
HAMİDİYE A.Ş. (Hamidiye Kaynak Suları Sanayi, Turizm ve Ticaret A.Ş.)  
Kuruluş Yılı: 20 Mart 1979 

Adres: İstanbul Cad. No:112 Kemerburgaz / İstanbul 

Personel: 258 kişi 

Sermaye: 4.700.000.000.000.- TL 

  

Ortağın Unvanı  Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi  2.585.949.400.000 55,02 

İDO A.Ş. 2.486.300.000 0,05  

İGDAŞ  1.150.560.000 0,02 

İSKİ Gn. Müd.  2.109.245.320.000 44,88 

İSTON A.Ş.  1.168.470.000 0,02 

Toplam  4.700.000.000.000 100,00 
 
Kuruluş Amacı ve Faaliyet Alanları 
Mevcut kaynak suyunun halka sağlıklı bir şekilde pazarlanması ve yeni su kaynaklarının 
araştırılması, İstanbul’da şebeke isale hattı bulunmayan yerlere İSKİ adına şehir şebeke suyu 
dağıtımının yapılması, su istasyonları ile halka doğrudan sağlıklı ve ucuz içme suyunun ulaştırılması 
faaliyetlerini yürütmektedir. Hamidiye A.Ş. kurulduğu 1902 yılından beri İstanbul halkına kuruluş 
amacına uygun olarak temi ve sağlıklı Hamidiye içme suyunu 100’ün üzerinde bayisi ile ulaştırma 
çabasındadır. Bunun yanında 115 tankerden oluşan Türkiye’nin en büyük tanker filosu ile İstanbul 
halkına şehir şebeke suyu hizmeti de sunmaktadır.  

Hamidiye A.Ş. büyük atılımını 1994 yılından sonra yaparak ve çağın gerektirdiği modern tesislere 
ve firma anlayışına kavuşturmuştur. Yurtdışında ve yurtiçinde yapılan tüm çalışmalar dikkatle takip 
edilerek Su Sektöründe işletmecilik açısından lider kuruluş haline getirilmiştir. Bugün Hamidiye 
Kaynak Suları dünyada ilk defa Florürlü su üretmekte ve sağlığa son derece faydalı bu ürünü 
İstanbul halkının tüketimine sunmaktadır. Florürlü Su Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1. Derecede 
koruyucu sağlık hizmeti olarak önerilmektedir. 
Ürünleri 



19 lt. ve 11 lt.’lik polikarbon ambalajlı su (üretim, satış ve dağıtımı): 

Amerika’da uzun yıllardır yaygın olarak kullanılan, son yıllarda Avrupa’da kullanılmaya başlanan 
dönüşümlü polikarbon ambalajlı su hakkında, Hamidiye A.Ş. Amerika, İngiltere ve İsveç’te yaptığı 
araştırmalar sonucunda dünya normlarında bir teknolojiyi Türkiye’de kurmuştur. Ülkemizde ilk kez 
polikarbon ambalajlı su üretimi, saatte 1.200 ambalaj kapasiteli Amerikan teknolojisi üretim 
makinesi, otomatik ambalaj ve istifleme makineleri, lazer sistemli kodlama cihazları, konveyör 
bant sistemleri, laboratuar ve ozonlama sistemlerinin de bulunduğu tesislerinde 1,5 yıldır üretimini 
gerçekleştirmektedir.  

Hamidiye A.Ş. polikarbon ambalajlı su üretiminin 1. yılında dünya standartlarına ulaşan çalışmaları 
nedeniyle Türkiye’de ilke defa Uluslararası Şişelenmiş Su Birliği (IBWA) kalite belgesi almıştır. Su 
ve ambalajların dezenfektesi için dünyadaki en modern dezenfekte sistemi “ozonlama” 
kullanılmakta, bütün ürünler günlük laboratuar kontrolünden geçmekte ve geniş bir dağıtım ağıyla 
halka ulaştırılmaktadır.  

