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Değerli Dostlarımız,
Ekonomide yer alan birçok sektör, imalat sanayinin verimliliğine ve 
rakabet gücüne doğrudan veya dolaylı olarak bağlıdır. Ülkelerin gelişme 
sürecinde makina imalat sanayinin, imalat sanayisi içindeki payı giderek 
artış göstermektedir. 

Sektörümüz olan makina ve yan sanayi üreticilerinin önümüzdeki 10 
yıl için  hedeflerini belirlerken göz önünde bulunduracakları en önemli 
şey, Türkiye’nin ihracat hedefi  500 milyar$ iken, makinacıların hedefinin  
de 100 milyar $ olmasıdır. Bugünün ihracat rakamlarına baktığımızda 
önümüzdeki 10 yıl içinde 7 ila 8 kat artış hedeflenmektedir. Bu hedefe 
ulaşabilmek için; Ar-Ge, yenilik, teknik destek, yer, makina, sistem, 
eleman yatırımları ile ilgili stratejik yol planlarımızı özenle oluşturmalı ve 
gerçekleştirmeliyiz.

Türkiye; küresel ticarette, sanayide, finansta, ulaşımda, haberleşme 
ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmeleri  yakından takip etmektedir.
Bununla doğru orantılı olarak da Türkiye’de her türlü makinayı kaliteli ve 
rekabetçi fiyatlarla üretilebilmeyi hedeflemekteyiz. Sektördeki firmaların 
üretimde sundukları esneklik ve siparişlerde istenilen değişiklere ya da 
belirtilen farklı özelliklere hızlı dönüş yapabilmeleri, ülkemizin coğrafi 
konumunun ulaşım anlamında sağladığı kolaylık, firmalarımıza önemli 
anlamda avantaj sağlamaktadır. Firmalar; ürün çeşidi, verimlilik ve 
kaliteyi artırmak için yeni yollar izlemelidir. 

Üretimini yaptığımız makinaların tanıtımını iyi yapmalı, daha sonra 
düzenli şekilde tekrarlanan reklamlar ile bunu desteklemeliyiz. Katılınılan 
fuarlar, yurt dışında açılan şubeler, yurt dışındaki gazete ve dergilere 
verilen ürün tanıtım ilanları, yayınlanan makaleler, müşteri ziyaretleri 
bizim diğer ülkelerde de tanınırlılığımızı artıracak çalışmalardır.

Makina imalat sektörünün tedarikçileri olan bizler de; hidrolik, pnömatik, 
otomasyon ve vakum konularında bunlara paralel olarak kendimizi bu 
hedefe odaklayıp, gelişmek ve farkındalığımızı artırmak için bu yöndeki  
çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız.
 
Saygılarımızla...
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 Hidrolik Hortumlar (R1 - R2 - R9)       
Basınçlı yağ ile çalışan sistemlerde aktarma 
organı olarak kullanılan hortumlardır.
En çok tercih edilen modeller aşağıda 
detaylandırılmıştır.

• R1 (tek sıra hasır tel örgülü): Düşük 
basınçla çalışan hatlarda tercih edilen hortum 
çeşitleridir. Dönüş hatlarında da kullanılabilir.
Daha çok tarım makinaları ve testere 
imalatçıları kullanmaktadır.

   

• R2 (çift sıra hasır örgülü): Orta ve yüksek  
basınçla çalışan hatlarda tercih edilen hortum

çeşitleridir. Pres hidroliklerinde ve iş 
makinalarında 200-300 bar çalışma 
basınçlarında tercih edilirler. 

• R9 (4 sıra hasır tel örgülü): Yüksek basınçla 
çalışan hatlarda tercih edilen hortum 
çeşitleridir. Yüksek tonajlı preslerde, darbeli 
çalışan kırıcı tarzı iş makinalarında 350 - 450 
bar basınç aralığında tercih edilirler. Ayrıca 
1000 bar çalışma basıncına dayanabilecek 
hortumlar da üretilmektedir. Bütün bunların 
dışında hava, su, buhar, kimyasal, akaryakıt, 

gıda ve işe özel kullanılabilecek hortum 
çeşitleri de üretilmektedir. 

Bu modeller; düşük, orta ve yüksek basınçlarda 
tercih edilen üç hortum tipidir. 50 - 400 bar 
arasında çalışma basınç  dayanımına  sahiptirler. 
Bağlantıları için kullanılacak rekorlar ucuna 
yine hidrolik sıkma presleri ile monte edilirler. 
hidtek firması WINMAN marka hortumları, 
kendi hortum mağazası ve atölyesinde özenle 
presleyerek siz değerli müşterilerine hizmet 
vermeye devam etmektedir. 

hortumlar

21 (Sabit sayı) x Q (Pompa debisi) = mm cinsinden  hortum iç Ø
                         1

21 (Sabit sayı) x Q (Pompa debisi) = mm cinsinden hortum iç Ø
                          5

Emme ve Dönüş Hattı için 
Hortum İç Çap Seçimi

Basınç Hattı Seçimi 

Hortumlar; hayatımızın her alanında, değişik amaçlarla kullandığımız, aslında kullanırken bile çok farkında olmadığımız hayatımızı kolaylaştıran 
ürünlerdir. Kullanım sahası oldukça geniştir. Bütün sanayi kollarında, gıda ve sağlık sektörlerinden evlerimizdeki lavabolarımızın altındaki giderlere 
kadar hayatımızın her alanında hortumlara ihtiyaç duyarız. Bu bölümde standart hortumlar ve yüksek ısı fleks hortumlarıyla beraber onları izole 
edeceğimiz yardımcı ekipmanları inceleyeceğiz.



Esnek Metal Paslanmaz Fleksler & 
Metal Örgülü Teflon Hortumlar
Esnek metal flekslerimiz yüksek sıcaklıktaki 
buhar ve sıcak su hatlarında aktarma araçları 
olarak kullanılan malzemelerdir. En önemli 
özelliği -200 +800 derece sıcaklıklarda 
çalışıyor olmalarıdır.

Paslanmaz rekorlarla montajı yapıldığında 
aşınma ve paslanmaya karşı maksimum 
dirençlilik gösterir. Paslanmaz özelliğe sahip 
olmasından dolayı kimyasal malzeme 
aktarma işlerinde de rahatça kullanılabilir. 
Metal örgülü teflon hortumlarımız ise 
maksimum esneklik ve hareket gerektiren 
alanlarda -60 oC / + 260 oC derece sıcaklıklara 
kadar buhar ve sıcak su aktarmada 
kullanılabilir.
Özellikleri:
* -200 oC / +800 oC yüksek dayanıklılık          
*  Güçlü mukavemet                     
* Ateşe dayanıklılık
* Aşınma ve paslanmaya karşı dayanıklılık       
* Hasara karşı dayanıklılık              
* Uzun ömür
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Cam Yünü Destekli Silikon Kılıflar
Çalıştığı ortamlardan dolayı 1650 oC ‘ye kadar yüksek ısıya, kaynak cüruflarına maruz kalan 
hidrolik ve pnömatik  hortumlar,elektrik  ve sensör kablolarının dış yüzeylerini korumak 
için  aynı zamanda içinden geçen sıcak akışkanı taşıyan metal örgülü hortumlarında ısı kaybı 
yalıtımları için tercih edilen bir izolasyon yöntemidir. 

