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+140 KM - “Ø300 - Ø2400”
ATIK SU - İÇME SUYU HATTI
WASTEWATER - POTABLE WATER LINE

+5.000 KM
KANALİZASYON, ÇEVRESEL
TEMİZLİK VE GÖRÜNTÜLEME
SEWERAGE, ENVIRONMENTAL
CLEANING AND MONITORING

+15 KM
DERE ISLAHI

STREAM IMPROVEMENT

KURUMSAL
Hakkımızda

Hambel İnşaat 2014 yılında müteahhitlik hizmetleri vermek amacıyla İstanbul
Türkiye’de kurulmuştur. Dünya çapında özel ve kamu kuruluşlarında nitelikli,
etkin başarıya sahiptir. Başlıca uzmanlık alanları; üst yapı, alt yapı, çevresel
temizlik, yapım, bakım, onarım, yenileme, güçlendirme, makine ekipmanları,
tedariki ve yönetimidir.
Dinamik, güvenilir ve çalışkan kadrosuyla geçmişten aldığı tecrübeleri temelleri
sağlam iş ortaklıkları ile geliştirerek proje boyutlarına bakmaksızın titizlikle, insana
ve doğaya, saygıyı sorumluluk edinerek, kaliteden ödün vermeden birçok projeye
değerli imzasını atmıştır. Sosyal projeler ve inşaat altyapı teknolojilerinde, çalışkan
yapısıyla öncü faaliyetlerini çeşitlendirerek, faydalı ve çevre dostu projeleri,
geleceğe hediye etmek hedefi ile icraatlarını sürdürmeye devam etmektedir.

Vizyon

Dünya çalışkanları arasında yer almayı sürdürmek.

Misyon

Girişimlerimizde karşılıklı kazanç sağlamak.

ÜST YAPI
Superstructure
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ALT YAPI
Infrastructure

CORPORATE
About Us

Hambel Construction Contracting Services was established in Istanbul, Turkey in
2014. The main areas of expertise are procurement and the management of
superstructure, infrastructure, environmental cleaning, maintenance and repair,
construction, innovation and renewal, machinery equipment and strengthening.
Hambel Construction has been growing its success by achieving many projects for
private and public worldwide organisations. With its dynamic and reliable
hardworking staff, Hambel Construction has developed valuable experiences
without sacrificing quality regardless of project dimensions by taking
responsibility for human and nature and developing its foundations with solid
business partnerships. Moreover, Hambel Construction continues to develop and
supports social projects to perform with the aim of presenting useful and
environmentally friendly projects and innovative structures to the future by
diversifying its trend-pioneering activities with its hard-working
structure in construction infrastructure technologies.

Vision

Growing our success to become a construction firm that achieves
internationally accepted quality of works locally and internationally.

Mission

Gaining a mutual benefit from our initiatives with our stakeholders.

ENVIRONMENTAL
CLEANING
Çevresel
Temizlik

PROCUREMENT
Tedarik
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Kalite Politikamız
İNSAN Dürüstlük, sağduyulu ticari iletişim yollarını açık tutmak.
İŞ VE İŞÇİ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ Biz değil hepimiz düşüncesiyle hareket etmek.
ÇEVRE Bizlere verdiklerini ona fazlasıyla gerivere bilmek. TEKNOLOJİ Çabuk
kavramak ve uygulamak. YENİLİK Sürekli takip ve daima kabul etmek.
FARKINDALIK Sosyal projelere destek ve gönülden bağlı kalmak. YATIRIM İnsana
yapılan yatırım en karlı yatırımdır. PERSONEL Emeklerin karşılığını
vermenin daha ötesinde sahiplenme duygusunu yaşatmak. SİYASET Bir
gruba dahil olmak değil bir duruşa sahip olmak. EKONOMİ Dalgalı okyanusta,
mürettebatla sakin sulara gidebilmek yılmamak. İMALAT Geriye dönmeden
disiplinli hareket etmek. TARİH Tecrübelerimizi doğru hükümle geliştirmek.
PROFESYONELLİK Mevzuat ilmini bilgimizle birleştirmek. EĞİTİM Yaşamı ve
yaşatmayı tamamlamak. ORTAKLIK Değer üretmede iş birliği sağlamak.

