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CANBEKLER Construction Company

CANBEKLER YAPI LTD. ŞTİ.

1970 yılından beri imalat sektöründe 
olan ailemiz,1996 yılından itibaren inşaat 
taahhüt alanında uzmanlaşarak bugünle-
re geldi. Ardımızda bıraktığımız bu yıllar 
içinde bir çok büyük firmanın, ciddi proje-
lerinde çözüm ortağı olduk ve takdirlerini 
kazandık. Güçlü teknik kadromuz, ayrıntı-
lara olan hâkimiyetimiz bizi bu sahada her 
geçen gün daha ileriye taşıdı. Günümüzde 
modern mimarinin vazgeçilmezi olan cam, 
paslanmaz çelik, ışık, ahşap, pleksi gibi 
öğeleri kullanarak yaptığımız tasarımlarla 
fark oluşturmaya devam ediyoruz.

Ülkemizde ve dünyamızdaki gelişmele-
re paralel olarak, inşaat alanında özgün 
tasarımlar, kaliteli malzeme ve işçilik talep 
görmeye başladı. Bu çerçevede özgün 
tasarımlarımızla çalıştığımız binaları mü-
zeyyen hale getirmekteyiz. Yaptığımız işlere 
eser gibi yaklaşıp, başlangıcından teslimine 
kadar en özelini yapmaya gayret ediyoruz. 
Prestijli yapılarda bu tür tasarımlar asaleti 
ve gösterişi tamamlıyor. Yaptığımız eserler 
bulundukları mekânlara değer katıyor, ayrı-
calık meydana getiriyor. 

We are proud of our past and looking 
forward to the future
 
We are working in production since 1970.
In 1996,we started to work in construc-
tion branch and specializing in this field 
has come to today.We performed in many 
serious projects as a solution partner of big 
construction companies.We moved forward 
everyday helping of high controlling in 
details and continuous control   of expert 
technical staff from concept to completion.
Today,we are making differences designing, 
engineering, and building architectural 
systems from glass,stainless steel,light,wo-
oden,plexi and other modern architectural 
objects.We have the ability to design and 
construct inspirational,modern ideas in 
prestigious buildings. 
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SİVAS
ANADOLU HASTANESİ
Big Anatolian Hospital Project
ASAFF Yapı Sivas Özel Anadolu Has-
tahanesi’nde cam ve paslanmaz çe-
likten oluşan bölmeler ve korkuluklar 
yapıldı. Zemine ve döşeme betonuna 
spiderle tutturulan cam korkuluklara 
tutamak olarak ise yeni çıkardığımız 
model lamalı sistem uygulandı. Teras 
bölümünde ise tamamen yeni mo-
delimiz (Diamond) yer tutamakları 
olarak kullanıldı. Sedye bariyerleri 
için özel tasarımlar yaptık. Merdiven 
korkuluklarında lamalı model uygu-
lamalar yaptık. Çeşitli bölümlerde 
pervaz ve kapak üretimleri yaptık. Bu 
çözümlerimizle iş sahiplerinin takdir 
ve teşekkürlerini kazandık.

ÖZET

Döşeme betonuna paslanmaz çelik sac kapladık, camlara paslanmaz çelik lama tutamak-
lar (spiderlerle) montaj yaptık. 180 cm yükseklikte 8+8 lamine temperli camlar kullandık.
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Projede birçok kalem tarafımızdan gerçekleştirildi. Bu proje için 
özel olarak sedye bariyerleri tasarladık, tasarımımızı tamamen 
alüminyumdan ürettiğimiz kalıplarla yaptık. Montajını özenle ger-
çekleştirdiğimiz sedye bariyerleri bu proje için ürettik, başka hiçbir 
projede kullanılmadık.

We practiced glass and 
stainless steel combination 
separators and handrails in 
this project.
We made special design 
barriers for patient stretc-
hers.
We used Diamond model 
(our new inspiration) fittings 
in terraces.
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ANADOLU
HASTANESİ 

referans

We Performed facade cladding 
and many interior design in 
this project.We made big and 
successfull effort beacuse of 
curved structure
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KÜTAHYA

City Dialisis Hospital

KÜTAHYA HASTANESİ

ASAFF Yapı için Kütahya 
Diyaliz Merkezi binasında yarı 
silikon cam cephe, kompozit 
cephe kaplama, asma tavan, 
alçıpan bölme duvar, fotoselli 
kapı, pivot doğrama ve bunun  
gibi ince işlerini üstlendik. 

