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TEK KATLI KONUTLAR
SINGLE STOREY HOUSES



12 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.sadikogluprefabrik.com

SADIKOĞLU
serves with relevant 

costs, without 
compromising his high 

quality standarts.

SADIKOĞLU
yüksek kalite 

standartlarından
ödün vermeden,

en uygun fiyatla hizmet 
vermektedir.

40m2

35+5 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

Single storey prefabricated houseSP511



13Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.sadikogluprefabrik.com

SADIKOĞLU
carries out the 

static calculations, 
considering entrie 

nature conditions.

SADIKOĞLU
        statik hesapları 
tüm doğa koşulları 
göz önüne alarak 

yapmaktadır.

45m2

40+5 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

Single storey prefabricated house SP512



14 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.sadikogluprefabrik.com

SADIKOĞLU
oims the offer the 

best at the fastest 
time, with his high 

production capacity and 
wide product range.

SADIKOĞLU
yüksek  üretim 

kapasitesi ve geniş 
ürün  yelpazesiyle, 

en iyiyi en hızlı 
zamanda sunmayı 
amaçlamaktadır.

49m2

49 m2 tek katlı prefabrik konut

SP513 Single storey prefabricated house



15Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.sadikogluprefabrik.com

SADIKOĞLU
carries out the 

static calculations, 
considering entrie 

nature conditions.

SADIKOĞLU
        statik hesapları 
tüm doğa koşulları 
göz önüne alarak 

yapmaktadır.

49m2

42+7 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

SP514Single storey prefabricated house



16 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.sadikogluprefabrik.com

SADIKOĞLU
with innovative 

architecture 
concept, can make 

alterations on projects 
in accordance with our 

costumer’s requests.

SADIKOĞLU
yenilikçi mimari anlayışıyla 

projeler üzerinde, 
müşterilerimizin istekleri 

doğrultusunda 
değişiklikler 

yapabilmektedir.

53m2

47+6 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

SP515 Single storey prefabricated house



17Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.sadikogluprefabrik.com

SADIKOĞLU
cooperating with 

professioneal assembly 
team, ensures the 

assembly pocess to be
fast and perfect.

SADIKOĞLU
       profesyonel montaj 

ekipleriyle çalışarak, 
montaj aşamasının, 

hızlı ve eksiksiz 
olmasını sağlar.

62m2

55+7 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

SP516Single storey prefabricated house



18 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.sadikogluprefabrik.com

SADIKOĞLU
capable of serving 

you, the valuable 
costumers, at every 

intended particular spot 
inside and outside Turkey.

SADIKOĞLU
yurt içi ve yurt dışında 

istenilen her noktada, siz 
değerli müşterilerine 

hizmet vermektedir.

68m2

61+7 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

SP517 Single storey prefabricated house



19Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.sadikogluprefabrik.com

SADIKOĞLU
aims to be the pioneer 

of qualified and safe 
service, in the growing 

prefabricated construction 
sector of Turkey.

SADIKOĞLU
       Türkiye’nin büyüyen 

prefabrik yapı 
sektöründe, kaliteli 

ve güvenli hizmetin 
öncüsü olmayı 

hedeflemektedir.

73m2

73 m2 tek katlı prefabrik konut

SP518Single storey prefabricated house



20 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.sadikogluprefabrik.com

SADIKOĞLU
serves with relevant 

costs, without 
compromising his high 

quality standarts.

   SADIKOĞLU
yüksek kalite standartlarından 

ödün vermeden, en 
uygun fiyatla hizmet 

vermektedir.

72m2

68+4 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

SP538 Single storey prefabricated house



www.sadikogluprefabrik.com



22 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.sadikogluprefabrik.com

SADIKOĞLU
constructs long term 

habitats, wits his high 
quality and professional 

construction concept.

SADIKOĞLU
yüksek kaliteli ve 

profesyonel inşaat 
anlayışıyla, uzun yıllar 

kullanılabilecek 
yaşam alanları

inşa eder.

75m2

75 m2  tek katlı prefabrik konut

SP519 Single storey prefabricated house



23Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.sadikogluprefabrik.com

SADIKOĞLU
consructs builidings 

suitable for the climate 
conditions in the entire 

regions of Turkey.

