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Oray Prefabrik, Prefabrik yapılar konusunda çeşitli firmalara 
hizmet vermektedir. Başta konteyner olmak üzere, modüler şantiye 
binaları, çelik yapılar gibi prefabrik yapı üretimi ve montaj/demontaj 
hizmeti veren Oray Prefabrik bu alanda yurtiçi ve yurtdışında inşaat 
firmalarının şantiye binalarının kurulmasını sağlamıştır. 2005 yılı 
başında sektördeki çeşitli firmalarda tasarım, üretim, pazarlama ve 
kalite yönetim bölümlerinde yönetici olarak çalışmış, uluslararası 
birçok projede imzası olan genç ve dinamik mühendis, kalite uzmanı 
ve mimarları bünyesine katarak gelişmiş, 2007 yılında ISO 9001 
Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmaya başlanması ile bu gelişme 
olumlu yönde ivme kazanmıştır.

HAKKIMIZDA
Oray Prefabrik has been who provided services to various companies in respect 
of prefabricated housing. Providing manufacturing and assembly/disassembly 
services for prefabricated buildings, including principally containers, modular site 
buildings, steel structures, etc, Oray Prefabrik caused the erection of site buildings 
for construction companies at home and overseas in this field. At the beginning of 
2005, Oray Prefabrik made a development by incorporating young and dynamic 
engineers, quality specialists and architects who worked as a manager and signed 
many international projects at design, manufacturing, marketing and quality 
management departments of various companies in the sector 2005 and in 2007, 
this development gained a positive acceleration with the implementation of ISO 
9001 Quality Management System.
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FABRİKA ve
ÜRETİM

FACTORY and
PRODUCTION
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Kaliteli, ekonomik ve hızlı çözümler üretmek. Tüm süreçlerimizi  hızlı 
bir şekilde iyileştirmek. Sürekli eğitimle kaliteyi bir kültür olarak 
yerleştirmek. Tedarikçiler ile birlikte gelişmek. Ar-ge çalışmalarına 
öncelik vermek. İş sağlığı ve güvenliğine önem vermek. Çevreye saygılı 
olmak ve korumak. Sosyal sorumluluklarımızın bilincinde olmak.

Our quality policy is to produce quality, economic and quick 
solutions; improve all our processes continuously; incorporate 
quality as a culture through continuous training; give importance 
to occupational health and safety; respect and protect the 
environment; become aware of our social responsibilities.     

KALİTE POLİTİKASI QUALITY POLICY

ASO 2. Organize Sanayi Bölgesinde 40000 m² alan üzerine kurulu 11650 m² kapalı 
alan (2017 planları 19950 m²)

360.000 m² Prefabrik Yapı
9.000 adet Konteyner
7.500 ton Çelik Yapı

Yıllık Üretim Kapasitesi
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ÜRETİM

PAKETLEME

LOJİSTİK
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OR AY
PREFABRİK
gelecek nereye;

siz oray’a...
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ÜRÜNLERİMİZ
OUR

PRODUCTIONS
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PREFABRİK ŞANTİYE YAPILARI

KONTEYNER YAPILAR

ÖN ÜRETİMLİ ÇELİK YAPILAR
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ŞANTİYE
BİNALARI

SITE
BUILDINGS
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Yurtiçi ve Yurtdışı şantiyelerinizdeki ihtiyaçlarınız için, 
ekonomik, hızlı, kaliteli ve esnek çözümler

