
Dikey Mühendislik

“Profesyonel Tecrübenin  
ve  

Hizmet Kalitesinin Buluştuğu Nokta”



Şirket Profili
DİKEY MÜHENDİSLİK ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT TURİZM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. sahip 
olduğu bilgi ve tecrübeyi siz değerli müşterileri ile paylaşmanın heyecanını duyar, kurulduğu 
günden itibaren başta OTOMATİK KAPI sektöründe deneyimli başarılara imza atmıştır, 
konusunda uzman kadroya sahip olan şirketimiz; kurulduğu ilk andan itibaren kaliteye verdiği 
önem ve zoru başarma azmi sayesinde kısa sürede tanınmış ve ilkelerinden asla 
vazgeçmemiştir. Firmamızın değişmez prensipleri daima kalite, hizmet, zamanında teslim ve 
uygun fiyat olmuştur. 

DİKEY MÜHENDİSLİK ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT TURİZM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Garaj 
Kapıları, Endüstriyel Kapılar, Hangar Kapıları, Yükleme Sistemleri, Bariyer ve Park 
Otomasyonu, Bahçe Kapısı Otomasyonu, Fotoselli Kapı ve Radarlı Kapı Sistemlerinden oluşan 
geniş ürün yelpazesi ile faaliyetlerini sürdüren firmamız araştırmacı ve yenilikçi anlayışı ile 
sizlere hizmet sunmaktadır. Bugün olduğumuz gibi yarında ilklere imza atarak sizlerin 
hizmetinde olacağız. Hizmet anlayışımız; Ürünü satıncaya kadar değil, satış sonrasında da 
teknik destek olarak devam etmektedir. 

DİKEY MÜHENDİSLİK ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT TURİZM GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ., 
belirlediği misyon ve vizyon doğrultusunda sürekli gelişen ve kendisini yenileyen bir firma 
olarak dürüst çalışma ilke ve prensipleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.



Vizyonumuz: 
Otomatik kapı ve Bariyer Sistemleri sektöründe sadece Türkiye’de değil yurt 
dışında da, ürün kalitesi ile müşterilerin birinci tercihi olarak sürekliliği sağlayarak 
saygın ve lider kurumsal bir şirket olmaktır.  

Misyonumuz:  
Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayarak onlara en doğru 
kanaldan en uygun çözüm ve fiyat önerilerini sunan, hukuka ve ahlaki ilkelere bağlı 
olarak çalışanlarının ve müşterilerinin beklentilerini en üs seviyede karşılamaktır.  

Değerlerimiz:  
Müşteri odaklı, takım çalışmasına inanan, dürüst ve şeffaf, çalışanlarının gelişimini 
destekleyen, yaratıcı ve yenilikçi, çevre ve topluma duyarlı bir kurumsal şirketiz.  

Stratejik Hedeflerimiz: 
Şirketimiz otomatik kapı ve kapı otomasyon sektöründe uzun yıllar boyunca 
edindiği sektörel bilgi ve tecrübeleri yarınlara taşımayı ve sektöründe öncü ve 
belirleyici konumunu güçlendirmeyi hedeflemektedir. 



Grup Şirketlerimiz

Mühendislik Taahhüt 
& Montaj & İmalat & 
Bakım & Kalibrasyon 
Konularında Eksiksiz 

Hizmet Sunar.

Grup entegre hizmetleri, Dikey Mühendislik Ltd. Şti’in endüstriyel tasarım ve mühendislik, elektrik 
& mekanik imalat, ekipman kalibrasyon ve testleri, kurulum ve devreye alma dahil, çok kapsamlı 
taahhüt ve montaj projelerini tek çatı altında yönetmesini ve zamanında tamamlamasını 
sağlamaktadır. Periyodik bakım hizmetleri çok yetenekli ve sertifikalı ekipleri tarafından 
sağlanmaktadır.

Tasarım ve Mekanik

Elektrik ve Enstrüman

Kalibrasyon ve Test



Şirketler Organizasyon Şeması



Ürünler



• Ani bir yağmur ya da bir fırtınada arabanızı garajınıza hızlı ve güvenli 
bir şekilde yerleştirebilirsiniz. 

• Ayrıca sistemlerimizde bulunan ışık ünitesi garajınızı aydınlatacak, giriş 
ve çıkışlarınızı daha rahat ve güvenli bir hale getirecektir. 

• Bu sistemler 220 V AC ve 24 V DC gibi voltajlarda çalışabilmektedir ki 
bu durum sistemin işleyişini daha da güvenli kılar.

Garaj Kapıları



Körük Sistemleri

• Esnek kauçuk yanakları ve makas sistemi ile hızlı bir yükleme boşaltma hazırlığı sağlar.  

