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 Şirketimiz 1975 yılında makine imalatıyla sektöre girmiş ve 1993 yılında 
başlayan taleple birlikte direk imalatına başlamıştır. 

 Direk imalatına, sektöründeki tecrübelerini de göz önünde bulundurarak 
konik direk  imalatıyla başlamıştır. Konik direklerin temel özelliği ;klasik 
olarak, borudan eklenerek yapılan  direklerden çok farklı ve estetik açıdan 
çok cezbedicidir. Şirketimiz dairesel konik bayrak direği imalatında öncü 
firmadır.Bununla birlikte şirketimiz özellikle reklam (high rise-totem) 
direği imalatında ve direğin diğer türevleri olan sokak aydınlatma ,bahçe 
aydınlatma, saha aydınlatma,poligon direkler ve projektör direkleri 
imalatında da önde yer alan şirketlerdendir. 

 Diğer imalatlarımız olan aydınlatma direkleri,baş üstü tag taşıyıcı 
sistemleri ve tabela taşıcı sistemleri imalatımız da ki kalite ve güvenlik 
anlayışımız, sadece yurt içinde değil yurt dışındaki müşterilerimizce de 
tercih edilmemizi sağlamıştır.Bu konuda son teknolojik gelişmelerle 
birlikte sürekli makine parkını yenilemekte, kendi mühendislerimizin yanı 
sıra özel mühendislik hizmeti de alarak bütün teknik yeterlilikler, statik ve 
dinamik hesaplar yapılarak imalat yönlendirilmektedir. Amacımız sadece 
satış değil aynı zamanda güvenilir, emniyetli ve kaliteli ürünler sunmaktır. 
Ayrıca imalatını ve satışını yapmış olduğumuz ürünler ile ilgili satış sonrası 
servis hizmeti de vermekteyiz. 
 

HAKKIMIZDA 

 Our company entered the sector in 1975 with the manufacturing of machinery 
and started to manufacture directly with the demand started in 1993. 

 Pole manufacturing, taking into account the experience in the sector has 
started with the production of conical poles. The main feature of conical poles 
is that it is very different from the classical poles made by adding pipes and it is 
very attractive in aesthetic terms. Our company is the leading company in the 
production of circular conic flagpole. In addition, our company is one of the 
leading companies in the production of high rise-totem poles and other 
derivatives of the pole, street lighting, garden lighting, field lighting, polygonal 
poles and projector poles. 

 Our other productions such as lighting poles, overhead tag carrier systems and 
signboard carrier systems manufacturing, our understanding of quality and 
safety has enabled us to be preferred not only by our customers at home but 
also abroad. With the latest technological developments, we are constantly 
renewing our machinery park, as well as our own engineers. all technical 
competencies, static and dynamic calculations are carried out by taking special 
engineering service. Our goal is not only sales but also to provide reliable, safe 
and quality products. We also provide after-sales service for the products we 
manufacture and sell. 



 
 
PASLANMAZ YOL AYDINLATMA DİREKLERİ 
Aydınlatma Direkleri Dairesel ve poligon kesitli 12mt ye kadar tek parça olarak Paslanmaz ve 
Galvaniz olarak üretilir. Bunların dışında Projeye dayalı tüm dünyaya aydınlatma konusunda 
özel imalat olarak da hizmet vermekteyiz. 
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STAINLESS ROAD LIGHTING POLES Lighting Poles Circular and polygonal section up to 12mt 
in one piece Stainless and Galvanized. Apart from these, we also serve as a special 
manufacture in the field of lighting to the whole world based on the Project 



 
 
PASLANMAZ TEK ve ÇİFT KONSOLLU ÖZEL AKSESUARLI YOL AYDINLATMA DİREKLERİ 
Aydınlatma Direkleri Dairesel ve poligon kesitli 12mt ye kadar tek parça olarak Ham 

maddesi 304 kalite paslanmaz malzemeden üretilir. Bunların dışında Projeye dayalı tüm 

dünyaya aydınlatma konusunda özel imalat olarak da hizmet vermekteyiz. 
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STAINLESS STEEL SINGLE AND DOUBLE CONSOLE SPECIAL ACCESSORIES ROAD LIGHTING 
POLES Lighting Poles Circular and polygonal section up to 12mt in one piece Raw material is 
produced from 304 quality stainless material. Apart from these, we also serve as a special 
manufacture in the field of lighting to the whole world based on the Project 



