
BETONSTAR AŞ, 25 yıllık imalat tec-

rübesi ve deneyimli kadrosuyla 2008 

yılından bu yana kamyon üzeri ve sa-

bit beton pompalarının üretimi, satışı 

ve ihracatını yapmaktadır.

%100 yerli sermaye ile kurulan şirket, 

hazır beton sektöründe faaliyet gös-

teren şirketlere, yurt içinde ve yurt 

dışında çalışan müteahhit firmalara 

beton pompası ve ekipmanları sağla-

maktadır. Bununla birlikte Türkiye’nin 

her köşesinde, yedek parça ve servis 

hizmetleri vermektedir. 2018’de yerli 

piyasada bir önceki yıla göre çok kü-

çük bir büyüme gösteren sektörde, 

%20’lik pazar payını koruyarak bir 

önceki yıla göre ihracatında  %5’lik 

bir artış göstermiştir. 2019’da ise ih-

racat rakamını 2,5 kat artırarak son 12 

yılın rekorunu kırmıştır.

BETONSTAR, değişen dünya pazarlarını yakından takip etmek-

tedir. Gelişmekte olan ülkelere ziyaretlerde bulunup, T.C. Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle İMDER’in düzenle-

diği uluslararası UR-GE projesi kapsamındaki etkinliklerde yeni 

pazar araştırmalarını sürdürmektedir. AR-GE departmanında, 

TÜBİTAK desteğiyle yeni model ve yeni sistem beton pompa-

ları çalışmalarını 2020’de sürdürerek, biten projelerini imalata 

geçirip müşterilerinin hizmetine sunacaktır.

İzmir Torbalı’daki üretim-montaj fabrikasındaki montaj ve 

yeni boyahane tesislerinde daha kaliteli ve verimli üretim 

yapmaya başlamıştır. Bu yeni ek tesis ile üretim kapasitesini 

%30, istihdamını %20 arttırmıştır. 

Üretiminin neredeyse tamamını ihraç eden BETONSTAR’ın 

hedef pazarı tüm dünyadır. Bugün faaliyet gösterdiği pa-

zarlar arasında ABD, Japonya, Ukrayna, İsrail, Rusya, İran, 

Almanya, Polonya, Fransa, İspanya, Belçika, Kosova, İsveç, 

Makedonya, Gine, Azerbaycan, Irak, Filistin, Tunus, Kenya, 

Cezayir, Avustralya, Finlandiya, Mısır, Gana ve Uganda bu-

lunmaktadır. Kamyon üzeri beton pompası segmentinde 20 

metreden 58 metreye kadar (H20,H24, H30, H37, H40, H43, 

H47, H52, H58) modelleri mevcuttur. Mikserli pompalar seg-

mentinde ise iki özel model (Allstar 26 ve Allstar 32) bulun-

maktadır. Yüksek katlı binalarda kullanılan sabit beton pom-

paları (BSS 14, BSS 21, BSS 36 ve elektrikli motorlu BSS 14 E 

ve BSS 21 E) ve hidrolik beton dağıtıcı (kule bom) modelleri 

(BSD 33 ve BSD 26 model) bulunmaktadır.

BETONSTAR’ın 2019 yılında geliştirdiği Mikserli Pompa All-

star modeli, Bauma Münih 2019 Fuarı’nda tanıtılıp satışa 

sunulmuştur. Avrupa’da kullanılan ve beton pompasına ben-

zerliği ile bilinen “Slurrymixer” ürününü de ürün gamına ek-

lemiş, ilk satışını Almanya’ya gerçekleştirmiştir.

2020’nin şubat ayında ise ABD’de düzenlenen World of Conc-

rete Fuarı’nda BETONSTAR pompaları, sektör profesyonelleri 

ile buluşturulmuş ve önemli miktarda satış yapılmıştır.

BETONSTAR, model ve dizayn çalışmalarının %95’ini ta-

mamlamıştır. Hedefi, ürünlerinin mevcut kalitelerini daha da 

yükseltmek, beton pompalama tekniğinde ve teknolojisinde 

öncü firma olmaktır.

Adres:  Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No.:2 Ümraniye / 

İSTANBUL

Tel:  +90 216 420 23 14 (pbx)

Faks:  +90 216 420 23 17

Web:  www.betonstar.com

E-posta: info@betonstar.com 

BETONSTAR  

With its 25-year manufacturing 

experience and experienced 

staff, BETONSTAR AŞ has 

been producing, selling, and 

exporting truck-mounted and 

stationary concrete pumps since 

2008.

The company founded through 

100% domestic capital provides 

concrete pumps and equipment 

to the companies operating in 

the ready mixed concrete sector 

and contractor firms operating 

domestically and abroad. In 

addition, it provides spare-parts 

and servicing in all corners of 

Turkey. 

BETONSTAR 
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Toplam kalite anlayışını bir yaşam 

biçimi olarak kabul eden GÜRİŞ geç-

mişten bugüne sektörün gelişmesi ve 

büyümesi adına üstüne düşeni yap-

makta ve sektöre öncülük etmeye de-

vam etmektedir.

İnşaat ve hazır beton sektöründe 

ELBA-GÜRİŞ olarak beton santrali 

imalatına adım attığı ilk günden iti-

baren (1985) sektörün nabzını tutup 

lokomotif olmaya devam etmektedir. 

