


Ankara Fabrika 
Ankara Factory

1985 yılında kurulan Katmerciler, 2010 yılından itibaren üretimini 
gerçekleştirdiği Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarıyla (TOMA) 
Türk savunma sanayine giriş yönünde ilk adımlarını attı. Kendi 
AR-GE Merkezinde tasarlayıp geliştirdiği, NATO standartlarına 
uygun, yüksek mayın ve balistik koruma seviyesine sahip 4x4 
Taktik Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcıları, silahlı kuvvetlerin 
ve güvenlik güçlerinin farklı gereksinimlerini karşılayan diğer 
araçlarıyla birlikte savunma ve güvenlik sektörünün güçlü bir 
çözüm ortağı ve tedarikçisi haline gelmiştir. 
Türkiye’nin en büyük şirketlerinin yer aldığı “İSO500”, en büyük 
ihracatçılarının yer aldığı “TİM1000” ve Ege Bölgesinin en 
büyük şirketlerinin yer aldığı “EBSO100” listelerinin istikrarlı 
şirketlerindendir. 
Hisseleri 2010 yılından bu yana Borsa İstanbul’da işlem gören 
Katmerciler, 50'yi aşkın ülkeye ürünlerini ihraç etmektedir.
Güçlü AR-GE Merkezi ve inovatif yaklaşımlarıyla pek çok alanda 
yeniliklere imza atan, ihtiyaca uygun çözümler üretebilen, 
kaliteden ödün vermeyen iş yapış felsefesiyle üretimden 
satış sonrası hizmetlere kadar fark yaratan Katmerciler,  
İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ve Ankara Başkent 
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki modern tesislerinde üretim 
gerçekleştirmektedir.

Founded in 1985, Katmerciler has taken its first steps towards entry 
into the Turkish Defense Industry with the Riot Control Vehicles (RCV), 
that has been produced since 2010. 
Mine and ballistic protected, 4x4 Tactical Wheeled Armored Personnel 
Carriers, designed and developed at their own R & D Center, in 
line with NATO standards, have become a strong solution partner 
and supplier to the Defense and Security industry, along with other 
vehicles that meet the different requirements of the Armed Forces 
and Security Forces.
Katmerciler stands at "ISO500" list where the biggest companies of 
Turkey are located, "TİM1000" list where the biggest exporters are 
located, and "EBSO100" list where are the biggest companies of the 
Aegean Region.
Katmerciler company shares are traded in the Istanbul Stock Exchange 
since 2010 and company exports products to over fifty countries.
Katmerciler, that has made many innovations with its strong  
R&D Center and innovative approaches, also provides the 
customized solution to the different requirements from production to  
after-sales services with its philosophy of doing business that does 
not compromise on quality continue to the production in modern 
facilities located in İzmir Çiğli Atatürk Organized Industrial Zone and 
Ankara Başkent Organized Industrial Zone.  
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T.O.M.A. 
(Toplumsal Olaylara 
Müdahale Aracı) 
Riot Control Vehicle (RCV)

Koruma Kalkanı
Riot Control Shield

Zırhlı Kazıcı Yükleyici 
İş Makinesi
Armoured Backhoe Loader

Uzaktan Kumandalı Zırhlı 
Belden Kırmalı Yükleyici İş Makinesi
Remote Controlled  
Armoured Articulated Wheel Loader

Zırhlı Otobüs
Armoured Bus

Uzaktan Kumandalı 
Zırhlı Paletli Ekskavatör
Remote Controlled 
Armoured Tracked Excavator

Zırhlı Low-Bed Treyler
Armoured Low Bed Trailer

Zırhlı ADR’li Akaryakıt Tankeri
Armoured ADR Fuel Tanker

Zırhlı Damper
Armoured Tipper

Zırhlı Su Tankeri
Armoured Water Tanker

KHAN
4x4 Zırhlı Personel Taşıyıcı

4x4 Armoured Personnel Carrier (APC)

HIZIR
4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç 

4x4 Tactical Wheeled Armoured Vehicle

4x4 ZIRHLI 
AmbuLANs

4x4 Armoured Ambulance

NEFER  
ZIRH SİSTEMİ

4x4 Zırhlı Komuta ve Devriye Aracı
Armour System

4x4 Armoured Command and 
Patrol Vehicle



4x4 Tactical Wheeled Armoured Vehicle

hızır
4 x 4  Ta k t i k  Te k e r l e k l i  Z ı r h l ı  A r a ç



HIZIR 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç, 
kırsal ve kentsel alanlardaki yoğun 
çatışma koşullarında yüksek performans 
gösterecek şekilde optimize edilerek 9 
personel kapasiteli olarak tasarlanmıştır.
Araç yüksek balistik ve mayın koruma 
seviyesine sahiptir. Komuta kontrol aracı, 
KBRN aracı, silah taşıyıcı araç (çeşitli 
silah sistemlerinin kolay entegrasyonu), 
ambulans aracı, sınır güvenliği aracı, 
keşif aracı olarak çeşitli konfigürasyonlar 
için çok yönlü, düşük maliyetli ve kolay 
bakım sağlayan bir platform araç görevini 
ifa eder.

