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KURUMSAL / CORPORATE
1998 yılında kurulan Şirketimiz, kuruluşundan 2006 yılına dek katıldığı çeşitli ihalelerle
ülkemizin resmî kurumlarının önemli tedarikçilerinden biri olarak hizmet vermiştir. 2006
yılında İkitelli OSB / İSTEKS Sanayi Sitesine taşınan Şirketimiz,burada oluşturduğu ileri
teknoloji ürünü makine parkuru ve kurduğu deneyimli üretim-kalite kontrol ekibiyle
savunma sanayine yönelik çeşitli ürünlerin üretimine başlamıştır. Savunma sanayine yönelik
metal parça ve aksesuarların üretiminde uzmanlaşan Şirketimiz, 2013 yılından bu yana,
üretim faaliyetlerini Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikasında
sürdürmektedir. Bununla birlikte 2018 yılında istanbulda yeni üretim tesisini faaliyete
geçiren şirketimiz bir yandan da ArGe faaliyetlerini yürütebilmek adına Kırıkkale Üniversitesi
Teknoparkta yerini almıştır. Güçlü Ar-Ge ekibi, tasarım kadrosu ve akademik çevrelerle
gerçekleştirdiği işbirlikleriyle hem Savunma Sanayii sektörünün gelişmesine öncülük
etmekte hemde küresel sektöre yeni teknolojiler kazandırmaktadır.
Planlanan yeni yatırım ile 5. Üretim merkezini 10.000 m2 lik sahada gerçekleştirerek, üretim
kapasitesini %40 arttırmayı hedeflemektedir. 100 ü aşkın çalışanı ile Savunma Sanayiinde
küresel oyuncu olmayı hedeflemektedir.
Our company, established in 1998, has been providing services as being one of the most
important suppliers of the official institutions of our country by participating in the various
official tenders till 2006. Moving its headquarters to İkitelli Organized Industrial Zone /
ISTEKS Industrial Estate in 2006, our company started manufacturing various products for
defense industry with its high-tech machine park and experienced manufacturing-quality
control team. Being specialized on manufacturing metal parts and accessories for defense
industry, our company has been pursuing manufacturing activities in its facilities in
Kırıkkale since 2013.On the other hand, our company, which started its new production
facility in Istanbul in 2018, took its place in Kırıkkale University Technopark in order to carry
out R & D activities.Through it’s strong R&D team, collaborations with design staff and
academic circles, it is pioneers the development defense industry sector and brings new
technology to our global sector.
5. With the new investment planned, it aims to increase the production capacity by 40% by
realizing its production center in the field of 10.000 m2. With more than 100 employees, it
aims to be a global player in Defense Industry.

BAŞKANIN MESAJI
Modern savunma sanayiinin geliştirilmesi sürdürülebilir hale getirilmesi misyonu ile
çıktığımız yolda, firmamız, kuruluşundan bugüne; bu misyonu yerine getirme yönünde
önemli başarılara imza atmıştır.
Uçak bombaları, Havan topları, Tank ve Top mühimmatları , otomotik top ve tüfeklerin
mühimmat tamamlayıcı aksamlarını üreten şirketimiz , ürün gurubu çeşitliliği olarak
Türkiye’de ve Dünya’da tek firmadır . Amacımız kendi gurubunda kalitesi ve üretim
teknolojileri ile Dünya’da aranılan bir firma olmak ve küresel savunma sanayiine katkı
sağlamaktır.
Şirketimiz Mühimmat gurubu tamamlayıcı ürünler konusunda uzman bir firma haline
gelmiştir. Halihazırda toplamda 4.500 m2 kapalı 10.000 m2 açık alanda üretim yapan
şirketimiz, 2019-2020 yılında 20.000 m2 açık 10.000 m2 kapalı alanda faaliyet gösterecek
yatırım planlamasını yapmıştır . Toplamda 90 kişilik kadroya sahip şirketimiz , yatırım
tamamlanınca 140 kişinin üstünde çalışana sahip olacaktır. Bunun yanında Ar&Ge
faaliyetlerimizi ve ürün geliştirme projelerimizi Kırıkkale Üniversitesinde bulunan
TeknoPark Ofisimizde geliştirmeye devam etmekteyiz.
Bu kapsamda KARMETAL olarak yeni yatırımlarımıza devam edecek ve ülkemiz ekonomisi
için katma değer yaratmayı sürdüreceğiz. İleri teknolojiyle ürettiğimiz ürünlerimizle yurt içi
piyasasının yanı sıra yurt dışında da büyümeyi ve ihracatımızı artırmayı planlıyoruz. Üretim
parkurumuzu büyüterek, uluslararası iş birlikleri gibi fırsatları değerlendiriyor, global bir
oyuncu olma vizyonumuz çerçevesinde planlarımızı hayata geçiyoruz.
Hedefimiz, amaçlarımız doğrultusunda azimli ve istikrarlı bir şekilde ilerlerken bu
pozisyonumuzu ülkemiz yararına en iyi şekilde kullanmaktır. Sahip olduğumuz güvenilirlik,
yenilikçilik, müşteri ve tedarikçilerimizle birliktelik değerlerimiz çerçevesinde iş
arkadaşlarımıza, müşterilerimize ve ülkemize daha önce olduğu gibi önümüzdeki dönemde
de en yüksek faydayı sağlamak için olabildiğince çalışmaya devam edeceğiz.
KARMETAL olarak kısa ve orta vadeli planlarımızda bulunan otonom ,robotik ve elektronik
sistemlerin yatımı ile ilgili fizibilite çalışmalarına devam etmekteyiz. Yakın zamanda
Savunma Sanayi sektörüne yön verecek yeni çalışmaların yatırımı ile karşınıza çıkmaktan
onur ve gurur duyacağız.
Cihangir BAYRAMOĞLU
KARMETAL A.Ş Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı

