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Daima iyilik ve daha iyisi için... 

Hakkımızda About us
Kızılay, 1868 yılından bugüne sunduğu yerleşim ve 

barınma sistemleri çözümleriyle, afetlerden ve 
savaşlardan etkilenen insanlara yardım etmektedir.
Kızılay’ın bu faaliyetlerine düzenli ve süreki kaynak 
sağlamak ve ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla 

2018 yılında Kızılay Yatırım kuruldu.

Bir Kızılay Yatırım iştiraki olan Kızılay Sistem Yapı, 
Kızılay’ın 153 yıl boyunca oluşan barınma deneyimleri, 

yıllar içerisinde geliştirdiği uzmanlığı ve olası tüm 
ihtiyaçları anlama konusundaki yetkinliği ile hem 

ülkemizin afet barınma kapasitesine destek olmak, 
hem de ön üretimli (prefabrik) yapı sektöründe yeni 

nesil çözümleri geliştirmek amacıyla 2019 yılında 
kuruldu.

Kızılay Sistem Yapı, Malatya’daki 37.500 m2’lik kapalı 
alana sahip fabrikasında patentli teknolojileri 

sayesinde başta geniş ürün çeşitliliğine sahip modüler 
yapılar olmak üzere, prefabrik ve hafif çelik gibi farklı 

yapı sistemleri ve uygulamalarını da kullanarak her 
türlü yapı projelerini üretebilmektedir.

Gerektiğinde yerinde üretim yaparak, anahtar teslim 
proje de dahil olmak üzere müşterilerinin

beklentilerini aşarak karşılamaya ve müşterilerine 
değer kazandırmaya odaklanmıştır.

Kızılay Sistem Yapı her zaman “daha iyi” malzeme, 
“daha iyi” tasarım, “daha iyi” mühendislik, “daha iyi” 

işçilik, “daha iyi” hizmet ve “daha iyi” fiyat 
politikasıyla gücünü “daima iyilik”ten alıyor.

Siz de en iyisi “daha iyi”sini seçin ve bu iyilik 
hareketinin bir parçası olun.
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For Constant Benevolence And For The Better…

Since 1868, Kızılay has been helping people affected by
disasters and wars with its settlement and sheltering systems. 
To produce regular and constant resources for these aid 
activities of Kızılay and to come up with solutions to its needs, 
Kızılay Investment was established in 2018.

With its expertise developed over the years and its competence in 
understanding all possible needs, Kızılay System Building, a 
subsidiary of Kızılay Investment, established in 2019, 
aims to support our country’s post-disaster sheltering capacity 
and to support the new generation solutions in the 
pre-manufactured (prefabricated) buildings industry with 
Kızılay's 153 years of sheltering experience.

Using its patented technologies, Kızılay System Building 
completes all sorts of building projects – mainly quite diverse 
modular buildings – by utilizing both different building systems and 
implementations such as prefabricated and light steel at its 37,500 
square meters closed area of factory in Malatya.

By making on-site production when necessary, including 
turnkey projects, Kızılay System Building focuses on exceeding 
expectations and adding value to their customers.

Kızılay System Building derives its strength from “constant 
benevolence” by always aiming for “better” materials, “better” 
design, “better” engineering, “better” craftsmanship, “better” 
service, and “better” price policy. Transferring its entire revenue 
yielded from that strength to Kızılay’s humanitarian aid activi-
ties, it brings “constant benevolence” to the industry and the 
society.

Better choose what’s “better” and become part of this
benevolence movement.



A subsidiary of Kızılay Investment, Kızılay System Building’s strength is rooted in the experience of Kızılay, 

a member of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) and an institution 

which fully understands sheltering system needs and expectations since 1868. Kızılay Sistem Building works 

for Kızılay’s benevolence movement and transfers all income to the humanitarian aid activities.

Kızılay Yatırım iştiraki olan Kızılay Sistem Yapı, IFRC (Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu) üyesi 

olan ve 1868 yılından beri barınma sistemleri konusunda ihtiyaçları ve beklentileri en iyi şekilde anlayan 

Kızılay’ın tecrübesinden güç alır. Kızılay Derneği’nin iyilik hareketi için çalışarak tüm gelirleri derneğin insani 

yardım faaliyetlerine aktarıp iyiliğe güç verir.