Hamidiye A.Ş. bugün için polikarbon ambalajlı su piyasasının öncüsü konumuna gelerek sektördeki 
kalitenin artmasına katkıda bulunması yanında, tüketicinin mağdur olamaması için fiyatları 
dengeleme görevi üstlenmiştir.  

Bardak su (üretim, satış ve dağıtımı): 

Kemerburgaz'da bulunan üretim tesislerinde, bilgisayar donanımlı 3 adet bardak su üretim 
hattında tamamen el değmeden ve maksimum hijyenin sağlandığı bir ortamda üretim 
gerçekleştirilmektedir. Türkiye' de en geniş bardak su ürün gamına sahip Hamidiye A.Ş., gerek 
yurt içinde, gerekse yurt dışında bardak su ürününün satışını gerçekleştirmektedir. Yine kalitesi ile 
dikkat çeken bardak su ürünü, 125 ml, 180 ml, 250 ml ve 330 ml. lik ambalajlarda sunulmaktadır.  

Florürlü bardak su (üretim, satış ve dağıtımı): 
 
Hamidiye A.Ş. bir ilke daha imza atarak, Dünya Sağlık Örgütü'nün birinci basamak sağlık hizmeti 
olarak önerdiği florürlü suyu bardak ambalajlarda üretmeye başlamıştır.Florürlü su çocuklarda diş 
çürümelerini %70 oranında önlemekte ve kemik gelişimine katkıda bulunmaktadır. Kemik 
oluşumundaki faydalarından dolayı hamile kadınlara, gelişme çağındaki çocuklara tavsiye edilen 
florürlü su, kemik erimesi sorunu ile karşı karşıya olan yaşlılarda da geciktirici etki yapmaktadır. 
Beslenme ve hayat tarzının hızla değiştiği ve dişlerin ürümesinin hızlandığı günümüzde çocuklar 
başta olmak üzere şehirde yaşayanlara florürlü su sunulması halk sağlığı açısından takdire şayan 
koruyucu sağlık hizmetidir.  

Hamidiye Sebil (Ebac - Cooler), (satış): 

Polikarbon ambalajlı suyun kolay kullanımı için satışa sunulan cooler, sıcak - soğuk suyu aynı anda 
kullanıma hazır hale getirebilmekte, kolay kullanımı ile de tüketiciyi memnun etmektedir.Cooler' ın 
yanı sıra yine polikarbon ambalajlı suyun kolay kullanımı için " su pompası" da Hamidiye A.Ş. 
tarafından satışa sunulmaktadır. 
Hizmetleri 

Apartman depolarını dezenfekte hizmeti: Yıllardır temizlenmemiş su depolarının insan sağlığı açısından 
doğuracağı tehlikeleri gören Hamidiye A.Ş., İSKİ ile ortaklaşa yaptığı bir çalışma sonucu, İstanbul'un değişik 
bölgelerinde oluşturduğu dezenfekte birimleri vasıtasıyla apartmanlarda bulunan su depolarının temizlenmesi 
hizmetine başlamıştır. İSKİ ile yapılan ön çalışmalarda kontrol edilen depoların % 90'lık bölümünün pislik 
içinde olduğu ortaya çıkmıştır. Evlere kadar temiz gelen suyun bakımsız depolarda kirlenmesini önlemek için 
Türkiye'de ilk defa uzman ekipler oluşturularak dezenfekte işlemi gerçekleştirmeye başlanmıştır. Hamidiye 
A.Ş. bu hizmetini de yine İstanbul halkına kar gayesi gütmeksizin yürütmektedir. 