Bu ürünlerimiz iç çapı 8 mm 
den başlayıp iç çapı 130 mm’ye 
kadar istenilen ölçülerde, boyu 
20 m’den 100 m’ye kadar 
teslim edilebilir. Aynı zamanda  
uygulama  yapacağınız 
çapa uygun olarak istenilen 
ölçülerde cırt, yapışkanlı 
ve çıtçıtlı olarak üretim 
yapılmaktadır.

1’den (25 mm) 4 ‘(102 mm) Çapa Kadar Boyutlar

Sürekli Çalışma Sıcaklığı 260 º C

En Çok Kısa Süreli Maruz Kalma 1650 º C

Eriyik Sıçrama Direnci Olağanüstü

Alev Direnci Çok iyi

Aşınma Direnci Çok iyi

Esneklik İyi

Suya ve Yağa Direnci İyi

Özel sipariş üzerine i̇stenilen renkler mevcuttur.

PASLANMAZ FLEKS ÇALIŞMA TABLOSU

ISO 10380    
DIŞ ÇAPI

KIVRILMA MAKSİMUM BASINÇ
AĞIRLIK

DN Statik Dinamik Çalışma Test Patlama

inch mm mm mm bar psi bar psi bar kg/m

6 1/4 11,4 25 110 167 2420 250 3630 668 0,16

8 5/16 13,4 32 130 136 1970 204 2960 544 0,22

10 3/8 16,3 38 150 100 1450 150 2180 400 0,27

12 1/2 21 45 165 74 1075 111 1615 297 0,36

15 5/8 23,3 50 195 70 1015 105 1523 280 0,45

20 3/4 27,4 70 200 65 950 97 1425 260 0,52

25 1 35,8 85 200 50 725 75 1088 200 0,7

32 11/4 43,2 105 250 39 563 59 845 156 0,86

40 11/2 50 127 250 35 500 53 750 140 1,2

50 2 64,2 160 350 30 435 45 653 120 1,5

80 3 91,9 230 450 22 320 33 480 88 3,4

90 31/2 117 220 510 20,6 300 30,9 450 82,4 4,1

100 4 129 230 560 18,4 267 27,6 400 73,6 4,6

125 5 153 280 710 11,5 167 17,3 250 46 6,6

150 6 180 320 815 11,2 160 16,8 243 44,8 7,7

200 8 235 435 1015 7 102 11 153 28 10

250 10 292 560 1220 9,6 140 14,4 210 38,4 14,7



Pnömatik sistemlerin yetersiz kaldığı ve daha fazla kuvvete ihtiyaç duyulan sistemlerde hidrolik güce başvurulur. Fakat bazı istisnai durumlarda 
hidrolik kuvvet istenmeyebilir. Gıda ve tekstil sektörleri buna örnek verilebilir. Bu tip istisnai durumlar dışında hidrolik, bize her zaman istediğimiz gücü 
sağlamıştır. İşte bu kuvvet eldesinin en küçük hareket elemanları diyebileceğimiz ürünler de hidrolik klemplerdir.

Üretimde; kesinti azaltılması,verimliliğin artırılması ve 
kapasite kullanımının maksimum tutulması önemli bir 
faktördür. Konumsal doğruluk ve sıkıştırma kuvveti, 
tekrarlanabilirlilik, verimlilik ve kalite artışı için önemli 
bir katkı sağlayacaktır. Esnek işleme merkezleri 
üretim döngüsü sürelerini azaltmayı amaçlamaktadır.
Konumlandırma gibi işlemlerin üretken ve verimli 
olması için, hareketlerin; hızlı, ileri, düz ve güvenli olması 
önemlidir. Bu nispeten kısa işlem aralıklarıyla karlı bir 
seçenektir. Sıkma işlemlerinin yarı otomatik ya da tam 
otomatik olarak ayarlanabilmesi büyük iş parçaları için 
önemlidir. Hidrolik konumlandırma ve sıkıştırma son 
derece güvenilir ve verimli bir tekniktir. 

hidtek bünyesinde WINMAN markası olarak OS1,OS2 
ve OS4 Klempleri bulundurmaktadır. OS1 ve OS2 
klempler işlevsel olarak aynı özelliklere sahip olmasına 
rağmen, OS1 klembi OS grubundaki en kuvvetli 
klempdir. OS1 klempler maksimum çalışma basınçları 
140 bar iken OS2 klemplerin maksimum çalışma 
basınçları 70 bardır. OS1 klemplerde tek kollu olarak 
sağa ve sola dönme hareketi yapan tipinin dışında 
çift kollu tipi de mevcuttur. OS1 Klembi ile WINMAN 
Kompakt Hidrolik Silindir gövde ölçüleriyle aynıdır. 
OS2 klembi alandan tasarruf için OS1’e göre daha kısa 
üretilmiştir. OS2 ürününün flanşı sayesinde civata ile 
monte edilebilir. OS2 klembinde farklı dizaynlar için üç 
çeşit giriş portu seçilebilir. OS1 ve 0S2 klemplerinde 
dönme hareketinden sonra bir kuvvet elde edilirken 
OS4 klembinde pistonun ucunda yataklanan bir mile 
piston tarafından uygulanan bir itme kuvveti ile elde 
edilen moment sayesinde sıkma işlemi yaptırılmaktadır. 
OS4 klemp kolu desteği herhangi bir boşluk 
yapılmayacak şekilde dizayn edilmiştir. OS4 klembinde 
diğer klemplerde mil alanından kaynaklanan kuvvet 
kaybı da olmamaktadır. 
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hidrolik klempler

OS4 OS2



h
tb

ül
te

n 
05

OS1 KLEMBİ TEORİK KUVVETİ

Boru Çapı (mm) Mil Çapı (mm) Baskı Alanı (cm2)
Teorik Sıkma Kuvveti (kgf)

70 kgf/cm2 bar 140 kgf/cm2 bar

32 20 4,9 343 686

40 20 9,4 658 1316

50 25 14,7 1029 2058

63 25 26,2 1834 3668

OS2 KLEMBİ TEORİK KUVVETİ

Boru Çapı (mm) Mil Çapı (mm) Baskı Alanı (cm2)
Teorik Sıkma Kuvveti

25 kgf / cm2 bar 70  kgf / cm2 bar

25 18 2,4 60 168

32 20 4,9 123 343

40 20 9,4 235 658

50 20 16,5 413 1155

63 25 26,2 658 1834

OS4 KLEMBİ TEORİK KUVVETİ

Boru Çapı 
(mm)

Mil 
Çapı 
(mm)

Baskı Alanı 
(cm2)

Teorik Sıkma Kuvveti

70 kgf / cm2 basınç 140  kgf / cm2 basınç

Output (kgf) Clamp (kgf) Output (kgf) Clamp (kgf)

32 20 8.0 560 370 1120 740

40 22.4 12.6 880 540 1764 1090

50 28 19.6 1373 870 2744 1750

F: Baskı kuvveti - clamp force (kgf)
f: Piston kuvveti - output (kgf)
L1: Pilot noktası ile itme noktası 
arasındaki uzaklık - Distance 
between pilot point and push point
L2: Pilot noktası ile mengene noktası 
arasındaki uzaklık - Distance 
between pilot point and clamp point