SADIKOĞLU
       Türkiye’nin bütün 
bölgelerindeki iklim 
koşullarına uygun 
özellikte binalar

inşa eder.

77m2

69+8 m2 tek katlı prefabrik konut

SP520Single storey prefabricated house



24 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.sadikogluprefabrik.com

SADIKOĞLU
offers his customers, 

qualified solutions 
with relevant costs, by 

manufacturing most of 
the materials itself.

SADIKOĞLU
kullandığı malzemenin bir 
çoğunu kendi üreterek, 

müşterilerine uygun 
maliyetle, kaliteli 

çözümler sunar.

78m2

70+8 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

SP521 Single storey prefabricated house



www.sadikogluprefabrik.com



26 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.sadikogluprefabrik.com

SADIKOĞLU
carries out 

manufacturing and 
configuration, by using 

the right time as a result 
of static calculations.

SADIKOĞLU
imalat ve kurulumu, statik 
hesaplamalar sonucu, 

doğru malzemeyi, 
uygun kesite ve doğru 

yerde kullanarak 
yapar.

81 m2

70 + 11m2 veranda tek katlı prefabrik konut

SP522 Single storey prefabricated house



27Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.sadikogluprefabrik.com

SADIKOĞLU
includes the entire 

materials used in 
residential buildings, in 

the scope of warranty, 
grounding them on ISO 9001, 

TSE, TUV quality certificates.

SADIKOĞLU
      konutlarda kullandığı 
malzemenin tamamını, 

ISO 9001, TSE, TUV 
kalite belgelerine 

dayandırarak 
garanti kapsamı 
dahilinde tutar.

82m2

79+3 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

SP523Single storey prefabricated house



28 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.sadikogluprefabrik.com

SADIKOĞLU
even after years, 

can remove and 
reassemble the 

buildings configurated by 
himself to different places 

when reguested.

SADIKOĞLU
kurulumunu yaptığı 

binaların istenildiği 
taktirde yıllar sonra

olsada söküp farklı 
bir yere montajını 

yapabilmektedir. 

84m2

70+14 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

SP524 Single storey prefabricated house



29Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.sadikogluprefabrik.com

SADIKOĞLU
with his expert thecnical 

staff, turn your dreams 
first to project, then make 

them come true.

SADIKOĞLU
       uzman teknik 

personeliyle, 
hayallerinizi önce 

projeye sonra 
hayata geçirir.

86m2

86 m2 tek katlı prefabrik konut

SP525Single storey prefabricated house



30 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.sadikogluprefabrik.com

SADIKOĞLU
constructs his 

buildings suitable for 
first degree earthquake 

zone.

SADIKOĞLU
binalarını 1. derecede  

deprem kuşağına 
uygun özellikte inşaa  

etmektedir.

93m2

83+10 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

SP526 Single storey prefabricated house



31Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.sadikogluprefabrik.com

SADIKOĞLU
includes the entire 

materials used in 
residential buildings, in 

the scope of warranty, 
grounding them on ISO 9001, 

TSE, TUV quality certificates.

SADIKOĞLU
      konutlarda kullandığı 
malzemenin tamamını, 

ISO 9001, TSE, TUV 
kalite belgelerine 

dayandırarak 
garanti kapsamı 
dahilinde tutar.

96m2

89+7 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

SP527Single storey prefabricated house



32 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.sadikogluprefabrik.com

SADIKOĞLU
our most capital 

reference is the 
costumers we satisfy.

SADIKOĞLU
olarak en

büyük referansımız, 
memnun ettiğimiz 
müşterilerimizdir.

98m2

94+4 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

SP528 Single storey prefabricated house



www.sadikogluprefabrik.com



www.sadikogluprefabrik.com



35Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.sadikogluprefabrik.com

SADIKOĞLU
for for your dream 

project, you can 
call Sadıkoğlu 

yapı right now.

SADIKOĞLU
hayallerinizdeki

proje için şimdi 
Sadıkoğlu Yapı’yı 

arayabilirsiniz

110m2

108 + 2 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

SP529Single storey prefabricated house



36 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.sadikogluprefabrik.com

SADIKOĞLU
serves with relevant 

costs, without 
compromising his high 

quality standarts.

