
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) 

üyesi olan Albayrak Hazır Beton 

grup iştiraki olan Alton Beton ve 

Nakl. San. Tic. Ltd. Şti.’nin temel-

leri, 2011 yılında İstanbul Anadolu 

yakasında atıldı.

Alton Beton, 2018 yılında maden-

cilikle ilgilenmeye başladı ve bu 

amaçla İstanbul Şile’de 2A grubu 

iki adet kalker ruhsatı devralarak 

agrega üretim tesislerini kurdu. 

Alton Beton, 2020 yılı temmuz 

ayında hazır beton sektörüne ya-

tırım yapmaya karar vererek 100 

m3/saat üretim kapasiteli beton 

santralinin temellerini attı. Kısa 

zamanda bölgesel pazarda ciddi 

bir yer edinen Alton Beton, üretim 

ve hizmet kalitesi ile tercih edilen 

bir beton markası hâline geldi. 

Genel Müdürlüğünü İskender Albayrak’ın yürüttüğü Alton 

Beton, Şile’de 100 m3/saat üretim kapasitesine sahip santra-

li, 9 transmikseri, 3 beton pompası, AR-GE çalışmaları için 

kurulmuş olan laboratuvarı ile müşterilerinin ihtiyaçlarını za-

manında ve sorunsuz hizmet anlayışıyla Şile ve civar köyle-

rinde sağlamaktadır. 

15 Ocak 2021 tarihinde THBB üyesi olan Alton Beton, Kalite 

Güvence Sistemi (KGS) Kalite Uygunluk Belgesi ile TSE ve 

G Uygunluk belgelerine sahiptir. Üretimini TS EN 206 ve TS 

13500 Standartlarına uygun şekilde yapan Alton Beton, gele-

ceğe dönük kalite sürecinin sorumluluğu ve bilinci ile hizmet 

vermeyi başlıca görevi olarak görmektedir.

Alton Beton kalite politikasını; hazır betonun her kademesin-

de beceri ve hassasiyet doğrultusunda, kalite standartlarına 

uyan, prosedürleri hazırlayan, hızla yenilenen hazır beton 

sektöründeki rekabet koşullarında başarısını sürdürebilen bir 

kalite sistem politikası izlemek; hazır beton üretiminde, pro-

sedür ve imalatın her aşamasında ihtiyaçları somut hedeflere 

göre belirleyip, kalite yönetiminin etkinliğini değerlendirmek; 

müşteri memnuniyetinin, kalitenin en üst seviyede tutularak 

sağlanılacağına inanmak; müşteri portföyünü genişleterek 

satışlarını arttırmak; rekabetçi ve uygun kaliteye sahip beton 

üretimi yapmak, bu üretim için gerekli olan malzeme özellik-

lerini tayin etmek; standartlara uygunluğunu kontrol edip en 

iyi sonuçlara ulaşmak için gerekli analizleri yapıp standartlara 

uyan kaliteli bir üretim yapmak; eğitim ile insan kaynaklarının 

yetkinliğini artırmak, bu yetkinliği artırabilmek için belirlenen 

zaman periyotlarında elemanlarına önceden konusu belirlen-

miş hizmet içi eğitim vermek ve verilen bu eğitimin sonuçlarını 

değerlendirmek; gelişmekte olan beton teknolojisini yakından 

takip etmek, internet, dergi ve çeşitli kuruluşların düzenlemiş 

olduğu panel, sempozyum vb. toplantıları takip ederek beton 

sektöründeki değişimi yakından izleyip, değişimleri standart-

lara uygun şekilde uygulamak olarak belirlemiştir.

Baldener - Ekşi Villaları, TOKİ İdealist Villaları, TÜREV İnşaat, 

Adakent, Şile Belediyesi Ağva Sağlık Merkezi gibi büyük proje-

lere hizmet veren Alton Beton, hizmet kalitesini arttırmak için 

özellikle araç ve ekipman sayısını arttırmayı hedeflemektedir.

Adres: Ahmetli Mah. Ahmetli Yolu Cad. 
No.:174 34980 Şile/İSTANBUL

Tel:  0530 177 17 06 - 0216 484 65 70

Faks:  216 484 65 61

Web:  www.altonbeton.com.tr

E-posta: info@altonbeton.com.tr 

Alton Beton  

The foundations of Alton Beton ve 

Nakl. San. Tic. Ltd. Şti. that is a 

member of Turkish Ready Mixed 

Concrete Association (THBB) and 

an affiliate of the Albayrak Ready 

Mixed Concrete group were laid on 

the Anatolian side of Istanbul in 2011.

Alton Concrete started to be 

interested in mining in 2018 and 

established its aggregate production 

facilities by taking over two 2A-group 

limestone licenses in Şile, Istanbul, 

for that purpose. Alton Beton 

decided to make an investment in the 

ready mixed concrete sector and laid 

the foundations of a concrete plant 

with a production capacity of 100 m3/

hour in July 2020. 
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