• Tekstil, ilaç ve gıda sektörlerinde hijyen ısı ve rutubet oranın hassas olduğu 
işletmelerde iç ortam koşullarının muhafaza edilmesinde oldukça başarılıdır.  

• Üretimi ve montajı firmamızca yapılmış örnek körük sistemi fotoğrafları.



• Otomatik kepenk sistemleri galvanize çelik, alüminyum poliüretanlı, alüminyum çekme ve 
çelik poliüretanlı olarak üretilmektedir.  

• Profiller tamamen kapalı, pencereli ve mikro delikli olarak farklı seçenekler sunulmaktadır. 
Yapının kapı ve pencere açıklığına uygun olarak istenilen ölçülerde panjur ve kepenk 
üretilmektedir.  

• İşyeri güvenliği ve estetiği için oldukça kullanışlıdır. İsteğe bağlı olarak buton, uzaktan 
kumanda, kartlı geçiş ve şifreli geçiş seçenekleri mevcuttur.

Kepenk Sistemleri



• Alüminyum kepenkler ekstrude çekme 
profillerden çift cidarlı olarak imal edilmektedir. 

• Kepengi oluşturan profillerin her biri damla 
şeklinde olup, saç vidasıyla sabitlenen özel 
plastik lamel adaptörlerinin içinde çalışır. 

• Plastik lamel adaptörleri sürtünmesiz özellikte 
ve her türlü diş etkene dayanıklı imal edilmiştir. 

• Kepenk lamelleri özel adaptör aksesuarları ile 
her iki yönde toplam 180°’lik açıyla hareket 
edebilme özelliğine sahiptir. 

• Tam dönüş yapabilen lameller, her iki yönde 
birbirine plastik contalarla bağlandığından ışığı 
sızdırmaz ve lam karanlık sağlar. 

• Açma – kapama ve lamel açısını döndürme için 
tasarlanmış özel plastik aksesuarlarla elle 
rahatlıkla kontrol edilen alüminyum kepenkler, 
uzun ömürlüdür ve bakım gerektirmezler. 

• Her ölçüde üretilebilinir, istenilen RAL renginde 
veya ahşap desenli boyanabilir.

Alüminyum Kepenk Özellikleri
• Otomatik kepenk sistemleri iş merkezlerinde, 

mağaza girişlerinde, fabrikalarda, bina girişlerinde 
kullanılan sarmal sistemdir. 

• Güvenlik önlemlerinin en başında otomatik kepenk 
sistemleri gelmektedir. 

• Alüminyum kepenkler poliüretan dolgulu ve 
ekstrüze (içi boş çift cidarlı) paletlerden imal 
edilmektedir. 

• Kepenk sistemlerinde uzaktan kumandalı 
motorlarlar ile sisteme hareket verilmektedir. 

• Kepenk sistemlerinde istenildiği taktirde UPS (güç 
kaynağı) sistemleri takılabilmektedir. 

• Kepenk sistemlerini askı kilitler sayesinde alttan 
kaldırılarak açılması mümkün değildir.



• Mağaza, market, apartman gibi bir çok yapıda günlük hayatı kolaylaştırıcı hızlı, 
estetik ve ekonomik çözümler sunmaktadır.  

• Hem yerli üretim hem ithal markalar. İki yıl parça ve teknik servis garantilidir.

Fotoselli Kapı Sistemleri



Hangar Kapıları

Hangar kapıları uygulanacak mahale göre değişebilen yapılarda olmak üzere 
birden fazla çeşitleri vardır. 

• Katlanır kapılar 
• Her kanadı motorize yana kayar hangar kapıları 
• Teleskopik hangar kapıları, bunlardan bazılarıdır. 

Hangar kapıları kullanım yeri olarak çok büyük bir alanı; dışarıdan gerek toz ve 
gerekse hava yalıtımı sağlaması amacı ile tasarlanmışlardır. Hangar kapısı 
kapatma paneli olarak bina cephesine uyum sağlayabilecek malzeme seçimini de 
yapmak mümkündür. 



• - 10 C + 55 C de çalışır. 

• BFT marka motor 
kullanılmaktadır. İki yıl 
parça ve teknik servis 
garantilidir.

• Otoban girişleri, endüstriyel tesis girişleri, otopark girişleri, 
site ve apartman girişlerinde kullanım kolaylığı sağlar.  

• Kapının kapanma hareketi sırasında emniyet fotoselli 
sayesinde, koruma alanına herhangi bir cisim girmesi 
durumunda kol otomatik olarak durur ve geri açılır.  

• Uzaktan kumanda sistemi sayesinde kullanıcılar araçlarından 
çıkmadan kapıyı kolayca ve güvenli şekilde açıp kapatabilirler.