CHAIRMAN'S MESSAGE
Our company, since its foundation, has put its signature under important successes on the
journey which we set off with the mission of developing the modern defence industry and
making it sustainable, and conducts its operations in order to fulfil this mission.
Our company, which produces blockbuster, howitzer, tank and gun ammunition,
supplementary parts of automatic gun and rifle, is the only company in terms of product range
in Turkey and in the world. Our goal is to become a company which is worldwide well-known
with its quality and production technologies and to contribute the global defence industry.
Our company has become an expert in the supplementary parts of ammunition group. At
present, our company has a total production area of 4.500 m2 and 10.000 m2 open area. But we
made an investment planning that will operate on an open area of 20.000 m2 and a closed area
of 10.000 m2 for 2019-2020. Totally, 90 employees work within the scope of our company, but
when we complete the investment plan, this number will increase over 140. Additionally, we
continue to conduct our R&D activities and product development projects at our TechnoPark
Office located at Kirikkale University.
Within this scope, as KARMETAL, we will maintain our new investments and to create added
value for our country’s economy. As well as to grow in the domestic market, we plan to
enhance our growth in the foreign market by increasing the export operations with the
products we produce with the advanced technology. By developing our production line, we
utilize the opportunities like international collaborations and put our plans into action with the
vision of becoming a global player.
Our goal is to use this position to good account of our country in the best way as we move
towards our goals stoutly and steadily. Within the frame of our values such as reliability,
innovation, customer volume and collaboration with our suppliers, we will work as best as we
can in order to make the best contribution to our colleagues, customers and country also in the
future as in the past.
We, as KARMETAL, continue our feasibility studies about the investment of the autonomous,
robotic and electronic systems in our short and medium term plans. Besides, we will proud of
introducing the investment of new projects that will direct the Defence Industry in the near
future.
Cihangir BAYRAMOGLU
Chairman of the Executive Board of KARMETAL A.Ş

LOKASYONLARIMIZ / OUR LOCATİONS
HEADQUARTER
İkitelli OSB İsteks Sanayi Sitesi
D3 Blok No:14 34490 Başakşehir
Istanbul, Turkey

KIRIKKALE DEFENSE FACTORY
Kırıkkale 1 OSB
Kızılırmak Cad. 2 Sok. No: 19
71450 Yahşihan, Kırıkkale, Turkey

ISTANBUL CNC FACTORY
İkitelli OSB Demirciler Sanayi Sitesi
E2 Blok No:403 34490 Başakşehir
Istanbul, Turkey
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MAYONLAR / AMMUNITION LINK BELTS

M27 Mayon / M27 Link Belt
Tip/Type
: M27
Mühimmat/Munitions: 5.56 x 45mm
Silah/Weapon
: FN MINIMI, M249

M13 Mayon / M13 Link Belt
Tip/Type
: M13
Mühimmat/Munitions: 7.62 x 51mm
Silah/Weapon
: M60, FN MAG

M9 Mayon / M9 Link Belt
Tip/Type
: M9
Mühimmat/Munitions: 12.7x99mm (.50cal)
Silah/Weapon
: 12.7 M2 HB / QCB / M3M

