmesi, 
çeşitli mücbir sebeplerden dolayı tedarikin gecikmesi, özellikle son zamanlarda dış alım 
konusu malzemelerde yurt dışı firmaların kendi ülkelerinin uyguladığı bir kısım 
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ancak üretimi tamamlanamayan diğer bir kısım siparişler için de karşılık ayırmak 
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politikalar sonucu mal satmaktan imtina etmeleri, yurt içinde bazı alt yüklenicilerin 
yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemeleri gibi muhtelif sebepler etken 
olmaktadır.    

Gecikme cezaları esasen önceki yıllardan beri devam eden bir sorun niteliğinde 
bulunmaktadır. Ancak bu dönem ceza miktarları önemli boyutlara ulaşmıştır. Son beş 
yıl itibarıyla ele alındığında; 2012 yılında 6,6 milyon TL olan gecikme cezası tutarının, 
2013 yılında 2,5 milyon TL, 2014 yılında 739 bin TL olduğu, 2015 yılında 11,8 milyon 
TL’ye yükseldiği, 2016 yılında ise toplamda 82,3 milyon TL’ye ulaştığı belirlenmiştir. 
Dolayısıyla bu konu üzerinde önemle durulması gerekli bulunmaktadır. 

Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü siparişi silah ve 
mühimmata ait malzeme, komple ve alt komplelerin yurtiçinden/yurtdışından 
tedarikinde yaşanan gecikme ve sorunlar başta olmak üzere çeşitli sebeplerle üretimin 
zamanında tamamlanamaması ve geç teslimat  nedeniyle her yıl gecikme cezalarına 
maruz kalındığı, 2016 yılında Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü’ne bu nedenlerle ödenen ve tahakkuk ettirilen gecikme cezası tutarının 
toplamda 82.186.997-TL’ye ulaştığı hususu üzerinde önemle durularak; bu konudaki 
aksaklıkların giderilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması, MSB ve EGM ile 
yapılan sipariş protokollerinde yer alan mücbir sebepler maddesinin, yaşanan 
gecikmelere neden olan hususları da kapsayacak şekilde genişletilmesi, malzeme tedarik 
sürelerinin kısaltılması hususu ile yurt dışı malzemelerin alternatif tedarik ve yerli 
üretim imkanlarının tüm yönleriyle araştırılması, fabrikaların kendi bünyesinden 
kaynaklanan aksamaların önüne geçilmesi için üniteler arasında daha etkin bir 
koordinasyon ve planlama ile verimlilik artışının sağlanması önerilir. 

Dönem kârı: 
Kurum 2016 yılı faaliyet dönemini geçen yıldan %98,1 oranında düşük olmak 

üzere 888 bin TL dönem kârı ile kapatmıştır. Dönem kârında ortaya çıkan bu önemli 
azalmanın başlıca nedeni, yukarda değinildiği üzere MSB ve EGM’ye 2016 yılında 
teslimi gereken bir kısım siparişlerin teslim edilememesi nedeniyle katlanılan gecikme 
cezalarındaki artıştır.  

K - Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları(-) : 
2016 yılı faaliyetleri sonucunda 888 bin TL ticari kâr oluşmasına rağmen, iştirak 

kazançları istisnası ve kanunen kabul edilmeyen giderler esas alınarak hazırlanan mali 
bilanço sonucunda zarar oluştuğundan kurumlar vergisi hesaplanmamış, dolayısıyla 
dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılığı ayrılmamıştır.  

- Dönem net kârı: 
2016 yılında dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılığı 

ayrılmadığından, 888 bin TL tutarındaki dönem kârı aynı zamanda dönem net kârıdır. 
Sonuç: 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun 2016 yılı bilançosu ve 887.587,69 

Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.  
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1. Organizasyon şeması, 
2. Personelin teşkilat içinde dağılımı, 
3. Memur ve sözleşmeli personelin hareketini gösterir çizelgeler, 
4. İşçi hareketini gösterir çizelgeler, 
5. İşçilerin işyerlerine dağılımı, 
6. Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı, 
7. Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı, 
8. Fon akım Tablosu, 
9. Nakit akım tablosu, 
10. Kuruluşun GSMYH’ya katkısı, 
11. Dış ödemeler dengesine etki çizelgesi, 
12. Finansman giderleri, 
13. Vergiler, 
14. MKEK’nin 31.12.2016 tarihli bilançosu ve dipnotları, 
15. MKEK’nin 2016 yılı gelir tablosu ve dipnotları, 
16. Kâr dağıtım tablosu, 
17. Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin listesi 
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Sayıştay   



 

 

                                               Personelin teşkilat içindeki dağılımı                                                 (Ek: 2) 
  2015 Çalışan Kişi 2016 Çalışan Kişi 

Üniteler Memur Sözleş-
meli 

İşçi Toplam Memur Sözleş-
meli 

İşçi Toplam 

A. Merkez Teşkilatı                 
1. Genel Müdürlük 6 1  7 6 1  7 
2. Özel Kalem Şb.Md.lüğü 
ve Yönetim Kurulu Bürosu 2 3  5 2 2  4 
3. Müşavirler 13    13 11   11 
4. Teftiş Kurulu Başkanlığı 19 1  20 20 3  23 
5. Hukuk Müşavirliği 4 10  14 3 11  14 
6. Yönetim Bilgi Sis.D.Bşk. 4 27  31 4 36  40 
7. Yatırım Planlama D.Bşk. 5 43  48 6 43  49 
8. Ür.Ynt. ve 
Müh.Hzm.Dai.Bşk. 10 26  36 10 27  37 
9. AR-GE ve Tek.Dai.Bşk. 6 34  40 8 34  42 
10. Mali İşl.D.Bşk. 4 28  32 5 25  30 
11. İnsan Kaynakları 
Dai.Bşk. 10 34  44 8 40  48 
12. İdari Hiz.D.Bşk. 6 67  73 6 72  78 
14. İkmal Dai.Bşk. 6 40  46 5 39  44 
15. Paz.ve İhr.D.Bşk. 13 101  114 12 102  114 
16. İşletme ve İştirakler D. 
Bşk. 4 11  15 4 12  16 

     Toplam (A) 112 426   538 110 447  557 
B. Taşra teşkilatı            
1. Hurda İşletmesi 
Müdürlüğü 28 387 15 430 22 393 7 422 
2. Roket ve Patlayıcı Fab. 
Müd.ğü 15 190 247 452 15 203 248 466 
3. Gazi Fişek Fab. 
Müdürlüğü 16 172 511 699 16 176 502 694 
4. Kapsül Fab. Müdürlüğü 15 94 149 258 16 71 141 228 
5.Makine ve Maske 
Fab.Müd.ğü 17 80 76 173 15 77 79 171 
6. Çankırı Silah 
Fab.Müd.ğü 8 100 197 305 8 96 203 307 
7. Ağır Silah ve Çelik Fab. 
Müd.ğü 18 111 251 380 19 114 243 376 
8. Mühimmat Fab. 
Müdürlüğü 21 358 669 1.048 18 386 638 1.042 
9. Barut Fab.Müdürlüğü 12 103 129 244 12 108 131 251 
10. Pirinç Fab. Müdürlüğü 13 67 185 265 13 69 178 260 
11. Silah Fab. Müdürlüğü        14 165 411 590 11 130 419 560 
12. Destek Tesisleri İşl. 
Müd.ğü 11 70 85 166 12 74 83 169 

             Toplam (B) 188 1.897 2.925 5.010 177 1.897 2.872 4.946 
Genel Toplam (A+B) 300 2.323 2.925 5.548 287 2.344 2.872 5.503 

 
  

Sayıştay   



 

 

                                               Personelin teşkilat içindeki dağılımı                                                 (Ek: 2) 
  2015 Çalışan Kişi 2016 Çalışan Kişi 

Üniteler Memur Sözleş-
meli 

İşçi Toplam Memur Sözleş-
meli 

İşçi Toplam 

A. Merkez Teşkilatı                 
1. Genel Müdürlük 6 1  7 6 1  7 
2. Özel Kalem Şb.Md.lüğü 
ve Yönetim Kurulu Bürosu 2 3  5 2 2  4 
3. Müşavirler 13    13 11   11 
4. Teftiş Kurulu Başkanlığı 19 1  20 20 3  23 
5. Hukuk Müşavirliği 4 10  14 3 11  14 
6. Yönetim Bilgi Sis.D.Bşk. 4 27  31 4 36  40 
7. Yatırım Planlama D.Bşk. 5 43  48 6 43  49 
8. Ür.Ynt. ve 
Müh.Hzm.Dai.Bşk. 10 26  36 10 27  37 
9. AR-GE ve Tek.Dai.Bşk. 6 34  40 8 34  42 
10. Mali İşl.D.Bşk. 4 28  32 5 25  30 
11. İnsan Kaynakları 
Dai.Bşk. 10 34  44 8 40  48 
12. İdari Hiz.D.Bşk. 6 67  73 6 72  78 
14. İkmal Dai.Bşk. 6 40  46 5 39  44 
15. Paz.ve İhr.D.Bşk. 13 101  114 12 102  114 
16. İşletme ve İştirakler D. 
Bşk. 4 11  15 4 12  16 

     Toplam (A) 112 426   538 110 447  557 
B. Taşra teşkilatı            
1. Hurda İşletmesi 
Müdürlüğü 28 387 15 430 22 393 7 422 
2. Roket ve Patlayıcı Fab. 
Müd.ğü 15 190 247 452 15 203 248 466 
3. Gazi Fişek Fab. 
Müdürlüğü 16 172 511 699 16 176 502 694 
4. Kapsül Fab. Müdürlüğü 15 94 149 258 16 71 141 228 
5.Makine ve Maske 
Fab.Müd.ğü 17 80 76 173 15 77 79 171 
6. Çankırı Silah 
Fab.Müd.ğü 8 100 197 305 8 96 203 307 
7. Ağır Silah ve Çelik Fab. 
Müd.ğü 18 111 251 380 19 114 243 376 
8. Mühimmat Fab. 
Müdürlüğü 21 358 669 1.048 18 386 638 1.042 
9. Barut Fab.Müdürlüğü 12 103 129 244 12 108 131 251 
10. Pirinç Fab. Müdürlüğü 13 67 185 265 13 69 178 260 
11. Silah Fab. Müdürlüğü        14 165 411 590 11 130 419 560 
12. Destek Tesisleri İşl. 
Müd.ğü 11 70 85 166 12 74 83 169 

             Toplam (B) 188 1.897 2.925 5.010 177 1.897 2.872 4.946 
Genel Toplam (A+B) 300 2.323 2.925 5.548 287 2.344 2.872 5.503 

 
  

 

 

 
Memur  ve sözleşmeli personelin hareketini gösterir çizelge 

    (Ek: 3) 

         

  Memurlar Sözleşmeli 
Personel 

Giriş  ve  çıkışlar 2015 2016 2015 2016 
 Yılbaşı  mevcudu 289 300 2.235 2.323 
 Yıl  içinde  giren 47 8 255 172 
 Yıl  içinde çıkan  36 21 167 151 
 Yıl sonu mevcudu 300 287 2.323 2.344 

         

  Memurlar Sözleşmeli 
Personel 

Giriş   şekli  2015 2016 2015 2016 
 Açıktan tayin   1  234 166 
 Başka kuruluşlardan nakil 1 1     
 Memuriyetten sözleşmeli  statüye geçiş     1 1 
 Sözleşmeden memuriyete geçiş 45 6     
 Askerlik dönüşü     17 5 
 Seçimler nedeniyle tekrar gör.başlayan 1   2   
 Diğer (Mahkeme Kararı ile)     1   

Toplam 47 8 255 172 

     

  Memurlar Sözleşmeli 
Personel 

Ayrılış  nedenleri 2015 2016 2015 2016 
 İstifa 1 1 32 43 
 Başka kuruluşa nakil   2      
 Emeklilik 29 16 74 63 
 Memuriyetten sözleşmeli statüye geçiş 1 1     
 Sözleşmeden memuriyete geçiş     45 6 
 Ölüm 4 1 3 4 
 Sözleşme feshi         
 Seçimler nedeniyle istifa 1   2   
 Askere giden     9 12 
 Diğer     2 23 

Toplam 36 21 167 151 
 
  

Sayıştay   



 

 

 
 

İşçi hareketini gösterir çizelge 
   (Ek:4) 

Giriş ve Çıkışlar 
2015 2016 
Kişi Kişi 

Yıl başı mevcudu 3.023 2925 
Yıl içinde giren 70 152 
Yıl içinde çıkan (-) 168 205 
Yıl sonu mevcudu 2.925 2.872 

   

