
                                                                        

 

gan Çelik Konstrüksiyon Makina Mühendislik İth. İhr. San. Ltd. Şti. 2020 yılının son çeyreğinde Oğuz Yaşar tarafından 

kuruldu. Muğla yatağan doğumlu Oğuz Yaşar, sektöre ilk girişini 1995yılında Yatağan termik santralinde edindiği tecrübeleri 

ile gerçekleştirdi. Sonrasında İzmir’e yerleşip makine ve ekipman imalatı üzerine öncü firmalarda deneyim edindikten sonra 

Ogan Makina Firmasının tohumları atılmış oldu. 

Başlarda firmalara yerinde destek veren Ogan Makine, Menemen sanayi bölgesinde faaliyete soktuğu imalat atölyesi ile de imalat ve 

montaj projelerini kendi tesisinde tamamlamaya başladı. 

Firma bünyesinde istihdam edilen teknik idari kadronun, gerek şahsi gerek ise birlikte edindikleri tecrübeler neticesinde proje 

esaslı kısmi ya da tasarımdan teslimata anahtar teslim projelerde müşterilerine hizmet vermeye devam eden Ogan Makinanın 

hizmet verdiği sektörler başta inşaat, kimya, maden ve makine endüstrisi olmak üzere neredeyse tüm endüstriyel kuruluşlardır. 
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• Kalite organizasyonumuzu yönetim aracı olarak kullanmayı 
• Sistemimizin etkinliğini takip etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi 
• Organizasyonun bütününde liderlik olgusunu oluşturmayı ve tüm çalışanlarımızı bilinçlendirerek dahil olmalarını sağlamayı 
• Müşteri temelli çalışma prensiplerini belirlemeyi 
• Teknolojideki yüksek rekabet gücümüzü sürekli gelişme ve iyileştirme ile sağlamayı 
• Gerekli kaynakları oluşturmayı ve korumayı TAAHHÜT ederiz 

• Uluslararası değerler doğrultusunda, 
• Çevreye, doğaya ve topluma saygılı, 
• Kaynakları verimli kullanan, 
• Ticari ve sosyal ilişkilerimizde karşılıklı güven ve dürüst davranış ilişkilerine sadık kalarak 
• Müşterilerimiz, ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımıza karlı olacak her tip ve modelde makine üretmek, pazara sürmek ve bu ürünlerin 

devamlılığını sağlamaktır. 

• Her zaman en iyisi olmak, vazgeçilmez hedefimizdir 
• En iyi sistemleri ve süreçleri o işleri yapanlar geliştirir 
• Dürüstlük ve güven en temel ilkemizdir 
• Yapılan tüm işler dayanışma ve birbirimize bağlılığımızın ürünüdür 



  

PROJELERİMİZ 

 1-Saha Tankı 

Ağır sanayi sektöründe yaygın olarak kullanılan saha tankları için 

imalat ve montaj hizmetleri sunmaktayız. 

Endüstriyel alanda saha tankı imalatı, kullanılan ürünleri stoklamak 

amacıyla yapılır. Saha tanklarının hacmi oldukça büyüktür. Hacim 

olarak farklı boyutlarda tank imalatı yapılabilmektedir. Yağ, su, 

akaryakıt ve benzeri ürünleri stoklama ihtiyacı saha tankı imalatıyla 

karşılanır. Saha tankı imalat ve montaj hizmetlerimiz uluslararası 

standartlara uygundur ve yüksek kalitede yapılmaktadır. 

Saha tanklarının tasarımı ve işletilmesinde, genellikle içinde bulunan 

akışkanın niteliği önemlidir. Buna bağlı olarak saha tankları 

uygulamasında birçok çevre düzenlemesi oluşturulur. Özellikle saha 

tankları, yer altı depolama tanklarından farklı özelliklere sahiptir. 

Genellikle saha tankları petrol endüstrisi, atık maddeler, su, kimyasallar 

gibi alanlar avantaj sağlar. Aynı zamanda diğer tehlikeli maddeler ve 

materyalleri önlemede etkilidir.  Saha tankları imalatında sanayi 

standartları esastır. 