 SADIKOĞLU 
yüksek kalite standartlarından 

ödün vermeden, en 
uygun fiyatla hizmet 

vermektedir.

113m2

108+5 m2  veranda tek katlı prefabrik konut

SP530 Single storey prefabricated house



37Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.sadikogluprefabrik.com

SADIKOĞLU
hayallerinizdeki

proje için şimdi 
Sadıkoğlu Yapı’yı 

arayabilirsiniz

117m2

SADIKOĞLU
for your dream project,

you can call Sadıkoğlu 
yapı right now.

104+13 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

SP531Single storey prefabricated house



38 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.sadikogluprefabrik.com

SADIKOĞLU
serves with relevant 

costs, without 
compromising his high 

quality standarts.

SADIKOĞLU 
yüksek kalite standartlarından 

ödün vermeden, en 
uygun fiyatla hizmet 

vermektedir.

121m2

113+8 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

SP534 Single storey prefabricated house



39Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.sadikogluprefabrik.com

SADIKOĞLU
statik hesapları tüm 
doğa koşulları göz 

önüne alarak 
yapmaktadır.

122m2

SADIKOĞLU
carries out the static 

calculations, considering 
entrie nature conditions.

111+11 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

SP532Single storey prefabricated house



40 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.sadikogluprefabrik.com

SADIKOĞLU
carries out the 

static calculations, 
considering entrie 

nature conditions.

SADIKOĞLU
statik hesapları tüm 
doğa koşulları göz 

önüne alarak 
yapmaktadır.

123m2

109+14 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

SP533 Single storey prefabricated house



41Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.sadikogluprefabrik.com

SADIKOĞLU
olarak en

büyük referansımız, 
memnun ettiğimiz 
müşterilerimizdir.

126m2

SADIKOĞLU
our most capital 

reference is the 
costumers we satisfy.

113+13 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

SP535Single storey prefabricated house



42 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.sadikogluprefabrik.com

SADIKOĞLU
serves with relevant 

costs, without 
compromising his high 

quality standarts.

SADIKOĞLU
yüksek kalite 

standartlarından 
ödün vermeden, 

en uygun 
fiyatla hizmet 

vermektedir.

129m2

129 m2 tek katlı prefabrik konut

SP536 Single storey prefabricated house



43Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.sadikogluprefabrik.com

SADIKOĞLU
statik hesapları tüm 
doğa koşulları göz 

önüne alarak 
yapmaktadır.

166m2

SADIKOĞLU
carries out the static 

calculations, considering 
entrie nature conditions.

147+19 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

SP537Single storey prefabricated house



İKİ KATLI KONUTLAR
DOUBLE STOREY HOUSES



www.sadikogluprefabrik.com



www.sadikogluprefabrik.com
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YATAK ODASI
BEDROOM

10m2

YATAK ODASI
BEDROOM

15m2

VERANDA
8m2

WC
3m2

SALON
LOUNGE

15m2

MUTFAK
KITCHEN

10m2

BALKON
BALCONY 3m2

BANYO
BATHROOM 5m2

SADIKOĞLU
hayallerinizdeki

proje için şimdi 
Sadıkoğlu Yapı’yı 

arayabilirsiniz

Zemin Kat Planı
Ground Floor Plan

38m2 + 3m2=41m2

1. Kat Planı
First Floor Plan

38m2 + 3m2=41m2

82m2

76+6 m2 veranda iki katlı prefabrik konut

Double storey prefabricated house

SADIKOĞLU
for your dream project, 

you can call Sadıkoğlu 
yapı right now.

SP711

47Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.sadikogluprefabrik.com



48 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.sadikogluprefabrik.com

SADIKOĞLU
constructs buildings 

suitable for the 
climate conditions 

in the entire regions of 
Turkey.

SADIKOĞLU
Türkiye’nin bütün 

bölgelerindeki iklim 
koşullarına uygun 
özellikte binalar

inşa eder.

92m2

82+10 m2 veranda çift katlı prefabrik konut

Double storey prefabricated houseSP712

    
 

ZEMİN KAT PLANI
GROUND FLOOR PLAN

41 m² + 6 m² = 47 m² 
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8m2
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HOL
HALL 10m2

BANYO
BATHROOM

6m2

SALON
LOUNGE

20m2

1. Kat Planı
First Floor Plan

41m2 + 4m2=45m2

Zemin Kat Planı
Ground Floor Plan

41m2 + 6m2=47m2



49Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to     www.sadikogluprefabrik.com

SADIKOĞLU
Türkiye’nin bütün 

bölgelerindeki iklim 
koşullarına uygun 
özellikte binalar

inşa eder.

