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Garanti Giyim Kompozit Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2004
senesinde fonksiyonel dış giyim, balistik koruyucu vücut ve 
araç zırh sistemleri üretmek amacıyla Yozgat Organize Sanayi 
Bölgesinde kurulmuştur. Günümüzde 20.000 m2 nin üzerinde 
kapalı alana sahip üretim tesislerinde 300 den fazla personel ile 
başta Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Em-
niyet Genel Müdürlüğü olmak üzere bir çok kamu kurumuna ve 
uluslararası müşterilerine hizmet vermektedir.

Garanti Giyim Kompozit Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.S. has-
been established in 2004 in Yozgat Organized Industrial Zone in
order to manufacture functional outerwear, body armor and ve-
hicle armor systems. As of today, we operate in our modern pro-
duction facilities over 20.000 sqm covered area with 300 highly 
experienced personnel. We have been serving number of key ac-
counts like Undersecretary of Defense, Turkish Armed Forces and 
General Directorate of Security as well as a lot of domestic and 
international customers.

Hakkımızda
About us

4



5



6



Fonksiyonel iç ve dış giyim imalatı, ihracatı ve pazarlama 
faaliyetleri ile tekstil ve savunma sanayii alanlarında elde et-
tiğimiz başarıyı, ürün portföyümüze ilave ettiğimiz balistik 
koruyucu personel ve araç zırh üretimi ile birlikte sürdüren,                                                                                                                                        
kurumsal ve teknolojik yatırımlar yaparak üretim kapasitesini 
sürekli artıran, insana ve çevreye saygılı bir dünya şirketi olmak.

Our vision is to become a world wide known company by carry-
ing our sucess that we have achieved in production of functional 
outerwear into the body armor and vehicle armor field where we 
shall obtain a sustainable growth in production capacity by real-
izing technological investments, keeping our respect for human 
and environment.

Vizyon 
Vision
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Fonksiyonel Dış Giyim 
Su geçirmez-nefes alır soğuk iklim kıyafetleri, yan-
ması geciktirilmiş itfaiye ve petro-kimya endüstrisi 
kıyafetleri, KBRN sistemleri, uyku tulumları, kişisel 
çadır sistemleri, sırt çantaları gibi fonksiyonel dış giyim 
ürünleri müşteri istekleri göz önünde bulundurularak 
tasarlanmakta ve üretilmektedir.

Functional Outerwear
According to customer requirements, we design and 
manaufacture waterproof-breathable cold weather 
garments, flame retardent garments for fire brigades 
and petrochemical industry workers, CBRN person-
al protective systems, sleeping bags and tents, load 
bearing systems and back packs.

Balistik Koruyucu Yelek ve Plakalar 
NIJ ve STANAG standartlarına uygun balistik koruyucu 
yelek, plaka taşıyıcı yelekler ve çeşitli geometrilerde 
vücut plakaları son kullanıcı talepleri göz önünde bu-
lundurularak tüm koruma seviyelerinde tasarlanmakta 
ve üretilmektedir. 

Ballistic Protective Vests and 
Plates
We develop and manufacture ballistic protective 
vests, plates in different geometries and plate carriers 
in all protection levels defined by NIJ and STANAG 
standards based on the feedback of the end users.

Ürünlerimiz Hakkında 
What we manufacture
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Balistik Koruyucu Miğferler
PASGT, MICH, ACH ve ECH modellerinde farklı 
ölçülerde balistik koruyucu miğferler, kulak kısımları 
kapalı, yarı açık yada tam açık kesimlerde üretilmekte 
ve son kullanıcı teknik isterlerine göre gereken akse- 
suarlarla birlikte sunulmaktadır.

Ballistic Protective Helmets

We are able to manufacture PASGT, MICH, ACH and 
ECH type of helmets made of aramide and UHMWPE 
materials as full-mid-high or super high cuts. We fur-
nish our helmets with several accessories that are 
needed on the battlefield by the end users.

Geniş Ebatlı Araç ve Bina Zırh Panelleri 
1600x3000mm ölçülerine kadar geniş ebatlı zırh panelleri, 
parçacık kalkanı ve add-on zırh çözümleri; müşteri isteklerine ve 
STANAG 4569 standardına uygun olarak tasarlanmakta ve kara  - 
deniz - hava araçları üreticilerine sunulmaktadır.

Vehicle Armor Panels
We are able to develop, design and manufacture add-on armor 
panels and spall liner solutions by our 5000 tons press and 30 bar 
autoclave  at all levels of STANAG 4569 up to 1600x3000 mm. These 
panels are well used by manufacturers of land, air and sea platforms.