Giriş Şekli 
2015 2016 
Kişi Kişi 

Açıktan tayin 49 124 
Geçici işçilerin daimi kadroya geçirilmesi    
Naklen tayin    
Askerlik dönüşü 18 28 
Göreve iade (Sendika görevinin sona ermesi) 3  
Başkaca nedenler (Mahkeme kararı)    

Toplam 70 152 

   

Ayrılış nedenleri 
2015 2016 
Kişi Kişi 

Emeklilik 116 142 
Askere alınma 31 15 
Ölüm 5 3 
Kendi isteği ile ayrılma(Tensikat,İstifa) 13 13 
İşten çıkarma (fesih) 2 31 
Geçici ve mevsimlik işçilerin ayrılması    
Memur veya sözleşmeli statüye geçme    
Başkaca nedenler (Sendika görevlisi) 1 1 

Toplam 168 205 
 
  

Sayıştay   



 

 

 
 

İşçi hareketini gösterir çizelge 
   (Ek:4) 

Giriş ve Çıkışlar 
2015 2016 
Kişi Kişi 

Yıl başı mevcudu 3.023 2925 
Yıl içinde giren 70 152 
Yıl içinde çıkan (-) 168 205 
Yıl sonu mevcudu 2.925 2.872 

   

Giriş Şekli 
2015 2016 
Kişi Kişi 

Açıktan tayin 49 124 
Geçici işçilerin daimi kadroya geçirilmesi    
Naklen tayin    
Askerlik dönüşü 18 28 
Göreve iade (Sendika görevinin sona ermesi) 3  
Başkaca nedenler (Mahkeme kararı)    

Toplam 70 152 

   

Ayrılış nedenleri 
2015 2016 
Kişi Kişi 

Emeklilik 116 142 
Askere alınma 31 15 
Ölüm 5 3 
Kendi isteği ile ayrılma(Tensikat,İstifa) 13 13 
İşten çıkarma (fesih) 2 31 
Geçici ve mevsimlik işçilerin ayrılması    
Memur veya sözleşmeli statüye geçme    
Başkaca nedenler (Sendika görevlisi) 1 1 

Toplam 168 205 
 
  

 

 

 
                                    İşçilerin iş yerlerine dağılımı   
                                    Hurda İşletmesi Müdürlüğü  (Ek:5/a) 

İş yerleri 

Norm 2015 2016 
Kadro Program Yıl sonu Program Yıl sonu 

  sayı kişi sayı kişi 
A- Esas işletmeler:          
1- Kırıkkale Hurda Müd.ğü   13 7   
2- Aliağa Hurda Müd.ğü   12 8 7 7 
3- Seymen Hurda Müd.ğü   2     
              Toplam (A)   27 15 7 7 
B- Yardımcı işletmeler:         
              Toplam (B)           
C- İdari servisler:         
1- İdari İşler Müd.ğü         
2- Hurda Tedarik Müd.ğü         
3- Ticaret Müd.ğü         
4- Mali İşler Müd.ğü         
5- Üretim ve Müh.Hiz.Müd.ğü         
              Toplam (C)           
              Genel toplam   27 15 7 7 

 
 
 

                 Barutsan Roket ve Patlayıcı Fab. Müdürlüğü   (Ek:5/b) 

İş yerleri 

Norm 2015 2016 
Kadro Program Yıl sonu Program Yıl sonu 

  sayı kişi sayı kişi 
A- Esas işletmeler:          
1- Patlayıcı atölyeleri   94 79 94 79 
2- Roket atölyeleri   81 71 73 65 

              Toplam (A)   175 150 167 144 
B- Yardımcı işletmeler:        
1- Kalite Güvence Müd.ğü   32 30 34 28 
2- Bakım Onarım Müd.ğü   34 31 60 54 
3- Destek Tesislri Müdürlüğü   26 22 5 4 

              Toplam (B)   92 83 99 86 
C- İdari servisler:        
1- Pazarlama Satış Müd.ğü   2 2 2 2 
2- Tek. Emniyet Müd.ğü   2 0 2 2 
3- Tedarik Müd.ğü   8 6 7 7 
4- İdari İşler Müd.ğü   6 6 8 7 

              Toplam (C)   18 14 19 18 
              Genel toplam   285 247 285 248 

 
 

Sayıştay   



 

 

                       Gazi Fişek Fab. Müdürlüğü   (Ek:5/c)  

İş yerleri 

Norm 2015 2016 
Kadro Program Yıl sonu Program Yıl sonu 
  sayı kişi sayı kişi 

A- Esas işletmeler:           
1- Fişek atölyeleri   240 205 239 202 
2- Tb. Fişek atölyeleri   152 121 152 127 
3- Kap. Acz. atölyeleri   68 56 68 54 

              Toplam (A)   460 382 459 383 
B- Yardımcı işletmeler:         
1- Kalite Güvence Müd.ğü   44 36 44 35 
2- Bakım Onarım Müd.ğü   70 59 69 53 

              Toplam (B)   114 95 113 88 
C- İdari servisler:         
1- AR-GE Müd.ğü   10 8 11 7 
2- Üretim ve Müh. Hiz. Müd.ğü   4 4 4 4 
3- Ticaret Müd.ğü   7 7 8 7 
4- İdari İşler Müd.ğü   17 15 17 13 
5- Mali İşler Müd.ğü         

              Toplam (C)   38 34 40 31 
              Genel toplam   612 511 612 502 

 
                         Kapsül Fab. Müdürlüğü   (Ek:5/d) 

İş yerleri 

Norm 2015 2016 
Kadro Program Yıl sonu Program Yıl sonu 
  sayı kişi sayı kişi 

A- Esas işletmeler:           
1- Kapsül atölyeleri   42 31 42 26 
2- Proteknik Atölyesi   15 10 15 9 
3- Terkip ve İmla Atölyesi   15 11 15 11 
4- Ecza Atölyesi   7 5 7 5 
5- Metal Aksam Atölyesi   10 6 8 6 
6- Chaff Atölyesi   8 11 11 8 
7- Flare Atölyesi   21 16 18 19 

              Toplam (A)   118 90 116 84 
B- Yardımcı işletmeler:         
1- Kalite Güvence Müd.ğü   17 15 18 14 
2- Bakım Onarım Müd.ğü   30 27 29 26 

              Toplam (B)   47 42 47 40 
C- İdari servisler:         
1- AR-GE Müd.ğü   4 3 4 3 
2- Müh. Hiz. Müd.ğü   1 1 1 1 
3- Teknik Emniyet Müd.ğü   3 3 3 3 
4- Ticaret Müd.ğü   6 6 8 7 
5- İdari İşler Müd.ğü   4 4 4 3 

              Toplam (C)   18 17 20 17 
              Genel toplam   183 149 183 141 

Sayıştay   



 

 

                       Gazi Fişek Fab. Müdürlüğü   (Ek:5/c)  

İş yerleri 

Norm 2015 2016 
Kadro Program Yıl sonu Program Yıl sonu 
  sayı kişi sayı kişi 

A- Esas işletmeler:           
1- Fişek atölyeleri   240 205 239 202 
2- Tb. Fişek atölyeleri   152 121 152 127 
3- Kap. Acz. atölyeleri   68 56 68 54 

              Toplam (A)   460 382 459 383 
B- Yardımcı işletmeler:         
1- Kalite Güvence Müd.ğü   44 36 44 35 
2- Bakım Onarım Müd.ğü   70 59 69 53 

              Toplam (B)   114 95 113 88 
C- İdari servisler:         
1- AR-GE Müd.ğü   10 8 11 7 
2- Üretim ve Müh. Hiz. Müd.ğü   4 4 4 4 
3- Ticaret Müd.ğü   7 7 8 7 
4- İdari İşler Müd.ğü   17 15 17 13 
5- Mali İşler Müd.ğü         

              Toplam (C)   38 34 40 31 
              Genel toplam   612 511 612 502 

 
                         Kapsül Fab. Müdürlüğü   (Ek:5/d) 

İş yerleri 

Norm 2015 2016 
Kadro Program Yıl sonu Program Yıl sonu 
  sayı kişi sayı kişi 

A- Esas işletmeler:           
1- Kapsül atölyeleri   42 31 42 26 
2- Proteknik Atölyesi   15 10 15 9 
3- Terkip ve İmla Atölyesi   15 11 15 11 
4- Ecza Atölyesi   7 5 7 5 
5- Metal Aksam Atölyesi   10 6 8 6 
6- Chaff Atölyesi   8 11 11 8 
7- Flare Atölyesi   21 16 18 19 

              Toplam (A)   118 90 116 84 
B- Yardımcı işletmeler:         
1- Kalite Güvence Müd.ğü   17 15 18 14 
2- Bakım Onarım Müd.ğü   30 27 29 26 

              Toplam (B)   47 42 47 40 
C- İdari servisler:         
1- AR-GE Müd.ğü   4 3 4 3 
2- Müh. Hiz. Müd.ğü   1 1 1 1 
3- Teknik Emniyet Müd.ğü   3 3 3 3 
4- Ticaret Müd.ğü   6 6 8 7 
5- İdari İşler Müd.ğü   4 4 4 3 

              Toplam (C)   18 17 20 17 
              Genel toplam   183 149 183 141 

 

 

 
                            Makine ve Maske Fab. Müdürlüğü  (Ek:5/e)  

İş yerleri 

Norm 2015 2016 
Kadro Program Yıl sonu Program Yıl sonu 
  sayı kişi sayı kişi 

A- Esas işletmeler:          
1- Makine Atölyesi   10 9 7 8 
2- Çelik Çekirdek Atölyesi   13 6 7 5 
3- Maske Malzeme Atölyesi   49 39 49 40 

              Toplam (A)   72 54 63 53 
B- Yardımcı işletmeler:         
1- Kalite Güvence Müd.ğü   8 8 14 10 
2- Bakım Onarım Müd.ğü   17 12 17 12 

              Toplam (B)   25 20 31 22 
C- İdari servisler:         
1- İdari İşler Müd.ğü (Garaj, yemekhane)   2 2 5 4 

              Toplam (C)   2 2 5 4 
              Genel toplam   99 76 99 79 

 
 
 

                       Çankırı Silah Fab. Müdürlüğü  (Ek:5/f) 

İş yerleri 

Norm 2015 2016 
Kadro Program Yıl sonu Program Yıl sonu 
  sayı kişi sayı kişi 

A- Esas işletmeler:           
1- Mekanik İşlem Atölyesi          
2- Silah Aksam ve Üretim Atölyesi   218 143 209 143 
3- Isıl ve Yüzey İşlem Atölyesi         
4- Montaj Atölyesi         
5- Bileme Atölyesi   8 8 8 8 

              Toplam (A)   226 151 217 151 
B- Yardımcı işletmeler:         
1- Kalite Güvence Müd.ğü   24 16 32 21 
2- Bakım Onarım Müd.ğü   31 26 31 26 
3- Diğer   4 4 5 5 

              Toplam (B)   59 46 68 52 
C- İdari servisler:         
1- İdari İşler Müd.ğü          

              Toplam (C)         
              Genel toplam   285 197 285 203 

 
  

Sayıştay   



 

 

 
                            Ağır Silah ve Çelik Fab. Müdürlüğü  (Ek:5/g) 

İş yerleri 

Norm 2015 2016 
Kadro Program Yıl sonu Program Yıl sonu 

  sayı kişi sayı kişi 
A- Esas işletmeler:           
1- Çelikhane   30 26 29 28 
2- ESU Atölyesi   3 3 3 3 
3- 3000 Tonluk pres   18 16 19 15 
4- GFM Atölyesi   9 6 10 8 
5- Küçük Pres ve Çekiç Atölyesi   6 5 5 4 
6- Sulama ve Isıl İşlem Atölyesi   7 7 7 7 
7- Mekanik Atölye   123 99 122 97 
8- TAM Atölyesi   10 7 7 4 

              Toplam (A)   206 169 202 166 
B- Yardımcı işletmeler:         
1- Üretim Yönetimi         
2- Kalite Güvence Müd.ğü   20 19 22 19 
3- Bakım Onarım Müd.ğü   68 56 69 51 
4- Taşıma Çekme         

              Toplam (B)   88 75 91 70 
C- İdari servisler:         
1- Ticaret Müd.ğü   7 7 8 7 
2- Pazarlama Satış Dağıtım Müd.ğü         
3- İdari İşler Müd.ğü         

              Toplam (C)   7 7 8 7 
              Genel toplam   301 251 301 243 

 
 

                           Barut Fab. Müdürlüğü  (Ek:5/h) 

İş yerleri 

Norm 2015 2016 
Kadro Program Yıl sonu Program Yıl sonu 

  sayı kişi sayı kişi 
A- Esas işletmeler:         
1- Üretim Müd.ğü   99 68 99 72 

              Toplam (A)   99 68 99 72 
B- Yardımcı işletmeler:        
1- Kalite Güvence Müd.ğü  18 17 18 16 
2- Bakım Onarım Müd.ğü   44 37 44 36 