Binanın kavisli yapısından 
kaynaklı zor detaylar olmasına 
rağmen zamanında ve kaliteli 
bir şekilde başarıyla teslim 
ettik. 

ÖZET

Asmatavan kombinasyonu alçı sıva ve boya dahil tarafımızdan yapılıp teslim edildi.
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Detay  çözümleri dahil, yarı silikon cam ve 
kompozit cephe kaplamaları, fotoselli kapılar, 
pivot pencereler ile alüminyum doğramalar 
tarafımızdan üretilip montajı gerçekleştirildi. 
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KÜTAHYA
HASTANESİ 

referans

ca
nb
ek
le
r.
co
m



CADDEBOSTAN

Luxury Apartment Project
DEMiRLi

Demirli İnşaat özellikle Caddebostan 
bölgesinde, titiz çalışmalarıyla tanın-
mış elli yıllık bir firmadır. Demirli ile 
beraber çalıştığımız son iki projede 
paslanmaz çelikten bina giriş kapısı, 
bahçe kapısı, bahçe duvarına korku-
luklar, özel imalat fransız balkon, pa-
rapet üstü ve merdiven korkulukları, 
bina giriş saçakları, paslanmaz çelik 
pervaz ve çiçeklikler ürettik. Titizlikle 
montajını gerçekleştirdik.

Stainless steel gates,handrails,flower 
pots and other interior designs are 
performed

ÖZET

Kapı tacında gizli power led kullandık. Tabelada 30mm bizoteli 
açık yeşil cam kullandık, saçakları üç kademeli olarak tasarladık.

project design by OMAAR
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DEMİRLİ 
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PAPATYA SOKAK

Luxury Apartment Project
DEMİRLİ

İş sahiplerinin ve kat ma-
liklerinin büyük beğenisini 
kazanan Demirli proje-
sindeki bir kısım imalatlar 
,Avrupa’da örnekleri olan 
çelik döküm yöntemiyle 
üretilen spesiyal imalatlar-
dı ve bölgede benzer bir 
tasarım henüz gerçekleşti-
rilemedi. 

Products in this project are 
very special and as well as 
like examples in european 
prestigious buildings.They 
were acclaimed by project 
owner and visitors.

ÖZET

Kusursuz tamamen el işçiliği paslanmaz kapı.

project design by OMAAR
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ATAŞEHİR
ELITE LIFE (SUA)
Luxury accomodation site

Elite Life ve Elite City site-
lerinde site girişi ve kanopi 
(saçak) tasarımlarını yap-
tık. Bu imalatlarda lamine 
temperli cam, paslanmaz 
çelik sac, lama, spider, 
profil, çelik halat ayrıca 
pleksi ışık taşıyıcısı, swarov-
ski taşlı projeye özel üretim 
aplikler ve pleksi yazılar, led 
aydınlatma, paslanmaz çelik 
pervazlar gibi farklı objeleri 
bir araya getirdik. Modern 
malzemelerle asimetrik 
çalışarak farklı görünümler 
elde ettik.

We used many different mo-
dern materials in innovative 
design with harmony

ÖZET

Cam ve çelikten ürettiğimiz site giriş koridoru.

project design by OMAAR
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ELITE LIFE 
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Tüm tasarımlar ve detay çözümleri tarafımızdan yapılan cam ve çe-
likten heykel, paslanmaz çelik levhadan söve, swarovski taşlı aplik, 
pleksiglas ışık çizgileri ve kabartma yazı ve mozaik duvar kaplama.
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ATAKENT
ELITE CITY (SUA)
Luxury Site Project

ÖZET

Gergi halatları ve haraketli paslanmaz pistonlarla camları taşıdık. Saçaklarda çok az kar-
kas kullandık.

project design by OMAAR
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Elite City sitesinin, saçak 
tasarım ve uygulamalarını 
gerçekleştirdik. Bu imalat-
larda lamine temperli cam, 
paslanmaz çelik lama, spi-
der, çelik halat kullandık. 

Modern malzemelerle fark-
lı görünümler elde ettik. 
Bu göz kamaştırıcı eserleri 
projeye kazandırabilmek 
için, sınırları zorlayan ciddi 
bilgi birikimi ve çok kalifiye 
bir işçilik kullandık.

