
Beta İş Makinaları San. Tic. Ltd. Şti. sektörün önde gelen 
isimlerinden olan Mustafa Güler tarafından 1974 yılında An-
kara Ostim Sanayi Bölgesi’nde beton pompası ve yedek par-
çaları imal etmek amacı ile kurulmuştur. Kuruluşundan kısa 
bir süre sonra, ülkemizin hazır beton konusundakini ihtiyacını 
göz önünde bulundurarak transmikser imalatı için çalışmala-
rına başlamıştır. Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan ve üre-
tim hacmini her geçen gün artıran firmamız, Ankara Saray 
Sanayi Bölgesi’nde 6.500 m2 saha üzerinde inşa ettiği 3.500 
m2 kapalı alandaki modern entegre tesisinde üretimine de-

vam etmektedir. 

2016 yılında sektörün öncüsü Al-
man Schwing Stetter firması ile ger-
çekleştirmiş olduğu anlaşma doğ-
rultusunda Stetter Beta markasını 
yaratarak yalnızca Türkiye’de değil, 
yurt dışı pazarında da ciddi bir ivme 
kazanmıştır. 

4m3ten 14m3e kadar yüksek kali-
te standartlarında ve geniş ürün 
yelpazesiyle üretim hacmi günden 
güne artan Beta İş Makinaları sektör 
ihtiyaçlarını karşılayan ekipmanlar-
la üretimine devam etmektedir. Öte 
yandan, Alman kalitesini yerli üre-
tim ile buluşturarak ortaya çıkarmış 
olduğu Stetter Beta markasıyla ise 
8m3ten 12m3e kadar üretmekte ol-
duğu transmikserler ile her geçen 
gün satış ağını genişletmektedir. 

Bugün, başta Avrupa ülkeleri olmak 
üzere dünyanın dört bir yanında-
ki referansları sayesinde tanınır-
lığını günden güne artırmaktadır. 

Sektördeki bilinirliği ve güvenilirliği neticesinde hızla artan 
talebi karşılamak amacıyla Beta İş Makinaları 40 yılı aşkın 
deneyimini yeni fabrikasına taşımaktadır. 2022 yılı sonunda 
bitirilmesi planlanan ve 12.500 m² üretim alanı olmak üzere, 
toplamda 13.500 m² kapalı alan ile 40 dönüm arazi üzerine 
kurulan yeni fabrikasıyla yılda 3.000 adet transmikser üret-
meyi ve 250 kişiden fazla istihdam kapasitesine ulaşmayı he-
deflemektedir. 

Firmanın öncelikli amacı sektör bazındaki ihtiyaçların karşı-
lanması, montaj ve servis aşamalarında en iyi hizmetin sunul-
ması ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasıdır. Bu doğrul-
tuda, deneyimli ekibi, çözüm odaklı hizmet anlayışı, güvenilir 
yedek parça ve satış sonrası hizmetleriyle de 7/24 müşteri 
desteğini taahhüt eder.

Beta İş Makinaları, en zor koşullarda en üst düzey performan-
sı elde etmek için tasarlanan kalitesi, işlevselliği, verimliliği 
ve kusursuz tasarımlarıyla Türkiye’nin yerli sermaye ile ku-
rulan en büyük transmikser üreticisi olmanın haklı gururunu 
yaşamaktadır.

Beta İş Makinaları  

Beta İş Makinaları San. Tic. 

Ltd. Şti.  was founded by 

Mustafa Güler, one of the 

leading names in the sector, 

with the aim of manufacturing 

concrete pumps and spare parts 

in Ankara Ostim Industrial 

Zone in 1974. Shortly after its 

establishment, it started to 

work on the production of truck 

mixers, taking into account the 

needs of our country in terms 

of ready mixed concrete. Our 

company, which was established 

with 100% domestic capital and 

which increases its production 

volume day by day, continues its 

production in a 3.500 m2 indoor 

area in its modern integrated 

facility that it has built on a 

6.500-m2 area in Ankara Saray 

Industrial Zone. 
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