
1993 yılında Denizli’de kurularak hazır beton üretimine başla-

yan Modern Beton, Kasım 2014’te OYAK Çimento Grubu içinde 

yerini almıştır ve günümüzde 8 ilde 17 hazır beton tesisi ile faa-

liyet göstermektedir. Modern Beton, OYAK Çimento Grubunun 

Türkiye çapındaki önemli projelerde geliştirdiği nitelikli ürünle-

ri, edindiği hizmet anlayışını ve bilgi birikimini kullanarak yeni-

likçi çalışmalarıyla Ege Bölgesi’nde müşteri ihtiyaçlarına uygun 

ürünler sunmakta ve kalıcı yapıların üretilmesi doğrultusunda 

performans ürünleri geliştirme çalışmaları yürütmektedir.

Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir 

anlayış içinde hazır beton sektöründe güvenilir ve aranan firma 

olmak için  yenilikçi, etkin ürün ve hizmet anlayışı ile müşteri 

memnuniyetini sağlamayı ve artan sayıda sadık müşteriler ka-

zanmayı; topluma, hissedarlarına, çalışanlarına, çevreye saygı-

lı, ülke ekonomisine katkıda bulunan örnek bir kuruluş olmayı; 

faaliyetlerinin çevreye ve insan sağlığına olan etkilerini kontrol 

altında tutarak, sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle kalite yöne-

tim sistemleri gereği ürün, hizmet anlayışını sürekli geliştire-

rek, iyileştirmeyi; OYAK’ın saygın imajını korumayı kalite politi-

kası olarak belirlemiştir. 

27 Ağustos 2015 tarihinde Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) 

üyesi olan Modern Beton, KGS - Kalite Güvence Sistemi Kalite 

Uygunluk Belgesi, G Uygun-

luk Belgesi ve TSE Uygunluk 

Belgesi’ne (TS EN 206:2014 

TS 13515:2014’ün şartları da-

hil) sahiptir.

Adnan Menderes Havaala-

nı Yeni Dış Hatlar Terminali, 

Denizli Belediyesi Kültür Mer-

kezi, Denizli Belediye Binası, 

Efes Kongre Merkezi, Yeni-

şakran Cezaevi, Çiğli Arıtma 

Tesisi, İzmir Folkart-life, Ala-

şehir Mey İçki Fabrikası, Ma-

nisa 550 yataklı Kent Hasta-

nesi, Gaziemir Optimum AVM 

genişletme vb. birçok projede 

tercih edilmiştir.

Önümüzdeki dönemde Mo-

dern Beton; proje ihtiyaçla-

rını karşılama, kaliteli ürün 

ve hizmet sağlama amacıyla 

mevcut lokasyonlar dışında hazır beton ve agrega üretim tesisi 

yatırımları hedeflemektedir.

Modern Beton San. Tic. A.Ş.

Tel: 0 (258) 816 34 00 

Web: www.modernbeton.com.tr

E-posta: bilgi@modernbeton.com.tr

Modern Beton 

Established and started its ready 

mixed concrete production in 1993 in 

Denizli, Modern Beton took place 

within the OYAK Cement  Group 

in November  2014 and is presently 

continuing its activities with 17 

ready mixed concrete plants in 8 

provinces. Modern Beton presents 

products suitable for the needs of 

its customers in the Aegean Region 

by means of its innovative works 

and of using its knowledge and 

service understanding as well as its 

quality products developed by the 

OYAK Cement  Group through 

Turkey-wide important projects and 

conducts the works on developing 

performance products in line with 

the target of producing permanent 

structures.
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