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Sunuﬂ
Dünyadaki devletlerin tümü ülkelerinin güvenli¤ini sa¤lamak için, savunma sanayilerinin güçlendirilmesine iliﬂkin ulusal politikalar geliﬂtirmektedirler.
Öncelikle, bu alanda sahip olduklar› tüm kaynak ve olanaklar› kullanarak, güçlü
savunman›n temellerini kendi ülkelerinde tesis etmektedirler.
Türkiye özellikle, içinde bulundu¤u co¤rafyadaki jeostratejik/politik konumu nedeniyle, modern sistemlerle donat›lm›ﬂ silahl› kuvvetlere ve geliﬂkin savunma sistemlerine sahip olmak durumundad›r.
TSK'n›n ihtiyaçlar›n›n güvenli ve kesintisiz karﬂ›lanabilmesi ve cayd›r›c›l›k ilkesinin uygulanabilmesi için, ileri teknoloji ürünü olan silah ve araçlar›n yurtiçinde
üretilmesine dayal› savunma sanayi stratejisi ve politikas›n›n oluﬂturulmas› gerekmektedir.
Kendi kendine yeterli bir savunma sanayisi oluﬂturma, d›ﬂa ba¤›ml›l›¤› büyük
oranda azalt›c› bir etken olmaktad›r. Bu anlamda savunma sanayisinde, AR-GE
ve üretimde ba¤›ms›zl›k as›l hedef olmal›d›r.
Uluslararas› iliﬂkiler ve ticaretin savunma sanayisi sektöründe yaratt›¤› rekabetçi
yap›, ülkelerin bu alanda güçlü kurumlara sahip olmalar›n› dayatmaktad›r.
Türkiye'de de savunma sanayisini geliﬂtirerek, teknik üstünlü¤e sahip, modern
ordusunun gereksinimlerini karﬂ›lamak amac›yla, 8 Mart 1950 tarihinde 5591 Say›l› Yasayla Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) kurulmuﬂtur.
Ülkemizin savunma ve güvenli¤ine yönelik olarak TSK'n›n, silah ve mühimmat›n›n önemli bir bölümünü y›llard›r karﬂ›layan MKEK, ayr›ca demir-çelik, kimya ve
makina imalat› gibi sektörlere öncülük ederek, Türkiye sanayisinin ve ekonomisinin geliﬂimine de katk› sa¤lam›ﬂt›r.
MKEK'in bünyesinde Ankara, Elmada¤, K›r›kkale ve Çank›r› kentlerine da¤›lm›ﬂ
10 adet fabrika ve 2 adet iﬂletme müdürlü¤ü bulunmaktad›r.
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Bu fabrikalarda; mühimmat, silah, roket ve patlay›c› maddeler/kimyasallar olmak
üzere dört ana gruptan oluﬂan, 250 adet mamul üretilmektedir.
MKEK'in ürünlerinin en büyük al›c›lar›, MSB Kuvvet Komutanl›klar› ve ‹çiﬂleri Bakanl›¤› birimleridir. Fabrikalarda sipariﬂlere ba¤l› olarak üretim yap›lmaktad›r.
MKEK, ‹ktisadi Devlet Teﬂekkülü statüsünde olmakla birlikte üretimde a¤›rl›¤›, ülke savunmas›na yönelik ürünler oluﬂturdu¤undan, iﬂletme faaliyetlerinde karl›l›ktan çok, verimlilik ön plandad›r.
Di¤er yandan, önceleri sadece savaﬂ malzemesi olarak kullan›lan patlay›c› maddeler, madencilik ve inﬂaat sektöründe de kullan›lmaya baﬂlanmas›yla, ekonomide ve kimya sanayinde önemli bir yere sahip olmuﬂtur.
Dünyada ticari anlamda kullan›lan patlay›c› maddeler pazar›n›n büyüklü¤ü,
6,5 milyon tona ulaﬂm›ﬂt›r.
MKE Elmada¤ Barut Fabrikas›'nda yüksek patlay›c›lar, geliﬂmiﬂ teknolojiye sahip
modern tesislerde, uluslararas› standartlara uygun ve kalitede üretilmektedir.
Patlay›c› sektöründe yetiﬂmiﬂ iﬂ gücü ile kazan›lm›ﬂ bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olan Barut Fabrikas›n›n; üretim faaliyetlerini verimli sürdürmesi, ürün yelpazesini geniﬂletmesi ve patlay›c› madde pazar›nda daha a¤›rl›kl› yer almas› için, yat›r›m program›ndaki s›v› patlay›c› tesisi, nitrogliserin tesisi ve oleum tesisi projelerinin uygulanmas› sa¤lanmal›d›r.
Nitroselüloz Fabrikas›'nda ise MSB'nin ihtiyac› olan top, tüfek ve tabanca mühimmat› sevk barutlar› ve MKEK'in di¤er fabrikalar›n›n ihtiyac› olan nitroselüloz ve av
barutu, plastifiye lak ve eter üretimleri yap›lmaktad›r.
Ancak bu ürünlerdeki talep yetersizli¤i, üretim faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir.
Özellikle uluslararas› iliﬂkilerin sorunlu oldu¤u dönemlerde, stratejik önem artmakta ve üretimde kullan›lan kimyasal maddelerin temini, tehlikeye girmektedir.
Bunun için yurtiçi üretim önem kazanmaktad›r.
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MKEK'te yenileme ve modernizasyon yat›r›mlar› yan›nda, sipariﬂ teminine yönelik pazarlama faaliyetlerine önem verilmelidir.
MKEK'in varl›¤›n› sürdürebilmesi için, verimlili¤inin yan›nda karl›l›¤›n› da art›racak ve kaynak yaratacak önlemleri almas› gerekmektedir.
TSK'n›n ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›nda, yerli katk› oran›n›n yükselmesi ve savunma sanayi pazar›nda pay alabilmek için, mevcut fabrikalar›n modernize edilerek,
daha dinamik bir yap›n›n oluﬂturulmas› gerekmektedir.
Türkiye, savunma ve sanayi örtüﬂüm politikas› izleyerek, hem yurtiçinde katma
de¤er yaratmak, istihdam› art›rmak hem de ulusal güvenli¤in en önemli unsuru
olan ulusal savunma sanayisini geliﬂtirme hedefini, gerçekleﬂtirecek nitelikte insan gücüne ve olanaklara sahiptir.
MKE Kurumu'nda örgütlü olan sendikalardan birisi olarak, üyelerimizin birikimi ve
becerisiyle sorunlar›n aﬂ›laca¤›na inan›yoruz.

Sayg›lar›m›zla,
Petrol-‹ﬂ Merkez Yönetim Kurulu

1.BÖLÜM

SAVUNMA SANAY‹
VE EKONOM‹DEK‹ YER‹
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G‹R‹ﬁ
Savunman›n do¤as› gere¤i olan cayd›r›c›l›k ilkesi, her zaman haz›r ve güçlü olmay› gerektirmektedir.
Dünya devletlerinin tümü ülkelerinin güvenli¤i için, sahip olduklar› ekonomik ve
siyasi güçlerine ba¤l› olarak savunma sanayisi alan›nda, öncelikle kendi olanak
ve yeteneklerini kullanarak, savunman›n temellerini ulusal düzeyde oluﬂturma
politikas› izlemektedirler.
Ayr›ca, uluslararas› ve bölgesel siyasi geliﬂmelere dayal› oluﬂan ittifaklar da ülkelerin, savunma sanayisinde çeﬂitli görevler üstlenmesine yol açmaktad›r.
Dünya savaﬂlar› ve so¤uk savaﬂ döneminde, silahlanma yar›ﬂ› ile tetiklenen uluslararas› savunma sanayisi pazar›nda, serbest piyasa kurallar› de¤il, korumac›
düzenlemelere dayal› iﬂleyiﬂ hakim olmuﬂtur.
Dünyadaki savunma sanayisi ﬂirketleri, iﬂlevsel birleﬂmelerle pazar paylar›n› ve
rekabet güçlerini art›rmaktad›rlar. Uluslararas› tekeller karﬂ›s›nda, ulusal ve küçük kuruluﬂlar güçsüz kalmaktad›rlar. Ancak, ulusal niteli¤i korunmas› gereken
ve kritik teknolojik alanlarda üretim yapan ulusal kuruluﬂlar da devletlerce desteklenmektedirler.
Savunma sanayinde faaliyet yürüten ﬂirketler, varl›klar›n› sürdürebilmek için ana
faaliyetlerinden baﬂka, hem askeri hem de sivil ürün alanlar›na da girerek, çok
amaçl› ürün üretiminde yer almaktad›rlar.
Di¤er yandan, savunma sanayisi alan›nda ileri teknolojiye sahip geliﬂmiﬂ sanayi
ülkeleri, bu sektördeki kontrol ve denetimlerini sürdürmek için geliﬂtirdikleri teknolojik bilgileri (gizli bilgi), di¤er ülkeler ile paylaﬂmayarak teknolojik üstünlüklerini
korumaktad›rlar. Savunma sanayisi; savunma sanayileri geliﬂmiﬂ olan ABD, Rusya Federasyonu, ‹ngiltere, Fransa, Almanya ve ‹srail gibi ülkelerin iç ve d›ﬂ politikalar›n›n belirlenmesinde önemli bir araç olmaktad›r.
Dünya savunma sanayisi harcamalar›n›n, 1,1 trilyon dolar düzeyinde oldu¤u tah-
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min edilmektedir. % 2,4 olan ortalama art›ﬂ h›z› ise son y›llarda % 6 oran›nda gerçekleﬂmiﬂtir.
Ancak, bölgeler ve ülkeler aras›nda savunma harcamalar›n›n da¤›l›m›nda önemli farkl›l›klar bulunmaktad›r.
Geliﬂmiﬂ ülkeler, savunma sistemi ihtiyaçlar›n›n yaklaﬂ›k % 85'ini ulusal sanayilerinden karﬂ›lad›klar›ndan dolay› bu ürünlerin, uluslararas› ticaret hacmi 40 milyar dolar civar›ndad›r.
Bu tutar, dünya toplam savunma harcamalar›n›n ancak, % 4-5 oran› kadard›r.
Dünya ticaretinde di¤er sanayi sektörlerinin tümünde rekabete aç›kl›k koﬂul olurken, savunma sistem al›mlar› bu düzenleme ve koﬂullar›n d›ﬂ›nda tutulmaktad›r.
ABD y›lda, 536 milyar dolar (dünya toplam›n›n % 48'i) savunma harcamas› gerçekleﬂtirmektedir. Bunu toplam savunma harcamalar› içerisindeki paylar› % 4-5
düzeyinde olan ‹ngiltere, Fransa, Japonya ve Çin izlemektedir. Türkiye'nin savunma harcamas› ise 10 milyar dolar düzeyindedir.
Savunma sanayisi ürünleri ihracat›nda Rusya, ABD ve Fransa, ithalatta ise Çin,
Hindistan ve Yunanistan ilk üç s›rada yer al›rken Türkiye, ithalat s›ralamas›nda
Güney Afrika'dan sonra 5. s›rada yer almaktad›r.
Türkiye'de savunma ihtiyaçlar›n›n, % 20-25'lik bölümü yerli sanayiden karﬂ›lanmaktad›r. Dünyan›n önemli savunma sistem al›c›lar› aras›nda yer alan ülkemizin,
10 milyar dolar de¤erindeki savunma sanayi ihtiyac›n›n, 3 milyar dolar› savunma
teçhizat› tedarikidir. Bunun da ancak, 750 milyon dolar› yerli sanayimizce karﬂ›lanmaktad›r.
Bu durum, yerli sanayi katk›s›n›n h›zla art›r›lmas› yönünde her türlü çaban›n gösterilmesi gerekti¤ini ortaya koymaktad›r.
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TÜRK‹YE'DE SAVUNMA SANAY‹S‹N‹N GEL‹ﬁ‹M‹
Türkiye'de savunma sanayisinin teknolojik anlamda geliﬂimi, 15. yüzy›la kadar
uzanmaktad›r.
- Fatih Sultan Mehmet taraf›ndan ‹stanbul/Tophane'de, ilk top dökümhanesi (Top
Asithanesi) kurulmuﬂtur. II. Beyaz›t döneminde geliﬂtirilen ve ordunun ihtiyac›
olan toplar›n döküldü¤ü Top Asithanesi'nin faaliyetleri, Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun son y›llar›na kadar sürmüﬂtür.
Tophane'de üretilen toplarda kullan›lan gülleler, Piri Paﬂa Dökümhanesi'nde dökülmekte ve gerekli barut ise el havanlar›nda imal edilmektedir.
- ‹lk baruthane, II. Beyaz›t döneminde ‹stanbul/Ka¤›thane'de kurulmuﬂ ve daha
sonra çeﬂitli semtlerde de baruthaneler aç›lm›ﬂt›r.
Ancak, yetersiz kalan bu baruthanelerin bir k›sm› zamanla kapat›lm›ﬂt›r.
- 18. yüzy›lda ‹stanbul/Bak›rköy'de, Baruthane-i Amira ad› verilen büyük bir barut
fabrikas› kurulmuﬂtur. Ayr›ca, Gelibolu ve Selanik'te küçük boyutlu baruthaneler
aç›lm›ﬂt›r. Bunlar, bu dönemde kurulan Baruthane Naz›rl›¤›'na ba¤lanm›ﬂt›r.
- II. Selim döneminde ‹stanbul/Haliç'te, ilk Ahﬂap Tapa ‹malathanesi ve Abdülmecit döneminde ise Madeni Tapa ‹malathanesi kurulmuﬂtur.
‹stanbul/Kuruçeﬂme'de kurulan ilk tüfek fabrikas› (Tüfekhane), 1873 y›l›nda Tophane'ye taﬂ›nm›ﬂ ve yurtd›ﬂ›ndan getirilen yeni tezgahlarla yivli tüfek üretimine
baﬂlanm›ﬂt›r.
1829 y›l›nda, ‹stanbul/Zeytinburnu'nda kurulan ve Osmanl› harp sanayinde
önemli bir yeri bulunan Demirhane'ye, k›sa sürede demir tel, demir çubuk ve demir levha haddehaneleri, silah üretimi için gerekli olan Çelik ‹zabe F›r›n›, Mermi
Çelikhanesi, Fiﬂek Atölyesi, Kundak Tamirhanesi ve haddehanesi ilave edilerek,
üretim üniteleri ve çeﬂitleri art›r›lm›ﬂt›r.
- Milli Mücadele s›ras›nda, iﬂgal alt›nda bulunan ‹stanbul'daki askeri fabrikalardan
kaç›r›lan makina ve ustalarla, 1920 y›l›nda Do¤u Cephesi için Erzurum'da silah
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tamirhanesi, Bat› Cephesi için Eskiﬂehir'de top, Ankara'da tüfek tamirhanesi kurulmuﬂtur.
Cumhuriyet Dönemi:
Cumhuriyetin ilk y›llar›nda, ekonomik ve teknolojik aç›dan içinde bulunulan tüm
olumsuz koﬂullara ra¤men, ulusal savunma sanayisinin temellerini oluﬂturacak
kurumsal yap›lanmalar baﬂlat›lm›ﬂt›r. Özellikle silah-mühimmat ve havac›l›k alanlar›nda ilk ad›mlar at›lm›ﬂt›r.
- Ocak 1921 tarihinde, askeri amaçl› üretim yapan fabrikalar›n merkezi düzeyde
yönetilebilmesi için, Ankara'da Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü¤ü kurulmuﬂ ve
söz konusu fabrikalar, bu kuruma ba¤lanm›ﬂt›r.
Kurtuluﬂ Savaﬂ›'ndan sonra Ankara'da temeli at›lan silah tamirhanelerinin tevsii
ve K›r›kkale'de askeri fabrikalar›n kurulmas›na karar verilmiﬂtir. Halen faaliyetlerini sürdüren pek çok fabrika, bu Genel Müdürlü¤ün öncülü¤ünde kurulmuﬂtur.
Ayr›ca, di¤er kuruluﬂlar taraf›ndan kurularak iﬂletilen ‹stanbul Av ve Rovelver Fiﬂekleri Fabrikas›, Elmada¤ Barut Fabrikalar› ve Ankara/Mamak'taki Gaz Maske
Fabrikas› Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü¤ü'ne devredilmiﬂtir.
Di¤er taraftan, Kayseri'de kurulan Tayyare ve Motor Türk A.ﬁ., 1924 y›l›nda Yavuz Z›rhl›s›'n›n bak›m› için kurulan Gölcük Tersanesi, 1941 y›l›nda faaliyete geçen Taﬂk›zak Tersanesi ve 1944 y›l›nda U¤ur-44 tipi askeri uça¤›n yap›lmas›, bu
dönemde savunma sanayisi aç›s›ndan at›lan önemli at›l›mlard›r.
- Savunma sanayisinin geliﬂtirilerek, modern bir ordunun ihtiyac›n› karﬂ›lar hale
gelmesi ve verimli, karl› çal›ﬂabilmesi amac›yla, Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü¤ü'nün yeniden yap›land›r›lmas› çerçevesinde; 8 Mart tarihli, 1950 ve 5591 Say›l› Yasa ile bir ‹ktisadi Devlet Teﬂekkülü olarak MAK‹NA VE K‹MYA ENDÜSTR‹S‹ KURUMU (MKEK) kurulmuﬂtur.
MKEK'in kurulmas› ile Amerikan askeri yard›m›n›n baﬂlamas› ve h›z kazanmas›
ayn› döneme rastlam›ﬂt›r. Bu yard›mlar, kurum tesislerinin uzun bir süre at›l kalmas›na ve Milli Savunma Bakanl›¤› (MSB) sipariﬂlerinin pay›n›n, düﬂmesine yol

