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Güçlü ve sözü dinlenen bir ülke olabilmenin en önemli 
şartı iç ve dış tehditlere karşı caydırıcı bir güvenlik gücüne 
sahip olmaktır.

Ev sahipliği yaptığı MKEK Fabrikaları ve özel sektör 
yatırımlarının yanı sıra, Türkiye’nin “İlk ve Tek Silah İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi” ile Kırıkkale, 2023 yılında 
savunma sanayi alanında en gelişmiş 10 ülke arasına 
girmeyi hedefleyen ülkemizin bunu başarmasında en 
büyük pay sahibi olacaktır.

Başkent Ankara’ya yaklaşık 45 dk., Samsun’a 3 saat 
mesafede bulunan Kırıkkale’de, il dahilindeki OSB’lerde yer 
almaları halinde yatırımcılar 5. bölge teşvik unsurlarından 
istifade edebilmektedir. Bu çerçevede, Kırıkkale Silah 
İhtisas OSB’de de yatırımcılara, altyapısı hazır arsalarda 
uygun maliyetlerle yatırım yapma imkânı sunulmaktadır.

MKEK Ağır Silah ve Çelik Fabrikası bünyesinde 
kurulmakta olan yeni Çelikhane sadece MKEK 
fabrikalarının değil, ilgili tüm sanayi sektörlerinin 
yüksek vasıflı çelik ihtiyacını karşılayacaktır. Kırıkkale 
Üniversitesi bünyesinde hayata geçen Teknokent’te ise 
Ar-Ge odaklı çalışan firmalar ilave vergi desteklerinden 
yararlanmaktadır.

İşgücü, ulaşım, enerji ve hammadde alanında sunduğu 
avantajlara ilave olarak Kırıkkale, üniversite – sanayi 
işbirliği imkânları ile savunma sanayiinin gelişmesine de 
öncülük edecektir.

Başta savunma sanayii olmak üzere yatırımcılarımızın 
Silaha Adını Veren Şehir Kırıkkale’nin avantajlarını en iyi 
şekilde değerlendireceklerine inanıyor, tüm girişimcileri 
Kırıkkale’ye davet ediyorum.

M. İlker HAKTANKAÇMAZ
Kırıkkale Valisi
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Kırıkkale’nin kurulması, büyümesi ve bugüne 
taşınması savunma sanayii ile olmuştur. 
1925 yılında Top ve Mühimmat Fabrikası’nın 
temellerinin atılması, Kırıkkale’nin 
şehirleşmesinin çekirdeğini oluşturur.

Bu fabrika ve savunma alanında kurulan diğer 
fabrikalar işgücüne olan talebi arttırmış, İl her 
bölgeden göç almaya başlamış ve önemli bir 
cazibe merkezi haline gelmiştir.

Esasen, Kırıkkale’de savunma sanayi 
alanındaki ilk yatırımlar Keskin 
ilçesindeki 1903 tarihli Kibrithane ile 
1921 tarihli Fişekhane’dir. Her ikisi de 
Kurtuluş Savaşı’nda önemli görevler 
ifa etmiştir.

Cumhuriyet Şehri 
Kırıkkale

Fişekhane

MKEK Ağır Silah ve Çelik Fabrikası
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21 Haziran 1989 tarihinde il olan Kırıkkale, merkez dâhil 
9 ilçe, 2 belde ve 185 köyden oluşmaktadır.

TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi’nin 1986 yılında faaliyete 
başlamasıyla Kırıkkale sanayi alanındaki konumunu 
pekiştirmiş, ilde organize sanayi bölgelerinin kurulması 
sanayileşme sürecini hızlandırmıştır.

TÜİK tarafından ilk defa 2016 yılında yayınlanan Yaşam 
Memnuniyeti Araştırması’na göre Kırıkkale 81 il içinde 
“En Yaşanabilir 9. İl”dir.

CNBC-e Business Dergisi tarafından yapılan 
araştırmaya göre ise Türkiye’nin en yaşanabilir illeri 
sıralamasında Kırıkkale 2011 yılında 14. sırada yer 
almıştır.

Yaşanabilir Bir Kent 
Kırıkkale

TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi

Nüfus

Önceleri 12 hanelik bir köy iken, 2016 yılı TÜİK verilerine 
göre 277.984 kişinin yaşadığı Kırıkkale’de nüfusun %70’i 
15-64 yaş aralığındadır. Toplam nüfusun %70’i Kırıkkale 
merkez ilçede yaşamaktadır.

