MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU ATIŞ POLİGONU
İŞLETME VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Esaslar
Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Atış Poligonunun işleyişine ilişkin usul ve esasları
belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge, Kurumumuz Genel Müdürlüğünde bulunan Atış Poligonunu,
poligonda görevli personeli ve atıcıları kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Ana Statüsü, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve
Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler
Hakkında Yönetmelik, hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönergede geçen kavramlardan;
a) MKE Kurum/Teşekkül:Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez
ve Taşra Teşkilatını,
b) Yönetim Kurulu : Teşekkül Yönetim Kurulunu,
c) Genel Müdür : Teşekkül Genel Müdürünü,
d) Merkez Teşkilatı : Teşekkül Merkezindeki birimleri,
e) Taşra Teşkilatı : Teşekkül Merkezi dışındaki İşletme/Fabrika Müdürlükleri ile Bölge
Müdürlüğünü,
f) Poligon: Tabanca Atış Poligonunu,
g) Atıcı: Poligon hizmetlerinden yararlanarak atış yapmak isteyen kişiyi,
h) Tabanca : Namlu uzunluğu; fişek yatağı hariç 30 cm’ yi veya tüm uzunluğu 50 cm’ yi
geçmeyen, dumanlı veya dumansız barut veya bu neviden bir patlayıcı ve itici güç ile gülle,
mermi, saçma veya füze ile gaz yada diğer nesneleri atabilen ateşli silahları,
ı) Demirbaş Silah : Bir Kurum ve Kuruluş adına verilip, demirbaş olarak kaydı yapılan
silahı,
i) Ruhsat: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve Yönetmelik
hükümlerine göre verilecek silah taşıma veya bulundurma belgelerini,
ifade eder.
İlkeler
Madde 5- Poligon hizmetlerinin yürütülmesini belirli esaslara bağlamaktır.
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Sorumluluk, Kontrol ve Rapor Verme Esasları
Madde 6- Bu Yönerge hükümlerinin uygulanmasından Genel Müdürlükte Pazarlama ve
İhracat Dairesi Başkanlığı sorumludur. Bu Yönergenin uygulanmasını Teftiş Kurulu Başkanlığı
denetler ve gerektiğinde rapor verir.
Değişiklik Esasları
Madde 7- Bu Yönerge uygulamalar ve mevzuatın gerektirdiği hallerde ilgililerin önerileri
üzerine değiştirilebilir.
Dağıtım ve Kullanma Esasları
Madde 8- Bu yönerge gizli olmayıp, Teşekkül birimlerine dağıtılır.
İKİNCİ BÖLÜM
Özel Hükümler
Atış Poligonu Personelinin Görev ve Yetkileri
Poligon Müdürü
Madde 9- Bu Yönerge hükümlerine göre poligon işletmesinden sorumlu olup;
a) Atış Poligonunda kullanılacak demirbaş silahlar ile cephaneyi temin etmek ve
muhafazasını sağlamak,
b) Poligonda bulunan cephane miktarını Noterlikçe onaylanmış deftere günü gününe
yazmak ve kimlere ne miktar satış yapıldığını da belirterek, ay sonunu izleyen 7 gün içinde
yerel güvenlik makamlarına bildirmek,
c) Poligonda güvenlik ve asayişi sağlayıcı tedbirleri almak,
d) Bu konularla ilgili çıkacak olan Kanun, Tüzük, Yönetmelikleri izlemek ve uygulamak,
Atış Görevlisi
Madde 10- Silahlar ve atış konusunda yeterli tecrübeye sahip olan ve atıcılara, atış öncesi,
atış ve atış sonrası yapılacak hareketler ile ilgili bilgi veren ve atıcıya nezaret ederek, atışın
gerçekleştirilmesine yardım eden kişi olup,
a) Atıcıya silah hakkında genel bilgi vermek,
b) Namlunun daima hedefe yöneltilmiş durumda olacağını ikaz etmek, tutukluk hallerinde
yapılacak davranışları anlatmak,
c) Atıcıya, atış pozisyonunu göstermek, boş tetik düşürüp, atıcıya aynı işlemi yaptırmak,
d) Atışta kullanılması gereken mermiyi kontrol etmek ve şarjöre 5’er mermi sürülmesine
dikkat etmek ,
e) Atıcının atışlarını incelemek ve gözle görülür hatalarını ikaz ederek düzgün atış yapmasına
yardımcı olmak,
f) Ateş almayan mermilerin yerine yenisinin verilmesini sağlamak ,
g) Tabancanın patlama sesi zayıf olduğu takdirde derhal atışı kesmek,
h) Boş kovanları toplayarak depoya teslimini sağlamak,
ı) Poligon Müdürünün vereceği görevler ile bu Yönergede belirlenen atışla ilgili diğer
görevleri yapmak,
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atışlarla İlgili Esaslar
Atıcı
Madde 11- Atış poligonunda 18 yaşını doldurmuş herkes silah ruhsatı olup olmadığına
bakılmaksızın atış yapabilir. 18 yaşını doldurmayan kişiler, yanlarında veli veya vasileri
bulunmak suretiyle atış poligonundan yararlanabilir.
Kimlik Bildirimi
Madde 12- Poligona atış yapmak üzere gelenlerin,varsa taşıma veya bulundurma
ruhsatlarını, yoksa geçerli kimliklerini ilgili memura ibraz etmeleri ve kaydettirmeleri
zorunludur. İbraz edilen kimlik veya ruhsatlar atış süresince ilgili memur tarafından alıkonulur.
Atış bittikten ve ücret ödendikten sonra ilgilisine iade edilir.
Kullanılacak Silah
Madde 13- Atışların, atıcının getireceği ve poligon görevlilerince de uygun görülecek
silahla yapılması, esastır. Ancak atıcı tarafından getirilen silah atışa uygun görülmediği
taktirde, poligon Müdürlüğünden temin edilecek silahla da atış yapabilir.
Atışlarda Kullanılacak Mermi Sayısı
Madde 14- Atışlar her seferinde 5‘er mermi ile gerçekleştirilir. Atışı gerçekleştirilemeyen
mermi yerine yeni mermi verilir ve atış tamamlatılır.
Silah ve Cephanenin Kaydı
Madde 15- Poligonda demirbaş olarak mevcut her ateşli silah ve her çaptaki cephane için
ayrı ayrı defter tutulur. Bu defterlerde silahların ve cephanelerin giriş ve demirbaş kayıtları
ile cephanenin kimler tarafından ve ne miktar sarf edildiği belirtilir ve atıcının imzası
alınır. Herhangi bir sebeple kullanılmayan veya hurdaya çıkartılan silah, mermi ve diğer
aksam, demirbaş defterinden düşürülür ve bir liste ile İçişleri Bakanlığına bildirilir. İthal edilen
veya Kurum tarafindan üretilerek atış poligonunda muhafaza altına alınan cephane, poligonda
atış maksadıyla kullanılır.
Atış Poligonunda Uyulması Gereken Kurallar
Madde 16- Atış poligonunda görevliler ve atıcılar tarafından uyulması gereken kurallar
şunlardır.
a) Görevliler, poligona alkoIlü olarak girmek ve atış yapmak isteyenleri men ederler.
b) Atışı idare eden görevli emir verinceye kadar, atıcı cephane dağıtma yerinden cephane
alamaz ve cephane ile ilgili görevli de cephane veremez,
c) Silahlar , sadece atış hattında doldurur ve boşaltılır.
d) Silahlar , sadece atışı idare eden görevlinin komutu üzerine doldurulur ,
e) Atışı idare eden görevli atış yolunun emniyette bulunduğunu görüp “DOLDUR” ve
“ATIŞ SERBEST” komutunu verinceye kadar herhangi bir atış noktasından atış yapılamaz.
f) Atış görevlisi tarafından muayeneden geçip boş ve emniyetli durumda olmayan hiç bir
silah atış hattı dışına çıkarılamaz,
g) Emniyette olsun veya olmasın, silah, atış hattında bir yerden başka bir yere dolu olarak
taşınmaz,
h) Atıcı, idarenin ve nezaretçinin bildireceği bütün kurallara uyacaktır.
ı) Sıcak namlulu bir silahın namlusunda fişek bırakılmaz.
i) Atış hattının gerisinde iken silah kurulamaz ve doldurulamaz.
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Emniyet Tedbirleri
Madde 17- Poligon Şubesi Müdürlüğünce alınması gerekli emniyet tedbirleri şunlardır,
a) Aydınlatmanın yeterliliği tespit edilir,
b) Atış yolu sayısı kadar nezaretçi görevlendirilir,
c) Hedef sisteminin ve Havalandırmanın çalışıp çalışmadığı kontrol edilir,
d) Nezaretçi, atış sırasında atıcıya mutlaka yapılması ve yapılmaması gereken hareketler
ile silah ve hedef hakkında açıklama yapar;
e) Atış yoluna giriş çıkışlar engellenir. Atış amiri izin vermedikçe hiç kimse atış hattını
geçemez,
f) Silahlar sadece atış hattında doldurulur ve boşaltılır.
g) Atışlar devam ederken hazırlık hattında ve daha geri plandaki hiç kimse atıcılara
seslenemez veya konuşamaz,
h) Poligon içerisinde atış esnasında bir arıza olduğu takdirde (havalandırmanın
arızalanması,hedefin düşmemesi , aydınlatma vs. gibi) atış yapan kişi , nezaretçi tarafından en
az 1 metre geriye alınarak ve tabanca kabinde bırakılmak suretiyle arıza giderilinceye kadar
atış yaptırılmaz , diğer kabinlerde de atış durdurulur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat, Yürürlük ve Yürütme
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 18- Bu Yönergenin yürürlüğe girmesi ile; 04/10/1991 tarihli Makam Olur’u ile
kabul edilen MKE Kurumu Atış Poligonu İşletme ve Çalışma Yönergesi (Talimatı) yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 19- Bu Yönerge, 20/12/2005 tarihli Makam Olur’u yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 20- Bu Yönerge hükümlerini Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel
Müdürü yürütür.
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MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÜVENLİK YÖNERGESİ

