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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.



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.
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PÜSKÜRTME POLİÜRETAN 
SU YALITIMI

Her Türlü Zeminde
Sorunsuz 
Hizmet...

• Betonarme zeminlerde uygulama
• Ahşap zeminlerde uygulama
• PVC ve HPDM zeminlerde uygulama
• Metal ve diğer emici olmayan zeminlerde uygulama
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TEMEL BOHÇALAMA

Her türlü 
hava şartında 
alternatif 
çözümler...



• Bitüm esaslı  VE PVC membranler ile uygulama
• Bitüm ve Çimento esaslı malzemeler ile sürme uygulama
• Bitüm ve Çimento esaslı malzemeler ile soğuk püskürme uygulama
• Poliüretan ve Polyurea malzemeler ile sıcak püskürme uygulama
• Bentonit Membranlar ile Uygulama
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PERDE İZOLASYONU

• Bitüm esaslı  ve PVC membranler ile uygulama
• Bitüm ve Çimento esaslı malzemeler ile sürme uygulama
• Bitüm ve Çimento esaslı malzemeler ile soğuk püskürtme uygulama
• Poliüretan ve Polyurea malzemeler ile sıcak püskürtme uygulama



yapılarınız ömrünü uzatan 
çözümler...
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HAVUZ İZOLASYON UYGULAMALARI

• Bitüm esaslı  VE PVC membranler 
ile uygulama
• Bitüm ve Çimento esaslı 
malzemeler ile sürme uygulama
• Bitüm ve Çimento esaslı 
malzemeler ile soğuk püskürtme 
uygulama
• Poliüretan ve Polyurea malzemeler 
ile sıcak püskürtme uygulama
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SU DEPOSU İZOLASYON 
UYGULAMALARI

• PVC membranler ile uygulama
• Çimento ve Epoksi esaslı malzemeler ile sürme 
uygulama
• Çimento ve Epoksi esaslı malzemeler ile soğuk 
püskürtme uygulama
• Poliüretan ve Polyurea malzemeler ile sıcak 
püskürtme uygulama

BU ALANDA KULLANILAN MALZEMELER İÇME SUYU SERTİFİKASINA SAHİP OLAN ÜRÜNLERDİR

hep yapılarınız 
hemde sizlerin 
sağlığını düşünen 
çözümler...
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TERAS ve ÇATI İZOLASYONU

• Bitüm esaslı membran ve PVC membranler ile uygulama
• Bitüm, poliüretan ve çimento esaslı malzemeler ile sürme uygulama
• Bitüm, poliüretan ve çimento esaslı malzemeler ile soğuk püskürtme uygulama
• Poliüretan ve polyurea malzemeler ile sıcak püskürtme uygulama
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ISI İZOLASYONU

yaşam kalitenizi
yükselten çözümler...

• Isı yalıtım levhaları ile uygulama
• Püskürtme poliüretan köpük ile uygulama
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ISLAK HACİMLERDE İZOLASYON

• Bitüm, poliüretan ve çimento esaslı 
malzemeler ile sürme uygulama

• Bitüm, poliüretan ve çimento esaslı 
malzemeler ile soğuk püskürtme 
uygulama

• Poliüretan ve polyurea malzemeler 
ile sıcak püskürtme uygulama



ÖZENYAPI - 20-21



TENİS KORT 
SİSTEMLERİ

• Akrilik tenis kort sistemleri
• Epdm kauçuk kort sistemleri 
• Suni çim kort sistemleri
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EPOKSİ VE POLİÜRETAN 
ZEMİN KAPLAMALARI
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profesyonel kadro 
ile birinci sınıf 
hizmet..
• Epoksi esaslı zemin ve otopark kaplama 
sistemleri
• Poliüretan esaslı zemin kaplama sistemleri
• Endüstriyel Zemin Kaplamaları
• Beton parlatma sistemleri (Concretena)



SELF LEVELING ŞAP UYGULAMALARI

mekanlarınızda estetik
çözümler...

• Parke, Halı ve Pvc kaplama yapılacak alanlarda tesfiye uygulamaları
• Dekoratif amaçlı yüzey kaplama uygulamaları
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ENDÜSTRİYEL GROUT İŞLEMLERİ
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sağlam ve güvenilir
çözümler...

• Endüstriyel alanlarda makine sabitleme uygulaması
• Köprü ve viyadük ayaklarında sabitleme uygulaması
• Sismik izolatör sabitleme uygulaması 
• Rüzgar Trübünü ve benzeri yapıların sabitlenme uygulaması



DİLATASYON ISLAH ÇALIŞMALARI

Yapılarınızda önemli detay
çözümleri...

• İç ve dış mekanlarda dilatasyon kapak montaj uygulaması
• İç ve dış mekanlarda dilatasyon profil montaj uygulaması

• Dilatasyon ıslah uygulaması
• Köprü genleşme derz uygulaması

• Dilatasyon bant uygulaması
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İÇ ve DIŞ CEPHE BOYA UYGULAMALARI

hayatınıza renk katan 
çözümler...

• İç cephe ve dış cephe boya uygulaması
• İç cephe ve dış cephe dekoratif macun uygulaması
• İç cephe dekoratif boya uygulaması
• Dış cephe kaplama sistemleri
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MANTOLAMA SİSTEM UYGULAMALARI

dekoratif ve duyarlı çözümler...

• XPS detaylı mantolama sistemleri
• EPS detaylı mantolama sistemleri

• Taş Yünü detaylı mantolama sistemleri
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DUVAR KORUMA ve 
TRAFİK EKİPMAN MONTAJLARI

• Duvar ve köşe koruma plakaları montajı
• Süpürgelik montajı
• Kasis montajı
• Delinatör ve uyarı levhaları montajı
• Kapalı ve açık otopark alanlarında stop 
profil montajları
• Yol çizgi uygulamaları
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BASKI BETON
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HİDROLİK KESİM SİSTEMLERİ

ANKRAJ SİSTEMLERİ

FİLİZ EKİMİ
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GÜÇLENDİRME SİSTEMLERİ

ENJEKSİYON SİSTEMLERİ

KAROT SİSTEMLERİ
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MAKİNALI KIRIM ve YIKIM UYGULAMALARI

Makinalı
Kırım ve Yıkım

Uygulamalarında
SON TEKNOLOJİ
Ekipman Desteği

ile 
Hizmetinizdeyiz



MAKİNALI KIRIM ve YIKIM UYGULAMALARI

Makinalı
Kırım ve Yıkım

Uygulamalarında
SON TEKNOLOJİ
Ekipman Desteği

ile 
Hizmetinizdeyiz

ELMASLI 
KESİM SİSTEMLERİ

KİMYASAL 
ANKRAJ ve DÜBEL

KAROT

ENJEKSİYON

MAKİNALI KIRIM ve 
YIKIM UYGULAMALARI

ONARIM ve
GÜÇLENDİRME
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PROJE TAAHHÜT
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Çözüm Ortağınız...