17

açm›ﬂt›r. Bu durum kurumu, hem askeri amaçl› hem de piyasaya yönelik ürünleri bir arada üretecek tedbirleri almaya yöneltmiﬂtir.
Ancak; 1950'li y›llar›n ortalar›nda gelen sipariﬂleri karﬂ›layabilmek için, yeniden
yat›r›m faaliyetleri baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Ankara'da Gazi Fiﬂek Fabrikas›, K›r›kkale'de Pirinç Fabrikas›'nda dökümhane,
elektroliz ve tel kablo atölyeleri kurulmuﬂtur. Barut Fabrikas›nda nitroselüloz hatt› geliﬂtirilmiﬂtir. 1958 y›l›nda Elmada¤ Barut Fabrikas›n›n nitrogliserin üretim tesisi iﬂletmeye al›n›rken, bir y›l sonra yeni ölçüm ve Akü Asidi ünitesi devreye al›nm›ﬂt›r.
Ankara/Kayaﬂ'ta bulunan Av Fiﬂek Fabrikas›'nda modern kapsül tesisleri, 1960
y›l›ndan sonra Çelik Çekme Boru, Pil, Uçaksavar Top ve Yüksek Vas›fl› Çelik
Fabrikalar› kurulmuﬂtur.
Bütün bu geliﬂmelere ra¤men savunma sanayisinin, önemli oranda yurtd›ﬂ›na
ba¤›ml›l›¤› devam etmiﬂtir. Bu ba¤›ml›l›¤›n sak›ncalar›, 1963, 1967 y›llar›ndaki
K›br›s krizlerinde fark edilmiﬂtir.
Ayr›ca 1974 K›br›s Bar›ﬂ Harekat› sonras›nda uygulanan uluslararas› silah ambargosu, TSK'n›n ulusal olanaklarla donat›lmas›n›n gereklili¤ini ortaya koymuﬂtur.
1974 sonras›nda kurulan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vak›flar› arac›l›¤›yla, ASELSAN, HAVELSAN, ASP‹LSAN gibi vak›f sermayesine dayal›
yat›r›mlar gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
1985 y›l›nda 3238 Say›l› yasaya dayan›larak, Savunma Sanayi Müsteﬂarl›¤›
(SSM) kurulmuﬂtur.
Savunma sanayisi alan›nda faaliyet gösteren kuruluﬂlar›m›z; devlet kuruluﬂlar›,
devlet ortakl› ﬂirketler ve özel ﬂirketler olmak üzere 3 farkl› mülkiyet yap›s›na sahiptir.

• Devlet Kuruluﬂlar›; TSK ikmal bak›m merkezleri, tersaneler ve di¤er askeri fabrikalar ile TÜB‹TAK ve MKEK
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• Devlet Ortakl› ﬁirketler; Türk Silahl› Kuvvetlerini Geliﬂtirme Vakf›
(TSKGV), SSM ve MKEK'in iﬂtiraki olan kuruluﬂlardan oluﬂmaktad›r.

• Özel ﬁirketler; FNSS, OTOKAR, NUROL MAK‹NA, ASMAﬁ, MERCEDES-BENZ TÜRK, M‹LSOFT, VESTEL SAVUNMA, ALP HAVACILIK, GATE
ELEKTRON‹K, HEMA ENDÜSTR‹, HEMA D‹ﬁL‹ YONCA ONUL, AS‹L ÇEL‹K
vb. gibi kuruluﬂlard›r.

2.BÖLÜM

MAK‹NA VE K‹MYA ENDÜSTR‹S‹
KURUMU (MKEK)
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Kuruluﬂu, ‹lgili Yasal Düzenlemeler ve
Yeniden Yap›land›rma Giriﬂimleri:
- MKEK, 08.03.1950'de 5591 Say›l› Yasa ile sermayesinin tamam› devlete ait ‹ktisadi Devlet Teﬂekkülü (‹DT) olarak kurulmuﬂtur.
- 1980'li y›llar›n baﬂlar›nda geliﬂen siyasi, idari ve ekonomik de¤iﬂimler, MKEK'de
de idari ve teknik anlamda yeni düzenlemelerin yap›lmas›n› gündeme getirmiﬂtir.
- Öncelikle Kurumun 5591 Say›l› Yasas›, 10.10.1983 tarih ve 105 Say›l› “Makina
ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kuruluﬂu Hakk›nda KHK” ile yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.
- MKEK, 19.10.1983 tarih ve 2929 Say›l› Yasa ve bu yasan›n yerine geçen
08.06.1984 tarih ve 233 Say›l› Kamu ‹ktisadi Teﬂebbüsleri (K‹T) Hakk›nda Kanun
Hükmünde Kararname (KHK) kapsam›na al›nm›ﬂt›r.
- 1989 y›l›nda kamuya ait üretim birimleri, Anonim ﬁirketler biçiminde yap›land›r›larak, Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararlar› ile ba¤l› ortakl›k statüsüne dönüﬂtürülmüﬂtür.
Bu ﬂirketlerin say›s›; 1991 y›l›nda 13 iken, 1994 y›l›nda di¤er kurumlara ait ﬂirketlerin de envantere kat›lmas› ile 19 olmuﬂtur.
Ancak, beklenen performans›n sa¤lanamamas› üzerine; 1997 y›l›ndan itibaren
kurumun, sadece savunma sanayisine yönelik üretim yapmas›, sivil sektöre yönelik üretim yapmamas› veya bu tür tesislerin envanterden ç›kar›lmas› yönünde
önemli kararlar al›nm›ﬂt›r.
- ‹lk aﬂamada, MKEK'e sonradan ba¤lanan ﬂirketler ile sivil sektöre yönelik üretim yapan tesislerin bir k›sm› özelleﬂtirme kapsam ve program›na al›narak, ilgili
‹dare’ye (Ö‹B) devredilmiﬂtir.
Geriye kalan tesislerin, bir k›sm› tasfiye edilmiﬂ bir k›sm› da di¤er ﬂirketlerle birleﬂtirilmiﬂtir.
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Bütün bu geliﬂmelere ra¤men kurumun; üretim, yat›r›m, sat›ﬂ gibi faaliyetlerinde
beklenen düzeye ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. Özellikle 1997 y›l›ndan itibaren mali yap›s› giderek bozulmuﬂtur.
Kurumda ortaya at›lan yeniden yap›lanma hedefleri çerçevesinde;
- 06.02.2003 tarih ve 2003/T-1 Say›l› YPK karar›na dayal› olarak, ba¤l› ortakl›klar›n tamam›, 01.04.2003 itibariyle fabrika/iﬂletme haline getirilerek, tekrar eski
statüye dönülmüﬂtür.
Yönetsel ‹ﬂleyiﬂi ve ‹ﬂlevleri:
- MKE Kurumu, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›'n›n ilgili kuruluﬂu olarak iﬂlevini sürdürmekte iken; Baﬂbakanl›¤›n 16.06.2000 tarih ve B.02.0.PRG.012-30-10340
Say›l› teklifinin, Cumhurbaﬂkanl›¤› Makam›'n›n ayn› tarih ve 39-08/D-1-208 Say›l› onay› ile 3046 Say›l› Yasan›n, 4060 Say›l› Yasayla de¤iﬂik 4. maddesi uyar›nca MSB'nin ilgili kuruluﬂu haline getirilmiﬂtir.
Baﬂlang›çta 3460 Say›l› Yasaya tabi olan Kurum, 60 Say›l› KHK, 10.10.1983 tarih ve 105 Say›l› MKE Kurumunun Kuruluﬂu Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname, 2929 Say›l› Yasa ve 233 Say›l› KHK ile bunlar›n ek ve de¤iﬂiklikleriyle ilgili Yasa ve KHK'lar, 28.10.1984 tarih ve 18559 Say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan “Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Ana Statüsü” hükümlerine göre iﬂlevini sürdürmektedir.
Ana statüsünün 4. maddesine göre kurumun amac›;
“Kalk›nma planlar› ve y›ll›k programlar çerçevesinde, imalat sanayi alan›nda, her
çeﬂit silah, mühimmat, patlay›c› madde, makina, teçhizat ve malzeme ile yedeklerini ekonomik gerekler ve ülke savunmas› ihtiyaçlar› göz önüne al›narak üretmek ve tedarik etmek, faaliyet konular› ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtd›ﬂ›ndaki kuruluﬂlarla iﬂbirli¤i yapmak, üretti¤i ve tedarik etti¤i mal ve hizmetleri pazarlamak,
resmi daireler ve idareler, ‹DT, müesseseler ve ba¤l› ortakl›klar, uluslararas› ikili
anlaﬂmalarla giren kuruluﬂ ve teﬂekküllerin hurdaya ay›rd›klar› her türlü maden,
malzeme, araç ve gereçleri toplamak, de¤erlendirmek ve kullanmak, faaliyet konular› ile ilgili baﬂl›ca iﬂleri yapmak” ﬂeklinde özetlenebilir.
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MKEK'in faaliyetleri, 233 Say›l› KHK'n›n 39. maddesi ile 72 Say›l› KHK hükümleri çerçevesinde, T.C. Baﬂbakanl›k Yüksek Denetleme Kurulu'nca mali, idari, teknik ve hukuki yönden denetlenmektedir. Ayr›ca, 3346 Say›l› yasa uyar›nca da
TBMM taraf›ndan da denetlenmektedir.
- Karar Organ›; 233 say›l› K‹T'ler Hakk›nda KHK ve yürürlükteki Ana Statüye göre kurumun yetkili ve sorumlu karar organ›, Yönetim Kurulu'dur. Bir baﬂkan ve 5
üyeden oluﬂmaktad›r.
Ayn› zamanda Yönetim Kurulu Baﬂkan› olan Genel Müdür (Ana Statünün 9. maddesi hükmüne göre Genel Kurmay Baﬂkanl›¤›'n›n görüﬂü de al›narak); Yönetim
Kurulu üyeleri ve ilgili Bakanl›¤›n teklifi üzerine ortak kararname ile atanmaktad›r.
- Yürütme Organ› ise; genel müdür, genel müdür yard›mc›lar› ile ba¤l› birimlerinden oluﬂmaktad›r.
Kurumun A.ﬁ. statüsündeki 12 adet ba¤l› ortakl›¤›n›n, YPK'n›n 06.02.2003 tarih
ve 2003/T-1 Say›l› karar› çerçevesinde; TTK'n›n (Türk Ticaret Kanunu) 454. madde hükmüne göre tasfiyesiz infisah suretiyle tüzel kiﬂilikleri sonland›r›lm›ﬂt›r.
01.04.2003 tarihinden itibaren iﬂlevlerini, fabrika/iﬂletme müdürlükleri unvan› ile
sürdürmektedirler.
Ayr›ca, Yönetim Kurulu'nun 21.12.2005 tarih ve 373 Say›l› karar›nda ise, MKE
Barutsan Elmada¤ Barut Fabrikas› ile MKE Roket Fabrikas›'n›n: “MKE Barutsan
Yak›t ve Patlay›c› Fabrikas› Müdürlü¤ü” ad› alt›nda, MKE Maksam Makina Fabrikas› ile ELSA biriminin, “MKE Maksam Makina ve Maske Fabrikas› Müdürlü¤ü”
ad› alt›nda birleﬂtirilmeleri benimsenmiﬂtir. 2006 y›l›ndan beri iﬂlevlerini, bu unvanla sürdürmektedirler.

3. BÖLÜM

MKEK'‹N ÜRET‹M FAAL‹YETLER‹
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M.K.E. Kurumu, ülkenin savunma ve güvenli¤ine yönelik olarak, TSK'n›n her çeﬂit silah-mühimmat-roket-harp araç ve gereç gereksinimini karﬂ›lamaktad›r.
Ayr›ca, demir-çelik, kimya ve makine imalat› gibi sektörlere iliﬂkin üretimiyle Türkiye sanayisi ve ekonomisinin de geliﬂimine katk›da bulunmaktad›r.
Ankara, Elmada¤, K›r›kkale ve Çank›r› kentlerine da¤›lm›ﬂ on adet fabrika ve iki
adet iﬂletme müdürlü¤ü bulunan MKEK'de, mühimmat, silah, roket, patlay›c›
maddeler ve kimyasallar olmak üzere dört ana gruptan oluﬂan, 250'den fazla
ürün üretilmektedir.
Üretiminin önemli bir bölümünü, Milli Savunma Bakanl›¤›'n›n sipariﬂlerine göre
yapmaktad›r. MKE Kurumu'nun sanayi tesislerinde, ürün cinslerine ba¤l› olarak
üretim miktar› ve kapasite kullan›m oranlar› farkl› olmaktad›r.
MKEK fabrikalar› 4 grupta toplanmaktad›r:

