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Șirketimiz 27/11/1997 yılında kurulmuștur.

Firmamız endüstriyel tesislerin mekanik, elektrik ve prosesine yönelik; projelendirme, proje yönetimi, 

konstrüktif imalatlar, tank imalatları, ulusal marker kabı imalatları, boru devreleri, elektrik otomasyon, dizayn 

uygulamaları ile sektörün öncü firmalarındandır. Genel anlamda, sektörel olarak kimya, petrokimya, boya, 

madeni yağ, enerji, otomotiv, ilaç ve gıda sektörlerine hizmet etmektedir.

Kalite politikamızda da yer aldığı üzere müșteri memnuniyeti, ürün standartları, İș Sağlığı ve 

İșçi Güvenliği șirketimizde daima ön plandadır.

Kurulușumuzdan beri bir çok firmadan aldığımız BAȘARI BELGESİ’nin gururu ile

çözüm ortağı olmaya devam etmekteyiz.

Hakkımızda

Duha Makina 
Mühendislik Ltd. Ști.



Üretim tesisiniz özelinde ya da proje bazlı olarak paslanmaz çelik her ebattaki 

borulama ya da spool imalatı hizmet kapsamımız içinde yer almaktadır. Alanlarında 

uzman personellerimizle projenize özel yaklașımda bulunularak optimum borulama 

șekli düșünülür ve sizlerin hizmetine sunulur.

Gerekli görüldüğü taktirde sahanızda ölçü alınarak ya da proje üzerinde 

mutabakata varılarak üretim tesisimizde spool imalatı șeklinde de sizlere borulama 

alanında destek verilmektedir. 
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Tesisler geneli Mekanik, Elektrik ve Tank bakım hizmetleri

Projeye özel konveyörlerin dizaynlarının yapılması, tamamlanan dizaynların ardından imalatlarının 
yapılması

Her türlü makine ekipman imalatı, demontaj ve montaj hizmetleri, devreye alınması. Paslanmaz çelik 
basınçlı, basınçsız tank imalatı

TÜBİTAK ve TSE onaylı Ulusal Marker kabı imalatları

Sektöre özel palet ve tașıma arabaları imalatı

Tank sahaları projelendirme, montaj ve imalat ișleri

Karbon çelik basınçlı-basınçsız tank imalatı

Paslanmaz çelik-Karbon Çelik tüplü eșanjör imalatı

Karıștırıcılı tank- reaktör dizayn ve imalatları

Boru Devreleri,serpantin,eșanjör (paslanmaz, karbon, plastik türevleri)Dizaynı imalat ve montajları

Alçak gerilim sistemleri(enerji dağıtım, MCC-DCS Panelleri, kontrol ve dağıtım panelleri, topraklama 
ve yıldırımdan korunma tesisatları, jenaratör-UPS sistemleri)

Yüksek gerilim sistemleri(enerji iletim hatları, trafo merkezleri, șalt sahaları)

Enstrüman ve endüstriyel otomasyon(proses kurulumu, seviye-akıș-sıcaklık-enerji izleme ve kontrol 
sistemleri, ölçme ve kontrol sistemleri, gaz algılama ve yangın sistemleri)

Hizmetlerimiz
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ADR belgesine uygun Ulusal Marker Kapları üretimi üretimimizin büyük bir yüzdesini 
olușturmaktadır. TSE tarafından gerekli Üretim ve Üretim Yeri Uygunluk Belgesi ile 
Tasarım Tip Onay Belgeleri vasıtasıyla alanında “tüm hacimlerde” hizmet verebilen 
Türkiye’deki ilk firma olmaktayız. Standart 5 Litrelik, 10 Litrelik ve 30 Litrelik 1A1 
Ambalajlar ile 110 Litrelik, 250 Litrelik ve 500 Litrelik 31A sınıfı IBC’ler firmamızca TSE 
ve TÜBİTAK koșullarına uygun șekilde imal edilmektedir. 

Üretimi yapılan tüm ulusal marker kapları; içinde titreșim masası, sızdırmazlık havuzu, iç 
basınç test bölgesi, yüksekten düșürme test bölgesi bulunan özel test alanımızda 
eğitimli personellerle tek tek test edildikten sonra müșterilerimizin hizmetine 
sunulmaktadır.

SÜREKLİ 
YENİLİK
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Projelerinize özgü paslanmaz çelik depolama tankları imalatı firmamızın çekici 
gücünü olușturan ürünlerden biridir. İçinde depolanacak ürün, bulunacağı yer 
göz önünde bulundurularak her tank kendi özelinde bir oryantasyon planı 
çerçevesinde üretim tesisimizde deneyimli personellerimizle imal edilir. 

Tankların proje özelinde yerlerine montajları ve borulaması da hizmet gamımız 
içinde yer almaktadır. Saha/șantiye bölgelerinde çalıșma konusunda eğitimli 
personellerimizle imali tarafımızca gerçekleștirilen tanklar sahanızda yerlerine 
monte edilerek gerekli borulamaları yapılır.  
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KALİTE STANDARTLARI 
ÇERÇEVESİNDE
YÜKSEK MÜHENDİSLİK 
ÇÖZÜMLERİ
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Firmamız gelen talepler doğrultusunda, proje bazlı olarak anahtar 
teslim endüstriyel tesis kurulumlarını yapmaktadır. Tesislerin 
mekanik ve elektrik/otomasyon dalındaki tüm gerekliliklerini proje 
özelinde inceleyerek optimum çözümü sizlerle bulușturmaktadır. 

Tesis randımanlı çalıșmaya bașlayana kadar sizlere çözüm ortağı 
olan firmamız, gerekli geri bildirimlerle kurulum sonrası da her 
daim değerli müșterilerinin yanında olmakta ve onlara yardımlarını 
sunmaktadır. 



GÜVEN
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ÜSTÜN MÜHENDİSLİK 
HİZMETLERİ
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MÜȘTERİ 
MEMNUNİYETİ
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Sertifikalarımız
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Sertifikalarımız
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info@duha.com.tr

Karadenizliler Mh. Șenkaya Sk. 
No:3/1 Bașiskele / KOCAELİ

0 (262) 335 54 42
0 (262) 335 54 60

DUHA Makina Mühendislik İmalat Montaj İnșaat ve Tic. Ltd. Ști.