We performed different 
door roofs in this project.
We used stainless steel,-
tempered glass,steel rope 
and many fittings.It was 
very difficult and success-
full job.

ca
nb
ek
le
r.
co
m



YILDIRIM iNŞAAT
MALTEPE
Luxury accomodation project.
Yıldırım İnşaat’ın Maltepe’de-
ki konut projesinde Diamond 
isimli modelimizi uyguladık. 
Kusursuz işçilikle her türlü tek-
nik ayrıntıyı düşünerek hatasız 
imalat yaptık. 8+8 lamine 
temperli yeşil cam, paslanmaz 
çelik spiderli lama tutamak 
ve diamond modeli ayaklar 
kullanarak lüks ve prestijde A+ 
seviyesini yakaladık. 

ÖZET

Diamond modeli kupa şeklinde tutamaklarla 8+8 lamine temperli camları sağlamlaştır-
dık. Haricen hiç dikme olmadan camlar esneme yapmayacak şekilde montajını yaptık.

project design by OMAAR
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MALTEPE 
referans

In this project we designed new 
glass holder ,we named dia-
mond model.We reached A+ 
level in workmanship.
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ÜMRANİYE 
BELEDİYESİ
City Hall Project

Erdağı İnşaat için Ümraniye 
Belediye Binası’nda helisel mer-
diven imalatı yaptık. Bu merdi-
ven ve yan kaplamaları ustalık 
işiydi. Üç ay süren hummalı 
çalışmalar sonunda iyi iş çıkar-
dık. Bükümlü cam galeri kor-
kulukları, bükümlü paslanmaz 
çelik kaplamalar yapıyı zengin-
leştirdi. Ayrıca beşyüz metre tül 
camlı paslanmaz çelik korkuluk 
teslim ettik. 

VIP helisel merdiven görkemiyle 
görenleri hayran bıraktı.
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We performed 500 mt stainless 
helical handrail in the project.
Curved glasses and stainless 
covers riched this charming 
project.
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ÖZET

Binadaki ana merdivende detayları çözerek, çelik ve camların imalat ve montajını ger-
çekleştirdik.

Merdiven kenarları  paslanmaz 
levha ile kapladık. Kaplamalarda 
vida ve kaynak kullanmadık. 

Korkuluklardaki aksesuarlar çelik 
dökümdür. Ürünlerin benzerleri 
Avrupa’da kullanılmaktadır ülke-
mizde ilk defa firmamız tarafından 
kullanıldı.
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ÜMRANiYE
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PASLANMAZ
DEDEMAN KONYA
Konya Dedeman Otelin’de dört 
metre açıklığı olan tacı iskelesiz 
imalat yaparak otele kazandırdık. 

Bu projede gerçekleştirdiğimiz ah-
şap, cam ve  paslanmaz karışımı 
korkuluklar, güneş kırıcıları uygula-
malarımızın bir kısmıdır.

ÖZET
Güneş kırıcılar, ahşap tutamaklı cam korkuluklar, oteldeki tüm paslanmaz çelik işleri 
tarafımızdan üretilip teslim edildi. 22 katta iskele olmadan binanın alın kısmına 4 metre 
açıklığı olan tacın montajını yapma başarısını gösterdik.
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Five Stars Luxury Otel Project

We placed a big crown in the project.We also performed wo-
oden,glass,stainless combination handrails,sunroofs and other 

stainless workings.

DEDEMAN 
referans
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YALOVA
THE NESS
Five Stars Thermal Otel Project

The Ness beş yıldızlı termal 
otel için pirinç ve pleksiden 
oluşan imalatlar yaptık. 

Pirinç; otele zenginlik ve gös-
teriş sağladı. Genel dekoras-
yon içerisinde uyumluluğuyla 
ön plana çıktı.

We maked brazen and plexi 
combination handrails in the 
project.We performed mo-
dern and spectacular views in 
great harmony.
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Canbekler Construction Company
Des Ticaret Merkezi 1. Cad. No:3/35 Kat:2
Y.dudullu Esenşehir Mah Ümraniye / istanbul
Telephone:0216 415 36 07 (pbx)
Faks:0216 415 36 08
E-mail:info@canbekler.com
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