              Toplam (B)   62 54 62 52 
C- İdari servisler:        
1- AR-GE Müd.ğü  1 1 1 1 
2- Tedarik Müd.ğü  6 4 6 4 
3- İdari İşler Müd.ğü  2 2 2 2 

              Toplam (C)   9 7 9 7 
              Genel toplam   170 129 170 131 

  

Sayıştay   



 

 

 
                            Ağır Silah ve Çelik Fab. Müdürlüğü  (Ek:5/g) 

İş yerleri 

Norm 2015 2016 
Kadro Program Yıl sonu Program Yıl sonu 

  sayı kişi sayı kişi 
A- Esas işletmeler:           
1- Çelikhane   30 26 29 28 
2- ESU Atölyesi   3 3 3 3 
3- 3000 Tonluk pres   18 16 19 15 
4- GFM Atölyesi   9 6 10 8 
5- Küçük Pres ve Çekiç Atölyesi   6 5 5 4 
6- Sulama ve Isıl İşlem Atölyesi   7 7 7 7 
7- Mekanik Atölye   123 99 122 97 
8- TAM Atölyesi   10 7 7 4 

              Toplam (A)   206 169 202 166 
B- Yardımcı işletmeler:         
1- Üretim Yönetimi         
2- Kalite Güvence Müd.ğü   20 19 22 19 
3- Bakım Onarım Müd.ğü   68 56 69 51 
4- Taşıma Çekme         

              Toplam (B)   88 75 91 70 
C- İdari servisler:         
1- Ticaret Müd.ğü   7 7 8 7 
2- Pazarlama Satış Dağıtım Müd.ğü         
3- İdari İşler Müd.ğü         

              Toplam (C)   7 7 8 7 
              Genel toplam   301 251 301 243 

 
 

                           Barut Fab. Müdürlüğü  (Ek:5/h) 

İş yerleri 

Norm 2015 2016 
Kadro Program Yıl sonu Program Yıl sonu 

  sayı kişi sayı kişi 
A- Esas işletmeler:         
1- Üretim Müd.ğü   99 68 99 72 

              Toplam (A)   99 68 99 72 
B- Yardımcı işletmeler:        
1- Kalite Güvence Müd.ğü  18 17 18 16 
2- Bakım Onarım Müd.ğü   44 37 44 36 

              Toplam (B)   62 54 62 52 
C- İdari servisler:        
1- AR-GE Müd.ğü  1 1 1 1 
2- Tedarik Müd.ğü  6 4 6 4 
3- İdari İşler Müd.ğü  2 2 2 2 

              Toplam (C)   9 7 9 7 
              Genel toplam   170 129 170 131 

  

 

 

 
                            Mühimmat Fab. Müdürlüğü  (Ek:5/ı)  

İş yerleri 

Norm 2015 2016 
Kadro Program Yıl sonu Program Yıl sonu 

  sayı kişi sayı kişi 
A- Esas işletmeler:          
1- Tapa aksam ve tertip atölyeleri   110 99 111 93 
2- Mermi atölyeleri   171 136 167 127 
3- İmla atölyeleri   117 98 116 102 
4- T.A.M. Atölyesi   70 60 69 58 

              Toplam (A)   468 393 463 380 
B- Yardımcı işletmeler:         
1- Üretim Yönetimi Müd.ğü         
2- Kalite Güvence Müd.ğü   88 78 90 72 
3- Bakım Onarım Müd.ğü   139 124 142 117 
4- Taşıma çekme   36 35 37 34 
5- Çevre Müd.ğü   8 5 8 5 

              Toplam (B)   271 242 277 228 
C- İdari servisler:         
1- AR-GE Müd.ğü   7 7 7 6 
2- Üretim Müd.ğü   8 8 8 6 
3- Ticaret Müd.ğü   2 2 2 2 
4- İdari ve Mali İşler Müd.ğü   19 17 18 16 

              Toplam (C)   36 34 35 30 
              Genel toplam   775 669 775 638 

 
 

                               Silah Fab. Müdürlüğü  (Ek:5/j)  

İş yerleri 

Norm 2015 2016 
Kadro Program Yıl sonu Program Yıl sonu 
  sayı kişi sayı kişi 

A- Esas işletmeler:          
1- Yeni aksam ve T.A.M. Atölyeleri   334 288 334 313 

              Toplam (A)   334 288 334 313 
B- Yardımcı işletmeler:         
1- Kalite Güvence Müd.ğü   12 16 12 13 
2- Bakım Onarım Müd.ğü   41 43 41 38 

              Toplam (B)   53 59 53 51 
C- İdari servisler:         
1- AR-GE Müd.ğü   5 3 5 4 
2- Müh. Hiz. ve Ür. Planlama Müd.ğü   56 47 56 41 
3- Ticaret Müd.ğü   10 9 10 7 
4- Mali İşler Müd.ğü   2 1 2 1 
5- İdari İşler Müd.ğü   5 4 5 2 

              Toplam (C)   78 64 78 55 
              Genel toplam   465 411 465 419 

Sayıştay   



 

 

 
                    Pirinç Fab. Müdürlüğü  (Ek:5/k)  

İş yerleri 

Norm 2015 2016 
Kadro Program Yıl sonu Program Yıl sonu 

  sayı kişi sayı kişi 
A- Esas işletmeler:           
1- Dökümhane Atölyesi   56 46 61 48 
2- Pres Atölyesi    45 36 42 31 
3- Haddehane   2 1 2 1 
4- Yüksük   16 14 16 14 
5- Fesih   39 38 41 35 

              Toplam (A)   158 135 162 129 
B- Yardımcı işletmeler:         
1- Kalite Güvence Müd.ğü   18 12 14 10 
2- Bakım Onarım Müd.ğü   11 6 21 16 
3- Diğer   36 28 26 20 

              Toplam (B)   65 46 61 46 
C- İdari servisler:         
1- AR-GE Müd.ğü   2 2 2 1 
2- Ticaret Müd.ğü   2 2 2 2 

              Toplam (C)   4 4 4 3 
              Genel toplam   227 185 227 178 

 
 

Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü               (Ek:5/l) 

İş yerleri 

Norm 2015 2016 
Kadro Program Yıl sonu Program Yıl sonu 

  sayı kişi sayı kişi 
A- Esas işletmeler:           

              Toplam (A)           
B- Yardımcı işletmeler:           
1- Bakım Onarım Müd.ğü   54 48 53 43 
2- Elektrik İşleri Müd.ğü   42 34 44 37 
3- İnşaat Müd.ğü         

              Toplam (B)   96 82 97 80 
C- İdari servisler:         
1- Ticaret Müd.ğü   4 3 3 3 
2- Mali İşler Müd.ğü         

              Toplam (C)   4 3 3 3 
              Genel toplam   100 85 100 83 

 
  

Sayıştay   



 

 

 
                    Pirinç Fab. Müdürlüğü  (Ek:5/k)  

İş yerleri 

Norm 2015 2016 
Kadro Program Yıl sonu Program Yıl sonu 

  sayı kişi sayı kişi 
A- Esas işletmeler:           
1- Dökümhane Atölyesi   56 46 61 48 
2- Pres Atölyesi    45 36 42 31 
3- Haddehane   2 1 2 1 
4- Yüksük   16 14 16 14 
5- Fesih   39 38 41 35 

              Toplam (A)   158 135 162 129 
B- Yardımcı işletmeler:         
1- Kalite Güvence Müd.ğü   18 12 14 10 
2- Bakım Onarım Müd.ğü   11 6 21 16 
3- Diğer   36 28 26 20 

              Toplam (B)   65 46 61 46 
C- İdari servisler:         
1- AR-GE Müd.ğü   2 2 2 1 
2- Ticaret Müd.ğü   2 2 2 2 

              Toplam (C)   4 4 4 3 
              Genel toplam   227 185 227 178 

 
 

Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü               (Ek:5/l) 

İş yerleri 

Norm 2015 2016 
Kadro Program Yıl sonu Program Yıl sonu 

  sayı kişi sayı kişi 
A- Esas işletmeler:           

              Toplam (A)           
B- Yardımcı işletmeler:           
1- Bakım Onarım Müd.ğü   54 48 53 43 
2- Elektrik İşleri Müd.ğü   42 34 44 37 
3- İnşaat Müd.ğü         

              Toplam (B)   96 82 97 80 
C- İdari servisler:         
1- Ticaret Müd.ğü   4 3 3 3 
2- Mali İşler Müd.ğü         

              Toplam (C)   4 3 3 3 
              Genel toplam   100 85 100 83 

 
  

 

 

Mali Bünyedeki Varlıkların Ayrıntısı 
        (Ek:6) 

Varlık Türleri Kod 
Dönen                
Bin TL  

Duran                  
Bin TL 

Toplam                   
Bin TL 

1- Hazır ve paraya çevrilebilir  değerler:         
    Kasa ve bankalar:         
    Kasa mevcudu 1 109   109 
    Bankalardaki nakit 2 307.309   307.309 
    Kanuni karşılıklar kasası 3       
    Diğer 4 22.762   22.762 
             Hazır değerler toplamı 5 330.180     
             Kasa ve bankalar toplamı 6     330.180 
   Menkul kıymetler:         
    Hisse senetleri 7       
    Tahvil, senet ve bonolar 8       
    Diğer 9 2.821    2.821  

Menkul kıymetler toplamı 10 2.821    2.821  
   Alacaklar:         
   Bankaların verdiği krediler 11       
    Ticari alacaklar:         
    Kamu iktisadi teşebbüslerinden  12 695   695 
    Resmi dairelerden 13 6.135   6.135 
    Bağlı ortaklıklardan 14       

    İştiraklerden 15       
    Yurt dışından 16 63.008   63.008 
     Diğer 17 80.736 4.385 82.695 

Ticari alacaklar toplamı 18 150.574 4.385 154.959 
    Diğer alacaklar:         
     Hazineden 19       
    Kamu iktisadi teşebbüslerinden  20       
    Resmi dairelerden 21       
    Bağlı ortaklıklardan 22       

    İştiraklerden 23       
    Yurt dışından 24       
     Diğer 25       

Diğer alacaklar toplamı 26       
               Alacaklar Toplamı 27       
    Stoklar:         
     İlk madde ve malzeme 28 224.002   224.002 
     Yarı mamuller 29 178.457   178.457 
     Mamuller 30 59.412   59.412 
     Ticari mallar 31 20.873   20.873 
     Diğer 32 40.316   40.316 

Stoklar toplamı 33 523.060   523.060 
    Diğer paraya çevrilebilir değerler 34       
    Kısa sürede paraya çevrilebilir değerler toplamı 35 676.455   676.455 
    Paraya çevrilebilir ve hazır değerler toplamı (1) 36 1.006.635 4.385 1.011.020 
2- Bağlı değerler:         
    İştirakler 37   37.265 37.265 
    Bağlı ortaklıklar 38       
    Maddi duran varlıklar:         
    Maddi duran varlıklar edinme değeri 39   4.957.691 4.957.691 
    Birikmiş amortismanlar (-) 40   (4.233.527) (4.233.527) 

Maddi duran varlıklar (net) 41   724.164 724.164 
    Maddi olmayan duran varlıklar (net) 42   116.434 116.434 
    Özel tükenmeye tabi varlıklar (net) 43       
    Diğer bağlı değerler 44   4.134 4.134 

Bağlı değerler toplamı (2) 45   881.997 881.997 
                      Varlıklar toplamı (1+2) 46 1.006.635 886.382 1.893.017 
                                                                    
  

Sayıştay   



 

 

                                                          Mali Bünyedeki Kaynakların Ayrıntısı                                                      (Ek :7) 

Kaynak Türleri Kod Kısa Süreli              
Bin TL 

Uzun süreli        
Bin TL 

Toplam                     
Bin TL 

1- Yabancı kaynaklar:         
    Mevduat         
    Tasarruf mevduatı 1       
    Diğer Mevduat 2       

Mevduat Toplamı 3       
    Mali borçlar         
    Hazineye Kredi ve kredi niteliğinde borçlar 4       
    Hazine aracılığıyla sağlanan dış krediler 5       
    Banka kredileri 6       
    Diğer krediler 7       
    Çıkarılmış menkul kıymetler, taksit ve faizleri 8       
    Diğer 9   189.114 189.114 

Mali borçlar toplamı 10  189.114 189.114 
    Ticari borçlar         
    Kamu İktisadi Teşebbüslerine 11 19.833 9 19.842 
    Resmi dairelere 12 180.280 196 180.476 
    Bağlı ortaklıklara (Konsolidasyon dışı) 13       
    İştiraklere 14       
    Yurtdışına 15 2.908   2.908 
    Diğer  16 237.878 127.032 364.910 