 



2-Buhar Enerji Santrali 

 

Bioenerji Santralinde Basınçlı Buhar Tankları ve Borulama 

Hatları Yapımı 

Endüstride buhar kullanımında tercih nedenleri şöyle 

sıralanabilir : 

1. Yüksek akışkan sıcaklıklarına çıkmak mümkündür. 

2. Isı geçiş yüzeylerinde sıcaklık sabittir. Buhardan ısı çekişi 

genellikle doymuş buharın yoğuşmasıyla gerçekleşir.  

Bu işlem sabit sıcaklıkta gerçekleştiğinden bütün ısıtma yüzeyi 

boyunca buhar tarafının sıcaklığı sabittir. 

3. Sıcaklık kontrolunu çok hassas biçimde gerçekleştirmek 

mümkündür. Söz konusu sabit yoğuşma sıcaklığı buharın 

basıncına bağlıdır.  

Basınç kontrolu yoluyla proses sıcaklığını çok hassas olarak 

kontrol etmek mümkündür. 

4. Büyük miktarda ısı enerjisini küçük bir kütle ile taşımak 

mümkündür. 

5. Buhar hijyenik , tamamen saf bir maddedir. Bu nedenle 

özellikle gıda endüstrisinde vazgeçilmez bir dezenfeksiyon ve 

proses elemanıdır.  

Buharsız gıda endüstrisi düşünülemez. 

 

 



3-Makine Parkurları 

Makine parkurunu, bir işletme içerisinde bulunan bağımsız 

makine ya da makineler topluluğu olarak tanımlayabiliriz 

kısaca. Taşınmaz varlıklar hariç tutulmak suretiyle, tüm 

üretim hattı ve yardımcı tesisleri ile beraber üretim tesisinin 

tamamını makine parkuru olarak düşünebilirsiniz. 

Uluslararası Değerlendirme Standartları (UDES)’e göre 

aslında makine parkurunun daha genel bir tanımı var. Bir 

işletmenin faaliyetlerinde sürekli olarak kullanılması 

düşünülen varlıklar olarak tanımlanmış. Arazi, binalar, 

makine, teçhizat mesela bu varlık kategorileri arasında 

gösteriliyor. Bunların yanı sıra arazi, arazi ve binalar, 

makineler, gemiler, uçaklar, motorlu araçlar, mobilya ve 

demirbaşlar ve büro cihazları aslında hep bu varlık kategorisi 

içerisinde yer alıyor. Ancak endüstriyel kesim makineleri gibi 

makineler daha çok endüstriyel ve sanayi alanında 

kullanılıyor. 

 

 



4- Çelik Fabrika Kurulumu 

Çelik konstrüksiyon fabrika yapımı konusunda mühendislik hizmeti 

vermekteyiz. Her türlü ihtiyaca hizmet edecek sanayi kuruluşları 

çeşitli özel tasarımlara sahip olabilmektedir. Bu gibi durumlarda 

standart veya özel tasarım çelik konstrüksiyon 

fabrikaları mühendislerimiz sizin için projelendirmektedir. 

Uygulama projesi çizilen çelik konstrüksiyon fabrika inşaatına temel 

kazma ve düzeltme işlemleri ile başlanır. Temele projedeki yerlerine 

göre çelik kolonların oturacağı flanşlar yerleştirilir. Fabrika yapımı 

çelik kolonların dikilmesi ile devam eder. Çelik konstrüksiyon 

üzerine genelde A çatı denilen sistem uygulanarak çelik 

konstrüksiyon fabrika çatısı vinç yardımı ile yerleştirilir. Farklı çatı 

sistemleri de mevcuttur. 

Fabrika çelik konstrüksiyonu iskeleti böylece tamamen oluşmuş 

olur. Fabrika dış cephe kaplaması istenilen malzemeden 

yapılabilmektedir. Genelde trapez sac tercih edilmektedir. Isı yalıtımı 

olması istenen fabrikalarda ise sandviç panel ürünleri 

kullanılmaktadır. Fabrika çatısında ise genellikle sac tercih edilir. 

