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· Faaliyet Alanı - Kuruluş Amacı 
 
Hamidiye Tesisleri, Sultan II. Abdulhamit tarafından, şehre kaliteli içme suyu sağlamak 
amacıyla 1902 yılında kurulmuştur. Çeşmeler aracılığıyla Hamidiye Suyu İstanbul Halkı' na 
verilmeye başlanmıştır. 
 
AMACIMIZ, 
Bütün canlıların müşterek, ihtiyacı olan suyu, en iyi, en doğru, en güzel ve en sağlıklı şekilde 
tüketiciye ulaştırmak için profesyonel ekibimiz, modern tesislerimiz, yaygın dağıtım ağımız ve 
sürekli gelişen yapımızla, hizmet kalitemizi devam ettirmektir. 
 
FALİYETLERİMİZ;  

Kaynak suyu üretim, satış ve dağıtımı. 
a) Ambalajlı Kaynak Suyu 
- Polikarbon Ambalajlı Su 
- Bardak Su 
b) Ambalajsız Kaynak Suyu 
Yan Aparatlar ( Cooler, pompa vb) 
Su depoları dezenfekte hizmeti. 
a) Apartman Su Depoları 
b) Kamu Kurum ve Kuruluşları Su Depoları 
Şebeke suyu dağıtım hizmeti. 
a) Yeni Yerleşim Bölgelerine 
b) Askeri Birliklere, Hastanelere, Okullara 
c) Afet Bölgelerine ( Afet, sel vb.) 
d) Yangınlarda itfaiye birimlerine - destek amaçlı 
e) Mesire alanlarına - içme suyu hizmeti 
 
ÜRÜN YELPAZEMİZ ; 
 
-125 cc. Bardak Su 
-125 cc. Florürlü Bardak Su 
-180 cc. Bardak Su 
-180 cc. Florürlü Bardak Su 
-250 cc. Bardak su 
-250 cc. Florürlü Bardak su 
-330 cc. Bardak su 
-330 cc. Florürlü Bardak su 
-19 ve 11 lt. Polikarbon Ambalajlı Su 
-Açık Kaynak Suyu 
 
ÜRETİM KAPASİTEMİZ  

-30.000 adet bardak su /saat 
-2.400 adet polikarbon ambalajda su//saat 
 
ÜRETİM TESİSİMİZ  
 
Polikarbon Ambalajlı Su Üretim Hattı 
-Tam otomatik, 2 adet, Saatte 1.200 toplam 2.400 üretim kapasiteli, otomatik dolum ve 
istifleme makineleri, lazer sistemli kodlama cihazları, konveyör bant sistemlerinden 
oluşmaktadır. 
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Bardak Su Üretim Hattı 
- Tam otomatik, 3 adet, saatte 7.500 ve 15.000 adet üretim kapasiteli, bilgisayar donanımlı, 
ambalaj üretiminden kapama, kesme, kolilemeye kadar her türlü işlemi el değmeden kapalı 
ortamda hijyenik bir şekilde yapabilen modern üretim hatlarından oluşmaktadır.  
Üretimler, tamamen hijyenik ve kapalı ortamlarda, el değmeden gerçekleştirilmektedir. 
· Gerçekleştirilen Önemli Projeler 
-Türkiye' de ilk defa "Ozonlama" Sisteminin uygulanması 
-Türkiye' de ilk defa Polikarbon Ambalajlı Su Üretim Sistemine Geçilmesi 
-Dünya Sağlık Örgütü tarafından " 1. Derece Koruyucu Sağlık Hizmeti" Olarak önerilen Florürlü 
Bardak Su Üretimi 
-Ambalajlı Su Üretim hatlarının geliştirilerek tamamen bilgisayar donanımlı, el değmeden, tam 
otomatik makinelerin kullanılması 
-Türkiye' de ilk defa Su Depoları Dezenfekte Hizmetinin başlatılması, uzman ekiplerin 
oluşturulması 
· Kalite Belgeleri ve Ödüller 
 
ÖDÜLLER  
 
· Ebwa Aqua Ödülü, İngiltere 2000 
AQUA 2000 Ödülleri Hamidiye' nin 
Hamidiye Türkiye' ye beş dalda ödül kazandırdı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan Hamidiye Kaynak Suları A.Ş., dünyanın çeşitli 
ülkelerinden 1200 üyesi bulunan Uluslararası Şişelenmiş Su Birliği IBWA' nın Avrupa Bölümü 
olan EBWA ( Avrupa Şişelenmiş Su Birliği) tarafından geçtiğimiz günlerde ödüllendirildi. 
Hamidiye A.Ş. 13 kategori içerisinden 5 kategoride dereceye girerek Türkiye' ye ödül 
kazandırdı.  
· Kalite Ödülü, İspanya 2000 
 