Eğitim

İl genelinde 19 okul öncesi, 91 ilkokul, 72 ortaokul, 59 lise ve 
dengi okul bulunmaktadır. Toplam 241 okulda 50 bini aşkın 
öğrenci ve 3.692 öğretmenle eğitim öğretim faaliyetlerine 
devam edilmektedir.

2016-2017 eğitim öğretim yılında il genelinde 31 mesleki ve 
teknik okulda 8.559 öğrenci eğitim görmüştür.

Üniversite

1992 tarihinde kurulan Kırıkkale Üniversitesi 12 fakülte, 1 
yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü, 18 Araştırma 
Uygulama Merkezi, gelişmiş laboratuvarları ve Teknokent’i 
ile sanayiye destek olma misyonunu yerine getirmektedir.
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Sağlık

Kırıkkale’yi yaşanabilir iller sıralamasında üst sıraya 
taşıyan parametrelerin başında sağlık gelmektedir. 
Kırıkkale, son yıllarda kamu ve özel sektör tarafından 
yapılan yatırımlar ile sağlık kenti olma yolunda hızla 
ilerlemektedir.

Uygulama ve Araştırma merkezlerinden;

• Bilgisayar Sistemleri Uygulama ve Araştırma 
Merkezi,

• Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve 
Araştırma Merkezi,

• Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Yapı ve Zemin İnceleme ve Araştırma Merkezi
doğrudan sanayi ile alakalıdır.

Kırıkkale Üniversitesi’ne bağlı fakülte, yüksekokul 
ve enstitülerde 2017-2018 öğretim yılında 40.611 
öğrenciye 602’si öğretim üyesi olmak üzere 1.232 
akademik personel ile hizmet verilmektedir.

Kırıkkale; tarihi ve turistik mekânları, kültür ve sanat 
aktiviteleri, çağdaş konut projeleri, birçok yerli ve yabancı 
markanın yer aldığı alışveriş merkezleri ve konaklama 
imkânları ile modern yaşama dair bütün talepleri 
karşılamaktadır.

Spor tesisleri, olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzları, 
kültür merkezi, sinema salonları, Kızılırmak sahilindeki ve 
kent merkezindeki rekreasyon alanları, yöresel lezzetlerin 
sunulduğu nezih mekanlar Kırıkkale’de yaşama değer 
katan diğer zenginliklerdir.

Kentimiz; Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Diş 
Hekimliği Fakültesi Hastanesi, Yüksek İhtisas Hastanesi, 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, özel hastaneler ve özel sağlık 
merkezleri ile geniş bir sağlık hizmeti altyapısına sahiptir.

Sosyal Hayat

Podium AVM

Büyük Şehir Parkı
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Kara, hava deniz ve demiryolu ulaşım ağları 
bakımından önemli bir merkez olan Kırıkkale, karayolu 
ile Ankara Esenboğa Havalimanı’na yaklaşık 1 saat, 
Samsun Limanı’na ise 3 saat mesafededir.

Ankara-Kırıkkale-Samsun Otoyolu ve Sivas-Kırıkkale-
Ankara-İstanbul hızlı tren projesinin tamamlanması ile 
Kırıkkale’nin ulaşımdaki önemi bir kat daha artacaktır.

Ulaşım

Samsun Limanı
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Kalkınma Bakanlığınca 2011 yılında yayınlanan “İllerin 
Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması”na göre 
Kırıkkale, 81 il arasında gelişmişlik açısından 41. sırada 
yer almaktadır. 

Kırıkkale ekonomisi; başta savunma sanayii olmak 
üzere, makine ve aksamları imalatı ile metal ve 
petrokimya alanlarında yoğunlaşmıştır. Ayrıca tarım 
makinaları, gıda, yem, toprak, madencilik, tekstil 
ve mobilya sektörlerinde de önemli ilerlemeler 
kaydedilmiştir.

Kırıkkale il merkezinde sanayi yatırımları ağırlıklı 
olup, ilçeler ve kırsal kesimin ekonomisi ise tarım ve 
hayvancılığa dayalıdır. Kentteki imalat sanayi kamuya 
ait büyük işletmelerin yanı sıra özel sektöre ait küçük ve 
orta ölçekli işletmelerden oluşmaktadır.

