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ÜRETİM TESİSİ
 PRODUCTION FACILITY

50.000 M2
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TÜM ÇÖZÜMLER 
ÇATI ALTINDA

Hakkımızda

About Us

Tursam started to design and manufacture poles for energy and lighting industries in 2004. The

galvanizing plant was invested in Hendek which is founded by well known German galvanizing company

Wiegel-Group in 2012. With this invesment, it has strengthened it’s place in the sector by incorporating

Hot Dip Galvanizing process which is an integral part of steel productions.

With this facility, the annual galvanizing capacity has been reached to 95.000 Tons/Year and TURSAM

has taken it’s place among the a few companies having the stove in Turkey.

With it’s flexible production structure in it’s product variety, TURSAM end products from raw materials

with domestic and international accredited production licenses.

2004 yılında enerji ve aydınlatma sektörlerine “direk tasarımı ve imalatı” ile başlayan firmamız, 2012 yılında Alman Galvaniz Firması 

WIEGEL’in Hendek’te kurulu galvaniz tesisini satın almıştır. Bu yatırımla çelik imalatların ayrılmaz bir parçası olan “Sıcak Daldırma Galvaniz” 

prosesini de bünyesine katarak sektördeki yerini kuvvetlendirmiş, bu tesis ile yıllık 95.000 Ton Galvaniz kapasitesine ve Türkiye’nin sayılı 

galvaniz ocağına sahip firmaları arasında yerini almıştır.

Tursam, ürün çeşitliliğinde esnek yapısı, Yurtiçi ve Yurtdışı akredite edilmiş üretim lisanslarıyla hammaddeden nihai ürünler üretmektedir.
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• Etüd (Zemin etüdü, Topoğrafik ölçümler),

• Hesaplamalar (Statik, Elektrik ve Mekanik Hesaplamalar),

• Çizimler  (Mimari, Statik, Elektrik ve Mekanik çizimler).

Endüstriyel Tesis Komple Projelendirme

• Etüd (Zemin etüdü, Topoğrafik ölçümler),

• Fizibilite (Prosese uygun alternatif proje ve ön 

maliyet çalışmaları),

• Hesaplamalar (Statik , Elektrik ve Mekanik 

Hesaplamalar),

• Çizimler (Mimari , Statik , Elektrik ve Mekanik 

çizimler).

Yenilenebilir Enerji Sistemleri Projelendirme

Proje Yönetim Sistemleri

• Tasarım çalışmaları,

• Master planın hazırlanması,

• Projenin yapım ve yönetimi.

Plenary Industrial Plant Project Design

• Survey (Soil investigation, Topographic measurements),

• Feasibility (Preliminary project and preliminary cost studies 

correspondent with process),

• Calculations (Static, Electrical and Mechanical Calculations),

• Drawings (Architectural, Static, Electrical and Mechanical 

drawings).

Renewable Energy Systems Project Design

• Survey (Soil investigation, Topographic measurements),

• Calculations (Static, Electrical and Mechanical Calculations),

• Drawings (Architectural, Static, Electrical and Mechanical drawings).

Project Management Services

• Design studies,

• Master plan preparation,

• Project Design and Management

PROJE

PROJECTS



SICAK DALDIRMA GALVANİZ 
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Tursam, ürün çeşitliliğinde esnek üretim yapısı ile Yurtiçi ve Yurtdışı akredite edilmiş üretim lisansları 

ile hammaddeden nihai ürünler üretmektedir.

Birçok uygulama için galvanizleme maliyeti alternatif kaplama uygulamalarına göre daha düşüktür. 

Ayrıca galvaniz boya ile karşılaştırıldığında sürekli olarak ucuzlamaktadır. Nedeni basit: alternatifler-

özellikle boyama, galvanizlemeye göre çok yoğun işçilik gerektirir. Galvanizleme oldukça mekanize, 

yakın kontrol sağlanabilen bir fabrika sürecidir.