Aralara şeffaf paneller atılarak gün ışığının kullanılması sağlanır. 

 

 

 

 

 



5- Dinlendirme ve Çökertme Havuz Yapımı 

 Tank imalatı, paslanmaz tank, Yakıt Tankı, Su tankı, çelik 

konstrüksiyon, ısıtma soğutma, borulama, kum filtresi,  imalat ve montaj çalışmalarımız bulunmaktadır. 

 



 

6- Endüstriyel Depolama Tankları 

• Modeline göre yer üstü veya yer altı depolama tankları olarak imal edilir. 

• Tank silindirik kesitli tasarlanarak en dayanıklı ve en güvenli kombinasyon ile tasarlanır.  

• Tanklarımızda EN 10028-3 normunda, yüksek mukavemetli, ince taneli, normalize edilmiş özel “P” serisi basınçlı kap 

çeliği kullanılır. Çeliklerin mekanik ve metalürjik özellikleri test edilir ve doğrulanır. 

• Tank başlıklarında standartlara uygun gerilim giderme işlemi yapılmış eliptik bombe kullanılır. 

• İmalat ve kalite süreçleri, uzman, tecrübeli mühendis kadromuzla standartlara ve prosedürlere uygun olarak bağımsız 

muayene kuruluşu denetiminde yapılır. 

• Kaynak işlemi, standartlara uygun malzeme ve yöntemlerle sertifikalı kaynakçılar tarafından yapılır. 

• Tüm kaynaklı birleşimlerin testi ve kontrolleri konusunda yetkin ve uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalı NDT 

personellerimiz tarafından yapılır. 

• İmalattan sonra tüm tanklar hidrostatik basınç testine tabii tutulur. 

• Tank dış yüzeyleri boyama öncesi SA 2,5 kalitesinde kumlanır 

• Boyama için uluslararası kalitesini kanıtlamış boya firmalarının korozyona dirençli, uzun ömürlü, yüksek kaliteli iki 

bileşenli boya ürünleri kullanılarak müşteriye en iyi ürün sunulur. 



 7- Çelik Su Tankı 
 

Günümüzde suyun daha güvenilir ve daha sağlıklı şartlarda depolanıp korunmasını 

sağlamak amacı ile; koku yapmayan, mikrop üretmeyen, tam hijyenik özellikte, 

istenilen tonajda (m3)  Paslanmaz  (AISI 304) malzeme kullanılarak, modüler 

parçalar halinde üretilmiş su muhafaza depolarıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

DAYANIKLILIK 

Modüller yüksek basınçlı preslerde soğuk şekillendirme ile mukavemet 

kazandırılır.  

HİJYEN 

Modüler depoların bütün parçaları hijyen koşullarına uygun olarak üretilir. 

Paslanmaz ( AISI 304) depo içinde hiçbir şekilde yosun ve bakteri oluşmaz. 

BAKIM VE ONARIM 

Bakım ve onarımı çok kolaydır. Gerektiğinde parçalar birbirinden bağımsız olarak 

değiştirilebilir. 

NAKLİYE VE MONTAJ 

Modüler su depoları, modül parçalar halinde istenilen mekana kolaylıkla monte 

edilebilir. Depo montajı özel civata sıkma makineleri ile yapılmaktadır. 

İstenildiğinde rahatlıkla parçalanarak başka bir mekana montaj yapılabilir. 

Modüler sistemde montaj bittikten sonra, yer müsait ise modüller arttırılarak depo 

boyutu büyütülebilir. Dar yerlerden parçalar halinde geçirilerek montaj yapılabilir. 