Solid solutions creating benevolence…

İyiliğe Dönüşen Güçlü Çözümler...
Kızılay Sistem Yapı
Malatya üretim tesisi, ofis ve sosyal donatı binaları.
Malatya - Türkiye
Kızılay System Building
Malatya production facility, office and social facility buildings
Malatya – Turkey
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Rakamlarla Sistem Yapı

• Toplam 580.000 m2 arazi üzerine kurulu üretim üssü  

• Toplam 37.500 m2 kapalı alana sahip tesis

• 6 holde farklı ürün gruplarının seri üretimi

• Yıllık 1 milyon m2 hafif çelik ve ön üretimli (prefabrik) 
 yapı üretim kapasitesi

• Yıllık 72.000 adet konteyner üretim kapasitesi

• Kara yolu, demir yolu ve deniz yolu taşımacılığına yakın lokasyon

• %100 yerli üretim ve yerli yazılım 

• Yatay mimarinin ülkemizdeki gelişimi için oluşturulmuş 
 en büyük tesislerden birisi

• Hafif çelik yapı olarak dizayn ve inşa edilmiş olan idari ofis ve 
 sosyal donatı binalarına sahip örnek tesis

• Yeşil bina sertifikasına sahip tesis

TS EN 1090-1 A1 CE Certificate

TS EN 10162 CE Certificate for Steel Profiles

TS EN ISO 9001:2015 Quality Management System 

TS EN 14001:2015 Environment Management System 

TS EN 45001:2018 Occupational Safety and Health System

TS 13577 Service Adequacy Certificate (SAC)

Kızılay System Building Key Facts and Figures
 
• Sistem Building boasts a 580,000 m2 production facility in Malatya which allows for new   

 investments and a giant open storage area

• Kızılay System Building Production Facility has a 37,500 m2 area of closed space 

• The production facility consists of 6 halls where different products can be

 produced at the same time

• Annual production capacity of 1 million m2 of light steel and pre-manufactured 

 (prefabricated) buildings

• Annual production capacity of 72,000 containers

• Advantageous location and infrastructure in the proximity of highways, 

 railways and seaways

• Production with fully automated machines equipped with 100% local production and   

 national software and with special apparatuses allowing for flexibility in production

• One of the biggest facilities established for the development of horizontal 

 architecture in our country

• Exemplary facility with administrative office and social facilities designed and built as 

 light steel structures

• Has green building certificate  
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Çözümlerimiz

MODÜLER YAŞAM ALANLARI
Barınma ihtiyaçlarının kısa sürede karşılanmasını sağlayan, 

hızlı üretilebilen ve uygulanabilen ön belirli ve standart hacim 

ve boyutlarda üretilen, tamamı fabrikada gruplanan, demonte 

veya monte olarak sunulan ön üretimli yaşam alanı çözümleridir.

Tekrar tekrar demonte edilerek kurulabilen, hem tekil hem de 

oldukça kolay birleşimli bütünsel alanlar sağlayan modüler 

yaşam alanları; şantiye binası, sosyal tesis, hastane, okul, ofis, 

yemekhane, yatakhane ve afet barınma konutları gibi kurumsal 

veya kamusal çeşitli ihtiyaçlarda en uygun çözüm olabilmektedir. 

Üstelik her coğrafi koşula ve iklim şartına göre üretilebilir. 

Kızılay Sistem Yapı, aynı üretim hatlarında standardizasyonu 

sağlayarak özel ölçülere göre yapı üretebilir; tek katlı veya 

yatay mimariye uygun katlı bina çözümleri sunabilir. Her geçen 

gün daha fazla müşteri, pratik özellikleri, uygun maliyetleri ve 

hızlı çözüm olması nedeniyle ön üretimli yaşam alanlarını 

tercih etmektedir.

Modular Living Spaces

MODÜLER YAŞAM ALANLARI

MODULAR LIVING AREAS
Modular living areas are pre-manufactured living area 

solutions, which rapidly meet sheltering needs that are 

produced and installed quickly in predetermined standard 

volumes and sizes and are all grouped in the factory and 

offered as mounted or demounted.

