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30 yılı aşkın tecrübeye sahip yönetim 
kadrosu ve uzman teknik ekibi ile, prefabrik 
panel binalar, konteynerler, ön tasarımlı çelik 
binalar ve hafif çelik yapıların tasarımı, üretimi 
ve montajı konularında faaliyet göstermekte 
olup, 50.000 m2 arazi üzerine kurulu, 
15.000 m2 kapalı alanı bulunan, tam otomatik 
CNC üretim hatları ve son teknoloji makine 
ve ekipmanlarla donatılmış yüksek üretim 
kapasitesine sahip ISO sertifikalı tesislerinde 
20’den fazla ülkeye ve 4 kıtaya ihracat 
yapmakta, prefabrik kamp tesisleri, şantiye 

binaları, endüstriyel yapılar ve kalıcı binaların 
anahtar teslim kurulumuna yönelik kaliteli, 
hızlı ve ekonomik çözümler sunmaktadır. 
KL YAPI çevreye ve insana duyarlı bakış açısı, 
yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımının yanısıra satış 
sonrası sunduğu destek ile sınırsız müşteri 
memnuniyetini esas almakta, geniş ürün ve 
hizmet yelpazesi, 200’ün üzerinde başarı ile 
tamamlanmış proje ve 1.000.000 m2 üzerinde 
iş bitirmesi ile sektörün güvenilir ve lider 
markalarından biri olarak konumlanmaktadır.

HAKKIMIZDA
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faaliyet

yürütülen ülke

4
faaliyet
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Kırıkkale Keskin Organize Sanayi Bölgesi'nde 
toplam 50.000 m2 alan üzerine kurulu 
tesislerimizde, 15.000 m2 kapalı alan sahip 
üretim tesislerimiz, 15.000 m2 montaj ve 

yükleme alanımız, 10.000 m2 depolarımız, 
1.500 m2 ofislerimiz , 5.000 m2 sergi alanımız 
ve 2.500 m2 sosyal tesislerimiz yer almaktadır.

ÜRETİM
TESİSLERİ
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40.000
m2 / ay

Prefabrik Panel Binalar

2.500
adet / ay

Prefabrik Konteynerler

50.000
m2 / ay

Hafif Çelik Binalar

1.500
ton / ay

Ön Tasarımlı Çelik Binalar

Üretim Kapasitesi
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ÜRETİM
TESİSLERİ
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KL YAPI
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ÜRETİM
TESİSLERİ



KL YAPI
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CNC Profil Çekme Hattı (2 mm)
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ÜRETİM
TESİSLERİ



CNC Profil Çekme Hattı (4 mm)

KL YAPI

11



CNC Hidrolik Giyotin Makas (8 m)

CNC Hidrolik Giyotin Makas (4 m)
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ÜRETİM
TESİSLERİ



CNC Hidrolik Abkant Pres (8 m)

CNC Hidrolik Abkant Pres (4 m)

KL YAPI
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CNC Profil Kesme / Delme / İşleme Hattı (3 eksenli)
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ÜRETİM
TESİSLERİ



Eksantrik Pres

CNC Taşyünü Kompozit Panel Üretim Hattı

KL YAPI
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Açılı Şerit Testere

CNC Plazma Kesim Tezgahı
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ÜRETİM
TESİSLERİ



KL YAPI

Elektrostatik Toz Boya Hattı
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Yaş Boya Kabini



Öncelikli hedefimiz, müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına özel mühendislik çözümleri 
sunmak, projeleri zamanında ve bütçesinde 
tamamlamak ve mükemmel bir satış sonrası 
hizmeti vermektir.

 � İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği 

 � Etik İlkeler 

 � Sürdürülebilirlik 
 

 � İnovasyon 

 � Kalite Anlayışı 

 � Ürün ve Hizmet 
Çeşitliliği 

 � Bağlılık 

 � Ekip Çalışması

MİSYON, VİZYON
VE DEĞERLER
Misyonumuz

Değerlerimiz

Vizyonumuz
Müşterilerimizin projeye özgü tüm ihtiyaçlarını 
karşılayan, yenilikçi mühendislik çözümleriyle 
en yüksek kalitede ürün ve hizmetler sunan, 
sektöründe lider bir üretici firma olabilmek 
için sürekli çalışıyoruz.
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KL YAPI Farkı
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� KL YAPI, müşterilerinin ihtiyaçlarına özel, 
anahtar teslimi inşaat çözümleri sunarak, 
projeleri zamanında ve bütçesinde 
tamamlamayı, uzun garanti süresi ve 
bakım hizmeti ile birlikte mükemmel bir 
satış sonrası hizmeti vermeyi amaçlar.

