
BETONSTAR AŞ, sektördeki 25 yıllık imalat tecrübesi ve dene-
yimli kadrosuyla 2008 yılından bu yana BETONSTAR markası 
adı altında kamyon üzeri ve sabit beton pompalarının üretimi, 
satışı ve ihracatını yapmaktadır.

%100 yerli sermaye ile kurulan şirket hazır beton sektöründe 
faaliyet gösteren tüm firmalarla yurt 
içinde ve yurt dışında projeleri olan 
müteahhit firmalara, beton pompası 
ve ekipmanları sağlamaktadır. Bunun-
la birlikte Türkiye’nin her köşesinde, 
yedek parça ve servis hizmetleri de 
vermektedir. 2018 yılında yerli piyasa-
da bir önceki yıla göre çok küçük bir 
büyüme gösteren sektörde % 20’lik 
pazar payını korumuştur. Bir önceki 
yıla göre ihracat rakamları da %5’lik 
bir artış göstermiştir.

2019 yılında ihracat payını, toplam 
üretiminin %90’ı seviyesine çıkarmayı 
hedeflemektedir. BETONSTAR, deği-
şen dünya pazarlarını yakından takip 
etmektedir. Gelişmekte olan ülkelere 
sürekli olarak ziyaretlerde bulunup, 
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığının desteğiyle İMDER tarafından 

düzenlenen uluslararası UR-GE projesi kapsamındaki etkinlik-
lere katılarak, yeni pazar araştırmalarını sürdürmektedir. AR-
GE departmanı bünyesinde, TÜBİTAK destekli yürütülen yeni 
model ve yeni sistem beton pompaları çalışmalarını 2018’de 
sürdürmeyi, biten projelerini imalata geçirerek müşterilerinin 

hizmetine sunmayı hedeflemektedir.  

İzmir Torbalı’daki üretim-montaj fabrikasındaki ek binada yer 
alan montaj ve yeni boyahane tesislerinde daha kaliteli ve daha 
verimli üretim yapmaya başlamıştır. Bu yeni ek tesis ile üretim 
kapasitesini %30 ve istihdamını da %20 arttırmıştır. 

Üretiminin %40 -%45’ini ihraç eden BETONSTAR’ın hedef 
pazarı tüm dünyadır. Ancak şu an ağırlıklı olarak faaliyet gös-
terdiği pazarlar arasında İsrail, Rusya, İran, Almanya, Polon-
ya, Fransa, İspanya, Belçika, Kosova, İsveç, Makedonya, Gine, 
Azerbaycan, Irak, Filistin, Tunus, Kenya, Cezayir, Avustralya, 
Finlandiya, Mısır, Gana ve Uganda yer almaktadır. Kamyon üze-
ri beton pompası segmentinde 24 metreden 58 metreye kadar 
(H20,H24, H30, H37, H40, H43, H47, H52, Mikserli Pompa ve 
H58) modelleri mevcuttur. Bunun yanında yüksek katlı binalar 
için kullanılan, BSS 14.90, BSS 21.90, BSS 36.000 model sabit 
beton pompalarımız ve BSD 24, BSD 33 model hidrolik beton 
dağıtıcı (kule bom) modelleri bulunmaktadır.

2019 yılında son geliştirdiğimiz Mikserli Pompa Allstar mode-
limiz Nisan ayındaki Bauma Münih 2019 Fuarı’nda tanıtıldıktan 
sonra satışa sunulacaktır.

Betonstar Makina Sanayi ve  

Ticaret AŞ 

Adres: Organize Sanayi Bölgesi 

2.Cadde No:2 Ümraniye / İSTANBUL

Tel: +90 216 420 23 14 (pbx)              

Faks: +90 216 420 23 17 

Eposta: info@betonstar.com 

Web: www.betonstar.com   

BETONSTAR 

BETONSTAR has been 

conducting the production, sales, 

and export of the on-truck and 

fixed concrete pumps with its 25-

year manufacture experience and 

its experienced personnel under 

the brand of BETONSTAR 

since 2008. Founded with 100% 

domestic capital, the company 

provides concrete pumps and 

equipment the contractor firms 

with domestic and overseas 

projects and all the firms 

operating in the ready mixed 

concrete sector. In addition, it 

provides spare part and servicing 

in all corners of Turkey. 
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Mustafa Koluman tarafından 1965 yılında kurulan KOLUMAN 

Otomotiv Endüstri A.Ş., günümüzde dünya devlerinden elde 

ettiği deneyimleri uluslararası standartlarda üretim, satış, 

satış sonrası hizmet ve pazarlama anlayışıyla buluşturarak, 

Türkiye’nin küresel rekabet gücünde stratejik rol oynayan oto-

motiv sektörünü uluslararası pazarlarda temsil etmektedir.