I) MÜH‹MMAT GRUBU
Bu grupta 3 fabrika yer almaktad›r.
1. Mühimmat Fabrikas›:
Ülkemizin savunma ve güvenli¤ine yönelik olarak, konvansiyonel nitelikte çeﬂitli
uçak bombas›, el bombas›, çeﬂitli çapta mühimmat ve parçalar›, may›n ve roket
harp baﬂl›klar› üretilmektedir.
Bu fabrika üretim faaliyetlerini; Mermi, Hassas Mekanik ve ‹mla ‹ﬂletmesi olmak
üzere üç ana iﬂletmede yürütmektedir.
2. Roket Fabrikas›:
Roket Fabrikas› ve Barut Fabrikas› 2006 y›l›nda birleﬂtirilerek, MKE Barutsan ve
Patlay›c› Fabrikas› Müdürlü¤ü haline dönüﬂtürülmüﬂtür.
Bu fabrikada, TSK'n›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda, havadan karaya ve karadan havaya at›lan sarmal kanatl› roketler ile k›sa menzilli tanksavar roket sistemleri, ma-
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y›n sahalar›n› temizleme roketleri, topçu roketleri ve mühimmat bombac›klar› üretilmektedir.
Fabrika üretim faaliyetlerini, ürün türüne göre çeﬂitli üretim hatlar›nda gerçekleﬂtirmektedir.
Tesisin ana üretim birimleri;
Kat› Yak›t Üretim Hatt›;
‹ki ana grup kat› yak›t üretim biçimi esas al›nmaktad›r.
- 2,75”'lik rokete yönelik kat› yak›t üretimi için, solventsiz ekstrüzyon çift bazl›
yak›t üretim yöntemi uygulanmaktad›r. Üretim için gerekli girdiler olan nitroselüloz ve nitrogliserin ile di¤er katk› maddeleri, MKE Kurumu'nun di¤er fabrikalar› ve piyasadan karﬂ›lanmaktad›r.
Üretim için gerekli maddeler, sulu kar›ﬂt›rma iﬂleminden sonra santrifüjlenerek, pasta haline dönüﬂtürülmektedir. K›rma, ﬂerit haline getirme, presleme ve
çeﬂitli aﬂamalar da, ﬂekil verme ve son iﬂlem süreçlerinden sonra 2,75”'lik roket için yak›t kompleksi elde edilmektedir.
Ayr›ca, 122 mm'lik roket yak›t› imalat› da burada gerçekleﬂtirilmektedir.
- M 72 LAW roketi yak›t› elde etmek için ise, solventli ekstrüzyon çift bazl› yak›t yöntemi kullan›lmaktad›r.
Nitroselüloz ve di¤er kimyasal katk› maddeleri solventilemesi ile kar›ﬂma ünitelerinden geçirilerek elde edilen malzeme; presleme, kurutma ve son iﬂlem
birimlerinden geçirilerek kullan›ma haz›r hale getirilmektedir.
Bu hatta, M 72 LAW roketi ile 21 mm e¤itim roketi için de kat› yak›t üretilmektedir.
Di¤er ana üretim hatlar› ise; montaj, 122 mm'lik montaj, mekanik parça üretim
ve ICM üretim hatlar›d›r.
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3. Gazi Fiﬂek Fabrikas›
Hafif silah mühimmat› konusunda tek üretici konumunda olan bu fabrikada; TSK,
Emniyet Genel Müdürlü¤ü, di¤er resmi daireler ve piyasa için çeﬂitli tipteki fiﬂekleri içeren hafif silah mühimmat› üretimi yap›lmaktad›r. Ayr›ca çeﬂitli kapsüller,
kimyevi maddeler, yang›n eczalar›, aksamlar ve tak›mlar, fiﬂek kapsül yan›nda
elektrik sayac› ve gaz maskesi üretimi yap›lmaktad›r. Ancak, elektrik sayac› ve
gaz maskesi üretimi, 2006 y›l›ndan itibaren MAKSAM bünyesine al›nm›ﬂt›r.
Fiﬂek üretimi; hafif silah mühimmat› üreten bu fabrikan›n esas üretim ünitelerini
kovan, mermi, çelik çekirdek, imla ve terkip, mayon, izli mermi, tabanca, fiﬂek ve
kapsül aksam›, ecza ve terkip ile iz maddeleri atölyeleri ve ambalaj bölümünden
oluﬂmaktad›r.
31.07.1999 tarihinden itibaren Fiﬂeksan A.ﬁ.'nin bünyesine al›nan Elektrik Sayaç
ve Gaz Maskesi ‹ﬂletmesi'nde, de¤iﬂik tür ve miktarda mekanik elektrik sayaçlar›
ile gaz maskesi üretimi yap›lm›ﬂt›r. 2006 y›l›nda ise ELSA ünitesi, MAKSAM bünyesine al›nm›ﬂt›r.

II) S‹LAH VE MAK‹NE ‹MALAT GRUBU
Bu grupta üç fabrika bulunmaktad›r.
1. Silah Fabrikas›
Üretim tesisleri K›r›kkale'de olan bu fabrikada, her çeﬂit tüfek, makinal› tüfek, tabanca ve benzeri hafif silahlar ve bunlar›n yedek parçalar› üretilmektedir.
2. Çank›r› Silah Fabrikas›
TSK'n›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda, hava savunmas›na katk› sa¤layacak silahlar›n
komponent ve yedekleri ile çeﬂitli tipte silah, makine parças› ve yedekleri üretilmektedir.
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3. Makine Fabrikas›
Fabrika üretim tesisleri Ankara'dad›r (Tando¤an). Bu fabrikada çelik konstrüksiyon, talaﬂl› imalat ve pres, genel montaj ve galvanizli ve dikenli tel üretimleri yap›lmaktad›r.

III) PATLAYICI VE K‹MYASAL MADDELER ‹MALAT GRUBU
Bu grupta üç fabrika yer almaktad›r.
1. Kapsül Fabrikas›:
Bu fabrikan›n üretim tesisleri, Ankara Kayaﬂ'da bulunmaktad›r. Burada çeﬂitli tahrip kapsülleri (dinamit kapsülü), av kapsülleri ve askeri ihtiyaçlara yönelik ateﬂleyici ve patlay›c›lar ile her çeﬂit av fiﬂe¤i, kovan› ve saçmas› üretilmektedir.
Üretim birimleri;
- Kapsül ve ‹mla Üretim Birimi
Ecza haz›rlama ve tahrip kapsülleri, av kapsülü ve askeri ateﬂleyiciler üretilmektedir.

• Ecza üretim biriminde, di¤er birimlerin ihtiyac› olan patlay›c›, yan›c› kimyevi
maddeler üretilmektedir. Ayn› zamanda, preperatlar› haz›rlanmaktad›r.
‹malat s›ras›nda kullan›lan ve elde edilen ürünler, zehirli ve küçük etkilenmelerle
patlayabilen niteliktedirler. Üretilen kimyasallar, kurﬂun azotür, kurﬂun trisinat,
kurﬂun pikrat, tetrasen ve trisindir.

• Tahrip kapsülleri, metal bir yüksük içine patlay›c› maddelerin doldurulmas›
ile elde edilmekte, ya do¤rudan fitille ateﬂlemeli olarak sat›ﬂa sunulmaktad›r
veya kapsüller elektrikle ateﬂleme sistemi ile donat›larak, elektrikli kapsül haline veya tavik elemanl› elektrikle ateﬂlemeli hale getirilmektedir.
Kapsüller, kullan›m yerlerine göre bak›r veya alüminyum kovanl› olarak imal edilmektedir.
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Tahrip kapsüllerinde, ecza ve patlay›c›lar›n doldurma ve presleme iﬂlemleri hidrolik preslerle yap›lmaktad›r.

• Piroteknik üretim biriminde; sis mühimmatlar›, iﬂaret fiﬂekleri ve ses bombalar›na iliﬂkin üretimler yap›lmaktad›r. Buradaki üretim faaliyeti esas olarak,
kimyasal kar›ﬂ›mlar›n (ecza) haz›rlanmas› ve bunlar›n kutu ve kovanlara yerleﬂtirilmesi iﬂlemini kapsamaktad›r.
Kapsül fabrikas›nda ayr›ca, terkip ve imla birimi ile metal aksam üretim birimleri
de bulunmaktad›r.
- Av Fiﬂek ‹ﬂletmesi
Bu iﬂletmede, fiﬂek ve saçma üretimi yap›lmaktad›r.

• Fiﬂek üretim biriminde, plastik ve ka¤›t kovanl› 12/65, 16/65, 12/70'lik av fiﬂekleri, av kapsülü hamili; fiﬂek dipçikleri, MOD 29, MOD 30, M5A1 gibi askeri mühimmatlarda kullan›lan ka¤›t borular›n üretimi yap›lmaktad›r.
Bu birimin üretim kapasitesi, tek vardiyada y›lda 26 milyon adettir. Talep eksikli¤i nedeniyle fabrika düﬂük kapasitede çal›ﬂmaktad›r.

• Saçma üretim biriminde, külçe kurﬂun, katk›l› kurﬂun ve hurda akülerden elde edilen kurﬂun ham madde olarak kullan›larak, av saçmas› üretilmektedir.
Bu tesisin kapasitesi, 6000 kg/gün'dür.
Çizelge-1: Kapsül Fabrikas› Üretimleri
(adet)
ÜRET‹M‹N C‹NS‹

2004

2005

Stok Üretimleri

23.642.393

7.044.715

‹rsalat Üretimleri

44.195

140.968

MSB Üretimleri

69.598

242.189

23.756.186

7.427.872

TOPLAM

Kaynak: MKEK
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2004 y›l›nda çeﬂitli tipte toplam 23.756.186 adet kapsül üretilmiﬂtir. 2005 y›l›nda
bu üretim miktar› % 70 oran›nda düﬂerek, 7.427.872 adet olmuﬂtur.
Kapsül fabrikas›n›n üretti¤i tahrip kapsülleri, daha çok karayollar›, köprü, baraj,
tünel, içme suyu gibi alt yap› tesislerinin yap›m› s›ras›nda ve madencilik alan›nda
patlay›c› madde olarak kullan›ld›¤›ndan, üretim bu hizmet alanlar›n›n faaliyetlerine ba¤l› olarak de¤iﬂmektedir.
Ayr›ca, piyasaya ucuz ithal ürünlerin girmesi de yurtiçi üretimi olumsuz etkilemektedir.
‹rsalat ve MSB üretimleri, ateﬂleyici ve patlay›c›lar çerçevesinde verilen sipariﬂler
kapsam›nda sürdürülmektedir.
2005 y›l›nda ‹rsalat üretimleri, önceki y›la göre % 219 art›ﬂla yaklaﬂ›k
141 bin adet, MSB üretimleri ise % 248 oran›nda art›ﬂla, 242 bin adet olmuﬂtur.
2005 y›l›nda malzeme ve ham madde tedariklerinde, özellikle d›ﬂ al›mlarda al›m
süresinin uzamas› nedeniyle üretim sürecinde aksakl›klar›n olmas›, ihtiyaç makam›n›n yeniden AR-GE çal›ﬂmalar› talebinde bulunmas› nedeniyle üretime geç
baﬂlan›lmas› gibi süre yetersizli¤inden dolay› yeterli yurtiçi üretim gerçekleﬂtirilememiﬂtir.
2. Elmada¤ Barut Fabrikas› (MKE Barutsan ve Patlay›c› Fabrikas›)
Barut fabrikas›nda; inﬂaat, enerji ve madencilik sektörlerinin altyap› projelerinin
geliﬂtirilmesinde kullan›lan sivil patlay›c›lar ve ülkemizin savunmas›nda ihtiyaç
duyulan temel askeri patlay›c›lar üretilmektedir.
Türkiye'de sanayideki geliﬂmelere paralel olarak, farkl› çal›ﬂma koﬂullar› ve de¤iﬂik amaçlar, patlay›c›lar›n da farkl› nitelikte ve nicelikte üretilmesini gerektirmiﬂtir.
Bu fabrikada; teknolojik ve ekonomik ömrünü tamamlam›ﬂ ve fonksiyonel/iﬂlevsel
de¤iﬂime u¤ram›ﬂ tesisler yan›nda, modernizasyonu yap›lm›ﬂ ve yeni kurulmuﬂ
tesisler de bulunmaktad›r.

33

Bu kuruluﬂun iﬂletmeleri:
a) Dinamit ‹ﬂletmesi
Fabrikan›n, mevcut iﬂletmeleri içerisinde ana iﬂletme niteli¤indedir. Ayn› zamanda ürün niteli¤i ve sat›ﬂ gelirleri aç›s›ndan da en önemli birimidir. ‹ﬂletmeye ba¤l›
üç önemli tesis bulunmaktad›r.
- Nitrogliserin Üretim Tesisi: 1957 y›l›nda ‹sviçre kökenli Mario Biazzi firmas› taraf›ndan 500 kg/saat kapasite ile kurulmuﬂ olan bu tesiste, dinamit ve askeri amaçl› nitrogliserin üretimi yap›lmaktad›r.
Eski teknolojiye sahip olan bu tesiste, baz› tevsii ve ilaveler yap›lm›ﬂ ancak bir
darbo¤azla karﬂ›laﬂ›lmamas› için, 250 kg/saat kapasiteli yeni bir tesisin kurulmas› için proje çal›ﬂmalar› sürdürülmektedir.
- Dinamit Üretim Tesisi: 8000 ton/y›l kapasiteli bu tesiste, de¤iﬂik türde dinamit üretimi, ça¤daﬂ teknolojiyi içeren bilgisayar destekli sistemlerle gerçekleﬂtirilmektedir.
Kullan›m yerlerine ve amaçlar›na göre farkl›l›klar› olan, Gom II A1, Jelatinit, Grizutin, sismik dinamitleri ve toz patlay›c›lar üretilmektedir.
Ticari patlay›c›lardan nitrogliserin bazl› dinamit kullan›m›, ekonomik nedenlerden
dolay› giderek gerilerken, s›v› (emülsiyon) tipi patlay›c›lar›n kullan›m› yayg›nlaﬂt›¤›ndan, bu ürüne talep yo¤unlaﬂmaktad›r.
- ANFO Üretim Tesisi: 1999 y›l›nda devreye al›nan bu tesisin kuruluﬂ kapasitesi 8000 ton/y›l iken, 2001 y›l›nda 10.000 ton/y›la ç›kar›lm›ﬂt›r.
Bu tesiste, gerek dünyada gerekse Türkiye'de gittikçe yayg›n olarak kullan›lan
toz patlay›c› ANFO, teknik amonyum nitrat ve fuel-oilin belirli oranlarda kar›ﬂt›r›lmas›yla elde edilmektedir.
b) Trotil ‹ﬂletmesi: 1936 y›l›nda Macar Nitro-Chemie firmas› taraf›ndan kurulmuﬂtur. 1960 y›l›nda ekonomik ömrünü tamamlam›ﬂ oldu¤undan ‹sveç Bofors firmas› taraf›ndan yeniden kurulmuﬂtur. 1988 y›l›nda ise ‹sveç Nobel Chematur firmas›nca yenilenmiﬂtir.
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3000 ton/y›l kapasiteye sahip olan bu iﬂletmede askeri ve stratejik amaçl› ürünler
olan TNT (Trinitrotoluen) ve DNT (Dinitrotoluen) üretilmektedir. Üretimler, NATO
standartlar›na uygun olarak yap›lmaktad›r.
c) Karabarut ‹ﬂletmesi:
1930 y›l›ndan beri faaliyette olan bu iﬂletme, 300 ton/y›l çeﬂitli barut kapasitesine
sahiptir. Burada av, taﬂ ve fitil barutlar› üretilmektedir.
Eski teknolojiye sahip olmakla birlikte, talep durumuna da ba¤l› olarak, üretim faaliyetlerinde bir darbo¤az yaﬂanmamaktad›r.
d) Fitil ‹ﬂletmesi:
1930 y›l›ndan bu yana faaliyetini sürdüren ve kapasitesi, 8.500 km/y›l (tek vardiya) emniyetli fitil olup, teknolojisi eski olmas›na karﬂ›n normal standartta bir tesistir.
Dünyadaki üretimlerde oldu¤u gibi, fitillerin PVC ile kaplanmas› için üretim hatt›na bir ekstrüzyon makinas› ilave edilerek kalite düzeyi art›r›lm›ﬂt›r.
Ancak piyasadaki talebin, modern patlay›c›larda olan infilakl› fitil ve elektriksiz
ateﬂleyiciye kaymas› ile tahrip kapsülü ve emniyetli fitil kullan›m›n›n giderek azalmas›na, dolay›s›yla üretimin düﬂmesine yol açm›ﬂt›r.
e) Çift Bazl› Sevk Barutu ‹ﬂletmesi (NGL):
Askeri amaçl› üretimin yap›ld›¤› bu tesis, 1934 y›l›nda Wictor Zieren firmas› taraf›ndan kurulmuﬂtur. Kapasitesi 100 ton/y›l çift bazl› sevk barutu olup,
120 mm, 81 mm, 60 mm ve 4,2 inç havan mermilerinin sevk barutlar›n›n üretimi
yap›lmaktad›r.
Teknolojisi eski olmakla birlikte, ürün kalitesi yeterli görülmektedir. Ancak, teknik
olarak iﬂ emniyeti aç›s›ndan modernize edilerek, otomatik çal›ﬂ›r hale getirilmesi
gerekmektedir.