100m2

84+16 m2 veranda çift katlı prefabrik konut

SADIKOĞLU
constructs buildings 

suitable for the climate 
conditions in the entire 

regions of Turkey.
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YATAK ODASI
BEDROOM 20m2

YATAK ODASI
BEDROOM 10m2
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BEDROOM
10m2

VERANDA
16m2

MUTFAK
KITCHEN

7m2

BANYO
BATHROOM

7m2

SALON
LOUNGE

20m2

SP713Double storey prefabricated house

1. Kat Planı
First Floor Plan

42m2

Zemin Kat Planı
Ground Floor Plan

42m2 + 16m2=58m2



50 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.sadikogluprefabrik.com

SADIKOĞLU
for your dream 

project, you can
call Sadıkoğlu 

yapı right now.

SADIKOĞLU
hayallerinizdeki

proje için şimdi 
Sadıkoğlu Yapı’yı 

arayabilirsiniz

100m2

90+10 m2 veranda iki katlı prefabrik konut

SP714
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GİRİŞ

YATAK ODASI
BEDROOM 15m2

YATAK
ODASI

BEDROOM 
15m2

VERANDA
4m2

WC
3m2

BALKON
BALCONY 3m2

MUTFAK
KITCHEN

11m2

HOL
HALL 7m2

HOL
HALL 7m2BANYO

BATHROOM 5m2

SALON
LOUNGE

20m2

Double storey prefabricated house

Zemin Kat Planı
Ground Floor Plan

45m2 + 7m2=52m2

1. Kat Planı
First Floor Plan

45m2 + 3m2=48m2



51Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to     www.sadikogluprefabrik.com

SADIKOĞLU
Türkiye’nin bütün 

bölgelerindeki iklim 
koşullarına uygun 
özellikte binalar

inşa eder.

105m2

95+10 m2 veranda çift katlı prefabrik konut

SADIKOĞLU
constructs buildings 

suitable for the climate 
conditions in the entire 

regions of Turkey.

SP715Double storey prefabricated house

Zemin Kat Planı
Ground Floor Plan

46m2 + 5m2=51m2

1. Kat Planı
First Floor Plan

49m2 + 5m2=54m2



52 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.sadikogluprefabrik.com

114m2

98+16 m2 veranda iki katlı prefabrik konut

SP716

SADIKOĞLU
serves with relevant 

costs, without 
compromising his high 

quality standarts.

SADIKOĞLU
yüksek kalite 

standartlarından 
ödün vermeden, 

en uygun 
fiyatla hizmet 

vermektedir.

Double storey prefabricated house

Zemin Kat Planı
Ground Floor Plan

49m2 + 9m2=58m2

1. Kat Planı
First Floor Plan

49m2 + 7m2=56m2



53Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to     www.sadikogluprefabrik.com

118m2

102+16 m2 veranda çift katlı prefabrik konut
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160*200

160*200

SADIKOĞLU
statik hesapları tüm 
doğa koşulları göz 

önüne alarak 
yapmaktadır.

SADIKOĞLU
carries out the static 

calculations, considering 
entrie nature conditions.

SP717Double storey prefabricated house

Zemin Kat Planı
Ground Floor Plan

51m2 + 9m2=60m2

1. Kat Planı
First Floor Plan

51m2 + 7m2=58m2



54 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.sadikogluprefabrik.com

119m2

98+21 m2 veranda iki katlı prefabrik konut

SP718

SADIKOĞLU
serves with relevant 

costs, without 
compromising his high 

quality standarts.

SADIKOĞLU
yüksek kalite 

standartlarından 
ödün vermeden, 

en uygun 
fiyatla hizmet 

vermektedir.

Double storey prefabricated house

Zemin Kat Planı
Ground Floor Plan

49m2 + 16m2=65m2

1. Kat Planı
First Floor Plan

49m2 + 5m2=54m2



55Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to     www.sadikogluprefabrik.com

131m2

110+21 m2 veranda çift katlı prefabrik konut

SADIKOĞLU
statik hesapları tüm 
doğa koşulları göz 

önüne alarak 
yapmaktadır.