Kullanılan malzeme standartlarına göre, 1020 mm. veya 
1250 mm. nin katları ile, istenen uzunluk ve genişlikte her 
türlü yerleşim planına uyarlanabilen, defalarca sökülüp tekrar 
kurulabilen, depreme ve her türlü iklim şartlarına dayanıklı, 
hafif, hızlı üretilen ve hızlı monte edilen, modüler yapılardır. 
Saçak yüksekliği ihtiyaca göre 2500-2800-3000 mm., yapı tek 
veya 2 katlı olabilir. Tüm statik hesaplar yapının kurulacağı yerin 
kar yükü, rüzgar yükü, deprem bilgileri, iklim şartları dikkate 
alınarak yapılmaktadır. Standart üretimlerde kar yükü 80 Kg/
m² rüzgar yükü 102 Km/h dir. Birleşim ve kapatma elemanları 
galvanizli sac olup toz boya ile koruma altına alınmaktadır. İç ve 
dış duvarlarda EPS (Ekspanded Polistren) dolgulu, her iki yüzeyi 
0.55 mm kalınlığında Ral 9002 renginde elektrostatik toz boyalı, 
hadveli galvanize sac veya çimentolu yonga levha olan sandviç 
paneller kullanılır. 4+12+4 ısıcamlı PVC doğramaları, çelik dış 
kapıları, ahşap panel iç kapıları takılı, istendiği taktirde TSE 
belgeli 1. Sınıf malzeme kullanılarak döşenmiş elektrik ve sıhhi
tesisatı, vitrifiye ve armatürleri mevcut, iç ve dış boyası yapılmış,
kullanıma hazır olarak teslim edilirler. Çatıda shingle, boyalı sac,
cephede vinyl siding, dokulu çimentolu yonga levha gibi 
alternatif malzemeler kullanmak mümkündür.

• KULLANIM ALANLARI
• Ofis Binaları • İşçi ve Mühendis Yatakhaneleri
• Wc-Duş ve Çamaşırhane Binaları • Lokal, Yemekhaneler
• Mescit • Satış Ofisleri • Hizmet Binaları ve İdari Binalar
• Karakollar, Askeri Yapılar

We offer economic, quick, quality and flexible solutions for your 
needs in your domestic and overseas sites.

They are light modular structures that are quickly manufactured to any 
length and width of choice in multiples of 1020 mm or 1250 mm as to 
the materials standards used, quickly mountable and adaptable to all types 
of all layout plans, dismountable and re-mountable over and over again, 
and resistant to earthquakes and all types of climatic conditions. The eaves 
elevation could be 2500-2800-3000 mm and the building could be one- or 
two-storied according to the requirements. All structural calculations take 
into account the snow load, wind load, seismic information and climatic 
conditions of the erection site of building. For standard manufactures, the 
snow load and snow load are assumed to be 80 Kg/m² and 102 Km/h, 
respectively. Joining and covering members are galvanized sheets, which 
are protected with a coat of powder paint. For internal and external walls, 
sandwich panels are used with both surfaces either from pitched galvanized 
sheets, 0,55 mm in thickness and electrostatic powder painted in color 
Ral 9002 or from cemented flake boards, filled in with EPS (expanded 
polystyrene). They are delivered with the 4+12+4 double-glazed PVC 
frames, steel external doors and wooden panel internal doors fitted, the 
electrical and plumbing equipment installed by using TSE certified Class 1 
materials if so required, provided with the vitrification, fittings, and interior 
and exterior painting, and ready for use. It is possible to use alternative 
materials such as shingles and painted steel sheets on the roof and vinyl 
sidings, textured cement flake boards, etc on facades.

AREAS OF USE
• Office Buildings • Workers And Engineers Dormitories • Sale Offices • 
Wc-Shower and Laundry Buildings • Club, Dining Halls • Small Mosque • 
Service And Administrative Buildings • Police, Military Buildings

ŞANTİYE BİNALARI SITE BUILDINGS
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Bakırköy Metro
İnşaatı Şantiyesi

Prefabrik Yapılar
Ofis
Toplantı Salonu
Mescit
Yatakhane

Yemekhane
Banyo
Tuvalet
Bekçi Kulubesi
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İstanbul Metro İnşaatı 
Merkez Şantiyesi
Prefabrik Yapılar
Ofis
Toplantı Salonu
Mescit
Yatakhane

Yemekhane
Banyo
Tuvalet
Bekçi Kulubesi
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Antalya Yol Şantiyesi
Prefabrik Yapılar

Ofis
Toplantı Salonu
Mescit
Yatakhane

Yemekhane
Banyo
Tuvalet
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Antalya Yol Şantiyesi
Prefabrik Yapılar