KOLUMAN Otomotiv, 50 yıllık dene-

yimin ve yatırımlarının sonucu olarak 

oluşturduğu geniş ürün yelpazesiyle 

Türkiye’deki birçok sektöre yaratıcı 

çözümler oluşturmakta ve ulaştırmak-

tadır. Her sene artış gösteren satış 

adedi ve hedefiyle KOLUMAN Otomo-

tiv, beton ürünlerindeki uzmanlığını 

piyasadaki 6 ürünüyle gözler önüne 

sermektedir. 25m, 38m, 43m, 47m, 

52m ve 57m uzunluğundaki pompa-

lardan oluşan geniş ürün yelpazesi, 

farklı ölçeklerdeki ürünlere ihtiyaç 

duyan müşterilere hitap etmektedir. 

2006’da Junjin firmasıyla oluşturulan 

ortaklık, bu alandaki varlığını güçlen-

dirmektedir. 2006 yılından itibaren 

ortak çalışmalar sonucu müşteri bek-

lentilerini en üst düzeyde karşılamak 

ve firmanın birçok kontrolünden oluşan kalite standartlarını 

beton ürünlerinin üretiminde kullanmak için 2012 yılında yerli-

leştirme uygulamalarına başlanmıştır. Bu çalışmalar sonucun-

da farklı metrajlardaki beton pompalarını %50 ile %75 oranın-

da Türkiye’de üretmeye başlamıştır. KOLUMAN Otomotiv’in, 

hazır beton üretimi ve üretici sayısının artmasıyla Türkiye’nin 

çok büyük gelişme gösterdiği bu sektörde beton pompası ürün-

lerinde yerlileştirmeye yönelik tüm çalışmaları devam etmek-

tedir.

KOLUMAN Otomotiv’in fabrikasında ürettiği Junjin marka-

lı beton pompaları, sahip olduğu güçlü hidrolik sistemin yanı 

sıra elektrik aksamından da oluşmaktadır. Bu da pompaları 

sektördeki diğer ürünlere göre çok daha dayanıklı ve kullanışlı 

bir noktaya çıkarmaktadır. Tüm hava koşullarında en yüksek 

performansı sağlamaya devam eden pompaları Türkiye’nin 

her bölgesinde kullanılabilmektedir. Pompaların sağladığı en 

önemli faydalarından biri zamandan ve yakıttan önemli dere-

cede tasarruf sağlamasıdır. Bir başka önemli özelliği ise yo-

ğunluğun sürelerde farklılığa sebep olmamasıdır. Junjin be-

ton pompaları, farklı yoğunluktaki betonları performansından 

ödün vermeden işleyebilmektedir. 

KOLUMAN Otomotiv Endüstri A.Ş., üretiminde kaliteli bile-

şenlerin kullanılmasıyla ve kusursuz bir montaj ve sıkı kalite 

kontrol aşamalarından sonra sunulan satış sonrası destek ile 

Türkiye’nin çok kısa sürede çok büyük gelişme gösteren bir 

sektörü olan inşaat sektöründe adından övgüyle söz ettirmek-

tedir. İhracat yapılan ülkeler arasında Rusya, Kuzey Afrika, Irak, 

Suriye, Azerbaycan ve Cezayir yer alırken ihraç edilen ülkeler 

arasına Avrupa ülkelerinin de eklenmesi için çalışmalar gerçek-

leştirilmektedir. Şu anda üretilen ürünlerin %20’si ihraç edilir-

ken şirketin ilerleyen yıllardaki hedefi ise bu rakamı %50’ye 

çıkarmaktır. Otomotiv sektöründe dönüşümün öncülüğünü 

benimseyen KOLUMAN Otomotiv Endüstri A.Ş., Mersin’de yer 

alan tek AR-GE Merkezi unvanına sahip fabrikasının genişletil-

mesi için 300 milyon TL değerinde yatırım yaparak 70.000 m2 

kapalı üretim alanına ulaşmıştır.

Adres: Şahin Mah. Sait Polat Bulvarı 

No:386 C Blok Tarsus, Mersin

Tel: +90 324 651 00 20               

Müşteri Hizmetleri:  +90 850 840 99 33 

Faks: +90 324 651 46 02

Web: www.koluman-otomotiv.com.tr

KOLUMAN Otomotiv 

Endüstri A.Ş. 

KOLUMAN Otomotiv 

Endüstri A.Ş. founded by 

Mustafa Koluman in 1965 is 

presently representing Turkey’s  

automotive  sector that plays 

a strategic  part in its global  

competitive  power, on the 

international markets by means of 

bringing together the experiences 

it receives from the colossal 

companies of the world and the 

understanding of production, 

sales, and after-sale service, 

and marketing in international  

standards.

KOLUMAN Otomotiv Endüstri A.Ş.
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