
HAMİT YAPI

ALÜMİNYUM CEPHE SİSTEMLERİ



HAKKIMIZDA
• HAMİT YAPI, kurulduğu günden bu güne kadar gecen 21 yıllık süre zarfında elde etmiş olduğu 

mesleki tecrübe ve bilgi birikimi ile yurt içi 102 projede 612.000 m2 çeşitli giydirme cephe 
uygulamalarını bitirip teslim ederek, yerel ve uluslararası piyasalarda çağdaş cam mimarisinin en 
zarif örneklerini meydana getirirken, ortaya koyduğu güçlü performans ile sektörün aranılan, 
güvenilen lider ve duayen firmaları arasında olmaktan ve ülke ekonomisine yaptığı katkılardan onur 
duymaktadır.

•

• HAMİT YAPI halen Dudullu / İSTANBUL’da bulunan 1.000 m² kapalı alana sahip fabrikasında 
üretime devam etmektedir. Ayrıca, tüm projelendirme, planlama, teklif, satınalma, muhasebe, 
şantiye süreçleri Kozyatağı merkez ofisinden yönetilmektedir.

• HAMİT YAPI, sektöre yön veren yerli ve yabancı birçok marka ürün alternatifi ile çalışmaktadır. Fiyat 
/ performans kıyaslamaları ile müşterilerinin taleplerine en uygun çözümler sunmayı amaç 
edinmiştir. Yurtiçinde yüzlerce projeye imza atan HAMİT YAPI dış cephe uygulamalarını başarıyla 
tamamlamıştır.

•

• HAMİT YAPI, firma yöneticileri ve teknik kadrosu insana, doğaya, mesleklerine saygılı, müşteri 
odaklı, etik ve temel kültürel değerlerimizi firma kültürü ile bütünleştirebilmiş ,teknolojinin sürekli 
izlenmesi ile yenilikleri dünya ile aynı anda şirket yapısına enjekte etme kabiliyetine sahip,sürekli 
araştıran,geliştiren dizayn eden deneyimli mimarlık ve mühendislik şirketidir.

•

• Cam cepheler, alüminyum doğramalar, alüminyum kompozit levha kaplamaları, seramik & 
sinterfleks, kompakt laminat kaplamaları, saçak, korkuluk, otomatik kapı uygulamaları vb. birçok 
ürüne ait uygulama tecrübesi olan HAMİT YAPI, projelere özel uygulamalar ile çalışabilmekte ve 
uygulama çözümleri geliştirebilmektedir.

•

• HAMİT YAPI, gerek yurt içi,gerekse yurt dışı tüm uygulama ve taahhütlerinde alüminyum ve cam 
sistemine 10 yıl imalat ve montaj kalite garanti sertifikasını verebilen ve kesin teslim sonrası gerekli 
bakım ve teknik servis hizmetini kesintisiz ve sürekli sunarak şatış sonrası müşteri memnuniyetini en 
ön planda tutan müşteri odaklı firmadır.

•

• Bu güne kadar yurt içi çok önemli yüzlerce projeyi hayata geçiren ve  haklı olarak aranılan bir marka 
olan Hamit Yapı Alüminyum Cephe Sistemleri sektörün lider markaları arasına katılmasında önemli 
katkıları olan siz değerli müşterilerimize buradan bir kez daha saygı ve sevgilerimizi sunmaktan onur 
ve mutluluk duyuyoruz.

•

• VİZYONUMUZ
• Her adımı ile mükemmeli arayarak imkânsızı başaran, başarısını tüm paydaşlarının sevgisi ve inancı 

ile büyüten lider marka olmak.Hizmet kalitesi ile müşteri memnuniyetini en iyi teknoloji ile 
birleştirerek daha geniş kitlelere ulaşmak ve üst düzey müşteri memnuniyetini yakalamak.

