
Özgüven Müh. Tur. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., 1993 yılında İzmir 
Menemen’de kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana kaba inşaat 
malzemeleri satış faaliyetlerine devam eden Özgüven Beton, 
1991 yılında Çanakkale’de çimento bayiliği alarak çimento ve ha-
zır beton sektörüne giriş yapmıştır. O günden bu yana ağırlıklı 
olarak dökme ve torba çimento bayiliğini yapan Özgüven Be-
ton, demir tüccarlığı, hazır beton taşıma müteahhitliği ve hazır 
beton üreticiliğinin yanı sıra her türlü kaba inşaat malzemeleri 

satışı faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ercan Özgüven ve Özlem Özgüven’in 
ortağı olduğu Özgüven Beton’un Ge-
nel Müdürlük görevini Ercan Özgüven 
yürütmektedir. Özgüven Beton, 2015 
yılının şubat ayında İzmir Güzelbahçe 
ve Manisa Merkez’de, 2015 yılı sonunda 
Gümüldür’de, 2018 ağustos ayında İzmir 
Kemalpaşa ve 2019 mart başında İzmir 
Işıkkent’te hazır beton üretimine başla-
mıştır. Özgüven Beton’un Karaburun’da 
Rüzgâr Enerji santrali dökmek üze-
re bir proje tesisi bulunmaktadır. 
Manisa’da 120 m³/saat, Güzelbahçe’de 
90 m³/saat, Gümüldür’de 120 m³/saat, 

Kemalpaşa’da 180 m³/saat, Işıkkent’te ise 2 adet 120 m³/saat 
üretim kapasitesine sahip olan Özgüven Beton, 18 beton pom-
pası, 66 transmikser ve her bir tesisinde laboratuvar ile hizmet 
vermektedir.

28 Şubat 2019 tarihinde Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) 
üyesi olan Özgüven Beton, Kalite Güvence Sistemi (KGS) Ka-
lite Uygunluk Belgesi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi Belgesi bulunmaktadır. Özgüven Beton, bütün 
birimlerde sürekli geliştirme ve iyileştirmeyi uygulayarak, kay-
nakların etkili kullanılmasını sağlamayı, ürünlerini sunarken 

ulusal ve uluslararası standart ve mevzuat şartlarına uyarak, 
müşteri ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermeyi, tedarikçi firma-
larla çözüm ortaklığına giderek karşılıklı fayda esaslı bir anlayış 
içinde çalışmayı, eğitim ve bilinçlendirmeye gereken önem ve 
hassasiyeti göstererek çalışan memnuniyetini artırmayı kalite 
politikası olarak benimsemiştir.

Özgüven Beton, bugüne kadar, Güzelbahçe’de; Sığacık Hidden 
Bay Oteli, Urla AVM, Manisa’da; Cezaevi projesi, Geri Dönüşüm 
Atık Su projesi, İnci Akü Fabrikası, Gümüldür’de; VON Resort 
Oteli, Işıkkent’te; İzka Port-1 konut projesi, Vali Erol Çakır Lisesi, 
Ege Üniversitesi yurt projesi başta olmak üzere birçok proje için 
beton üretmiştir.

2016 yılında temellerini attığı sürdürülebilirlik projesini tamam-
lama yolunda ilerleyen Özgüven Beton, 2018 yılında Aliağa’da 
bulunan depo ve ofisini bölerek Aliağa’da demir deposu ve 
Çiğli Ataşehir’de merkez ofis yatırımı yapmıştır. Özgüven Be-
ton, 2018 ağustos ve 2019 mart aylarında İzmir Kemalpaşa ve 
Işıkkent hazır beton tesislerini faaliyete geçirmiştir. Teknoloji 
ve sistem yatırımlarına devam eden Özgüven Beton, 2019 yılı 
sonunda tamamlanacak olan CaniasERP sistem kurulumlarına 
başlamıştır. 2019 ikinci yarısının başında bir hazır beton tesisi-
ni faaliyete geçirmek için çalışmalarına devam eden Özgüven 
Beton, sektörün en beğenilen firması olmak için çalışmalarına 
devam etmektedir..

Adres: Özgüven Plaza Ataşehir Mah. Anadolu Cad. No: 839 Çiğli/İzmir

Tel: 0 232 520 30 00              

Faks: 0 232 520 30 00 

Web: www.ozguvenltd.com.tr   

Eposta: info@ozguvenltd.com.tr

Özgüven Beton 

Özgüven Müh. Tur. Taah. 

San. ve Tic. Ltd. Şti. was 

founded in Izmir’s district of 

Menemen in 1993. Continuing 

the sales activities of rough 

construction materials since 

the day of its incorporation, 

Özgüven Concrete accessed the 

ready mixed concrete sector by 

acquiring a cement dealership in 

Çanakkale in 1991.
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