Our Quality Policy
HUMAN Rely on honesty to keep discreet ways of commercial communication
open. OCCUPATIONAL AND WORKER HEALTH SAFETY Acting as all of us not only
us. ENVIRONMENT Trying best to give back more than it provides us.
TECHNOLOGY Comprehending and applying the cutting-edge technology quickly.
INNOVATION Developing and following innovations and generalising them by
integrating in projects. AWARENESS Supporting social projects as for human and
all other creatures’ benefits. INVESTMENT Investing in human is the most and
foremost of our aim. PERSONNEL Providing a sense of ownership beyond paying
for the labour and value all our personnel. POLITICS Always has a strong stance
with all. ECONOMY To be able to do business under all kinds of economic
conditions fearlessly. PRODUCTION Going forward in a disciplined way and ensuring efficient productivity. HISTORY Improving our experiences with the right
judgment we have gained. PROFESSIONALISM Combining the knowledge of
legislation with our knowledge. EDUCATION Determining the needs and provide
training to support competencies. PARTNERSHIP Understanding the mutual
benefits of all stakeholders and developing a partnership for collaboration.
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ÜST YAPI

Hambel inşaat, üstyapı arge çalışmaları sonucunda, talepler doğrultusunda küçük
veya büyük ölçekte yatırım geliştirme ve değerlendirme faaliyetleri yürütmektedir.
Yenilikçi ve başarılı mimar, iç mimar kadrosuyla kaliteli malzeme ve işçilik imalatı
ile insan sağlığına zarar vermeyen yıllar sonra bile kendini yeni gösteren yapıları
inşa etmektedir. Kat karşılığı, kar paylaşımlı konut, villa, ticari alanlar inşası için
karşılıklı kazanç taleplerine iletişim yollarımız açıktır.
Kamu ve özel kuruluşlara askeri tesis ve binalar, hastaneler, havaalanı
terminal binaları, ibadethaneler, idari binalar, kapalı spor salonları, kültür ve
kongre merkezleri, müze ve konser salonları, stadyum hipodrom ve veledromlar,
ticaret ve alışveriş merkez ve kompleksleri, toplu konut işleri, tren gar ve
istasyonları, liman binaları, uluslararası fuar merkez ve kompleksleri, üniversite
ve eğitim binaları, yüksek yapılar, tatil köyleri, oteller, hapishaneler, deniz üstü
yapılar, endüstriyel tesis inşaatları, enerji ve termik santralleri yapım
işlerine teklif verebilmektedir.

SUPERSTRUCTURE

Hambel Construction carries out its development and evaluation activities for
small or big scale investments as a result of research and development studies as
well as customer requirements.
Innovative and successful architects and interior architects are building new
structures that do not harm human health with the production of quality
materials and workmanship. We are open to communication ways for mutual
earnings requests for building floors, profit sharing residences, villas and
commercial areas.
Hambel Construction can offer works for military facilities and buildings,
hospitals, airport terminal buildings, places of worship, administrative buildings,
indoor sports halls, cultural and congress centres, museum and concert halls,
stadium, hippodrome and velodromes, trade and shopping centres and c
omplexes, housing works for public and private institutions, railway stations, port
buildings, international exhibition centres and complexes, university and
educational buildings, high-rise buildings, resorts, hotels, prisons, above-ground
structures, industrial facility construction, energy, and thermal power plants.
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ALT YAPI

Hambel inşaat, altyapı çalışmalarını tam teşekküllü sağlamaktadır. Kuruluşundan
itibaren köprüler, viyadükler, alt ve üst geçitler, akedükler, petrol ve gaz boru
hattı, su isale hatları, karayolları ve demir yolları tünelleri, su iletim, derivasyon
ve kuvvet tünelleri, deniz ve nehir altı tünelleri, atık su tünelleri, metro tünelleri,
kanalizasyon şebekeleri, yağmursuyu şebekeleri, İçme suyu şebekleri, mikro tünel
ve boru itme işleri, sulama ve drenaj tesisleri, regülatörler, bentler, rezervuarlar,
akarsu düzenleme işleri, nehir ıslahı işleri, taşkın koruma tesisleri, sel kapanları,
arıtma tesisleri yapım işleri, dere ıslahı, dolgu barajlar, beton barajlar, kemer baraj
ve göletler, dekapaj işleri, peyzaj sahaları tanzim işleri, spor ve rekreasyon
alanları saha tanzim işleri, yüzey ve platform işleri, tarımsal altyapı arazi
toplulaştırma yapım işleri, tarla içi geliştirme yapım işleri, kıyı koruma tahkimat
deniz dolguları ve mahmuz işleri, deniz altı boru hatları, deniz içi tüp geçitler,
deniz deşarjı yapımı, demir yolları, füniküler raylı taşıma sistemleri, metro yapım
inşası, palplanş, şaftlar, iksalı kazı, terfi merkezleri, her ölçüde atık su ve içme
suyu hatları inşası, taahhüt hizmetleri vermektedir.