HIZIR 4x4 Tactical Wheeled Armoured 
Vehicle is designed and optimised 
for high performance under extreme 
operational conditions at rural and urban 
areas for 9 personnel.  
Vehicle has high level of ballistic and 
mine protection. It is agile, dynamic, 
versatile, low maintenance and easy care 
platform for various configurations such 
as combat vehicle, command control 
vehicle, CBRN vehicle, weapon carrier 
(easy integration of various weapon 
systems), ambulance vehicle, border 
security vehicle, reconnaissance vehicle.



70 % 
Tırmanabilirlik
Gradeability

100 cm 
Sudan Geçme
Fording Depth

30 % 
Yan Eğim
Side Slope

Merkezi Lastik Şişirme Sistemi 
Central Tire Inflation System (CTIS)

Silah Kulesi
Gun Turret

Kurtarma Vinci  
Recovery Winch

KBRN Hava Filtre Sistemi 
CBRN Air Filter System



130 km/h
Maksimum Hız 
Maximum Speed

9 Kişilik 
Personnel

GPS 
Navigation

İç Konuşma Sistemi 
Intercom System

Otomatik Yangın Söndürme Sistemi
Automatic Fire Suppression System

Sis Havanı 
Smoke Grenade Launcher

Yüksek Balistik ve 
Mayın Koruma
High Level of Ballistic & 
Mine Protection



4x4 Armoured Personnel Carrier

khan
4 x 4  Z ı r h l ı  P e r s o n e l  Ta ş ı y ı c ı



KHAN 4x4 sekiz personel taşıyan zırhlı güvenlik aracıdır. Hızlı, 
dinamik, çok yönlü, bakım kolaylığı olan Toyota Land Cruiser şasisi 
üzerinde yüksek balistik koruma sağlayan monokok zırh çeliği 
gövdeye sahiptir. KHAN, her türlü iklim koşullarındaki operasyonlar 
için iç güvenlik güçlerinin tüm gereksinimlerini karşılamaktadır.

KHAN is 4x4 armoured security vehicle with 8 crew capacity. 
Monocoque armor steel hull with high level ballistic protection 
is built on fast, dynamic, versatile, easy care, low maintenance 
Toyota Land Cruiser chassis.  KHAN satisfies interior security forces 
requirements for any kind of climate conditions.

8 Kişilik 
Personnel

130 km/h
Maksimum Hız 
Maximum Speed

60 % 
Tırmanabilirlik
Gradeability

Silah Kulesi
Gun Turret

Kurtarma 
Vinci  
Recovery 
Winch

KBRN Hava 
Filtre Sistemi 
CBRN Air 
Filter System

GPS 
Navigation

İç Konuşma 
Sistemi 
Intercom
System

Otomatik Yangın
Söndürme Sistemi
Automatic Fire 
Suppression System

30 % 
Yan Eğim
Side Slope



NEFER
Zırh Sistemi 4x4 Zırhlı Komuta ve Devriye Aracı

Armour System 4x4 Armoured Command and Patrol Vehicle 

NEFER gizli zırhlama 
sistemi, tam 4x4  
off-road özelliklerine 

sahip araçlar üzerine, 
hem kırsal hem de şehiriçi 
kullanımı için optimize 
edilmiştir. Üstün mobilite 
ve tepki hızı ile sınıfında 
eşsiz bir yere sahip olan 
araç, her türlü zemin ve 
iklim koşulunu sorunsuzca 
göğüsleyebilmektedir. 
NEFER, Katmerciler 
tarafından son teknoloji 
kompozit ve seramik bazlı 
malzemeler ile geliştirilmiş 
gizli zırhlama sistemidir. 
Böylelikle performansından 
neredeyse hiçbir kayba 
uğramayan araç tam yüksek 
koruma sınıfına sahip hale 
gelmiştir.

NEFER hidden armour
system has been optimized 
on all wheel drive off-road 
vehicles for the usage 
in both urban and rural 
areas. Unmatched mobility 
and response abilities are 
beyond any other vehicle in 
its class. The vehicle has a 
proven operating record in 
any terrain or any climate 
conditions. An ultra-light 
advanced material system 
is uniquely developed 
by Katmerciler for this 
vehicle consisting of latest 
technology composites and 
ceramics that allowed it to 
have high level protection 
with minimal compromising 
the performance.