Ofis
Toplantı Salonu
Mescit
Yatakhane

Yemekhane
Banyo
Tuvalet

gelecek nereye siz oraya’yawww.orayprefabrik.com20



gelecek nereye siz oraya’ya www.orayprefabrik.com 21



İstanbul Metro
İnşaatı Şantiyesi

Prefabrik Yapılar
Ofis
Yatakhane
Yemekhane

Banyo
Tuvalet
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İstanbul Metro
İnşaatı Şantiyesi
Prefabrik Yapılar

Ofis
Toplantı Salonu
Mescit
Yatakhane

Yemekhane
Banyo
Tuvalet

gelecek nereye siz oraya’yawww.orayprefabrik.com24



gelecek nereye siz oraya’ya www.orayprefabrik.com 25



gelecek nereye siz oraya’yawww.orayprefabrik.com26



Kızılcahamam
Yol Şantiyesi
Prefabrik Yapılar
Ofis
Toplantı Salonu
Mescit
Yatakhane

Yemekhane
Banyo
Tuvalet
Bekçi Kulubesi
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Akyurt Yol 
Şantiyesi
Prefabrik Yapılar
Ofis
Yatakhane
Yemekhane

Banyo
Tuvalet
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Mermer Ocağı 
Şantiyesi
Prefabrik Yapılar
Ofis
Yatakhane
Yemekhane

Banyo
Tuvalet
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KONTEYNER CONTAINER
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Yurtiçi ve Yurtdışı şantiyelerinizdeki ihtiyaçlarınız için, 
ekonomik, hızlı, kaliteli ve esnek çözümler

1,20 x 1,20 m. ‘den başlayarak 3,60 x 12,00 m. ebatlarına 
kadar, demonte ya da montajlı olarak, değişik ölçülerde 
üretilebilen konteynerlerin tüm statik hesapları, kurulacağı 
yerin kar yükü, rüzgâr yükü, deprem bilgileri, iklim şartları ve 
konteynerin ebatları dikkate alınarak yapılmakta ve taşıyıcı 
sistem malzeme kalınlıkarı bu hesaplara göre belirlenmektedir. 
Birleşim ve kapatma elemanları galvanizli sac olup toz boya ile 
koruma altına alınmaktadır. İç ve dış duvarlarda EPS (Ekspanded 
Polistren) dolgulu, her iki yüzeyi 0.55 mm kalınlığında Ral 9002 
renginde elektrostatik toz boyalı, hadveli galvanize sac olan 
sandviç paneller kullanılır. 4+12+4 ısıcamlı PVC doğramaları, 
çelik dış kapıları, ahşap panel iç kapıları takılı, TSE belgeli 1. 
Sınıf malzeme kullanılarak döşenmiş elektrik ve sıhhi tesisatı, 
vitrifiye ve armatürleri mevcut, kullanıma hazır olarak teslim 
edilirler. Modüller yan yana birleşik olarak ya da üst üste 
konularak da kullanılabilir.

• KULLANIM ALANLARI
• Ofisler • Yatakhaneler • Yemekhaneler • Güvenlik Kabinleri
• Wc-Duş Üniteleri • Kumanda Kabinleri

We offer economic, quick, quality and flexible solutions for your 
needs in your domestic and overseas sites.

These containers are manufacturable either assembled or unassembled in 
varying sizes from 1,20x1,20 m to 3,60x12,00 m. All structural calculations 
for containers take into account the snow load, wind load, seismic 
information and climatic conditions of their erection site as well as their size 
and the thickness of bearing system members is determined according to 
such calculations. Joining and covering members are galvanized sheets, 
which are protected with a coat of powder paint. For internal and external 
walls, sandwich panels are used with both surfaces from pitched galvanized 
sheets, 0,55 mm in thickness and electrostatic powder painted in color Ral 
9002, filled in with EPS (expanded polystyrene). They are delivered with 
the 4+12+4 double-glazed PVC frames, steel external doors and wooden 
panel internal doors fitted, the electrical and plumbing equipment installed 
by using TSE certified Class 1 materials, provided with the vitrification and 
fittings, and ready for use. Modules may also be used jointed side by side or 
superimposed on top of each other.

