
Medcem Beton, Ege Bölgesi’nde yarattığı 22 yıllık süreçteki si-
nerji, deneyim ve bilgi birikimini yeni ismi ve kadrosu ile Akdeniz 
Bölgesi’nin hazır beton ihtiyacını karşılamak üzere 2012 yılının 
şubat ayında kurulmuş ve üretime Zonguldak Muslu fabrikasında 
başlamıştır. Ocak 2015 tarihinde ilk olarak Mersin ili Akdeniz ilçe-
sinde, Karacailyas Hazır Beton Tesisi ile bölgede konumlanmış-
tır. Yatırım faaliyetlerini aralıksız devam ettiren Medcem Beton, 
Temmuz 2015 tarihi itibariyle Adana’da Büyükdikili ve Yüreğir 
Hazır Beton Tesisleri, Mersin’de Mezitli, 
Yenihal ve Tarsus Cezaevi Hazır Beton 
Tesisleri ile bölgeye giriş yaparak sek-
törde hızlı bir şekilde yerini almıştır. Yö-
netim Kurulu Başkanlığını Emre Eren’in 
, Başkan Vekilliğini Can Eren’in, Genel 
Müdürlüğünü ise  Mehmet Barış Kılınç’ın 
üstlendiği Medcem Beton’un, Zonguldak 
Tesisi’nde 130 m3/saat, Mersin Tesisle-
rinde 130 m3/saat, Adana Tesisi’nde 130-
180 m3/saat ve Silifke Tesisi’nde 130 m3/
saat kapasiteli olmak üzere toplamda 7 
adet hazır beton tesisi bulunmaktadır.

16 Haziran 2016 tarihinde Türkiye Hazır 
Beton Birliği (THBB) üyesi olan Medcem 
Beton, KGS - Kalite Güvence Sistemi Ka-
lite Uygunluk Belgesi’ne sahiptir. Med-
cem Beton, Adana  ve Mersin  Tesisleri’nde 64 adet transmikser, 
5 adet beton laboratuvarı, 14 mobil ve  2 adet sabit pompa; Zon-
guldak   Tesisi’nde ise 13 transmikser, 1 beton laboratuvarı ve 6 
mobil pompa ile hizmet vermektedir.

Faaliyet gösterdiği her alanda topluma karşı sorumluluklarının 
bilincinde hareket etmeyi temel prensip olarak kabul eden Med-
cem Beton, ürün ve hizmetlerini uluslararası standartlara uygun 
olarak üretmeyi, çalışanlarına sağlıklı ve  emniyetli bir çalışma 
ortamı sağlamayı, ileri düzeyde teknolojiyi  takip ederek yerel ve 
uluslararası mevzuatlar ile uyumlu çalışmayı, iş sağlığı ve güven-

liği standartlarının gerekliliklerine uymayı ve entegre yönetim 
sisteminin etkinliğini taahhüt etmektedir. 

Topluma karşı sorumluluğun insana saygıyla başladığına ina-
nan Medcem Beton; “Kaliteli beton, hem çevre şartlarına karşı 
dayanıklı hem de fiziksel yönden mukamevetli olmalıdır” fel-
sefesinden yola çıkarak; müşteri memnuniyeti odaklı, kalite ve 
ürün noktasında sürdürülebilirlik, inovasyon noktasında sürekli 
değişen bilimsel-teknolojik unsurları tesislerine entegre ederek 

markasını doğru yere konumlamayı he-
deflemiştir.

Müşteri beklentlerini doğru algılayan 
ve yöneten, sektördeki en yüksek müş-
teri memnuniyetini yakalayan hazır be-
ton şirketi olmak en önemli hedefi olup; 
ürün,operasyon ve insan kaynağı kali-
tesini tepe noktasında tutmak ve farkın-
dalık yaratmak hedefleri arasında yer 
alan Medcem Beton, önümüzdeki 5 yıllık 
dönemde bölgesindeki tesis sayısını 10’a, 
araç sayısını 110’a, pompa sayısını ise 
27’ye çıkarmayı hedeflemektedir.

Medcem Beton bugüne kadar, Mersin’de; 
Florya Hill Sitesi, Mixmood&Mixmotto, 
Özdiker Corona, Yücesoy MF Konutları, 

Tarsus-Mersin Toki Okul Projeleri, Adana’da; Adalife-Rüya Ko-
nutları, Koza Arena Stadı, Armada My Life, Polis Okulu, Adana 
Park AVM, Adana Çevik Kuvvet Binası, Toki Sarıçam 825 Konut-
ları, Dr. M. Feyyaz Etiz Onkoloji Hastanesi, Adana Bölge Adliyesi, 
Koza Park Center, Adana Adalet Sarayı başta olmak üzere birçok 
projeye beton üretmiştir.

Medcem Beton   

Medcem Beton was founded in February 

2012 to meet the concrete requirement 

of the Mediterranean Region, this time 

with its new name and staff, through 

the synergy, experience, and knowledge 

it had created in 22 years in the Aegean 

Region, and it started  its production in 

its Muslu plant in Zonguldak. In January 

2015, it settled for the first time in the 

Mediterranean Region with its Karacailyas 

Ready Mixed Concrete Plant in the 

province of Mersin and the district  of 

Akdeniz. 
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