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 1989 yılında ÖZEN TİCARET adıyla ticari yaşamına başlayan ve 
1995 yılında isim değiştiren ÖZEN YAPI bu değişimle kurumsallaşmanın ilk 
sinyallerini de vermişitir.
 
 Kurulduğu günden bugüne inşaat sektöründe mal ve hizmet 
kalitesinden ödün vermeden çalışarak, kendi alanının en iyisi olma amacıyla 
yola çıkmıştır.
 
 Şirketimiz gerek yönetim kadrosu gerekse tüm idari ve teknik 
personelin özverili çalışması sayesinde sektöründe “güvenilir olma“ özelliği 
taşımaktadır. 

 Kısa süre içerisinde yer aldığı projelerde kendisini kanıtlayan 
şirketimiz, tercih edenler için “Çözüm Ortağı“ olmaya devam etmektedir. 
Teknolojik gelişmeleri çok yakından takip eden ve günümüz şartlarını iyi analiz 
edebilen ÖZEN YAPI, her geçen gün büyümekte ve hizmet verdiği alanları 
genişletmektedir. 

 Bu gelişmede bizleri yalnız bırakmayan ve her zaman güvenerek değerli 
projelerini bizlere emanet eden dostlarımıza bir kez daha teşekkürlerimiz 
sunarız.
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 Misyonumuz
 Müşterilerimize onların beklentilerinden daha yüksek servis ve kalite sağlamayı, yüksek oranda büyüme ve 
karlık sağlayarak işimizin geleceğinin geliştirmek, tüm çalışanlarımıza bireysel ve takım elamanı olarak çalışma hayatları 
boyunca eğitim sağlamak ve bu şekilde şirketimize ve toplumumuza olağanüstü katkıda bulunmalarını temin edecek 
bir gelişme ortamı yaratmayı hedefliyoruz.

 Vizyonumuz
 Her bakımdan faaliyet konularından birinci sınıf bir şirket olmak, müşterilerimizin, çalışanlarımızın, ürünlerini alıp 
sattığımız iş ortaklarımızın, içinde yaşadığımız çalıştığımız ve çalışacağımız toplumun takdirinin kazanmak, yaptığımız 
işleri en iyi şekilde hayata geçirmektir.

profesyonel
çözüm ortağınız!
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YAPI KİMYASALLARI
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BASF, Master Builders Solutions ile inşaat ve yapılar için gelişmiş kimyasal çözümler konusunda küresel bir marka 
sunmaktadır. Master Builders Solutions mevcut BASF markaları ve ürünlerinin gücü üzerine inşa edilmiştir ve inşaat 
sektöründeki 100 yıldan fazla bir süredir var olan tecrübemizi temsil etmektedir.

• Ürün Portföyümüz

• Beton Katkıları

• Çimento Katkıları

• Performans Zemin Çözümleri

• Yüksek Performanslı Grout Çözümleri

• Onarım ve Koruma Sistemleri

• Seramik Yapıştırıcıları ve Derz Dolguları

• Yeraltı Yapı Çözümleri

• Su Yalıtımı ve Mastikler



YAPI KİMYASALLARI
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YAPI KİMYASALLARI
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• Dış cephe boya ve kaplamaları, 
• İç cephe boyaları, 
• Dekorasyon boya ve macunları, 
• Akrilik esaslı kullanıma hazır iç ve dış cephe macunları, 
• Tamir harçları, 
• Fayans/seramik yapıştırıcıları ve derz dolguları, 
• Astar ve bağlayıcılar, 
• Su yalıtım sistemleri, 
• Isı yalıtım sistemleri, 
• Akrilik esaslı zemin kaplamaları, 
• Epoksi zemin kaplamaları, 
• Spor zeminleri kaplama sistemleri, 
• Su bazlı ahşap koruyucuları, 
• Şeffaf yüzey koruyucuları,



ISI - SU - SES YALITIM ÜRÜNLERİ
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• MEMBRAN

• ARDUAZLI MEMBRAN

• CAMYÜNÜ YALITIM ÜRÜNLERİ

• TAŞ YÜNÜ YALITIM ÜRÜNLERİ

• KAUÇUK YALITIM ÜRÜNLERİ

• ISIPAN (XPS)