F= f x L1

L2



Üç kıtadan gelen yolların buluştuğu bir 
kavşak noktası olarak Antik Çağ’da güçlü 
ve zengin bir uygarlığa beşiklik eden 
Yunanistan, tarihsel ve kültürel bakımdan 
eski Helen dünyasının bir uzantısı 
sayılmakla birlikte çok değişik öğelerin iç 
içe geçtiği ilginç ve özgün bir mirasın izlerini 
taşır. Eski Yunan döneminden kalma yapı, 
heykel ve eşyalar ülkenin zengin klasik 
mirasını yansıtır. Adaları, sahilleri, güneşi ve 
eğlencesiyle ideal bir turistik yön teşkil eden 
Yunanistan, halkının Türklerle olan tarihi 
birlikteliği ve benzerliği ile Türk insanına 
yabancılık çektirmeyecek, onları sıcak 
bir şekilde ağırlayacak ve rahat ettirecek 
kültürel yapısıyla, Osmanlı mirasını da 
güzel bir şekilde korumuş ve lanse eden 
yaklaşımıyla, sizleri bu güzellikleri ile 
paylaşmak için beklemektedir. Yunanistan 
ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanır. 
Özellikle kuru üzüm, limon ve portakal 
yetiştirilir. Balıkçılık bakımından çok 
gelişmiş bir ülkedir. Turizm, ülkenin çok 
önemli bir gelir kaynağıdır. 

Atina: Yunanistan’ın başkenti ve yaklaşık 4 
milyon kişilik nüfusuyla en büyük şehridir. 
Etrafı tepelerle çevrilidir ve yalnız batı kısmı 

açıktır. İskelesi olan Pire’ye 7 kilometre 
uzaklıktadır. Kozmopolit ve modern bir 
şehir olan Atina, antik çağlarda da önemli 
bir ticaret ve kültür merkeziydi. İsmi, 
koruyucusu olan savaş tanrıçası Athena’dan 
gelmektedir. Efsaneye göre mitolojide Atina 
şehrine ismin verilmesi tanrılar arasındaki 
müsabaka sonucu olmuştur. Denizler tanrısı 
Poseidon şehre sahip olabilmek için üç dişli 
yabasını kayaya vurmuş ve vurduğu yerden 
at ortaya çıkmış, bazı söylencelere göre 
de su kaynağı fışkırmıştır. Bunun üzerine 
Zekâ tanrıçası Athena, yaldızlı mızrağını 
yavaşça yere dokundurmuş, oradan dalları 
pıtrak gibi olgun meyvelerle dolu gümüş 
yapraklı güzel bir zeytin ağacı bitmiştir. 
İnsanlar zeytin ağacını daha yararlı bulup 
beğendiklerinden şehir Atina adını alıp 
Athena’nın olmuştur.

Pire Limanı: Yunanistan’da Attika coğrafi 
bölgesine bağlı bir liman kentidir. 2001 
nüfus sayımlarına göre, Pire’nin nüfusu 
175.697’dir. Bu nüfusla birlikte Pire, 
Yunanistan’ın üçüncü büyük ve Atina’dan 
sonra Attika bölgesinin ikinci büyük 
belediyesine sahiptir. 

Selanik: Yunanistan’ın ikinci büyük 
kenti ve Yunan Makedonya bölgesinin 
yönetim merkezidir. Ayrıca Mustafa Kemal 
Atatürk’ün doğduğu ve öğrenim hayatına 
başladığı yerdir. 1912’de Balkan Savaşları 
sonunda şehir Yunanistan yönetimine 
geçmiştir. Selanik, Osmanlı Devleti’nin 
Rumeli’deki en gelişmiş şehridir. 1924 nüfus 
mübadelesi sonunda pek çok Anadolu’lu 
Rum göçmen bu şehre yerleşmiştir. İşlek bir 

limanı ve Avrupa ile demir yolu bağlantısı 
olan şehir, aynı zamanda canlı bir ticaret ve 
sanayi merkezi idi. Selanik 1997’de Avrupa 
kültür başkenti seçildi. En önemli turist 
ziyaret yerleri Beyaz Kule, Atatürk’ün evi ve 
Arkeoloji Müzesi’dir.

Beyaz Kule: Selanik’te bulunan ve şehrin 
sembollerinden sayılan kule günümüzde 
tarihî bir kule ve müze olarak, şehrin deniz 
kıyısında yer alır. Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde inşa edilmiştir. Balkan 
Savaşları sonucunda şehir Yunanların 
eline geçtiğinde kule beyaza boyanmış 
fakat zamanla eski rengini geri kazanmıştır. 
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yunanistan
Çok yönlü ve etkileyici coğrafyası, iklimi, plajları, tarihi 
güzellikleriyle önemli bir turizm bölgesidir. 



O günden sonra “Beyaz Kule“ olarak 
adlandırılan yapı günümüzde Selanik’in en 
çok ziyaret edilen turistik yerlerindendir.

Nakşa Şehri, Tapınak: Yunanistan’a bağlı 
Ege adası.  Adanın başlıca geliri turizmdir. 
Çevresindeki adaların kurak olmasına karşın 
Nakşa’da tarım için yeterli su bulunur. Zas 
Dağı (1.004 m) yörenin en yüksek tepesidir, 
topladığı bulutlar adaya yağmur yağmasını 
sağlar. Yunan mitolojisinde tanrı Zeus, 
Zas Dağı’ndaki bir mağarada büyütülür 
(Zas Dağı, adını Zeus’tan almıştır). Yine 
mitolojide Girit Kralı Minos’un kızı Arian, 
adada uyurken sevgilisi Theseus kızı 
“unutarak” adadan ayrılır. Adanın tanrısı 
Dionysos kıza aşık olur. Ancak Ariadne 
Theseus’tan ayrı kalmaya dayanamaz ve 
intihar eder.

Yunanistan’ın Turistik Adaları
Rodos: Dodekanes Adalar Grubu’ndaki 
en büyük yüz ölçümlü adadır. Ada hem 
tüm Avrupa’daki en iyi korunmuş ve en 
büyük Ortaçağ şehrine sahip olması, 
hem de yıl boyu ortalama 300 gün güneş 
görmesi sebebiyle oldukça popüler bir 

tatil merkezidir. Rodos aynı zamanda antik 
dünyanın yedi harikasından biri olan 32 
metre boyundaki bronzdan yapılma liman 
anıtı Colossus’a da ev sahipliği yapmıştı. 
Heykel eski zamanlardaki bir depremle 
yıkılmış. Bu gün Rodos Limanı, modern 
ziyaretçilerini, Colossus’un ayaklarının 
bastığı yerleri gösterdiğine inanılan, iki 
sütun üzerindeki geyik heykelleriyle 
karşılıyor.