 Ticari borçlar toplamı 17 440.899 127.237 568.136 
    Diğer borçlar         
    Kamu İktisadi Teşeb.lerine 18       
    Resmi dairelere 19       
    Sosyal güvenlik kuruluşları  20       
    Bağlı ortaklıklar ve Bağlı A.Ş.'lere 21       
    İştiraklere 22       
    Yurtdışına 23       
    Diğer  24   29.237 29.237 

 Diğer borçlar toplamı 25   29.237 29.237 
    Diğer yabancı kaynaklar         
    İç sigorta fonları 26   16.116 16.116 
    Kıdem tazminatı karşılıkları 27       
    Dönem kârından Hazineye ödenecek kâr payı 28 568   568 
    Dönem kârından diğer ortaklara ödenecek kâr payı 29       
    Dönem kârından ödenen vergi ve yasal yükümlülükler  30       
    Ödenecek diğer vergiler 31 13.327   13.327 
    Diğer 32 15.508 58.358 73.866 

Diğer yabancı kaynaklar toplamı 33 29.403 74.474 103.877 
    Negatif Konsolidasyon Şerefiyesi 34       

Yabancı kaynaklar toplamı (1) 35 470.302 420.062 890.364 
2- Özkaynaklar:         
    Sermaye 36     675.000 

    Ödenmemiş sermaye (-) 37     
          

(69.874)     
    Ödenmiş sermaye 38     605.126 
    Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları ( + ) 39       
    Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları ( - ) 40       
    Tahsis sermayeleri olm. Kuruluşların fon veya karş. 41       
    Sermaye yedekleri 42     15.399 
    Kâr yedekleri 43     381.808 
    Geçmiş yıllar kârları 44      
    Geçmiş yıllar zararları ( - ) 45       
    Dönem kârının özkaynaklarda kalacak kısmı( + ) ya da dönem net 
zararı ( - )  46     320  

Öz kaynaklar toplamı ( 2 ) 47     1.002.653 
3- Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar ( - ) 48       
4- Azınlık payları 49       
5- Azınlık paylarına sirayet eden zarar ( - ) 50       

Kaynaklar toplamı ( 1+2+4 ) - ( 3+5 ) 51     1.893.017 

Sayıştay   



 

 

                                                          Mali Bünyedeki Kaynakların Ayrıntısı                                                      (Ek :7) 

Kaynak Türleri Kod Kısa Süreli              
Bin TL 

Uzun süreli        
Bin TL 

Toplam                     
Bin TL 

1- Yabancı kaynaklar:         
    Mevduat         
    Tasarruf mevduatı 1       
    Diğer Mevduat 2       

Mevduat Toplamı 3       
    Mali borçlar         
    Hazineye Kredi ve kredi niteliğinde borçlar 4       
    Hazine aracılığıyla sağlanan dış krediler 5       
    Banka kredileri 6       
    Diğer krediler 7       
    Çıkarılmış menkul kıymetler, taksit ve faizleri 8       
    Diğer 9   189.114 189.114 

Mali borçlar toplamı 10  189.114 189.114 
    Ticari borçlar         
    Kamu İktisadi Teşebbüslerine 11 19.833 9 19.842 
    Resmi dairelere 12 180.280 196 180.476 
    Bağlı ortaklıklara (Konsolidasyon dışı) 13       
    İştiraklere 14       
    Yurtdışına 15 2.908   2.908 
    Diğer  16 237.878 127.032 364.910 

 Ticari borçlar toplamı 17 440.899 127.237 568.136 
    Diğer borçlar         
    Kamu İktisadi Teşeb.lerine 18       
    Resmi dairelere 19       
    Sosyal güvenlik kuruluşları  20       
    Bağlı ortaklıklar ve Bağlı A.Ş.'lere 21       
    İştiraklere 22       
    Yurtdışına 23       
    Diğer  24   29.237 29.237 

 Diğer borçlar toplamı 25   29.237 29.237 
    Diğer yabancı kaynaklar         
    İç sigorta fonları 26   16.116 16.116 
    Kıdem tazminatı karşılıkları 27       
    Dönem kârından Hazineye ödenecek kâr payı 28 568   568 
    Dönem kârından diğer ortaklara ödenecek kâr payı 29       
    Dönem kârından ödenen vergi ve yasal yükümlülükler  30       
    Ödenecek diğer vergiler 31 13.327   13.327 
    Diğer 32 15.508 58.358 73.866 

Diğer yabancı kaynaklar toplamı 33 29.403 74.474 103.877 
    Negatif Konsolidasyon Şerefiyesi 34       

Yabancı kaynaklar toplamı (1) 35 470.302 420.062 890.364 
2- Özkaynaklar:         
    Sermaye 36     675.000 

    Ödenmemiş sermaye (-) 37     
          

(69.874)     
    Ödenmiş sermaye 38     605.126 
    Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları ( + ) 39       
    Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları ( - ) 40       
    Tahsis sermayeleri olm. Kuruluşların fon veya karş. 41       
    Sermaye yedekleri 42     15.399 
    Kâr yedekleri 43     381.808 
    Geçmiş yıllar kârları 44      
    Geçmiş yıllar zararları ( - ) 45       
    Dönem kârının özkaynaklarda kalacak kısmı( + ) ya da dönem net 
zararı ( - )  46     320  

Öz kaynaklar toplamı ( 2 ) 47     1.002.653 
3- Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar ( - ) 48       
4- Azınlık payları 49       
5- Azınlık paylarına sirayet eden zarar ( - ) 50       

Kaynaklar toplamı ( 1+2+4 ) - ( 3+5 ) 51     1.893.017 

 

 

 
Fon akım tablosu 

  (Ek/8) 

Fon kaynak ve kullanımları Cari Dönem                                      
Bin TL 

A-Fon kaynakları 463.939 
1- Faaliyetlerden sağlanan kaynaklar 260.136 
     a- Olağan kâr 227.840 
     b- Amortismanlar(+) 38.644 
     c- Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler(+) 1.045 
     d- Fon girişi sağlamayan gelirler(-) 7.393 
2- Olağandışı faaliyetlerden sağlanan kaynaklar  
    a- Olağandışı kâr   
    b- Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler(+)    
    c- Fon girişi sağlamayan gelirler(-)   
3- Dönen varlıklar tutarındaki azalışlar  
4- Duran varlıklar tutarındaki azalışlar   
5- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar 83.715 
    (Borç ve gider karşılıklarını kapsamaz.)   
6- Uzun  vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar  87.087 
    (Borç ve gider karşılıklarını kapsamaz.)   
7- Sermaye artırımı ( nakit karşılığı veya  33.000 
     dışarıdan getirilen diğer  varlıklar)   
8- Hisse senetleri ihraç primleri   

B-  Fon kullanımları 463.939 
1- Faaliyetlerle ilgili kullanımlar 15.919 
     a- Olağan zarar   
     b- Amortismanlar(+)   
     c- Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler(+) 15.919 
     d- Fon girişi sağlamayan diğer gelirler(-)   
2- Olağandışı faaliyetlerle ilgili kullanımlar 247.152 
    a- Olağandışı zarar 226.953 
    b- Fon çıkışı gerektirmeyen  giderler(+)  20.199 
    c- Fon girişi sağlamayan gelirler(-)  
3- Ödenen vergi ve benzerleri  
     ( Bir önceki dönem karından ödenen)   
4- Ödenen temettüler 21.657 
     a- Bir önceki dönem kârından ödenen 21.657 
      b- Yedeklerden dağıtılan   
5- Dönen varlık tutarındaki  artışlar 145.998 
6- Duran varlık tutarındaki  artışlar 33.213 
    (Yeniden değerlemeyi kapsamaz.)   
7- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar  
8- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar  
9- Sermayedeki azalışlar   

 
 

Sayıştay   



 

 

Nakit akış tablosu 
  (Ek/9) 

Nakit kaynakları ve kullanım yerleri Cari Dönem                                
Bin TL 

  A- Dönem başı nakit mevcudu 225.538 
  B- Dönem içi nakit girişler 1.353.191 
       1- Satışlardan elde edilen nakit 1.177.630 
           a) Net satışlar 1.139.367 
           b) Ticari alacaklardaki azalışlar 38.264 
           c) Ticari alacaklardaki artışlar ( - )  
       2- Diğer faal. ol. gelir ve karlardan dolayı sağlanan nakit  14.524 
       3- Olağandışı gelir ve karlardan sağlanan nakit 40.713 
       4- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit 1.559 
          ( Alımlarla ilgili olmayan )   
           a) Menkul kıymet ihraçlarından   
           b) Alınan krediler   
           c) Diğer artışlar 1.559 
       5- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit 85.765 
          ( Alımlarla ilgili olmayan )   
           a) Menkul kıymet ihraçlarından   
           b) Alınan krediler   
           c) Diğer artışlar 85.765 
       6- Sermaye artışından sağlanan nakit 33.000 
       7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit   
       8- Diğer nakit girişleri   
  C- Dönem içi nakit çıkışlar 1.248.549 
       1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları 469.165 
           a) Satışların maliyeti 655.769 
           b) Stoklardaki artışlar 39.740 
           c) Ticari borçlardaki ( alımlardan kaynaklanan ) azalışlar   
           d) Ticari borçlardaki ( alımlardan kaynaklanan ) artışlar ( - ) 187.700 
           e) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler ( - ) 38.644 
           f) Stoklardaki azalışlar ( - )   
       2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları 274.739 
           a) Araştırma ve geliştirme giderleri 15.394 
           b) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri 52.409 
           c) Genel yönetim giderleri 206.937 
           d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler ( - )   
       3- Diğer faal.ol.gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları 1.107 
           a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar 1.107 
           b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğ.gid. ve zarar. ( - )   
       4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları 783 
       5- Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışları 123.398 
           a) Olağandışı gider ve zararlar 267.666 
           b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğ. gid. ve zarar. ( - ) 144.267 
       6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit  çıkışları 166.375 
       7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri ( alımlarla ilgili olmayan )  
           a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri  
           b) Alınan krediler anapara ödemeleri  
           c) Diğer ödemeler  
       8- Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri ( alımlarla ilgili olmayan )  
           a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri  
           b) Alınan krediler anapara ödemeleri  
           c) Diğer ödemeler  
       9- Ödenen vergi ve benzerleri 191.325 
      10- Ödenen temettüler 21.657 
      11- Diğer nakit çıkışları   
  D- Dönem sonu nakit mevcudu ( a+b-c ) 330.180 
  E- Nakit artış veya azalış  (b-c ) 104.642 

Sayıştay   



 

 

Nakit akış tablosu 
  (Ek/9) 

Nakit kaynakları ve kullanım yerleri Cari Dönem                                
Bin TL 

  A- Dönem başı nakit mevcudu 225.538 
  B- Dönem içi nakit girişler 1.353.191 
       1- Satışlardan elde edilen nakit 1.177.630 
           a) Net satışlar 1.139.367 
           b) Ticari alacaklardaki azalışlar 38.264 
           c) Ticari alacaklardaki artışlar ( - )  
       2- Diğer faal. ol. gelir ve karlardan dolayı sağlanan nakit  14.524 
       3- Olağandışı gelir ve karlardan sağlanan nakit 40.713 
       4- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit 1.559 
          ( Alımlarla ilgili olmayan )   
           a) Menkul kıymet ihraçlarından   
           b) Alınan krediler   
           c) Diğer artışlar 1.559 
       5- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit 85.765 
          ( Alımlarla ilgili olmayan )   
           a) Menkul kıymet ihraçlarından   
           b) Alınan krediler   
           c) Diğer artışlar 85.765 
       6- Sermaye artışından sağlanan nakit 33.000 
       7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit   
       8- Diğer nakit girişleri   
  C- Dönem içi nakit çıkışlar 1.248.549 
       1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları 469.165 
           a) Satışların maliyeti 655.769 
           b) Stoklardaki artışlar 39.740 
           c) Ticari borçlardaki ( alımlardan kaynaklanan ) azalışlar   
           d) Ticari borçlardaki ( alımlardan kaynaklanan ) artışlar ( - ) 187.700 
           e) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler ( - ) 38.644 
           f) Stoklardaki azalışlar ( - )   
       2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları 274.739 
           a) Araştırma ve geliştirme giderleri 15.394 
           b) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri 52.409 
           c) Genel yönetim giderleri 206.937 
           d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler ( - )   
       3- Diğer faal.ol.gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları 1.107 
           a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar 1.107 
           b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğ.gid. ve zarar. ( - )   
       4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları 783 
       5- Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışları 123.398 
           a) Olağandışı gider ve zararlar 267.666 
           b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğ. gid. ve zarar. ( - ) 144.267 
       6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit  çıkışları 166.375 
       7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri ( alımlarla ilgili olmayan )  
           a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri  
           b) Alınan krediler anapara ödemeleri  
           c) Diğer ödemeler  
       8- Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri ( alımlarla ilgili olmayan )  
           a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri  
           b) Alınan krediler anapara ödemeleri  
           c) Diğer ödemeler  
       9- Ödenen vergi ve benzerleri 191.325 
      10- Ödenen temettüler 21.657 
      11- Diğer nakit çıkışları   
  D- Dönem sonu nakit mevcudu ( a+b-c ) 330.180 
  E- Nakit artış veya azalış  (b-c ) 104.642 

