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Akdaş Makina Silah Sanayi’nin kurucusu olan Huğlulu
“Ömer  AKDAŞ”,  dönemin in  us ta lar ından dolma ve
tek kırma av tüfeklerinin imalatı ve tamiri konusunda
her türlü inceliği öğrenmiş ve 1948 yılında kendi tüfek
atölyesini açmıştır. Ustalığı ile beğeni toplayan Akdaş,
ilk Türk yapımı çiftenin üretimini gerçekleştiren baş ustadır.
Çalıştığı dönem içerisinde Türk avcılarının tanıdığı ve takdir
ettiği Akdaş, zaman  içinde   sektörün  kalitesinin   yükselmesinde
önemli rol oynamıştır.

1975 sonrası oğul Sadık Akdaş’ın da katılımı ile kendi
atölyesini genişletmiş ve her türlü yerli, yabancı tüfeğin tamirini
yapmıştır.Babasının ustalığını ,13 yaşından itibaren tüfeklerle
bütünleşmiş bir hayat sürerek her bir ayrıntısına kadar öğrenen
“Sadık AKDAŞ”, 1988 yılında Türkiye’de ilk defa kinetik sistemli
yarı otomatik av tüfeğini üretmiştir. 2004 yılında ise yine
Türkiye’de ilk defa tam çakmaklı çifte ve süperpoze üreterek
Türk Av Tüfekleri tarihine adını altın harerle yazdırmıştır.
Kariyeri boyunca her türlü yerli ve yabancı av tüfeğinin tamir  ve
bakım için güvenle teslim edilebileceği yegâne usta olmuş ve
av tüfeği sahiplerinin vazgeçilmezi konumuna gelmiştir.

1987 yılında “Selim AKDAŞ”’ın da katılımı ile atölyeden modern
sanayi tipi seri üretime geçilmiş ve makina ağı büyütülmüştür.
Bu potansiyelle birlikte av tüfeği dışında savunma ve tekstil gibi
endüstrilere yedek parça üretimi de yapılmaktadır. Akdaş Silah
mevcut güne kadar dünyaca ünlü av tüfeği üreticileri ile çalışmış
ve uluslararası arenada ne denli güvenilir olduğunu defalarca
kanıtlamıştır.

Günümüzde Akdaş Silah; Türk avcısını kaliteyle, yabancı
avcıları da Türk yapımı tüfeklerin kalitesiyle buluşturmak için
sıkı bir uğraş içindedir.   Yarım   asırdan   fazla   olan   deneyimiyle
bunun üstesinden geldiğine dair hiç bir şüphe yoktur.

Ömer AKDAS from Huğlu is the founder of Akdaş Arms who started
working in the gun-making business in 1948 with a few of the best
Turkish gunsmith of the time. After a while, he designed his rst
single barrel shotgun and in the following years began to run his
own gun workshop. Thereafter, he became    well- known for his
skills and was beloved by many hunters. Ömer AKDAS  was   the   rst
to manufacture a side-by-side shotgun in Turkey.

Sadık AKDAS, his son, joined his father in 1975, Having learned any
nuance of guns from his father, he has been repairing and
maintaining all kinds of domestic and foreign made guns since the
age of 13. He is the rst Turkish gunsmith to produce an inertia
operated semi-automatic shotgun with the help his father. In 2004,
he designed and produced the rst and unique English style sidelock
over-and-under and side-by-side shotguns made in Turkey.
Throughout  his career, he has been well reganded by hunters/
shooters and is the only Turkish gunsmith to service high-end shotguns
from all over the world.

Selim AKDAS joined his brother Sadık in 1987 and the conversion form
old-school workshop to modem factory started. So far, Akdaş Arms
has worked with some of world-famous shotgun manufacturing
companies and proven its  quality over and over.

Nowadays, Akdaş Arms is doing his best to  welcome  foreign  hunters
into  Turkish Shotgun World. With an experience over half a century,
there is no doubt that Akdas Arms handles it properly.

