
Capital Dergisi taraf ndan her y l haz rlanan “Ca-
pital 500 - Türkiye’nin En Büyük 500 Özel irketi” 
ara t rmas n n sonuçlar  aç kland . irketlerin bir 
önceki y la ait cirolar  baz al narak haz rlanan ara -
t rmada, geçen y la göre 68 basamak yükselerek 
203’üncü s raya yerle en H DROMEK, makine 
sektöründe ise 4’üncü s rada yer ald .   

B R ÖNCEK  YILA GÖRE  
38 SIRA B RDEN YÜKSELD  
H DROMEK, ayr ca irketlerin net sat lar na 

göre listelendi i, Fortune 500 Türkiye Ara t rma-
s nda bir önceki seneye göre 38 s ra yükselerek 
153’üncü s raya yerle mi , makine ve ekipmanlar  
sektöründe 3’üncü, Ankara firmalar  aras nda ise 
28’inci olmu tu.  

H DROMEK OTONOM ve H BR T  
ÇALI MALARI LE DE AR-GE ve T 
ASARIM ALANINDA YA UN  
ÇALI MALAR YÜRÜTÜYOR 

irket listelerinde yükseli ini sürdüren H DRO-
MEK, kurulu unun 44’üncü y l nda, yurt içi ve yurt 
d  faaliyetlerine tüm h z yla devam ediyor. H D-
ROMEK, hem üretim alan nda ve ürün çe itlili-
inde, hem de hizmet anlam nda geli tirme 

çal malar n  sürdürüyor. Mevcut yurt d  pazarla-

r nda güçlenmeye devam ederken yeni yurt d  
pazarlar na da giri  sa l yor. Mevcut ürün gam na 
ekledi i yeni modellerinin yan  s ra yar  otonom ve 
hibrit çal malar  ile de AR-GE ve tasar m alan nda 
yo un çal malar yürütüyor. 

6 KITADA 100’ÜN ÜZER NDE  
ÜLKEDE MAK NELER  ÇALI IYOR 
Bugün 6 k tada 100’ün üzerinde ülkede makine-

leri çal an H DROMEK, dördü Ankara’da, biri z-
mir’de, biri de Tayland’da yer alan alt  üretim 
tesisinde kaz c  yükleyici, hidrolik ekskavatör, las-
tikli yükleyici, motor greyder ve toprak silindiri üreti-
yor.  

H DROMEK ÜRET M ÜSSÜ  
N AATI DEVAM ED YOR 
Ankara Sanayi Odas  1’inci Organize Sanayi 

Bölgesi’nde 1400 dönümü a k n sanayi parseli 
üzerinde H DROMEK Üretim Üssü’nün in as na 
devam eden H DROMEK, burada ilk olarak faali-
yete geçen komponent fabrikas nda daha önce 
ithal etti i anz man, aks, hidrolik redüktör ve hid-
rolik silindir gibi ana komponentlerin üretimini 
büyük ölçüde kendi bünyesinde yap yor. Ayn  
alanda ekskavatör üretim fabrikas n n in as  da 
devam ediyor. 

AK  Gayrimenkul Yat r m Ortakl  (KAP) Ka-
muyu Ayd nlatma Platformuna bir aç klama yollaya-
rak yeni bir in aat yapt rma sözle mesi imzalad n  
aç klad . irketim KAP’a yapt  aç klama aynen 
öyle: “ irketimizin maliki bulundu u stanbul li, Ka-

d köy lçesi'nde kain ve T.C. Kad köy Tapu Sicil Mü-
dürlü ü nezdinde Ada N 1435 ve Parsel N 39' da 
kay tl  ta nmazda yap lacak mesken, ofis ve i yeri  
niteli indeki binan n altyap , kaba ve ince in aat yap  