MKEK Fabrikaları ve TÜPRAŞ Rafinerisi ilin ekonomik 
yapısında önemli bir yer tutar.

Ülkemiz savunma sanayisi için stratejik önemi haiz 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun 10 fabrikasından 
5’i, 2 işletmesinden 1’i ve Hurda Müdürlüğü ilimizde 
bulunmaktadır.

Bu fabrikalar; Silah Fabrikası, Ağır Silah ve Çelik Fabrikası, 
Pirinç Fabrikası, Barut Fabrikası ve Mühimmat Fabrikası’dır.

İlin Ekonomik 
Görünümü

MKEK Silah Fabrikası MKEK Ağır Silah ve Çelik Fabrikası

TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi
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Bunların yanı sıra; Milli Savunma Bakanlığı’na 
bağlı Mühimmat Islah, Geliştirme ve Yenileştirme 
Merkezi (MIGYEM) ile Mühimmat Ayırma 
ve Ayıklama Tesisi (MAAT)’de ilde faaliyet 
göstermektedir.

Kırıkkale Silah İhtisas OSB, Kırıkkale 1. OSB ve 
Keskin OSB’nin yatırımcıların hizmetine sunulması 
ile ildeki yatırım ortamı daha cazip hale gelmiş ve 
özel sektör yatırımları artmaya başlamıştır.

Kırıkkale merkez ilçe sınırlarında 50 hektar alan 
üzerine kurulan Kırıkkale Silah İhtisas OSB’de 
doğalgaz dahil altyapı çalışmaları tamamlanmış 
olup firmalara arsa tahsisleri yapılmaya başlanmıştır.

150 hektar alan üzerinde altyapı çalışmaları 2001 
yılında tamamlanarak hizmete açılan Kırıkkale 1. 
Organize Sanayi Bölgesi’nde 69 sanayi parselinden 
sadece 8’i boştur. 

Kırıkkale 1. OSB’de faaliyet gösteren 39 fabrikada 
toplam 1.750 kişiye istihdam sağlanmaktadır.

Keskin Organize Sanayi Bölgesi 153 hektar alan üzerine 
kurulmuştur. 25 sanayi parselinden oluşan 1.etabın 
altyapısı 2010 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır. 
Keskin OSB’de faaliyet gösteren 7 fabrikada toplam 250 
kişi çalışmaktadır.

Yahşihan ilçesindeki 376 işyeri kapasiteli Kırıkkale Küçük 
Sanayi Sitesi’nde 1.000 kişi, Keskin ilçesindeki 78 işyeri 
kapasiteli Keskin Küçük Sanayi Sitesi’nde 100 kişi, 1.500 
işyeri kapasiteli Kırıkkale Eski Sanayi Sitesi’nde ise yaklaşık 
3.000 kişi istihdam edilmektedir.

Kırıkkale Silah İhtisas OSB Kırıkkale 1. OSB

Keskin OSB
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Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı 2.142, 
Kırıkkale Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne kayıtlı 
6.560 üye, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sorumluluk 
alanında ise faal 76 kooperatif bulunmaktadır. İlimizde 
2016 yılı itibariyle 10 ve üzeri işçi çalıştıran işyeri sayısı ise 
636’dır.

2016 yılında Kırıkkale yaklaşık 20 milyon $ ihracat ve 
17,5 milyon $ ithalat gerçekleştirmiştir. Bu rakamlara 
MKEK’in Kırıkkale’deki fabrikalarında üretilip ihraç 
edilen yaklaşık 100 milyon $ tutarındaki ürünler ile 
TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisinin dolaylı ihracatı dahil 
değildir. Aracı ihracatçı ile gerçekleşen veya Kırıkkale’de 
üretilmesine rağmen bazı firma merkezlerinin il dışında 
olması nedeniyle, Kırıkkale hanesine yazılmayan rakam
da eklendiğinde Kırıkkale’nin ihracatı görünenden çok
daha yüksek olacaktır.

Ulaşım

Karayolu
Kırıkkale üzerinde yer aldığı karayolu ağı itibariyle 
Doğu, Kuzey ve Güney yönlerindeki 43 ile açılan kapı 
konumundadır.