Düşük ilk maliyet ve uzun ömür açısından galvaniz, çeliğin çok yönlü ve ekonomik yolla uzun 

sürelerde kullanılmasını sağlar. Herhangi bir bakım gerektirmez veya geniş bakım periyodu sağlar 

ve bazı problemli durumlarda; uzak bölgelerde, zor arazi koşullarında veya iç içe girmiş yapılarda 

ayrıca güvenlik kısıtlamaların önemli olduğu durumlarda (örneğin elektrik direklerinde) avantaj 

sağlar.

Sıcak daldırma galvaniz korumanın avantajları uzun yıllar kullanım süresi içerisinde iyi 

belgelenebilmesi ile kanıtlanmıştır. Endüstriyel ve deniz çevreleri gibi yaygın alanlarda en az 20-40 

yıl, daha az agresif atmosferlerde 50-100 yıl koruma sağlar.

Sıcak daldırma yöntemi ile galvanizleme demirle çinkonun 

metalürjik bağ oluşturduğu tek kaplama prosesidir. Bu özelliğinden 

dolayı galvanizli malzeme, taşıma, depolama, sevkiyat ve montaj 

aşamalarında malzemenin maruz kalabileceği mekanik hasarlara karşı 

en büyük direnci gösterir. Bu da galvanizli malzemenin deniz aşırı 

ülkeler de dahil bütün dünya ülkelerine sevkiyatını sağlar.

Bununla birlikte galvanizli malzemenin tokluğu, aşınma probleminin 

olabileceği durumlarda çeliği kullanıma uygun bir malzeme yapar. 

Sıcak daldırma yöntemi ile galvanizleme, çeliğin sıvı çinko banyosuna 

daldırılarak kaplanması olduğundan malzemenin içi, dışı, köşeleri 

yüzeyindeki dar boşluklarda dahil başka şekilde korozyona karşı 

korunması mümkün olmayan bütün ayrıntılar çinko kaplanır. 

Bununla birlikte fırçayla spreyle, diğer daldırma yöntemleriyle yapılan 

kaplamalarda ince kalan köşe ve kenarlar, sıcak daldırma yöntemi ile 

galvanizlemede gerektiği kalınlıkta kaplanır.

SDG yöntemi ile oluşan kaplamalarda kalınlık; ürün imalatında 

kullanılan malzemenin kesit kalınlığına, ürünün kütlesine , çelik 

kimyasal kompozisyonuna, dalış süresine, çinko banyosu sıcaklığına 

ve yüzey pürüzlüğüne bağlıdır.(kalın kaplama isteniyorsa ürün yüzeyi 

kumlama ile yüzey pürüzlendirilebilir) kaplama kalınlığı malzeme kesit 

kalınlığına göre değerlendirilir. Kaplama kalınlık değerleri ‘’TS EN ISO 

1461 Demir ve çelikten yapılmış malzemeler üzerine sıcak daldırmalı 

galvaniz kaplamalar- özellikler ve deney metotları ‘’standardında 

verilmiştir.

ÇİNKO BANYO ÖLÇÜLERİMİZ:

(Boy* En*Derinlik) : 15,50m * 1,80 m * 3,20 m

Galvaniz kaplama çeliği üç yolla korur. İlk olarak, kaplama hava koşullarından çok yavaş bir hızda etkilenerek uzun ve tahmin 

edilebilir bir ömür verir. İkincisi, kaplama delme, kesme ya da kaza sonucu oluşan hasar, çiziklerin üzeri katodik koruma yolu 

ile oluşan çinko korozyon ürünleri ile kapatır. Üçüncüsü, pasın boya altında yanlara yayılarak ilerlemesini önler. Sıcak daldırma 

yöntemi ile galvanizlemede tam koruma birkaç dakikada elde edilirken, 4 kat boya işlemi için 1 haftalık zamana ihtiyaç duyulur.

Galvanizli çelikteki koruyucu kaplamanın kontrolü kolaydır. İşlem doğası kaplamanın görüntüsü sürekli ve aynı ise, sonucu da 

aynı şekildedir.(Ağırlıkları) Kalınlıkları ,EN-ISO 1461 veya ulusal galvaniz standartlarında düzenli, öngörülebilir ve basit olarak 

belirtilmiştir ve manyetik prob veya diğer basit tahribatsız test ölçüm cihazı ile kontrol edilebilir.

