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Yatırım Konuları
Silah OSB’de yatırım yapılabilecek konular;

•  Silah ve silah parçalarının imalatı, ağır makineli tüfekler,
•  Büyük toplar, savaş araçları, füzeatarlar, torpil kovanları, diğer 

harp araç ve gereçleri vb. yedek parça imalatı,
•  Silah yan sanayi-talaşlı imalat, çelik dövme-kalıp, kompozit 

üretim,
•  Sac imalat, çelikten yapılmış tüp, boru, içi boş profiller, ilgili 

bağlantı parçalarının imalatı,
•  Pusulalar, diğer seyrüsefer alet ve cihazları, radar cihazları,
•  Havacılık ürünleri, uzay araçları ve mekanizmaları, uydular
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KIRIKKALE SİLAH SANAYİ İHTİSAS
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Kırıkkale-Kırşehir Yolu Üzeri, 
Arpalık Çukuru Mevkii - KIRIKKALE / TÜRKİYE

Tel - Faks: 0318 210 10 40
silahosb@silahosb.org.tr  |  www.silahosb.org.tr

Silaha Adını Veren İl
Genç Cumhuriyet şehri Kırıkkale’nin temelleri 1925 yılında Top ve 
Mühimmat fabrikasının kurulması ile atılmış, büyümesi, şehirleşmesi 
ve bugünlere gelmesi savunma sanayii ile olmuştur. Türk savunma 
sanayiinin belkemiği Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun                      
5 fabrikasına ev sahipliği yapan, nesiller boyunca sektör ile 
bütünleşen ve silaha adını veren Kırıkkale’nin konumu, ülkenin ilk ve 
tek silah ihtisas organize sanayi bölgesi ile daha da güçlenmiştir.  

Savunma sanayisini geliştirmek, yan sanayiyi güçlendirmek, dışa 
bağımlılığı azaltmak, istihdamı ve ihracatı artırmak, yüksek katma 
değerli ürün imal ederek ülke ekonomisine katkı sağlayan firmaları 
bir araya getirmek amacıyla şehir merkezine 5 km mesafede          
50 hektar büyüklüğünde arazi üzerine 2013 yılında kurulan 
Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde 64 parsel 
bulunmaktadır.

İlk ve Tek Silah Sanayi İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi •  43 ilin geçiş güzergahında, doğu-batı ve kuzey-güney ana 

akslarının kesişim noktasında,
•  Karayolu ile Ankara’ya 45 dakika, Esenboğa havalimanına            

1 saat, Samsun limanına 3,5 saat mesafede,
•  İstanbul-Ankara-Sivas hızlı tren güzergahında,
•  Yatırım tutarının %70’ini aşan Devlet katkısı ile 5. bölge teşvik 

unsurları,
•  Uygun arazi bedeli, düşük veya sıfır hafriyat maliyeti,
•  Kesintisiz ve kaliteli enerji, modern ve sorunsuz altyapı,
•  Tedarik makamlarının ve büyük ölçekli diğer firmaların 

bulunduğu başkent Ankara’ya komşu
•  2 karma OSB, 2 KSS ile gelişmiş ve köklü yan sanayi altyapısı,
•  Yüksek vasıflı ve çeşitli hammaddeye yakınlık, 
•  Ar-Ge odaklı faaliyet gösteren firmalar için Kırıkkale Üniversitesi 

bünyesinde Teknokent,
•  MKEK fabrikaları ve üniversite bünyesinde test ve analiz 

laboratuvarları,
•  Makine, elektrik-elektronik, bilgisayar, malzeme vb. birçok 

alanda mühendis yetiştiren araştırmacı ve yenilikçi Kırıkkale 
Üniversitesi,

•  Yüksek standartta teorik ve pratik eğitim veren mesleki ve 
teknik liselerden mezun ara eleman,

•  MKE Kurumu fabrikalarında savunma sanayii alanında tecrübe 
kazanmış 25 bin genç emekli,

•  Geniş sosyal imkânları ile yaşamaya değer bir şehir, 
•  İşbirliğine açık, ulaşılabilir, yatırımcı dostu, çözüm odaklı yönetim.

Yatırım Avantajları

“FIRSATI KAÇIRMAYIN,
SİLAH OSB’DE YERİNİZİ ALIN”
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Appropriate Investment Subjects
Local or foreign companies manufacturing defence industry 
related products except ammunition and explosives may apply for 
investment land. Some of the appropriate investment subjects for 
special zone are as follows;

•  Arms and parts production ,
•  Machine guns, mortar barrels, missile launchers,
•  Aviation industry products,
•  Space industry products,
•  Navigation devices and radar systems, 
•  Spare parts,
•  Sub-industry (forging, casting, moulding, sheet metal forming, 

chip removal, composite material  etc.) m
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KIRIKKALE DEFENCE INDUSTRY
SPECIAL ZONE

Kırıkkale-Kırşehir Yolu Üzeri, 
Arpalık Çukuru Mevkii - KIRIKKALE / TURKEY

Tel - Fax: +90 318 210 10 40
silahosb@silahosb.org.tr  |  www.silahosb.org.tr

“GET IN THE ZONE”

•  Located at the intersection of main roads connecting east to 
west and north to south,

•  45 minutes to the capital Ankara, 1 hour to international airport, 
3,5 hours to Samsun port,

•  İstanbul-Ankara-Sivas high speed rail pass through city centre,

•  Government subsidies above 70% of initial investment amount,

•  Reasonable cost for land, very low or almost zero expense for 
earth moving,

•  Continuous and high quality energy, modern infrastructure

•  Neighbour to central procurement bodies and other large 
scale companies

•  2 organized industry zones and 2 small industry zones in the 
province,

•  Proximity to various and high quality raw material, 

•  Technology development zone (technopark) for research 
companies with attractive incentives,

•  Laboratories and testing facilities in University,

•  Mechanical, electrical, computer, material engineering 
departmens in university,

•  Easy to employ blue-collar workers graduated from many 
technical or vocational schools,

•  Livable city with numerious social activities , 

•  Investor friendly and solution oriented management open for 
cooperation.

AdvantagesThe First and Only Special Zone
For Defence Industry
Established in 2013 on very valuable 50 hectares land near city 
center, special zone aims to contribute to development of defence 
industry by gathering related companies which produces high 
value added with high technology. 

Kırıkkale Defence Industry Special Zone, consisting of 64 parcels, 
offers companies perfect investment land with very reasonable 
cost, modern infrastructure and wide range of facilities.

A City Which Named Arms
Establishment of Mortar and Ammunition  Factory in 1925 laid 
the foundation of Kırıkkale province which owes its development 
and prosperity to defence industry. 5 factories of Mechanical 
and Chemical Industry Corporation which is the backbone of 
Turkish Defence Industry are located in the province. Serving for 
generations in the same area, Kırıkkale integrated into defence 
industry and become a brand. With the establishment of the first 
and only special zone, Kırıkkale has strengthen its position.