Ankara’ya 75 km, Samsun’a 330 km, Kayseri’ye 245 km 
ve yapımı yeni tamamlanan Kırıkkale Karakeçili-Konya 
Kulu bağlantısı ile Konya’ya 250 km mesafededir.

Stratejik Konum
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Havayolu
Yurt içinde ve dışında pek 
çok noktaya doğrudan uçuş 
gerçekleştirilen Ankara Esenboğa 
Havalimanı’na Kırıkkale’den hem 
D200 karayoluyla doğrudan hem 
de Kalecik bağlantısıyla iki farklı 
güzergâhtan yaklaşık 1 saatlik 
seyahatle ulaşmak mümkündür.

Demiryolu
Kırıkkale, iki ana konvansiyonel 
demiryolu hattı güzergâhında 
bulunmaktadır. Bunlar: Ankara-
Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Kars Hattı 
ve Ankara-Kırıkkale-Çankırı-
Zonguldak Hattı’dır. İl sınırları 
içindeki konvansiyonel demiryolu 
ağı uzunluğu 97 km olup, 4 istasyon 
bulunmaktadır.

Konvansiyonel Demiryolu Hattı

85 Km

90 Km
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Çalışmaları devam eden İstanbul-Ankara-Kırıkkale-
Sivas Hızlı Tren Hattı da Kırıkkale şehir merkezinden 
geçmektedir.

Denizyolu
Kırıkkale-Samsun arası 330 km olup Ankara-Kırıkkale-
Samsun Otoyolu’nun tamamlanması ile bu mesafeyi 
daha konforlu ve kısa sürede almak mümkün olacaktır.

501 km’lik Mavi Akım Doğalgaz Boru Hattı’nın 96 km’lik 
kısmı, 1.105 km’lik İran-Türkiye Doğalgaz Boru Hattı’nın 
29 km’lik kısmı ile Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı 
(TANAP)’nın 63 km’lik kısmı Kırıkkale il sınırlarından 
geçmektedir.

Bunun yanında BOTAŞ’ın Ceyhan terminalinden gelen 
447 km uzunluğunda boru hattı marifetiyle Kırıkkale 
TÜPRAŞ Rafinerisine ham petrol taşınmaktadır.

Enerji

Yüksek Hızlı Tren Hattı

TANAP Doğalgaz Boru Hattı
ACWA Doğalgaz Çevrim Santrali
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2015 yılına kadar ilimizde toplam 64 milyon $ tutarında 
enerji yatırımı gerçekleştirilmiş iken, 2015 yılından 
bugüne kadar tamamlanan ve devam eden projeler 
ile birlikte bu rakam toplam 3.8 milyar $ seviyesine 
çıkmıştır.

Kırıkkale; genç, üretken ve yetişmiş nüfusu ile yatırım 
yapacak girişimcilerin işgücü taleplerini karşılayacak 
potansiyele sahiptir. 

2016 yılı itibariyle Kırıkkale’de nüfusun %40’ı 20 yaşın 
altındadır. %70’i ise aktif nüfus olarak tanımlanan 15-64 
yaş aralığındadır.

44’ü lisans, 39’u önlisans düzeyinde olmak üzere 
83 farklı programda eğitim verilen Kırıkkale 
Üniversitesi’nde; savunma sanayiinin ihtiyaç duyacağı 
Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Endüstri, Makine, 
Metalürji ve Malzeme mühendislikleri alanında 
lisans, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Savunma 

GAMA Doğalgaz Çevrim Santrali

Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Teknolojileri yüksek lisans programı bulunmaktadır.
İl genelindeki 31 Mesleki ve Teknik Lise’den verilen 
mezunlarla birçok sanayi dalında ihtiyaç duyulan kalifiye 
ara eleman ihtiyacı karşılanmaktadır.

2012-2017 yılları arasında mesleki ve teknik liselerden 
toplam 11.593 öğrenci mezun olmuştur. İşgücü Potansiyeli
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Kırıkkale’nin kuruluş sebebi olan MKEK fabrikaları hiçbir zaman sadece 
belli ürünleri imal eden kuruluşlar olmamış aynı zamanda başta savunma 
sanayi olmak üzere pek çok sektöre kalifiye işgücü yetiştiren okul olma 
misyonunu da üstlenmiştir. MKEK fabrikalarından emekli olan veya 
ayrılan teknik personeller yine savunma sanayi alanında faaliyetlerini 
sürdürmüşlerdir.