35

f) Sülfürik Asit ‹ﬂletmesi (Oleum):
1935 y›l›nda, Alman Wiktor Zieren firmas› taraf›ndan 15 ton/gün kapasite ile kurulmuﬂtur.
1960 y›l›nda ise Hugo Petersen (Almanya) firmas› taraf›ndan, 20 ton/gün kapasiteli yeni bir sülfürik asit tesisi kurulmuﬂtur. Burada, nitrolama süreçleri için
(%105'lik H2SO4) oleum üretilmektedir.
Ayr›ca, bu iﬂletmede 2,5 ton/gün kapasiteli bir akü asidi üretim birimi de bulunmaktad›r.
Dinamit, TNT ve Nitroselüloz üretiminde ham madde olarak kullan›lan sülfürik
asidin (oleum) üretildi¤i bu tesis, 1961 y›l›ndan beri aral›ks›z olarak çal›ﬂmaktad›r.
Asitli ortamda çal›ﬂan ekipmanlar›n ömrü, 12-15 y›ld›r. Ancak tesis, bak›m onar›m ve yenilenmelerle faaliyetini sürdürmektedir.
Teknik ve ekonomik olarak ömrünü tamamlam›ﬂ olmas› nedeniyle, sadece kükürt
kullan›larak üretim yap›ld›¤›nda kapasitesi, 6.000 ton/y›ld›r. Sisteme geri kazan›lm›ﬂ sülfürik asit beslendi¤inde ise kapasitesi, y›ll›k 9.000 ton olabilmektedir.
Bu bak›mdan, fabrikan›n savunma amaçl› stratejik nitelikteki patlay›c›larla, dinamit üretiminde kullan›lan oleumun düzenli ve istenilen miktarda temininde, söz
konusu darbo¤azlar nedeniyle zorluklar› bulunmaktad›r.
Tesisin sa¤l›kl› bir biçimde çal›ﬂabilmesi için, üretimlerinin yenilenmesine yönelik
yat›r›mlar›n yap›lmas› gerekmektedir. Bu iﬂletmede; 2005 y›l›nda 957.120 kg oleum, 1.620 kg akü asidi, 29.420 kg 66 BI kalite sülfürik asit, 18.440 kg 42 Be ekstra nitrik asit üretimi gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Asit Geri Kazanma Tesisinde, 808.960 kg 66 Be II kalite sülfürik asit üretimi yap›lm›ﬂt›r.
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- Uçak Bombas› Dolum Tesisi: 1997 y›l›nda Mühimmatsan A.ﬁ.'de meydana gelen patlama sonucunda; uçak bomba üretiminin yap›lamamas› nedeniyle bu tesis kurularak, 1998 y›l›nda iﬂletmeye al›nm›ﬂt›r. Tesiste, 2005 y›l›nda
209 adet 2000 lb uçak bombas› üretimi gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Çizelge-2: Kapasite, Üretim ve KKO
ÜRÜNLER

KAPAS‹TE
(ton/y›l)

2001

2002

2003

2004

2005

Üretim KKO Üretim KKO Üretim KKO Üretim KKO Üretim KKO
Dinamitler
ANFO
Karabarutlar

4.000

2.620

66

2.150

54

1.596

46

1.773

44

2.033

51

10.000

4.545

45

5.160

52

2.613

26

9.420

94 14.308

140

300

20

7

0,3

0,1

0,3

0,1

0

0

0

0

Emniyetli Fitil
(km)

8.500

2.579

30

0

0

0

0

0

0

0

0

Trotil

3.000

94

3

300

10

484

16

343

11

0

0

NGL Barutlar

100

18

18

2

2

2

2

0,7

0,7

0,5

0,5

Dinitrotoluen

250

20

8

0

0

0

0

0

0

0

0

6.500

1.326

20

720

11

1.804

28

2.186

34

957

15

Oleum

Kaynak: MKEK

Elmada¤ Barut Fabrikas›'n›n (MKE Barutsan Yak›t ve Patlay›c› Fabrikas›), son
beﬂ y›ll›k üretim seyri incelendi¤inde; üretilen bütün ürünlerde y›llar itibariyle genel olarak, giderek azalan bir durum söz konusudur. Özellikle as›l üretim eleman› olan dinamitte KKO, 2001 y›l›nda % 66 iken, 2005 y›l›nda % 51 oran›na düﬂmüﬂtür. ANFO d›ﬂ›ndaki di¤er bütün ürünlerde, KKO % 0-0,5 düzeylerindedir.
Bu düﬂüﬂlerde; talep yetersizli¤i yan›nda iﬂ gücü eksikli¤i nedeniyle çift vardiyal›
çal›ﬂma sisteminden, tek vardiyal› çal›ﬂma sistemine geçiﬂin de olumsuz etkisi
bulunmaktad›r.
2004 y›l›ndan itibaren yükselen bir seyir izleyen ANFO patlay›c›s›nda, 2001 y›l›nda KKO % 45 iken, 2005 y›l›nda % 140 düzeyine ulaﬂm›ﬂt›r.
Bir kamu kuruluﬂu olan TÜGSAﬁ Kütahya Gübre Sanayi A.ﬁ., 30.04.2004 tarihinde yap›lan özelleﬂtirme sonucunda Y›ld›z Entegre A¤aç Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.'ye
devredilmiﬂ (18.10.2004 tarihinde) oldu¤undan, fabrika ile dinamit üretiminde kul-

37

lan›lan Teknik Amonyum Nitrat ile dinamit, TNT ve DNT üretimlerinde kullan›lan
Deriﬂik Nitrik Asit ihtiyac›, bu firma taraf›ndan karﬂ›lanmaktad›r.
Bu fabrika, patlay›c› üretimi konusunda yak›n tarihlere kadar en büyük üretici olarak, yurtiçi pazarda a¤›rl›kl› konumda olmuﬂtur. Ancak, dünyada patlay›c› sektöründeki geliﬂmeler sonucunda üretilen yeni ürünlerin kullan›m›n›n yayg›nlaﬂmas›, buradaki üretimi olumsuz etkilemiﬂtir.
Fabrikada 2007 y›l›nda; 219 kapsam d›ﬂ›, Petrol-‹ﬂ Sendikas› üyesi olan 264 kiﬂi
kapsam içi ve 63 taﬂeron iﬂçi olmak üzere toplam 546 kiﬂi çal›ﬂmaktad›r.
- De¤erlendirme:
Dünyada askeri amaçlara ve sanayideki geliﬂmelere paralel olarak, patlamaateﬂleme sistemleri ve ürünlerinde de h›zl› ve önemli de¤iﬂimler/geliﬂmeler olmuﬂtur.
Günümüzde patlay›c› maddeler; yüksek patlay›c› maddeler ve patlayabilir kar›ﬂ›mlar olarak iki ana grupta s›n›fland›r›lmaktad›r.
Yüksek Patlay›c› Maddeler
Endüstrideki geliﬂme ve ihtiyaçlara ba¤l› olarak yüksek patlay›c›lar, 3 önemli aﬂama geçirmiﬂtir.
- Nitrogliserin ile hassaslaﬂt›r›lan patlay›c›lar (dinamitler),
- Trinitrotoluen (TNT) Metilaminnitrat (MAN) veya di¤er patlay›c› komponentler ile
hassaslaﬂt›r›lm›ﬂ Watergels patlay›c›lar,
- Mikrobalonlar veya gaz boﬂluklar› ile hassaslaﬂt›r›lm›ﬂ emülsiyon (s›v›) patlay›c›lar
Y›llard›r NG bazl› dinamitler ve Watergels türü patlay›c›larda, bütün özen ve duyarl›l›¤›n gösterilmesine ve teknolojik geliﬂmelerden yararlan›lmas›na karﬂ›n üretimi, kullan›lmas›, taﬂ›nma ve depolanmas› s›ras›nda birçok tehlikenin meydana
gelmesi önlenememiﬂtir. Ayr›ca kullan›m alan›na göre ortaya ç›kan gazlar›n da,
toksik özellikleri sorunlar yaratmaktad›r.
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Emülsiyon türü patlay›c›larda kullan›lan hassaslaﬂt›r›c› maddelerin patlay›c› nitelikleri, son kar›ﬂ›m aﬂamas›nda ortaya ç›kt›¤›ndan, üretim, depolama ve kullan›m
güvenli¤i ve kolayl›¤› sa¤lamaktad›r. Ayr›ca di¤er patlay›c›larla ayn› etkiye sahip
olmas›na karﬂ›n, daha düﬂük maliyette olmas›, bu tür patlay›c›lara olan talebin
artmas›na yol açmaktad›r. Bu tür patlay›c›lar›n her türlü ›slak ortam koﬂullar›nda
da rahatl›kla kullan›labilmesi di¤er bir avantaj olmaktad›r.
Patlayabilir Kar›ﬂ›mlar
Patlayabilir kar›ﬂ›mlar içinde teknik amonyum nitrat ve fuel-oilin belirli oranlarda
kar›ﬂ›m›ndan elde edilen ANFO patlay›c›s›; üretim kolayl›¤›, kullan›m ve depolama ve maliyet avantajlar› nedeniyle çok özellikli olan spesifik kullan›mlar d›ﬂ›ndaki kullan›m›, önemli oranlarda artm›ﬂt›r.
Dünya ticari patlay›c›lar pazar›, 6,5 milyon ton civar›ndad›r. Bunun, 5 milyon tonunu ANFO, 1,5 milyon tonunu ise dinamit ve emülsiyon patlay›c›lar oluﬂturmaktad›r.
Gelecek 10 y›l içerisinde NG-bazl› dinamit üretiminin, dünya genelinde % 5 düzeyine gerileyece¤i ve bunun yerine patlayabilir kar›ﬂ›mlar ANFO ve emülsiyon patlay›c›lar›n, % 95 seviyesinde ikame edilece¤i öngörülmektedir.
Geliﬂen teknoloji ile birlikte Türkiye'nin de, patlay›c› pazar›ndaki e¤ilimleri de¤iﬂmektedir. Y›ll›k toplam çeﬂitli patlay›c› talebimiz, 120.000 tondur. Bunun 20.000
tonuna yak›n bölümünün dinamit ve emülsiyon türü yüksek patlay›c›lardan, geri
kalan 100.000 tonunun ise patlayabilir kar›ﬂ›mlardan (ANFO gibi) oluﬂtu¤u tahmin edilmektedir.
Yüksek patlay›c› ihtiyac›n›n 3.000 tonluk bölümü, dinamit olarak Elmada¤ Barut
Fabrikas›'ndan karﬂ›lan›rken, geriye kalan› ise emülsiyon (s›v›) türü patlay›c›lar
olarak yurtiçindeki iki firman›n üretimi ile ve yurtd›ﬂ›ndan sa¤lanmaktad›r.
Üretimi kolayl›kla yap›labilen ANFO gibi patlayabilir kar›ﬂ›mlar, MKE Barut Fabrikas› ve di¤er özel kuruluﬂlarda üretilip, pazarlanmaktad›r.
MKE Kurumu Elmada¤ Barut Fabrikas›'nda yüksek patlay›c›lar; geliﬂmiﬂ teknolojileri içeren modern tesislerde, uluslararas› standartlar ve kalitede üretilmektedir.
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Ancak patlayabilir kar›ﬂ›mlar (ANFO) ile emülsiyon türü yüksek patlay›c›lar, daha
ekonomik ve güvenli kullan›ml› olmalar› nedeniyle, daha çok tercih edilmektedir.

• Barutsan A.ﬁ.'de üretilen yüksek patlay›c› nitrogliserin bazl› dinamitlerin kulan›m› ise giderek azalmaktad›r. Bu bak›mdan, MKE Kurumu Elmada¤ Barut
Fabrikas›'nda kurulmas› planlanan S›v› (emülsiyon) Patlay›c›lar Üretim Tesisi'ne ‹liﬂkin Yat›r›m Projesinin en k›sa zamanda uygulamaya konulmas› gerekmektedir.
Di¤er yandan, fabrikada y›llard›r üretilen emniyetli fitile talep çok geriledi¤inden,
fitilin ana ham maddesi olan kara barut üretimi de olumsuz yönde etkilenmiﬂtir.
Ayr›ca, patlay›c› sektöründeki geliﬂmeler daha kullan›ﬂl› ve ekonomik fitiller ile
modern ateﬂleyicilerin elde edilmesini sa¤lam›ﬂt›r. Bunlar›n kullan›m› da büyük
ölçüde artm›ﬂt›r.

• Ateﬂleme sistemlerinde talep, elektrikli olmayan ateﬂleme sistemlerine kaymaktad›r. ‹nfilakl› fitil, ﬂok tüp ve elektriksiz kapsül sistemleri geliﬂmiﬂtir.
Barut Fabrikas›'n›n rekabet gücünün sürdürülmesi için, modern patlay›c›lar yan›nda, modern ateﬂleyicileri de üretmesi yararl› olacakt›r.
Mühimmat üretiminde kullan›lan trotilin üretildi¤i iﬂletmenin, 1989 y›l›nda yap›lan
modernizasyon yat›r›m› ile kapasitesi art›r›larak, verimlilik sa¤lanm›ﬂt›r. Burada
üretim kapasitesinin kullan›m›, MSB'nin mühimmat talebine ba¤l› olarak de¤iﬂmektedir.