•

• MİSYONUMUZ
• Güven ve kalite odaklı yenilikçi bakış açısı ile;
• Vakit nakittir ilkesine inanarak,
•

•

• Sağlık ve mutluluk dolu günler temennisiyle.
•

• HAMİT YAPI ALÜMİNYUM CEPHE SİSTEMLERİ
•

HAMİT YAPI



PAKSA İNŞAAT-CADDEBOSTAN İŞ MERKEZİ 

5 katlı iş merkezi inşaatı.Toplam 642 m2 silikon

cephe uygulaması.900 m2 kompozit cephe kap-

laması.Atrium doğramaları.Isı yalıtımlı alüminyum

doğramalar.Camlı küpeşteler.

HAMİT YAPI

SETRA İNŞAAT-ATAŞEHİR İŞ MERKEZİ 1.

10 katlı iş merkezi inşaatı.Silikon cam cephe,kompo

zit panel kaplama,terracotta taş cephe,ısı yalıtımlı

doğramalar,camlı küpeşte uygulamaları



EKŞİOĞLU YAPI-FİKİRTEPE ALYA LİFE 

20 katlı konut inşaatı.5.400 m2 silikon cephe,

7.700 m2 kompozit cephe,3.600 m2 seramik

Cephe,ısı yalıtımlı Hebeschiebe (kaldır-sür)

Sürme alüminyum doğramalar,10+10 temperli

Lamine camlı balkon alüminyum küpeşteler,

Satış ofisi bina cephe uygulamaları

HAMİT YAPI

TRAKYA ENDÜSTRİ – ÇERKEZKÖY YAPI MARKET

26.500 m2 kapalı alana sahip Yapı Market inşaatı.

Silikon cam cephe uygulaması,kompozit panel cephe

Kaplaması,compact laminant cephe kaplaması,

Yapı market giriş ve idari bina giriş sundurmaları,

Endüstriyel seksiyonel kapılar,motorlu kepenkler,

Isı yalıtımlı alüminyum doğramalar,güvenlik kulübesi

İmalatları.



HAMİT YAPI

SETRA İNŞAAT-ATAŞEHİR İŞ MERKEZİ 2

20 katlı iş merkezi inşaatı.Silikon cam cephe,kompo

zit panel kaplama,terracotta taş cephe,ısı yalıtımlı

doğramalar,camlı küpeşte uygulamaları

ONKA ELEKTRİK-DUDULLU İŞ MERKEZİ

6 katlı iş merkezi inşaatı.Silikon cam cephe,kompo

zit panel kaplama,terracotta taş cephe,ısı yalıtımlı

doğramalar,camlı küpeşte uygulamaları



ORANGE COUNTRY-KEMER OTEL İNŞAATI

526 odalı turizm tesisi,otel odaları ithal pvc

doğramalar,alışveriş yerleri Schüco katlanır

kapılar,pivot doğramalar,giyotin doğramalar.

Otel giriş vitray desenli camlar,otomatik kapı

lar
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CORENDON HAVA YOLLARI-ANTALYA

6 Katlı merkez binası silikon cam cephe,kompozit

panel kaplamalar,terracotta taş cephe uygulamaları

ofis ara bölmeler,fotoselli kapı işleri

HAMİT YAPI



YILDIZ MDF – KOCAELİ MERKEZ BİNASI

6 Katlı merkez binası silikon cam cephe,kompozit

panel kaplamalar,terracotta taş cephe uygulamaları

ofis ara bölmeler,fotoselli kapı işleri
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HAMİT YAPI

CEMAL EKŞİOĞLU-YENİSAHRA İŞ MERKEZİ

5 katlı iş merkezi inşaatı.Silikon cam cephe,kompo

zit panel kaplama,ısı yalıtımlıdoğramalar.

EKŞİOĞLU HUKUK-ALTUNİZADE İŞ MERKEZİ

4 katlı iş merkezi inşaatı.Silikon cam cephe,kompo

zit panel kaplama,terracotta taş cephe,ısı yalıtımlı

doğramalar,güvenlik kulubesi uygulamaları
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AYKOM-DİLOVASI İŞ MERKEZİ

3 katlı iş merkezi inşaatı.Silikon cam cephe,kompo

zit panel kaplama,ısı yalıtımlıdoğramalar.

