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Çalıştığımız binalar, yaşadığımız konutlar, dolaştığımız sokaklar, 

caddeler, oturduğumuz parklar… İnsanlık tarihi boyunca tüm 

bu yaşam alanları hayat kalitemizin çıtasını yükselten unsurlar 

olagelmiştir. Günümüz gelişen teknolojileri, hayatın bütün 

alanlarında olduğu gibi, yapı sektörünün de her zaman daha iyiye 

ulaşmasını sağlayan itici güç olmaktadır. 

1996 yılından bu yana sahip olduğu ilerlemeci, gelişimci ve 

kaliteden ödün vermeyen vizyonu ile faaliyetlerini sürdüren FABER 

inşaat, imza attığı çok sayıda önemli projeyle, sektördeki saygın 

yerini daha da pekiştirmiştir. 

Endüstriyel yapılardan iş merkezlerine, alt yapı projelerinden çevre 

düzenlemelerine kadar şehir ve üretim hayatının her aşamasında; 

uzman teknik kadrosu ve kaliteli çözüm önerileri ile müşteri 

memnuniyetini en üstte tutmuştur. 
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 ENDÜSTRİYEL YAPILAR
Alt yapı ve üst yapı alanlarının pek çok kolunda kaliteli bir hizmet 

sunan FABER İnşaat, gelişen ulusal sanayimiz kapsamında 

çeşitli endüstriyel yapıları da proje aşamasından yapının 

konstrüksiyonuna kadar kendi bünyesinde hayata geçirmiştir. 
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 PRESTİJ YAPILARI
Şehrin prestijli siluetini oluşturan binalar, insan yaşamının kalitesini 

artırarak, kentin imajını pekiştiren en önemli unsurlardır. Gelişen 

teknoloji ve farklı mimari tasarım imkanları ile uygulamada şık ve 

prestijli alternatifler doğmuştur. FABER İnşaat günün trendlerini 

yakından takip ederek, farklı iş merkezi projelerine başarıyla imza 

atmıştır.  
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 LÜKS KONUT

FABER İnşaat sadece iş merkezleri ve endüstriyel yapı inşaatında değil, 

aynı zamanda lüks konut yapılarında da önemli projeleri başarıyla hayata 

geçirmiştir. 

Ankara’da toplam 23.000 m2 üzerine kurduğu Greenpark yaşam alanı,

12.000 m2 yeşil alan ve 5 bloktan oluşan 84 lüks daireyi bünyesinde 

barındırmaktadır. Projenin ikinci fazı olan Yeşilpark 2 Konutları projesi de 

4 blok, 124 daire ve sosyal aktivite alanları ile 14.462m2’lik alan üzerinde 

sakinlerini ağırlamaktadır. 

Sahip olduğu güvenlik sistemleri, dikkat çeken peyzaj mimarisi ve tasarımdaki 

modernizmiyle yeşilliklerin içinde bir yaşam alternatifi sunmaktadır.
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Gün geçtikçe artan nüfus, araç ve buna bağlı olarak daha da yoğunlaşan 

trafik, yeni yasaların oluşturulmasını zorunlu kılmıştır. Yaşanan bu 

gelişmelere ayak uydurabilmek ise, ancak şehirlerimizin yaşam temelleri 

olan alt yapı sistemlerinde çıkan problemleri en hızlı ve pratik yöntemlerle 

çözebilmeye bağlıdır. FABER İnşaat hayata geçirilen yeni trafik ve çevre 

düzenleme yasalarının gereklerine uygun sistemler üreterek bu alanda 

önemli hizmetler vermektedir. FABER Prefabrik Beton Sistemleri,

• Uygun maliyetli,

• Kolay ve çabuk inşa edilebilen 

• Hızlı dolgu yapılabilen,

• Farklı amaçlar için kullanılabilen

• Korozyona karşı dirençli sistemlerdir. 

Prefabrik sistemi oluşturan beton elemanlar, uygulama alanına en yakın 

sahada üretilmektedir. Böylelikle, elemanların kontrol edilebilirliği artırılarak 

kusursuz kaliteye ulaşılır. Önceden üretilerek çelik kalıplara konan beton 

donatılar bu sayede daha da sağlam hale gelir. Kalıplara yerleştirilen 

donatılara beton döküldükten sonra uygulanan kürleme sisteminin 

sağladığı avantajla her 10 saatte bir beton eleman üretimi yapılabilir. 