HAKKIMIZDA ABOUT US
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Kinetik Sistem / Inertia Operated

Semios Serisi / Series

4

20 ga

SC
(Shadow Grass)

BL
(Bottomlands) 

CC
(Carbon Fiber)

Solak / Left Eject

AK 212-EL(GR25)

AK 212-W

AK 212-L

AK 212-SSF

AK 220-W

AK 220-S

AK 212-S

AK 212-C (SC)

AK 212-W

AK 212-S



Gazlı Sistem / Gas Operated

GOS Serisi / Series
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AG 212-S

AG 212-W

AG 212-EL(GR25)

AG 212-L

AG 212-SSF

AG 212-C (SC)



Hibrit Sistem / Hybrid Operation

HYBRID Serisi / Series
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AH 212-S

AH 212-W

AH 212-SSF

AH 220-W

AH 212-EL(GR25)

AH 212-L

AH 212-C (SC)

20 ga



Taktik / Tactical

Tactic Serisi / Series
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Pompalılar / Pump Actions

Yarı Otomatikler / Semi Autos

AK 212-TS5

AK 212-TP5

AK 212-T5

AG 212-SS

AK 212-SS

AH 212-SS

AP 212-TS5

AP 212-T5

AP 212-S

AP 212-SS
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Kunt Serisi/Series

112-SB (Ekstraktör/Extractor) / 112-SBE

320-SE

312-L

312-A (Ekstraktör/Extractor) / 312-AE

312-S (Ekstraktör/Extractor) / 312-SE

320-L



Esperto Serisi/Series
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GR42 GR43 GR44

GR46GR45

420-L

412-L
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Sporto Serisi / Series

112-SB SLUG (Ekstraktör-Extractor) / 112-SBE SLUG

512-SKX (SKEET)
Özel Kundak

(Custom Stock)

512-SPX (SPORTING)

512-SP (SPORTING)

512-SK (SKEET)

112-TR (Ekstraktör-Extractor) / 112-TRE

512-TR (TRAP)
Ayarlı Kundak

(Adj. Comb)

Ayarlı Kundak

(Adj. Comb)

Ayarlı Kundak

(Adj. Comb)

512-TRX (TRAP)

Ayarlı Kundak

(Adj. Comb)

Ayarlı Kundak +

Dipçik Tabanı (Adj. Comb and Butt Pad) 

Ayarlı Kundak

(Adj. Comb)
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Yüksek kalitede üretim yapabilme ve farkını ortaya koyabilmenin yolu hiç şüphesiz doğru ve kaliteli ham maddeleri
kullanmaktır. Akdaş bünyesinde tüm namlular ve mobil şoklar krom alaşımlı dolu çelik malzemeden delinir, ayrıca
sıcak dövme çelik veya yüksek mukavemetli alüminyum kubuzlar (gövde) çok eksenli CNC tezgâhlarında yekpare
malzemeden işlenir. Tüm tüfekler/namlular 1400 (+150) bar testine tabi tutulur. Yüksek performanslı Akdaş Mobil Şokları
tüm atış/av koşullarında arzu edilen saçma grupmanını sağlamaya hazırdır. Geçmişe olan tutku ve geleneği modern
teknoloji ile harmanlama becerisi, dünü bugünün teknolojisi ile yaşamaya imkân veren, başarılı bir tüfek üretebilmenin
anahtarıdır.

Akdaş Av Tüfekleri’nin verdiği güven ile her türlü av/atış koşulunda keyii anlar yaşamaya hazır olun!

The right choice for a high-quality production is the selection of raw materials that makes the difference.
All the tubes are drilled from chrome steel solid bars and the receivers - either hot forged steel or stron aluminum
alloyare machined on multi-axis machines from monoblock materials. All the guns/barrels are tested at
1400 (+150) BAR to prove their durability. High-performance AKDAŞ Mobile Chokes will provide the desired pattern
at any hunting/shooting condition. The passion for the tradition and the ability of blending it into the cutting-edge
technology is the key for a successful shotgun the feels like living in yesterday with the technologh of the modern day.

The unfailing reliability of Akdaş Shotguns in ready to offer you the pleasant hunting/shooting experience
under any condition!

612-LX / 620-LX

720-EL

712-EL

Özel Seri / Custom Series

620-LX CUSTOM

720-EL CUSTOM

712-EL CUSTOM

König Serisi / Series

Elasso Serisi / Series

GRS66 GRS70 GRS78



FABRİKA / FACTORY SATIŞ OFİSİ / SALES OFFICE
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