SUNSET-BEYLİKDÜZÜ İŞ MERKEZİ

5 katlı iş merkezi inşaatı.Silikon cam cephe,kompo

zit panel kaplama,ısı yalıtımlı doğramalar,mağaza

vitrin doğramaları,bina giriş kaplamaları



ELBAK MAKİNA-DUDULLU İŞ MERKEZİ

4 katlı iş merkezi inşaatı.Silikon cam cephe,

kompozit cepheseramik cephe,ısı yalıtımlı

alüminyum doğramalar,10+10 temperli

Lamine camlı balkon alüminyum küpeşteler.

Motorlu kepenk uygulamaları.
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SADIKOĞLU İNŞAAT-ERENKÖY

8 katlı konut inşaatı.Dekoratif şekilli dış cephe kompo

zit panel uygulamaları,apartman giriş alüminyum doğ

rama ve fotoselli kapı uygulamaları.



KALENDER KOLUAÇIK-ÇERKEZKÖY

6 katlı 33 daire konut inşaatı.Silikon cam cephe,

Dış cephe kompozit panel kaplama,ithal pvc doğ

rama,dükkan vitrin doğramaları,güneş  kırıcıları.

balkon camlı küpeşte,bahçe giriş taç ünite ve 

güvenlik kulübesi uygulamaları.
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TMD İNŞAAT-ERENKÖY,SELAMİÇEŞME ve KURTKÖY KONUT PROJELERİ

Erenköy-1 8 katlı konut inşaatı,Erenköy-2  10 katlı konut inşaatı,Selamiçeşme 10 katlı

konut inşaatı,Kurtköy 3 blok 10 katlı konut inşaatı.İthal pvc doğramalar,dış cephe kom-

pozit panel kaplamaları,bina giriş kapıları,dükkan vitrin doğramaları,motorlu kepenkler

Sosyal tesis alüminyum doğramalar,pergola tente uygulamaları.
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SİMGE & YAŞAM – KOZYATAĞI KONUT İNŞAATI

Kozyatağı-Atatürk cad.13 katlı konut inşaatı.

İthal monoblok panjurlu pvc doğramalar,dış cephe

Kompozit panel uygulamaları.Balkon camlı alümin

yum küpeşteler.Dükkan vitrin doğramaları.

Katlanır cam balkonlar.Merdiven korkulukları.
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BAYRAM ŞAHİN – ŞİLE VİLLA İNŞAATI

İthal pvc doğramalar,monoblok motorlu panjurlar,

dış cephe kompozit panel,seramik taş ve compact

laminant kaplamaları,pergola,alüminyum küpeşte,

uygulamaları
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YASA VİLLALARI-ÇAMLICA

Dış cephe kompozit panel uygulamaları



KOMPOZİT,COMPACT ve SERAMİK CEPHELER
• İş merkezi ve konut inşaatlarında toplam 346.000 m2 kompozit ve seramik cephe uygulamalarını 

gerçekleştiren HAMİT YAPI halen Dudullu / İSTANBUL’da bulunan 1.000 m² kapalı alana sahip 
fabrikasında üretime devam etmektedir. Ayrıca, tüm projelendirme, planlama, teklif, satınalma, 
muhasebe, şantiye süreçleri Kozyatağı merkez ofisinden yönetilmektedir.
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GARAJ KEPENK,MONOBLOK MOTORLU PANJUR
• Motorlu kepenk ve seksüyonel garaj kapıları.Konut motorlu ve manuel

monoblok panjurlar,dükkan motorlu kepenkler.Endüsriyel ve sarmal kapı 
sistemleri

HAMİT YAPI

İş merkezi inşaatlarında toplam 4.230 m2  tek camlı,çift camlı,iki cam 
arası mikro jaluzili özel sistem ofis ara bölmedoğramaları,ithal aksesuarlı 
ofis cam kapıları,alüminyum kapı kasaları,alüminyum çerçeveli cam 
kapılar,ahşap kapılar

OFİS ARA BÖLMELER



FOTOSELLİ OTOMATİK KAPILAR
İthal marka fotoselli yana kayar ve döner kapılar.

HAMİT YAPI

Alüminyum profillerden mamul lamine camlı otomatik tirajlı
kilitli bina giriş kapıları.

