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TURKEY’S FIRST “SOLAR COMPATIBLE 
PANEL” FROM DAVUT PANEL

TÜRKIYE’NIN ILK SOLAR UYUMLU 
PANELI DAVUT PANEL’DEN

In 1975 Özyapı Construction, the first company of 
the Davut family, high construction engineer started 
the commercial life under the leadership of Oktay 
Davut. The company continues its commercial life 
with its 6 group companies for 43 years.

1975 yılında Davut ailesinin ilk firması Özyapı 
İnşaat; Yüksek İnşaat Mühendisi Oktay Davut’un 
önderliğinde ticarete başladı. Şirket, 43 yıllık 
ticari hayatına 6 grup firması ile devam ediyor.

DAVUT BETON, Davut Marble, Davut Panel, Davut 
Metal ve Davut Havacılık firmalarıyla Türk ekonomisine 
katkı ve istihdam sağlayan grubun en fazla ihracat yapan 
grup firması Davut Panel; Haziran 2012’den beri Adana 
Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde, 35 dönüm alan 
üzerinde, 10.000 metrekare kapalı üretim alanı ve 940 m2 
idari binasıyla hizmet veriyor. Ana Faaliyet alanı, yıllık 2,5 
milyon metrekare kapasiteli Poliüretanlı Sandviç Panel ve 
aksesuarları üretimidir. Şirket; inşaat sektöründeki bilgi ve 
tecrübelerini, sanayileşme ve üretime verdikleri özenle bir-
leştir- erek, tecrübeli ve bilgili ekibi ve teknolojik-modern 
altyapısıyla hizmet vermektedir. Gelişen ve değişen şartla-
ra uyum sağlamak ve kalitesini devamlı geliştirmek için Ar-
Ge çalışmalarına büyük önem vermektedir. Bu çalışmala-
rın sonucunda 2016 yılında Türkiye’nin ilk “Solar Uyumlu 
Panelini” geliştirerek ödüle layık görülen Davut Panel Tür-
kiye genelinde Ege, Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz böl-
ge müdürlüğündeki ekipleriyle de iç piyasanın taleplerini 
karşılamaktadır. Fildişi Sahilleri’nden İngiltere’ye, Zimba-
bwe’den Karadağ’a kadar dünyanın değişik ülkelerine ihra-
cat yapan “Davut Panel”; dış ticaret departmanıyla 40’dan 
fazla yurtdışı bayisinin ihtiyaçlarını karşılamakta, Ortado-
ğu bölge pazarının lideri olarak üzerine düşen sorumlulu-
ğun bilinciyle çalışmaya ve üretmeye devam etmektedir. 
Davut ailesi, ülke ekonomisine katkı sağlayıp istihdam ya-
ratmaktan gurur duymaktadır.

GROUP contributes with group companies which are Davut 
Beton, Davut Marble, Davut Panel, Davut Metal and Davut Avi-
ation to the Turkish economy and employment. Group compa-
ny who is exports the most is Davut Panel has been operating 
on an area of 35,000 square meters, a closed production area 
of 10,000 square meters and an administrative building of 940 
square meters,Since June 2012, in Adana Hacı Sabancı Orga-
nized Industrial Zone. Its main activity is production of polyure-
thane sandwich panel production and accessories with an an-
nual capacity of 2.5 million square meters. Company; with its 
experi- enced and knowledgeable team and technological-mod-
ern infrastructure, combining the knowledge and experience of 
the construction sector with the diligence of industrialization and 
production. It attaches great importance to R&D studies in or-
der to adapt to developing and changing conditions and to con-
tinu- ously improve the quality. As a result of this study in 2016, 
Turkey’s first “Solar Compatible Panel” improved by Davut Pan-
el was awarded the prize. Aegean, Marmara, Central Anatolia 
and Black Sea regional offices throughout Turkey meets the de-
mands of the domestic market. Davut Panel, which exports from 
the Ivory Coast to England, from Zimbabwe to Montenegro to 
different countries of the world; to meet the needs of more than 
40 overseas dealers, continues to work and produce with the 
awareness and respon- sibility of being the market leader in the 
Middle East region. The Davut family is proud to contribute to 
the country’s economy and create employment.
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İhracat Ürünleri : Sandviç Panel

Yurt Dışı 
Temsilcilikleri

: Azerbaycan, Türkmenistan, KKTC, Gürcistan, 
İsrail, Lübnan, Fildişi Sahilleri, İngiltere, 
Zimbabve, Karabağ, Katar

E-mail : info@davutpanel.com.tr

Telefon : +90 (322) 550 50 01

Faks : +90 (322) 550 50 02

Web : www.davutpanel.com.tr
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Yolu No:32 Sarıçam / ADANA

Company Name : DAVUT PANEL VE SAC SAN. TİC. A.Ş.

Chairman : Sarper Davut

General Manager : Osman Turhan Özcan

Sectors : Construction Materials, Roof and Facade Materials

Exported Products : Sandwich Panel

Foreign 
Representatives
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Israel, Lebanon, Ivory Coast, England, 
Zimbabwe, Karabagh, Qatar
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