
Ara t rma kapsam nda H DROMEK, AR-GE merke-
zinde yürütülen proje say s na göre 14’üncü, AR-GE 
merkezinde çal an toplam personel say s na göre 
26’nc  ve AR-GE merkezinde çal an yüksek lisans ve 
doktora personel say s na göre ise ilk 50 irket ara-
s nda 42’nci oldu.  

ÜRÜN YELPAZES N  GEN LET YOR 
Türkiye’de i  ve in aat makineleri sektörünün ilk AR-

GE merkezinin kurucusu olan H DROMEK, bugün 
bünyesindeki 2 adet AR-GE merkezi ile TÜB TAK des-
tekli projeler ile üniversite- sanayi i  birli i çal mala-
r na devam ediyor.  

 makinesi üretimi alan ndaki tecrübesini, AR-GE 
gücü ile birle tirerek ürün yelpazesini geni leten H D-
ROMEK, en son midi paletli ekskavatörü ve mini paletli 
kaz c  yükleyiciyi ürün gam na ekledi. Dünyada üretilen 
ilk lastik tekerlekli yüzde 100 elektrikli ekskavatör 
HICON 7W’yi geli tiren H DROMEK, ek olarak, yar  
otonom, elektrikli ve hibrit makineler için de AR-GE 
faaliyetlerini sürdürüyor. 

ULUSLARARASI AR-GE PROJES NDE  
H DROMEK MZASI 
H DROMEK, AR-GE gücü ile, Avrupa Birli i Ufuk Avrupa 

Program  (Horizon Europe) kapsam nda desteklenmeye 
hak kazanan BEEYONDERS projesinde de Türkiye’den 
tek kat l mc  olarak yer al yor. Avrupa in aat sektörünün 
kar la t  sorunlara teknolojik çözümler üretilmesini he-
defleyen proje kapsam nda H DROMEK otonom ve uzak-
tan kumandal  HMK 635 WL lastikli yükleyici geli tirecek.  

“YEN  VE TEKNOLOJ K ÜRÜNLER  
KAZANDIRIYORUZ” 
H DROMEK AR-GE Teknik Destek Yöneticisi Aykut Dil-

den, “Her geçen gün daha da büyüyen AR-GE gücümüz 
ile ulusal ve uluslararas  projelerde yer al yor, sektörümüze 
yeni, güçlü ve teknolojik ürünler kazand rmaya devam edi-
yoruz. 2021 y l nda sektörümüzün en fazla AR-GE harca-
mas  yapan firmas  oldu umuzu büyük bir mutluluk ile 
ö rendik. imdi oldu u gibi, ilerleyen y llarda da AR-GE 
faaliyetlerimizi, çal malar m z n merkezinde tutarak tüm 
h z m zla sürdürece iz” dedi. 

Enerjisa Üretim A  taraf ndan,                 
Bal kesir'deki rüzgar enerjisi                    
santralinde "Dünya Müzik Günü"             
kapsam nda konser organize edildi 

 
irketten yap lan aç klamaya göre, Türki-

ye'de ilk kez gerçekle en etkinlik kapsa-
m nda DJ Buse Hac o lu, kanat yüksekli i 
135 metre olan rüzgar türbininin 85 metre 
yükseklikteki nasel k sm nda 2 saat süren 
bir performans sergiledi. Enerjisa Üretim'in 
yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik konu-
lar na dikkat çekmek amac yla gerçekle tir-
di i konser kapsam nda sahne alan 
Hac o lu, bu yükseklikte konser veren Tür-
kiye'nin ve dünyan n ilk kad n DJ'yi unva-
n n  ald . 

AY EGÜL GÜRKALE: “ 
SÜRDÜRÜLEB L RL  ve  
YEN LENEB L R ENERJ N N  
ÖNEM N   
KONSER ARACILI IYLA  
AKTARMAYA ÇALI TIK” 
Aç klamada görü lerine yer verilen Ener-

jisa Üretim nsan ve Kültür Genel Müdür 
Yard mc s  Ay egül Gürkale, sürdürülebilir-
li in ve yenilenebilir enerjinin öneminin 
konser vas tas yla aktar ld n  belirterek, 