Modular living areas, which can be repeatedly demounted and 

installed, offer holistic spaces that are both singular and easy to 

assamble. It can be the most suitable solution for various institutional 

or public needs such as construction sites, social facilities, hospitals, 

schools, offices, dining halls, dormitories and disaster shelters.

Moreover, modular living areas can be produced in line with any 

geographical and climate conditions. Kızılay System Building can 

produce structures according to specific dimensions by ensuring 

standardization in the same production lines. It can offer 

single-story or multiple-story building solutions suitable for 

horizontal architecture. More and more customers prefer 

pre-production living spaces due to their practical features, 

reasonable price and fast solution.
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Çözümlerimiz

HAFİF ÇELİK YAPI SİSTEMLERİ
Hafif çelik yapı sistemi; ince cidarlı galvaniz kaplama hafif 

çelik taşıyıcı profillerden oluşan, kafes sistem ile yükü 

mükemmel bir şekilde dağıtan bağlantı ve birleşimleri 

cıvatalı sistemle yapılan böylelikle paslanmanın önüne 

geçilen, özellikle gelişmiş ülkelerde oldukça yaygın olan, 

güvenli, daha uzun ömürlü, kullanışlı her türlü iklim ve 

zemin koşullarına uyan, hızlı teslim edilen, enerji verimli ve 

çevreci binalar sunmaktadır.

Deprem dayanımı söz konusu olduğunda, hafif çelik 

yapılar betonarme yapılara kıyasla hafif ve esnek yapıları 

sayesinde daha fazla tercih edilmektedir.

Hafif çelik yapılar ile konut, okul, hastane, konferans 

salonu, çok katlı ofis, depo, yurt, otel gibi farklı kullanım 

alanlarında, yaşam alanı ölçüsü olarak değişik seçenekler 

sunulmaktadır.

Light Gauge Steel Solutions

5

LIGHT STEEL BUILDING SYSTEMS

Our Products

Light steel building systems are formed with thin-walled 

and galvanized light steel bearing profiles as well as 

bolt-system connecting and melting points, which 

distribute the weight perfectly and prevent rusting. Quite 

popular in developed countries in particular, these systems 

offer safe, long-lasting, practical, quickly delivered, energy 

efficient and environmentally-friendly buildings, which work 

for all climate and terrain conditions.

When it comes to earthquake resistance, light steel 

buildings are preferred over reinforced concrete ones due 

to their light and flexible structures.

With light steel buildings, several options with various living 

space sizes are offered in different usage areas such as 

housing, schools, hospitals, conference halls, multiple-story 

offices, storage houses, dormitories and hotels.

HAFİF ÇELİK YAPI SİSTEMLERİ



Konteyner
Container

Konteyner Modülleri
Container Modules

Modüler Yapı Çözümlerimiz
Modular Building Solutions
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Modüler
Yaşam Alanları

Modular Living Spaces
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Konteyner Taşıma Örneği:
10 adet standart demonte konteynerı 
tek tır ile taşıma

Container Transportation Example:
10 standard demounted containers 
transported on a single rig

Konteyner Taşıma Örneği:
10 adet standart demonte konteyner. 
ISO konteyner ile taşıma

Container Transportation Example:
10 pieces of standard demounted. 
Container in a single transporter

Hafif Çelik Şase

Light Steel Chassis 

Konteyner
Container
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Faydalı Model Belgeli Özel Tasarım 
Köşe Küpleri ile Yüksek Dayanım 

Hatasız Kolay Montaj İmkanı

High Strength, Faultless and Easy
Assembly with Special Design Corner

Cubes which has Utility Model Certificate

Maximum Water Insulation thanks
to the Seam Roof System

Kenet Çatı Sistemi Sayesinde 
Maksimum Su İzolasyonu

Durable Construction (Boğaziçi 
University Strength Test Approved)

Dayanıklı Yapı (Boğaziçi Üniversitesi'nden 
DayanımTesti Onaylı)

Metal paneling option 
on ceiling covering

Tavan kaplamasında 
metal lambri seçeneği

3
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Bolted, demountable, galvanized 
complete light steel chassis and profiles 