• Yurtiçinde yayg›n olarak kullan›lan ANFO'ya talep, 100.000 ton dolay›ndad›r.
Yüksek patlay›c› s›n›f›na girmeyen ve üretimi kolayl›kla yap›labilen ANFO'nun
(patlayabilir kar›ﬂ›m) üretiminin art›r›lmas› için, pazarlama faaliyetleri yo¤unlaﬂt›r›lmal›d›r.
Patlay›c› sektöründe bilgi birikimi ve önemli deneyimi olan Barut Fabrikas›'n›n;
üretim faaliyetlerini daha verimli olarak sürdürebilmesi, yeni üretimlerle ürün yelpazesini geniﬂletmesi ve patlay›c› madde pazar›nda daha a¤›rl›kl› olarak yer
almas› olanaklar› bulunmaktad›r.
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• Fabrikan›n çal›ﬂmalar›n› sürdürdü¤ü ve yat›r›m program›nda yer alan, emülsiyon türü yüksek patlay›c› ile ham madde üreten tesis projelerine iﬂlerlik kazand›r›larak, gerçekleﬂtirilmesi bir zorunluluk haline gelmiﬂtir.
Bunun için, fabrikan›n yat›r›m program›nda yer alan; s›v› patlay›c› tesisi, nitrogliserin tesisi ve oleum (sülfürik asit) tesisi projelerinin, güncelleﬂtirilerek gerçekleﬂtirilmeleri sa¤lanmal›d›r.
3) Nitroselüloz Fabrikas›
Bu fabrikan›n as›l üretim faaliyeti MSB'nin gereksinimi olan top, obüs, havan, tüfek, tabanca mühimmatlar›n›n sevk barutlar›n› üretmektir.
Ayr›ca, MKE Kurumu'nun di¤er fabrikalar›n›n ve piyasan›n gereksinimi olan nitroselüloz, av barutu, plastifiye lak ve eter (diemetileter) üretimleri de yap›lmaktad›r.
Tesiste, 3 ana ünitede üretim yap›lmaktad›r.
a) Nitroselüloz Üretim Ünitesi: Bu üretim bölümünde, barut üretiminde kullan›lan barut nitroselülozu ve piyasa için lak nitroselülozu üretilmektedir. Ayr›ca, MKE
Kurumu'nun Barut Fabrikas› için, barut ve dinamit nitroselülozu üretimi yap›lmaktad›r.
b) Barut Üretim Ünitesi: Bu tesiste üç tür barut üretilmesi mümkün olmaktad›r.
Tek bazl› barutlar (nitroselüloz), çift bazl› barutlar (nitroselüloz-nitrogliserin) ve üç
bazl› barutlar, (nitroselüloz-nitrogliserin-nitroguanidin) ﬂeklinde olup, son iki tür
barutlar talep olmamas› nedeniyle üretilmemektedir.
c) Plastifiye Lak Üretim Ünitesi: Kullan›m yerlerine göre farkl› vizkozitede plastifiye lak üretimi yap›labilmektedir. Ayr›ca eter ünitesinde; etil alkolden dietileter
üretilmektedir. Dietileter, barut üretiminde yard›mc› madde olarak kullan›ld›¤› gibi, ilaç ve kimya sanayinde çözücü olarak kullan›lmas› nedeniyle piyasaya da verilmektedir.
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Çizelge-3: Kapasite, Üretim ve KKO
ÜRÜNLER

KAPAS‹TE 2001
(ton/y›l)

2002

Üretim KKO Üretim
%
Barut

2003

2004

2005

KKO Üretim KKO Üretim KKO Üretim KKO
%
%
%
%

1.800

442

25

137

7

256

14

448

25

37

2

750

359

48

256

34

215

27

183

24

26

3

Plastifiye Lak

Kaynak: MKEK

Barut üretim ünitesi, 1800 ton/y›l tek bazl› top barutu kapasitesine, plastifiye lak
üretim ünitesi ise, 750 ton/y›l plastifiye lak nitroselülozu kapasitesine sahiptir.
Ana üretim türlerinden olan barut ve plastifiye lak üretim miktarlar› ve kapasite
kullan›m oranlar› her y›l giderek gerilemektedir.
2001 y›l›nda 359 ton olan plastifiye lak üretimi, 5 y›lda %94 oran›nda azalarak,
2005 y›l›nda 26 tona inmiﬂtir. Dolay›s›yla KKO da % 48'den % 3'lere kadar düﬂmüﬂtür.
Bu fabrikan›n üretim ürünleri olan, top, tüfek ve tabanca mühimmat› sevk barutlar› ile barut, dinamit ve roket nitroselülozunun üretimi, MKE Kurumu'nun di¤er
fabrikalar›ndan gelen sipariﬂler üzerinden yap›lmaktad›r. Yeterli talebin olmamas› fabrikalar›n, üretim faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir.
Fabrikalar›n ham madde temininde sorunlar› bulunmaktad›r
Fabrikan›n, üretim faaliyetlerinin süreklili¤i ve verimli yürütülebilmesi için;
• Ürünün kalitesi üzerinde do¤rudan etkili olan ve stratejik özellik taﬂ›yan
kimyasal ve fiziksel maddelerin,
• Selüloz ve nitrik asit gibi ham maddelerin, istenilen miktar ve standartlarda
uygun nitelikte temin edilmesi en önemli konu olmaktad›r.
Daha önceki y›llarda, kamu kuruluﬂu olan Kütahya Gübre Sanayi A.ﬁ.'den temin
edilen nitrik asit bu kuruluﬂun özelleﬂtirilmesi ile birlikte devir sat›ﬂ sözleﬂmesine
“zorunlu üretim yap›lmas›” özel hükmü konulmas› ile art›k özel sektörden karﬂ›lanmaktad›r.
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Gerek hafif silah mühimmat› gerek top, havan, obüs barutlar› ve roket yak›tlar›n›n
temel ham maddesi olan pamuk selülozu ile dinamit ve lak selülozlar›, 1982 y›l›ndan beri tekel konumunda olan, kamu kuruluﬂu SEKA-Dalaman Müessesesi'nden karﬂ›lanmakta idi. SEKA-Dalaman Tesisi'nin, Nisan 1998 tarihinde özelleﬂtirme kapsam›/program›na al›nmas› nedeniyle yeni yat›r›m yapamamas› ve
daha sonra özelleﬂtirilerek MOPAK Ka¤›t Sanayi’ne devredilmesiyle üretimin
durdurulmas›ndan dolay›, Nitroselüloz Fabrikas›’n›n barut selülozu ihtiyac›, ithalat yoluyla karﬂ›lanmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Ayr›ca, difenilamin gibi baz› kimyasallar da yurtiçinde üretilmedi¤inden ithal edilmektedir.
Ancak, özellikle uluslararas› iliﬂkilerin sorunlu oldu¤u dönemlerde stratejik önem
öne ç›kmakta ve üretimde kullan›lan bu kimyasal maddelerin temini, tehlikeye girmektedir.

• Oluﬂacak riskli ortamlara karﬂ›, stratejik önemi aç›s›ndan üretimde kullan›lan fiziksel ve kimyasal maddeler ile linters pamu¤u gibi ham maddeler konusunda
etüd çal›ﬂmalar› yap›larak, haz›rlanacak fizibilite raporlar›na dayal› yat›r›m projeleri geliﬂtirmek yararl› olacakt›r.
Fabrikalarda 2007 y›l›nda, 115 kiﬂi kapsam d›ﬂ›, Petrol-‹ﬂ üyesi olan 150 kiﬂi kapsam içi ve 43 taﬂeron iﬂçi olmak üzere toplam 308 kiﬂi çal›ﬂmaktad›r.
- De¤erlendirme:
Dünya tarihinin ilk y›llar›ndan beri, savaﬂ malzemesi olarak kullan›lan patlay›c›
maddeler, 17. yüzy›ldan itibaren önce madencilik endüstrisinde sonralar› inﬂaat
sektöründe kullan›larak, ekonominin belirleyici unsurlar›ndan birisi olurken, kimya sanayi içinde de önemli bir yere sahip olmuﬂtur.
Dünyadaki askeri stratejik amaçlara ve sivil sanayideki geliﬂmelere paralel olarak, modern teknolojilerin getirdi¤i farkl› çal›ﬂma koﬂullar› ve de¤iﬂik amaçlar, patlay›c›lar›n da farkl› nitelik ve niceliklerde üretilmesine yol açm›ﬂt›r.
Bunlara ba¤l› olarak ayn› zamanda, patlama-ateﬂleme sistem ve elemanlar›nda
da önemli geliﬂmeler olmuﬂtur.
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Bu tesiste üretilen patlay›c› ve parlay›c› nitelikteki barutlar, büyük oranda askeri
amaçlar için kullan›lmaktad›r. Sevk barutu niteli¤inde olan bu maddeler, daha çok
top, havan, obüs, tüfek ve tabanca mühimmatlar›nda kullan›lmaktad›r.
Ayr›ca, roket ve dinamit imalat›nda da ham madde olarak de¤erlendirilmektedir.
Piyasaya yönelik olarak ise av barutu, lak ve eter üretilmektedir.
Fabrikan›n üretim tesislerinin ço¤u, teknolojik olarak geri durumdad›r. Kuruldu¤u
1938 y›l›ndan bu yana yap›lan baz› yenilenme ve modernizasyon çal›ﬂmalar› yetersiz kalm›ﬂt›r.
Askeri ve sivil amaçl› kamu ve özel sektör ihtiyac› için üretilen ürünlerde kapasite kullan›m›n›n düﬂük düzeyde olmas›, büyük oranda talep yetersizli¤inden kaynaklanmaktad›r.
Bu bak›mdan verimli ve etkin bir üretim faaliyeti için, yurtiçi ve yurtd›ﬂ›ndan sipariﬂ teminine yönelik pazarlama faaliyetlerinin geliﬂtirilmesi, üzerinde çal›ﬂ›lmas›
gereken önemli bir konudur.
Fabrikan›n modernizasyonu ve yeni teknoloji üretimlerine geçiﬂte önemli ad›mlardan biri olan, Küresel Barut Üretim Tesisi, Haziran 2006 tarihinde devreye al›nm›ﬂt›r.
Di¤er yandan, M60A1 Tank Modernizasyonu Projesi kapsam›nda 120 mm tank
mühimmat›na ait sevk barutlar›n›n üretilmesi yan›nda, metal kovanlar yerine tamamen yanabilen organik maddelerden yap›lan Yanar Kovan Üretim Tesisi yat›r›m faaliyetleri de devam etmektedir.

IV) MALZEME VE A⁄IR S‹LAH ‹MALAT GRUBU
Bu grupta dört fabrika yer almaktad›r.
a) A¤›r Silah ve Çelik Fabrikas›:
Burada her türlü çelik malzemesi ile TSK'n›n ihtiyac› olan a¤›r silahlar, üretilmektedir. Üretim faaliyetleri esas olarak, askeri ürünlere yönelik olmakla birlikte, üretim yetene¤i ve kapasitesi ölçüsünde piyasadan da sipariﬂ al›nmaktad›r.
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Malzeme ve a¤›r silah esas al›narak üretim yerleri, çelik iﬂletmesi ve a¤›r silah iﬂletmesi olarak gruplanm›ﬂt›r.
- Çelik ‹ﬂletmesi: Y›ll›k üretim kapasitesi, 60.000 ton çelik blok ve 40.000 ton vas›fl› çeliktir. Ayr›ca, y›lda 21.000 ton dövme malzemesi kapasitesi bulunmaktad›r.
2005 y›l›nda iﬂletme ark ocaklar›nda, 9.853 ton çelik blok elde edilmekle birlikte,
KKO ancak % 15 olmuﬂtur.
3.000 tonluk pres ünitesinde 3.980 ton üretim, dövme tezgah›nda ise 1.167 ton
üretim gerçekleﬂtirilmiﬂtir. ‹ﬂletmeler, oldukça düﬂük kapasitelere sahiptir.
- A¤›r Silah ‹ﬂletmesi: Top, makine imalat, montaj ve diﬂli atölyeleri, iﬂletmenin
esas birimini oluﬂturmaktad›r. Y›ll›k kapasitesi, 200 adet 105'lik tank üstü
top,100 adet 155 mm'lik obüs 1960 adet 60-120 mm aral›¤›nda havan topu ve
350.000 adet çeﬂitli diﬂli imalat› olmaktad›r.
Fabrikan›n kuruluﬂ amac› do¤rultusunda üretim faaliyeti yürüten özel tezgah ve
donan›mlar› içeren Top Atölyesi, en önemli üretim birimidir.
TSK'n›n a¤›r silah ihtiyac› dikkate al›narak bu birimin modernizasyonu ön planda
tutulmuﬂtur. Yeni tezgah ve donan›mlar ilave edilmiﬂ ve yap›lan modifikasyon çal›ﬂmalar› ile bu tesis, 155 mm'lik silah sistemini de üretebilecek hale getirilmiﬂtir.
Zamanla iﬂletme, hem sivil hem de askeri amaçl› üretim yapan bir konuma yönelmiﬂtir. Teknolojik olarak iyi bir seviyede olan bu tesiste, MSB'nin en önemli a¤›r
silahlar›n›n üretimi uygun kalitede yap›lmaktad›r.
Ancak, yeni ürünlere yönelik proje çal›ﬂmalar›, mühendislik hizmetleri ve AR-GE
çal›ﬂmalar›n›n geliﬂtirilmesi gerekmektedir.
‹ﬂletmenin di¤er üretim birimleri eski teknoloji ve emek yo¤un bir sistemle çal›ﬂt›¤›ndan maliyetler, çok yüksek olmaktad›r. Bu durum, üretim faaliyetlerinin aksamas›na ve durdurulmas›na yol açmaktad›r. Ayr›ca, talebin yetersiz olmas› nedeniyle baz› birimler faaliyet d›ﬂ› b›rak›lmaktad›r.
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b) Pirinç Fabrikas›:
Kuruluﬂ aﬂamas›nda, askeri ürünler için gerekli olan pirinç döküm ve hadde mamulü olan malzemelerin, yerli üretimle karﬂ›lanmas› amaçlanm›ﬂt›r.
Fabrikan›n iﬂletme faaliyeti, zamanla piyasadan gelen talepler do¤rultusunda geniﬂletilmiﬂtir.
Üretim tesisleri, günde 2 vardiya esas›na göre y›lda, 5.850 ton pirinç çubuk, 280 ton
sevk çemberi ve pirinç boru, 2.500 ton pirinç takoz, 70 bin ton pirinç ﬂerit ve levha, 50 ton bak›r çubuk, 50 ton bak›r boru, 50 ton bak›r ﬂerit ve levha malzemesi
üretebilecek düzeydedir.
Askeri ihtiyaçlara yönelik üretimler içinde, kovan ve gömlek yüksükleri ile sevk
çemberleri a¤›rl›kl› olarak yer almaktad›r.
Fabrikan›n esas üretim yerlerini; dökümhane, pres atölyesi ile haddahane ve çubuk atölyeleri oluﬂturmaktad›r.
Sipariﬂ yetersizli¤i yan›nda, ham madde olarak kullan›lan pirinç ve bak›r hurdas›n›n temininde darbo¤az yaﬂanmaktad›r. 9.756 ton/y›l olan kapasitenin, % 70'i
kullan›labilmektedir.
Bu alanda faaliyette bulunan büyük kapasiteli ve modern teknolojiye sahip özel
firmalar›n, ürün kalitesinde ve üretim maliyetlerinde sa¤lad›¤› üstünlükler karﬂ›s›nda rekabet etmede zorlan›lmaktad›r.
Dolay›s›yla fabrikan›n, teknolojik yap›s›, üretim ve kapasitesi gözden geçirilerek,
yeni yat›r›mlarla desteklenmesi gerekmektedir.
c) Hurda ‹ﬂletmeleri Müdürlü¤ü:
Bütün kurum ve kuruluﬂlar›n, her türlü metal ve di¤er malzeme araç, gereç, makine, gemi ve sair metal hurdalar›n› toplama, de¤erlendirme, kullanma görevi ile,
daha sonra ‹ﬂletme Müdürlü¤ü'ne dönüﬂen Hurdasan A.ﬁ. yükümlü k›l›nm›ﬂt›r.
Hurda üretim faaliyetleri ana iﬂlevleri itibariyle, K›r›kkale, Seymen ve Alia¤a ‹ﬂletmesi Müdürlüklerinde yürütülmektedir.
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2005 y›l›nda 227.285 ton hurda al›m› gerçekleﬂtirilmiﬂ, bunun ancak % 50,8'i yani 115.438 tonu iﬂlenebilmiﬂtir.
Çizelge-4: Fabrikalara Göre üretim, Bozuk Üretim ve Gecikme Cezalar›
2004