BOSCH EL ALETLERİ
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• Akülü El Aletleri  
• Vidalama Makineleri
• Kırıcı ve Deliciler 
• Darbeli ve Darbesiz Matkaplar
• Elmas Teknolojisi
• Taşlama Makineleri ve Metal İşleme Aletleri
• Sabit Aletler
• Zımparalar, Planyalar ve Frezeler
• Şarjlı ve Motorlu Testereler
• Toz Emme Makineleri
• Tutkal Tabancaları
• Sıcak Hava Tabancaları
• Dijital Ölçüm aletleri
• Yüksek Basınçlı Yıkama Makineleri
• Karıştırıcılar
• Sistem Aksesuarları
• Bosch Taşıma ve Saklama Ekipmanı
• Bahçe El Aletleri



HOBBY ALETLERİ
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Dünya üzerindeki en değerli aletlerden birinin mucidi olan 
Dremel, aletinin değerini birbirlerine uyumlu ve farklı işlevler 
katan bağlantı parçaları ve aksesuarlar üreterek artırmak için 
çok çalıştı.

Dremel’in yüksek hızlı çok amaçlı el motoru, aleti merkez alarak 
birçok işlevsel seçenek sunan bütün bir sistemden oluşur.

Bu sistem aleti çok işlevli, çok yönlü ve kolay kullanılabilir hale 
getirir.

Dremel, hem akülü hem de aküsüz çalışan birçok yüksek devirli 
çok amaçlı el motoru üretti.

Her aletin, onu sınıfının lideri yapan kendine özgü özellikleri 
bulunmaktadır. Dremel, tüm aletlerini çalışırken son derece 
rahat olmanız ve aynı zamanda keyif almanız için en yüksek 
kalite standartlarına uygun biçimde geliştirmiştir.



OPTİK ÖLÇÜM CİHAZLARI
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• Cors / GNSS Alıcılar  
• Referans İstasyonları
• GNSS Kontrol Üniteleri
• Prizmasız Total Station
• Prizmalı Total Station
• Teodolit 
• Robotik Total Station
• Nivo
• Görünür Işıklı Lazerler
• Eğim Lazerleri
• İnşaat Tarım Lazerleri
• Boru ve Tünel Lazerleri
• Artı ve Çizgi Lazerleri
• Lazer Alıcılar



DİLATASYON - DUVAR KORUMA - ENGELLİ YÖNLENDİRME - PASPAS SİSTEMLERİ
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Arfen , 1999 yılında “çözüm üretir” sloganı ile çıktığı yolda 15 
yılı aşkın süredir  yapı ve sanayi sektörünün ihtiyaçlarına yüksek 
kalite standartlarında çözüm üretmekte , sadece iç piyasada 
değil uluslararası pazarlarda da iş ortakları ile birlikte önemli 
başarılara imza atmaktadır. Bu başarının altında “kalitede 
süreklilik ve müşteri odaklı yaklaşım” ı ilke haline getiren ve bu 
çizgisinden taviz vermeyen şirket politikası yatmaktadır. 

Yapı sektöründe Türkiye’de ve Dünya’da en iyi üretim ve servis 
hizmetini veren firma olmak.

Çeşitli sektörlere yönelik olarak üst seviyede kaliteli ürün ve 
hizmet üreterek dünya standartlarına ve gelecek nesillere 
katkıda bulunmak.



YEŞİL ÇATI VE DRANAJ LEVHA SİSTEMLERİ
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Dörken Sistem A.Ş., faaliyetlerine Dörken’in “Delta” markası 
ile ürettiği çatı, cephe ve temeller için su yalıtımı ve drenaj 
sistemlerini Türkiye pazarına sunarak başlamıştır. 2006 yılı 
itibariyle Kocaeli İzmit’te bulunan fabrikasında Dörken’in “Delta” 
markası ile “temel duvarları drenaj levhası” üretimine başlanan 
Dörken Sistem, yapılan yatırımlarla üretim ağını geliştirmektedir. 

Gücünü, yatırım yaptıkları her alanda en çağdaş teknolojik 
ürünleri ve en iyi hizmeti sunma ilkesinden ödün vermeyen iki 
dev grubun 50 yıllık deneyim ve bilgi birikiminden alan genç 
ve dinamik Dörken Sistem, çatı örtüleri, temel duvarları koruma 
ve drenaj sistemleriyle müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya 
yönelik özel çözümler sunmaktadır.

