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Tarihçemiz 
 

 

Türkoğlu demircilik ĠnĢaat Sanayi Tic. Ltd. ġti 1996 yılında Ġzmir’de kurulmuĢtur. 1996 Yılından bu yana geniĢ hizmet yelpazesi ,kendisini bugünlere taĢıyan baĢarılı yönetim, 

güçlü sermaye yapısı ve çeyrek asırlık serüveni ile grup Ģirketi olmuĢtur.  

 

Grup şirketinin başlıca iş kalemleri : ĠnĢaat,Demircilik,Hafif çelik,Otomotiv,Hijyenik havalandırma,Helikopter fan, Yapı malzemeleri,ve Sac iĢleme merkezidir. 

İş kalemlerinin detayına inecek olursak ; 
 

DEMİRCİLİK : Özel makine imalatı,Kaynaklı imalat,büyük ve küçük baĢ hayvan çiftlikleri,kazan daireleri ,hangar iĢleri tesislerimiz de üretim aĢamaları tamamlanarak 

montaj iĢlemi yapılır. 
 

HAFİF ÇELİK : Tek katlı ve 8 kata kadar çıkabilen konutlar,muhtarlık binaları,sağlık ocakları,hastahane,okul,lojman,Ġtfaiye binaları,sosyal tesisler,kafeterya,kısacası 

barınma ile ilgili aklınıza gelebilecek tüm konutların yapımı fabrikamız tesislerinde üretimi tamamlanır montaj kısmı sizin tarafınızdan bulunan ekiplerce yapılır. 
 

HELİKOPTER FAN : Fabrika tesisleri,büyük ve küçük baĢ hayvan çiftlikleri ve kafeteryalar için kullanılır.Helikopter fan sessiz bir çalıĢma sağlar,redüktör sayesinde fan 

hızı manüel olarak ayarlanabilir,ortamda bulunan makine, eĢya ve malzemeyi rutubetten korur,kötü kokuların uzaklaĢtırılmasına yardımcı olur, mevcut soğutma sistemlerine 

göre maliyet,uygulama ve bakım yönünden çok daha ekonomiktir. Kanat ölçüleri 3-4-5- ve 6mt dir. 
 

HİJYENİK HAVALANDIRMA : Hepa filtre kutuları, fan filtre ünitesi,kapı transfer menfezi,lif tutucu menfez,üfleme ve emiĢ kutusu, pass box,manometre panosu,ve 

laminar flow üniteleri ameliyathanelerde ve hijyenik ortam gerektiren alanlarda kullanılır ve bu ürünlerin fabrikamızda kesim kıvrım ve büküm işlemi gerçekleştirilmektedir. ( 

Malzeme kalitesi karşılıklı görüşülerek belirlenir. ) 
 

OTOMOTİV : Dizel veya benzinli motorlar, günümüzde artarak kullanılmaya devam etmektedir. Her bir araç vakum pompalarına ihtiyaç duymaktadır. Vakum pompaları, 

fren performansını artırmak için gerekli olan parçadır, aktüatörler’i kontrol etmek ve egzoz gazı devri daimi için de gerekli olan vakumu üretir. 

Üretim tesislerimizde vakum pompası imalatı yerli üretim olarak yapılmaktadır. ( Uyumlu araçlar aĢağıda sunum dosyamızın ekinde yer almaktadır. ) 
 

İNŞAAT : Beton prefabrik,fabrika inĢaatları,kazan daireleri,hangar,küçük ve büyük baĢ hayvan çiftlikleri ,mantar üretim tesisleri ,saha betonları ve benzeri iĢler 

bünyemizde bulunan inĢaat ekiplerince yapılmaktadır. 
 

SAC İŞLEME MERKEZİ : Elektrik elektronik,hijyenik havalandırma,prefabrik ,hafif çelik,tarım,inĢaat,gıda,otomotiv ve sayamadığımız yüzlerce sektöre 

lazer,punch,abkant ,giyotin hattımız ile kesim kıvrım ve büküm iĢleri yapılmaktadır.( Malzeme kalitesi karşılıklı görüşülerek belirlenir. ) 

 

YAPI ELEMANLARI : ĠnĢaat,prefabrik,hafif çelik ve yapı sektörüne hitap eden tüm iĢ kolları için malzeme tedariği sağlamaktayız.( Hekimboard-Alçıpan-Boardex-ĠnĢaat demiri-Pres panel 

–Rulo sac-Plaka sac-Boru-Profil ve benzeri ürünlerdir. ) 
 

Ġzmir KemalpaĢa’da bulunan 7.000 m2 lik TÜRKOĞLU üretim tesislerinde hammadde giriĢinden sevkiyat aĢamasına kadar her Ģey elektronik kontrol altındadır. Uluslararası  

Standartlara uygun ürünleri ,sürekli yatırım çalıĢmaları,planlı büyüme,tasarım ve imalat çalıĢmaları,uzman kadro ve % 100 müĢteri memnuniyeti ile hedefe giden yolu ve 

yolculuğu seviyoruz. Belki de bu yüzden yolculuğumuz vardığımız her hedefte yeniden baĢlıyor. 

Sizlerle de yolculuğumuzun hız kesmeden devam etmesi temennisi ile .                          

 

Saygılarımızla…. 

www.turkoglugrup.com 

http://www.turkogludemircilik.com/
https://www.turkogluhafifcelik.com/
https://www.tufan.fun/
https://www.estekhijyenik.com.tr/
https://www.turkogluotomotiv.net/
https://www.turkogluinsaat.com/
https://www.turkoglusacisleme.com/
https://www.turkoglusacisleme.com/
https://www.turkoglusatis.com/
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Fabrikamız 
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DEMİRCİLİK 

MAKİNE 

İMALATLARI 
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DEMİRCİLİK 
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www.turkoglugrup.com 

Hafif Çelik 
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Hafif Çelik 
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Hafif Çelik 
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Helikopter Fan 
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Helikopter Fan 
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      Hijyenik Havalandırma 
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              Otomotiv Yedek Parça 
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              Otomotiv Yedek Parça 
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  İnşaat-Hangar Yapımı 
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  İnşaat Yapımı 
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İnşaat Yapımı 
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İnşaat Yapımı 
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İnşaat-Beton Prefabrik 
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      Sac işleme 
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      Sac işleme 
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      Sac işleme 



22 

        Yapı Elemanları 
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Ġnternet sitemizden daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz… 

 

Firma              : Türkoğlu Demircilik ĠnĢ. San. Tic. Ltd. ġti 

KemalpaĢa Fabrika        : 2000 Sokak No: 16 AĢağı kızılca KemalpaĢa / ĠZMĠR 

Tel              : 0232 871 54 88 – 0232 871 53 68 

E-Posta              : info@turkoglugrup.com 

Web              : www.turkoglugrup.com 

 
 
 
 
 
Sizlerle de yolculuğumuzun  

hız kesmeden devam etmesi 

temennisi ile ... 

 