Kırıkkale Üniversitesi; Temel Bilimler ve 
Mühendislik Bilimleri dalında Yüksek 
Lisans ve Doktora düzeyinde eğitim 
veren Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde;

• Fizik, Kimya, Makine, Bilgisayar 
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği 
ve Elektrik-Elektronik Anabilim 
Dallarında Doktora,

• Savunma Teknolojileri, Fizik, Kimya, 
Makine, Elektrik-Elektronik, Endüstri 
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, 
Biyomühendislik Anabilim 
Dallarında Yüksek Lisans programı 
bulunmaktadır.

Teknokent

Kırıkkale Üniversitesi’nde 2015 
yılında faaliyete başlayan Teknokent, 
üniversite öğretim üyeleri ve özel sektör 
kuruluşlarının bilimsel araştırma, teknoloji 
geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerini 
desteklemeyi, Ar-Ge kültürünün 
yaygınlaşmasına katkı sağlamayı, sanayi 
kuruluşlarının üniversite ve araştırma 
kurumlarıyla işbirliği yapabilmelerine 
imkân sağlamayı hedeflemektedir.

Halen geçici binasında 11 girişimciye 
evsahipliği yapan Teknokent’in 5.800 
m2 kapalı alana sahip yeni binası 
tamamlanmış olup ofis tahsislerine 
başlanmıştır.

Ar-Ge Altyapısı

Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Teknokent
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Kırıkkale’ de doğrudan savunma sanayii alanında faaliyet 
gösteren MKEK’e bağlı 5 fabrika ile birlikte toplam 10 
firma, savunma sanayii ile bağlantılı makine imalat alanında 
ise çeşitli büyüklükte 19 firma faaliyet göstermekte olup, 
MKEK’e ait 5 fabrikada çalışan 2.612 kişi dâhil tüm bu 
firmalarda 3 bini aşkın kişi istihdam edilmektedir.

Teknokent bünyesinde yapılan her bir Ar-Ge 
projesi için;
• Kurumlar vergisi muafiyeti
• Ar-Ge personeli gelir vergisi muafiyeti
• KDV’siz fatura kesme ve alma imkanı (yazılım 

projeleri için)
• Stopaj ve damga vergisi muafiyetleri
şeklinde teşvik sağlanmaktadır.

Kırıkkale Üniversitesi bünyesinde kurulacak 
Silah Test Merkezi faaliyete geçtiğinde halen bir 
kısmı ancak yurtdışında yapılabilen test, analiz 
ve sertifikasyon işlemlerinin yurtiçinde yapılması 
mümkün hale gelecektir.  Bu test merkezi MKEK 
Silah Fabrikası bünyesinde bulunan, Ortadoğu 
ve Avrupa’nın en uzun kapalı atış kanalına sahip 
Atış Poligonu ve diğer altyapı imkânlarından da 
faydalanacaktır.

Kırıkkale’de 
Savunma Sanayiinde 
Faaliyet Gösteren 
Önemli Firmalar

MKEK Atış Poligonu
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MKEK Ağır Silah ve 
Çelik Fabrikası

Türkiye’nin ilk ve tek ağır silah ve dövme çelik üretimi 
yapan fabrikasının geçmişi 1932 yılında kurulan 
çelik fabrikası ile 1937 yılında kurulan top fabrikasına 
dayanmaktadır.

835 bin m² alan üzerine kurulu fabrikada yaklaşık 115 
bin m² kapalı alanda M-60 ve Altay tankları ile Fırtına 
ve Yavuz obüslerinin silah sistemleri, toplar, havanlar ve 
muhtelif ebatlarda dövme çelik malzemelerin üretimi 
gerçekleştirilmektedir.

MKEK Ağır Silah ve Çelik Fabrikası
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MKEK Silah Fabrikası

Silah Fabrikası 1935 yılında kurulmuş olup, asli görevi Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin ve diğer silahlı birimlerin hafif silah 
konusunda her türlü ihtiyacını karşılamaktır. 

Yaklaşık 353 bin m2 alan üzerine kurulu fabrikada  
44 bin m² kapalı alanda MPT-55 ve MPT-76 otomatik 
piyade tüfeği, bomba atar ve makinalı tabanca üretimi 
gerçekleştirilmektedir.

