
Koluman Holding, 1965’den bu yana farklı alanlardaki 
yatırımları ile müşterilerinin her türlü ihtiyaçlarına uygun 

çözümler sunmaktadır. Koluman, Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin 
ortaklarından olup aynı zamanda Türkiye ana bayilerinden 
biridir. Askeri araçlar da dahil olmak üzere, çeşitli araç üst 

yapıları için tasarım, üretim ve entegrasyon işleri yapan 
Koluman Otomotiv Endüstri (KOE), Daimler onaylı üst yapıcı 

olarak Mersin’in Tarsus ilçesindeki son teknolojilerle donatılmış 
80.000m²’lik kapalı alanda faaliyetlerini 

sürdürmektedir. KOE’nin sunmuş olduğu ürünlerde, 
yerlilik oranının yüksek tutulması temel prensiplerindendir.

TSK’nın zırhlı kabine sahip 8x8 bir lojistik destek aracı ihtiyacına 
yönelik 2015 sonunda Ar-Ge çalışmalarına başlayan Koluman 

Otomotiv Endüstri, 2018 yılı sonunda kendi markası ile 
“DERMAN 8x8” Zırhlı Lojistik Destek Aracını piyasaya 

sürmüştür. KOE, sahip olduğu üretim altyapısı ile TSK’nın 
çeşitli özel sistemler için ihtiyaç duyduğu 8x8 kamyon ve 

çekici ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasiteye sahiptir. Askeri 
projelerde her zaman önceliği TSK’nın ihtiyaçlarını karşılamak 

olan Koluman, “DERMAN 8x8” aracını NATO ordularına da 
sunmayı hedeflemektedir.

Since 1965, Koluman Holding offers solutions in line with the needs of its
customers with investments in different fields. Koluman is one of the 
shareholders of Mercedes-Benz Türk A.Ş. and also one of the main 
dealers in Turkey. Koluman Automotive Industry (KOE), which makes 
design, production and integration works for various vehicle 
superstructures including military vehicles, continues its activities 
in a closed area of 80.000m² equipped with the latest technologies 
in Tarsus district of Mersin as a certified bodybuilder by Daimler. 

Koluman Automotive Industry, which started its R&D studies for 
the need of an 8x8 logistic support vehicle with an armoured 
cabin at the end of 2015, has introduced the DERMAN 8x8 
Armoured Logistic Support Vehicle at the end of 2018. With its 
production infrastructure, KOE has the capacity to meet the 
8x8 truck and tow truck requirements required by Turkish 
Armed Forces and NATO Armies for various special systems. 
Koluman, whose priority is to meet the needs of the Turkish 
Armed Forces (TSK) in military  projects, aims to offer the 
“DERMAN 8x8” vehicle to NATO armies.

“ SAVUNMA SANAYİİ’NDE 

KOLUMAN ”

“ KOLUMAN ın the dEFENSE INDUSTRY “
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