Santorini: Yunan Adaları’nın hepsini 
görmüş olanların büyük bir çoğunluğu 
içlerinden Santorini’nin en etkileyici olduğu 
konusunda hemfikirdir. Gerçekten de, 
Antik zamanlarda meydana gelen büyük 
bir volkanik patlama sonucunda bu günkü 
krater görüntüsüne sahip olan Santorini 
yıl boyu, 1 milyonun üzerinde turistten 
ve balayı çiftlerinden oluşan bir ziyaretçi 
akınına uğrar. 73 km2’lik yüzölçümüyle 
diğer adalara oranla daha küçük bir Ada 
olan Santorini, gerçekten de muhteşem 
manzaralara sahip bir coğrafyadır.   Ada 3500 

yıl öncesine kadar yerli halk Minoanlılar’a 
ev sahipliği yapmış ve o zamanlar bir daire 
şeklindeymiş. Bu tarihteyse Ada’daki volkan 
büyük bir sarsıntıyla patlamış ve bu şiddetin 
sonucunda Ada’nın ortası sular altına 
gömülmüş (bazı arkeologlar Kayıp Şehir 
Atlantis’in burası olabileceğini düşünüyor) 
ve hilale benzer şekli ile bu günkü Santorini 
oluşmuş. 

Mykonos: Mykonos en çok ziyaret edilen 
ve en pahalı Yunan adasıdır. Tüm Ege 
Denizi’ndeki en hareketli gece hayatı yaz 
sezonu boyunca burada yaşanır. Bembeyaz 
badana vurulmuş balkon ve duvarlarından 
sarkan rengarenk begonviller, sardunyalarla 
süslü Mykonos evleri ve rıhtımda yan yana 
sıralanmış yel değirmenleri ile ada, zor 
beğenenlerin bile kalbini çalmaya yetecek 
kadar çekiciliğe sahiptir. Ada’nın başşehri, 
büyük yolcu gemilerinin de yanaştığı bir 
liman şehri olan, Mykonos, çok kullanıldığı 
adıyla Hora Kasabasıdır.
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hidtek hortum bölümü kaç yılından itibaren 
hizmet vermektedir? Bize kuruluşunuzdan  
genel olarak bahseder misiniz?
Kuruluş ve hortum işine giriş sürecimiz, 
planlı büyüme doğrultusunda  verdiğimiz 
bir karardı. WINMAN markası ile hidrolik 
hortum ithalatı yapıyor, bağ olarak 
satıyorduk. Müşterilerimizden, yurtiçi satış 
ağımızdaki şubelerimiz ve bayilerimizden 
gelen  talepler değerlendirilerek, hortum 
mağazamız  hidtek’in şubesi olarak açıldı. 
Bu yıl 5. senemizdeyiz ve gelinen nokta, 
müşterilerin olumlu dönüşleri verilen 
kararın doğru olduğunu gösteriyor.

Müşteri portföyünüzü genelde hangi 
sektörler oluşturuyor? Bazı sektörlere özel 
ürün mevcut mudur?(Gıda-sıcak iş gibi)

Hortum, kullanım alanı çok geniş bir  
malzemedir. Sektörel kullanımın yanında; 
iş yerlerimizde, evlerimizde, araçlarımızda, 
bahçelerimizde sürekli gereksinim 
duyduğumuz ürünlerdir. Bursa; sanayi 
ve özellikle de otomotiv sektörü üzerine 
kurulu bir şehir olduğu için müşterilerimiz 
genelde otomotiv sektöründedir. Ama biz 
hidtek hortum bölümü olarak her sektörü 
ayrı ayrı tarayıp, kullanılan ürünlerle ilgili 
ne gibi iyileştirmeler yapılabilir, piyasaya 
yenilik olarak neler sunulabilir konularında  
yenilikçi hizmet anlayışımız ile standart 
konuların dışına çıkabiliyoruz.

Artan rekabet koşullarına  uyum sağlamak 
ve müşterilerinize daha  etkili  çözümler 
üretebilmek için satışa sunduğunuz özel 
ürünlerden bahseder misiniz? (sıcak 
kaynak çapağı, cüruf ve sıcağa dayanıklı 
hortum kılıfları)
Bültenimizin bu sayısında, ürün tanıtım 
bölümünde de bahsettiğimiz konu 
olan izolasyon ekipmanları konusunu 
önemsiyoruz. Bu konu için, işi sadece 
ısı izole etmek  ve ısı korumaları üzerine 
ihtisaslaşmış olan yurt dışı partnerimizle 
beraber özellikle otomotiv ve demir 
çelik sanayi iş kollarında çalışmalarımız 

mevcuttur. Kılıf olarak kullanılan bu ürünler 
ile 1650 derece ısıya kadar hatlarınızdaki 
hortum ve kabloları koruyoruz.

Kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda, 
onların kullanım şekilleri ve amaçlarına 
uygun hortum üretimi yapıyor musunuz?
Hortumda sektörel olarak ayrım 
yapmıyoruz. Otomotiv, tarım ve iş 
makinaları, kimyasal ve asitik hatlar, gıda 
makinaları ve içme suyu hatları, ağaç işleme 
makinaları, toz ve talaş emiş hortumları 
sıcaklığa cevap verecek teflon, metal 
paslanmaz fleksler  ve ayrıca güçlendirilmiş 
ısı izolasyon kılıfları destekli olarak ve  
bunların dışında da presli hidrolik hortum 
konusunda en etkin stok ve teknik  yeterlilik 
olarak müşterilerimize hizmet vermeye 
çalışıyoruz.
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hidtek 
hortum
Halkla ilişkiler bölümümüzden Nebahat MIZRAK’ın 
hidtek Hortum Bölümü Sorumlusu Sedat BALABAN ile yaptığı röportaj...



Genel olarak müşteri portföyünüz Bursa 
firmalarından mı oluşuyor? Şehir dışı 
satışlarınızın, toplam satış cironuz içindeki 
payı nedir?
hidtek hortum, merkezi Bursa’da olan 
bir firmadır. Dolayısıyla müşterilerimiz 
öncelikle Bursa’dandır. Bugün Bursa’da 
müşterilerimize sahada cevap vermeye 
çalışan Makina Mühendisleri’nden oluşan  
gezici bir ekibimiz vardır. Bursa dışındaki 
faaliyetlerimizde de yine bulunduğumuz  
şehirlerde özellikle şubelerimiz ve 
bayilerimiz aracılığı ile müşteri taleplerine 
cevap vermekteyiz.

Bildiğimiz kadarı ile hidtek hortum bölümü 
olarak; müşterilerinize ikincil (aynı ürünü 
yeniden aldıkları) siparişlerinde kolaylık 
sağlayacak kodlama-markalama metodu 

geliştirdiniz, bu konuda bize bilgi verir 
misiniz?
Hortum konusunda yaptığımız çalışmalarda 
kendi geliştirdiğimiz markalama etiketleme 
sistemini etkin olarak kullanıyoruz. Özellikle 
presli hortum konusunda çalıştığımız 
müşterilerimizde hortum teslim ederken 
istisnasız hepsinin üzerine taktığımız bu 
etiket ile hortumu bütün özellikleri ile 
kayıt altına almış oluyoruz ve bundan 
sonraki müdahale zamanlarında veya 
aynı ölçülerde hortuma tekrar ihtiyaç 
duyulduğunda etiketteki numaraları 
bize bildirmeleri yeterli oluyor. Böylece  
numuneye  ihtiyaç duymadan süratle talebi 
karşılıyoruz. Sağladığımız bu avantajdan 
dolayı müşterilerimizden, özellikle de 
otomotiv sektöründen olumlu dönüşler 
alıyoruz.