İSPANYA' DAN MİLENYUM ÖDÜLÜ 
Hamidiye A.Ş.'ye bu kez İspanya' nın önde gelen medya kuruluşu Editorial Office ve 112 ülkede 
14.000 üyesi bulunan ticaret örgütü Trade Leaders' Club tarafından " Kalite Ödülü" verildi. 
28 yıldır ürün ve hizmetleri uluslararası alanda şöhret bulan firmalara dağıtılmakta olan "Kalite 
ödülü" ilk kez su sektöründe faaliyet gösteren bir firmaya verildiği belirtildi.  
· Ibwa Aqua Ödülü, ABD 2000 
 
ABD' DEN ÖDÜL ... 
Hamidiye Kaynak Suları, Uluslar arası Şişelenmiş Su Birliği tarafından düzenlenen Aqua Ödülleri 
2000 adlı yarışmada web sitesi kategorisinde en iyi firma seçilerek uluslar arası alanda yeni bir 
başarıya imza attı.  
· Yılın Üretici Firması, Türkiye 2001 
 
TÜKETİCİYE EN SAYGILI FİRMA: HAMİDİYE KAYNAK SULARI A.Ş.  
 
Müstakil Tüketiciler Birliği' nden Hamidiye' ye Ödül... 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kuruluşu olan Hamidiye Kaynak Suları A.Ş. yapılan 
incelemelerde kaynağından tesislerine, hijyenliğinden kalitesine servis ağından müşteri 
ilişkilerine kadar gerçekleştirdiği titiz çalışmaları nedeni ile Birlik tarafından yılın ÜRETİCİ 
FİRMASI seçildi.  
· Tüketici İle En iyi İletişim Ödülü, ABD 2001  
 
"TÜKETİCİ İLE EN İYİ İLETİŞİM ÖDÜLÜ" 
 
Hamidiye A.Ş., IBWA ( Uluslar arası Şişelenmiş Su Birliği) tarafından ABD' de yapılan Ekim 
2001 değerlendirme toplantısında Tüketici ile en iyi iletişim kuran firma olarak "Kristal Küre" 
ödülü ile onurlandırıldı.  
· Ürün ve Üretimde Hijyen Ödülü, Türkiye 2002 
 
"ÜRÜN VE ÜRETİMDE HİJYEN" ÖDÜLÜ 
 
Tüketiciler Raporu dergisinin " Tüketiciyle Dost Altın Kalite- Ürün ve Üretimde Hijyen" Hamidiye 
A.Ş.' ye insan sağlığına verilen önemin bir göstergesi olarak verildi.  
· Altın Kalite Ödülü, 2003 Türkiye 
 
"ALTIN KALİTE ÖDÜLÜ" 
Dünyada ve Türkiye' de ilk defa Ambalajlı Flüorürlü suyu üretip, Tüketiciye sunarak bir ilke 
imza atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hamidiye Kaynak Suları' nı 15 Mart Dünya Tüketiciler 
Gününde, Tüketici Raporu Dergisi tarafından yılın ürünü kategorisinde, "ALTIN KALİTE ÖDÜLÜ" 



verildi.  
· Tüketicinin En Çok Güvendiği Kaynak Suyu, Türkiye 2003 
 
"TÜKETİCİNİN EN ÇOK GÜVENDİĞİ KAYNAK SUYU" 
Tüketici Bilinci dergisi tarafından yapılan 13 bin kişi arasında yapılan anketin sonuçlarına göre 
Su sektöründe Hamidiye Kaynak Suları "Tüketicinin En Çok Güvendiği Kaynak Suyu" seçildi. 
 
*NSF BELGESİ 
Amerika Birleşik Devletlerinin önde gelen sağlık kuruluşlarından NSF Internatıonal Avrupa Bölge 
Müfettişi Peter Jarman tarafından kurumumuzda yapılan incelemelerle ilgili % 98 oranında 
Amerikan FDA ve IBWA standartlarına uygunluk belgesi aldı. ( NSF Belgesi, ABD 1999) 

*HAMİDİYE ISO 9001 : 2000 KALİTE BELGESİ 
Hamidiye A.Ş. Kalite Yönetim Sistemleri ISO 9000 standartlarına uygunluk belgesini alarak, bu 
alanda İngiltere, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda akreditasyonlarına da sahip 
olmuştur. Üretimden başlayarak ürünün sunulmasına ve tüketici hizmetlerine kadar bütün 
süreçleri içine alan Kalite Yönetim Sistemini etkin bir şekilde başarıyla uygulamaya devam 
etmektedir. ( ISO 9002 Belgesi : Ocak- 2001 , ISO 9001:2000 Belgesi : Mart- 2003) 