 PREFABRİK BETON SİSTEMLERİ
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Prefabrik Beton ve Modüler Sistemler’in Türkiye’deki ilk ve tek uygulayıcısı 

olan FABER İnşaat’ın projeden uygulamaya kadar yürüttüğü tüm 

çalışmalar kaliteli ve güvenilir hizmetle zamanında teslim edilmiştir.  

FABER İnşaat’ın sunduğu prefabrik beton ve modüler sistemler ile

• Tek ve çok açıklıklı yaya ve alt geçitler

• Su kanalları

• Köprüler

• Aç-Kapa metoduyla tüneller ve kollektörler

• Boru hatları

• Altyapı menfezleri

• Tarımsal sulama kanalları ve istinat duvarları en güvenilir şekilde inşa 

edilebilmektedir. 
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Prefabrik Beton ve Modüler Sistemler iki ana grupta toplanır:

1- Tonoz Sistemler:

Özellikle zemin yükünün fazla olduğu, estetik çözümlerin arandığı ve 

gabari sıkıntısının olmadığı yerler için tercih edilen bu sistem dekoratif 

çizgiler ve mimari tasarımıyla tam anlamıyla bir sanat eseri niteliği taşır.  

Tonoz sistemler tek parça olabildiği gibi kullanım alanlarına göre dört, üç 

ve iki parçalı da olabilmektedir.

2- Kutu Sistemler:

Bu sistemler, üst ve alt olmak üzere iki ve daha çok parçadan oluşan 

ve istenildiğinde çoklu uygulamalarla kullanım alanını genişleten dörtgen 

sistemlerdir. Kalıp işçiliğinde sunduğu basit çözümler, nakil ve montaj 

kolaylığı gibi faktörler kutu sistemleri ekonomik ve sağlam çözümler olarak 

ön plana çıkarmaktadır. Bunun yanı sıra yaya alt geçitlerinde kesit alanının 

fazla olması ve kesit boyunca gabarinin değişmemesi de kutu sistemlerin 

diğer önemli avantajlarındandır.    
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Artan nüfus ve buna bağlı olarak yoğunlaşan trafiği rahatlatmak amacıyla 

kentin önemli noktalarında çeşitli viyadük, köprülü kavşak ve alt geçit 

projelerinin uygulamalarını gerçekleştiren FABER İnşaat, tamamladığı işlerle 

bu alanda da başarısını ispatlamıştır. 
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FABER İnşaat, uzman kadrosu ile tünel, yol ve ray sistemleri konusunda 

projeden uygulamaya, tüm aşamalarda hizmet vermektedir. 

ALT YAPI PROJELERİ3
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Büyükşehirlerde uzun zamandan bu yana hızla ilerleyen çarpık ve 

düzensiz kentleşme ne yazık ki dere yatakları üzerinde de konut 

yapılaşmasına sebep olmaktadır. Olumsuz hava koşulları ve yoğun 

yağışlar yüzünden meydana gelen su taşkınlarında yaşanan sıkıntı bu 

sebeple daha da artmaktadır. Bu konunun insan sağlığı ve güvenliği için 

arz ettiği tehlikenin farkında olan belediyeler de konu ile ilgili yatırımlar 

yapmaktadır. Bu yatırımla birlikte dere kanalları ıslah edilerek, bölgenin 

evsel atıkları ve yağmur suları ayrıştırılarak daha önceden bu birlikteliğin yol 

açtığı deniz kirliliğinin önüne geçilmeye başlanmıştır. Atıksu ve dere ıslahı 

işlemleri, Türkiye’de bir ilke imza atılarak, FABER İnşaat’ın dünyanın önde 

gelen teknoloji üreticileriyle birlikte kurduğu sistem sayesinde daha hızlı bir 

yöntemle gerçekleştirilmektedir.  
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İSKİ’nin yeni ve büyük yatırımları arasında yer alan ve üst düzey uzmanlık 

gerektiren atıksu arıtma tesislerini FABER İnşaat, iş ortakları ile beraber 

yapmaya başlamıştır. 2011 yılının sonunda tamamlanması planlanan proje 

ile 400.000 m3/gün atıksu arıtılacaktır. Proje tamamlandığında 2.000.000 

kişinin ihtiyacına cevap verecek şekilde inşa edilen tesiste arıtılan atıksu, 

ihtiyaç doğrultusunda sanayi ve sulama alanlarında kullanılacak. 
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ALT YAPI PROJELERİ3

Artan nüfus ile birlikte, kentin su ihtiyacı da artmaktadır. Büyükşehir 

Belediyelerinin yatırım planlamaları da bu doğrultuda yapılmaktadır. Bu 

yatırımlar kapsamında FABER İnşaat farklı ilçelerde su depolama tesis 

projelerine başarıyla imza atarak, bölgelerde su dağıtım şebekesini de 

kurmuştur. 