Hortum satışlarının yanı sıra, hidrolik 
hortumlarla birlikte kullanılan aksesuar 
satışlarınız mevcut mudur?
Nilüfer İlçesi, Niltim (Nilüfer Ticaret 
Merkezi) 70. Sokak  No:65  adresindeki iş 
yerimizde hortum çeşitlerimizle birlikte  
bağlantı rekorları, kelepçeler, kamlok ve 
quick kaplin tarzı malzemelerinde satışını 
yapıyoruz.

Bundan sonraki hedefleriniz nelerdir ?
hidtek olarak firma adımızın ve WINMAN 
markamızın diğer ürünlerde olduğu gibi 
hortum ve bağlantı elemanlarında da 
kalite ve müşteri memnuniyetinden ödün 
vermeden bilinirliğini artırmayı, bu hedef 
doğrultusunda  ürün çeşitliliği ve hizmet 
kalitemizi yükseltmeyi hedefliyoruz.
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Denizli ili, ilk defa bugünkü şehrin 6 
km. kuzeyinde, Eskihisar Köyü civarında 
kurulmuştur. Şehir M.Ö (261-246) yılları 
arasında, II. Antiokos tarafından karısı 
adına kurulmuş ve Laodikeia adı verilmiştir. 
Müslüman akınlarına kadar bu isimle 
anılmıştır. Günümüzde kullanılan Denizli 
adı, Tonguzlu kelimelerinin zamanla ağızdan 
ağıza Denizli kelimesi haline gelmiştir.

Denizli ilinin ekonomisi sanayi ve ticarete 
dayalıdır. Denizli, bir ihracat ve sanayi kentidir. 
Dokuma ve metal sanayi ön sıradadır. Hizmet 
sektörü de oldukça gelişmiştir. Son 15 yılda 
sanayisi müthiş bir gelişme göstermiştir. 
ABD’ye bakır tel ihraç etmiştir. Faal nüfusun 
%45’i tarım, balıkçılık, arıcılık, ormancılık ve 
hayvancılıkla uğraşır. Bütün gelirin %30’u 
sanayiden sağlanır. Türkiye’de Anadolu 
Kaplanları olarak bilinen ihracatçı şehirlerin 
başında gelir. Her yıl milyarlarca dolarlık 
ihracatıyla Türkiye’nin lokomotif sanayi 
şehirlerinden biridir. Denizli Türkiye’de ve 
dünyada tekstilin başkenti olarak anılıyor 
olsa da son yıllarda tekstilde yaşanan 
ekonomik kayıplar nedeniyle ekonomik 
dengeler mermer ve doğal taş sektörü 
üzerine kaymıştır. Denizli’den tüm dünya 
ülkelerine traverten ve türevi olan mermer 
ve doğal taş ihracatı gerçekleştirilmektedir.

Tarım: Denizli tarıma çok elverişlidir. 
Başlıca tarım ürünleri; buğday, arpa, ceviz, 
mısır, nohut, tütün, haşhaş, üzüm, incir 
ve pancardır. Sebze üretimi ise 250 bin 
tondur. Üzümden sonra, kavun, karpuz, 
elma, armut, vişne, kiraz, şeftali, badem, 
erik ve nar bol miktarda yetişir. Antepfıstığı 
üretimi gün geçtikçe artmaktadır. 120.000 
zeytin ağacından ortalama 1000 ton zeytin 
elde edilir. Mevcut su potansiyeli bütün ekili 
araziyi sulamaya elverişlidir. Ekili arazinin 
önemli kısmı sulanmaktadır. 95.000 incir 
ağacı bulunmaktadır.

Turizm: Pamukkale, kaynak sularının 
kirecinden oluşmuş bir cennet köşesidir. 
Türkiye’nin en tanınmış doğa harikasıdır. Yılda 
bir buçuk milyonun üzerinde yerli ve yabancı 
turist Pamukkale’yi ziyaret etmektedir. 
Pamukkale 2700 metre uzunluğunda ve 
yüksekliği 160 metredir. Parlak beyaz 
rengiyle Pamukkale’yi 50 km uzaklıktan 
görmek mümkündür. Ayrıca Pamukkale’de 
Hierapolis antik kenti, antik havuz, antik 
tiyatro, arkeoloji müzesi gezilmesi gereken 
yerlerdendir. Tepesinde antik Roma’dan 
kalma Hierapolis adlı kutsal antik şehir 
bulunur. 5-10 km yakınında Laodikya antik 
kenti bulunur. 5 km ilerisinde ise uluslararası 
bir termal merkez olan Karahayıt vardır. 

Denizli’de bunların dışında çok sayıda antik 
kent bulunmaktadır. Keloğlan ve Kaklık 
mağaraları ise mutlaka görülmesi gereken 
diğer turistik yerlerdendir. Pamukkale ve 
Karahayıt bölgesinde beş ve dört yıldızlı 
oteller, pansiyonlar termal turizm ve kaplıca 
hizmeti vermektedir.

Traverten Oluşumları (Pamukkale):Denizli, 
Pamukkale’deki travertenler çeşitli 
nedenlerle ortama bağlı olarak kimyasal 
reaksiyon sonucu çökelme ile oluşmuşlardır. 
Pamukkale’deki bu termal kaynağını 
oluşturan jeolojik olaylar, oldukça geniş bir 
bölgeyi etkilemiştir. Bu bölgede 35-1000 C 
arasında değişen 17 ayrı sıcak su kaynağı 
bulunmaktadır. Bu kaynak antik çağlardan 
günümüze kadar gelen uzun bir zaman 
süreci içerisinde kullanılmıştır.

Kaynaktan çıkan sular 320 m. uzunluğunda 
bir kanal ile travertenlere gelmekte 
ve burada çökelme sonucunda oluşan 
kayalıklardan dökülerek 240 - 300 m’lik 
bir yolu kat etmektedirler. Başlangıçta 
kalsiyum karbonat yumuşak bir jel halinde 
olup, zamanla sertleşerek traverten adı 
verilen karbonatlı katları oluşturmaktadır. 
Bu suların içerdiği kalsiyum bikarbonatın 
çok miktarda olmasından ötürü suyun 
yüzeye çıkması ile birlikte bikarbondioksit 
açığa çıkmakta ve kalsiyum karbonat da 
çökmektedir. Travertenlerdeki beyazlığın 
oluşmasında hava koşullarının, ısı kaybının 

denizli
Türkiye’de Anadolu Kaplanları 
olarak bilinen ihracatçı şehirlerin başında gelir.
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ve suyun akışının yayılma süresi de etkili 
olmaktadır. Pamukkale’nin 5 km. kuzeyindeki 
Karahayıt’taki kırmızı travertenlerle de 
karşılaşılmaktadır. Bunlar 60 oC sıcaklıkta 
çıkan termal suyun çevresinde oluşmuşlardır. 
Termal suyun içerisindeki maden oksitlerden 
ötürü de kırmızı, bazen yeşil ve beyaz renkli 

tarverten tabakaları da meydana gelmiştir. 
Denizli, Honaz ilçesinde bulunan Kaklık 
Mağarası, yer altı suyunun oluşturduğu 
yer altı boşluğundan meydana gelmiştir. 
Kendine özgü bir özelliği olan mağaranın 
içerisinde büyük bir traverten kitlesi vardır. 
Pamukkale’nin benzeri olan bu travertenler 
mağaranın yakınındaki Kokar Hamam 
Pınarı’nın (Haydar Baba Pınarı) sularının 
mağaraya şelaleler halinde akması sonucu 
oluşmuştur. Günümüzde bu travertenlerin 
oluşumu devam etmektedir. Mağaranın 
kuzey duvarından küçük şelaleler şeklinde 
sızan sular yer yer duvarlarda travertenler, 
oluşturmuştur. Ayrıca mağara içerisinde 
berrak, kükürtlü sular bulunmakta olup, bu 
suların bazı cilt hastalıklarına iyi geldiğine 
inanılmıştır.