Bariyerler



Branda Sistemleri

• Yoğun araç, forklift veya yaya trafiğinin olduğu yerlerde ve iç ortam hava koşullarının 
dış ortamdan minimum seviyede etkilenmesinin istendiği mekanlarda son derece 
başarılı çözümlerdir. 

•  Kapının sürekli açılıp kapanması nedeniyle oluşan tozu, nemi, gürültü ve görüntü 
kirliliğini azaltmak ve işletmelerde verimliliği artırmak için önerilmektedir.  

• Hem dış mekanda hemde iç mekanda tüm mesai süreniz boyunca durmadan 
çalışabilirler.  

• Yüksek hızlı PVC sarmal (iç mekan) yada katlanır kapı (dış mekan), son derece 
dayanaklı motor ve redüktör sistemlerine sahiptir.



• Turnike sistemi ile birlikte, kontrol cihazı olarak akıllı kart okuyucular, parmak izi 
okuyucuları, şifreli girişi cihazı, yüz tanıma cihazı, el izi okuma cihazı gibi ürünler 
kullanılabilir.  

• Geçiş kontrolü sistemlerinin asıl ana ürünü geçiş kontrol yazılımıdır. Bu yazılım ile personel 
tanımlama, personel gruplama, personel yetkilendirme işlemleri yapılır. Ayrıca yapılan tüm 
hareket geçiş noktası bazında detaylı raporlar alınabilmektedir. 

• İki yıl parça ve teknik servis garantilidir. 

Turnikeler



Demir Bahçe Kapıları



• Endüstriyel kapılar, farklı endüstriyel yapıların giriş ve çıkışlarında, yükleme 
mekanlarında yüksek performans alınabilecek, dayanıklı ve uzun ömürlü kapı 
çözümleridir.  

• Kapı sistemlerinin ana gövdesini oluşturan sandviç paneller, sac levhalar arasında 
enjekte edilmiş yüksek izolasyon katsayılı poliüretan sayesinde uygulandığı alanların 
enerji kaybını en aza indirirken, ısı tasarrufu sağlar.  

• Kapı sistemleri ile birlikte uygulanan rampalar ve körük sistemleri ile sorunsuz, güvenli 
yükleme ve boşaltma yapılabilir. Endüstriyel kapılar, yapının kapı açıklığına uygun olarak 
istenilen ölçülerde üretilmektedir. 

Endüstriyel Kapılar 



Şerit Perde Sistemleri

Kullanım alanları ve avantajları:  

Ortamı dış etkenlerden korurlar 
• Nem izolasyonu 
• Ses izolasyonu 
• Isı izolasyonu 
• Kuş, böcek 
• Toz 
• Gürültü 
• Güneş ışıkları 
• Kolay uygulanır 
• Modülerdir 
• Şeffaftır 
• Kolay yenilerir 
• Kolay temizlenir 
• Geç alevlenir 
• Alevi yaymaz 
• Enerji tasarrufu sağlar 
• Her noktada geçiş sağlar

Bileşimlerindeki alev geciktiriciler sayesinde 
yangına dayanıklı PVC şerit kapılar kaynak 
hanelerde kabin ya da bölme amacıyla 
kullanılabilirler. Uzun süreli açık kalma 
durumunda, kapının manuel olarak bir yana 
toplanma imkanı vardır.  



• Estetik görünümü ve kolay kullanımı ile sık sık tercih edilen akordeon bariyerlerin 
taşınması da çok rahattır.  

• Birbirine ilave yapılabilen modüllere sahip olup istediğiniz uzunluğu elde edebilme 
imkanı sunmaktadır..  

• Sabit yada hareketli kullanım imkanı sağlayan akordeon bariyerleri devrilmeye 
karşıda dayanıklıdır.  

• İç ve dış ortamda tüm hava koşullarında rahatlıkla kullanılabilir.

Akordeon Bariyer



Mantar Bariyer

• Darbeye ve hava koşullarına dayanıklı Hidrolik Mantar Bariyerler, ileri teknolojisiyle 
Paslanmaz borulardan üretilmektedir.  

• Bariyerlerin çapı ve yüksekliği, alanın gereksinimlerine ya da istenen güvenlik düzeyine göre 
değişkenlik göstermektedir.  

• Elektronik özelliği sayesinde, yükseltme/alçaltma işlemi her tür kart okuyucu, uzaktan 
kumanda, parmak izini tanıyan biyometrik okuyucular, otomatik plaka tanıma sistemi veya 
basit bir kontrol düğmesiyle dahi, herhangi bir giriş kontrol sistemi aracılığıyla kontrol 
edilebilir. Bunun yanı sıra sisteme; manyetik loop dedektörler, fotoseller, yanıp sönen ışıklar 
veya kırmızı/yeşil trafik ışığı gibi emniyet aksesuarları kolayca entegre edilebilir.