� KL YAPI, tesislerinde son iki yıldır üst üste 
herhangi bir zaman kayıplı iş kazası 
yaşanmadığı için, sektörünün en iyi işçi 
sağlığı ve iş güvenliği kayıtlarından birini 
elde etmiş ve bu başarısını uluslararası 
sertifikalarla belgelendirmiştir. 

� KL YAPI, son teknoloji makineler, 
ekipmanlar ve tam otomatik CNC üretim 
hatları kullanarak endüstri standartlarının 
üzerinde ürünler ve yüksek imalat 
kapasitesi ile birlikte esnek tasarım 
seçenekleri ve yenilikçi çözümler sunar.

� KL YAPI, sahip olduğu engin tecrübesiyle, 
zorlu iklim koşulları, coğrafi ve bölgesel 
güçlüklerin üstesinden gelmeyi bilen, 
üstlendiği tüm projeleri zamanında 
ve başarıyla tamamlayan, müşteri 
memnuniyeti konusunda sektörün en 
güvenilir markalarından biri olarak 
konumlanmıştır.

� KL YAPI, karbon ayak izini asgari düzeye 
indirmek için yeniden kullanılabilirliğe, 
kısa kurulum sürelerine ve geri dönüşüme 
önem vererek sürdürülebilir bir doğa 
ve çevre için optimum çözümler sunar. 

� KL YAPI, elektrik, mekanik ve 
enstrümantasyon sistemleri entegre 
edilmiş mühendislik, imalat, nakliye, 
montaj, altyapı ve inşaat hizmetlerini 
içeren anahtar teslimi çözümler sunar.

� KL YAPI, uluslararası bir şirket olarak 
yurtdışı projelerinde bölge halkını aktif 
olarak destekler, yerel personele eğitim 
ve iş olanakları sağlar.

� KL YAPI, mühendislik, satın alma, imalat, 
lojistik ve inşaat ekipleriyle birlikte tüm 
teknik detayları ve malzeme seçimlerini 
müşterinin ihtiyaçlarına göre belirler ve 
mükemmel bir sonuç için projenin her 
aşamasında kapsamlı çözümler sunar. 

� KL YAPI, uluslararası projelerde 30 yılı 
aşkın tecrübeye sahip mühendislik ve 
yönetim kadrosuyla, tasarım, mühendislik, 
imalat ve inşaat alanlarında rakipsiz bir 
uzmanlık ve esnek çözümler sunar.



ISO prosedürleri ve kuralları doğrultusunda 
periyodik olarak denetlenen üretim 
tesislerimiz, çalışanlarımıza yönelik sürekli 
eğitim programlarımız ve hassas kalite kontrol 
süreçlerimizle, müşterilerimize her zaman 
aynı kalitede ürün ve hizmet verebilmek için 
sürekli çalışıyoruz.

� Yaralanmaların ve hastalıkların önlenmesi, 
tüm çalışanlarımızın sağlıklı olmalarının 
ve kendilerini iyi hissetmelerinin teşvik 
edilmesi.

� İlgili tüm işçi sağlığı ve iş güvenliği 
kurallarına, mevzuatlarına ve 
uygulamalarına tam uyum ve bağlılık.

� Politika, prosedür ve emniyetli çalışma 
sistemlerimizin düzenli bir şekilde 
gözden geçirilerek, belirlenen amaç ve 
hedeflerimizin sürekli geliştirilmesi.

� İş kazalarını en aza indirgemek için sağlık 
ve güvenlik riskleri değerlendirilmesi, 
ölçülmesi, kaydedilmesi ve çalışanlara 
aktarılması.

� Tüm çalışanlara işçi sağlığı ve iş güvenliği 
bilincinin kazandırılması, işçi sağlığı ve iş 
güvenliği kurallarının yapılan tüm işlerde 
birincil öncelikli olarak uygulanması.

� Eğitim programları ve etkili iletişim 
araçlarıyla, çalışanların işçi sağlığı ve iş 
güvenliği ile ilgili yapılan faaliyetlere etkin 
katılımının sağlanması.

POLİTİKALAR
Kalite Politikası

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikası
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Sertifikalar

Çevre Politikası
Uzun vadeli hedeflerimizi ve sürdürülebilirlik 
politikamızı önemsiyor, insana ve doğaya 
duyarlı bir bakış açısıyla, çevresel 
performansımızı geliştirmek için sürekli 
çalışıyoruz.

