
BHB Bolu Hazır Beton Pet. Nak. San. ve 

Tic. AŞ, 2013 yılında ÇEBİ İnşaat Taah-

hüt San. Turizm ve Tic. Ltd. Şti. tara-

fından kurulmuş ve aynı yıl hazır beton 

üretimine başlamıştır.

Bolu Beton, 120 m³/saat üretim kapasi-

tesine sahip hazır beton santrali, 2 be-

ton pompası, 9 transmikser ve 1 labora-

tuvar ile Bolu ili ve çevresinde geniş bir 

alana hizmet vermektedir. 

12 Mart 2021 tarihinde THBB üyesi olan 

Bolu Beton, 2013 yılından bu yana Kalite 

Güvence Sistemi (KGS) Kalite Uygunluk 

Belgesine sahiptir. Tüm yasal mevzuata 

uygun sorumluluk bilinci ile hareket eden Bolu Beton, kaliteden 

ödün vermeden, uluslararası standartlara uygun, çevreye ve 

topluma saygılı, AR-GE projelerine önem veren, atık yönetimin-

de etkili, iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutan, geri dönü-

şümde yenilikçi çözümlerle hareket eden bir firmadır. 

Bolu Beton Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük göre-

vini Sinan Çebi yürütmektedir.

Bolu Beton kalite politikasını, müşteri memnuniyetini sağ-

lamak, sektörde kalitede bir adım önde olmak, TS EN 206-1 

Standardı’na uygun üretim yapmak, çevre dostu olmak, çalı-

şanların kaliteye katılımını sağlamak, rakipleri kaliteye zorla-

mak, belirlenen hedeflere ulaşmak için sistemli ve planlı eği-

tim, katılım ve geliştirme çalışmaları yapmak ve “Yaptığını yaz, 

yazdığını yap” ilkesini gerçekleştirmek 

olarak belirlemiştir.

Hizmet verdiği müşterilerinin inşaat ve 
yapı sektöründeki  ihtiyaç ve beklenti-
lerini karşılamayı, doğru ve mantıklı bir 
şekilde sorunları çözmeyi, teknolojiyi en 
üst düzeyde kullanarak verimli ve kaliteli 
bir şekilde fark yaratmayı amaçlayan Bolu 
Beton, güven ve samimiyet çerçevesinde 
hizmetlerini gerçekleştirerek, çalışanların 
mutlu olduğu, müşteri memnuniyetini  ka-
lite politikasının ayrılmaz parçası olarak 
gören iş politikalarıyla öncül firma konu-
munda olma hedefiyle çalışmalarını sür-

dürmektedir.

Bolu Beton, bugüne kadar Bolu Memursen TOKİ, Yeniçağ Me-

mursen TOKİ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hastanesi 

başta olmak üzere birçok projeye hizmet vermiştir. Günümüzün 

teknoloji şartlarını göz önünde bulundurarak yeni sistemlere 

yönelik sürekli güncelleme yapan Bolu Beton, sektörde öncü fir-

ma olma hedefiyle yatırımlarına devam etmeyi planlamaktadır.

Bolu Beton   

BHB Bolu Hazır Beton Pet. Nak. San. 

ve Tic. AŞ, was founded in 2013 by ÇEBİ 

İnşaat Taahhüt San. Turizm ve Tic. Ltd. 

Şti. and started to produce ready mixed 

concrete in the same year.

Bolu Beton provides services in a wide 

area in and around the province of Bolu, 

with its ready mixed concrete plant having 

a production capacity of 120 m³/hour, two 

concrete pumps, nine truck mixers, and one 

laboratory.

Bolu Beton

Adres: Oğulduruk Köyü Mevki D-100 

Karayolu Cad. No.:107 BOLU

Tel:    0374 220 10 20

Faks: 0374 220 10 21

Web: https://boluhazirbeton.com/

E-posta: info@boluhazirbeton.com
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