 İÇME SUYU ŞEBEKE İNŞAATI





FABER İnşaat’ın uzman kadrosu, doğal gaz hatlarının döşenmesinde ve 

doğalgaz’ın evlerin içine kadar getirilmesinde çalışmıştır. İstanbul Anadolu 

yakasının büyük kısmında doğalgaz dağıtım ve bağlantıları FABER İnşaat 

tarafından yapılmıştır.
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Ülkemizin kültür başkenti İstanbul’un iki büyük havzasının ana taşıyıcı 

tünellerinin yüksek teknoloji ürünü makinelerle temizlenerek rehabilite 

edilmesi projesi, İSKİ’nin tıkanan kanalların taşarak denizi kirletmesinin 

önüne geçilmesi için gerçekleştirdiği önemli bir yatırımdır. Bu arıtma 

sayesinde sadece deniz kirliliğinin önüne geçilmemekte, aynı zamanda 

arıtma tesisleri, kanallardaki debinin rahatlatılması ile daha düzenli ve 

tıkanmadan çalışabilmektedir.
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ALT YAPI PROJELERİ3
Şehir nüfusunun yoğun olduğu metropollerde yaşanan en temel sorun 

çarpık kentleşmedir. Bu problemin önüne geçmek ise cadde, sokak 

ve parkların şehir dokusuna ve yaşam pratiklerine uyumu ile mümkün 

olabilmektedir. FABER İnşaat günümüze kadar yapmış olduğu tüm çevre 

düzenlemelerinde bu ilkeyi gözeterek, şehir yaşamının görsel kalitesini 

artırmayı hedeflemiştir. 

 ÇEVRE DÜZENLEMESİ





FABER İnşaat bünyesinde yer alan proje grubu, her biri kendi alanında 

uzman mimar, mühendis kadrosu ve iş ortaklarıyla proje ve planlama 

konularında hizmet vermektedir. 

Sektörde konusunda en son teknolojileri takip eden ve birçok yeni yapı 

teknolojisini ülkemize kazandıran FABER Proje Grubu,

• Dere ıslahı, atık su kolektörleri, yağmursuyu kolektörleri projelerin 

hidrolik hesaplamalarını,

• Atık su arıtma tesisleri proses ve dizaynı,

• Yol, köprü, alt geçit, üstgeçit, kavşak düzenlemeleri sanat yapıları 

geometrik çalışmaları, statik ve dinamik dizaynı,

• Konut ve iş merkezi yapılarında mimari ve statik projelendirmeleri,

• Çelik fabrika binaları mimari ve statik projelendirmeleri,

• İç mimari ve dekorasyon projeleri,

• Arazi etüt çalışmaları,

• Zemin etüt çalışmaları ve zemin iyileştirme projeleri,

• ÇED raporları, maliyet analizleri ve iş programlamaları konularında çok 

sayıda projeye imza atmıştır. 
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Türkiye’nin en büyük metropolü olan İstanbul’da belediyeler en büyük 

sorunları olan kaçak ve gecekondu yapılaşmasının önüne geçebilmek 

için yeni çözümler üreterek, şehir planında revizyonlar yapıyorlar. Bu 

revizyonlara bağlı olarak çok sayıda yol, kavşak, park ve parsel alanların 

yeniden planlanması gerekiyor. FABER İnşaat, yetkin teknik ekibi ile 

yeniden tasarlanmış harita çalışmalarını güncel ihtiyaçlar doğrultusunda ve 

zamanında gerçekleştiriyor. 

 HARİTA





FABER İnşaat ve Canal Control Clean, atık su tünellerinin temizliğinde bir 

işbirliğine giderek bir konsorsiyum kurmuştur. MCC firması olarak faaliyet 

gösteren konsorsiyum, atık su tünel temizlik projelerinde Avrupa’nın önde 

gelen firmalarından biri olan Canal Control Clean ve alt yapı projelerinin 

deneyimli firması FABER İnşaatın ortaklığından gücünü almaktadır. Son 

teknolojinin ürünü araçları ile birlikte yeni sistemleri de kullanarak, hızlı ve 

kusursuz projeler yürüten MCC konsorsiyumu, bu başarıyı Türkiye’nin 

büyük kentlerine taşıyarak, alt yapı problemlerini uzun vadeli şehir 

planlamalarıyla uyumlu olarak çözmektedir. 
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