INFRASTRUCTURE

Hambel Construction provides infrastructure services with its maintenance and
repair works in full capacity. Since its establishment, it has been supplying
contracting services for the followings; bridges, viaducts, subways and
overpasses, aqueducts, oil and gas pipeline networks, water transmission lines,
highways and railroad tunnels, water transmission, diversion and power
tunnels, marine and sub-river tunnels, waste water tunnels, subway tunnels,
sewerage networks, rainwater networks, drinking water networks, micro tunnel
and pipe thrust works, irrigation and drainage facilities, regulators, embankments
reservoirs, river arrangement works, river rehabilitation works, flood protection
facilities, flood traps, treatment plants construction works, stream improvement,
filling dams, concrete dams, arch dams and ponds, pickling works, landscaping
areas, works of sports and recreation areas, field arrangement works, surface and
platform works, agricultural infrastructure land consolidation works, on-farm
development works, coastal protection fortification sea fillings and spur works,
submarine provides pipelines, inland tube crossings, sea discharge construction,
railways and funicular rail transport systems, subway construction, sheet piles,
shafts, excavation, promotion centres, construction of wastewater and drinking
water lines of all sizes.
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ÇEVRESEL TEMİZLİK
Hambel inşaat, çevresel temizlik ve geri dönüşüm atık bertaraf etme hizmetleri,
çevre ve insan sağlığının korunması adına, her alanda şehir içi gürültü kirliliğine
neden olmadan, atık su yağmur suyu hattı temizliği, dere temizliği, deniz kıyı
temizliği, yol bakım temizliği, kanalizasyon görüntüleme ve katı atık lojistiği
hizmetleri vermektedir. Kamu ve özel kuruluşların tercihi olmayı sürdürmektedir.

ENVİRONMENTAL CLEANING
In order to protect the environment and human health, Hambel Construction
provides environmental cleaning and recycling waste disposal services,
wastewater rainwater line cleaning, creek cleaning, sea-shore cleaning, road
maintenance cleaning, sewer imaging, and solid waste logistics services without
causing urban noise pollution. It continues to be the choice of public and
private institutions.
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TEDARİK
Hambel inşaat, tedarik zinciri yönetimi, organizasyon ve lojistik, finans gücü ile
nitelikli atikliğini kullanarak, akaryakıt, iş makinesi, kamu temizlik araçları,
otomobil filo kiralama, inşaat malzemeleri, üretim tesisleri gibi ihtiyaç duyulan,
yurt dışı ve yurt içi alıcılarına ekipman ve malzeme alımı, satımı tedarikini
uluslararası standartlarda yüksek özveriyle gerçekleştirmektedir.

PROCUREMENT
By using its financial strength and qualified agility, Hambel Construction provides
supply chain management, logistics, procurement and sales of equipment and
materials to international and domestic buyers, which are needed for such as fuel,
construction equipment, public cleaning vehicles, automobile fleet rental,
construction materials, production facilities with high devotion.
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BİTEN PROJELER
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)
2015 Yılı Abone İşleri Avrupa 2 bölgesi Dairesi
Başkanlığına bağlı Şube müdürlükleri hizmet
alanındaki atıksu hatlarının ve parsel bağlantılarının
temizlenmesi ve görüntülenmesi işi.
Başlama Tarihi:
9 Eylül 2015
İşin Özellikleri:
560 Km Atıksu hatlarının temizlenmesi ve görüntülenmesi
Sağlayacağı Faydalar:
Bağcılar İlçesi’nde Periyodik, temizleme ve görüntüleme işlemi yapılarak kanalizasyon hatlarının ömrünü uzatmak, taşkınların önlenmesini sağlamak.

COMPLETED PROJECTS
Istanbul Water and Sewerage Administration (ISKI)
2015 Cleaning and monitoring of wastewater lines and
parcel connections in the service area of the Branch
directorates affiliated to European 2nd Region
SubscriberAffairs Department.
Start Date:
September 09, 2015.
Features of the Work:
Cleaning and monitoring of 560 Km wastewater lines
Its Benefits:
To extend the life of sewer lines by periodic cleaning and monitoring, and to
preventfloods in Bağcılar District
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BİTEN PROJELER
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)
2016 Yılı Avcılar İlçesi sınırları içerisinde içme suyu ve
atık su yapım, bakım ve onarım işi
Başlama Tarihi:
28 Aralık 2016
İşin Özellikleri:
9 km atıksu 5 km içme suyu tamir bakım ve onarımı
Sağlayacağı Faydalar:
Arıza meydana getiren hatların tamiri ve bakımı yapılarak kullanım sağlanması.