Yeni Çelikhane

MKEK bünyesindeki Ağır Silah ve Çelik fabrikasında 
yapılan yenileme çalışmaları çerçevesinde kurulan 
Çelikhane; savunma sanayi, havacılık ve makina imalat 
sektörlerinin temel hammaddesi olan “vasıflı çelik” 
üretimini gerçekleştirecek ve ülkemizin bu konudaki 
yurtdışına bağımlılığını azaltacaktır.

Toplam yatırım değeri 180 milyon $ olan tesisin 
faaliyete geçmesiyle Türkiye’nin yıllık 300 bin ton olan 
dökme çelik ihtiyacının yaklaşık 90 bin tonu bu tesisten 
karşılanacaktır.

MKEK Ağır Silah ve Çelik Fabrikası

MKEK Ağır Silah ve Çelik Fabrikası 
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MPT-76

Milli gururumuz MPT-76 
Ülkemize ve Milletimize hayırlı olsun

Tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi tamamen MKEK tarafından yapılan ilk 
milli piyade tüfeği MPT-76’nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslimi 11 
Ocak 2017 tarihinde Milli Savunma Bakanının katılımıyla Kırıkkale Silah 
Fabrikası’nda yapılan törenle gerçekleştirildi.

MKEK Barut 
Fabrikası

1939 yılında toplam 2 milyon 371 bin 
m² alan üzerine kurulan fabrikada 
27 bin m² kapalı alanda top barutu, 
küresel barut, nitroselüloz üretimi 
yapılmaktadır. Ayrıca fabrikada 2012 
yılından itibaren yanar kovan ve 
kovan adaptörü de üretilmektedir.Milli Savunma Bakanı Kırıkkale Silah Fabrikası bünyesinde kurulan 

Atış Poligonu’nu da ziyaret etti. Toplam 2.400 m² kapalı alanda iki adet 
100 m, bir adet 300 m ve bir adet 550 m atış kanalları ile Ortadoğu ve 
Avrupa’nın en uzun kapalı atış kanalına sahip yeni atış poligonunun 
yatırım bedeli 13 Milyon ¨  olup, hafif silahlara ait bütün çevresel testler 
yapılabilmektedir.
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MKEK Mühimmat Fabrikası

1925 yılında 1 milyon 558 bin m2 alan üzerine kurulan 
fabrikada yaklaşık 127 bin m2 kapalı alanda top, obüs, 
bombaatar, havan mühimmatları, roket başlıkları, 
uçak ve bilyalı uçak bombaları ile tahrip kalıpları ve el 
bombaları üretilmektedir.

MKEK Pirinç Fabrikası

1928 yılında 460 bin m2 alan üzerine 28 bin 
m2 kapalı alanda kurulan fabrika,  demir dışı 
metallerin üretimi sektöründe ülkemizin 
ilk tesisidir. Fabrikada bakır, bronz, çeşitli 
pirinç malzemeler ve yüksükler ile ağır silah 
mühimmatı için sevk çemberleri ve kovan pulları 
üretilmektedir. 
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İlki 2015 yılında, ikincisi ise 2017 yılında Kırıkkale 
Üniversitesi bünyesinde düzenlenen Uluslararası 
Savunma Sanayi Sempozyumu’nda, savunma 
sanayii temsilcilerinin bir araya getirilmesi, Ar-Ge 
çalışmalarının ve üniversite-sanayi işbirliğinin 
güçlendirilmesine yönelik  stratejilerin ve ülkemiz 
için yeni önceliklerin belirlenmesi amaçlanmış 
olup Türkiye’nin yanı sıra 5 farklı ülkeden katılımcı 
tarafından 14 bildiri olmak üzere toplamda 218 bildiri 
sunulmuştur.

Konusunda tek olan  sempozyumda sunulan 
bildirilere http://savunmasanayisempozyumu.com/ 
İnternet adresinden ulaşılabilmektedir.

Savunma Sanayinin Kalbi 
Kırıkkale’de Atıyor…
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Mühimmat Islah, Geliştirme 
ve Yenileştirme Merkezi 
(MIGYEM)

Mühimmat Ayırma ve 
Ayıklama Tesisi (MAAT)

2010 yılında toplam 198 bin m²’lik alan üzerinde 
kurulan tesiste, 7 bin m² kapalı alanda, TSK 
envanterinde bulunan kullanım dışı, ömrünü 
doldurmuş, envanterden çıkmış silahlara ait 
mühimmat ile teknik yönden hizmete elverişsiz 
mühimmat çevreye zarar vermeden ekonomiye 
kazandırılmaktadır.