SADIKOĞLU
carries out the static 

calculations, considering 
entrie nature conditions.

SP719Double storey prefabricated house

Zemin Kat Planı
Ground Floor Plan

54m2 + 18m2=72m2

1. Kat Planı
First Floor Plan

56m2 + 3m2=59m2



57Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to     www.sadikogluprefabrik.com

SADIKOĞLU
Türkiye’nin bütün 

bölgelerindeki iklim 
koşullarına uygun 
özellikte binalar

inşa eder.

134m2

124+10 m2 veranda çift katlı prefabrik konut

SADIKOĞLU
constructs buildings 

suitable for the climate 
conditions in the entire 

regions of Turkey.
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GİRİŞ

YATAK
ODASI

BEDROOM
16m2

YATAK
ODASI

BEDROOM
22m2

YATAK
ODASI

BEDROOM
16m2

VERANDA
5m2

BALKON
BALCONY 5m2

MUTFAK
KITCHEN

14m2

HOL
HALL
5m2

BANYO
BATHROOM

6m2

BANYO
BATHROOM

8m2

SALON
LOUNGE

32m2

SP720Double storey prefabricated house

Zemin Kat Planı
Ground Floor Plan

74m2 + 5m2=79m2

1. Kat Planı
First Floor Plan

50m2 + 5m2=55m2



58 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.sadikogluprefabrik.com

142m2

128+14 m2 veranda iki katlı prefabrik konut

SP721

SADIKOĞLU
serves with relevant 

costs, without 
compromising his high 

quality standarts.

SADIKOĞLU
yüksek kalite 

standartlarından 
ödün vermeden, 

en uygun 
fiyatla hizmet 

vermektedir.

Double storey prefabricated house

Zemin Kat Planı
Ground Floor Plan

64m2 + 14m2=78m2

1. Kat Planı
First Floor Plan

64m2



59Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to     www.sadikogluprefabrik.com

149 m2

116+33 m2 veranda çift katlı prefabrik konut

SADIKOĞLU
statik hesapları tüm 
doğa koşulları göz 

önüne alarak 
yapmaktadır.

SADIKOĞLU
carries out the static 

calculations, considering 
entrie nature conditions.

SP722Double storey prefabricated house

Zemin Kat Planı
Ground Floor Plan

58m2 + 23m2=81m2

1. Kat Planı
First Floor Plan

58m2 + 10m2=68m2



60 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.sadikogluprefabrik.com

150m2

132+18 m2 veranda iki katlı prefabrik konut

SP723

SADIKOĞLU
serves with relevant 

costs, without 
compromising his high 

quality standarts.

SADIKOĞLU
yüksek kalite 

standartlarından 
ödün vermeden, 

en uygun 
fiyatla hizmet 

vermektedir.

Double storey prefabricated house

Zemin Kat Planı
Ground Floor Plan

64m2 + 11m2=75m2

1. Kat Planı
First Floor Plan

68m2 + 7m2=75m2



61Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to     www.sadikogluprefabrik.com

155 m2

139+16 m2 veranda çift katlı prefabrik konut

SADIKOĞLU
statik hesapları tüm 
doğa koşulları göz 

önüne alarak 
yapmaktadır.

SADIKOĞLU
carries out the static 

calculations, considering 
entrie nature conditions.

SP724Double storey prefabricated house

Zemin Kat Planı
Ground Floor Plan

73m2 + 5m2=78m2

1. Kat Planı
First Floor Plan

66m2 + 11m2=77m2



62 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.sadikogluprefabrik.com

158m2

132+26 m2 veranda iki katlı prefabrik konut

SP725

SADIKOĞLU
serves with relevant 

costs, without 
compromising his high 

quality standarts.

SADIKOĞLU
yüksek kalite 

standartlarından 
ödün vermeden, 

en uygun 
fiyatla hizmet 

vermektedir.

Double storey prefabricated house

Zemin Kat Planı
Ground Floor Plan

66m2 + 20m2=86m2

1. Kat Planı
First Floor Plan

66m2 + 6m2=72m2
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