i leri ile cephe kaplama i leri için yap lan ihale so-
nucu al nan tekliflerin de erlendirilmesi neticesinde, 
bahsi geçen yap  ve in aat i leri için Conart n aat ve 
Taahhüt Ticaret Ltd. ti.' nin yüklenici firma olarak se-
çilmesine ve irketimiz ile Conart n aat ve Taahhüt 
Ticaret Ltd. ti. aras nda akdedilecek Altyap , Kaba 
ve nce n aat Yap  leri le Cephe Kaplama Yap  -
leri Yüklenici Sözle mesi'nin ko ullar n n onaylanma-
s na ve sözle me imzalanmas na karar verilmi tir.” 
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H DROMEK Türkiye’nin en büyük irketleri  
aras nda yükseli i sürdürüyor

AK  Gayrimenkul’un Kad köy’de in a  
edece i mesken, ofis ve i yeri yap m   

kapsam nda, altyap  kaba ve ince in aat 
i lerini CONART N AAT taahhüt etti

Taahhüt Haber’in haftan n üçüncü günü  yay nlanan 3 A ustos 2022 Çar amba tarih ve 
2929 say l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam  3 milyar 250 milyon liraya 
yakla an 93 adet ihale ilan  yay nland . 2 A ustos 
2022 Sal  günü Kamu hale Kurumunun EKAP 
kapsam nda yay nlad  ihale duyurular ndan 
13b1 LAN olanlar d ar da b rak larak, derlenip, 
yakla k maliyetlerine göre büyükten küçü e 
do ru s ralan p, benzer i lere göre s n fland r l p, 
istenen makine ekipman ve teknik personel listesi 
ile birlikte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer alan 
bu 93 ihale ilan n n içinde YM’si E ik De er Üstü 
(EDÜ) üst s n r  belirsiz 5 ihale duyurusu yer ald . 
Yine ayn  gün Taahhüt Haber’de YM’si e ik de erin (ED) yar s  üstü ve fakat e ik de erin al-
t nda 7 ihale ilan  daha yer buldu. 3 A ustos 2022 Çar amba  günü Taahhüt Haber’de yay n-
lanan ve tahmini YM’leri toplam  2 milyar 500 milyon liraya yakla an bu 12 önemli ihale 
duyurusunun özet ba l klar n  haberin devam nda bulabilirsiniz. 

3 A USTOS 2022 ÇAR AMBA GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
TAHM N  YM’LER  TOPLAMI 1 M LYAR 850 M LYON L RAYI GEÇEN  
5 EDÜ HALE LANININ ÖZET BA LIKLARI ÖYLE: 
- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/759074 - Ankara Gölba  Gerder 545 

Konut 1 Ticaret Merkezi yap m  için 5 Eylül 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak 
hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 

duyurusu için BKZ. 3 A ustos 2022 Çar amba tarihli ve 2929 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 28 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com  

- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/757179 - zmir Bay nd r Yenice 161 Konut 
1 Ticaret Merkezi ve 1 Camii in aat  için 2 Eylül 2022 Cuma günü teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 3 A ustos 2022 Çar amba tarihli ve 2929 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 29 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com  

- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/753943 - Konya Ta kent Çetmi/Yeni Ma-
halle 58, Hira Mahallesi 44 ve Balc lar Mahallesi 88 Konut in aat  için 13 Eylül 2022 Sal  günü 
teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 3 A ustos 2022 Çar amba tarihli ve 2929 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 29 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com  

- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/755781 - Kütahya Y ld r m Beyaz t KDP 
495 Konut 1 Cami 10 Dükkan 5 Eylül 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 3 A ustos 2022 Çar amba tarihli ve 2929 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 28 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com  

- N DE GENÇL K SPOR L MD ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/668922 - Ni de 
Stadyumu in aat  için 8 Eylül 2022 Per embe günü teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 3 A ustos 2022 Çar amba benzer i  deneyimi olarak aran yor. tarihli ve 
2929 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 29 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taah-
huthaber.com 