'Dünya hepimizin evi ve bütün evrendeki tek yuva-
m z. Topra n, atmosferin, suyun, rüzgar n ve bu ge-
zegenin bize sundu u bütün varl klar n zenginli ini, 
çe itlili ini ve s n rl  kaynaklar n  korumak zorunda-
y z. Biz sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk üst-
lenmeyi ve gelece in in as nda aktif rol almay  

kurum kültürümüzün ayr lmaz bir parças  olarak gö-
rüyoruz. Bu alandaki bilinç düzeyini ve fark ndal  
art rmak için çal yoruz. Dünya Müzik Günü vesile-
siyle, müzi in ruhuyla birle ti imiz, çok keyifli ve 
enerjimizi yans tan bir etkinlik gerçekle tirdik. Bu 
özel çal mam z  do aya ve yar nlar m za arma an 

ediyoruz.' ifadelerini kulland . 
BU YÜKSEKL KTE  
PERFORMANS  
SUNAN LK KADIN DJ 
Dünyada bu yükseklikte per-

formans sunan ilk kad n DJ olan 
Buse Hac o lu da 'Benim için 
çok özel, gurur dolu ve heyecan 
verici bir deneyimdi. Çevre ve 
temiz enerji konusunda insanlar  
bilinçlendirmek üzere at lan her 
bir ad m çok de erli. Bunu bir de 
evrensel müzikle birle tirmek 
benim için ayr  öneme sahip. 
Böyle bir amaca hizmet eden 
projede yer ald m için çok mut-
luyum. Konseri müzik severler 
için de ölümsüzle tirmek istedik 
ve bir bölümü kayda alarak hem 
benim hem de Enerjisa Üretim'in 
sosyal medya kanallar ndan ya-
y nlad k.' de erlendirmesinde 
bulundu. 
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H DROMEK; Makine sektöründe en fazla  
AR-GE harcamas  yapan firma oldu

Enerjisa Üretim, Türkiye'nin ilk rüzgar türbini konserini gerçekle tirdi

Ekonomi ve i  dünyas  portal  Turkishtime taraf ndan her y l yay nlanan ve Türkiye’nin en çok AR-GE har-
camas  yapan irketlerinin s raland  “AR-GE 250 Ara t rmas ” aç kland . 2021 y l  verilerine dayanarak 
haz rlanan ara t rmada, H DROMEK, “2021 y l  AR-GE harcamalar na göre en büyük 250 irket” s rala-
mas nda 40’ nc  olurken, makine ve aksamlar  sektöründe en fazla AR-GE harcamas  yapan irket oldu. 

Taahhüt Haber’in haftan n be inci ve son günü yay nlanan 1 Temmuz 2022 Cuma 
tarih ve 2909 say l  nüshas nda ihale bedelleri toplam  453.825.540,51 TL olan 42 
(SB S) sözle meye ba lanm  ihale sonucu yay nland . 30 Haziran 2022 Per embe 
günü EKAP’ n yay nlad  (SB S) Sözle meye 
Ba lanm  hale Sonuçlar ndan 13b1 ilanlar ele-
nip, güncel olanlar seçilerek, benzer i lere, idare-
lere göre s n fland r l p ve büyükten küçü e göre 
s ralan p, makine ekipman ve teknik personel lis-
teleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan 
müteahhit firman n ileti im bilgileri, ticaret sicili 
özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdi i i lerin 
kümülatif toplamlar n n ve indirim ortalamalar n n 
eklenmesi ile yay na haz rlanan ve 1 Temmuz 

2022 Cuma tarih ve 2909 say l  Taahhüt Haber’de yer alan bu 42 sonuç içinde YM’si 
(EDÜ) E ik De er Üstü hiçbir (SB S) Sözle meye Ba lanm  hale Sonucu yer almad . 
Ancak Taahhüt Haber’de ayn  gün YM’si (Yakla k Maliyeti) e ik de erin yar s n n üs-

tünde olan 1 SB S Taahhüt Haber’de yer ald . Bu ihale sonucu TOK ’den geldi. 
1 TEMMUZ 2022 CUMA GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
YAKLA IK MAL YET  E K DE ER N YARISININ ÜSTÜNDE OLAN,  
TOK ’N N YAYINLADI I TEK SB S ÖYLE 
- TOK  Toplu Konut dare B k  – Malatya li Ye ilyurt lçesi Çilesiz Mahallesi 

Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donat lar n aatlar  le Altyap  ve 
Çevre Düzenlemesi i   / Yat r m  83.258.000,00 TL  ihale bedeli ile ARKI LA 
LÜKS N AAT +ÖZ AREL ELEKTR K  Ortakl  hayata geçirecek. 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi için BKZ 30  Haziran 
2022 Per embe  tarih ve 2909  say l  Taahhüt Haber Sayfa 53 - 60 

Taahhüt Haber’de 1 Temmuz 2022 Cuma günü YD’si EDÜ hiçbir  
SB S yay nlanmazken, E ik De erin yar s  üstü 1 SB S yer buldu