• Personelin hızlı, güvenli ve konforlu çalışmasına 
olanak veren Hızlı PVC Kapılar; dış ortamdan 
gelebilecek toz, pislik ve nem gibi istenmeyen 
maddelerden iç ortamı korumaktadır.  

• Sarmal kapıların bir diğer artısı da ısı kaybını 
minimum seviyede tutarak enerji tasarrufu 
sağlamasıdır. Özellikle soğuk hava depolarınca 
yoğun olarak talep görmektedir.  

• Bu kapılarda kullanılan brandalar darbeler 
karşısında esneyerek kapının dayanıklılığını 
arttırmaktadır.  

• Branda yırtılmaları ise kısa sürede ve uygun 
fiyatlarla tamir edilebildiğinden işletmeleri 
olumsuz etkilememektedir. 

Hızlı PVC Sarmal Kapılar



Giyotin Cam Sistemleri

• Motorlu, uzaktan kumandalı, hareketli küpeşte sistemidir.  

• Sistem; hareketli küpeşte sistemi olarak; cafe, otel, restaurant, 
stadyum v.b mekanların kapatılıp, açılmasında yoğun bir şekilde tercih 
edilmektedir.



Panjur Sistemleri

• Bina dış yüzeyine taşmayan ve pencere üzerine uygulanan mono-blok panjur 
sistemleridir.  

• Laminasyon seçenekleri, estetik görünümleri ve işlevsellikleriyle mimari ve 
dekoratif beklentilerinize uygun çözümler sunar.  

• Ayrıca gerekli ses ve ısı yalıtımını, kullanıldığı yerin içine girmesi istenmeyen 
toz ve pislikleri de önleyici bir sistemdir. 



• Oluşabilecek istenmeyen durumları ortadan kaldırmak için kullanılan güvenlik sistemleri 
arasındadır. 

• Zemin Üstü Kasis Kapan Tuzak Sistemi, 7mm çelik malzemeden imal edilmiş olup 180 
ton araçların geçişine uygundur. 

• 50 cmlik modüller halinde yan yana dizilerek istenilen uzunlukta yol kapatılabilir

Metal Kapan Ve Kasis Sistemleri



Teleskopik Kapılar

• Teleskopik kapılar isimlerini çalışma mekanizmaları olan kanatların birbiri üzerine 
kayarak gerçekleştirdikleri teleskopik hareketten almaktadırlar.  

• Kullanım alanları otomatik fotoselli kayar kapılara ihtiyaç duyulan, fakat standart 
uygulama ile elverişli bir açılma mesafesi sağlayamayan mahallerde, hareketli 
kanat sayısının çoğaltılması yöntemiyle elde edilen bir yöntemdir.



Döner Kapılar

• İç ortam denetiminin zarif estetikle buluşmasının arzu edildiği yerde döner kapı 
sistemleri tercih edilebilir. 

• Kurulum açısından mükemmel bir uygunluk gösterir. Ayrıca sağlanması istenen 
güvenlik, ısı geçirgenliği ve toz pislik geçirgenliğini minimum seviyelere 
düşürebilmektedir. 



Hermestik Kapılar

• Sızdırmazlık ihtiyacı olan ameliyathane, labaratuvar ve hatta kayıt stüdyoları gibi 
spesifik uygulama alanlarında kullanılan hermetik kapılar, duvar ve zemin üzerine 
tam temasla kapanır ve hava sızdırmazlık ihtiyacını istenilen düzeyde karşılar.



• Kış bahçesi, oteller, restaurantlar, cafeler ve pastanelerde daha geniş bir alan 
kullanmak için üretilmiş sistemlerdir.  

• Dış mekanlarda mimari görüntüye zarar vermeyecek şekilde tasarlanmaktadır..  

• Pergola ürünlerimiz alüminyum profillerden üretilir. Sistem ve led ışıkları uzaktan 
kumanda İle kontrol edilebilmektedir... 

Pergola Sistemleri



Referanslarımız



İletişim Bilgileri

Merkez 

Adres: Hürriyet Mahallesi 1792 Sokak Özgüzel Apartmanı, Kat:1 D:1, Yenişehir / Mersin  

Telefon: (0324) 325 34 49 

E-mail: info@dikeymuhendislik.com.tr 

Tırmıl 

Adres: Tırmıl Sanayi Sitesi, Çilek Mahallesi, 63129 Sokak, No:37 Blok:1/2 AKDENİZ/MERSİN  

Telefon: (0324) 234 84 30 

E-mail: info@dikeymuhendislik.com.tr  
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