Bin
YTL

2005

FABR‹KALAR

Üretim
De¤eri

Bozuk
Üretim

Gecikme
Cezas›

A¤›r Silah-Çelik

13.270

1.393

100

19.230

1.760

670

5.324

150

30

7.299

104

1.057

Elmada¤ Barut

11.375

-

-

11.981

-

-

Elmada¤ Roket

728

119

248

11.272

-

9

Gazi Fiﬂek

37.010

1.799

153

58.502

1.727

108

Hurda

19.168

-

-

20.155

-

-

Kapsül

8.904

129

65

10.142

82

14

Çank›r› Silah

Makine

Üretim
De¤eri

Bozuk
Üretim

Gecikme
Cezas›

3.043

-

16

2.427

-

97

Mühimmat

26.675

55

139

21.431

66

1.019

Nitroselüloz

7.027

-

-

1.898

-

-

Pirinç

24.327

38

-

27.705

87

-

Silah

30.374

166

25

20.040

250

699

187.227

3.849

428

212.122

4.074

3.574

TOPLAM

Kaynak: MKEK

MKE Kurumu'nun en büyük al›c›s›, MSB ve Kuvvet Komutanl›klar›, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› birimleri oldu¤undan sipariﬂlere ba¤l› olarak ürün üretiminde gerekli planlama
ve koordinasyonun sa¤lanmas› ile idari ve teknolojik tüm önlemlerin al›narak cezal› duruma düﬂürülmemesi önem kazanmaktad›r.
MKE Kurumunun tüm fabrikalar›nda 2004 y›l›nda 187 milyon YTL de¤erinde üretim yap›lm›ﬂ ve bu de¤er, 2005 y›l›nda % 13,4 art›ﬂla 212 milyon YTL’ye
ulaﬂm›ﬂt›r. Ancak, sipariﬂlerin zaman›nda teslim edilmemesi nedeniyle, 2004
y›l›nda 428 bin YTL de¤erinde olan gecikme cezas›, 2005 y›l›nda % 736 oran›nda
artarak 3,6 milyon YTL’ye ulaﬂm›ﬂt›r. Ürün tesliminde gecikme nedenlerinden
genel olarak ﬂöyle söz edilebilir;
- Sipariﬂlerin, üretim için yeterli miktarda olmamas›, geç verilmesine karﬂ›n, k›-
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sa sürede istenmesi, zaman içinde sözleﬂmelerde öngörülen miktarlar›n de¤iﬂtirilmesi ve bunlara ba¤l› olarak, kurumun üretim planlamas› ve faaliyetlerinin sa¤l›kl› gerçekleﬂtirilememesi,
- Üretimde kullan›lan direkt ilk madde ve malzemelerin sözleﬂme yap›ld›ktan
sonra temininin öngörülmesi, stoklardaki yar› mamul ve malzemelerin kullan›m›na izin verilmemesi,
- Sipariﬂ süresine ba¤l› olarak, zaman darl›¤› nedeniyle yurtiçi ve yurtd›ﬂ› tedariklerde ve üretimde meydana gelen gecikmeler ve yurtiçindeki yan sanayinden yeterince yararlan›lmamas›,
- Uç ürün (özel ürün) üreten fabrikalar için, di¤er fabrikalardan ara girdilerin zaman›nda al›namamas›,
- AR-GE projelerinde, sonradan gündeme getirilen ﬂartname de¤iﬂiklikleri, yeni ürünlerin AR-GE baz›nda yürütülmesi ve zaman›nda üretim hatt› kalifikasyonu
yap›lamad›¤›ndan, problem ve gecikmelerin yaﬂanmas›,
- TSK'n›n, AR-GE yap›larak üretime dönüﬂtürülecek silah ve mühimmat sistemlerinde tedarik süresinin k›salt›lmas›,
- Baz› fabrikalarda hatlar›n eski olmas› yan›nda, nitelikli/yetiﬂmiﬂ personelin
azalmas›, iﬂ gücü yetersizli¤i nedeniyle üretimde gecikme, hatal› ve yüksek fire
oranlar› meydana gelmesi,
- Mevcut teknolojilerin yenilenmesi için, yap›lan yat›r›mlar›n gecikmesi, üretim
esnas›nda iﬂletme ar›zalar›, madde infilaklar› gibi sorunlar yaﬂanmaktad›r.
MKE Kurumu, ülke savunmas› ve güvenli¤ine yönelik olarak, stratejik hafif ve a¤›r
silah mühimmat›, roket, yüksek patlay›c›lar, uçak bombalar› gibi ürünler yan›nda,
baz› ürünlerde özel sektörle de rekabet etmektedir.

•

Kurumun, modern teknoloji yöntemleri kullanarak kapasite kullan›m› yüksek,

kaliteli, verimli ve güvenli bir üretim faaliyetinde bulunabilmesi için; geçmiﬂ y›llara göre olumlu yönde geliﬂme olmakla birlikte, büyük oranda sipariﬂ ve yeni yat›r›mlara ba¤l› olarak fabrikalar itibariyle, % 5 ile % 85 aras›nda gerçekleﬂen kapasite kullan›m oranlar› karﬂ›s›nda, üretim faaliyetlerinin iyileﬂtirilmesi konusunda
tüm önlemleri almas› gerekmektedir.
Di¤er yandan, MKE Kurumu'nun savunma sanayisine dönük tesisleri, entegre bir
yap›da oldu¤undan, nihai ürün üretimi yapan bir tesisin üretim miktar›ndaki bir

48

de¤iﬂiklik, direkt olarak ona girdi sa¤layan di¤er tesislerin üretimini de etkilemektedir. Bu durum, kapasite kullan›m oranlar›na do¤rudan yans›makta ve maliyetler
üzerinde belirleyici bir unsur olmaktad›r.
Kurum taraf›ndan üretilen ürünlere olan talebin miktar ve çeﬂit olarak sürekli de¤iﬂmesi, dönemsel olarak bir üretim hatt›n›n kapasite kullan›m oran›n› yükseltirken, di¤erlerinin boﬂ (at›l) kalmas›na neden olabilmektedir. Bu ise maliyetleri
olumsuz etkilemektedir.
Stratejik mal üretmesi nedeniyle, her durumda üretime haz›r bir biçimde tutulmas› gereken bu tesislerin, sabit masraflar› da maliyetleri art›rmaktad›r.
Ayn› zamanda, karl›l›k ve verimlilik göstergeleri de kurumun mali yap›s›n› olumsuz yönde etkilemektedir.
Sipariﬂlerin en önemli bölümünü oluﬂturan askeri amaçl› ürünlerin üretiminde, yat›r›m aﬂamas›ndan baﬂlayarak; teknoloji seçimi (kapasite dahil) TSK'n›n bilgisi
dahilinde yap›lmaktad›r.
Fizibilite hesaplar›nda kullan›lan tüm veriler, TSK'dan al›nmaktad›r. Stratejik öneme sahip mühimmat›n sipariﬂlerinin süreklili¤i ve talep düzeyi, tamamen TSK'n›n
harp stoklar› ve stratejik planlar› ile do¤rudan ilgili olmaktad›r.
Bu nedenle, yat›r›mlar ve üretim hatlar›n›n kurulmas›, geliﬂtirilmesi veya tasfiyesi
konusunda verilecek kararlar, MSB ve TSK ile yap›lan iﬂbirli¤ine dayal› olarak
al›nmaktad›r.
MKEK, iktisadi devlet teﬂekkülü statüsünde bulunmakla birlikte üretiminde a¤›rl›¤›, ülke savunmas›na yönelik ürünler oluﬂturdu¤undan, iﬂletme faaliyetlerinde
karl›l›ktan çok verimlilik anlay›ﬂ› öne ç›kmaktad›r.
Kuruluﬂun bu iﬂlevi sonucunda u¤rad›¤› mali kay›plar›n, önlenmesini sa¤layacak
düzenlemelerin yap›lmas› gerekmektedir.

4. BÖLÜM

MKEK'‹N YATIRIM FAAL‹YETLER‹
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Yat›r›m faaliyeti, genel olarak MKE Kurumu Genel Müdürlü¤ü'nce yürütülmekte
ve merkezden verilen yetkiler çerçevesinde, daha çok idame-yenilemeye yönelik baz› yat›r›mlar›n fabrikalarca yap›lmas› sa¤lanmaktad›r.
Yat›r›m faaliyetleri ile ilgili olarak, 2005 y›l›nda tahsis edilen, 12,9 milyon YTL d›ﬂ
kaynak ve 22,6 milyon YTL öz kaynak olmak üzere toplam 35,6 milyon YTL ödene¤e karﬂ›l›k, 10 milyon YTL d›ﬂ olmak üzere toplam 16 milyon YTL harcama yap›larak yaklaﬂ›k % 45 oran›nda gerçekleﬂme sa¤lanm›ﬂt›r.
Yat›r›m program›nda yer alan projeler:

1) Etüt Proje ‹ﬂleri:
a) Kimya Sanayi Sektörü:
At›k Su Tasfiye Tesisi; Elmada¤ Barut ve Roket Fabrikas›'n›n proses ve at›k su
deﬂarj hatlar›n›n yap›lmas› amac›yla mühendislik projelerinin yap›lmas› ve ihale
döküman›n›n haz›rlanmas›na iliﬂkin hizmet al›m› için, 17.10.2005 tarihinde ihale
yap›lm›ﬂ ve seçilen firma ile sözleﬂme imzalanm›ﬂt›r.
b) Demir-Çelik Sanayi Sektörü
Hurda Tesislerinin Modernizasyonu Projesi
c) Elektriksiz Makinalar ‹malat Sanayi Sektörü
Merkezi Is› Sistemi
Bilgi ‹ﬂlem A¤› II. Aﬂama
X-ray Tesisi Temini

2) Devam Eden Projeler:
a) Kimya Sanayi Sektörü:
Yanar Barut Kovan› Üretim Tesisi Binas› (Nitroselüloz Fabrikas›)
Günümüzde, a¤›r silah mühimmatlar›n›n metal kovanlar› yerine, tamamen yanabilen organik maddelerden yap›lan yanar kovanlar kullan›lmaktad›r. Böylece mü-
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himmat fiyatlar›nda düﬂüﬂ, çevre kirlili¤inin önlenmesi ve hafif mühimmat yap›m›
ile kullan›m kolayl›¤› sa¤lanmaktad›r.
Bu tür yanar kovanlar›n üretimi için, M60AI Tank Modernizasyonu Projesi kapsam›nda, Fabrikada yeni bir tesis kurulmas› planlanm›ﬂ olup, MKEK, SSM ve IMI
(‹srail) karﬂ›s›nda alt kontraktördür.
2005 y›l›nda proje için ayr›lan 1.620 bin YTL ödene¤e karﬂ›l›k, 210,8 bin YTL harcanarak % 13 oran›nda gerçekleﬂme olmuﬂtur. Proje 2006 y›l› yat›r›m program›nda; 2.150 bin YTL proje tutar› ve 1.750 bin YTL ödenek ile yer alm›ﬂt›r.
Oleum Tesisi (Barut Tesisi)
Mevcut Oleum Tesisi; 1961 y›l›nda 20 ton/gün kapasite ile kurulmuﬂ olup; baz›
düzenlemeler yap›lmakla birlikte, teknik ve ekonomik ömrünü doldurmuﬂtur.
TSK'n›n ihtiyac› olan, çeﬂitli mühimmat›n yap›m›nda ve trinitrotoluen (TNT), nitrogliserin (NG) ve nitroselüloz (NC) üretimlerinde temel girdi olan oleumun (sülfürik asit), artan TNT talebi nedeniyle daha yüksek kapasiteli (50 ton/gün oleum,
5 ton/gün akü asiti) bir tesis kurularak üretilmesi ve ayn› tesiste TSK'n›n motorlu
araçlar›n›n akülerinde ihtiyaç duyulan Akü Asiti'nin, üretilmesi planlanm›ﬂt›r.
Proje, 2006 y›l› Yat›r›m Program›nda, 14.500 bin YTL proje tutar› ve bin YTL iz
ödenek bedeli ile yer alm›ﬂt›r.
Nitrogliserin (NG) Tesisi Projesi (Barut Fabrikas›)
ﬁirket bünyesinde bulunan Nitrogliserin Tesisinde, dinamit ve askeri amaçl› olmak üzere iki türlü nitrogliserin üretilmektedir. Askeri amaçl› nitrogliserin ve çift
bazl› sevk barutlar› da roket yak›tlar›nda ve top barutlar›nda ana girdi olarak kullan›lmaktad›r.
Bu proje ile, 1957 y›l›nda iﬂletmeye al›nan ve 500 kg/saat kapasiteli mevcut tesisin; ileride herhangi bir nedenle çal›ﬂamamas› durumunda, darbo¤azla karﬂ›laﬂ›lmamas› için, 250 kg/saat kapasiteli yeni bir üretim tesisinin kurularak, yedeklenmesi amaçlanmaktad›r.
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Yat›r›m program›nda, 7.450 bin YTL ödenek bedeliyle yer almaktad›r.
S›v› (Emülsiyon) Patlay›c›lar Tesisi (Barut Fabrikas›)
Yüksek patlay›c›lar s›n›f›nda yer alan s›v› türü patlay›c›lar›n kullan›m›, gerek dünyada gerekse Türkiye'de yayg›nlaﬂmaktad›r. ﬁirketin üretimi içerisinde yer almayan bu tür patlay›c› üretiminin sa¤lanmas› için, 4.000 ton/y›l kapasiteli kartuﬂlanabilir ve pompalanabilir üretim yapabilen yeni bir tesisin kurulmas›na iliﬂkin bu
proje ile, Barut Fabrikas›n›n patlay›c› pazar›ndaki pay›n›n art›r›lmas› amaçlanmaktad›r.
Mevcut NGL Tesisinin Modernizasyonu
Bu proje ile; Elmada¤ Barut Fabrikas›nda bulunan ve kuruldu¤u 1957 y›l›ndan
beri geniﬂ çapl› teknolojik de¤iﬂiklik görmeyen, mekanik, elektronik ve pnömatik
kumanda sistemleri ve ekipmanlar› y›pranm›ﬂ olan mevcut nitrogliserin tesisinde,
güvenli olarak üretimin devam edebilmesi için, söz konusu sistemlerin yenilenmesi amaçlanmaktad›r.
2006 Yat›r›m Program›nda; 2.120 bin YTL proje tutar› ve 1.920 bin YTL ödenekle yer alm›ﬂt›r.
b) Elektriksiz Makinalar ‹malat Sanayi Sektörü
Modern Silahlar III Projesi: Proje kapsam›nda; mühimmat, fiﬂek üretimi, tanksavar füzesi üretimi, topçu roketi üretimi projeleri yer almaktad›r. Ayr›ca Küresel
Barut Üretimi Tesisi Projesi bulunmaktad›r.

• Küresel Barut Üretimi Tesisi (Nitroselüloz Fabrikas›)
Bu proje ile, TSK'n›n ihtiyac› olan hafif silah mühimmat›nda kullan›lmak üzere, silindirik baruta göre daha yüksek performans gösteren küresel barutun, üretilmesi amaçlanmaktad›r.
Kurulacak tesisin kapasitesi; 3 vardiyada toplam 750 ton/y›l çeﬂitli tiplerde küresel barut üretilmesi biçiminde planlanm›ﬂt›r.
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Fabrika bünyesinde kurulmas› kararlaﬂt›r›lan tesisle ilgili proje çerçevesinde tekliflerin de¤erlendirilmesi, 1999 y›l›nda tamamlanarak SANTA-BARBARA (‹spanya) firmas› ile 17.10.1999 tarihinde 8,5 milyon dolar› lisans, know-how, 10,3 milyon dolar› tedarik olmak üzere toplam, 18,8 milyon dolarl›k anlaﬂmalar imzalanm›ﬂt›r.
‹nﬂaat ve makina-tesisat faaliyetleri, May›s 2006 tarihinde tamamlanarak üretime
haz›r hale gelinmiﬂtir. Tesiste üretim, (2 vardiya) yap›lmakla birlikte, gelece¤e yönelik olarak, kurum içi ve d›ﬂ› önemli bir geliﬂme olmam›ﬂt›r.

3) Yeni Projeler:
- Barut Fabrikas› ve Nitroselüloz Fabrikas› için çeﬂitli cihaz ve malzeme al›mlar›,
- Barut Atölyesi Valslar›n›n Modernizasyonu Projeleri devam etmektedir.
Kuruluﬂun yat›r›m program›; mevcut tesislerin eksikliklerinin giderilmesi ve modernizasyonu ile askeri ihtiyaçlara yönelik modern silah ve mühimmat üretimini
hedefleyen projeleri içermektedir.
Özellikle, yat›r›m program›nda Modern Silahlar III Projesi ad› alt›nda tek ödenekle yer alan çok say›daki projelerde MSB'nin yönlendirici etkisi olup, yurtd›ﬂ›
teknolojiye gereksinim bulunmaktad›r. Mevcut durumda kuruluﬂun teknik gücü,
yeni teknolojiyi içeren çok say›daki özellikli projenin; haz›rl›k, ihale, de¤erlendirme ve uygulama aﬂamalar›n›n yürütülmesinde büyük güçlüklerle karﬂ›laﬂmaktad›r.
Ayr›ca, sürmekte olan projelerde, do¤an ihtiyaçlar do¤rultusunda yap›lan de¤iﬂiklikler ve finansman teminindeki güçlükler de, projelerin gerçekleﬂme durumlar›n›
olumsuz etkilemektedir.
Y›llar itibariyle de gerçekleﬂme oranlar›na bak›ld›¤›nda; 2000 y›l›nda % 31,
2001'de % 44, 2002'de % 58, 2003'de % 32, 2004'de % 36 ve 2005 y›l›nda ise
%45 oldu¤u görülmektedir.
Bu aç›dan programlanan yat›r›mlar›n hedeflerine uygun olarak gerçekleﬂtirilebilmesi için kurumun, teknik gücünün ve finansman gereksinimini karﬂ›layacak kaynaklar›n yeterli hale getirilmesi önem kazanmaktad›r.