  

Ürün Bilgileri: 

Ürün Mamul Çeşitleri: 125 ml., 180 ml., 250 ml. ve 330 ml. bardak su, florürlü bardak su 19 ve 
11 lt.lik polikarbon ambalajlı su  

Potansiyel (ton/gün):645 Kaynağın Kapasitesi: 650 ton/gün  

2400 polikarbon ambalajlı su  Pazar Payı: % 15  

Polikarbon Bayi Sayısı: 80   



   
 
Hamidiye ve Sağlıklı Su 
Hizmet anlayışını sağlıklı su ilkesi üzerine kuran Hamidiye A.Ş.'nin halk sağlığına verdiği 
büyük önemi, sağlık için aldığı tedbirler göstermektedir: 

Türkiye'deki en modern dolum tesislerine sahip 
olan Hamidiye kendi bünyesindeki laboratuar ile 
suyun sağlık şartlarına uygunluğunu sürekli 
denetlemektedir. Hamidiye' de kaynaktan gelen 
su defalarca filtreden geçer, analiz ve 
kontrollere tabi tutulur.  

Daha sonra ise ozonlama işlemine tabi tutulan 
su ve ambalajlar, tam otomatik makinelerde el 
değmeden doldurularak tüketiciye ulaştırılır.  

Su ile personel sadece paketleme aşamasında 
buluşabilirler. Hamidiye suyu her gün periyodik 
olarak bakteriyolojik ve kimyasal analize tabi 
tutulur.  

Kanuni bir zorunluluğu bulunmamasına rağmen, 
periyodik olarak su numuneleri İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire 
Başkanlığı'na, İstanbul Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (İSKİ) ve Marmara Üniversitesi 
laboratuarlarına gönderilerek kontrollerden 
geçirtilir.  

Hamidiye Tesisleri'nin tamamı fayans kaplıdır 
ve her ay periyodik olarak dezenfekte işlemine 
tabi tutulur.  

Şişeleme işlemleri tamamen otomatik 
makinelerde ve kapalı alanlarda el değmeden 
tam otomatik olarak yapılır  

Hamidiye personeli periyodik olarak sağlık 
kontrollerinden geçirilir ve portör testlerine tabi 
tutulur.  

Hamidiye personeli periyodik olarak sağlık 
kontrollerinden geçirilir, akciğer ve portör 
testlerine tabi tutulur.  

Bugüne Kadar Yaptıkları: 

10 yıl öncesine kadar hemen hemen hiçbir faaliyeti olmayan şirket yatırım ve revizyona tabi tutuldu 

Fabrikanın 10 yıldır hurda olmaya yüz tutmuş atıl makineleri ayağa kaldırılarak ambalajlı su üretimi ve 
satışları artırılmıştır. 

İstanbul içinde 80 adet bayi ile dağıtım ağı genişletildi, Türkiye geneline de ürünler ulaştırılmaya başlandı, 
İhracat faaliyetleri hızlandı. İnsan sağlığında birinci derecede önemli olan suyun kalitesini artırmak 
amacıyla bir dizi çalışma yapılarak, kemik yapısını geliştiren florürlü su uygulamasına geçildi.1996 yılında, 
bardak üretimi de dahil olmak üzere 250 ml'lik bardak su üretimi gerçekleştirildi.  

 

Hamidiye su, kalitesini artırmak amacıyla 1997 yılında kaynak suyu ve ambalajları için dünyanın en gelişmiş 
dezenfeksiyon sistemi olan ozon tesisinin açılışını gerçekleştirdi. 

Yine Ülkemizde Polikarbon ambalaja ilk geçen firmalar arasında yerini alarak halk sağlığına verdiği önemi bir 
kez daha kanıtladı. Bugün Hamidiye A.Ş. Asırlık Hamidiye suyunu polikarbon ambalajlarda ve bardak 
ambalajlarda halkımızın hizmetine sunmaktadır. 

1999 yılında, geri dönüşümlü polikarbon ambalajlı su üretimi için 2. yeni makine devreye alındı ve üretim 
kapasitesi iki kartına çıkarıldı, kaynak suyunun daha verimli kullanılabilmesi için bütün maslak, kaptaj ve 
depo yenileme faaliyetleri tamamlandı. Yine 1999'da İstanbul'un iki ayrı noktasında bölge depoları kurularak 
ürün ve hizmet dağıtım ağı genişletildi.  