BİNA GİRİŞ KAPILARI



ALÜMİNYUM KÜPEŞTE ve MERDİVEN KORKULUKLARI
Alüminyum camlı veya camsız balkon küpeşte ve merdiven korkulukları

HAMİT YAPI

Alüminyum profillerden mamül stor,plise ve sürme sineklikler.
Menteşeli kapı sineklikleri.

STOR ve PLİSE SİNEKLİKLER



KIŞ BAHÇESİ SİSTEMLERİ
Isı kontrollü,güvenlikli cam tavanlı veya motorlu pergola tente tavanlı,çelik 
konstrüksüyonlu,su tahliyesi için özel dere sistemli,kış bahçesi alüminyum 
profillerinden mamül katlanır veya sürme cam doğramalar ile çevrilmiş kış bahçeleri

HAMİT YAPI

Özel pergola alüminyum sistem profillerden mamül,dere sistemli,ışıklı 
veya ışıksız,yanmaz brandalı motorlu tente sistemleri.

PERGOLA TENTE SİSTEMLERİ



CAM BALKON SİSTEMLERİ
8mm yada 10mm temperli cam,katlanır  yada sürme cam balkon sistem 
profilleri kullanılarak konutlarda balkon kapama,işyerleri (cafe,pastane 
vb)kış bahçesi altı doğrama uygulamaları.
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Alüminyum sistem profilleri,güvenlikli renkli camlar,kompozit
panel kaplamaları ile uygulanan güvenlik kulübeleri

GÜVENLİK KULÜBELERİ



GÜNEŞ KIRICI SİSTEMLERİ
Çeşitli kalınlıklarda alüminyum panellerden oluşan güneş 
kırıcı sistemleri
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Alüminyum banyo menfezleri,baca havalandırma
menfezleri,doğalgaz ve trafo kutuları

HAVALANDIRMA MENFEZLERİ,DOĞALGAZ ve  TRAFO KAPAKLARI



PVC DOĞRAMA
İthal ve yerli pvc doğramalar.

HAMİT YAPI



HİZMETLERİMİZ
•Strüktürel Silikon Giydirme Cephe Sistemleri
•Yarı Strüktürel Silikon Giydirme Cephe Sistemleri
•Klasik Kapaklı Giydirme Cephe Sistemleri
•Kompozit Alüminyum Levha Kaplama Sistemleri
•Panel Cephe Sistemleri
•Güneş Enerjisi Kontrollü Giydirme Cephe Sistemleri
•Alüminyum Pencere Sistemleri(Isı yalıtımlı ve normal)
•Alüminyum Kapı Sistemleri(Isı yalıtımlı ve normal)
•Alüminyum Kaldır sür Sürme Kapı Sistemleri
•Alüminyum Volswagen Sürme Kapı Sistemleri
•Işıklık Sistemleri
•Kış Bahçesi Sistemleri
•Ofis Bölme Sistemleri
•Güneş Kırıcı Sistemleri
•Paslanmaz Transparan Planer Cephe Sistemleri(spider tutuculu)
•Granit ve Seramik Cephe Kaplama Sistemleri
•Terra Cotto taş kaplama sistemleri
•Kompakt Laminat ve Ahşap Cephe Kaplama Sistemleri
•Fotosel Otomatik Kapı Sistemleri
•Monoblok Manuel ve Motorlu Panjur Sistemleri
•Otomatik Garaj Kapısı Sistemleri
•Tam Otomatik ve Manuel Döner Kapı Sistemleri
•Endüstriyel ve Sarmal Kapı sistemleri
•Pergola Otomatik Tente Sistemleri
•Giyotin Otomatik Cam Sistemleri
•Katlanır Cam Balkon Sistemleri
•Sürme Cam Balkon Sistemleri
•Camlı Alüminyum Küpeşte Sistemleri
•Alüminyum Küpeşte Sistemleri
•Merdiven Korkuluk Sistemleri
•Stor ve Sürme Sineklik Sistemleri
•İthal Pvc Doğrama Sistemleri
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REFERANSLARIMIZ
• .-TRAKYA ENDÜSTRİ-ÇERKEZKÖY YAPI MARKET İNŞAATI

• 26.500 m2 yapı market inşaatı,silikon cephe,kompozit panel kaplama,motorlu 
kepenkler ve ısı yalıtımlı doğrama işleri

• .-TRAKYA ENDÜSTRİ-ÇERKEZKÖY İŞ MRK.