Balistik Koruyucu Kalkan, Siper-
likler ve Bomba Battaniyeleri
Son kullanıcıların sahada ihtiyaç duyduğu koruma 
seviyesine uygun olarak farklı ölçülerde kalkan, siper-
lik takımları ve bomba battaniyeleri NIJ ve STANAG 
standarlarına uygun olarak üretilmekte ve gerekli ak-
sesuarlar ile donatılarak sunulmaktadır.

Ballistic Protective Shields And Blankets
We develop and manufacture ballistic protective 
shields and bomb blankets in all protection levels 
defined by NIJ and STANAG standards in different 
measuremens inquired by the end users. We furnish 
them with several accessories that are needed on the 
battlefield.
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Ankara

- İrtibat Ofisi
  Liaison Office

 Yozgat

- Üretim Tesisleri
  Production Facilities
 
- Balistik Test  Laboratuvarları
  Ballistic Test Laboratories

İstanbul

- Merkez Ofisler
   Headquarters

- Tekstil Test Laboratuvarı
   Textile Test Laboratory
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Yozgat Üretim Tesisleri:
Yozgat Production Facilities

Organize Sanayi Bölgesi,
66900 Yerköy, Yozgat, Türkiye
T: +90 (354) 558 11 07 - 08
F: +90 (354) 558 11 09
info@garantigiyim.com

Ankara İrtibat Ofisi:
Ankara Liaison Office

İller Sokak No: 11 Mebusevler
06580 Tandoğan, Ankara, Türkiye
T: +90 312 212 60 00
F: +90 312 212 60 07
info@garantigiyim.com

İstanbul Genel Merkez:
İstanbul Headquarters

Dereboyu Cad. Çalışkan Sk.
No:4 Halkalı 34303
Küçükçekmece, İstanbul, Türkiye
T: +90 212 473 01 00
F: +90 212 473 01 55
info@garantigiyim.com

Lokasyonlarımız
Locations   
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Üretimde kullanılan tüm girdilerin kabul kriterlerine göre 
girdi kontrol testleri İstanbul ofisimizde bulunan tekstil lab-
oratuvarımızda yapılmaktadır. Yozgat fabrikamızda bulunan 
TÜRKAK 17025 Akreditasyonuna sahip balistik test laboratu-
varımızda ise üretilen balistik koruyucu çözümlerimizin testleri
ve AR-GE çalışmaları yapılmaktadır. Yozgat fabrikamızda in-
şaatı tamamlanan yeni test tünelimizde kullanılacak STANAG
4569 seviye 4-5-6 test ekipmanlarımızın yakında teslimi 
beklenmektedir.

All the raw materials that will be used in production are tested 
and verified that they meet the required technical specs in our 
quality control laboratory in Istanbul and then sent to our Yozgat
production facilities. In our production facility in Yozgat, we have 
an accredited inhouse ballistic testing laboratory where we con-
duct our R&D work and quality control of the ballistic protective 
products. We have also built another tunnel for STANAG 4569 
level 4-5-6 testing in Yozgat and waiting for the test equipments 
to be delivered soon.

Test ve AR-GE Kabiliyetlerimiz/ 
Test and R&D Capabilities
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Üretimimiz hakkında
How we manufacture

16 adet hidrolik pres, 315, 630, 850, 2000 ve 5000 ton

16 units of hydraulic presses in 315, 630, 850, 2000 and 
5000 tons
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30 bar ve 20 bar test basıncına sahip 2 adet kompozit otoklav

2 units of composite autoclaves with 30 and 20 bar test pres-
sure values

15



Sertifikalarımız
Certificates
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Yozgat Üretim Tesisleri:
Yozgat Production Facilities

Organize Sanayi Bölgesi,
66900 Yerköy, Yozgat,
Türkiye
T: +90 (354) 558 11 07 - 08
F: +90 (354) 558 11 09
info@garantigiyim.com

Ankara İrtibat Ofisi:
Ankara Liaison Office

İller Sokak No: 11
Mebusevler 06580
Tandoğan, Ankara,
Türkiye
T: +90 312 212 60 00
F: +90 312 212 60 07
info@garantigiyim.com

İstanbul Genel Merkez:
İstanbul Headquarters

Dereboyu Caddesi
Çalışkan Sokak
No:4 Halkalı
34303 Küçükçekmece,
İstanbul, Türkiye
T: +90 212 473 01 00
F: +90 212 473 01 55
info@garantigiyim.com


