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Nitelik, Yenilik, Güven

1989 yılında “Yapılara İz Bırakan Dokunuşlar” felsefesi ile yola çıkan OKUMUŞLAR YAPI geçen 31 yıllık süreçte Türkiye ve 
Bursa’nın en büyük yapı malzemeleri firmalarından biri olmayı başarmıştır. 

Gayrimenkul sektörü ile 1994 yılında buluşan firmamız  ilk günden bugüne değin imzamızı attığımız iş ve yaşam alanlarına 
çağdaş mimarinin zarif tasarımlarını, harcına kaliteyi ve OKUMUŞLAR YAPI’nın yenilikçi gücünü kattık.

İyi planlanmış yatırıma değer ve huzuru hissedeceğiniz iş ve yaşam projeleri ile sizlerle olmaya devam ediyor, geleceği inşaa 
ederken nitelik, yenilik ve güven parolasıyla rotamızı belirliyoruz. 

 

MİSYONUMUZ

Devamlı gelişmekte olan inşaat teknolojisine uyum sağlayan, aynı zamanda çevreye ve doğaya   saygılı, geniş dekorasyon 
yapı malzemelerimizle harmanlayarak modern projeler üretmek. Müşterilerimize beklentilerinin üzerinde yaşam alanı ve 
konfor alanı sağlamakla birlikte, deprem yönetmeliğine uygun, yüksek kalite standartlarında hizmet vererek doğal yuva 
ihtiyacını sağlam bir zemine oturtmak. Yenilikçi ve yaratıcı davranarak, projelerimizi konumlandırdığımız her bölgeye ve ülke 
ekonomisine değer katmak.

VİZYONUMUZ

OKUMUŞLAR YAPI ve İNŞAAT olarak tüm projelerimizi, işimize ilk gün duyduğumuz saygı ve heyecanla planlamak, geliştirmek, 
uygulamak ve müşteri memnuniyeti odaklı sonuçlandırmaya devam etmek, her kitleye ulaşabilmek adına uygun maliyetle 
yenilikçi projeler yaparak hizmet kalitemizi arttırmak, iş ve işçi güvenliği konusundaki hassasiyetimizi korumaya devam 
ederek, yerel olarak gösterdiğimiz başarımızı Türkiye geneline taşıyıp marka olmak.



okumuslaryapi .com.tr

NELER YAPIYORUZ?
SERAMİK VE GRANİT KAROLAR

ARMATÜR VE VİTRİFİYE GRUPLARI

ANKASTRE CİHAZLAR VE GRANİT EVİYELER

YAPI KİMYASALLARI

OFİS VE KONUT İNŞAATLARI 

QUA Granit ve Graniser Seramik gibi güçlü markaların 
distribütörlükleri.

E.C.A.- Serel ve QUA marka lavabo, klozet, batarya, duş sistemleri 
ve banyo mobilyaları.

Franke ve Dominox markaları ile İhtiyaca Özel Tasarlanmış 
ankastre cihazlar ve granit eviyeler.

Seramik yapıştırıcıları, derz dolguları ve yalıtım uygulamalarında 
kullanılan ürünler.

Bursa’nın en önemli projelerinden olan Okumuşlar Plaza ve farklı 
lokasyonlarda yürüttüğümüz konut projeleri.
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KİLOMETRE TAŞLARIMIZ

1989 yılında 
Gemlik / Kumla’da 
boya, hırdavat ve 
elektrik malzemeleri 
satışı ile faaliyetlerimize 
başladık.

158 ofisin yer aldığı 
Okumuşlar Plazayı ve 
1600m2’lik showroom 
mağazamızı hayata 
geçirdik.

Kurulduk Okumuşlar Plaza

1989 2022

Bursa’ya taşındık.

Seramik 
Pazarına 
Girdik

2002

Konut ve 
Ofis İnşaatları

1994
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MARKALARIMIZ

Seramik
Karolar

Teknik
Granit

Armatür ve
Vitrifye

Yapı
Kimyasalları

Ankastre Cihaz ve 
Evye Ürünleri
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REFERANSLARIMIZ
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REFERANSLARIMIZ
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Okumuşlar Plaza Bursa’nın en önemli yerleşim birimlerinden, 
İstanbul Caddesi üzerinde hayata geçiyor. 8.041 m² alan üzerinde 
24.400 m² inşaat alanı ile 8 mağaza ve 158 ofisten meydana geliyor.

615 m² kafeterya alanı, mağaza alanları, 258 adet açık, 181 adet 
kapalı otoparkı ve geniş alanları ile Okumuşlar Plaza sizlere iş 
yaşamını keyifli hale getiren bir ofis yaşamını sunuyor.

Okumuşlar Plaza, gün geçtikçe değerlenen İstanbul caddesinde  
yer alırken,Tramvaya, Çevre Yoluna, Şehirler Arası Terminale, yeni 
Adliye Kompleksi’ne, Hilton Otel ve Özdilek Alışveriş Merkezine 
ve diğer ulaşım ağlarına olan yakınlığı ve rahat erişimi sayesinde 
sizleri Bursa’nın her yerine kısa sürede ulaşabileceğiniz trafik ve 
stresten uzak bir yaşamla tanıştırıyor.

Okumuşlar Yapı AŞ. adından her zaman söz ettiren yapılardan 
sonra, Okumuşlar Plaza ile yeni bir projeye imza atıyor.

Bursa ofis ve çalışma hayatının İstanbul Caddesi’nde yükselen 
Okumuşlar Plaza rahatlığı ve A++ ofis konforunu şehrin kalbinde 
sizlere sunuyor. İş Hayatının Yükselen Yıldızının Ayrıcalıklı 
Dünyasına Hoş Geldiniz.
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BALIKESİR
Therapy Evleri
www.therapyevleri.com

Yaşam Yeniden Renkleniyor..

Kendinize zaman ayırmak için hergün iyi 
bir gün! Trafiğe takılmadan, zamana karşı 
yarışmadan, istediğiniz zaman yürüyüş 
ya da spor yapın. Komşulukların dostluğa 
dönüştüğü bir kahvenin binlerce yeni 
sohbeti yanında getirdiği, çocuklarınıza 
çocukluklarını yaşama fırsatı verdiğiniz bir 
dünyada Kendinizi Keşfetmenin Mutluluğunu 
Yaşayın.

Ayrıcalığınızı hayatta yaptığınız seçimler 
belirler. Therapy Evlerin de iyi bir yaşam ve 
prestij standart olarak sunuluyor.
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Okumuşlar Yapı olarak faaliyetlerimizi online olarak birçok 
platformda büyütürken artık kendi markamızı yeni bir isim ve 
altyapı ile fixir.net olarak hizmet vermeye başladık. Kaliteli  ve 
güvenilir  hizmet artık online olarak hizmetinize sunmaktan büyük 
mutluluk duyuyoruz.

.net



Merkez: Panayır Mah. Yeni Yalova Yolu Cad. 400. Sok. No : 2 
Osmangazi / BURSA

Depo: Panayır Mh. 5. Bal Sok. No : 12 Osmangazi / BURSA

Telefon:
+90 (224) 211 25 77
+90 (224) 211 25 78

info@okumuslaryapi.com.tr
www.okumuslaryapi.com.tr