İstanbul, tarihinde hiç olmadığı bir şekilde ağaçlandırılma çabası içerisindedir. Bu ağaçlandırma faaliyetleri 
esnasında dikilen taze gencecik fidanların, çevremizi yaşanacak yerler haline getiren park ve bahçelerimizin 
sulanmasında da Hamidiye tankerleri başı çekiyor. İstanbul'un değişik bölgelerindeki milyonlarca fidanın 
önemli bir bölümü Hamidiye'nin gayretleri ile sulanmaktadır. İstanbul Belediyesi İstanbul'un çevresini 
değiştirirken, yeni dikilen binlerce fidana "Hayat Suyu"nu Hamidiye taşımaktadır. 

1994 yılından itibaren yatırımlarını sürekli arttıran Hamidiye A.Ş. pazardaki payını da bununla orantılı olarak 
sürekli arttırmaktadır. Hamidiye A.Ş; 1994'ten önceki yönetim ve yapılanmanın tüm olumsuzluklarını 
üzerinden atmış, gerek anlayış gerekse fiziki anlamda yenilenmiş, sürekli büyüyen bir Kamu Kuruluşu halini 
almıştır.  

 
Hamidiye A.Ş. ve Marmara Depremi 
Deprem afeti sonrasında su kaynakları zarar görebilir, su boruları kapanabilir, kanalizasyon 
sistemleri kırılabilir, kırılan borulardan zemin sularına mikrop karışabilir. Bunların yanında kuyular 
ve artezyenler kullanım dışında kalabilirler. Afet sonrasında halkın sağlıklı olmayan uları içmek 
zorunda kalmaları dizanteri, tifo ve kolera gibi ilkyardım ve kurtarma çalışmaları yapanların kabusu 
hastalıkların riskini artırmaktadır. Kurtarma veya şişelenmiş temiz su vermek çok önemlidir.  
 
Hamidiye A.Ş. İstanbul halkına en güzel hizmetleri sunmanın yanı sıra Türkiye'de ilk defa bir ilke 



imza atarak afet bölgelerine de tanker göndererek milletimizin yaralarına merhem olmaya çaba 
göstermiştir. Afyon - Dinar depremi, Devrek, Çaycuma, Yenice Sel baskınları, Adana - Ceyhan 
depremleri neticesinde çaresiz ve susuz kalan insanımızın su ihtiyacını karşılamıştır. 
 
Hamidiye A.Ş. dev tanker filosu ile her zaman, en sıkıntılı anında dahi Türk milletinin yanında 
olduğunu Marmara Depremi'nde de takdire şayan gayretleri ile bir kez daha göstermiştir. 
Depremin ilk şaşkınlığı atılır atılmaz, afetten en kötü etkilenen İzmit, Adapazarı ve Yalova'da ilk 
yardım çalışmalarına katılmak üzere tam teçhizatlı bir acil kurtarma ekibi oluşturmuş, deprem 
bölgesine 18 su tankeri göndererek, bölgede su dağıtımına her gün düzenli olarak devam etmiştir. 
8 hafta sonra (25 Ekim 1999 tarihinde) bu tankerlerden 14'ü hala afet bölgesinde halkın su 
ihtiyacını karşılamaya devam ediyordu. Hamidiye ayrıca depremin hemen ertesinde 19 lt.lik 11.000 
adet polikarbon ambalajda kaynak suyunu ve 250.000 bardak suyu, deprem zedelere dağıtılmak 
üzere afet bölgesine göndermiştir. 152.544 adet bardak su, 4306 adet 19 lt.lik ve 147 adet 11 lt'lik 
polikarbon ambalajlı suyu, afet bölgesindeki halka dağıtılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Sosyal İşler Müdürlüğü'ne vermiştir.  

Daha geniş bilgiyi HAMİDİYE A.Ş.'nin web sitesi www.hamidiye.com 'dan edinebilirsiniz.  
 

http://www.hamidiye.com