 

 

Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH)'ya Katkı 
(Gelir Yoluyla) 

    (Ek/10) 

Firma ölçeğinde katma değerin oluşumu 
Sıra          
No Bin TL 

A- Pozitif Etkiler :     
  - Personel giderleri  1 430.737 
  - Verilen faizler (Yurt içi) 2 783 
  - Verilen bina ve arazi kiraları 3 69 
  - Karşılık giderleri 4 1.045 
  - Mevzuat gereğince katılma payları 5 196 
  - Dernek ve benzeri yerlere bağışlar 6   
  - Geçmiş yıllara ait gider ve zararlar 7 33.046 
  - İç sigorta fonu gideri 8 1.615 
  - Amortisman ve tükenme payları 9 38.644 
  - Dış aleme ödenen giderler 10   
  - Diğer pozitif etkiler 11 293.621 
  - Dönem kârı 12 888 

Toplam (A) 13 800.643 
B- Negatif Etkiler ( - ):     
  - Alınan faizler (Yurtiçi) 14 5.008 
  - Alınan bina ve arazi kiraları 15 201 
  - Karşılıklardan kullanılmayan kısım 16 86 
  - Geçmiş yıllara ait gelir ve kârlar 17 4.390 
  - Bağlı ort.ve işt.den alınan kâr payları 18 8.321 
  - İç sigorta fonundan yapılan tahsilat 19 243 
  - Dış alemden sağlanan gelirler 20   
  - Diğer negatif etkiler 21 102.518 
  - Dönem zararı 22   

Toplam (B)   120.767 
Üretici fiyatlarıyla Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)'ya katkı: (A-B)  24 679.876 
Sübvansiyonlar (-) 25   
Hazine yardımları (-) 26   
Diğer yardım ve bağışlar (-) 27   
Vergi iadeleri (-) 28   
Tüketicilere yansıtılan vergi ve fonlar 29 34.845 
Alıcı fiyatlarıyla Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)'ya katkı  30 714.721 
Dış aleme ödenen giderler (-) 31   
Dış alemden sağlanan gelirler 32   
Alıcı fiyatlarıyla Gayri Safi Mill Hasıla (GSMH)'ya katkı  33 714.721 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sayıştay   



 

 

2016 yılı dış ödemeler dengesine etki çizelgesi 

   (Ek:11) 
Dış alemden sağlanan Bin TL Dış aleme ödenen Bin TL 
1- İhracat bedellerinden 370.836 1- İthalat bedellerine 46.796 
2- Sermaye hareketlerinden   2- Sermaye hareketlerine   
3- Görünmeyen işlemlerden   3- Görünmeyen işlemlere   

Toplam 370.836 Toplam 46.796 
Denge farkı   Denge farkı 324.040 

 
 
 
 

Finansman giderleri (Ek:12) 

Kaydedildiği hesaplar ve 
ödendiği yerler 

Faiz                     
Bin TL 

Kredi 
Komisyonları 

Bin TL 

Kur Farkı            
Bin TL 

Toplam                  
Bin TL 

   Kaydedildiği hesaplar              
bakımından:          
   İşletme maliyetlerine giren         
   Kâr ve zarar hesabına alınan 783    783 
  Yatırım bedellerine giren         

                                  Toplam 783   783 
  Ödediği (ya da alacak    

        
   kaydedildiği) yerler   
   bakımından: 

   T.C. Merkez Bankası         

  T.İhracat Kredi Bankası         

  Öteki Kamu İktisadi  

           teşebbüsleri  

  İç borçlar için başkaca yerler 783    783 

  Dış borçlar için verilen         

                                 Toplam 783   783 
 
 
 
 
 
 

Sayıştay   



 

 

2016 yılı dış ödemeler dengesine etki çizelgesi 

   (Ek:11) 
Dış alemden sağlanan Bin TL Dış aleme ödenen Bin TL 
1- İhracat bedellerinden 370.836 1- İthalat bedellerine 46.796 
2- Sermaye hareketlerinden   2- Sermaye hareketlerine   
3- Görünmeyen işlemlerden   3- Görünmeyen işlemlere   

Toplam 370.836 Toplam 46.796 
Denge farkı   Denge farkı 324.040 

 
 
 
 

Finansman giderleri (Ek:12) 

Kaydedildiği hesaplar ve 
ödendiği yerler 

Faiz                     
Bin TL 

Kredi 
Komisyonları 

Bin TL 

Kur Farkı            
Bin TL 

Toplam                  
Bin TL 

   Kaydedildiği hesaplar              
bakımından:          
   İşletme maliyetlerine giren         
   Kâr ve zarar hesabına alınan 783    783 
  Yatırım bedellerine giren         

                                  Toplam 783   783 
  Ödediği (ya da alacak    

        
   kaydedildiği) yerler   
   bakımından: 

   T.C. Merkez Bankası         

  T.İhracat Kredi Bankası         

  Öteki Kamu İktisadi  

           teşebbüsleri  

  İç borçlar için başkaca yerler 783    783 

  Dış borçlar için verilen         

                                 Toplam 783   783 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vergiler 
        (Ek:13) 
    2016   

Vergi türleri 

Geçen 
Yıldan 
Devir             

Bin TL 

Tahakkuk       
Bin TL 

Ödenen 
veya 

mahsup 
edilen 
Bin TL 

Yıl sonu 
kalıntısı           
Bin TL 

A- Kuruluşun yükümlü olduğu vergi, resim, 
harç ve fonlar:         
  1- Gelirden alınan:         
    - Gelir vergisi         
    - Kurumlar vergisi 2.455  2.455  
    - Fonlar         

Toplam (1) 2.455  2.455  
  2- Servetten alınan:         
     -Motorlu taşıtlar vergisi (ek vergi)   73 73   
     -Emlak vergisi (belediyelere ödenen)   12.640 12.640   

Toplam (2)  12.713 12.713 - 
  3- Mal ve hizmetten alınan (dolaylı vergiler):         
    - K.D.V. 1.353 13.673 13.934 1.092 
    - Ek vergi         
    - Taşıt alım vergisi         
    - Banka ve sigorta muamele vergisi         
    - Akaryakıt tüketim vergisi         
    - Damga vergisi 236 8.421 8.442 215 
    - Dış ticarette ödenen vergiler         
    - Harçlar         
    - Belediyelere ödenen (emlak vergisi 
dışında) vergi resim ve harçlar   38 38   
    - Fonlar       
    - Diğer     

Toplam (3) 1.589 22.132 22.414 1.307 
Toplam (2+3) 1.589 34.845 35.127 1.307 
Toplam (A) 4.044 34.845 37.582 1.307 

B- Kuruluşun sorumlu olduğu vergi, resim, 
harç ve fonlar:         
    - Personelden stope edilen gelir ve  5.126 63.915 63.911 5.130 
      damga vergisi         
    - Yüklenici ve üreticilerden stope edilen gelir          
      kurumlar ve damga vergileri ile menkul ve           
      gayrimenkul sermaye iradlarından stope  1.043 4.527 5.064 507 
      edilen gelir ve damga vergisi         
    - Fonlar 1 30 18 13 
    - Diğerleri     

Toplam (B) 6.170 68.472 68.992 5.650 
Genel Toplam (A+B) 10.214 103.316 106.574 6.957 

 
 
 
 
 

                      

Sayıştay   



 

 

 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu   

 31.12.2016 tarihli bilançosu (Ek:14/a)  

Aktif (Varlıklar) 

Önceki Dönem Cari Dönem 
Bin TL Bin TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 
I.Dönen Varlıklar:         
  A. Hazır Değerler   225.538   330.180 
       1.Kasa 113   109   
       2.Alınan çekler 985   1.145   
       3. Bankalar 197.999   307.309   
       4.Verilen çekler ve ödeme emirleri  ( - )         
       5.Diğer hazır değerler 26.442   21.617   
   B. Menkul kıymetler   1.899   2.821 
       1.Hisse Senetleri         
       2.Özel  kesim tahvil, senet ve bonoları         
       3.Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları 1.899   2.821   
       4.Diğer Menkul Kıymetler         
       5.Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı ( - )         
  C. Ticari Alacaklar   113.293   74.991 
       1.Alıcılar 112.375   74.044   
       2.Alacak senetleri         
       3.Alacak senetleri reeskontu ( - )         
       4. Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (- )         
       5.Verilen depozito ve teminatlar 918   947   
       6.Diğer ticari  alacaklar         
       7.Şüpheli ticari alacaklar 444   355   
       8.Şüpheli ticari alacaklar karşılığı ( - ) (444)   (355)   
  D. Diğer Alacaklar   1.679   1.431 
       1.Ortaklardan alacaklar         
       2.İştiraklerden alacaklar         
       3.Bağlı ortaklıklardan alacaklar         
       4.Personelden alacaklar 159   149   
       5.Diğer çeşitli alacaklar 1.520   1.282   
       6.Diğer alacak senetleri reeskontu ( - )         
       7.Şüpheli diğer alacaklar 3.448   3.891   
       8.Şüpheli diğer alacaklar karşılığı ( - ) (3.448)   (3.891)   
  E. Stoklar   483.320   523.060 
       1.İlk madde ve malzeme 208.096   224.002   
       2.Yarı mamuller 166.805   178.457   
       3.Mamuller 59.128   59.412   
       4.Ticari mallar 23.807   20.873   
       5.Diğer stoklar 14.435   25.391   
       6.Stok değer düşüklüğü karşılığı ( - )         
       7.Verilen sipariş avansları 11.049   14.925   
  F. Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri         
       1. Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri         
       2. Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı         
       3. Taşeronlara verilen avanslar         
  G. Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları   7.038   6.731 
       1. Gelecek aylara ait giderler 6.788   6.266   
       2. Gelir tahakkukları  250   464   
  H. Diğer dönen varlıklar   27.869   67.421 
       1.Devreden KDV 7.264   31.594   
       2.İndirilecek KDV         
       3.Diğer KDV 16.905   23.598   
       4.Peşin ödenen vergiler ve fonlar     9.554   
       5.İş avansları 17   35   
       6.Personel avansları 137   72   
       7.Sayım ve tesellüm noksanları 3.547   2.568   
       8.Diğer çeşitli dönen varlıklar         
       9.Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı ( - )         

Dönen Varlıklar Toplamı   860.637   1.006.635 

Sayıştay   



 

 

 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu   

 31.12.2016 tarihli bilançosu (Ek:14/a)  

Aktif (Varlıklar) 

Önceki Dönem Cari Dönem 
Bin TL Bin TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 
I.Dönen Varlıklar:         
  A. Hazır Değerler   225.538   330.180 
       1.Kasa 113   109   
       2.Alınan çekler 985   1.145   
       3. Bankalar 197.999   307.309   
       4.Verilen çekler ve ödeme emirleri  ( - )         
       5.Diğer hazır değerler 26.442   21.617   
   B. Menkul kıymetler   1.899   2.821 
       1.Hisse Senetleri         
       2.Özel  kesim tahvil, senet ve bonoları         
       3.Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları 1.899   2.821   
       4.Diğer Menkul Kıymetler         
       5.Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı ( - )         
  C. Ticari Alacaklar   113.293   74.991 
       1.Alıcılar 112.375   74.044   
       2.Alacak senetleri         
       3.Alacak senetleri reeskontu ( - )         
       4. Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (- )         
       5.Verilen depozito ve teminatlar 918   947   
       6.Diğer ticari  alacaklar         
       7.Şüpheli ticari alacaklar 444   355   
       8.Şüpheli ticari alacaklar karşılığı ( - ) (444)   (355)   
  D. Diğer Alacaklar   1.679   1.431 
       1.Ortaklardan alacaklar         
       2.İştiraklerden alacaklar         
       3.Bağlı ortaklıklardan alacaklar         
       4.Personelden alacaklar 159   149   
       5.Diğer çeşitli alacaklar 1.520   1.282   
       6.Diğer alacak senetleri reeskontu ( - )         
       7.Şüpheli diğer alacaklar 3.448   3.891   
       8.Şüpheli diğer alacaklar karşılığı ( - ) (3.448)   (3.891)   
  E. Stoklar   483.320   523.060 
       1.İlk madde ve malzeme 208.096   224.002   
       2.Yarı mamuller 166.805   178.457   
       3.Mamuller 59.128   59.412   
       4.Ticari mallar 23.807   20.873   
       5.Diğer stoklar 14.435   25.391   
       6.Stok değer düşüklüğü karşılığı ( - )         
       7.Verilen sipariş avansları 11.049   14.925   
  F. Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri         
       1. Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri         
       2. Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı         
       3. Taşeronlara verilen avanslar         
  G. Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları   7.038   6.731 
       1. Gelecek aylara ait giderler 6.788   6.266   
       2. Gelir tahakkukları  250   464   
  H. Diğer dönen varlıklar   27.869   67.421 
       1.Devreden KDV 7.264   31.594   
       2.İndirilecek KDV         
       3.Diğer KDV 16.905   23.598   
       4.Peşin ödenen vergiler ve fonlar     9.554   
       5.İş avansları 17   35   
       6.Personel avansları 137   72   
       7.Sayım ve tesellüm noksanları 3.547   2.568   
       8.Diğer çeşitli dönen varlıklar         
       9.Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı ( - )         