AREAS OF USE
• Offices • Dormitories • Cafeterias • Security Cabins
• Wc-Shower Units • Control Cabins

KONTEYNER CONTAINER
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 Şantiye Konteyner

 Birleşim Konteyner

 WC & Duş Konteyner

 Yaşam Konteyner

 Özel Amaçlı Kabin

 Demonte Konteyner

 Site Container

 Acupe Composition Container

 WC & Shower Container

 Life Container

 Special Purpose Cabinet

 Demountable Container
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PREFABRİK
KONUT

PREFABRICATED
HOUSE
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İstediğiniz ölçü ve mimaride, uygun maliyetlerle, hızlı, 
dayanıklı konut çözümleri

Kullanılan malzeme standartlarına göre, 1200 mm. veya 1250 
mm. nin katları ile, istenen uzunluk ve genişlikte her türlü 
yerleşim planına uyarlanabilen, depreme ve her türlü iklim 
şartlarına dayanıklı, hafif, hızlı üretilen ve hızlı monte edilen 
yapılardır. Saçak yüksekliği ihtiyaca göre 2500-2800-3000 
mm., yapı tek veya 2 katlı olabilir. Tüm statik hesaplar yapının 
kurulacağı yerin kar yükü, rüzgar yükü, deprem bilgileri, iklim 
şartları dikkate alınarak yapılmaktadır. Standart üretimlerde 
kar yükü 80 Kg/m² rüzgar yükü 102 Km/h dir. Birleşim ve 
kapatma elemanları galvanizli sac olup toz boya ile koruma 
altına alınmaktadır. İç ve dış duvarlarda her iki yüzü çimentolu 
yonga levha olan sandviç paneller kullanılır. 4+12+4 ısıcamlı 
PVC doğramaları, çelik dış kapıları, ahşap panel iç kapıları, 
veranda ve pencere korkulukları takılı, istendiği taktirde TSE 
belgeli 1. Sınıf malzeme kullanılarak döşenmiş elektrik ve 
sıhhi tesisatı, vitrifiye ve armatürleri mevcut, iç ve dış boyası 
yapılmış, kullanıma hazır olarak teslim edilirler. Çatıda shingle, 
boyalı sac, cephede vinylsiding, dokulu çimentolu yonga levha 
gibi alternatif malzemeler kullanmak mümkündür.

KULLANIM ALANLARI
• Afet Konutları • Bağ Evleri • Köy Evleri
• İşçi ve Personel Lojmanları • Askeri Lojmanlar

We are at your service with the size and architecture of your 
choice, best costs and solutions of quick and durable housing.
They are light structures that are quickly manufactured to any length and 
width of choice in multiples of 1200 mm or 1250 mm as to the materials 
standards used, quickly mountable and adaptable to all types of all layout 
plans, and resistant to earthquakes and all types of climatic conditions. The 
eaves elevation could be 2500-2800-3000 mm and the building could be 
one- or two-storied according to the requirements. All structural calculations 
take into account the snow load, wind load, seismic information and climatic 
conditions of the erection site of building. For standard manufactures, the 
snow load and snow load are assumed to be 80 Kg/m² and 102 Km/h, 
respectively. Joining and covering members are galvanized sheets, which 
are protected with a coat of powder paint. For internal and external walls, 
sandwich panels with both surfaces from flake boards are used. They are 
delivered with the 4+12+4 double-glazed PVC frames, steel external doors, 
wooden panel internal doors, and porch and window guardrails fitted, the 
electrical and plumbing equipment installed by using TSE certified Class 1 
materials if so required, provided with the vitrification, fittings, and interior 
and exterior painting, and ready for use. It is possible to use alternative 
materials such as shingles and painted steel sheets on the roof and vinyl 
sidings, textured cement flake boards, etc on facades.

AREAS OF USE
• Emergency Housings • Orchard / Village Houses
• Lodges For Workers And Personnel • Military Lodges

PREFABRİK KONUT PREFABRICATED HOUSE
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Hacı Ömer
Köyü Kaman
Prefabrik Konut
Ofis
Yatakhane
Yemekhane

Banyo
Tuvalet
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ÇELİK
YAPILAR

STEEL
STRUCTURES
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Yurtiçi ve Yurtdışı şantiyelerinizdeki ihtiyaçlarınız için, 

ekonomik, hızlı, kaliteli ve esnek çözümler

TS 498 ve TS 648 olmak üzere TSE, DIN, ASTM ve ISO standart 

ve normları tasarımlarımızda referans oluşturmaktadır. Tüm 

statik hesaplar binanın kurulacağı yerin kar yükü, rüzgar yükü, 

deprem bilgileri, iklim şartları dikkate alınarak yapılmaktadır. 

