


Prefabrik yapı elemanları, binayı 
oluşturan yapısal sistemin
belirli noktalarından ayrılmış olarak 
üretilip şantiyelere nakledildikten
sonra montaj planlarına uygun olarak 
birleştirilir. Kolon, makas, oluk, aşık, 
arakat kirişi, TT döşeme, cephe paneli ve
fener elemanı gibi yapı elemanlarının 
imalatları, yapı planlarına göre
hazırlanan kalıplar ile tesisimizde 
üretilmektedir.

PREFABRİK
ÜRETİM TESİSİ



NEDEN
PREFABRİK BETON?
• Alternatif yapı malzemeleri olan çelik ve ahşaba göre beton yangına çok daha dayanıklıdır. Yangında erimeyen beton, sadece 
 yapının uzun süre korunmasını değil aynı zamanda etraftaki binalara yayılmamasını sağlar.

• Prefabrik beton teknolojisi hızlı ve pratik inşaata olanak sağlar. Örneğin 3000 m2'lik standart bir yapı birkaç hafta içinde üretilip 
 montajı tamamlanabilir.

• Kalıplar yardımı ile istenilen şekli alabilen beton özgün tasarımları hayata geçirir. Farklı formlar, yüzeyler ve renklerle 
 çarpıcı ve estetik yapılar sunar.

• Prefabrik beton, fabrika üretimi olduğundan her eleman aynı standartlarda üretilebilir ve gereken kalitede üretildiği 
 kontrol edilebilir. Yerel kaynakların kullanımına önem verilmesi, kaliteden ödün vermeden maliyetlerin kontrol 
 edilebilmesi anlamına gelir.

• Alternati�erine göre daha fazla güvenlik sağlayan beton oldukça uzun ömürlü ve yüksek basınca, çarpışmalara, 
 patlamalara ve deprem, fırtına, sel gibi doğal afetlere karşı dayanıklıdır.

• Prefabrik beton, hem sıcak hem de soğuk bölgelerde kararlı bir ısıya sahip olma konforunu sağlar. Ayrıca olumlu akustik 
 özellikleri sayesinde sessiz mekanlar yaratabilir ve ses bariyerleri oluşturabilir.

• Prefabrik beton, uzun ömrü boyunca çürümeye, böceklenmeye, mantar ve küf oluşumuna, paslanmaya karşı minimum 
 bakım gerektirir ve kimyasal önlemler alınmasına ihtiyaç bırakmaz. Dolayısıyla havanın kirlenmesine yol açacak unsurları 
 ortadan kaldırarak sağlıklı bir ortam yaratır.

• Prefabrik beton sistemi hızlı üretim ve montaja olduğu kadar hızlı söküme ve yeniden kullanıma da olanak sağlar. İleride oluşacak 
 tesis taşıma ya da büyütme gibi koşularda esneklik sağlayarak maliyeti düşürü

• Prefabrik beton hızlı montajı sayesinde güvenli çalışma platformlarının hızla kurulduğu, gürültüsüz ve atık malzemenin yer 
 almadığı temiz ve güvenli şantiye ortamları sunar.



PREFABRİK
ÜST YAPI ELEMANLARI
Aşık
Betonarme prefabrik yapı elemanları olarak bilinen aşık kirişleri, prefabrik 
tasarımlarda, çatı yükünü betonarme prefabrik çatı makaslarına aktaran ve 
geniş açıklıların geçilmesini sağlayan ön germeli beton prefabrik yatay 
taşıyıcı elemanlardır.

Makas
Prefabrik yapı için kullanılan makas, çatı makası olarak da 
isimlendirilmektedir. Prefabrik öngerme teknolojisi kullanılarak 
üretilmesinden dolayı, geniş açıklıkları geçme konusunda oldukça avantajlı 
bir yapı elemanlarıdır.

Oluk
Prefabrik yapı üretiminde kullanılan oluklar, oluk kirişleri olarak bilinmektedirler. Makaslara dik yönde, taşıyıcı görevi gören bu yapı 
elemanları,  ayrıca su drenaj görevini de yerine getiren kirişlerdir. Bu özellikleri ile prefabrik yapı elemanları içinde çok önemli bir 
yere sahiplerdir.

Kolonlar
Kolonlar yapıların ayakta durmasını sağlayan en önemli yapı elemanlarıdır. Prefabrik yapı üretiminde de kolonlar olmazsa olmazdır. 
Yapının güvenliği ve sağlamlığı bir nevi kolonların yerine ve sağlamlığına bağlıdır. Prefabrik yapılarda da yapının temelini oluşturan 
kolonlar doğru noktalardan yerleştirilerek güvenlik sağlanmaktadır.



PREFABRİK
ÜST YAPI ELEMANLARI
TT Döşeme
TT döşeme, prefabrik yapı düzenlemesinde kullanılan, üzerine döşeme 
tahtalarının çakıldığı, karşılıklı iki duvar arasında birbirlerine paralel olarak 
yerleştirilmiş kirişlerdir.