4x4 zırhlı
Ambulans

4x4 Armoured Ambulance



4x4 zırhlı
Ambulans

4x4 Armoured Ambulance

4x4 Zırhlı Ambulans, 
dünyadaki yüksek riskli 
bölgeler için ulaşım, ilk 

yardım ve hastaların nakli 
amacıyla Ford F550 araç 
şasisi üzerine tasarlanmış ve 
donatılmıştır. Geniş iç hacmi 
sayesinde ayakta operasyon 
gerçekleştirerek hastalara 
müdahale edilebilmektedir. 
Araç 5 hasta, 2 sağlık personeli 
ve sürücü dahil 8 kişilik 
taşıma kapasitesine sahiptir. 
300 HP gücüne ve 4x4 sürüş 
özelliklerine sahip ve her türlü 
yol ve iklim koşullarına uygun 
üretilen Zırhlı Ambulanslar 
sürücü, sağlık personeli ve 
hastanın tam emniyetini 
sağlamakta olup istenilen 
konfigürasyonda ve farklı 
balistik seviyelerine uygun 
dizayn edilmektedir.

The 4x4 Armored Ambulance 
is custom-designed on the 
Ford F550 vehicle chassis and 
equipped for transportation, first 
aid and transition of patients on 
high risk areas around the world. 
Its wide internal volume enables 
performing outpatient operations.  
It has a seating capacity of 8 
persons including one driver, 
two medical attendants and five  
patients.   Armored ambulances 
with 300 HP and 4x4 driving 
characteristics, produced for 
all kinds of roads and climatic 
conditions, providing full safety of 
the driver, health personnel and 
the patient. Katmerciler provides a 
wide selection of ballistic armoring 
and ambulance configurations that 
can be customized to suit specific 
requirements.



t.o.m.a. 
(Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) 

Riot Control Vehicle (RCV)

KATMERCİLER, güvenlik 
güçlerinin çeşitli tip ve 
özellikteki Toplumsal 

Olaylara Müdahale Aracı 
ihtiyaçlarını geniş ürün 
yelpazesi ile karşılamaktadır. 
Sürekli AR-GE çalışmaları ve 
geliştirilen balistik koruma 
seviyeleri ile 
Toplumsal 
Olaylara 
Müdahale 
Araçları   
birçok 
ülkeye 
başarıyla 
ihraç edilmektedir. Araç 
kabini, yan camlar ve ön 
camlar da dahil olmak 
üzere çeşitli balistik koruma 
seviyelerinde üretilmektedir.

KATMERCILER has been 
fulfilling most of the Anti-
Riot Vehicle demands of 
the Turkish National Police 
and Gendarmerie General 
Command. The  
Anti-Riot Vehicles with 
ballistic reinforcement, 

which are constantly 
developed through 

R&D studies, 
have been 
successfully 
exported to 
many countries 
around the 

world. Complete armoring 
for the cabin including 
side windows and front 
windscreen can be provided 
with various ballistic 
protection standards.

Koruma
Kalkanı

Riot Control Shield



Koruma
Kalkanı

Riot Control Shield

K alkanları ve silahları 
ile 36 personele 
kadar koruma 

sağlar. Doğrudan öldürücü 
olmayan silahların 
atımında kullanılmak üzere 
özellikle tasarlanmış atış 
portlarına sahiptir.
3 metre yüksekliğe kadar 
kaldırılabilme özelliği ile 
hızlı müdahale güçlerinin 
intikali için bir kapı olarak 
da kullanılabilir. Seyahat 
halinde sert arazide 
darbe emebilir ve bariyer 
olarak hizmet vermek 
üzere insansız olarak 
olay yerinde bırakılabilir. 
Muhafazalı bir yükselir 
platforma sahip olup, 
balistik muhafaza ile de 
donatılabilir. 

It provides protection 
with 36 personnel with its 
shields and weapons. It 
has gun ports especially 
designed to use for the 
shootings, which are not 
mortal directly.It can be 
used as a gate for the 
transfer of quick response 
forces with the lifting 
feature up to 3 meters. 
During the drive, it can 
absorbe impacts on harsh 
fields and it can be used 
in the field without any 
personnel to serve as 
barrier. It has a guarded 
elevetaion platform and 
can be equipped with a 
ballistic guard.



UZAKTAN KUMANDALI 
ZIRHLI PALETLİ EKSKAVATÖR
Remote Controlled Armoured Tracked Excavator

ZIRHLI KAZICI YÜKLEYİCİ İŞ MAKİNESİ

Armoured Backhoe Loader 
UZAKTAN KUMANDALI ZIRHLI  
BELDEN KIRMALI YÜKLEYİCİ İŞ MAKİNESİ 
Remote Controlled Armoured Articulated Wheel Loader



ZIRHLI ADR’Lİ AKARYAKIT TANKERİ

Armoured ADR Fuel Tanker 
ZIRHLI su TANKERİ

Armoured Water Tanker

ZIRHLI LOWBED TREYLER

Armoured Low Bed Trailer
ZIRHLI OTOBÜS

Armoured Bus

ZIRHLI DAMPER

Armoured Tipper
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defence@katmerciler.com.tr
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