Proses oldukça basit anlaşılabilir, yakından kontrol edilebilir. Oluşan kaplamanın kalınlığı (ağırlığı) düzgün, belirlenebilir ve 

tanımlanabilir. Galvaniz kaplama, standartlar yolu ile tamamen tanımlanabilen birkaç kaplamadan biridir. İlave boyama, rötuş 

veya kontrol gerektirmez. Galvaniz çelik montaj yapıldıktan sonra kullanıma hazırdır. Böylece inşaat programı hızlandırmış olur.

3.20m

15.50m

1.80m
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Tursam, with its flexible production structure in product variety, it produces final products from raw 

materials with domestic and international accredited production licenses.

For many applications, the cost of galvanizing is lower than with alternative coating applications. 

It is also cheaper compared to galvanized paint. The reason is simple: alternatives - especially 

coloring, require very intensive labor compared to galvanizing. Galvanizing is a highly 

mechanized, closely controlled factory process.

In terms of low initial cost and long life, galvanization ensures long-term use of steel in a versatile 

and economical way. It does not require any maintenance or provides a wide maintenance period 

and in some problematic situations; In remote areas, in difficult terrain or in nested structures, it is 

also an advantage when security restrictions are important (eg electric poles).

The advantages of hot-dip galvanizing protection have been proven to be well documented 

over many years of use. It provides protection for at least 20-40 years in common areas such as 

industrial and marine environments, and 50-100 years in less aggressive atmospheres.

Hot dip galvanizing is the only coating process in which zinc is formed 

by metallurgical bond. Because of this feature, the galvanized material 

shows the greatest resistance to mechanical damage to the material 

during transport, storage, shipment and installation. This enables the 

shipment of galvanized material to all countries of the world, including 

overseas countries.

However, the toughness of the galvanized material makes the 

material suitable for use when the wear problem may occur. Hot dip 

galvanizing is a plating of steel to the liquid zinc bath, so all the details 

that cannot be protected against corrosion, including the inside and 

outside of the material, in the narrow spaces on the surface of the 

corners, are covered with zinc. However, the brushes and other 

dipping methods of the thin edges and edges of the coating, hot-dip 

method is coated with the thickness required to galvanize.

The thickness of the coatings formed by SDG method; The thickness 

of the product depends on the thickness of the product, the mass 

of the product, the steel chemical composition, the dive time, the 

zinc bath temperature and the surface roughness. Coating thickness 

values are given in ‘TS EN ISO 1461 hot dip galvanized coating on 

materials made of iron and steel - properties and test methods’.

ZINC BATH SIZES:

(Height * Width * Depth): 15,50m * 1,80 m * 3,20 m

Galvanized coating protects the steel in three ways. First, the coating is effected at a very slow rate from the weather 

conditions, giving a long and predictable life. Second, the coating is covered by damage, cut or accidental damage, and the 

scratches with zinc corrosion products formed by cathodic protection. Third, it prevents rust from spreading under the paint. Full 

protection in hot-dip galvanizing is achieved in a few minutes, while 4-coat painting requires 1 week.

The protective coating in galvanized steel is easy to control. If the nature of the process is continuous and the image of the 

coating is the same, the result is the same. Thicknesses are specified as regular, predictable and simple in EN-ISO 1461 or 

national galvanized standards and can be controlled by magnetic probe or other simple non-destructive tester.

The process is quite simple to understand, can be closely controlled. The thickness (weight) of the resulting coating can be 

properly determined and defined. Galvanized coating is one of several coatings that can be fully defined by the standards. 

No additional dyeing, retouching or control required. Galvanized steel is ready for use after assembly. Thus, the construction 

program will be accelerated.