 
 
GALVENİZLİ TEK VE ÇİFT KONSOLLU YOL AYDINLATMA DİREKLERİ 
Aydınlatma Direkleri Dairesel ve poligon kesitli 12mt ye kadar tek parça olarak Galvaniz 

olarak üretilir. Bunların dışında Projeye dayalı tüm dünyaya aydınlatma konusunda özel 

imalat olarak da hizmet vermekteyiz. 
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GALVANIZED SINGLE CONSOLE ROAD LIGHTING POLES Lighting Poles Produced as 
Galvanized as circular and polygonal cross section up to 12 meters. Apart from these, we 
also serve as a special manufacture in the field of lighting to the whole world based on the 
Project. 
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Saha aydınlatma direkleri 
 
Field lighting poles 
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Saha aydınlatma direkleri 
 
Field lighting poles 
 
 



 
 
SOLAR ENERJİLİ AYDINLATMA DİREKLERİ 
Müşterinin isteğine veya projesine göre poligon, dairesel kesitli 12mt ye kadar tek parça 

olarak Galvaniz olarak üretilir. Bunların dışında Projeye dayalı tüm dünyaya aydınlatma 

konusunda özel imalat olarak da hizmet vermekteyiz. 
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SOLAR ENERGY LIGHTING POLES According to customer request or project, polygon, circular 
section up to 12mt in one piece is produced as Galvanized. Apart from these, we also serve as a 
special manufacture in the field of lighting to the whole world based on the Project.. 



 
 
KAMERA DİREKLERİ 
Son yıllarda gittikçe yaygınlaşan ve bir güvenlik unsuru haline gelen direklerdir. Hemen 
hemen her kesimin ihtiyaç duyduğu bu direkler uygulamanın yapılacağı yerin konumuna 
göre istenilen boy ve tipte imal edilir. 
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CAMERA POLES Poles are becoming more and more widespread in recent years and 
become a security element. These poles, which are required by almost every section, are 
manufactured in the desired length and type according to the location of the application. 



 
 
SİNYALİZASYON DİREKLERİ 
Trafik ışıklarını üzerinde barındıran farklı tasarımıyla göz dolduran bir modeldir. 
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SIGNALING POLES It is a model that impresses with its different design which 
houses the traffic lights 



 
 
PASLANMAZ BAYRAK DİREKLERİ 
Özel aksesuar ve tepe döner sistemiyle oldukça estetik bir görüntüye sahip direklerdir.  3mt 
den 12mt ye kadar tek parça üretilen direkler Paslanmaz, galvaniz ve boyalı olarak özel 
kalıplarımızda dairesel konik olarak üretmekteyiz. 
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STAINLESS FLAG PILLars Poles with a highly aesthetic appearance with special accessories 
and top swivel system. Poles produced from 3mt to 12mt in one piece Stainless steel, 
galvanized and painted in our special molds are produced as circular conical 



 
 
PASLANMAZ BAYRAK DİREKLERİ 
Özel aksesuar ve tepe döner sistemiyle oldukça estetik bir görüntüye sahip direklerdir.  3mt 
den 12mt ye kadar tek parça üretilen direkler Paslanmaz, galvaniz ve boyalı olarak özel 
kalıplarımızda dairesel konik olarak üretmekteyiz. 
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STAINLESS FLAG PILLars Poles with a highly aesthetic appearance with special 
accessories and top swivel system. Poles produced from 3mt to 12mt in one piece 
Stainless steel, galvanized and painted in our special molds are produced as circular 
conical 



 
 