COMPLETED PROJECTS
Istanbul Water and Sewerage Administration (ISKI)
2016 Potable water and wastewater construction,
maintenance and repair work within the boundaries of
Avcılar District
Start Date:
December 28, 2016
Features of the Work:
9 km wastewater, 5 km potable water maintenance and repair.
Its Benefits:
Enabling use by repairing and maintaining the lines causing failure.
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BİTEN PROJELER
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)
2018 Yılı Avrupa 1.Bölge Abone İşleri Dairesi
Başakanlığı Mesuliyet Alanındaki Atıksu Altyapı
Sistemlerinin Görüntülenmesi Ve Temizlenmesi İşi
Fatih, Bayrampaşa, Esenler, Zeytinburnu Bölgeleri
Başlama Tarihi:
12 Mayıs 2018
İşin Özellikleri:
800 Km Atıksu hatlarının Temizlenmesi ve görüntülenmesi.
Sağlayacağı Faydalar:
Fatih, Bayrampaşa, Esenler, Zeytinburnu İlçeleri’nde, Periyodik temizleme ve
görüntüleme işlemi yapılarak kanalizasyon hatlarının ömrünü uzatmak taşkınları
önlenmesini sağlamak ile yağmur sularının doğal mecrasına, atık suların ise
arıtma tesislerine iletilmesi sağlanacaktır.

COMPLETED PROJECTS

Istanbul Water and Sewerage Administration (ISKI)
2018 Monitoring and Cleaning of Wastewater
Infrastructure Systems in the Responsibility Area of
European 1st Region Subscriber Affairs Department
Fatih, Bayrampaşa, Esenler, Zeytinburnu Regions.
Start Date:
May 12, 2018
Features of the Work:
Cleaning and monitoring of 800 Km wastewater lines.
Its Benefits:
To extend the life of sewer lines by periodic cleaning and monitoring, and to
prevent floods in Fatih, Bayrampaşa, Esenler, Zeytinburnu Districts.
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DEVAM EDEN PROJELER
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)
Asya Bölgesi 6. Kısım Müteferrik Atık Su Yağmur Suyu
Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
Başlama Tarihi:
11 Aralık 2019
İşin Özellikleri:
Üsküdar ve Ümraniye İlçelerinde toplam 15.792m atık su hattı ve 13.571m yağmur
suyu hattı kanal inşaatı yapılması.
Sağlayacağı Faydalar:
Üsküdar, Ümraniye, Beykoz ve Ataşehir İlçeleri’nde yağışlı havalarda yaşanan
taşkınların engellenmesi ve kapasite bakımından yetersiz karışık sistem çalışan
kanalizasyon hatları yerine, ayrık sistem kanalizasyon sisteminin tesis edilmesi
ile yağmur sularının doğal mecrasına, atık suların ise arıtma tesislerine iletilmesi
sağlanacaktır.

ONGOING PROJECTS
Istanbul Water and Sewerage Administration (ISKI)
Asia Region Part 6 Miscellaneous Wastewater
Channel And Stream Improvement Construction
Start Date:
December 11, 2019
Features of the Work:
Construction of a total of 15,792m of wastewater line and 13,571m of
stormwater line in Üsküdar and Ümraniye Districts.
Its Benefits:
It will be ensured that stormwater is transmitted to its natural course and
wastewater to treatment facilities, by preventing floods in rainy weather in
Üsküdar, Ümraniye, Beykoz and Ataşehir Districts and by establishing a separate
sewerage system instead of mixed sewage system lines with insufficient capacity.
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DEVAM EDEN PROJELER
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)
Asya Bölgesi 7. Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmur Suyu
Kanalı Ve Dere Islahı İnşaatı
Başlama Tarihi:
29 Haziran 2018
İşin Özellikleri:
Pendik İlçesi muhtelif mahallelerinde Ø300-Ø2400 mm çapları arasında 40 km atık
su hattı, 37 km yağmur suyu kanalı ve 10 km dere ıslahı yapılması.
Sağlayacağı Faydalar:
Denize ulaşan karışık atık suların ve yağmur sularının, derelerin yanlarına atık su
kolektör kuşaklaması yapılarak atık su arıtma tesislerine
ulaştırılması sağlanacaktır.

ONGOING PROJECTS
Istanbul Water and Sewerage Administration (ISKI)
Asia Region Part 7 Miscellaneous
Wastewater, Stormwater Channel
And Stream Improvement Construction
Start Date:
June 29, 2018
Features of the Work:
Construction of 40 km wastewater line between Ø300-Ø2400 mm diameter and 37
km stormwater channel, and improvement of 10 km stream in various
neighborhoods of Pendik District.
Its Benefits:
Mixed wastewater and stormwater reaching the sea will be transported to
wastewater treatment facilities by constructing interception collectors near the
streams.
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“Yaptıklarımız,

...”

“What We Do, ...”