Standart üretimlerde kar yükü 90 Kg/m² rüzgar yükü 70 Km/h 

dir. Taşıyıcı sistem çelik cıvata ve somun bağlantılı olduğundan 

defalarca söküm ve montaja uygundur. Çatı ve cephe kaplama 

malzemesi olarak 0,55 mm. kalınlığında 27/200 formunda 

hadveli trapezoidal galvanize sac veya EPS (Ekspanded Polistren) 

veya poliüretan dolgulu, her iki yüzeyi 0.55 mm kalınlığında Ral 

9002 renginde elektrostatik toz boyalı, hadveli galvanize sac 

kullanılabilir.

KULLANIM ALANLARI

• Şantiye Hangar, Atölye veya Depoları • Üretim Tesisleri

• Helikopter Hangarları • Hayvan Barınakları

• Garajlar • Spor Tesisleri

We offer economic, quick, quality and flexible solutions for your 

needs in your domestic and overseas sites.

In our design work, we refer to the TSE, DIN, ASTM and ISO standards and 

norms, including principally TS 498 and TS 648. All structural calculations 

take into account the snow load, wind load, seismic information and climatic 

conditions of the erection site of building. For standard manufactures, the 

snow load and snow load are assumed to be 90 Kg/m² and 70 Km/h, 

respectively. Since the bearing system is connected with screws and nuts, 

structures are suitable for demounting and remounting over and over again. 

For cladding roofs and facades, either pitched trapezoidal galvanized sheets, 

0,55 mm in thickness, in the form of 27/200 or pitched galvanized sheets, 

with both surfaces 0,55 mm in thickness and electrostatic powder painted 

in color Ral 9002, filled in with EPS (expanded polystyrene) or polyurethane 

may be used.

AREAS OF USE

• Site Hangars, Workshops And Storages • Manufacturing Facilities

• Helicopter Hangars • Animal Shelters • Garages • Sport Facilities

ÇELİK YAPILAR STEEL STRUCTURES
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REFERANSLAR REFERENCES
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Açılım İnşaat
Afet İşleri
Adez Yapı
Ah-Kut İnşaat
Akeli İnşaat
Akgün İnşaat
Akkur Enerji
Alba Sanayi Yapıları A.Ş.
Alemdar Mühendislik
Alfem İnşaat
Alkon İnşaat
Alp İnşaat
Alsar İnşaat
Alson İnşaat
Aras Kargo
Arb İnşaat
Armada İş Merkezi
AISBG Mmc
Anadolu Madencilik
Ankara Emniyet Müdürlüğü
Ankara İnşaat San. A.Ş.
As İnşaat Taah.ltd.şti.
Aselsan
AŞTİ Otobüs İşletmeleri
Atinak İnşaat San.tic.ltd.şti.
Başar Elektrik
Başbakanlık Döner Sermaye
Bayburt Grup
Barutçuoğlu İnşaat
Başkent Elektrik Dağıtım
Bereket Enerji A.Ş.
Bereket Enerji Üretim A.Ş.
Beta Mühendislik
Bezcioğlu İnşaat
Birlik İnşaat
BME Birleşmiş Müteahhitler A.Ş.
Borusan Lojistik A.Ş.
Bs Yatırım A.Ş.