Büyük projelerin artması, değişen 

konjonktür ve oluşturulan konsorsi-

yumlar iç piyasayı yeniden şekillen-

dirmiş, şantiye ve proje ihtiyaçları çer-

çevesinde beton santrallerinin hızlıca 

kurulup sökülebileni ve daha az temel 

gereksinim isteyen modelleri rağbet 

görmeye başlamıştır. 

GÜRİŞ hem yurt içinde hem de yurt 

dışında daha iyi hizmet vermek ve 

müşteri ihtiyaçlarını karşılamak adına 

kompakt modellerini de geliştirip sektörün hizmetine diğer 

modelleriyle birlikte sunmuş bulunmaktadır. Kompakt mo-

delleri, ilave taşıyıcı beton veya çelik ayak olmadan düz bir 

zemine kolayca kurulup nakliye edilebilmektedir. Ayrıca 25 

metreküp saatten 130 metreküp saate kadar geniş üretim 

yelpazesine sahiptir. Bununla birlikte bu modelleri uygun ma-

liyetleriyle sektöre yeni bir ivme getirmektedir. 

Sonuç olarak GÜRİŞ, uzun vadede kârlılığın kaliteden geçti-

ğinin bilinciyle hareket ederek değerlerine bağlı çalıştığında, 

hizmet sağladığı sektörde, daha fazla başarıya ulaşacağının 

farkındadır.

Adres:  Cevizli Mah. Tugay Yolu No.:8  34846

Maltepe - İstanbul / Türkiye

Tel:  +90 216 305 05 57

Faks:  +90 216 305 53 97

Web:  www.gurisendustri.com

E-posta: info@gurisendustri.com

GÜRİŞ  

GÜRİŞ that adopts the 

understanding of total quality as 

a lifestyle has had done its tasks 

for the development and growth 

of the sector since the beginning 

and continues to bear the banner 

for the sector.

Since the very first day (1985) of 

its starting concrete plants in the 

construction and ready mixed 

concrete sector, it has continued 

to keep track of the sector and 

become a locomotive for it.

GÜRİŞ has also developed its 

compact models and presented 

them to the sector together 

with its other models to fulfill 

the needs of its customers and 

provide better services both in 

the country and abroad. 

GÜRİŞ
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Mustafa Koluman ve Türkay Saltık tarafından 1965 yılında 

kurulan KOLUMAN 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 otomotiv sektörünü ulusla-

rarası 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 ulaştır-

maktadır. Her sene artış gösteren 

satış adedi ve hedefiyle KOLUMAN 

Otomotiv, beton ürünlerindeki uz-

manlığını piyasadaki 6 ürünüyle göz-

ler önüne sermektedir. 25m, 38m, 

43m, 47m, 52m ve 57m uzunluğun-

daki pompalardan 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 beklentilerini en üst düzeyde karşılamak ve firmanın 

birçok kontrolünden oluşan kalite standartlarını beton ürün-

lerinin üretiminde kullanmak için 2012 yılında yerlileştirme 

uygulamalarına başlanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda fark-

lı metrajlardaki beton pompalarını %50 ile %75 oranında 

Türkiye’de üretmeye başlamıştır. KOLUMAN Otomotiv’in, ha-

zır beton üretimi ve üretici sayısının artmasıyla Türkiye’nin 

çok büyük gelişme gösterdiği bu sektörde beton pompası 

ürünlerinde yerlileştirmeye yönelik tüm çalışmaları devam 

etmektedir.

KOLUMAN Otomotiv’in fabrikasında ürettiği Junjin markalı 

beton pompaları, sahip olduğu güçlü hidrolik sistemin yanı 

sıra elektrik aksamından da oluşmaktadır. Bu da pompaları 

sektördeki diğer ürünlere göre çok daha dayanıklı ve kul-

lanışlı 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 derecede tasarruf sağlamasıdır. Junjin beton pom-

paları, farklı yoğunluktaki betonları performansından ödün 

vermeden basabilmektedir. 

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 ettir-

mektedir. İhracat yapılan ülkeler arasında Almanya, Rusya, 

Belarus, Kuzey Afrika, Fildişi, Irak, Azerbaycan, Güney Kore, 

Suudi Arabistan, İsrail ve Cezayir yer almaktadır. Şu anda 

üretilen ürünlerin %40’ı ihraç edilirken şirketin ilerleyen 

yıllardaki hedefi ise bu rakamı %60’a çıkarmaktır. Otomotiv 

sektöründe dönüşümün öncülüğünü benimseyen KOLUMAN 

Otomotiv Endüstri A.Ş., Mersin’de yer alan tek AR-GE Merke-

zi unvanına sahip fabrikasının genişletilmesi için 65 milyon 

avro değerinde yatırım yaparak 78.000 m2 kapalı üretim ala-

nına ulaşmıştır.

KOLUMAN Otomotiv Endüstri AŞ

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.  

Founded by Mustafa Koluman 

and Türkay Saltık in 1965, 

KOLUMAN A.Ş. presently 

represents the automotive sector 

that plays a strategic role in 

Turkey’s global competitive 

power, on international 

markets, by bringing together 

the experiences it obtains 

from the colossal firms of the 

world and the understanding 

of production, sales, after-sale 

services, and marketing in 

international standards.

KOLUMAN Otomotiv Endüstri A.Ş.
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