Civatalı demonte edilebilir, galvanizli 
komple hafif çelik şase ve ara kayıtlar

6 7

60-120 Mikron Tam Otomatik 
Makinelerde Hatasız Boya

Faultless Paint between 60-120 Micron 
thickness with Fully Automatic Machines

Güçlendirilmiş Yüksek Mukavemetli 
Paslanmaya Karşı Dirençli Kaynaksız 

Galvaniz Şase S 350 Tip Çelik Kullanımı

Reinforced, High Strength, Corrosion Resistant, 
Weldless, Galvanized Chassis, 

Use of S 350 Type Steel
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MUTFAK MODÜLÜ
KITCHEN MODULE

MK

WC MODÜLÜ
WC MODULE

WC

Konteyner Modüller
Container Modules



WC / MUTFAK MODÜLÜ
WC / KITCHEN MODULE

WCM

TERAS MODÜLÜ
TERRACE MODULE

T
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MERDİVEN MODÜLÜ
STAIRS MODULE

ME

S MODÜLÜ
S MODULE

S

Konteyner Modüller
Container Modules
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2S MODÜLÜ
2S MODULE

2S

M MODÜLÜ
M MODULE

M
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Konteyner Modüllerimiz ile
Siz Hayal Edin, Biz Gerçekleştirelim...
With Our Container Modules
You Dream, We Make it Happen...



Klasik Problemlere Karşı
Geliştirdiğimiz Çözümlerimiz

Our Solutions for Classical Problems

Çok yaygın olan ıslak zemin sorunları fabrika içi standardize 
edilmiş modül üretimi ile giderilmiştir.

The very common issue of wet floor has been eliminated with 
intra-factory standardized module production.

Tasarım zafiyetleri sebebi ile tekrar tekrar kullanımı sınırlı olan 
çözümler FMEA tasarımı ile iyileştirilmiştir.

Products, which offer limited repeated usage due to
shortcomings in design, have been ameliorated with FMEA design.

Mülteci yerleşkesi gibi yerleşkelerdeki sıkışıklık ve mahremiyet 
sorunu UNHRC, SPHERE ve IFRC standartları ile özel tasarlanmış 
yerleşim planı ve mimari tasarım ile çözülmüştür.

The problem of tight space and lack of privacy in compounds 
such as refugee compounds has been eliminated with a 
settlement plan and architectural design drafted according to 
UNHCR, SPHERE and IFRC standards.

Tamir edilebilirliği zor olan çözümler FMEA tasarımı ile daha 
kolay tamir edilebilir hale getirilmiştir.

Products, which are difficult to repair, have been rendered easier to 
repair with FMEA design.

Sektördeki kontrolsüzlük sebebi ile düşük dayanıma sahip olan 
çözümler S350 tip çelik malzeme kullanımı ve statik olarak 
güçlü tasarım ile giderilmiştir.

Products, which are low-durable due to lack of control in the industry, 
have been strengthened with S350-type steel material and 
statically-strong design.

Daha hızlı ve daha esnek büyüyebilme ve genişleme
sağlanmıştır.

Faster and more flexible growth and expansion has been 
achieved.

Amaca yönelik çözümler ile modüllerin kullanım kolaylığı 
artırılmıştır.

Modules’ ease of use has been increased with
purpose-oriented solutions.

Kontrol zafiyeti sebebi ile problemli olabilecek birleşim 
detayları kapsamlı mühendislik ile iyileştirilmiştir.

Joint details, which could pose problems due to lack of control, 
have been ameliorated with extensive engineering.

Kalıplaşmış tasarımlar UNCHR, UNHRC, SPHERE ve IFRC 
standartları ile iyileştirilmiştir.

Conventional designs have been ameliorated with UNHCR, 
SPHERE and IFRC standards. 

Çok yaygın olan çatı su izolasyonu sorunu kenet çatı sistemi 
ile giderilmiştir.

The very common issue of roof isolation has been eliminated 
with the standing seam roof system.

Kontrolü zor olan izolasyon sorunu onaylı malzeme kullanımı 
ve kalite kontrol ile çözülmüştür.