3 A USTOS 2022 ÇAR AMBA GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
TAHM N  YM’LER  TOPLAMI 650 M LYON L RAYA YAKLA AN   
YM’LER  ED’N N YARISI ÜSTÜ VE FAKAT ED’N N ALTINDA OLAN  
7  HALE DUYURUSUNUN BA LIKLARI ÖYLE: 
- Elaz  Bld Park Bahçe Md 2022/748315 - Elaz  Merkez Hicret Mahallesi Spor Kom-

pleksi, Zemin yile tirme ve Toprak leri Yap m i  / hale 25.08.2022 tarihinde yap lacak. 
- Karayollar  15 Bölge Md Kastamonu 2022/747660 - nebolu Terminal Kav ak Köp-

rüsü ve nebolu Giri i BSK kmal Yap m i  / hale 23.08.2022 tarihinde yap lacak. 
- Ankara Yenimahalle Bld Fen l Md 2022/752467 -  Yenimahalle Belediyesi S n rlar ndaki 

Muhtelif Pazar Yerlerinin Üzerinin Kapat lmas  ve Çat  Tipi Güne  Enerji Santrali Kurulmas  i 
Yap m / hale 25.08.2022 tarihinde yap lacak. 

- TE A  Türkiye Elektrik letim A  Ankara 2022/739034 - TM.413 Referansl , 154 kV 
Karahisar GIS TM Yap m  Yap m i / hale 26.08.2022 tarihinde yap lacak. 

- TOK  Toplu Konut dare B k 2022/752695 - Kahramanmara  li Oniki ubat lçesi Ma ral  
Mah. 24D E itim Binas  (Sergentepe O), Yürükselim Mah. 24D E itim Binas  (Albayrak O) 
ve 32D E itim Binas , 1’er Adet Elektrik ve Elektronik Atölyesi (Oniki ubat MTAL) ile Altyap  ve 
Çevre Düz. n . i  / hale 24.08.2022 tarihinde yap lacak. 

- Diyarbak r Valili i Yat zl Koor B k 2022/729962  - Diyarbak r li Kayap nar lçesi 
1797 Ada 1 Nolu Parselde 24 Derslik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi + 1 Adet Atölye 
Yap m i / hale 23.08.2022 tarihinde yap lacak. 

- A r  brahim Çeçen Üniversitesi Yap  l Tek Dai B k 2022/753862 - A ÇÜ T p Fakültesi 
Morfoloji Binas  kmal n aat  Yap m i  / hale 25.08.2022 tarihinde yap lacak. 

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için BKZ 3 
A ustos 2022 Çar amba tarih ve 2929 say l  Taahhüt Haber - Sayfa 19

Taahhüt Haber’de 3 A ustos 2022 Çar amba günü YM’si 
EDÜ 5 ve ED’nin yar s  üstü 7 ihale ilan  yay nland

KISALTMALAR 
ED = E ik De er ( darelerce Kamu hale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygu-

lanmas  gerekli olan ve Kamu hale Kurumunca her sene güncellenen de er. 2022 y l  fi-
yatlar yla  146.815.969,-TL) 

EDÜ = E ik De er Üstü 
YM = Yakla k Maliyet (Yap m – in aat – ihalelerinde yap m  planlanan yat r m n, etüt 

ve proje a amalar nda, idarece her türlü fiyat ara t rmas  yap larak katma de er vergisi 
hariç olmak üzere belirlenen tahmini in a bedeli) 

13b1 LAN: Yap m – in aat – ihalelerinde Kamu hale Kanunun 13b1 maddesinde yer 
alan ve her sene güncellenen de er. 2022 y l  fiyatlar yla 873.705,-TL. alt  yap m – in aat 
– ihaleleri 

EKAP: Elektronik Kamu Al mlar  Platformu / Kamu hale Kurumunun kamu ihalelerinin 
duyurular n  ve sonuçlar n  yay nlad  web sitesine verdi i ad.
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