M15A2 Mayon / M15A2 Link Belt
Tip/Type
: M15A2
Mühimmat/Munitions: 12.7 x 99mm
Silah/Weapon
: M85

M28 Mayon / M28 Link Belt
Tip/Type
: M28
Mühimmat/Munitions: 25x137mm
Silah/Weapon
: M 242,
Chain Gun

M16A2 Mayon / M16A2 Link Belt
Tip/Type
: M16A2
Mühimmat/Munitions: 40 x 53mm
Silah/Weapon
: MK 19 / MK 47 / CIS 40 GL
LAG 40 SB / H&K GMG

MÜHİMMAT KUTULARI / AMMUNITION BOXES

NEB KUTU KOMPLESİ / NEB BOX COMPLETE
Tip/Type
Malzeme/Material
Mühimmat/Munitions
Boya Kodu/Paint Code

: NEB
: Metal
: NEB
: RAL 6031 veya İstenilen Kod /
RAL 6031 or Special Code

M2A1 Mühimmat Kutusu / M2A1 Ammunition Box
Tip/Type
Malzeme/Material
Ağırlık/Weight
Mühimmat/Munitions
Boya Kodu/Paint Code
Markalama/Marking
Açıklama/Description

: M2A1
: Metal
: 2.4 Kg
: Çeşitli Kalibreler /
Various Calibers
: RAL 6031 veya
İstenilen Kod / RAL 6031 or
Special Code
: "UN" markalama ve
"UN" markalamasız / UN
Marking or Without UN Marking
: Su Geçirmez/Waterproof

PA108 Mühimmat Kutusu / PA108 Ammunition Box
Tip/Type
Malzeme/Material
Ağırlık/Weight
Mühimmat/Munitions
Boya Kodu/Paint Code
Markalama/Marking
Açıklama/Description

: PA108
: Metal
: 3.3 Kg
: Çeşitli Kalibreler / Various Calibers
: RAL 6031 veya İstenilen Kod /
RAL 6031 or Special Code
: "UN" markalama ve "UN"
markalamasız / UN Marking or
Without UN Marking
: Su Geçirmez/Waterproof

M548 Mühimmat Kutusu / M548 Ammunition Box
Tip/Type
Malzeme/Material
Ağırlık/Weight
Mühimmat/Munitions
Boya Kodu/Paint Code
Markalama/Marking
Açıklama/Description

: M548
: Metal
: 9.5 Kg
: Çeşitli Kalibreler / Various Calibers
: RAL 6031 veya İstenilen Kod /
RAL 6031 or Special Code
: "UN" markalama ve "UN"
markalamasız / UN Marking
or Without UN Marking
: Su Geçirmez/Waterproof

MADENİ PÜSÜSLER / CYLINDER CONTAINERS

120mm Madeni Püsüs / Cylinder Container For 120mm
Tip/Type
Mühimmat/Munitions
Kullanım Yeri / Use For

: 120mm
: APFSDS-T , TPCDSD-T, HE-T
: Tank Mühimmatı /
Tank Ammunition

155mm Madeni Püsüs / Cylinder Container For 155mm
Tip/Type
Mühimmat/Munitions
Kullanım Yeri / Use For

: 155mm
: PA37 , M13A1
: Tank Mühimmatı /
Tank Ammunition

KUYRUK KOMPLELERİ / FIN ASSEMBLIES

MK82 Kuyruk Komplesi / Fin Assembly For MK82
Tip/Type
Mühimmat/Munitions
Kullanım Yeri / Use For

: MK82
: 500Lb MK82 Uçak
Bombası / 500Lb MK82 Aircraft Bomb
: Uçak Mühimmatı /
Aircraft Ammunition

MK84 Kuyruk Komplesi / Fin Assembly For MK84
Tip/Type
Mühimmat/Munitions
Kullanım Yeri / Use For

: MK84
: 200Lb MK84 Uçak
Bombası / 2000Lb
MK84 Aircraft Bomb
: Uçak Mühimmatı /
Aircraft Ammunition

MÜHİMMAT AKSAMLARI / MUNITION PRODUCTS
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KARMETAL CORP.
Head Office: İkitelli OSB İsteks Sanayi Sitesi D3 Blok No:14
34490 Başakşehir, Istanbul, Turkey
Phone: +90 212 416 7892 Fax: +90 212 416 7896
Factory: Kırıkkale 1 OSB Kızılırmak Cad. 2 Sok. No:19
71450 Yahşihan, Kırıkkale, Turkey
e-Mail: info@karmetal.net.tr
Ankara Branch / Kırıkkale Link Belts Factory / Istanbul Cnc Factory
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