FLÜORÜRLÜ SUYUMUZ ; 
Hamidiye A.Ş. dünyada ilk defa flüorürlü su üretimini gerçekleştirmiştir. Dünya sağlık örgütü 
tarafından, birinci basamak sağlık hizmeti olarak önerilen flüorürlü su 250 cc.' lik pet 
ambalajlarda tüketiciye sunulmaktadır.. 
Çocuklarda diş çürümelerini % 70 oranında önleyen ve kemiklerin gelişimine katkıda bulunan 
flüorürlü su hamile bayanlara ve yaşlılara da tıp otoritelerince önerilmektedir. 
Toplumun % 85' inde ağız ve diş sağlığı problemi var ! 
Çocukluk çağında içme suyu vasıtasıyla alınan flüorür diş çürüklerinin azalmasını sağlar. 
Dişlerin gelişmesi sırasında alınan flüorür, hayat boyunca dişleri çürümeye karşı korur. Dişlerin 
oluşumu sırasında flüorürlü su içilmesi diş çürüklerini % 70 oranında önler.  
Yurdumuzda yapılan araştırmalar neticesinde, gerek ambalajlı içme suları ve gerekse şehir 
şebeke sularındaki Flüorür seviyesinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen ( 1 lt. suda 
0,7 - 1,2 mg) düzeyin altında olduğu ortaya çıktı. 
İnsanlar için en önemli flor kaynağı içme suyudur. Diş ve kemik sağlı için flüorürün içme 
suyunda yeterli oranda bulunması gerekir. 
Hamidiye A.Ş. tarafından 1997 yılında üretilmeye başlayan flüorürlü su 1998 yılında Avrupa' nın 
da gündemine girmiştir. 
Flüorürlü suyumuzu temin etmek için tüketicilerimizin Hamidiye bayilerine bir telefon etmeleri 
yeterlidir ! 
 
HİZMETLERİMİZ 
 
" TÜRKİYE DE İLK DEFA" SU DEPOLARI DEZENFEKTE HİZMETİMİZ ; 

Hamidiye A.Ş., TÜRKİYE DE İLK DEFA ihmaller sonucu mikrop yuvası haline gelen apartman 
depolarını dezenfekte hizmetini başlatmıştır. 

Apartmanlarımızda su kesintilerinde kullanılmak üzere yaptırılan su depoları içler acısı 
durumda. Hamidiye A.Ş. olarak 20.000 bin' e yakın depo dezenfekte hizmeti gerçekleştirdik. 
Görülen o ki depoların % 98' i sağlık açısından kesinlikle kullanılamaz halde.  

Depolarda ne yok ki ! bakteri, mikrop, çamur gibi bu tüm olumsuzlukların yanında solucan, 
kedi, fare gibi hayvanların leşlerine de zaman zaman rastlanmakta. 

Halbuki bu depolardan, musluğumuza gelen su ile dişlerimizi, yüzümüzü varsa evimizdeki yeni 
doğan çocuğumuzu yıkıyoruz, kaplarımızı temizliyoruz. 

Temizlenmemiş su depoları halk sağlığını tehdit etmektedir. Hastalık yuvası haline gelen su 
depoları İSKİ ile HAMİDİYE A.Ş.' nin ortaklaşa oluşturduğu uzman ekiplerle dezenfekte 
edilmektedir.  
İSKİ ' nin apartman depolarına temiz olarak getirdiği temiz suyun depolar kirlenmesini önlemek 
için başlatılan bu hizmet halkın sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir.  

Temiz Su = Sağlıklı Toplum 

Danışma Hattımız ( 0212) 587 02 02 - 587 02 03 



 
ŞEBEKE SUYU DAĞITIM HİZMETİ "HIZIR YETİŞ" 

Yangın ve doğal afetlerde, şehir şebeki olmayan yeni yerleşim bölgelerine, şebekesi olup da 
yeterli su alamayan okul, hastane, kamu kuruluşu, askeriye v.b. yerlere, sağlık standartlarına 
uygun Türkiye' nin en büyük ve en donanımlı tanker filosuyla ücretsiz şehir şebeke suyu 
taşımaktayız. İstanbul halkını susuz bırakmamak için elimizden gelen her şeyi en iyi şekilde 
yapmaya çalışıyoruz. 

 