• 6 katlı iş merkezi inşaatı,silikon cephe,kompozit panel kaplama,motorlu 
kepenkler ve ısı yalıtımlı doğrama işleri

• .-SETRA İNŞAAT-ATAŞEHİR-1

• 20 katlı iş merkezi inşaatı,silikon cephe,kompozit panel kaplama,alüminyum 
doğrama ve camlı küpeşte işleri.

• .-SETRA İNŞAAT-ATAŞEHİR-2

• 20 katlı iş merkezi inşaatı,silikon cephe,kompozit panel kaplama,alüminyum 
doğrama ve camlı küpeşte işleri.

• .-ÖMER TOROSLUOĞLU-ORANGE COUNTRY-ANTALYA KEMER

• 526 odalı turizm tesisi,Veka pvc doğrama,ısı yalıtımlı katlanır ve pivot doğrama 
işleri

• .-ONKA ELEKTRİK-DUDULLU

• 6 katlı iş merkezi inşaatı,silikon cephe,kompozit panel kaplama,terracotta taş 
cephe kaplama,ısı yalıtımlı alüminyum

• doğrama,motorlu kepenk işleri

• .-YILDIZ SUNTA MDF-KOCAELİ İŞ MRK.

• 6 katlı iş merkezi inşaatı,silikon cephe,kompozit panel kaplama,seramik cephe 
kaplama,ısı yalıtımlı alüminyum

• doğrama,motorlu kepenk işleri

• .-EKŞİOĞLU YAPI-FİKİRTEPE ALYA LİFE 

• 20 katlı konut inşaatı,silikon cephe,kompozit panel kaplama,seramik cephe 
kaplama,ısı yalıtımlı alüminyum doğrama

• ve camlı küpeşte işleri

• .-EKŞİOĞLU YAPI-FENERYOLU FERAH APT.

• 8 katlı konut inşaatı.Kompozit Panel kaplama ve monoblok panjurlu pvc
doğrama işleri.

• .-EKŞİOĞLU YAPI-GÖZTEPE FERAH APT.

• 8 katlı konut inşaatı.Kompozit Panel kaplama ve monoblok panjurlu pvc
doğrama işleri.
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REFERANSLARIMIZ
• .-EKŞİOĞLU YAPI-ALTUNİZADE İŞ MERKEZİ

• 4 katlı işyeri Silikon cephe,kompozit panel kaplama ve alüminyum doğrama işleri

• .-EKŞİOĞLU YAPI-ÇAMLICA YASA VİLLALARI

• Kompozit panel kaplama ve alüminyum doğrama işleri

• .-EKŞİOĞLU YAPI-ÇEVRE KOLEJİ

• Isı yalıtımlı alüminyum doğrama işleri

• .-VARLIK YAPI-ANKARA İŞ MERKEZİ

• 5 katlı iş merkezi inşaatı,silikon cephe,kompozit panel kaplama,alüminyum 
doğrama,ofis ara bölme ve camlı küpeşte işleri.

• .-ŞENYUVA-DRAGOS VİLLA

• 4 katlı villa inşaatı,ısı yalıtımlı alüminyum sürme,kompozit panel kaplama,silikon 
cephe ve motorlu panjur işleri.

• .-UĞUR MAKİNE-KEMERBURGAZ VİLLA

• 4 katlı villa inşaatı,ısı yalıtımlı alüminyum sürme,kompozit panel kaplama,silikon 
cephe ve motorlu tente işleri.

• .-UĞUR MAKİNE-KARAKÖY İŞ MRK.

• 4 katlı iş merkezi inşaatı,ısı yalıtımlı pivot doğrama,motorlu kepenk,kompozit panel 
kaplama ve camlı küpeşte işleri.