HOT DIP GALVANIZING
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Galvanizleme
Sıcak daldırma galvaniz (SDG), çeliği korumak 

için bilinen en iyi yöntemdir. Yüzeyi temizlenen 

demir veya çelik parçalar ergimiş çinko banyosuna 

(çoğunlukla yaklaşık 450°C) daldırıldığında 

demir ve çinko arasındaki metalurjik reaksiyon 

sonucunda bir dizi çinko-demir alaşım katmanları 

oluşur.

Çelik ve çinko arasındaki reaksiyon hızı zamana 

göre paraboliktir ve öyle ki reaksiyonun başlangıç 

hızı çok çabuktur ve çinko banyosu içerisinde 

önemli ölçüde karışma görülebilir. Kaplamanın 

esas kalınlığı bu zaman diliminde meydana gelir.

• Endüstriyel Çelik Yapılar

• Enerji Nakil Hat Direkleri

• Aydınlatma Direkleri

• Telekomünikasyon Direkleri

• Reklam, İlan Pano ve Direkleri

• Güneş Enerji Çelik Konstrüksiyonu

• Rüzgar Türbini Kule Platformları

• Bina Çatı Elemanları

• Köprü Çelik Yapıları

• Otopark Çelik Yapıları

• Teras ve Balkon Korkulukları

• Park, Bahçe, Kapı ve Duvar Çitleri

• Otoyol Bariyerleri

• Trafik Yönlendirme Direkleri

• Şehir Mobilyaları

• Spor Tesisleri, Stadyum, Kayak vb.

• Endüstriyel Depolama Sistemleri

• Otomotiv; Şasi, Karavan, Treyler Motor 

Parçaları vb.

• Gemi İnşa Malzemeleri

• Konveyör Taşıyıcı Sistem Elemanları

• Çocuk Oyun Grupları

• Su Havuzları

• Yarı Mamul Malzemeler; Sac, Lama, Profil, 

Kutu Profil, Köşebent, Boru, Örme Panel vb.

• Hayvan Üretme Çiftlikleri

• Tarım Ürün Depolama Siloları

• Sulama Sistemleri

• Sera Yapı Malzemeleri

• Endüstriyel Makine Parçaları ve Şasileri

• 

SDG KAPLAMA 
HİZMETLERİMİZ



Galvanizing
Hot dip galvanizing (HDG) is the best 

known method to protect steel. When iron 

or steel pieces with a chemically clean 

surface are immersed in a molten zinc bath 

(mostly about 450 ° C), a series of zinc-

iron alloy layers is formed as a result of a 

metallurgical reaction between iron and zinc.  

The rate of reaction between the steel and 

the zinc is parabolic with time such that the 

initial rate of the reaction is very rapid and 

considerable agitation may be sobserved in 

the zinc bath. The main thickness of coating is 

formed during this time.

• Industrial Steel Constructions

• Power Transmission Line Poles

• Lighting Poles

• Telecommunication Poles

• Advertisement, Billboards And Poles

• Solar Energy Structures

• Wind Tower Platforms

• Building Roof Elements

• Bridge Steel Constructions

• Car Park Steel Constructions

• Terrace And Balcony Safety Rails

• Park, Garden, Door And Wall Fences

• Highway Barriers

• Traffic Guidance And Signaling Poles

• City Property Furniture

• Sports Facilities, Stadiums, Skiing, Etc.

• Industrial Storage Systems

• Automotive; Frame, Caravan, Trailer 

Motor Parts Etc

• Shipbuilding Materials

• Conveyor Carrier System Components

• Children’s Play Sets

• Pools

• Semi-Finished Materials For General 

Use; Flat Steel, Plate, Profile, Tubular 

Steel, Angle Bracket, Pipe, Netting Panel 

Etc

• Animal Breeding Farms

• Agricultural Product Storage Bin

• Irrigation Systems

• Greenhouse Building Materials

• Industrial Machine Parts And Chassis

15

OUR HDG COATING 
SERVICES
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• CNC Profil ve Köşebent Delme-Kesme Üniteleri,

• 12/1400 Ton Tandem Abkant,

• CNC Plaka Delme Ünitesi,

• C/OMG Rollform Üretim Hatları,

• 4/400 Ton Abkant.