GALVENİZLİ BAYRAK DİREKLERİ 
Özel aksesuar ve tepe döner sistemiyle oldukça estetik bir görüntüye sahip direklerdir.  3mt 
den 12mt ye kadar tek parça üretilen direkler Paslanmaz, galvaniz ve boyalı olarak özel 
kalıplarımızda dairesel konik ve konik köşeli olarak üretmekteyiz. 
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GALVANIZED FLAG POLES Poles with a highly aesthetic appearance with special 
accessories and top swivel system. 3mt to 12mt one piece poles produced in stainless, 
galvanized and painted in our special molds are produced as circular conical and 
conical corners 



 
 
GALVENİZLİ BAYRAK DİREKLERİ 
Özel aksesuar ve tepe döner sistemiyle oldukça estetik bir görüntüye sahip direklerdir.  3mt 
den 12mt ye kadar tek parça üretilen direkler Paslanmaz, galvaniz ve boyalı olarak özel 
kalıplarımızda dairesel konik ve konik köşeli olarak üretmekteyiz. 
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GALVANIZED FLAG POLES Poles with a highly aesthetic appearance with special 
accessories and top swivel system. 3mt to 12mt one piece poles produced in stainless, 
galvanized and painted in our special molds are produced as circular conical and 
conical corners 



 
 
ASANSÖRLÜ POLİGONİK BAYRAK DİREKLERİ 
20mt ve üzeri direklerde Bayrağı aşağı indirmek ve yukarı çektirmek için geliştirilmiş 

özel asansör sistemli direklerdir. Paslanmaz ve Galvaniz olarak üretilir. 
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LIFT POLYGONIC FLAG POLES 20mt and above poles to raise the flag down and raised 
the mast is a special elevator system. Stainless and Galvanized 



 
 
ASANSÖRLÜ POLİGONİK BAYRAK DİREKLERİ ( ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANITI 36MT ) 
20mt ve üzeri direklerde Bayrağı aşağı indirmek ve yukarı çektirmek için geliştirilmiş 

özel asansör sistemli direklerdir. Paslanmaz ve Galvaniz olarak üretilir. 
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LIFT POLYGONIC FLAG POLES (ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR MONUMENT 36MT) Poles with 
special lift system developed to lower and raise the flag in the poles of 20mt and above. 
Stainless and Galvanized. 



 
 
ASANSÖRLÜ POLİGONİK BAYRAK DİREKLERİ   ( AZERBAYCAN  50 mt ) 
20mt ve üzeri direklerde Bayrağı aşağı indirmek ve yukarı çektirmek için geliştirilmiş 

özel asansör sistemli direklerdir. Paslanmaz ve Galvaniz olarak üretilir. 
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LIFT POLYGONIC FLAG POLES (AZERBAIJAN 50 mt) Poles with a special elevator system 
developed to lower and raise the flag on the masts of 20mt and above. Stainless and 
Galvanized. 



 
 
PASLANMAZ BAŞ ÜSTÜ DİREKLERİ ( TÜRKMENİSTAN ) 
Trafik yönlendirme  amacıyla otoyollarda kullanılan yönlendirici levha taşıyıcılardır. 
Paslanmaz, Galvaniz ve Galvaniz üstü statik boyalı olarak üretilir. Türkmenistan çevresinde 
tek çift ve üç ayaklı olarak montajı tamamlanmıştır. 
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STAINLESS OVERHEAD PILLARS (TURKMENISTAN) Routing plate carriers used in 
motorways for the purpose of traffic guidance. Stainless, Galvanized and static painted 
over galvanized. Single, double and triple mounts around Turkmenistan. 



 
 
PASLANMAZ BAŞ ÜSTÜ TAG DİREKLERİ 
Trafik yönlendirme ve bilgilendirme amacıyla otoyollarda kullanılan taşıyıcılardır. Paslanmaz 
ve Galvaniz olarak üretilir. 
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STAINLESS OVERHEAD TAG POLES These are the carriers used in motorways for the purpose 
of traffic guidance and information. Stainless and Galvanized. 