• .-SİMGE & YAŞAM-KOZYATAĞI 

• 13 katlı konut inşaatı,Rehau pvc doğrama,motorlu panjur,kompozit panel kaplama 
ve camlı küpeşte işleri.

• .-HÜSEYİN KOLUAÇIK-ÇERKEZKÖY 

• 6 katlı konut inşaatı,silikon cephe,kompozit panel kaplama,compact laminant
kaplama,pvc doğrama ve camlı küpeşte işleri

• .-TMD İNŞAAT-ERENKÖY-1

• 7 katlı konut inşaatı,Rehau pvc doğrama,kompozit panel kaplama ve motorlu 
kepenk işleri

• .-CORENDON HAVA YOLLARI-ANTALYA

• 6 katlı merkez bina inşaatı.Silikonlu cam cephe,terracotta taş cephe ve kompozit

• Panel kaplama uygulamaları.Ofis ara bölme doğramaları ve fotoselli kapı işleri.
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REFERANSLARIMIZ
• .-TMD İNŞAAT-ERENKÖY-2
• 10 katlı konut inşaatı,Rehau pvc doğrama,kompozit panel kaplama ve motorlu kepenk işleri
• .-TMD İNŞAAT-SELAMİÇEŞME
• 10 katlı konut inşaatı,Rehau pvc doğrama,kompozit panel kaplama ve motorlu kepenk işleri
• .-TMD İNŞAAT-ATLAS RESİDENCE
• 10 katlı konut inşaatı,Veka pvc doğrama,bina giriş alüminyum kapılar,motorlu
• Pergola işleri
•

• .-SADIKOĞLU İNŞAAT-ERENKÖY ERENLİ APT.
• 8 katlı konut inşaatı,Rehau pvc doğrama,kompozit panel kaplama ve motorlu kepenk işleri
• .-MUTLU ÇİLİNGİROĞLU-NİŞANTAŞI
• 8 katlı konut inşaatı,Isı yalıtımlı alüminyum doğrama,kompozit panel kaplama ve motorlu 

kepenk işleri
• .-TACİRLER MENKUL DEĞERLER-AK MERKEZ
• Ofis ara bölme doğramaları,kompozit panel kaplama işleri
• .-AYTEL TELEKOMİNİKASYON-LAPİSHAN İŞ MRK.
• Ofis ara bölme doğramaları,kompozit panel kaplama işleri
• .-MUİZ ERS-KAYIŞDAĞI KONUT İNŞAATI
• 6 katlı konut inşaatı,Rehau pvc doğrama,kompozit panel kaplama ve camlı küpeşte işleri.
• .-KEREM YİĞİT-ŞİLE VİLLA İNŞAATI
• 3 katlı villa inşaatı,ısı yalıtımlı alüminyum doğrama,kompozit panel kaplama,seramik cephe 

kaplama,compact
• laminant cephe kaplama,alüminyum küpeşte ve pergula işleri.
• .-PAKSA İNŞAAT-ERENKÖY
• 5 katlı iş merkezi inşaatı,silikon cephe,kompozit panel kaplama ve ısı yalıtımlı doğrama işleri
•

• .-ELBAK MAKİNE-DUDULLU İŞ MRK.
• 4 katlı iş merkezi inşaatı,silikon cephe,kompozit panel kaplama,seramik cephe kaplama,ısı 

yalıtımlı alüminyum
• doğrama,motorlu kepenk ve camlı küpeşte işleri
•

• .-AYKOM-DİLOVASI İŞ MRK.
• 3 katlı iş merkezi inşaatı,silikon cephe,kompozit panel kaplama,ısı yalıtımlı alüminyum 

doğrama işleri
•

• .-ATLAS RESİDENCE
• 10 katlı 3 bina konut inşaatı,ithal pvc doğrama,sosyal tesis,bina giriş kapısı alüminyum 

doğrama işleri,motorlu pergola işleri
•

HAMİT YAPI



Adres : Sunset Jaluzi, 3. Cd. No:18, 34776 Dudullu Osb/Ümraniye/İstanbul
Tel : 0 532 234 87 22
info@hamityapi.com web: www.hamityapi.com

HAMİT YAPI
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