5. BÖLÜM

MKEK’TE ‹ST‹HDAM
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MKE Kurumunda; memur, sözleﬂmeli personel ve iﬂçi olmak üzere üç farkl› statüde personel çal›ﬂt›r›lmaktad›r. Ayr›ca taﬂeron iﬂçi istihdam edilmektedir.
- Memurlar; 657 Say›l› Yasa hükümleri uygulanan memur statüsündeki personel,
emeklilik bak›m›ndan 5434 Say›l› T.C. Emekli Sand›¤› Yasas›'na tabidir.
- Sözleﬂmeli personel; 233 Say›l› KHK'nin baz› maddeleri yürürlükten kald›ran
399 Say›l› KHK'nin II Say›l› Cetveli kapsam›nda istihdam edilen sözleﬂmeli personel, emeklilik aç›s›ndan 5434 Say›l› Yasa'ya tabi olup, her türlü özlük haklar›
399 Say›l› KHK'ye göre yürütülmektedir.
- ‹ﬂçiler; 4857 Say›l› ‹ﬂ Yasas›'na tabi olarak, özel hukuk hükümlerine göre istihdam edilen iﬂçiler ile ilgili iﬂlemler, bu yasa ile 2821 Say›l› Sendikalar Yasas›,
2822 Say›l› Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi, Grev ve Lokavt Yasas›, 506 Say›l› Sosyal Sigortalar Yasas› ve bu yasalar›n ek ve tadilleri ile tüzükler, yönetmelikler ve Bakanlar Kurulu kararlar›na göre yürütülmektedir.
Kamu ‹ktisadi Teﬂebbüsleri ve ba¤l› ortakl›klar›nda y›ll›k Genel Yat›r›m ve Finansman Programlar›na yönelik Bakanlar Kurulu Karar›na dayal› olarak, ihale
suretiyle hizmet al›m› yap›lmaktad›r.
MKE Kurumu'nda da, Hazine Müsteﬂarl›¤›ndan al›nan izin çerçevesinde kurumun, merkez ve taﬂra iﬂ yerlerinde baz› hizmetlerin (temizlik, park-bahçe ve lokal
gibi), hizmet al›m› yoluyla taﬂeronlara yapt›r›lmaktad›r.
Taﬂeron marifetiyle çal›ﬂt›r›lan iﬂçiler, dava açarak “dayan›ﬂma aidat›” ödemek
suretiyle toplu iﬂ sözleﬂmesindeki haklardan yararlanmaktad›rlar.
Çizelge-5: Çal›ﬂanlar›n Statülerine Göre Da¤›l›m›
STATÜ
Memur

2004

2005

Çal›ﬂan Say›s›

Çal›ﬂan Say›s›

356

335

Sözleﬂmeli Personel

2.249

2.156

‹ﬂçi

4.052

3.915

TOPLAM

6.657

6.406

Kaynak: MKEK
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MKE Kurumu'nda Çelik-‹ﬂ ve Petrol-‹ﬂ Sendikalar› örgütlü olup, 2006 y›l›nda toplam 3.891 kiﬂi olan sendikal› iﬂçilerin 414 kiﬂisi Petrol-‹ﬂ Sendikas› üyesidir.
MKE Kurumu'nda 2004 y›l›nda 6.657 kiﬂi istihdam edilirken, 2005 y›l›nda % 3,8
istihdam daralmas›yla bu say› 6.406'ya düﬂmüﬂtür. Bunun % 61,1'i iﬂçi, % 37,7'si
sözleﬂmeli personel ve % 5,1'i memur statüsündedir.
Çizelge-6: ‹ﬂçilerin ‹ﬂ Yerlerine Göre Da¤›l›m›
2004
‹ﬁ YER‹

‹ﬂçi Say›s›

2005
‹ﬂçi Say›s›

K›r›kkale Bölge Müdürlü¤ü

103

103

Elmada¤ Barut Fabrikas› Müd. (*)

167

163

Elmada¤ Roket Fabrikas› Müd. (*)

174

164

Gazi Fiﬂek Fabrikas› Müd.

661

705

60

38

Kapsül Fabrikas› Müd.

238

217

Makine Fabrikas› Müd.

36

36

MKE Hurda ‹ﬂletmeleri Müd.

A¤›r Silah ve Çelik Fabrikas› Müd.

294

306

1.115

1.025

Nitroselüloz Fabrikas› Müd.

150

146

Pirinç Fabrikas› Müd.

256

261

Silah Fabrikas› Müd.

511

469

Çank›r› Silah Fabrikas› Müd.

263

258

4.054

3.891

Mühimmat Fabrikas› Müd.

TOPLAM

Kaynak: MKEK
(*) 2006 tarihinde Elmada¤ Barut ve Roket Fabrikalar› birleﬂtirilerek,
MKE Barutsan ve Patlay›c› Fabrikas› Müdürlü¤ü olmuﬂtur. Burada 2007
y›l› itibariyle çal›ﬂan iﬂçi say›s›, 264 tanesi Petrol-‹ﬂ Sendikas› üyesi ve
63'ü taﬂeron iﬂçisi olmak üzere toplam 327 kiﬂidir.

2000 y›l› sonu itibariyle 5.770 kadrolu iﬂçi istihdam edilirken, emeklilik ve di¤er
nedenlerle ayr›lmalar sonucunda 2005 y›l›nda bu say›, 3.891'e, 2006'da ise
3.616'ya düﬂerek % 37,3 oran›nda istihdam daralmas› olmuﬂtur.
Çal›ﬂmakta olan iﬂçilerin, yaﬂ ortalamalar›n›n 46 oldu¤u göz önüne al›n›rsa, iﬂçilik kademelerinde nitelikli iﬂ gücü s›k›nt›s› çekildi¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Kadrolu iﬂçi
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al›m› yap›lmad›¤› takdirde, s›k›nt›n›n gelecek y›llarda daha büyük boyutlara ulaﬂaca¤› ve sonucun, üretimi olumsuz etkileyece¤i önemli bir sorun olarak görülmektedir.
Bu durumda kurumun, kadrolu iﬂçi istihdam›na yönelik oluﬂan nitelikli iﬂ gücü aç›¤›n›n çözümlenmesi konusu, al›nacak sipariﬂlerin üretiminde; iﬂ gücü aç›¤› nedeniyle meydana gelebilecek gecikmelerin, önlenmesi ve y›llard›r kurumun giderlerini art›r›c› nitelikte seyreden gecikme cezas› ödenmesine yol açmamas› aç›lar›ndan üzerinde önemle durulmas› gereken bir sorun alan›d›r.

6. BÖLÜM

MKEK’‹N MAL‹ DURUMU
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Çizelge-7: 2004-2005 Y›llar› Özet Bilanço

(Bin YTL)

2004

2005

322.042

253.985

5.121

5.977

Alacaklar

131.269

62.351

Stoklar

185.653

185.656

597.141

573.286

GÖSTERGELER
DÖNEN VARLIKLAR
Haz›r De¤erler

DURAN VARLIKLAR
AKT‹FLER TOPLAMI

919.183

827.271

K›sa Vadeli Borçlar

257.210

149.606

Uzun Vadeli Borçlar

349.521

334.977

ÖZ SERMAYE

312.432

342.688

PAS‹F TOPLAMI

919.183

827.271

Kaynak: MKEK

Kurumun dönen varl›klar›, 2004 y›l›na göre % 21,1 oran›nda azalarak,
253.985 bin YTL'ye, toplam varl›klar› ise, % 10 düﬂüﬂle, 827.271 bin YTL olmuﬂtur.
K›sa vadeli borçlar›nda, % 41,6 oran›nda azalma görülürken, uzun vadeli borçlar›nda önemli bir de¤iﬂiklik olmam›ﬂt›r.
Faaliyet döneminin karla kapanmas› ve ödenmiﬂ sermayesinin art›r›lmas› (113,4 milyon YTL'ye) sonucunda öz kaynaklar›, 2005 y›l›nda % 9,7 oran›nda
(30.236 bin YTL) artarak 342.688 bin YTL'ye ulaﬂm›ﬂt›r.
Kurumun, yat›r›mlar› için ald›¤› kredilerin geri ödenmesinde güçlüklerle karﬂ›laﬂaca¤›, mevcut faaliyetlerini yürütmek için bankalardan k›sa vadeli krediler kullanmak zorunda oldu¤u, al›nan kredilerin faiz giderlerinin mali yap›s›n›, olumsuz
yönde etkiledi¤i görülmektedir.
Kuruluﬂun faaliyetlerini, daha sa¤l›kl› yürütebilmesi için sermayesinin art›r›lmas›
gerekmektedir.
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Çizelge-8: 2004-2005 Y›llar› Özet Gelir Tablosu

(bin YTL)

GÖSTERGELER

2004

2005

BRÜT SATIﬁLAR

321.011

459.454

3.036

3.390

Net Sat›ﬂlar

317.975

456.064

Sat›ﬂlar›n Maliyeti

198.068

259.171

Brüt sat›ﬂ Kar›

Sat›ﬂlardan ‹ndirimler

119.907

196.893

Faaliyet Giderleri

84.647

89.576

ESAS FAAL‹YET KARI/ZARARI

35.260

107.317

Di¤er Faaliyetlerden Ola¤an Gelir ve Karlar

23.420

4.092

Di¤er Faaliyetlerden Ola¤an Gelir ve Zarar

1.087

1.188

Finansman Giderleri

7.443

7.952

50.150

102.270

8.304

6.462

Ola¤an D›ﬂ› Gider ve Zarar

66.964

93.442

NET DÖNEM KARI/ZARARI

(8.510)

15.290

Ola¤an Kar
Ola¤an D›ﬂ› Gelir ve Kar

Kaynak: MKEK

MKE Kurumu Genel Müdürlü¤ü'nün gelir tablosu; Genel Müdürlük ile buna ba¤l›
K›r›kkale Bölge Müdürlü¤ü, 11 fabrika ve 1 iﬂletme müdürlü¤ünün dönem sonu
kar ve zarar hesaplar›n›n birleﬂtirilmesinden oluﬂmaktad›r.
2004 y›l›nda 321 milyon YTL olan brüt sat›ﬂlar (ciro) 2005 y›l›nda % 43,1 artarak
yaklaﬂ›k 460 milyon YTL'ye ulaﬂm›ﬂt›r.
Brüt sat›ﬂlar; 236 milyon YTL'si merkezi yönetim kapsam›ndaki kamu idarelerine,
11 milyon YTL'si K‹T'lere, 208 milyon YTL'si gerçek ve tüzel kiﬂilere,
5 milyon YTL'si de yurtd›ﬂ›na yap›lan sat›ﬂlardan oluﬂmaktad›r.
- 2005 y›l›nda brüt sat›ﬂ kar›, önceki y›la göre % 64,2 oran›nda artarak, 197 milyon YTL'ye yükselmiﬂtir.
- Faaliyet giderleri, 2004 y›l›na göre % 5,8 oran›nda art›ﬂla, 89,5 milyon YTL olmuﬂtur. Faaliyet giderlerinin; 4,8 milyon YTL'si AR-GE, 9,6 milyon YTL'si pazar-
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lama, sat›ﬂ ve da¤›t›m ve 75,1 milyon YTL'si ise genel yönetim giderlerini göstermektedir.
- Kurumun faaliyet kar›, 2005 y›l›nda önceki y›la göre % 204,4 oran›da artarak,
107,3 milyon YTL'ye yükselmiﬂtir. 2005 y›l› faaliyet kar›n›n art›ﬂ›nda, sat›ﬂlar›n
miktar ve de¤er olarak yükselmesi ve yap›lan sat›ﬂlar›n, üretim maliyetlerinin büyük bir k›sm›n›n 2004 y›l›nda gerçekleﬂmesi etkili olmuﬂtur.
- ‹ﬂletme faaliyet kar›ndaki art›ﬂ›n etkisiyle kurumun ola¤an kar›, 2004 y›l›na göre % 103,9 oran›nda artarak, 102,3 milyon YTL'ye ulaﬂm›ﬂt›r.
- Faaliyetlere iliﬂkin gelir ve giderler sonucunda Kurum, 2005 y›l›n› 15,3 milyon YTL
dönem net kar› ile kapatm›ﬂt›r. Ancak, 2005 y›l› faaliyeti dönem kar› ile kapat›lmas›na ra¤men mali kar oluﬂmad›¤›ndan, vergi ve yasal yükümlülükler de do¤mam›ﬂt›r.
Kurumun karl›l›¤›n›n devam›; öz kaynaklar›n›n yeterli düzeye ç›kar›larak, finansman giderlerinin düﬂürülmesine, yeterli sipariﬂ al›narak sat›ﬂlar›n art›r›lmas›na ve
kullan›lmayan kapasitelerin maliyetini gösteren, çal›ﬂ›lmayan k›s›m gider ve zararlar›n›n düﬂürülmesine ba¤l› bulunmaktad›r.