1. Poligonda bulundurulacak cephane ve tabanca miktarı Bakanlık tarafından tespit
edilen miktardır. Bakanlık tarafından belirlenen miktarın üzerinde tabanca ve cephane
bulundurulamaz.
2. Poligonda bulundurulacak tabanca ve cephane MKE Kurumu depolarından Güvenlik
Görevlisi nezaretinde ve poligonda görevli elemanlar tarafından teslim alınacak ve yine
Güvenlik Görevlilerinin nezaretinde poligona teslim edilecektir.
3. Poligonda mevcut cephane ve tabanca çelik kasalarda veya çelik kuşaklı ve kilitli
dolaplarda ayrı ayrı muhafaza edilecektir. Cephane ve tabancalar aynı dolap veya kasada bir
arada bulundurulmayacaktır.
4. Tabancalar görevli memur tarafından atış nezaretçisine boş olarak teslim edilecek ve
yine atış nezaretçisinden boş olarak teslim alınacaktır. Tabancalar muhafaza edildiği yerde dolu
olarak bulundurulmayacaktır.
5. Tabanca ve cephanenin bulunduğu odanın penceresi demir parmaklıklı olup kapısı
behemahal kilitli bulundurulacaktır. Tabanca ve cephane dağıtımı ile ilgili görevli haricinde
herhangi bir kimse içeri giremeyecektir.
6. Atış yapılırken patlamayan cephane atış
bilahare kayıtla ilgili fabrikasına iade edilecektir.