• CNC Profile and Angle Bracket Drilling and Cutting Units,

• 12/1400 Tons Tandem Folding Machine,

• CNC Plate Drilling Unit,

• C/OMG Rollform Production Lines,

• 4/400 Tons Folding Machine.

MAKİNALAR

MACHINES
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İMALAT
• Fabrika konstrüksiyon yapıları,

• Depo konstrüksiyon yapıları - hangar,

• İşyeri ve ofis bina konstrüksiyonları,

• Köprü ve üst geçit konstrüksiyonları,

• Yol yön, reklam ve işaret levha konstrüksiyonları.

Yapısal Konstrüksiyon İmalatları

• Raylı taşıt konstrüktif parçalar,

• Karayolu taşıtları konstrüktif parçalar,

• Konveyör ve konveyör elemanları.

Mekanik Konstrüksiyon İmalatları 

• Enerji nakil hatları,

• Poligon direkleri,

• Aydınlatma direkleri,

• Bayrak direkleri,

• Kataner direkleri.

• İletişim direkleri

Enerji Nakil Hatları ve Aydınlatma Elemanları

• Fix sistem konstrüksiyon elemanları,

• Tracker sistem konstrüksiyon elemanları,

• Bağlantı aksesuarları.

Solar Konstrüksiyon İmalatları 

• Otoyol Bariyer Elemanları,

• Otoyol Korkuluk Elemanları.

Ulaştırma Konstrüksiyon İmalatları 



21



• Factory construction structures

• Warehouse construction structures - hangar

• Workplace and office building constructions

• Bridge and overpass constructions

• Roadway, advertisement and signboard constructions     

Structural Construction Productions

• Rail vehicles constructive parts

• Road vehicles constructive parts

• Conveyor and conveyor elements

Mechanical Construction Products

• Power transmission lines

• Polygon poles

• Lighting poles

• Flag posts

• Catanery poles

• Telecommunication poles

Energy Transmission Lines and Lighting Elements

• Fixed system tilt construction elements

• Tracker system construction elements

• Fixing elements

Solar Construction Products

• Highway barrier elements

• Highway safety rails

Road Safety Structures

PRODUCTION



POLİGON DİREKLER

POLYGONAL POLES
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HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA

POLYGONAL POLES

25

Karayolları, cadde ve sokaklar, park yerleri, benzin istasyonları, vs. aydınlatılmasında kullanılan galvanizli poligon 

aydınlatma direkleri, 3m’den 15m yüksekliğe kadar üretilmektedir.

We manufacture galvanized polygon lighting 

poles of 3m to 15m for highways, roads, 

parking area and gas stations etc.

Lighting poles are manufactured one piece up 

to 12 meters and by nesting polygonal pieces 

for longer ones. Poles have 1-2-3 or 4 console 

lighting. We are able to produce customized 

consoles in desired dimensions and quantity.

We apply hot dip galvanization against 

corrosion to the lighting poles by default.   

POLİGONAL DİREKLER

Aydınlatma direkleri, 12 m’ye kadar tek parça gövde, 12 m’den sonra ise; poligonal modüllerin iç içe sıkı geçmesiyle 

oluşmaktadır. Direkler, 1-2-3 veya 4 konsollu aydınlatmaya sahiptir. Konsolları istenilen boyutta ve adette 

üretebilmekteyiz.

Aydınlatma direklerine standart olarak korozyona karşı uzun ömürlü sıcak daldırma galvaniz uygulamaktayız.  
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POLİGON DİREKLER

POLYGONAL POLES

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA
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AYDINLATMA DİREKLERİ
LIGHTENING POLES
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POLİGON DİREKLER

POLYGONAL POLES

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA
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AYDINLATMA DİREKLERİ
LIGHTENING POLES
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33-125-220 ve 400 Kv enerji nakil hatlarına ait direklerin hem 

tasarımını, hem de imalatını gerçekleştiriyoruz.

We both design and manufacture 33-125-220 ve 400 Kv 

energy transmission line towers.