Dönen Varlıklar Toplamı   860.637   1.006.635 

 

 

 
                                                         Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu                                                                            

                                                         31.12.2016 tarihli bilançosu                                                                  (Ek:14/b) 

Aktif (Varlıklar) 

Önceki Dönem Cari Dönem 
Bin TL Bin TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 
II.Duran Varlıklar:         
  A. Ticari alacaklar   3.063   3.101 
       1.Alıcılar         
       2.Alacak senetleri         
       3.Alacak senetleri reeskontu ( - )         
       4. Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri ( - )         
       5.Verilen depozito ve teminat 3.063   3.101   
       6.Şüpheli ticari alacaklar karşılığı ( - )         
  B. Diğer alacaklar       1.259 
       1.Ortaklardan alacaklar         
       2.İştiraklerden alacaklar         
       3.Bağlı ortaklıklardan alacaklar         
       4.Personelden alacaklar         
       5.Diğer çeşitli alacaklar     1.259   
       6.Diğer alacak senetleri reeskontu ( - )         
       7.Şüpheli diğer alacaklar karşılığı ( - )         
  C. Mali duran varlıklar   37.266   37.266 
       1.Bağlı menkul kıymetler          
       2.Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı ( - )         
       3.İştirakler 37.266   37.266   
       4.İştiraklere sermaye taahhütleri ( - )                       -        
       5.İştiraklere sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı ( - )         
       6.Bağlı Ortaklıklar (konsolide dışı)         
       7.Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri ( - )         
       8.Bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düşükl.karş. ( - )         
  D. Maddi duran varlıklar   590.336   724.163 
       1. Arazi ve arsalar 78.139   78.129   
       2.Yer altı ve yer üstü düzenleri 551.946   561.090   
       3.Binalar 642.152   642.947   
       4.Tesis, makine ve cihazlar 3.029.817   3.018.939   
       5.Taşıtlar 281.313   282.649   
       6.Demirbaşlar 104.065   105.848   
       7.Diğer maddi duran varlıklar 277   296   
       8.Birikmiş amortismanlar ( - ) (4.261.946)   (4.233.527)   
       9.Yapılmakta olan yatırımlar 118.886   256.683   
      10.Verilen avanslar 45.687   11.109   
  E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar   96.664   116.434 
       1.Haklar 44.390   46.506   
       2.Şerefiye         
       3.Kuruluş ve örgütlenme giderleri         
       4.Araştırma ve geliştirme giderleri 68.532   99.924   
       5.Özel maliyetler       
       6.Diğer maddi olmayan duran varlıklar 1.500     
       7.Birikmiş amortismanlar ( - ) (35.223)   (38.575)   
       8.Verilen avanslar 17.466   8.580   
  F. Özel tükenmeye tabi varlıklar         
       1.Arama giderleri         
       2.Hazırlık ve geliştirme giderleri         
       3.Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar         
       4.Birikmiş tükenme payları ( - )         
       5.Verilen avanslar         
  G. Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları   124.638   4.133 
       1.Gelecek yıllara ait giderler 124.638   4.133   
       2.Gelir tahakkukları         
  H. Diğer duran varlıklar         
       1.Gelecek yıllarda indirilecek KDV         
       2.Diğer KDV         
       3.Peşin ödenen vergiler, fonlar         
       4.Diğer çeşitli duran varlıklar         

Duran Varlıklar Toplamı   851.967   886.356 
Aktif (Varlıklar toplamı)   1.713.806   1.893.017 

  

Sayıştay   



 

 

 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu   

 31.12.2016 tarihli bilançosu   
        (Ek:14/c)  

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki Dönem Cari Dönem 

Bin TL Bin TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I.Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar         
  A. Mali borçlar      
       1.Banka kredileri         
       2.Finansal kiralama işlemlerinden borçlar         
       3.Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri ( - )         
       4.Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara taksitleri ve faizleri         
       5.Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri         
       6.Çıkarılmış bonolar ve senetler         
       7.Çıkarılmış diğer menkul kıymetler         
       8.Menkul kıymetler ihraç farkı ( - )         
       9.Diğer mali borçlar        
  B. Ticari borçlar   97.751   284.925 
       1.Satıcılar 93.447   280.444   
       2.Borç senetleri         
       3.Borç senetleri reeskontu ( - )         
       4.Alınan depozito ve teminatlar 4.304   4.481   
       5.Diğer ticari borçlar         
  C. Diğer borçlar   4.341   4.591 
       1.Ortaklara borçlar         
       2.İştiraklere borçlar         
       3.Bağlı ortaklıklara borçlar         
       4.Personele borçlar 194   871   
       5.Diğer çeşitli borçlar 4.147   3.720   
       6.Diğer borç senetleri reeskontu ( - )         
  D. Alınan avanslar   256.392   151.382 
  E. Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri         
       1.Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri         
       2. Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı         
  F. Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler   14.655   14.419 
       1.Ödenecek vergi ve fonlar 10.214   6.957   
       2.Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 4.389   6.266   
       3.Vadesi geç.ertelenmiş veya taksitlendirilmiş          
           vergi ve diğer yükümlülükler         
       4.Diğer yükümlülükler 52   1.195   
  G. Borç ve gider karşılıkları        
       1.Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları 6.348      
       2.Dönem karı peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri ( - )  (6.327)          
       3.Kıdem tazminatı karşılığı         
       4.Diğer borç ve gider karşılıkları         
  H. Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları   9.988   11.221 
       1.Gelecek aylara ait gelirler        
       2.Gider tahakkukları 9.988   11.221   
  I. Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar   1.097   3.196 
       1.Hesaplanan KDV         
       2.Diğer KDV         
       3.Sayım ve tesellüm fazlaları 1.097   1.315   
       4.Diğer çeşitli yabancı kaynaklar     1.880   

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı   386.018   469.734 
 
 
 
 
 

Sayıştay   



 

 

 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu   

 31.12.2016 tarihli bilançosu   
        (Ek:14/c)  

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki Dönem Cari Dönem 

Bin TL Bin TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I.Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar         
  A. Mali borçlar      
       1.Banka kredileri         
       2.Finansal kiralama işlemlerinden borçlar         
       3.Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri ( - )         
       4.Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara taksitleri ve faizleri         
       5.Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri         
       6.Çıkarılmış bonolar ve senetler         
       7.Çıkarılmış diğer menkul kıymetler         
       8.Menkul kıymetler ihraç farkı ( - )         
       9.Diğer mali borçlar        
  B. Ticari borçlar   97.751   284.925 
       1.Satıcılar 93.447   280.444   
       2.Borç senetleri         
       3.Borç senetleri reeskontu ( - )         
       4.Alınan depozito ve teminatlar 4.304   4.481   
       5.Diğer ticari borçlar         
  C. Diğer borçlar   4.341   4.591 
       1.Ortaklara borçlar         
       2.İştiraklere borçlar         
       3.Bağlı ortaklıklara borçlar         
       4.Personele borçlar 194   871   
       5.Diğer çeşitli borçlar 4.147   3.720   
       6.Diğer borç senetleri reeskontu ( - )         
  D. Alınan avanslar   256.392   151.382 
  E. Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri         
       1.Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri         
       2. Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı         
  F. Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler   14.655   14.419 
       1.Ödenecek vergi ve fonlar 10.214   6.957   
       2.Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 4.389   6.266   
       3.Vadesi geç.ertelenmiş veya taksitlendirilmiş          
           vergi ve diğer yükümlülükler         
       4.Diğer yükümlülükler 52   1.195   
  G. Borç ve gider karşılıkları        
       1.Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları 6.348      
       2.Dönem karı peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri ( - )  (6.327)          
       3.Kıdem tazminatı karşılığı         
       4.Diğer borç ve gider karşılıkları         
  H. Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları   9.988   11.221 
       1.Gelecek aylara ait gelirler        
       2.Gider tahakkukları 9.988   11.221   
  I. Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar   1.097   3.196 
       1.Hesaplanan KDV         
       2.Diğer KDV         
       3.Sayım ve tesellüm fazlaları 1.097   1.315   
       4.Diğer çeşitli yabancı kaynaklar     1.880   

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı   386.018   469.734 
 
 
 
 
 

 

 

 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
 31.12.2016 tarihli bilançosu (Ek:14/d) 

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki Dönem Cari Dönem 

Bin TL Bin TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II.Uzun vadeli yabancı kaynaklar     
A. Mali Borçlar  162.176  189.114 
1.Banka kredileri     
2.Finansal kiralama işlemlerinden borçlar     
3.Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri(-)     
4.Çıkarılmış tahviller     
5.Çıkarılmış diğer menkul kıymetler     
6.Menkul kıymetler ihraç farkı ( - )     
7.Diğer mali borçlar 162.176  189.114  
B. Ticari borçlar  4.559  5.313 
1.Satıcılar   252  
2.Borç senetleri     
3.Borç senetleri reeskontu ( - )     
4.Alınan depozito ve teminatlar 4.559  5.061  
5.Diğer ticari borçlar     
C. Diğer borçlar     
1.Ortaklara borçlar     
2.İştiraklere borçlar     
3.Bağlı ortaklıklara borçlar     
4.Diğer çeşitli borçlar     
5.Diğer borç senetleri reeskontu ( - )     
6.Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar     
D. Alınan avanslar  122.016  121.923 
E. Borç ve gider karşılıkları  15.647  74.474 
1.Kıdem tazminatı karşılıkları     
2.Diğer borç ve gider karşılıkları 15.647  74.474  
F.Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları  28.348  29.237 
1.Gelecek yıllara ait gelirler     
2.Gider tahakkukları 28.348  29.237  
3. Negatif konsolidasyon şerefiyesi     
G. Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar     
1.Gelecek yıllara ertelenen veya terkin edilecek KDV     
2.Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar     
Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı  332.747  420.062 
Yabancı kaynaklar toplamı  718.993  889.795 
III.Öz kaynaklar     
A. Ödenmiş sermaye  572.126  605.126 
1.Sermaye 600.000  675.000  
2.Ödenmemiş sermaye ( - ) (27.874)  (69.874)  
3.Sermaye düzeltmesi olumlu farkları     
4.Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları ( - )     
B. Sermaye yedekleri  15.399  15.399 
1.Hisse senedi ihraç primleri     
2.Hisse senedi ihraç iptal karları     
3.Diğer sermaye yedekleri 15.399  15.399  
C. Kar yedekleri  365.890  381.809 
1.Yasal yedekler 232.374  248.293  
2.Statü yedekleri     
3.Olağanüstü yedekler 133.516  133.516  
4.Diğer kar yedekleri     
5.Özel fonlar     
D.Geçmiş yıllar karları     
E. Geçmiş yıllar zararları ( - )     
F. Dönem net karı (zararı)  41.398  888 
1.Teşebbüsün net karı (zararı)     
2.Azınlık payları net karı (zararı)     
Öz kaynaklar toplamı  994.813  1.003.222 
IV.Azınlık payları     
Pasif (Kaynaklar) toplamı  1.713.806  1.893.017 

Sayıştay   



 

 

                      (Ek:14/e) 
31.12.2016 tarihli Bilanço Dip Notları 

 
 1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı. 
     Kurum Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi değildir. 

 
2. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları gibi 
üst   düzey yöneticilere; 

 a. Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı: 119.813,03 TL'dir. 
 b. Cari dönem sonundaki avans ve borcun bakiyesi yoktur. 
 

3. Aktif değerlerin toplam sigorta değeri: 1.947.466.145,13 TL'dir. 
 
 4. Alacaklar için alınmış ipotek ve teminatların tutarı: 179.127.151,22 TL'dir. 
 
 5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatlar: 282.361.103,98 TL’dir.               
 