nezaretçisi

tarafından

toplanacak ve

7. Atışta kullanılırken namlusunda mermi sıkışan ve poligon görevlisi tarafından arızası
giderilemeyen tabancalar yine kayıtlı olarak ilgili fabrikaya gönderilecektir.
8. Poligondan yararlanmak isteyenler ve atış nezaretçileri, poligon içinde asılı bulunan
“ATIŞ TALİMATNAMESİ ”ne uymak zorundadır.
9. Poligonun iç ve dış güvenliği MKE Kurumu Güvenlik Görevlilerince sağlanacaktır.
10. Bu Yönergenin yürürlüğe girmesi ile Makam’ın 04/10/1991 tarihli Olur’u ile kabul
edilen Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Güvenlik Yönergesi (Talimatı)
yürürlükten kaldırılmıştır.
11. Bu Yönerge Makam’ın 20/12/2005 tarihli Olur’u ile yürürlüğe girer.
12 Bu yönerge hükümlerini Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür’ü yürütür.
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ATIŞ TALİMATNAMESİ

Atış poligonunda görevliler ve atıcılar tarafından uyulması gereken kurallar ;
1- Görevliler, poligona alkollü olarak girmek ve atış yapmak isteyenleri meneder.
2-

Atışı idare eden görevli emir verinceye kadar, atıcı cephane dağıtma yerinden cephane
alamaz ve cephane ile ilgili görevli de cephane veremez.

3- Silahlar sadece atış hattında doldurulur ve boşaltılır,
4- Silahlar sadece atışı idare eden görevlinin komutu üzerine doldurulur,
5- Atışı idare eden görevli atış yolunun emniyette bulunduğunu görüp ‘DOLDUR’ ve
“ATIŞ SERBEST” komutunu verinceye kadar herhangi bir atış noktasından atış yapılamaz.
6- Atış görevlisi tarafından muayeneden geçip boş ve emniyetli durumda olmayan hiçbir silah
atış hattı dışına çıkarılamaz.
7- Emniyette olsun veya olmasın, silah atış hattında bir yerden başka bir yere dolu olarak
taşınamaz.
8- Atıcı, idarenin ve nezaretçinin bildireceği bütün kurallara uyacaktır.
9- Sıcak namlulu bir silahın namlusunda fişek birakılmaz.
1O- Atış hattının gerisinde iken silah kurulamaz ve doldurulamaz.
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