Kat Kirişi
Kirişler, yapının her bir katında bulunan döşemeler üzerine gelen yükleri 
taşıyan ve kolonlara aktaran betonarme sistemlerdir. Kirişler düşey olarak 
duran, kolonlar üzerine, yatay şekilde inşa edilmektedirler. Betonarme 
yapılarda olduğu gibi prefabrik yapılarda da temel, döşeme, kiriş ve 
kolonlardan oluşan taşıyıcı bir sistem mevcuttur.

Sundurma Kirişi
Sundurma kirişleri, prefabrik yapıların yanına yapılacak olan ek yapılar için kullanılmaktadır. Bu kirişler, daha düşük veya yüksek 
kottaki kolonların ölçülerine göre ilave ve mevcut binanın kolonlarına bağlanacak şekilde tasarlanmaktadır. Prefabrik sundurma 
kirişleri, aşık kirişlerinden gelen yükleri prefabrik kolonlara aktaran, yatay taşıyıcı özellikteki beton prefabrik elemandır.

Tali Kirişler
Tali kirişler, prefabrik yapılarda, kolonlar arasında deprem kuvvetinin aktarılmasında kullanılan ürünlerdir. Yatay olarak 
çalışmaktadırlar. Döşeme kirişleri gibi taşıyıcı özellikleri yoktur.



PREFABRİK
ÜST YAPI ELEMANLARI
Vinç Kirişi
Prekast Karkas sistemlerde vinç kullanımı olması durumunda vinç yolu olarak 
adlandırılan elemanlardır. Vinç Kirişi yatay olarak hizmet etmektedir. 
Çalışacak vinç kirişi kaldırma kapasitesi ve aks açıklıklarına göre dizayn 
edilmektedir.

Cephe Paneli
Prefabrik Cephe Paneli, evler ve apartman blokları, o�s binaları, mağazalar, 
okullar, hastaneler, spor ve havuz kompleksleri, sanat merkezleri, silolar, 
istinat duvarları, su geçirmez yapılar, derin kirişler için mükemmel sonuçlar 
elde etmek için çok uygundur. Hızlı ve kolay kurulum, daha iyi saha yönetimi 
ve inşaat süreleri, daha az işçilik gerektirmektedir.

Fener Elemanı
Prefabrik yapı elemanları olarak kullanılan fener elemanlarının birleşimleri, kaynaklı ve saplamalı yapılabilmektedir. U fener kirişi 
imalat sanayi yapılarında havalandırma ve aydınlatma amacıyla yapılmaktadır.



SIRLI HALI
TEKSTİL
PROJE ADI
SIRLI HALI TEKSTİL
PROJE BAŞLAMA TARİHİ
KASIM 2020
PROJE BİTİŞ TARİHİ
AĞUSTOS 2020
PROJE LOKASYON
5. ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ/GAZİANTEP



AN-EL ELEKTRİK
ELEKTROTEKNİK
PROJE ADI
AN-EL ELEKTRİK
ELEKTROTEKNİK
PROJE BAŞLAMA TARİHİ
OCAK 2021
PROJE BİTİŞ TARİHİ
EKİM 2021
PROJE LOKASYON
5. ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ/GAZİANTEP



ESSEL KAĞIT
SELÜLOZ
PROJE ADI
ESSEL KAĞIT SELÜLOZ
PROJE BAŞLAMA TARİHİ
ARALIK 2020
PROJE BİTİŞ TARİHİ
EYLÜL 2021
PROJE LOKASYON
OSMANİYE ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ



RAD
TEKSTİL
PROJE ADI
RAD TEKSTİL
PROJE BAŞLAMA TARİHİ
OCAK 2021
PROJE BİTİŞ TARİHİ
TEMMUZ 2021
PROJE LOKASYON
4. ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ/GAZİANTEP



ÇAPAN
DOKUMA HALI
PROJE ADI
ÇAPAN DOKUMA HALI
PROJE BAŞLAMA TARİHİ
MART 2021
PROJE BİTİŞ TARİHİ
EKİM 2021
PROJE LOKASYON
3. ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ/GAZİANTEP



SERİNCE
BAĞ EVİ-1
PROJE ADI
SERİNCE BAĞ EVİ-1
PROJE BAŞLAMA TARİHİ
ŞUBAT 2021
PROJE BİTİŞ TARİHİ
HAZİRAN 2021
PROJE LOKASYON
SERİNCE KÖYÜ/GAZİANTEP



SERİNCE
BAĞ EVİ-2
PROJE ADI
SERİNCE BAĞ EVİ-2
PROJE BAŞLAMA TARİHİ
NİSAN 2021
PROJE BİTİŞ TARİHİ
EYLÜL 2021
PROJE LOKASYON
SERİNCE KÖYÜ/GAZİANTEP