ISO 9001-2008 ISO 14001-2005 ISO 18001-2008
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SEKTÖRLER
Enerji İnşaat

Afet ve
İnsani Yardım Eğitim
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Endüstriyel Askeriye

Konut
Sağlık ve 

Konaklama
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Prefabrik panel binalar, gelişmiş mühendislik çözümleri, 
yüksek üretim teknolojileri, sınırsız müşteri memnuniyeti ve 
satış sonrası destek hizmetiyle enerji, askeriye ve inşaat 
sektörünün her türlü geçici ve kalıcı bina ihtiyaçlarını karşılar. 
Asgari 15 yıllık kullanım ömrüne sahip prefabrik panel 
binalar tek, çift veya üç katlı olarak tasarlanabilir. Prefabrik 
binalar, basit bir beton temel veya saha işlerini asgariye 
indirmek için prefabrik zemin (şase) üzerine monte 
edilir. Geçici kamp yapılarına daha estetik bir görünüm 
kazandırmak amacıyla prefabrik panel binalarda hem dış 
cephe hem de çatı için farklı renk ve kaplama seçenekleri 
uygulanabilir.

Prefabrik konteynerler, kurulu ve demonte tasarım ve üretim 
seçenekleri, kolay taşınabilme ve yeniden kullanılabilme 
özelliği sayesinde şantiyelerde, askeri kamplarda, petrol ve 
sondaj sahalarında, mülteci kamplarında ve afet durumlarında 
acil yerleşim üniteleri, yemekhane, yatakhane, mutfak, sosyal 
tesis, çamaşırhane ve ofis ihtiyaçlarına yönelik hızlı çözümler 
sunar. Gelişmiş mühendislik çözümleri ve yüksek teknoloji CNC 
hatları ile seri olarak üretilen, asgari 15 yıl kullanım ömrüne 
sahip prefabrik konteynerler tek, çift veya üç katlı olarak 
tasarlanabilir, tekli veya birleşik üniteler olarak kullanılabilir. 
Prefabrik konteynerler kurulu olarak veya nakliye maliyetlerini 
asgariye indirebilmek için demonte olarak sevk edilebilir.

ÜRÜNLER
VE HİZMETLER
Prefabrik Panel Binalar

Prefabrik Konteynerler
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Hafif çelik binalar, çoğunlukla konut ve ofis 
kompleksleri olarak kullanılan ve konvansiyonel 
yapılara oranla tasarım esnekliği, maliyet 
ve süre avantajı sağlayan kalıcı yapılardır. 
Yüksek teknoloji CNC hatlarında, galvanizli ince 
cidarlı profillerin cıvata bağlantısı kullanılarak 
kaynaksız olarak birleştirmesi ile seri olarak üretilen 
duvar ve döşeme panelleri ve çatı sistemlerinden 
oluşan hafif çelik binalar gelişmiş ısı yalıtımı, üstün 
akustik performans, yangın direnci ve depreme 
dayanım konularında gelişmiş çözümler sunar.

Ön tasarımlı çelik binalar, yüksek ve geniş 
açıklıklı endüstriyel yapıların inşasında esnek 
tasarım seçenekleri ve hızlı çözümler sunar. 
Ön tasarımlı çelik binalarda endüstriyel 
çatı ve cephe kaplamaların yanı sıra tuğla, 
taş, cam veya ahşap gibi geleneksel 
inşaat malzemeleri de kullanılabilir. 
Her türlü uluslararası standart ve tasarım 
kriterleri doğrultusunda üretilebilen ön tasarımlı 
çelik binalar, depolar, hangarlar, fabrikalar, 
üretim tesisleri gibi geçici ve kalıcı endüstriyel 
yapı çözümleri sunar.

Ön Tasarımlı Çelik Binalar

Hafif Çelik Binalar
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PREFABRİK
PANEL BİNALAR
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KL YAPI
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PREFABRİK
PANEL BİNALAR



KL YAPI
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PREFABRİK
PANEL BİNALAR



KL YAPI
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PREFABRİK
PANEL BİNALAR
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PREFABRİK
PANEL BİNALAR
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PREFABRİK
PANEL BİNALAR
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PREFABRİK
PANEL BİNALAR
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PREFABRİK
PANEL BİNALAR



KL YAPI

41



42

PREFABRİK
PANEL BİNALAR
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PREFABRİK
KONTEYNERLER



KL YAPI
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PREFABRİK
KONTEYNERLER
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PREFABRİK
KONTEYNERLER
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PREFABRİK
KONTEYNERLER
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HAFİF ÇELİK
BİNALAR
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KL YAPI
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HAFİF ÇELİK
BİNALAR
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HAFİF ÇELİK
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HAFİF ÇELİK
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HAFİF ÇELİK
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HAFİF ÇELİK
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HAFİF ÇELİK
BİNALAR
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ÖN TASARIMLI
ÇELİK BİNALAR
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KL YAPI
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ÖN TASARIMLI
ÇELİK BİNALAR
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ÖN TASARIMLI
ÇELİK BİNALAR
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MOBİLYA
VE EKİPMAN
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KL YAPI
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MOBİLYA
VE EKİPMAN
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LOJİSTİK
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LOJİSTİK
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