
Koluman Holding, Mustafa Koluman ve Türkay 
Saltık tarafından 1965 yılında kurulmuştur. Kolu-
man, Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin en büyük yerli 
ortağıdır. Holdinge bağlı Grup şirketi olan Koluman 
Otomotiv Endüstri A.Ş. ise Tarsus/Mersin lokas-
yonunda bulunan üretim fabrikasıdır. 80.000 m2 
kapalı üretim alanı ve 312.000 m2 toplam yerleşim 
alanına sahiptir. Üretim fabrikasında yaklaşık 700 
personel istihdam edilmekte olup yıllık kapasitesi 
15.000 adet üründür. 

Fabrikaya 2015 yılından bu yana 65 milyon avro-
luk yatırım yapılarak kapalı alan 22.000 m2den 
80.000 m2ye çıkartılıp üretim tesisleri son tekno-
loji ile modernize edilmiştir. Ürünlerde yerlileştir-
me çalışmalarına hız verilerek istihdam yaratmaya 
devam edilmektedir.

Koluman Otomotiv, Mersin Bölgesi’nin ilk AR-GE merkezi 
olma unvanına sahiptir ve her yıl ci-
rosunun % 3’ünü AR-GE’ye yönlen-
dirmektedir. 

Koluman Otomotiv, Türkiye’nin en 
geniş ürün gamına sahip treyler ve 
üstyapı üreticisidir. Ürün gamı ola-
rak 4 ana iştigal konusu vardır. Bun-
ları inşaat sektörü, lojistik sektörü, 
kamu ve savunma sanayi çözümleri 
olarak ayırabiliriz. İnşaat sektörü 
için beton pompası üst yapısı, kam-
yon üstü damper ve damper treyler 
gibi ürünler yapılmakta olup lojis-
tik sektörü için semi treyler grubu 
ürünler sunulmaktadır. Kamu için 
ise havaalanı pist süpürgesi, yol 
süpürme araçları, tuz serici ve kar 
bıçağı ürünleri mevcuttur. 

Her sene artış gösteren satış adedi 
ve hedefiyle KOLUMAN Otomotiv, 
beton pompası ürünlerindeki uz-

manlığını piyasadaki 6 ürünüyle gözler önüne sermektedir. 
25 m, 38 m, 43 m, 47 m, 52 m ve 57 m uzunluğundaki pompa-
lardan oluşan geniş ürün yelpazesi, farklı ölçeklerdeki ürün-
lere ihtiyaç duyan müşterilere hitap etmektedir. 2006’da 
Junjin firmasıyla oluşturulan ortaklık, bu alandaki varlığını 

güçlendirmektedir. 2006 yılından itibaren ortak çalışmalar 
sonucu müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılamak 
ve firmanın birçok kontrolünden oluşan kalite standartları-
nı beton ürünlerinin üretiminde kullanmak için 2012 yılında 
yerlileştirme uygulamalarına başlanmıştır. Bu çalışmalar so-
nucunda farklı metrajlardaki beton pompalarını Türkiye’de 
üretmeye başlamıştır.

Koluman Otomotiv, günümüzde dünya devlerinden elde et-
tiği deneyimleri uluslararası standartlarda üretim, satış, sa-
tış sonrası hizmetler ve pazarlama anlayışıyla buluşturarak, 
Türkiye’nin küresel rekabet gücünde stratejik rol oynayan 
otomotiv sektörünü uluslararası pazarlarda da temsil etmek-
tedir.

Son yıllarda ihracat odaklı çalışılmakla birlikte, şu anda üre-
timin %60’ı ihraç edilmektedir. İhracat yapılan ülkeleri baş-
ta Rusya olmak üzere Almanya, Cezayir, Azerbaycan, Türki 
Cumhuriyetler, G. Kore, Belarus, İsrail, Irak, farklı Afrika ülke-
leri vs. olarak sıralayabiliriz. 
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KOLUMAN Otomotiv 
Endüstri A.Ş.  

The Koluman Holding was 

founded by Mustafa Koluman 

and Türkay Saltık in 1965. 

Koluman is the largest domestic 

partner of Mercedes-Benz 

Türk A.Ş. Koluman Otomotiv 

Endüstri A.Ş., which is a 

Group company affiliated to the 

Holding, is its production plant 

situated in its Tarsus/Mersin 

location. It has an indoor 

production area of 80,000 m2 

and a total settlement area of 

312,000 m2. Approximately 700 

personnel are employed in its 

production plant whose annual 

capacity is 15,000 products.

KOLUMAN Otomotiv Endüstri A.Ş.

Adres:  Şahin Mah. Sait Polat Bulvarı No.:386 C Blok 

Tarsus / MERSİN

Tel:  0324 651 00 20 

Müşteri Hizmetleri: 0850 840 9933

Faks:  0324 651 46 02

Web:  www.koluman-otomotiv.com.tr
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