A TİPİ DİREK 

TYPE A TOWER

ENERJİ NAKİL HATTI 
DİREKLERİ
ENERGY TRANSMISSION LINE 
POLES
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TİP 1

TYPE 1

ENERJİ NAKİL HATTI 
DİREKLERİ
ENERGY TRANSMISSION LINE 
POLES

Çap Et Kalınlığı Boy

Tip 1 Taban 5323 4850

Tip 1 Orta 273 4,5

Tip 1 Uç

3855

219,1 3,5 3750

ThichnessDiameter Length

Type 1 Base 323 5 4850

Type 1 Middle 273 4,5 3855

Type 1 End 219,1 3,5 3750

219.1x3.5

31
00

65
0

273x4.5

323x5

80
5

48
50
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ENERJİ NAKİL HATTI 
DİREKLERİ
ENERGY TRANSMISSION LINE 
POLES

TİP 2

TYPE 2

Çap Et Kalınlığı Boy

Tip 2 Taban 273 5 4700

219,1Tip 2 Orta 4,5

Tip 2 Uç

2950

168,3 3,5 2500

Diameter Thichness Length

Type 2 Base 273 5 4700

219,1Type 2 Middle 4,5 2950

Type 2 End 3,5168,3 2500
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Çap Et Kalınlığı Boy

Tip 3 Taban (mm) 5.5168.3 5500

Tip 3 Orta (mm) 139.9 5.5 3420

Tip 3 Uç (mm) 114.3 5.5 2850

Çap Et Kalınlığı Boy

Tip 3 Taban (mm) 139.7 5.0 4700

Tip 3 Orta (mm) 114.3 5.0 2720

Tip 3 Uç (mm) 5.0  88,9 2350

ThichnessDiameter Length

Type 3 Base (mm) 168.3 5.5 5500

5.5Type 3 Middle (mm) 139.9 3420

Type 3 End (mm) 114.3 5.5

ThichnessDiameter Length

Type 3 Base(mm) 5.0139.7 4700

114.3Type 3 Middle(mm) 5.0 2720

Type 3 End(mm)   88,9 5.0 2350

KAYNAKSIZ PRESLİ 
DİREKLER
NON-WELDED PRESS-FIT 
POLES
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KAYNAKSIZ PRESLİ 
DİREKLER
NON-WELDED PRESS-FIT 
POLES

Çap Et Kalınlığı Boy

Tip 3 Taban 168 4 5500

Tip 3 Orta 139,7 4

Tip 3 Uç

3420

3,5114 2850

Diameter Thichness Length

Type 3 Base 4168 5500

Type 3 Middle 139,7 4 3420

Type 3 End 114 3,5 2850

3.5

3.5
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CATENARY POLE

KATANER DİREK
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CATENARY POLE

KATANER DİREK

TİP 0

TYPE 0



44

• Kaba yapı inşaat işleri,

• İnce yapı inşaat işleri,

• İç mimari inşaat işleri,

• Tadilat inşaat işleri,

• Restorasyon.

• Rough construction works

• Finishing construction works

• Interior architectural works

• Renovation construction works

• Restoration

CONSTRUCTION

İNŞAAT
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• Çelik konstrüksiyon montajı,

• Ges mekanik aksam montajı,

• Makine ve ekipman montajı,

• Proses borulama işleri,

• Konveyör montajı.

• Steel construction installation

• Mechanical installation of solar power plants

• Machinery and equipment installation

• Process piping works

• Conveyor mounting

ASSEMBLY

MONTAJ
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HER
ALANINDA



51



53

HER
ALANINDA
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TÜM ÇÖZÜMLER 
ÇATI ALTINDA
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A COMPANION
STRONG AS STEEL AND

FULL OF ENERGY
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TODAY
WE

WORK
TOMORROW’S

PEOPLES
FUTURE

IN
RENEWABLE

ENERGY FUTURE
SPECIALIST



61

UNDER ONE ROOF
ALL THE SOLUTIONS
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EXPERIENCE,
ASSURANCE

AND
TURKISH

ENGINEERING
 *Tursam, bir GALDER üyesidir.