 
 
GALVENİZLİ BAŞ ÜSTÜ KAMERA TAG DİREKLERİ ( İSBAK PROJESİ ) 
Trafik kontrol  amacıyla otoyollarda kullanılan kamera taşıyıcılardır. Galvaniz olarak üretilir. 
İstanbul çevresinde tek çift ve üç ayaklı olarak montajı tamamlanmıştır. 
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GALVANIZED OVERHEAD CAMERA TAG POLES (ISBAK PROJECT) Camera carriers used in 
highways for traffic control purposes. Produced as galvanized. Montage has been 
completed as single double and triple legs around Istanbul. 



 
 
TEK AYAKLI VTS - VMS 
Trafik yönlendirme ve bilgilendirme amacıyla kullanılan led panel taşıyıcılarıdır.  Galvaniz 
olarak üretilir. 
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SINGLE LEG VTS - VMS Led panel carriers used for traffic guidance and information 
purposes. Produced as galvanized. 



 
 
VTS BAŞ ÜSTÜ TAG DİREKLERİ 
Trafik yönlendirme ve bilgilendirme amacıyla otoyollarda kullanılan led panel taşıyıcılardır. 
Paslanmaz ve Galvaniz olarak üretilir. 
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VTS OVERHEAD TAG POLES These are led panel carriers used in highways for traffic 
guidance and information purposes. Stainless and Galvanized. 



 
 
VMS BAŞ ÜSTÜ TAG DİREKLERİ 
Trafik yönlendirme ve bilgilendirme amacıyla otoyollarda kullanılan led panel taşıyıcılardır. 
Paslanmaz ve Galvaniz olarak üretilir. 
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VMS OVERHEAD TAG POLES These are led panel carriers used in highways for traffic 
guidance and information purposes. Stainless and Galvanized. 



 
 
ÖZEL AKSESUARLAR 
Özel aksesuar Aliminyum döküm veya kompozit malzemeden imal edilir oldukça estetik bir 
görüntüye sahiplik eder.  3mt den 12mt ye kadar üretilen direklerde ve başüstü çelik 
taşıyıcılarda kullanılır ve şekiller farklılık gösterir. 
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SPECIAL ACCESSORIES Special accessories Made of aluminum cast or composite material 
and possesses a highly aesthetic appearance. It is used in poles and overhead steel carriers 
produced from 3mt to 12mt and shapes vary.. 



 
 
PASLANMAZ TİTANYUM KAPLAMALI BAYRAK  DİREKLERİ 
Özel aksesuar ve tepe döner sistemiyle oldukça estetik bir görüntüye sahip direklerdir.  3mt 
den  100 mt ye kadar kademeli üretilen direkler Paslanmaz, ayna polisaj üzeri titanyum 
kaplama kademeli olarak üretmekteyiz. 
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FLAG POLES WITH STAINLESS TITANIUM COATING These are poles which have a very 
aesthetic appearance with special accessories and top swivel system. Poles produced from 
3mt up to 100 mt Gradually produced stainless steel, titanium coating over mirror polishing. 



 
 
TOTEM DİREKLERİ 
Genellikle benzin istasyonlarında üzerlerinde firma logosu bulunan tabelayı taşıyan 

direklerdir. İstenilen boyda dairesel, dairesel konik, poligon al, poligon al konik, içten 

veya dıştan merdivenli boyalı ve galvanizli olarak üretilir. 
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HIGH RISE POLES These are the poles that carry the sign with the company logo on the 
gas stations. Circular, circular conical, polygonal al, polygonal al conical, internal or 
external staircase painted and galvanized. 
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Hight Rise İmalat 
 
High Rise Manufacturing 
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Aydınlatma direği imalat 
 
Lighting pole manufacturing 
 
dcm 
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Bayrak direği imalat 
 
Flagpole manufacturing 
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Başüstü tag ve mobese konstrüksiyon imalat 
 
 Overhead tag and mobese construction 



 
 
MEKANİK GABARİ 
Oto yollarda köprü ve tünel giriş önlerinde bulunan özel yüklü araçların girişlerini 

yükseklik kontrolü amacı ile test eden direklerdir. 
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MECHANICAL GABARİ They are the masts which test the entrance of specially loaded vehicles 
in front of the bridge and tunnel entrance on the roads for the purpose of height control 
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