 



8- Silo Tankları 

Silo toptan malzemelerin korunduğu, saklandığı 

veya depolandığı bir yapıdır ve işletmenin 

büyüklüğüne göre inşa edilir. Bu sayede birçok 

tahıllar ekşitilerek saklanır. Ekşitme sayesinde 

tahıllar bozulmadan uzun süre saklanabilir. Silo, 

özel usullere göre yapılmış, silindir biçiminde 

yüksek bir yapıdan ibarettir. Buğday, mısır gibi 

bakliyatların saklanmasında büyük önem taşıyan 

çelik silolar dar alanda binlerce tonluk ürünün uzun 

süre bozulmadan korunmasını sağlıyor. Çelik 

silolarda mamuller bir yıl boyunca tarladan yeni 

hasat edilmiş gibi muhafaza edilebiliyor. 300-350 

metrekarelik bir siloda 6 bin tonluk ürün rahatça 

stoklanabilirken ürünün bayatlamasının ve 

kanserojen madde içermesinin de önüne geçiliyor. 

Yağmurda ıslanmaktan, sıcakta ısınmaktan ve 

bitlenmekten uzak ortamda korunan ürünler aylar 

sonra ilk günkü tazeliğiyle tüketiciye sunulabiliyor. 

 

 

 

 



9- Konteynerler 

 Konteyner, uluslararası standartlara sahip taşımacılık sistemi içinde verimli, güvenli ve hasarsız bir şekilde malzeme taşıması 

için üretilmiş, yeniden kullanılabilir çelik kutu şeklinde yapılardır. Konteyner, içindeki malzeme boşaltılmaksızın farklı 

taşımacılık şekilleriyle taşınabilir. Konteyner boyutları ISO 6346 standartıyla belirlenmiş çeşitli farklı ölçülerde 

olabilmektedir. Konteynerler tek seferde varış adresine gidinceye kadar çeşitli farklı ulaşım şekilleriyle taşınabilir. Konteyner 

gemileri, karayolu taşımacılığı ve demiryolu taşımacılığı konteynerin alt kısmındaki kilit mekanizması sayesinde arka arkaya 

yapılabilir. Konteynerler seyahat ömürlerini tamamlamalarının ardından enerji ve kaynak tasarrufu sağlanması adına çeşitli 

amaçlar için kullanılmaktadır. Bir konteynerde yaklaşık 3.5 ton çelik bulunması nedeniyle eritilmesi için çok miktarda enerji 

gerekmektedir. Bu yüzden konteynerler özellikle konut ve barınma alanlarında yeniden değerlendirilmektedir. Modüler 

yapılarda sağlamlığı yüzünden tercih edilmektedir. 

 

 

 

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_6346&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 

Ogan Çelik Konst. Mak. Müh. Ltd. Şti. olarak İzmir de 2000 m kare alana sahip fabrikamızda, ihtiyaç 

duyulan tüm makine ve ekipmanların proje esaslı uygulamaların yapılması ya da tasarımdan teslimata (anahtar teslim) 

imalatlarını gerçekleştirebileceğimiz gibi; tesis içi borulama, makineler arası borulama, makine-ekipman revizyonları, makine-

ekipman kurulumu, tesislerin anahtar teslim kurulumu ya da bir lokasyondan farklı bir lokasyona demontaj- montaj, çelik 

konstrüksiyon projelendirilmesi, imalatı ve tesisine yerinde kurulumunu üstlenebiliriz.  

 

Bunun yanında krom bazlı işçilikleri de icra ediyoruz. Krom metali bazlı çalışmalarımızı da çelik konstrüksiyon ve makine-

ekipmanlarda olduğu gibi proje bazlı ya da müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda projelendirmesini de biz üstlenerek 

genellikle gıda sektörüne yönelik olarak anahtar teslim hizmet vermekteyiz. Konusunda uzman ve yeterlilik belgelerine sahip 

personellerimizle kaliteli hizmet sunmaktayız.  

 

Firmamız bünyesinde ortak çalışma yürüttüğümüz ve iş güvenliğine uygun çelik yapı ürünlerinin yapımı ve ortak 

iştiraklerimizin sunduğu imkanlar ile sizlere hizmet  vermekten mutluluk duyarız. 
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