
Dünyan n en büyük 50 i  makinesi üreticisinden 
biri olan H DROMEK, Türkiye’nin ve Ege Bölge-
si’nin en büyük sanayi kurulu lar  listelerinde yük-
selmeye devam ediyor. stanbul Sanayi Odas  
taraf ndan aç klanan ‘Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi 
Kurulu u’ ( SO 500) 2021 ara t rmas , irketlerin 
bir önceki y la ait üretimden sat lar verilerine da-
yanarak haz rlan yor. Firmalar ayn  zamanda, brüt 
katma de er, öz kaynak ve ihracat gibi kriterlere 
göre de s ralan yor. 

H DROMEK 2020 YILINA GÖRE  
30 SIRA B RDEN YÜKSELD  
SO 500 2021 ara t rmas nda, özel sektör irketleri 

aras nda bir önceki y la göre 30 s ra yükselerek 
118’inci olan H DROMEK, yine özel sektör irketleri 
aras nda öz kaynak s ralamas nda 24’üncü, ihracat 
s ralamas nda ise 82’nci oldu.  Ege Bölgesi Sanayi 

Odas  (EBSO) taraf ndan üretimden sat lar krite-
rine göre haz rlanan ‘100 Büyük Sanayi Kurulu u 
Listesi’nde ise H DROMEK, bir önceki y la göre 4 
basamak yükselerek 26’nc  s rada yer ald .  
6 KITADA 100’DEN FAZLA  
ÜLKEDE MAK NELER  ÇALI IYOR 
H DROMEK, dördü Ankara’da, biri zmir’de, biri de 
Tayland’da yer alan alt  üretim tesisinde kaz c  yük-
leyici, hidrolik ekskavatör, lastikli yükleyici, motor 
greyder ve toprak silindiri üretiyor. Ankara Sanayi 

Odas  1’inci Organize Sanayi Bölgesi’nde 1400 dö-
nümü a k n sanayi parseli üzerinde H DROMEK 
Üretim Üssü’nün in as na devam eden H DRO-
MEK, burada ilk olarak faaliyete geçen komponent 
fabrikas nda daha önce ithal etti i anz man, aks, 
hidrolik redüktör ve hidrolik silindir gibi ana kompo-
nentlerin üretimini büyük ölçüde kendi bünyesinde 
yap yor. Ayn  alanda ekskavatör üretim fabrikas n n 
in as  da devam ediyor. H DROMEK’in bugün 6 k -
tada 100’ün üzerinde ülkede makineleri çal yor.  

Yozgat Belediyesi Kentsel Altyap  Projeleri II kapsam nda Avrupa Yat r m Bankas n-
dan (AYB) ald  kredinin b r k sm n  kullanarak Yozgat (Merkez) çmesuyu ve Kanali-
zasyon ebekeleri n aat (KAP-2-YZT-W01) ihalesini gerçekle tirdi. Yozgat Belediyesi 
1 Nisan 2022 tarihinde yay nlad  ilanla ihaleyi duyurmu  ve 31 May s 2022 tarihinde 
teklifleri alaca n  bildirmi ti. Edinilen bilgilere göre ihaleye 6 firma teklif verdi. haleye 
verilen teklifler en dü ük tekliften ba layarak öyle oldu 

- GURBETO LU N AAT 14 milyon 990 bin 745 Euro 
- ULUOVA N AAT + KARAS N AAT 18 milyon 144 bin 831 Euro  
- ULUBOL N AAT 22 milyon 894 bin 167 Euro 
- GÜNER N AAT + ESER N AAT 23 milyon 251 bin 287 Euro 
- K SKA KOM N AAT 23 milyon 912 bin 167 Euro 
- SOYSAL MÜHEND SL K 26 milyon 620 bin Euro 

in ihalede en dü ük teklifi veren GURBETO LU N AAT’a ihale edilmesi bekleni-
yor. 

YATIRIM KAPSAMINDA YAPILACAK LER ÖYLE: 
ÇMESUYU EBEKES  
Ev ba lant lar  (9.000 adet) dahil olmak üzere yakla k 209 km PE ve DD borulu ana 

içme suyu ve ebeke boru hatt  in aat , toplam kapasitesi yakla k 4.500 m3 olan 3 
adet yeni su depolama tank  in aat , toplam yakla k kapasitesi 5.800 m3 olan 11 adet 
mevcut su depolama tank n n rehabilitasyonu, 3 adet terfi istasyonu in aat , bir adet 
klor deposu, bas nç dü ürme odalar  ve di er yard mc  yap lar. Yang n hidrantlar  (574 
adet) ve yakla k 698 m çelik boru hatlar  yap larak yatay sondaj yöntemi ile özel oto-
yol geçi i, çelik boru as larak bir özel köprü geçi i ve di er elektrik ve otomasyon i leri-
nin tamamlanmas . 

KANAL ZASYON EBEKES  
2.275 ev ba lant s , 1.137 parsel kanalizasyon ba lant s  dahil olmak üzere yakla k 

16,4 km at ksu toplama hatt  in aat  ve yeni baca yap m  (401 adet), yakla k 295 m 
çelik boru hatlar  ile yatay sondaj yöntemiyle özel otoyol geçi i, ebekenin CCTV dene-
timinin tamamlanmas  ve dijital proje haz rlama (16,5 km). 1. a amada kanalizasyon 
sisteminin tasar m  için at ksu üretim debisi 704 L/sn olarak hesaplanm t r. Tasarlanan 
kanalizasyon, i letme a amas nda olan Yozgat (Merkez) AAT’ye ba lanacakt r. 

Yozgat Belediyesi KAP-2-YZT-W01 / içmesuyu ve 
kanalizasyon ebekeleri in aat  ihalesini yapt
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H DROMEK SO 500 2021’de 118’inci s raya yükseldi