Hierapolis Arkeoloji Müzesi: Hierapolis 
kentinin en büyük yapılarından biri olan 
Roma Hamamı, 1984 yılından beri Hierapolis 
Arkeoloji Müzesi olarak hizmet vermektedir. 

Müzede, Hierapolis kazılarından çıkan 
eserlerin yanında Laodikeia, Colossai, 
Tripolis, Attuda gibi Lycos (Çürüksu) Vadisi 
kentlerinden gelen eserler de bulunmaktadır. 
Ayrıca Tunç Çağı’nın en güzel örneklerini 
veren Beycesultan Höyüğü’nden elde edilen 
arkeolojik buluntular müzenin önemli bir 
bölümünü oluşturmaktadır. Caria, Pisidya 
ve Lidya bölgelerindeki bazı yerleşimlerden 
ortaya çıkarılan eserler de Hierapolis 
Müzesi’nde toplanmış ve sergilenmektedir.

Atatürk Etnografya Müzesi: İl merkezinde 
Uçancı başı Mahallesi’nde bulunan ve bugün 
müze olarak kullanılan binanın yapım tarihi 
ile ilgili kesin bir belge yoktur. Müzenin üst 
katında çoğu Osmanlı Dönemi’ne ait giysi, 
takı, ev eşyası, silah, halı, kilim gibi etnografik 
nitelikteki kültür varlıkları sergilenmektedir. 
Ayrıca Atatürk’ün Denizli’ye geldiğinde 

kaldığı odada, gardırop, pirinç başlıklı 
karyola, divan ve barok stili bir çalışma 
masası da bulunmaktadır.

Denizli Horozu: Denizli’nin sembolü olan 
“Denizli Horozu”, renk ve vücut yapısı 
itibariyle ahenkli uzun ve güzel ötüşleriyle, 
ilimize en uzak yörelere kadar isim 
yapmış yerli bir ırkımızdır. Bazılarına 
göre Osmanlı İmparatorluğu zamanında 
Arnavutluk’tan İstanbul’a getirilen uzun 
ötüşlü Berat Horozlarının Denizli’ye 
getirilmesi ve Denizli’deki yerli tavuklarla 
melezleşmesinden oluştuğu üretildiği 
söylenmekte ise de bu doğru değildir. Zira 
renk ve vücut yapısı bakımından aralarında 
hiç bir benzerlik yoktur. Denizli Horozu bu 
bölgedeki insanların eskiden beri uzun 
ötüşlü horozlara gösterdikleri özen sonucu 
kendiliğinden oluşmuş bir ırktır.
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şirket içi
haberler

hidtek bünyesinde verilecek olan 2013 yılı eğitim programındaki Temel Seviye Uygulamalı Hidrolik ve Pnömatik Eğitimleri 
belirtilen tarihlerde gerçekleşmeye devam etmektedir. Çeşitli firmaların katılımıyla eğitim takvimimizde en son hidrolik eğitimi 
gerçekleşmiştir. Eğitimde katılımcılar; hidrolik valfleri, pompaları, hidrolik güç ünitelerini ve aksesuarlarını detaylı olarak tanıyıp, 
proje hesaplamaları, proje çizimi gibi konuları gördüler. Katılımcılarımız, yaptıkları projeleri hidrolik eğitim setlerinde uyguladılar.
Valflerin ve silindirlerin kontrolü ile ilgili  uygulamaları, fabrika ortamında makinalarda  karşılaşabilecekleri  problemleri ve çözüm 
yollarını görme imkanı buldular. Eğitim sonunda gerçekleştirilen sınav ile başarılı olan kursiyerlere başarı belgeleri  verildi.

YENİ

hidrolik eğitimi

Yeni ürünümüz olan WMG  Manyetik Tutuculu Silindirler genel 
olarak, sac parçalarının taşınmasında veya emniyet amaçlı olarak 
kullanılabilirler.

Ürünlerimiz kompakt yapıları sayesinde az yer kaplamakta ve 
uygun şartlarda çok uzun süre özelliklerini koruyabilmektedirler. 
Ayrıca  ürünümüz, güvenli  tutma kuvveti  sağlamaları, aynı 
malzeme için önemli ölçüde  değişken kuvvet oluşmaması, voltaj 
tedariği ve ek teçhizatlar gerektirmemeleri gibi de avantajlar 
sağlamaktadır. Genel olarak ince saçların taşınmasında 
kullanılmaktadırlar. Maliyetlerinizi düşürmeniz konusunda 
ürünlerimiz size iyi bir çözüm ortağı olacaktır. Ürünlerimiz ile ilgili  
detaylı bilgi için www.hid-tek.com.tr adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Yeni Ürün / WMG manyetik tutuculu silindirler



Yenilenen Pnömatik Silindir kataloğumuz 
ile; ürün gamımıza yeni kattığımız 
ürünlerimiz ile ilgili verileri ve  fonksiyon 
eklenen ürünlerimizde ki değişimlerin 
eklenmiş halini bulabilirsiniz. Ürünlerimiz 
ile ilgili olarak daha ayrıntılı bilgilere 
firmamız ile iletişim kurarak ulaşabilirsiniz.
Kaliteyi, gelişimi ve memnuniyeti 
ilke edinmiş olan hidtek; bu günlere 
gelinmesinde siz değerli müşterilerimize 
sonsuz teşekkürlerini sunar.
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pnömatik silindir 
kataloğumuz yenilendi

EVLİLİKLER

VELİYE AYBEY / ALİ TEMEL
12 / 05 / 2013

YAŞ GÜNLERİ

Doğum günü olan, 
yeni evlenen, yeni 
bebeği olan tüm 
arkadaşlarımıza 
hidtek ailesi olarak; 
nice güzel ve 
mutlu başlangıçlar 
yapmalarını diliyoruz.