 6. Pasifte yer almayan taahhütler yoktur.  
 
 7. Kasa ve Bankalardaki döviz mevcutları, 
     Bankalarda bulunan döviz mevcutlar aşağıdadır: 
 
                 Döviz           Kur             TL 
 

 8. Yurt dışından alacaklar (Avanslar dahil) 83.547.795,44 TL'dir.  $ 23.740.564,74                                 
Kur ( 3,5192 TL), 

Ziraat Bankası $ 16.809.390,43 3,5167 59.113.583,33
Ziraat Bankası € 262.147,00 3,7073 971.857,57
Ziraat Bankası GBP 677,58 4,3158 2.924,30
Ziraat Bankası CHF 3.170,86 3,4402 10.908,39
Vakıflar Bankası     $ 3.266.059,17 3,5167 11.485.750,28
Vakıflar Bankası     € 6.456,89 3,7073 23.937,63
Halk Bankası $ 9.599,95 3,5167 33.760,14
Halk Bankası € 4.481,54 3,7073 16.614,41
Halk Bankası GBP 0,69 4,3158 2,98
Yapı Kredi Bankası $ 0,33 3,5167 1,16
Ak Bank $ 56,13 3,5167 197,39
Kuveyt Türk $ 4,76 3,5167 16,74
Kuveyt Türk € 4,30 3,7073 15,94
İş Bankası $ 250.032,36 3,5167 879.288,80
İş Bankası € 43,19 3,7073 160,12
İş Bankası CHF 335,19 3,4402 1.153,12
T.Finans K.Bank. $ 0,43 3,5167 1,51
T.Finans K.Bank. SAR 0,01 0,93122 0,01
Denizbank $ 59,53 3,5167 209,35

Toplam 72.540.383,18

Sayıştay   



 

 

                      (Ek:14/e) 
31.12.2016 tarihli Bilanço Dip Notları 

 
 1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı. 
     Kurum Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi değildir. 

 
2. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları gibi 
üst   düzey yöneticilere; 

 a. Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı: 119.813,03 TL'dir. 
 b. Cari dönem sonundaki avans ve borcun bakiyesi yoktur. 
 

3. Aktif değerlerin toplam sigorta değeri: 1.947.466.145,13 TL'dir. 
 
 4. Alacaklar için alınmış ipotek ve teminatların tutarı: 179.127.151,22 TL'dir. 
 
 5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatlar: 282.361.103,98 TL’dir.               
 
 6. Pasifte yer almayan taahhütler yoktur.  
 
 7. Kasa ve Bankalardaki döviz mevcutları, 
     Bankalarda bulunan döviz mevcutlar aşağıdadır: 
 
                 Döviz           Kur             TL 
 

 8. Yurt dışından alacaklar (Avanslar dahil) 83.547.795,44 TL'dir.  $ 23.740.564,74                                 
Kur ( 3,5192 TL), 

Ziraat Bankası $ 16.809.390,43 3,5167 59.113.583,33
Ziraat Bankası € 262.147,00 3,7073 971.857,57
Ziraat Bankası GBP 677,58 4,3158 2.924,30
Ziraat Bankası CHF 3.170,86 3,4402 10.908,39
Vakıflar Bankası     $ 3.266.059,17 3,5167 11.485.750,28
Vakıflar Bankası     € 6.456,89 3,7073 23.937,63
Halk Bankası $ 9.599,95 3,5167 33.760,14
Halk Bankası € 4.481,54 3,7073 16.614,41
Halk Bankası GBP 0,69 4,3158 2,98
Yapı Kredi Bankası $ 0,33 3,5167 1,16
Ak Bank $ 56,13 3,5167 197,39
Kuveyt Türk $ 4,76 3,5167 16,74
Kuveyt Türk € 4,30 3,7073 15,94
İş Bankası $ 250.032,36 3,5167 879.288,80
İş Bankası € 43,19 3,7073 160,12
İş Bankası CHF 335,19 3,4402 1.153,12
T.Finans K.Bank. $ 0,43 3,5167 1,51
T.Finans K.Bank. SAR 0,01 0,93122 0,01
Denizbank $ 59,53 3,5167 209,35

Toplam 72.540.383,18

 

 

9. Yurt dışına borçlar (Avanslar dahil) 82.039.730,06 TL'dir.  $ 23.312.039,69                       
Kur ( 3,5192 TL)  
10. Tedavülde tahvil ve finansman bonolar yoktur. 

 11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indirimi yoktur. 
 12. Tedavülde tahvil bulunmamaktadır. 

13. Sermaye hisse senetleri itibarıyla oluşmamıştır. 
 14. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi yoktur. 

15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların, 
       Sermayenin tamamı devlete aittir. 

 
16. Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan İştiraklerin: 

 
ADI    PAY ORANI TOPLAM SERMAYE SON DÖN.K/Z  
                 (  TL )        ( TL ) 

 
Roketsan  A.Ş.     15,17            147.052.860,85 193.026.036,00 
Kırıkkale Ünv. Teknopark A.Ş.   17,00               1.000.000,00     6.684.434,00     
 
17. Stok Değerleme Yöntemi: 
 
a. Cari dönemde Genel Müdürlük, Fabrika/İşletme Müdürlüklerinde Ortalama Maliyet 
yöntemi uygulanmıştır. 
b. Önceki dönemde de Genel Müdürlükte ve Fabrika/İşletme Müdürlüklerinde ortalama 
maliyet yöntemi uygulanmıştır. 

  
18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketi 

        
 a. Satın alınan maddi duran varlıkların maliyeti: 265.064,44 TL'dir. 
b. Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti: 
66.365.483,49 TL'dir. 

       
 19. Cari dönemdeki ortalama toplam personel 5.531 kişidir. 
 20. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlar    
            bulunmamaktadır. 

21. Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zarar ve 
kazanç yoktur. 
22. İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe 
tahminlerinde değişikliklere ilişkin herhangi bir bilgi yoktur.  

 23. Bankalarda blokeli mevduat yoktur. 
 24. Menkul kıymetler 2.820.708,32 TLolup  bu tutar repoya verilen tutardır. 

25.  İştiraklerin cari dönemde sermaye artışından dolayı elde edilen bedelsiz hisse 
senedi yoktur. 
26. Tahakkuk etmemiş faiz borcu yoktur.  

 27. İştirakler lehine verilen kefalet ve garanti gibi yükümlülükler yoktur. 
28. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık yorumlanabilir ve 
anlaşılabilir olması açısından açıklanması gereken diğer hususlar bulunmamaktadır. 

 29. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih 23/03/2017 ve 89 sayılı Yönetim Kurulu   
            Kararı. 
                 
 

Sayıştay   



 

 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun  
2016 yılı gelir tablosu                                              

                                                  (Ek:15/a)   

             Gelir ve giderler Önceki dönem  Cari dönem  
Bin TL Bin TL 

 A – Brüt satışlar 968.804   1.143.981   
 B – Satış indirimleri ( - )          (4.930)        (4.614)       
 C – Net satışlar  963.874   1.139.367   
 D – Satışların maliyeti ( - )       (544.389)       (655.769)       

      Brüt satış kârı veya zararı   419.484   483.598 
 E – Faaliyet giderleri ( - )       (227.505)        (274.739)       
      -Faaliyet  kârı veya zararı   191.979   208.859 
 F – Diğer faaliyetlerden olağan  80.622 

  
79.812 

          gelir ve kârlar     
 G – Diğer faaliyetlerden olağan              (52.964)     

  
 (60.046)     

          gider ve zararlar ( - )     
 H – Finansman giderleri ( - )             (356)         (783)       

      Olağan kâr veya zarar   219.282   227.840 
 I – Olağan dışı gelir ve kârlar  19.006   40.713   
 J – Olağan dışı gider ve zararlar (190.543)       (267.666)       

       Dönem kârı veya zararı   47.746   888 
 K – Dönem karı vergi ve diğer    

  
   

    -        yasal  yükümlülük karşılıkları ( - )    6.348    
     Dönem net kârı veya zararı   41.398   888 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sayıştay   



 

 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun  
2016 yılı gelir tablosu                                              

                                                  (Ek:15/a)   

             Gelir ve giderler Önceki dönem  Cari dönem  
Bin TL Bin TL 

 A – Brüt satışlar 968.804   1.143.981   
 B – Satış indirimleri ( - )          (4.930)        (4.614)       
 C – Net satışlar  963.874   1.139.367   
 D – Satışların maliyeti ( - )       (544.389)       (655.769)       

      Brüt satış kârı veya zararı   419.484   483.598 
 E – Faaliyet giderleri ( - )       (227.505)        (274.739)       
      -Faaliyet  kârı veya zararı   191.979   208.859 
 F – Diğer faaliyetlerden olağan  80.622 

  
79.812 

          gelir ve kârlar     
 G – Diğer faaliyetlerden olağan              (52.964)     

  
 (60.046)     

          gider ve zararlar ( - )     
 H – Finansman giderleri ( - )             (356)         (783)       

      Olağan kâr veya zarar   219.282   227.840 
 I – Olağan dışı gelir ve kârlar  19.006   40.713   
 J – Olağan dışı gider ve zararlar (190.543)       (267.666)       

       Dönem kârı veya zararı   47.746   888 
 K – Dönem karı vergi ve diğer    

  
   

    -        yasal  yükümlülük karşılıkları ( - )    6.348    
     Dönem net kârı veya zararı   41.398   888 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
(Ek:15/b)   

Gelir Tablosu Dip Notları 
 
 
 1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları:  
 
    a. Amortisman giderleri: 35.448.267,52 TL'dir. 
 
       aa. Normal amortisman giderleri: 35.279.618,50 TL'dir. 
      

      ab. Kuruluş içinde aktarmalar: 83.254,27 TL’dir. 
 
      ac. Diğer giriş: 85.394,75 TL’dir. 

  
    b. İtfa ve tükenme payları giderleri: 4.788.855,72 TL'dir.     
 
      ba. Normal amortisman giderleri: 3.364.241,75 TL'dir. 
      
      bb. Diğer giriş: 1.424.613,97 TL’dir. 
 
Amortismanların içinde 40.237.123,24 TL giriş ve 65.303.859,65 TL çıkış        
bulunmaktadır. 

 
 2. Dönemin karşılık giderleri: 1.044.763,49 TL'dir. 
 
 3. Dönemin tüm finansman giderleri: 783.495,77 TL'dir. 
 
  a. Üretim maliyetlerine verilenler bulunmamaktadır. 
    

 b. Sabit varlık maliyetlerine verilenler bulunmamaktadır. 
   
 c. Doğrudan gider yazılanlar 783.495,77 TL'dir. (Ticari İşlem Faizi)  

 
 4. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcılarına   
            cari dönemde sağlanan ücret ve menfaatlerin toplam tutarları: 761.738,79 TL'dir. 
  

5. Kurumda normal amortisman ayırma yöntemi uygulanmaktadır. Bu yöntemde  
her hangi bir değişiklik yapılmamıştır.  

 
6. Stok maliyetinin hesaplanmasında Genel Müdürlük, Fabrika/İşletme 

Müdürlüklerinde  Ortalama Maliyet Sistemi uygulanmıştır. 
 
 7. Kurumda stok sayımı yapılmaktadır.  

 
 8. Yurt içi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü  
            gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamları brüt satışların  
            %20 fazlasını teşkil etmemektedir.  
 

