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Farkımız, 

adımıza duyduğumuz güven...





“Sukot Su Altı Hizmetleri” ismiyle, 2001 yılında Aliağa-İzmir’de su altı hizmetleri vermek üzere kurulan firmamız, zaman içerisinde hizmet kapsamını 

geliştirerek uzmanlığı kapsamına giren kara ve deniz inşaatı projesinde hizmet vermeye başlamış, bu doğrultuda 2014 yılında “Sukot Deniz İnşaat San. Tic. AŞ” 

unvanını almıştır.Deniz inşaatı projelerinde, teknolojik gelişmeleri takip eden, üstlendiği projeleri zamanından önce teslim eden ve tamamladığı projelerin 

arkasında duran bir yapıyla faaliyet gösteriyor, müşterilerimizin her daim çözüm ortağı oluyoruz. Biz, “Sukot” ismine duyduğumuz güvenle hep daha büyük 

adımlar atıyor, “kaliteli, güvenli, uzun ömürlü olma” özelliklerini taşımayacak hiçbir projeye imzamızı atmıyoruz. 

En efektif uygulama metotlarını ve olası riskleri eksiksiz belirleyebilmemizi, projeleri mühendis gözüyle bir bütün olarak değerlendirmemize borçluyuz. 

Donanımlı ve tecrübeli bir kadroya sahip olmamızın yanı sıra projeleri yüksek kalitede, en ekonomik şekilde tamamlamamız, üstlendiğimiz projedeki koşullar 

ne kadar olumsuz olursa olsun akılcı ve pratik çözümler sunmamız, bugün elde etmiş olduğumuz başarılı konumun en önemli etmenlerindendir. Hizmet 

anlamında bizi farklılaştıran bu özelliklerimize ek olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda taviz vermiyor; çalışanlarımızın refahını tüm değerlerimizin üzerinde 

tutuyoruz. 

Su altındaki ve su üstündeki farklı projelerde akla gelen ilk isim olma hedefiyle kendimize ve ekipmanlarımıza sürekli yatırım yapıyor, tamamladığımız her yeni 

projede kendimizi hedefimize biraz daha yaklaşmış hissediyoruz.

Saygılarımızla,

Sukot Deniz İnşaat San. Tic. AŞ

Hakkımızda
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İskele, Rıhtım, Marina Yapım 
ve Güçlendirme Faaliyetleri



Tecrübe ve uzmanlığımız ile gittikçe büyüyen ve her 
geçen gün işlevselliği artan deniz yapıları inşaatı 
kollarında hizmetlerimizi kapsamlı ve detaylı olarak 
itinayla sürdürmekteyiz. 

• Çelik ve Betonarme kazık sistemlerinden oluşan liman       
ve iskelelerin inşaat işleri.
• Hasar görmüş iskele, rıhtım ve marina yapılarının 
güçlendirme ve yıkım işleri.
• Kazıklı ve bloklu rıhtım inşaat işleri.
• Usturmaça, çabuk bırakma kancaları, dolum kolu 
montaj, de-montaj işleri.
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Deniz ve Kara Boru Hatları
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Enerji santralleri, yakıt depolama tesisleri, rafineri, 
arıtma tesisleri, ve benzeri işletmelerde deniz ve kara 
boru hatlarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarında 
hizmet vermektedir.

• Su alma ve deşarj boru hatları inşaat işleri.  (HDPE, 
CTP, Çelik, Beton).
• Atık su deşarj hatları ve buna bağlı tesis inşaat işleri.
• Akaryakıt, doğalgaz transfer hatları inşaatları.
• Boru hatlarına bağlı çok noktalı bağlama şamandıra 
sistemleri.
• Terfi istasyonları inşaat işleri.
• Mevcut boru hatları bakım, onarım işleri.
• HES ve diğer sulama barajları sualtı boru hatları yapım, 
onarım ve bakım işleri.
• Su altı enerji nakil hatları montaj ve demontaj 
çalışmaları.
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Taş Dolgu ve Kıyı Tahkimi  Faaliyetleri
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Projenin esaslarına uygun ekipmanlar ile karadan  
veya denizden tahkimat çalışmaları 
yapılmaktadır. 

• Dalga perdesi yapım işleri.
• Taş dolgulu dalga kıran yapım işleri.
• Mendirek inşaatı çalışmaları.
• Deniz içi taş dolgu işleri.
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Deniz ve İç Sularda Tarama Faaliyetleri
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Günümüz teknolojisini takip ederek, projeye 
uygun ekipmanlar ile su altı tarama işlerini 
hassas konumlandırma ve su altı izleme 
sistemleriyle gerçekleştirmekteyiz.
  
• Dere ve delta ağızları tarama işleri.
• Boru hatları kanal taraması işleri.
• Basen taraması işleri. 
• Navigasyon kanal taramaları.
• Sirkülasyon kanal taramaları.
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Dalgıçlık Hizmetleri ve 
Sörvey Çalışmaları
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Sukot, dalış operasyonlarını deneyimli personel ve en 
yüksek standartta üretilmiş ekipmanlarla ulusal ve 
uluslar arası kurallara göre icra etmektedir. Bu 
bağlamda en yüksek güvenli çalışma prosedürlerini 
tavizsiz bir şekilde uygulamaktadır. 

•Petrol sondaj platformları bakım ve sörvey işleri.
•Su altı kesim, kaynak ve montaj işleri.
•Su altı görüntüleme ve kayıt alma çalışmaları.
•Katotik koruma sistemleri yapım işleri.
•İskele kazık ayakları koruyucu kaplama yapımı.
•Baraj onarım bakım işleri.
•ROV (remotly operated vehicle) hizmetleri.
•Genel dalgıçlık hizmetleri.
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Mühendislik,  Müşavirlik ve 
Kontrollük Hizmetleri
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Deniz inşaat projelerinde, proje esasları ve  
gerekliliklerinin işveren adına denetlenmesi  
kapsamında; saha kontrol çalışmalarını yapmak, 
dokümantasyon kontrollerinin sağlanması, proje 
yapımının teknik esaslara uygunluğunu kontrol etmek, 
yapılan kontrolleri raporlamak, inşaat sürecinde en 
kullanışlı malzeme, ekipman ve yöntemlerin tespitini 
sağlamak amacıyla çalışmalarımız yapılmaktadır.

Mühendislik hizmetleri kapsamında, saha çalışmaları ile 
buna bağlı , test ve laboratuvar incelemeleri yapılarak 
mevcut yapının nitelik ve niceliklerini belirlenmekte 
olup, yapının işletmeye uygun olup olmadığı belirlenir. 
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Deniz Jeofiziği Çalışmaları
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Deniz jeofiziği çalışmaları kapsamı, deniz tabanı 
topografyasının çıkartılması, deniz tabanı 
altındaki yapıların tespiti, akıntı ölçümü, gel-git 
ölçümü vb. parametrelerin ölçülmesini sağlayan 
sistemler bütünüdür. Biz bu çalışmaları yapılmış 
veya yapılacak olan bir projenin hazırlanması, 
proje esnasında kontrol amaçlı gidişatın takibi ve 
proje sonrasındaki durum tespiti için 
yapmaktayız. 
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Sertifikalar

ISO 18001-2007ISO 14001-2004ISO 9001-2008
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Sertifikalar



www.sukot.com.tr
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