The challenging issue of isolation has been eliminated with the 
usage of approved materials, and quality control.
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Mülteci Kampları 
Refugee Camps 

Modular Building Solutions 

Standart modüllerden oluşan Mülteci Kampları, Kızılay’ın insan onurunu koruma misyonunu hayata geçiren, tüm tasarımı 
titizlikle yapılmış ve kampta kalan ailelerin hem insani hem de sosyal ihtiyaçlarının düşünüldüğü ve hayata geçirildiği 
yerleşkelerdir. Kızılay’ın deneyimleri birçok kampta yapılan FMEA analizleriyle birçok yerleşkede ve kamplarda yapılan 
analizlerle aşağıdaki sorunların modüler yapılarda en fazla karşılaşılan sorunlar olduğu belirlenmiş ve yeni tasarımlarla 
tamamıyla çözülmüştür. Sırt sırta vermiş modül yerleşimi ve modüllerin giriş çıkışlarının aksi yönlerde olması sayesinde 
aileler direkt birbirlerinin görüş alanı içerisinde olmaz. Veranda sayesinde modül önünde açık havada vakit geçirilebilir, 
üst katlardaki teras ve balkonlarla açık hava hissi alınması sağlanır. Standart modüllerden oluşan bu modüler yapılar yine ısı 
izolasyonu, su izolasyonu, ses izolasyonu gibi üstün özellikleri sayesinde hem konforlu hem de dayanıklı bir yapı sistemi sunar.

Composed of standard modules, Refugee Camps are meticulously designed compounds, where Kızılay’s mission of preserving human 
dignity is fulfilled and resident families’ humanitarian and social needs are considered and met. The experience Kızılay has gained over the 
years as well as FMEA analyses conducted at many camps and various analyses carried out in many compounds and camps have helped 
determine that the problems listed above are the most common ones experienced at modular buildings, making the solution of the said 
problems possible through new designs. Thanks to back to back module placement and the opposite direction of module entrance and 
exit, families are outside each other’s direct field of vision. The veranda allows for residents to spend time in the open air, whereas terraces 
and balconies on the upper floors create an outdoor feeling. Formed of standard modules, these modular buildings offer a building 
system that is both comfortable and durable thanks to their leading-edge qualities when it comes to heat isolation, water isolation and 
sound isolation.

UNHRC
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları
Konseyi Yüksek Komiserliği 

Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights

SPHERE
İnsani Yardım Sözleşmesi ve
Asgari Standartları
Humanitarian Charter and Minimum
Standards in Disaster Response

IFRC-SRU
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay
Federasyonu Dernekleri -
Barınma Araştırma Birimi
International Federation of the Red
Cross and Red Crescent
Societies – Shelter Research Unit

16

MODÜLER YAPI
ÇÖZÜMLERİMİZ



UNHRC
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları
Konseyi Yüksek Komiserliği 

Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights

SPHERE
İnsani Yardım Sözleşmesi ve
Asgari Standartları
Humanitarian Charter and Minimum
Standards in Disaster Response

IFRC-SRU
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay
Federasyonu Dernekleri -
Barınma Araştırma Birimi
International Federation of the Red
Cross and Red Crescent
Societies – Shelter Research Unit

Modüler Yapı
Çözümlerimiz

Modular Building Solutions 

Geçici Afet Yerleşkeleri
Temporary Disaster Compounds

Kızılay’ın önceliği olan bir diğer konu da afet sonrası yaşamsal ihtiyaçların 

karşılanmasıdır. Geçici Afet Yerleşkeleri, Kızılay’ın yıllardır biriktirmiş 

olduğu afet yardım tecrübesi ile tasarım ve mühendislik gücünün 

birleşiminden oluşan, insan onurunu koruyan ve afet sonrası afetzedelerin 

ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayan yeni nesil yerleşkelerden oluşur. 