6 bin ton mühimmat ayıklama ve ayırma 
kapasitesine sahip MAAT; kara, hava ve deniz 
araçlarının mühimmatını ve mayınları etkisiz hale 
getirebilen Türkiye’de tek entegre tesis olma 
özelliğini de taşımaktadır.

2010 yılında 24 bin m2 alan üzerinde kurulan 
MIGYEM tesisleri, 8 bin m2 kapalı alanda; Söküm 
Atölyesi, Tahribatsız Muayene Laboratuvarı, 
Yaşlandırma ve Şartlandırma Laboratuvarı, 
Fiziksel ve Kimyasal Analiz Laboratuvarı, 
Tanksavar Sistemleri Islah Atölyesi ve mühimmat 
depolarından oluşmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan 
çeşitli tip ve ebatlardaki mühimmatın ömür 
belirleme, ömür uzatma ve ıslah faaliyetleri de 
dahil olmak üzere mühimmat ile ilgili teknik 
çalışmalar MIGYEM’de bilimsel yöntemlerle
etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
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1926 yılında Türk Tayyare Cemiyeti’nin ihtiyacını karşılamak amacıyla “Ordu Millet El Ele” kampanyası düzenlendi. 
Bu kampanyaya Kırıkkale Keskin ve havalisi aralarında topladıkları para ile uçak alarak katıldılar. Breguet-19 A-2 tipindeki 

uçak Kırıkkale Keskin’in ileri gelenlerinin de katılımlarıyla 30 Ağustos 1928 tarihinde Ankara’da yapılan törenle 
“KESKİN-1” adı konularak göreve başlamıştır.

Geçmişten Günümüze Savunma Sanayi İle Bütünleşen Kırıkkale
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Kırıkkale Tabanca

Silaha Adını Veren Şehir Kırıkkale

Kırıkkale Piyade Tüfeği
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Kırıkkale 
Silah İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi
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Kırıkkale Valiliği-İl Özel İdaresi, Kırıkkale 
Belediyesi, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi 
Odası, MKE Kurumu ve Savunma Sanayi 
Müsteşarlığı’nın kurucu ortaklığıyla 50 
hektarlık alan üzerinde kurulmuş ülkemizin ilk 
ve tek silah ihtisas organize sanayi bölgesidir.

Kırıkkale merkez ilçe sınırlarındaki Silah İhtisas 
OSB’de doğalgaz dâhil altyapı çalışmaları 
tamamlanmış olup firmalara arsa tahsisleri 
yapılmaya başlanmıştır.

Kırıkkale Silah İhtisas OSB’de savunma 
sanayiine, özellikle silah sanayiine yönelik 
üretim yapan firmaların bir araya getirilmesi 
hedeflenmektedir.

Kırıkkale Silah İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi

Silah İhtisas OSB’de yatırımcılar; 
• Gümrük Vergisi Muafiyeti
• KDV İstisnası
• Gelir/Kurumlar Vergisi İndirimi
• SGK Primi İşveren Hissesi Desteği
• Faiz Desteği
teşviklerinden yararlanmaktadır.

“Yatırım Teşvik Sistemi 
kapsamında Kırıkkale’de  
yatırımlara %80 oranında
destek sağlanmaktadır”
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Basında 
Kırıkkale
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KIRIKKALE



Kırıkkale Valiliği
Tel : (0318) 333 55 55/56
Faks : (0318) 333 55 71

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Kırıkkale İl Müdürlüğü
Tel-Faks : (0318) 224 25 09 - (0318) 224 38 74
e-posta : stmkirikkaleil@sanayi.gov.tr

Kırıkkale Silah İhtisas OSB
Bölge Müdürlüğü
Tel-Faks : (0318) 210 10 40
e-posta : info@silahosb.org.tr

Ahiler Kalkınma Ajansı
Kırıkkale Yatırım Destek Ofisi
Tel-Faks : (0318) 222 0 936 - (0318) 222 0 937
e-posta : kirikkale@ahika.gov.tr

Yatırım İçin
“Silaha Adını Veren Şehir”

KIRIKKALE