Camkıranlar A.Ş.
Can İnşaat
Canerler İnşaat
Ceylan İnşaat A.Ş.
Çakan İnşaat
Çalık Enerji A.Ş.
Çandıklı Ali Madencilik
Çelebi İnşaat
Çelik Motor A.Ş.
Çimtek A.Ş.
Dedeoğlu İnşaat
Demars İnşaat
Demirören Grup
Dervişoğlu Mermer
Detay Yol Yapım İnşaat
Devlet Demiryolları
Devlet Planlama Teşkilatı
Devlet Hava Meydanlar
Dia Holding
Diy-Mar İnşaat
Doğa İnşaat
Doğan Jeotermal
Eka Adi Ortaklığı
Elitbay İnşaat
Elit Proje
Emek Boru A.Ş.
Ender İnşaat A.Ş.
Enersis A.Ş.
Eral İnşaat
Erc Tünel Yapı İnşaat
Ercihan İnşaat
Erişsan
Ersan İnşaat
Eti Soda Madencilik A.Ş.
Ets Eser İnşaat
Epsilon İnşaat
Fermak İnşaat
Gap Metaş İnşaat

Gama Tekfen Ortaklığı
Gate Barış Global & Güneydoğu 
Havacılık
Gemikaya İnşaat
Genel Kurmay Başkanlığı
Genç İnşaat
Geotem İnşaat
Gökşin İnşaat
Gölkale İnşaat
Gözde İnşaat
Habur Taşımacılık
Havelsan Teknoloji Radar A.Ş.
Haysel İnşaat
Hema Endüstri A.Ş.
İC İçtaş İnşaat A.Ş.
Ilgın İnşaat
İda İnşaat
İlci İnşaat A.Ş.
İnka İnşaat
İsa Bor İnşaat A.Ş.
İsmil İnşaat
Kalyon İnşaat A.Ş.
Kale Makina
Kalemci
Kamacı Yapı İnşaat
Karaca İnşaat
Karadayı İnşaat
Karadeniz Elektrik Ürt. San. A.Ş.
Karkaş İnşaat
Kaya İnşaat
Kayahan İnşaat A.Ş.
Kayseri Ticaret Odası
KC Grup
Kızılırmak İnşaat
Kızılırmak & Duyes İş Ortaklığı
Kiska Yapı ve San. A.Ş.
Knauf İş Yapı Elemanları A.Ş.
Kocamanlar Alüminyum A.Ş.

Koçoğlu İnşaat A.Ş.
Kontaş
Kuzu Grup
Limak İnşaat A.Ş.
Maksomer İnşaat
Maktaş İnşaat
Martaş Uluslar Arası Nak.
Mas İnşaat
Metesan
Metot İnşaat
Mng Holding
Mor Elektrik Enerji A.Ş.
Mutlu İnşaat
Nafiz Doruk İnşaat
Nesce İnşaat Enerji A.Ş.
Neziroğlu Otomotiv
Nida Yemek Hizmetleri
Niyazi Bayramoğlu İnşaat
Nurol İnşaat
Nurşah İnşaat
Onur İnşaat
Optimum İş Merkezi
Orma Uluslar Arası Nakliyat
Öntaş İnşaat
Özada İnşaat
Özden İnşaat
Özgün Yapı San. ve Tic. A.Ş.
Özkarakaya Madencilik
Öztürk İnşaat
Palet İnşaat
Parlak İnşaat
Park Termik A.Ş.
Pasinler İnşaat
Peker İnşaat
Pekiş İnşaat
Pi İnşaat
Rem Mühendislik
Sarıcalar İnşaat

Saygın Makina
Seytaş Makina
Sezgin Mühendislik
Simge Mühendislik
Sistem Elektro Mekanik A.Ş.
Sorgun İnşaat
Sürücüler Mühendislik İnşaat
Star İnşaat A.Ş.
Şimşekler İnşaat
Şura Mühendislik
Temel Tbt İnşaat
Tek Mimarlık
Teknomak A.Ş.
Termiş İnşaat A.Ş.
Titan Makina - Özevin Adi Ort.
Topaktaş İnşaat
Toplu Konut Emlak Pazarlama
Tunceli İl Afet ve Acil Durum Md.
Turkon Mng A.Ş.
Tübitak-Sage Vatan İnşaat
Tümmak Makina
Türkerler İnşaat
Utm İnşaat
Ümka Barış İnşaat
Ünal İnşaat A.Ş.
Vatan İnşaat
veka Alt Yapı İnşaat
vezir İnşaat A.Ş.
Vira Elektrik Üretimn A.Ş.
Yapı-Tek İnşaat
Yayla Grup
Yda İnşaat A.Ş.
Yertek İnşaat
Yılkanur İnşaat
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