Yet another priority of Kızılay is to meet the vital needs in a post-disaster 

environment. Temporary Disaster Compounds are composed of new 

generation compounds, which preserve human dignity and exceedingly meet 

victims’ needs after disasters – a result of the combination of Kızılay’s years-long 

disaster response experience and its strength in design and engineering.
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Afet Koordinasyon ve Acil Müdahale Modülleri
Disaster Coordination And Emergency Response Modules

-
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Modüler Yapı
Çözümlerimiz
Modular Building Solutions 



Modüler Hastane Yerleşkeleri
Modular Hospital Compounds

Kızılay’ın sağlık sektöründe uzun yıllardır biriktirmiş olduğu tecrübesi ile tasarım ve 
mühendislik gücü, Modüler Hastane Yerleşkelerinde bir araya gelmiştir. 1000 yataklı hastane 
kapasitesinde, her türlü tıbbi teçhizata sahip ve tüm sağlık branşlarını içerisinde 
barındırabilen, tam teşekküllü hastanelerden oluşan yerleşkeler, kısa sürede kurulup 
faaliyete geçebilmektedir. 

Modüler Hastane Yerleşkeleri tüm uluslararası sertifikasyonlara sahip, Dünya Sağlık 
Örgütü pandemi hastaneleri standartlarını karşılayan, atık yönetimi standartlarına uygun, insan 
ve araç giriş çıkışları optimum düzeyde tasarlanmış projelerdir.

Modular Hospital Compounds combine Kızılay’s vast experience in the health industry and its strength in 
design and engineering. Composed of full-fledged hospitals with 1000 bedspace and all sorts of medical 
equipment as well as all health departments, the compounds can be assembled quickly to get up and running.

Modular Hospital Compounds projects hold all international certificates, meet World Health Organization’s 
pandemic hospital standards, comply with waste management standards, and operate with optimally-designed 
human and vehicle traffic.
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Modüler Yapı
Çözümlerimiz

Modular Building Solutions 



Sahra Hastanesi
Field Hospital

-
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Modüler Yapı
Çözümlerimiz
Modular Building Solutions 
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Şantiye Yerleşkeleri
Construction Site Compounds

Şantiye Yerleşkeleri, dünyanın neresinde, ne büyüklükte bir 

proje olursa olsun, proje tipi ve lokasyonu fark etmeksizin, proje 

başlangıcından bitimine kadar gerekli tüm standartları yerine 

getiren, şantiye ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayabilen, şantiyede 

işlerin devamlılığını sağlayan, yüksek tasarım, mühendislik, 

malzeme ve işçilik kalitesine sahip yerleşkelerdir.

Construction site compounds meet all standards from the beginning 

until the end of a project regardless of area, size, type or location, 

exceedingly meet worksite needs, ensure labor continuity at the 

construction site and are of high quality in terms of design, 

engineering, materials and craftsmanship.
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Modüler Yapı
Çözümlerimiz

Modular Building Solutions 



Kan Bağış Noktaları
Blood Donation Centers

-

Acil Yardım İstasyonları
Emergency Aid Stations
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Modüler Yapı
Çözümlerimiz
Modular Building Solutions 



Balistik Üniteler
Ballistic Units

-

Askeri Yerleşkeler
Military Camps
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Modüler Yapı
Çözümlerimiz

Modular Building Solutions 



Showroom - Ofis Binaları
Showroom - Office Buildings

Muhtarlık Binaları
Neighborhood Headman Buildings
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Modüler Yapı
Çözümlerimiz
Modular Building Solutions 



Wc - Duş Modülleri
Wc - Shower Units

-

Taksi Durakları
Taxi Stations
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Modüler Yapı
Çözümlerimiz

Modular Building Solutions 
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Hafif Çelik
Çözümler
Light Gauge Steel Solutions
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-

Toplu Konut Projeleri 
Mass Housing Projects

Kızılay Sistem Yapı Malatya İdari Ofis Binaları
Kızılay System Building Malatya Administrative Office Buildings

Depo - Hangar
Binaları

Warehouse - Hangar Buildings

Hafif Çelik
Çözümlerimiz
Light Gauge Steel Solutions
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Okul - Yurt Yerleşkeleri
School - Dormitory Buildings

Hafif Çelik
Çözümlerimiz

Light Gauge Steel Solutions
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Ekoköy
Ecologial Village

KONSEPT PROJELER
Concept Projects
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Konsept
Projeler