Müşterilerinin ihtiyaçlarını her şeyin üzerinde tutan Dörken 
Sistem, yenilikçi ürünleriyle yaşam kalitesini arttırmayı, güçlü bir 
çözüm ortağı olarak yapılarınıza değer katmayı hedeflemektedir. 
Bu amaçla, en modern üretim teknikleriyle üretilen, üstün 
kalitesi uluslararası sertifikalarla belgelenmiş ve bağımsız 
araştırma kuruluşlarının test edip onayladığı ürünleri mimardan 
son kullanıcıya kadar bütün inşaat sektörünün hizmetine 
sunmaktadır.



TEKNE BOYA VE MACUNLARI
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Dema Kimya Kimyasal malzemeler sektöründe, uzun yılların 
sonucunda edindiği bilgi ve birikimiyle 1999 yılında kurulmuş 
olan DEMA Kimya, bugün İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan 
merkez ofisi, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan üretim 
tesisi, bunların yanında Tekirdağ Çorlu bölgesinde bulunan 
laboratuarı, ürün stok ve sevkiyat deposu ile müşterilerine 
kimyasal malzeme konusunda teknik destek ve ürün tedariği 
sağlamaktadır. 2010 yılı itibarı ile de DEMARIN markası ile, 
marin kimyasalları üretimine de başlayarak bu piyasadaki yerini 
de almıştır. 15 yıldan beri marin sektöründeki tecrübeleri çatısı 
altında toplamış olup poliüretan ve epoksi reçine esaslı yüksek 
performanslı ürünler serisine yelken açmıştır.



DÜBEL SİSTEMLERİ



ÖZENYAPI - 26-27

• Kimyasal Ankraj harçları 
• Çelik ağır yük dübelleri
• Uzun şaftlı dübeller
• Çerçeve montajı 
• Genel amaçlı dübeller 
• Panel dübelleri 
• Elektrik tesisatı montaj ürünleri 
• Sıhhi tesisat montaj ürünleri 
• İskele sabitleme dübelleri 
• Isı yalıtım dübelleri 
• Köpük ve mastikler Yapıştırıcılar 
• Delim ve vidalama uçları 
• Vidalar Mantolama dübelleri
• Tesisat taşıyıcı sistemler 
• Fire Stop



TRAFİK YÖNLENDİRME



• Solar Ledli Lambalar ve LEdli Levhalar
• Dikmeler, Bariyerler ve Barikatlar
• Solar ve Ledli Levhalar
• Pvc Trafik Konileri
• Levhalı Koniler ve Reklam Dubaları
• Delinatörler
• Yol Bölme Butonları
• Solar / Yol Butaonları
• Hız Kesici ve Kablo Koruyucu Kasisleri
• Otopark Ekipmanları ve Yaya Yolu Düzenleyiciler
• Reflektif Bantlar ve Zemin İşaretlemeleri
• Trafik Levhaları ve Aksesuarlar
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İŞ GÜVENLİĞİ AYAKKABILARI



ÖZENYAPI - 30-31

1972 yılında, Türkiye’de Poliüretan (PU) enjeksiyon sistemi 
ile üretim yapan ilk marka olan MEKAP, 1996 yılından beri iş 
güvenlik ayakkabısı üretmektedir. Müşteri memnuniyetini önde 
tutan felsefesi ile kuruluşundan itibaren kalite ve sürekliliğin bir 
simgesi haline gelen MEKAP, rahat, sağlam ve sağlıklı ürünleri 
müşterilerine en kısa sürede ulaştırmayı amaç edinmektedir. 

Uluslararası standartlarda üretim yapan, müşteri isteklerini 
memnuniyet ve güven açısından hep ön planda tutan, dünyada 
kullanılan son teknolojileri bünyesine katarak sürekli gelişme 
gayreti içerisinde olan MEKAP, modern teknoloji ile donatılmış 
makine parkuru ve yılda iki buçuk milyon çift üretim kapasitesi 
ile sizleride mutlu müşterilerimiz arasına bekliyoruz.”



İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI
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• Kişisel Koruyucular
• Alan Koruyucuları
• Yönlendirme ve İkaz Levhaları



HAFİF İŞ MAKİNALARI

Hidrolik Boya ve 
Enjeksiyon Makinaları

Kompaktörler

Benzinli ve Elektrikli 
Derz Kesme 
Makinaları

Perdah Makinaları

Küçük İş Makinaları
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Şarjlı ve Manuel 
Transpaletler

Jeneratörler

Silim Makineları

Kaynak Makineları

Komprasörler

Beton Vibratörleri



BE MAK



Çözüm Ortağınız...
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