BURCU / ERKAN SAYIN - NİLDA BEBEK  
08 / 03 / 2013

BEBEĞİ 
OLANLAR

01/01 ZÜLAL GÖKÇE  
01/01 ZATİFE ALTIN
01/01 ALİ ŞİŞİK
01/01 SALİHA TONGAL
02/01 KEMAL DOĞAN
02/01 EMRE KARADAYI
03/01 CEMAL VARDAR  
04/01 YAŞAR TAŞBUNAR 
06/01 M. HİLMİ HANAĞASIOĞLU
08/01 ZELİHA SİVRİ  
08/01 YILMAZ ADALI  
08/01 MÜJGAN UĞUR  
10/01 EŞE HÜSEYİNZADE
12/01 GÜLŞEN KÖROĞLU
20/01 İSMET YAVUZ   
21/01 ŞABAN AYDOĞDU  
03/02 SELÇUK ÖZBEK  
03/02 ERCAN AŞIRT  
08/02 TARIK KARAVELİ  
12/02 ALİ RIZA CİVAN  
16/02 TUNAY SEVİNÇ  
16/02 ONUR ÜZÜMOVALI  
17/02 HASAN KUTLU  
22/02 FIRAT ÇELİK  

01/03 KENAN ÖZTÜRK  
02/03 ÇETİN İKİZ   
05/03 BURHAN GÜNÜÇ  
06/03 MAHİR SÜT  
06/03 MERVE ERSÖZ  
06/03 MEHMET YILDIZ  
12/03 MEHMET KILIÇARSLAN 
19/03 SÜLEYMAN KARA  
25/03 EMRE EREN ÇAKMAK  
26/03 AHMET MENETLİOĞLU 
27/03 İSMAİL GÜRSOY  
28/03 EBRU TURAN  
30/03 RAMAZAN DURAK  
01/04 FATİH HÜSEYİN CAMIZCI 
01/04 ATİLLA ÖKSÜZ  
02/04 HAYDAR SAVCIN  
05/04 AHMET UZUN 
07/04 ŞEYDA ERDEM  
08/04 HACER SEZEN  
10/04 FATİH KOÇAK  
11/04 SEMİH ARAFATOĞLU 
13/04 YUSUF SEVGİN  
19/04 VAHİT ATAN  
27/04 MEHMET BAŞER  

28/04 NİHAL DUYUM
03/05 ÖZGE DURAN 
04/05 NEBAHAT MIZRAK
04/05 AYHAN AKBULUT
05/05 MEHMET SAVCIN
09/05 GÖKHAN YAZICI
10/05 CELİL TEPE
10/05 DEMİRHAN TARAN
18/05 MEHMET POLAT
19/05 MUSTAFA BÜKE
20/05 ERCAN ARI
23/05 FURKAN AKBAŞ
23/05 TAMER YILDIZ
26/05 GÜLNUR SAVCIN
28/05 ÜMİT ASLAN
02/06 HÜSEYİN AÇAR
06/06 SELMA COŞKUN
13/06 İLHAN DURUKSU
15/06 RAMAZAN YILDIZ
15/06 ELİF SARAN
18/06 BATUHAN ÖZTÜRK
20/06 GÜLÇİN ÇAKMAK
21/06 SEMİH GÜLER
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WIN 2013 fuarında, WINMAN markamızın geniş ürün 
yelpazesiyle yerimizi aldık. Yaptığımız Ar-Ge çalışmaları 
sonucunda prototiplerini tamamladığımız dar alanlarda 
yüksek kuvvet sağlayan WTC üçlü silindirlerimiz, hassas 
konumlandırma ve yüksek hıza uygun servo motor kontrollü 
Elektrikli silindirlerimiz ve triger kayışlı Linner Modüllerimiz 
ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü. WINMAN markası, bu 
yeni üretimleriyle ziyaretçilerinin ilgisinin yanında  taktirlerini 
de topladı. Her fuarda yeni ürünlerini değerli ziyaretçileriyle 
paylaşmayı sürekli hale getiren hidtek önümüzdeki fuarlarda da 
WINMAN markasına ve ülkemize değer katacak yeni üretimleriyle 
fuardaki yerini almak için çalışmalarına devam edecektir.

Mustafa DAĞDELEN / BURSA

WIN-World of Industry 
21/24 Mart 2013 İstanbul / TÜRKİYE

katıldığımız fuarlar

6000’in üzerinde katılımcı ile konusunda Dünya’nın en 
büyük fuarı olan MDA Hannover Messe’ye firmamız iki 
yılda bir katılmaktadır. Geleneksel  hale gelen partner ülke 
uygulamasında bu yılki konuğu Rusya idi. Bundan dolayı 
fuarın açılışını Sayın Putin ve Sayın Merkel birlikte yaptılar.
Katılımcı sayısı olarak; Almanya’dan sonra 200’ün üzerinde 
katılımcı ile Türkiye’nin gelmesi, fuarda  MTG ve İTO’nun 
tanıtım etkinlikleri bizleri motive etti. Farklı ülkelerden  
gelen ziyaretçilerin çeşitliliği ve standımızda sergilediğimiz 
hidrolik ve pnömatik ürünlere olan ilgileri, bu fuardan elde 
edeceğimiz sonuçlar konusunda bizi umutlandırmıştır. 

Erhan KARA / BURSA

MDA Hannover  Messe
08/12 Nisan 2013 Hannover/ALMANYA

2013 YILINDA
KATILACAĞIMIZ 
FUARLAR

International Technical Fair
Plovdiv / Bulgaristan 
30 Eylül - 5 Ekim 2013    

International Industrial Forum 2013 
Kiev / Ukrayna   
19 - 22 Kasım 2013     

Bursa Metal İşleme Teknolojileri Fuarı 
Bursa / Türkiye   
05 - 08 Aralık 2013     

PTC ASIA 2013    
Shanghai / Çin 
28 - 31 Ekim 2013    

TÜRKİYE

İstanbul / Türkiye
Hannover / Almanya
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WINMAN EĞİTİM SETLERİ

Pnömatik ve Hidrolik Eğitimleri
Şirketimizde yapmış olduğumuz uygulamalı 
pnömatik ve hidrolik  eğitimlerimizi önümüzdeki 
dönemde yandaki tarihlerde vermeye devam 
edeceğiz.

ÖN KAYIT İÇİN: 0224 443 16 20 (dahili:41)
             destek@hid-tek.com.tr

NOT: Fiyat bilgisi için firmamızla irtibata geçiniz.

Çanta

Pano

Ayaklı

Pnömatik Eğitim Setleri

Uygulamalı olarak verdiğimiz 
I. ve II. Seviye pnömatik 
eğitimlerini kapsayan eğitim 
setleri endüstride sıklıkla 
kullanılan elemanlarla 
oluşturulmaktadır.

Temel set, standart set ve 
geniş set olmak üzere üç 
farklı seçeneğe sahip olan 
setlerimize, istediğiniz 
malzemeyi uygun fiyatlara 
ekleyebilme imkanı 
sunmaktayız. Meslek liseleri, 
çıraklık eğitim merkezleri, 

meslek yüksek okulları ve 
üniversitelere özel uygun 
fiyatlar ve kısa teslim 
sürelerinde eğitim setlerimizi 
hizmetinize sunmaktayız.

Hidrolik Eğitim Setleri

Bu hidrolik set ile endüstriyel 
hidrolikte, en sık karşılaşılan 
hidrolik devre sistemlerini 
en basitten karmaşığa doğru 
uygulama şansı bulacaksınız. 
Kullandığımız devre elemanları 
endüstride kullanılan sıklıkla 
karşınıza çıkabilecek temel 
devre elemanlarıdır.

eğitim

Tem Sev. Uyg. Hid.