7.BÖLÜM

SONUÇ VE ÖNER‹LER
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Dünya devletlerinin tümü ülkelerinin güvenli¤ini sa¤lamak için, savunma sanayilerinin güçlendirilmesine yönelik ulusal politikalar oluﬂturarak, geliﬂtirmektedirler.
Savunma sanayisi alan›nda öncelikle sahip olduklar› her türlü kaynak ve olanaklar› kullanarak, savunman›n temellerini kendi ülkelerinde inﬂa etmektedirler.
Türkiye, bulundu¤u co¤rafyadaki stratejik konumu ve jeopolitik niteli¤i nedeniyle,
modern sistemlerle donat›lm›ﬂ silahl› kuvvetlere ve ileri teknoloji içeren savunma
sistemlerine sahip olmak durumundad›r.
TSK'n›n ihtiyaçlar›n›n güvenli ve sürekli karﬂ›lanabilmesi için, ileri teknoloji ürünü
olan silah ve araçlar›n yurtiçinde üretilmesine dayal› strateji ve politikalar›n oluﬂturulmas› gerekmektedir.
Kendi kendine yeterli bir savunma sanayisi kurma çabalar›, büyük oranda d›ﬂ ba¤›ml›l›ktan ve ba¤›ml›l›¤› en az düzeye indirmeyi öngören bir süreç olarak ﬂekillenmektedir. Yani, AR-GE ve üretimde tam ba¤›ms›zl›k, as›l hedef olmal›d›r.
Bu ba¤lamda, savunma sanayisi alan›nda bilgi, beceri ve kurumsal altyap›n›n
oluﬂturulmas› yan›nda, ilgili teknolojilerin üretilerek geliﬂtirilmesi büyük önem kazanmaktad›r.
Uluslararas› iliﬂkiler ve ticaretin savunma sanayisi alan›nda yaratt›¤› rekabetçi
yap›, ülkelerin bu alanda güçlü kurumlara sahip olmas›n› gerektirmektedir.
Türkiye'de savunma sanayisinin geliﬂtirilerek teknik üstünlü¤e sahip, modern ordunun ihtiyaçlar›n karﬂ›lamak amac›yla, 8 Mart 1950 tarihinde 5591 Say›l› Yasayla bir ‹ktisadi Devlet Teﬂekkülü olarak, MKEK kurulmuﬂtur.
Ülke savunmas›na ve güvenli¤ine yönelik olarak TSK'n›n silah ve mühimmat›n›n
önemli bölümünü y›llard›r karﬂ›layan MKE Kurumu, ayr›ca demir-çelik, kimya ve
makina imalat› gibi pek çok sektöre öncülük ederek, ülke sanayinin ve ekonomisinin geliﬂimine büyük katk›da bulunmuﬂtur.
MKEK'in bünyesinde; Ankara, Elmada¤, K›r›kkale ve Çank›r› ﬂehirlerine da¤›lm›ﬂ, 10 adet fabrika ve 2 adet iﬂletme müdürlü¤ü ile mühimmat, silah, roket, pat-
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lay›c› maddeler ve kimyasallar olmak üzere, dört ana gruptan oluﬂan ve 250’nin
üzerinde mamul üretilmektedir.
MKEK ürünlerinin en büyük al›c›lar›, MSB ve Kuvvet Komutanl›klar›, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› birimleridir. Burada, sipariﬂlere ba¤l› olarak üretim yap›lmaktad›r.
Askeri amaçl› ürünlerin üretiminde, yat›r›m aﬂamas›ndan baﬂlayarak kapasite
dahil teknoloji seçimi, TSK'n›n bilgisi içinde yap›lmaktad›r.
Stratejik önemi olan mühimmat sipariﬂinin devaml›l›¤› ve talep düzeyi, tamamen
TSK'n›n harp stoklar› ve stratejik planlar› ile do¤rudan ilgilidir.
Dolay›s›yla, yat›r›mlar ve üretim hatlar›n›n kurulmas›, geliﬂtirilmesi veya tasfiyesi
konusundaki kararlar, MSB ve TSK ile yap›lan iﬂbirli¤ine dayal› olarak al›nmaktad›r.
‹ktisadi Devlet Teﬂekkülü statüsünde olmakla birlikte, üretiminde a¤›rl›¤› ülke savunmas›na yönelik ürünler oluﬂturdu¤undan, iﬂletme faaliyetlerinde karl›l›ktan
çok, verimlilik ön plana ç›kmaktad›r.
- Sipariﬂlerin; üretim için yeterli olmamas›, geç verilmesi ve buna karﬂ›l›k erken istenmesi, üretim süreci içinde sözleﬂmelerde yer alan miktarlar›n de¤iﬂtirilmesi,
üretimde kullan›lan ilk madde ve malzemelerin zaman›nda temin edilmemesi gibi nedenlerle ürün teslimat›nda gecikmeler olmaktad›r.
Bu durum, kurumun her y›l giderek artan gecikme cezas› ödemesine yol açmaktad›r. Örne¤in, 2004 y›l›nda 428 bin YTL olan gecikme cezas›, 2005 y›l›nda % 735
artarak 3,6 milyon YTL'ye ulaﬂm›ﬂt›r.
Ayr›ca baz› fabrikalarda hatlar›n eksik olmas›, yetiﬂmiﬂ iﬂ gücündeki azalmalar,
üretimde gecikmelere, hatal› ve yüksek oranda fire verilmesine neden olmaktad›r.
- Uygulanan ekonomi politikalar› nedeniyle, baz› yat›r›mlar›n ertelenmesi ve k›s›tlanmas› gündeme gelmekle birlikte, önceden gerekli etüd ve altyap› çal›ﬂmalar›
tamamlanmadan yeni yat›r›mlara gidilmesi ya da baﬂlanan projelere iliﬂkin fi-
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nansman›n temin edilememesi nedeniyle, öngörülen yat›r›mlar›n gerçekleﬂme
oran›, önceki y›llarda oldu¤u gibi 2005 y›l›nda da düﬂük düzeyde kalm›ﬂt›r.
Bu aç›dan, gerekli etüd ve altyap› çal›ﬂmalar› yap›lmadan yeni yat›r›mlara baﬂlan›lmamas›, yat›r›m ödeneklerinin zaman›nda al›nmas› ve izlenmesi konular›
önem kazanmaktad›r.
- Kurumlar aras› planlama ve koordinasyonun sa¤lanmas› ile idari ve teknolojik
önlemler al›nmal›d›r.
Di¤er yandan, al›nan sipariﬂlerin yetersizli¤ine ba¤l› olarak, fabrikalar›n kapasite
kullan›m oranlar› düﬂük düzeyde (%5-85) kald›¤›ndan, tesislerin sabit maliyetleri
artmaktad›r. Ortaya ç›kan düﬂük karl›l›k ve verimlilik göstergeleri ile kurumun mali yap›s› olumsuz yönde etkilenmektedir.
Böylece yeterli kayna¤› yaratarak, öz kaynaklar› ile yat›r›mlar›n› finanse edemeyen kurum, yat›r›mlar› için yabanc› kayna¤a yönelmiﬂtir. Ayr›ca iﬂletme faaliyetlerini yürütmek için de, ald›¤› k›sa vadeli banka kredilerine; yüksek oranda faiz
ödemek durumunda kalm›ﬂt›r. Bu durum MKEK'in rekabet gücünü düﬂürmektedir.
Kurum, son alt› y›lda 2003 ve 2005 y›llar›n› dönem karlar›yla, di¤er dört y›l› ise
dönem zararlar› ile kapatm›ﬂt›r.
2005 y›l›nda öz kaynaklar› % 9,7 oran›nda artarken, yabanc› kaynaklar›nda % 21
oran›nda azalma gerçekleﬂmiﬂtir.
Yabanc› kaynaklardaki düﬂüﬂ ve öz kaynaklardaki art›ﬂa ra¤men kurumun varl›klar›n›n, % 58,3'ü duran varl›klar›n›n ise % 40'› yabanc› kaynaklar ile elde edilmiﬂtir.
Kurumun varl›¤›n› kamu maliyesine yük olmadan sürdürebilmesi için, karl›l›¤›n›
yeterli düzeyde art›racak ve kaynak yaratacak önlemleri almas› gerekmektedir.
Bunun için;

•

Öncelikle kurulu kapasiteyi esas almak üzere sat›ﬂlar›n›n art›r›lmas›,
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•

Piyasada talep edilen ürünlerin, rekabet edilebilir maliyet ve kalitede üretil-

mesi ve pazarlama faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi,

•

Yat›r›m ve finansman programlar›n›n gerçekçi olarak haz›rlanmas› gerek-

mektedir.
Kurumun son dönemlerde, kuruluﬂ amac›na uygun olarak sadece savunma sanayine yönelik üretim yapmaya yönelmesi, öncelikli amac› d›ﬂ›ndaki kayb›n›n önlenmesi ve maliyetlerin düﬂürülmesi aç›s›ndan olumlu bir geliﬂme olarak de¤erlendirilmelidir.
Patlay›c› maddeler ve kimyasallar üretiminde durum
Önceleri sadece savaﬂ malzemesi olarak kullan›lan patlay›c› maddeler; 17. yüzy›ldan itibaren madencilik ve inﬂaat sektöründe de kullan›lmaya baﬂlanarak, ekonomide ve kimya sanayinde önemli bir yere sahip olmuﬂtur.
Dünyadaki askeri stratejik amaçlara ve sivil sanayideki geliﬂmelere paralel olarak, modern teknolojilerin getirdi¤i çal›ﬂma koﬂullar› ve de¤iﬂen amaçlar ayn› zamanda, patlay›c›lar›n da farkl› nitelik ve niceliklerde üretilmesine yol açm›ﬂt›r.
Dünyada ticari anlamda kullan›lan patlay›c›lar pazar›n›n büyüklü¤ü, 6,5 milyon
ton civar›ndad›r.
Bu miktar›n, % 77'sini (5 milyon ton) ANFO, % 23'ünü ise dinamit ve emülsiyon
(s›v›) patlay›c›lar oluﬂturmaktad›r.
Geliﬂen teknolojiler ile birlikte, Türkiye'nin de patlay›c› pazar›ndaki e¤ilimleri de¤iﬂmektedir. Y›ll›k patlay›c› talebimiz, 120.000 ton olup, bunun 20.000 tonu (% 16,7'si)
dinamit ve emülsiyon türü yüksek patlay›c›lar, 100.000 tonu (% 83,3) ise patlayabilir kar›ﬂ›mlardan (ANFO gibi) oluﬂmaktad›r.
Yüksek patlay›c› ihtiyac›n›n; % 3'lük k›sm›, dinamit olarak Elmada¤ Barut Fabrikas›'ndan, % 97 oran›ndaki k›sm› ise emülsiyon türü patlay›c›lar olarak, yurtiçindeki iki firmadan ve yurtd›ﬂ›ndan karﬂ›lanmaktad›r.
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Üretimi kolayl›kla yap›labilen ANFO türü patlayabilir kar›ﬂ›mlar, MKEK Barut Fabrikas› ve di¤er özel kuruluﬂlarda üretilerek pazarlanmaktad›r.
Yüksek patlay›c›lar, MKEK Elmada¤ Barut Fabrikas›'ndaki geliﬂmiﬂ teknolojiye
sahip modern tesislerde, uluslararas› standartlara uygun ve kalitede üretilmektedir.
Ancak, burada üretilen yüksek patlay›c› nitrogliserin bazl› dinamitlerin üretimi, giderek düﬂmektedir.
Bu nedenle, MKEK Elmada¤ Barut Fabrikas›'nda kurulmas› planlanan Emülsiyon
Patlay›c›lar Üretim Tesisine iliﬂkin yat›r›m projesinin, en k›sa sürede tamamlanmas› gerekmektedir.
Ayr›ca, Barut Fabrikas›n›n rekabet gücünü sürdürebilmesi için, modern patlay›c›lar yan›nda, modern ateﬂleyicileri de üretmesi yararl› olacakt›r.
- Patlay›c› sektöründe yetiﬂmiﬂ iﬂ gücü ile kazan›lm›ﬂ bilgi birikimi ve tecrübeye
sahip olan Barut Fabrikas›n›n; üretim faaliyetlerini daha verimli sürdürmesi, yeni
üretimlerle ürün yelpazesini geniﬂletmesi ve patlay›c› madde pazar›nda daha
a¤›rl›kl› olarak yer almas›n›n olanaklar› bulunmaktad›r.
Bunun için, fabrikan›n yat›r›m program›nda bulunan; s›v› patlay›c› tesisi, Nitrogliserin Tesisi ve Oleum (Sülfürik Asit) Tesisi projelerinin güncelleﬂtirilerek uygulanmas› sa¤lanmal›d›r.
Di¤er yandan, Nitroselüloz Fabrikas›nda MSB'nin ihtiyac› olan top, tüfek ve tabanca mühimmat› sevk barutlar› ile MKEK'in di¤er fabrikalar›n›n ve piyasan›n ihtiyac›n› karﬂ›lamaya yönelik olarak, nitroselüloz, av barutu, plastifiye lak ve eter
üretimleri yap›lmaktad›r.
Ancak yeterli talebin olmamas›, fabrikan›n üretim faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir.
Fabrikan›n üretim faaliyetlerinin sürekli ve verimli yürütülebilmesi için;

• Ürünün kalitesi üzerinde do¤rudan etkili olan ve stratejik özellik taﬂ›yan
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kimyasal ve fiziksel miktar ve standarda uygun nitelikte temin edilmesine
dönük yurtiçi üretime a¤›rl›k verilmesi gerekmektedir.
Özellikle uluslararas› iliﬂkilerin sorunlu oldu¤u dönemlerde, stratejik önem
öne ç›kmakta ve üretimde kullan›lan kimyasal maddelerin temini tehlikeye girmektedir. ‹thalata ba¤›ml›l›k ise her geçen gün artmaktad›r.

• Oluﬂacak riskli ortamlara karﬂ›, stratejik önemi aç›s›ndan üretimde kullan›lan fiziksel ve kimyasal maddeler ile linters pamu¤u gibi ham maddeler
konusunda etüd çal›ﬂmalar› yap›larak, haz›rlanacak fizibilite raporlar›na
dayal› yat›r›m projeleri geliﬂtirilmelidir.
Fabrikan›n üretim tesislerinin önemli bir bölümü, teknolojik olarak geri durumdad›r. Kuruldu¤undan beri yap›lan baz› yenilenme ve modernizasyon çal›ﬂmalar› yetersiz kalm›ﬂt›r.
Askeri ve sivil amaçl›, kamu ve özel kesimin ihtiyac› için, üretilen ürünlerde
kapasite kullan›m›n›n düﬂük düzeyde kalmas›, talep yetersizli¤inden kaynaklanmaktad›r.

• Verimli ve etkin bir üretim faaliyeti için, yurtiçi ve yurtd›ﬂ›ndan sipariﬂ teminine yönelik pazarlama faaliyetlerinin geliﬂtirilmesine iliﬂkin çal›ﬂmalar
yap›lmal›d›r.
Ayr›ca sevk barutlar›n›n üretiminin yan›nda, metal kovanlar yerine tamamen yanabilen, organik maddelerden yap›lan Yanar Kovan Üretim Tesisi yat›r›m
faaliyetlerine h›z verilmelidir.
Di¤er yandan, “MKE Tehlikeli ve Patlay›c› Madde Üreten ‹ﬂyerleri Prim Yönetmeli¤i”, MKEK Yönetim Kurulu'nun 07.03.2005 tarih ve 60 Say›l› Karar› ile yürürlükten kald›r›larak, 08.03.2005 tarihli Genel Müdür onay› ile yönerge haline dönüﬂtürülmüﬂtür.
Yönerge'de; primli çal›ﬂma yapan iﬂçilere uygulanan prim oranlar›n›n, tehlike ve patlama derecelerine göre yap›c› ve yard›mc› iﬂçiler 1. ve 2. derece olarak, iﬂyeri baz›nda farkl› yüzdelerle belirlenmiﬂtir. Tespit edilen oranlara ise; yine
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farkl› yüzdelerin ilave yap›lmak suretiyle ödenece¤i (% 16'n›n; % 75'i, % 45'i,
%10'u gibi) hükmü bulunmaktad›r.
Söz konusu Yönergedeki uygulama, gerek iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤inin, gerekse tehlikeli ve patlay›c› maddelerle çal›ﬂan iﬂçilerin motivasyonunun sa¤lanmas›nda etkili bir araç olmaktad›r.
Ayr›ca bu yönerge, toplu iﬂ sözleﬂmesinin ilgili maddesinin de eki konumundad›r. Dolay›s›yla yönergenin, Petrol-‹ﬂ Sendikas› ile iﬂbirli¤i yap›larak uygulanmas›, çal›ﬂma bar›ﬂ›n›n sa¤lanmas› aç›s›ndan da önem taﬂ›maktad›r.
Özetle, gerek ülke gerekse dünya sanayilerindeki geliﬂmeler ve de¤iﬂimler
do¤rultusunda; TSK'n›n ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›nda yerli katk› oran›n› yükseltmek ve savunma sanayi pazar›nda pay almak için, MKE Kurumu'nun; k›sa, orta
ve uzun dönemdeki stratejisinin saptanarak, gerekli planlamalar›n yap›lmas› büyük önem kazanm›ﬂt›r. Bu anlamda mevcut fabrikalar›n modernize edilerek daha
dinamik bir yap›n›n oluﬂturulmas› ana politika olarak kabul edilmelidir.

• Savunma ve sanayi örtüﬂüm politikalar›yla, hem yurtiçi katma de¤er yaratmak, istihdam› art›rmak ve ayn› zamanda ulusal güvenli¤in en önemli
unsurlar›ndan olan ulusal savunma sanayisini geliﬂtirecek bir modelin, gerçekleﬂtirilmesine yönelik çal›ﬂmalara a¤›rl›k verilmelidir.
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