Concept Projects

Tiny House
Mini House



Uyku Modülleri
Sleep Modules

-

Banyo Modülleri - Podları 
Bathroom modules-pods

Konsept
Projeler
Concept Projects
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ÜRÜN GRUPLARI PRODUCT GROUPS

YAPI SİSTEMLERİ
BUILDING SYSTEMS

MODÜLER SİSTEM
MODULAR SYSTEM

HAFİF ÇELİK SİSTEM
LIGHT GAUGE STEEL

SYSTEM

HAFİF ÇELİK 
GİYDİRME SİSTEM

LIGHT GAUGE STEEL
CLADDING SYSTEM

SANDVİÇ PANEL
SİSTEM

SANDWICH PANEL
SYSTEM

PANEL GİYDİRME
SİSTEM

PANEL CLADDING
SYSTEM

KOMPOZİT SİSTEM
COMPOSITE SYSTEM

Polimerik Esaslı/Polimeric Based
Çimento Esaslı/Cement Based

Geri Dönüşüm Esaslı
Recycling Based

Ahşap Esaslı/Wooden Based

KONUTLAR
HOUSING

Bireysel Konutlar
Residential Housing

Toplu Konutlar
Mass Housing

Sosyal Konutlar
Social Housing

KAMP
CAMP

OKUL & YURT
SCHOOL &

DORMITORY

SAĞLIK
HEALTH

ÖZEL ÜRÜNLER
SPECIAL PRODUCTS

KONSEPT
PROJELER

CONCEPT PROJECTS

TİCARİ
PROJELER
COMMERCIAL

PROJECT

Şantiye Yerleşkesi
Construction Site

Buildings

Afet Yerleşkesi
Disaster Settlements

Mülteci Yerleşkesi
Refugee Camps

Askeri Kamp
Yerleşkesi

Military Base Camps

Turistik Yerleşkesi
Touristic Settlements

Okul Binası
School Buildings

Yurt Binası
Dormitory Buildings

Sosyal Tesis
Social Facility Buildings

Spor Tesisi
Sport Facilities

Kütüphaneler
Library Buildings

Pandemi Hastaneleri
Pandemic Hospitals

Sahra Hastaneleri
Field Hospitals

Kan Merkezi
Blood Donation

Centers

112 Acil Servis
İstasyonları

Emergency Aid
Stations

Revirler
Infirmaries

Laboratuvarlar
Laboratories

Gezici Medikal Üniteler
Mobile Medical Units

Balistik Üniteler
Ballistic Units

Taksi Durakları
Taxi Stations

Muhtarlık Binaları
Neighborhood

Headman Buildings

Şube Binaları
Branch Buildings

Tuvalet/Banyo Üniteleri
Toilet/Bathroom Units

Showroom/Ofis Binaları
Showroom/O�ce

Buildings

Market Binası
Market/Shop Buildings

Banyo Podları
Bathroom Pods

Tiny House

Ekoköy Yerleşkesi
Ecovillage
Settlement

Fabrika Yapıları
Production Facilities/

Factories

Hangarlar
Hangar Buildings

Lojistik Merkezleri
Logistic Centers

İş Merkezleri
Business Centers



Kızılay Çadır&Tekstil
Kızılay Tent and Textile

Kızılay Sağlık
Kızılay Health

Kızılay Bakım
Kızılay Care

Kızılay Gayrimenkul ve
Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi

Kızılay Real Estate and Private Equity
Asset Management

Kızılay Sosyal Danışmanlık
Kızılay Social Consultancy

Kızılay İçecek
Kızılay Beverage

Kızılay Kültür Sanat
Kızılay Art and Culture

Kızılay Lojistik
Kızılay Logistics

GENEL MERKEZ / HEAD OFFICE
Balabanağa Mah. Büyük Reşitpaşa Cad. No:12 34134 

Fatih / İstanbul

Tel : 0 (212) 263 18 85 / 0 (212) 263 18 86

KIZILAY SİSTEM YAPI MALATYA ÜRETİM ÜSSÜ
Kuyulu Mahallesi Karagöz 1. Kümeevler

No:18 Yeşilyurt / MALATYA 

www.kizilaysistemyapi.com.tr
info@kizilaysistemyapi.com.tr

kizilaysistemyapi