29 25 27

30

26-27 27-28

26 28

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

29-30

2013
Seminerleri



ALBÜM HİKAYE
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Hiç hayallerinizden sıfır aldınız mı?

Bu öykü, çiftlikten çiftliğe, yarıştan yarışta koşarak 
atları terbiye etmeye çalışan gezgin bir at terbiyecisinin 
genç oğluna kadar uzanır. Babasının işi nedeniyle 
çocuğun orta öğretimi kesintilere uğramıştı. Orta 
ikideyken, büyüdüğü zaman ne olmak ve yapmak 
istediği konusunda bir kompozisyon yazmasını istedi 
hocası.. 

Çocuk bütün gece oturup günün birinde at çiftliğine 
sahip olmayı hedeflediğini anlatan 7 sayfalık bir 
kompozisyon yazdı. Hayalini en ince ayrıntılarıyla 
anlattı. 

Hatta hayalindeki 200 dönümlük çiftliğin krokisini de 
çizdi. Binaların, ahırların ve koşu yollarının yerlerini 
gösterdi. Krokiye, 200 dönümlük arazinin üzerine 
oturacak 1000 metrekarelik evin ayrıntılı planını da 
ekledi. Ertesi gün hocasına sunduğu 7 sayfalık ödev, 
tam kalbinin sesiydi.. İki gün sonra ödevi geri aldı. 
Kağıdın üzerinde kırmızı kalemle yazılmış kocaman bir 
“0” ve “Dersten sonra beni gör” uyarısı vardı. “Neden 
“0” aldım?” diye merakla sordu hocasına, çocuk. “Bu 
senin yaşında bir çocuk için gerçekçi olmayan bir 
hayal” dedi, hocası.. “Paran yok. Gezginci bir aileden 
geliyorsun. Kaynağınız yok. At çiftliği kurmak büyük 
para gerektirir. 

Önce araziyi satın alman lazım. Damızlık hayvanlar 
da alman gerekiyor. Bunu başarman imkansız” ve 
ekledi:”Eğer ödevini gerçekçi hedefler belirledikten 
sonra yeniden yazarsan, o zaman notunu yeniden 
gözden geçiririm.” Çocuk evine döndü ve uzun uzun 
düşündü. Babasına danıştı. “Oğlum” dedi babası “Bu 
konuda kararını kendin vermelisin.Bu senin hayatın 
için oldukça önemli bir seçim!.” Çocuk bir hafta 
kadar düşündükten sonra ödevini hiçbir değişiklik 
yapmadan geri götürdü hocasına.. “Siz verdiğiniz notu 
değiştirmeyin” dedi.. “Ben de hayallerimi..” O ortaiki 
öğrencisi, bugün 200 dönümlük arazi üzerindeki 1000 
metrekarelik evinde oturuyor. Yıllar önce yazdığı ödev 
şöminenin üzerinde çerçevelenmiş olarak asılı. 

Öykünün en can alıcı yanı şu: Aynı öğretmen, geçen 
yaz 30 öğrencisini bu çiftliğe kamp kurmaya getirdi. 
Çiftlikten ayrılırken eski öğrencisine “Bak” dedi, “Sana 
şimdi söyleyebilirim. Ben senin öğretmeninken, hayal 
hırsızıydım. O yıllarda öğrencilerimden pek çok hayal 
çaldım. Allah’ tan ki, sen, hayalinden vazgeçmeyecek 
kadar inatçıydın.”

oku, dinle, izle...

Michael Buble
To Be Loved Deluxe Edition

Billboard Geleneksel Caz Listesinde Its Time 
albümüyle 80 haftası bir numarada olmak üzere 
toplamda 2 yıl listede yer alarak en uzun süreli 
listede kalma rekorunu elinde tutan Micheal 
Buble, yeni albümüyle de bu rekorları zorlayacak 
görünüyor. 

Prodüktörlüğünü Bob Rockın üstlendiği, To Be 
Loved albümünde, sözleri Buble’yle ortaklaşa 
yazılan 4 yeni şarkının haricinde, Bublé için müziğin 
kahramanları olan The Bee Geese ait To Love 
Somebody, Dean Martine ais Nevertheless ( Im In 
Love With You), Jackie Wilsonın To Be Loved ve bir 
Elvis Presley klasiği olan Have I Told You Lately gibi 
klasikleşmiş şarkılar Buble’nin yorumuyla tekrar 
efsaneleşiyor.

Açık havada en küçük detayı bile en geniş açıyla yakalayabiliriz. Fakat gözün gördüğü tam 
olarak herşey değildir. Aslında gördüğümüz dünya bambaşkadır. Gizli güç ve kuvvetlerin 
görünmeyen dünyası. İşte bunlar dünya üzerinde hayat olan her tarafta. Şimdi, teknoloji; 
bu gizli dünyaya bir kapı açıyor, gizemlerini açığa çıkarıyor ve yaşadığımız dünyanın gerçek 
harikalarını gözler önüne seriyor.

İnsan gözü dünyadaki 
en güçlü araçlardan birisi. 

KİTAP

İş Yaşamında 100 Kanguru
Ahmet Şerif İZGÖREN

Öncelikle kitabın isminin anlamından başlamak 
istiyorum. Kangroo Avustralya yerli dilinde ‘’Seni 
Anlamıyorum’’ anlamına geliyor. Bu yüzden 
iş yerinde bizi anlamayan ve ya kendimizi 
anlatamadığımız yüzlerce kangurudan bahsediliyor.
Bu kitabın tek bir ana fikri var; Hayatımızın her 
alanında Sistem lideri olmak…

Sadece yöneticilik vasıflarına sahip olan insanlar, 
var olan bir yapıyı sürdürürler. Liderler ise peşinden 
sürükledikleri gruplar yaratırlar. Bir sistem lideri ise; 
sistem liderliği modeli çerçevesinde kendisinden 
sonra da yaşayan devamlı gelişim ve değişim 
anlayışında bir sistem oluşturur. Bu kavramı ilk defa 
duydum ve ne kadar da faydalı bir şey olduğunu 
öğrendim. Bir sistem lideri olmak için 4 özelliğe 
sahip olmak gerekiyor: Güçlü kişilik, yönetim 
becerisi, insan kaynakları yönetimi ve son olarak 
Kurumsal güç. Kitap bir sohbet havasında geçiyor. 
Her bir kavramın arkasında hikâyeler yer alıyor. İş 
hayatında yer alan kişiler ve onların davranışları 
ile ilgili muhteşem ipuçları gizli. Çok beğendim bir 
sözü paylaşmak isterim; Büyük balığı patron yer, 
çalışanlar balık kılçıklarıyla uğraşır. Kitabın bir diğer 
ilgi çeken yönü ise anlatılan her hikâyenin altında 
kişiler hakkında bilgi veriliyor. Yazarın bir arkadaş 
toplantısında duyduğu bir hikâye bile dipnot olarak 
açıklanıyor. Son olarak ise bence çok ince bir ayrıntı, 
kitabı beğenmediğiniz takdirde yayınevine iade 
edilebiliyorsunuz.