Sayıştay   



 

 

  
 

9. a. Önceki döneme ilişkin gelir ve kârlar 4.390.430,85 TL'dir. Bu tutarın ayrıntısı   
şöyle oluşmaktadır: 

           

 
 
 

                b. Önceki döneme ilişkin gider ve zararlar: 33.045.576,69 TL'dir. Bu tutarın  
              ayrıntısı şöyle oluşmaktadır: 

 

                 
      

10. Adi ve imtiyazlı hisse senetlerimiz bulunmamaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65,61 TL İşçi ücretleri ile ilgili,
7.692,47 TL Memur ücretleri ile ilgili, 

13.386,52 TL Tedariklerle ilgili,
740.367,64 TL Malzeme Tüketimiyle ilgili,
142.443,47 TL Satışlarla ilgili,

2.405,48 TL Faiz giderleri ile ilgili,
297.521,83 TL Kasa ve Stok Sayım fazlalarıyla ilgili,

3.186.556,53 TL Diğer gelir ve kârlar ile ilgili,

18.511.011,07 TL İşçi ücretleri ile ilgili,
11.920.811,77 TL Memur ücretleri ile ilgili, 

126,38 TL Tedariklerle ilgili,
724.315,08 TL Malzeme Tüketimiyle ilgili,
717.831,26 TL Satışlarla ilgili,
36.433,08 TL Faiz giderleri ile ilgili,

1.135.058,05 TL Diğer gider ve zararlarla ilgili,
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Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 

2016 yılı kâr dağıtım tablosu 
  (Ek:16) 

Kâr Dağıtım Tablosu   

A- Dönem Kârının Dağıtımı   
    1- Dönem kârı 888 
    2- Ödenecek vergi ve yasal yük. (-)  
      - Kurumlar vergisi  
      -Gelir vergisi kesintisi   
      - Diğer vergi ve yasal yükümlülükler   

   Net dönem kârı 888 
   3- Geçmiş dönem zararları (-)   
   4- 1. Tertip yasal yedek akçe (-) 178 
   5- İşletmede bırakılması ve tasarrufu zorunlu yasal fonlar (-)   
   Dağıtılabilir net dönem kârı 710 
   6- Ortaklara birinci temettü (-)   
     - Adi hisse senedi sahiplerine   
     - İmtiyazlı hisse senedi sahipleri   
   7- Personele temettü (-)   
   8- Yönetim kuruluna temettü    
   9- Ortaklara ikinci temettü (-)   
     - Adi hisse senedi sahiplerine   
  10- İkinci tertip yasal yedek akçe (-) 142 
  11- Statü yedekleri   
  12- Ortalama yedekler   
        (Dağıtılmamış kârlar) 568 
  13- Diğer yedekler   
  14- Özel fonlar   
B- Yedeklerden dağıtım   
     1- Dağıtılan yedekler   
     2- ll. Tertip yasal yedekler (-)   
     3- Ortalama paylar   
       - Adi hisse senedi sahiplerine   
       - İmtiyazlı hisse senetleri sahiplerine   
     4- Personele pay (-)   
     5- Yönetim kuruluna pay (-)   
C-  Hisse başına kâr   
     1- Adi hisse senedi sahiplerine (TL %)   
     2- İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (TL %)   
D-  Hisse başına temettü   
     1- Adi hisse senedi sahiplerine (TL %)   
     2- İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (TL %)   

 
 
 
 
 

Sayıştay   



 

 

Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyeler                                                      
                                                                                                                                   (Ek:17) 

S.no Bölüm Konu Sayfa 
No 

1 II-İdari Bünye Her yıl KİT Genel Yatırım ve Finansman Programı 
kararnameleri ile belirlenen Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 
iç kontrol sistemi oluşturulması ve iç denetim birimlerinin 
kurulmasına ilişkin düzenlemelerin yasal bir zemine 
kavuşturulması hususunun tüm yönleriyle 
değerlendirilmesi, özellikle çalıştırılacak iç denetçilerin 
statüsü, atanması, özlük hakları gibi konularla ilgili 
hukuksal boşluğun giderilmesi için ilgili merciler nezdinde 
girişimlerde bulunulması. 

7-9 

 
2 
 

 
IV-İşletme 
Çalışmaları 

 

  İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinde etkin bir 
yönetim kılavuzu ve kontrol aracı olan işletme bütçesi 
fonksiyonel programlarının ve bütçe hedeflerinin daha 
gerçekçi bir şekilde belirlenmesi ve uygulanması konusunda 
gerekli tedbirlerin alınması, ayrıca harcamaların ödenekleri 
paralelinde sağlıklı bir şekilde takibi sağlanarak 
gerektiğinde harcamadan önce ödenek aktarma ve revize 
işlemlerine gidilmesi konusunda ünitelerce azami titizliğin 
gösterilmesi. 

27-28 

3 IV-İşletme 
Çalışmaları 

Mal ve hizmet alım ihalelerinde olabildiğince 
katılımcı sayısının artırılması ve daha geniş rekabet ortamı 
sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi. 38 

4 IV-İşletme 
Çalışmaları 

 

Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda kurulu 
bulunan ERYX Üretim Hattı ile ilgili olarak; kurulu üretim 
hattında bulunan makine ve tezgahların alternatif kullanım 
alanlarının araştırılması ve malzemelerin imha veya 
depolanması maliyetlerinin hesaplanarak uygun olanına 
karar verilmesi. 

69 

5 
IV-İşletme 
Çalışmaları 

 

Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası Patlayıcı 
Bölümü ile ilgili olarak; 2008 yılından bu yana yapılmayan 
Fitil üretimine atıl bulunan tezgah ve teçhizatların 
kullanılması suretiyle yeniden başlanılması amacıyla piyasa 
araştırması yapılması. 

79 

6 
IV-İşletme 
Çalışmaları 

 

Barutsan Roket ve Patlayıcılar Fabrikası Patlayıcılar 
Bölümü ile ilgili olarak; Sıvı Patlayıcılar Tesisinde seri 
üretime başlanabilmesi için gerekli pazarlama faaliyetleri 
ile sipariş alınması yönünde çaba sarf edilmesi. 

82 

Sayıştay   
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7 IV-İşletme 
Çalışmaları 

Gazi Fişek Fabrikasında yapılan Tabanca Fişeği 
üretimi ile ilgili olarak; Tabanca Fişeği pazarındaki Kurum 
payının artırılması yönünde 2016-2020 Stratejik Planda da 
öngörüldüğü şekilde yeni bir üretim hattı kurulması veya 
fazla mesaili çalışma yöntemine devam edilmesi 
hususlarının değerlendirilmesinin yanı sıra üretim 
maliyetlerinin düşürülmesine yönelik önlemlerin alınması. 

89-91 

8 IV-İşletme 
Çalışmaları 

Kapsül Fabrikası’nda üretilen göz yaşartıcı bomba, 
gaz fişekleri v.b ürünlerin sağlığa zararlı olmayacak şekilde 
üretilmesi için AR-GE çalışması yapılması ile ilgili olarak; 
İçişleri Bakanlığı’nca yurt dışından temin edilen Gaz 
Fişeklerinin Kurumun ürettiği ürünlerden olan farklılığının 
araştırılarak, sağlığa zararlı olmayan göz yaşartıcı bomba, 
gaz fişekleri v.b ürünlerin üretimlerinin yapılması yönünde 
AR-GE çalışması yapılması. 

146 

9 IV-İşletme 
Çalışmaları 

Kapsül Fabrikası’nda üretilen Chaff-Flare 
mühimmatların geliştirilmesi ile ilgili olarak; Chaff-Flare 
mühimmatların üretim ve satışlarının artırılması için farklı 
tip Flare Mühimmatların geliştirilmesi yönünde gerekli 
çalışmaların tamamlanması. 

146 

10 IV-İşletme 
Çalışmaları 

Maksam Makine ve Maske Fabrikası ile ilgili olarak; 
-Yeni nesil Panoramik KBRN Gaz Maskesi, standart 

maske, süzgeç ile ilgili yurtiçi yurtdışı pazarlama pazarlama 
faaliyetlerinin artırılarak kapasiteleri ölçeğinde üretimin 
artırılması, 

-Yüksek kapasiteli yeni bir Plastik Süzgeç Dolum, 
Montaj ve Test Hattının kurulmasına yönelik çalışmaların 
tamamlanarak oluşturulacak projenin Yatırım Programında 
yer almasının sağlanması,  

-Yeni Nesil Panoramik Gaz Maskesinin sanayi 
kullanımına uygun olarak geliştirilmesi amacıyla bir AR-
GE Projesi hazırlanması. 

172-
173 

11 IV-İşletme 
Çalışmaları 

Pirinç Fabrikası’nın mevcudiyetini sürdürebilmesi 
için; MSB’ na bağlı Kuvvet Komutanlıkları ile temasa 
geçilerek “Kuruluş Dışı Mühimmat–(KDM)” olarak 
adlandırılan mühimmat tedarikinin sağlanmasının yanısıra 
Pirinç tedarik kaynaklarının artırılması ve çeşitlendirilmesi. 

 

180-
181 

Sayıştay   



 

 

12 IV-İşletme 
Çalışmaları 

Üretim maliyetleri ile ilgili olarak, 2015 yılı fiili 
maliyetleri ve program hedefleri ile önemli farklılık 
gösteren 2016 yılı üretimlerinden; Çankırı Silah Fabrikası 
üretimi 40 mm Otomatik Bombaatar, Barut Fabrikası 
üretimi 5.56 mm Küresel Barut ve Silah Fabrikası üretimi 
MP5 Makinalı Tabanca maliyetlerinin incelenerek, maliyet 
artışına neden olan kalemlerde maliyet düşürücü önlemlerin 
alınması, diğer yandan program hedeflerinin önceki yıllar 
fiili gerçekleşmelerin ışığında hazırlanması. 

227-
228 

13 IV-İşletme 
Çalışmaları 

Kurum satışlarının artırılması amacıyla; 
- Savunma sanayii sektöründeki rakip firmaların 

ürünlerinin kalitesinde ve çeşitliliğinde üretim yapılarak 
üretim yelpazesinin genişletilmesi amacıyla AR-GE 
faaliyetlerinin güçlendirilerek özgün tasarımların 
oluşturulması, 

-Ürün çeşitlendirmesi, mevcut hatların modernize 
edilmesi ve yeni teknolojilerin takip edilebilmesi için 
savunma sanayisi ürünlerinin sergilendiği fuarlar ile bu 
sanayide kullanılan makine ve ekipmanların sergilendiği 
fuarlara öncelikle AR-GE biriminde çalışanlar ile üretim 
birimlerinde görevli elemanların gönderilmesi,  

- Özellikle yurtdışı piyasalarda rekabet edecek fiyat 
seviyesinde ürün satışları yapılabilinmesini teminen; üretim 
maliyetlerinin azaltılması,  

-Satışlarda sürekliliğin sağlanması yeni ürünlerin 
geliştirilmesi, mevcut ürünlerin üretim maliyetlerinin 
düşürülmesi ve ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla yerli 
firmaların teknoloji üretme yetenekleri ve kapasitelerinden 
de yararlanacak işbirliklerinin geliştirilmesi. 

234-
241 

14 IV-İşletme 
Çalışmaları 

Gazi Fişek Fabrikası bünyesinde yapılan fişek üretim 
kapasitesinin artırılarak pazar talebinin tamamının Kurumca 
karşılanmasını sağlayacak Kovan Hattı Yenilenmesi Projesi 
ile ilgili olarak; Proje kapsamında 11 adet tezgah alımı ile 
ilgili ihale işlemlerinin süratle tamamlanması. 

270 

15 IV-İşletme 
Çalışmaları 

Maksam Makine ve Maske Fabrikası yatırımları ile 
ilgili olarak; yatırım kalemlerinin belirlenmesinde ve 
ödeneklerin tamamının kullanılmasında gerekli özenin 
gösterilmesi. 

278 

Sayıştay   
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16 IV-İşletme 
Çalışmaları 

Kapsül Fabrikası yatırımları ile ilgili olarak; yatırım 
kalemlerinin belirlenmesinde ve ödeneklerin tamamının 
kullanılmasında gerekli özenin gösterilmesi. 

279 

17 IV-İşletme 
Çalışmaları 

Kurumun Yatırım Programı, yatırımlarının 
gerçekleşmesi, ödeneklerinin kullanım oranları, 
yatırımların izlenmesi ile ilgili olarak; 

-İdame-Yenileme Proje kalemleri içinde yer alan ve 
2016 yılına devreden yatırım kalemlerinin yılı içinde 
tamamlanması, 

-Son 10 yılda %50’nin altında gerçekleşen 
ödeneklerin kullanım oranlarının program hedefi 
doğrultusunda %100’e yükseltilebilmesi için, alımlara 
ilişkin teknik-idari sözleşmelerin teklif tarihini takip eden 
en kısa sürede hazırlanarak ihalelerine ivedilikle çıkılması, 

-Ödenek taleplerinin belirlenmesinde azami özenin 
gösterilmesi, 

-Kurumda, yatırım çalışmaları ve harcamalarını takip 
etmekte olan birimler arasında gerekli koordinasyon ve 
bilgi-evrak akışının sağlanarak yatırım programı 
çerçevesinde verilen sarf yetkilerinin, harcamaların ve fiziki 
gerçekleşmelerin sağlıklı bir şekilde izlenmesi,  

-Yapılmakta olan yatırım harcamalarının 
Fabrika/İşletme Müdürlüklerinde yatırım hesaplarında 
proje bazında alt hesaplar açılmak suretiyle kayıt ve 
takibinin yapılması,  

-Yatırım niteliği taşıyan bilgisayar yazılım ve 
donanımı gibi harcamaların yatırım programı kapsamında 
yürütülmesi, 

-Öngörülen nakdi / fiziki hedeflere uyumlu ödenek 
talebinde bulunulması, ödeneklerin tahsis edildiği 
projelerde kullanılması hususlarında gerekli özenin 
gösterilmesi. 

282-
283 

 

Sayıştay   


