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Merhaba
Komşu ülkelerde ve Avrupa bölgesinde yoğun yaşanan siyasi
ve ekonomik krize rağmen, ülkemizin iyi bir büyüme trendi
yakalamasına sevindik fakat aynı zamanda cari açığın fazlalığı
da bizi tedirgin etmektedir.
Geçtiğimiz günlerde oldukça sakin bir seçim süreci yaşadık,
sonucun ülkemize hayırlı olması en büyük temennimizdir.
Şunu da hatırdan çıkarmamalıyız ki, yaşanacak krizlerden
makina imalat sektörü ve onun tedarikçisi konumunda olan
bizler en fazla etkilenmekteyiz.
İçinde bulunduğumuz, yaz döneminde sıcakların artması ve
yaz tatillerinin gündeme gelmesi ile çalışma tempomuz biraz düşse de, eylül ayından itibaren katılacağımız ulusal ve
uluslararası teknik fuarlarında etkisi ile çalışma tempomuz
tekrar artacaktır.
İkinci sayısını sizlere sunduğumuz bu bültenimizi okurken
keyif alacağınızı umarak, siyasi ve ekonomik krizlerden uzak,
sağlık huzur ve mutluluk dolu yarınlar dilerim.
ERHAN KARA

hidrolik silindirler ve
seçimleri
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Büyük kuvvetlerin gerektiği işlerde,
hidrolik sistemler kullanıcının vazgeçilmez
tercihidir. Kaldırma, sıkma, devirme gibi
işlerde hidrolik silindirler kuvvet iletimini
sağlayan ürünlerdir.

Tayf Hidrolik Mak. San. ve Tic.
A.Ş. , hidtek firması çatısı altında
2010 senesinde faaliyete geçmiştir.
Ø25-Ø200 çapları arasında, 8000
mm kursuna kadar farklı tip ve
özelliklerde hidrolik silindir üretimi
yapılmaktadır.

F = Kuvvet (kg)
p = Basınç (bar)
A = Alan ( cm2)
D = Silindir borusu iç çapı (mm)
d = Silindir mil çapı (mm)

eğilmeye karşı ek önlem olarak
da silindir üretimi yapılırken iki
farklı kalınlıkta mil kullanım tercihi
sunulur. Silindir kataloğumuzdan bu
tablo ve ölçülere ulaşabilirsiniz.

Kataloglarda belirtilen standarların
yanısıra, özel ölçülere sahip hidrolik
silindir üretimi de yapılmaktadır.
Hidrolik silindir seçim kriterleri:
1- Çalışma basıncı ve silindir iç çapı
2- Çalışma kursu ve mil kalınlığı
3- Silindir gövde ve bağlantı tipi
1- Çalışma basıncı ve iç çap:
Bir silindirden ne kadar kuvvet elde
edileceğine dair teorik olarak hesap
aşağıdaki gibi yapılır.
F2
A1
A2
Şekil 1: Silindir Yapısı

F1 = p x A1 - itme kuvveti
F2 = p x A2 - çekme kuvveti
A1 = 0,785 x D x D
100
A2 = 0,785 x [(D x D)-(d x d)]
100

F1

2- Silindirin çalışma kursu:
Tasarımcı kendi sisteminin
gerektirdiği hareket mesafesi
kadar çalışma kursunu belirler
(strok). Ayrıca bu çalışma kursu
büyüdükçe silindir mili burkulma
ve eğilmeye maruz kalacaktır.
Silindirlerde oluşan arızaların büyük
bir kısmı, burkulma ve eğilme
sebebiyle silindir milinin, boğaz
keçesini deformasyona uğratarak
yağ kaçaklarına sebep olmasıdır.
Silindir milinin emniyetli bir şekilde
burkulma ve eğilmeye maruz
kalmadan çalışması için silindirin
hareket ettiği sisteme yataklama
yapılmalıdır, ayrıca burkulma ve

Şekil 2: Burkulma
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3- Silindir gövde ve bağlantı tipi:
Çalışma alanına ölçüsel olarak uygun silindir tipi belirlenir, ayrıca silindirin bağlantı parçaları ve bağlama tipleri
çok önemlidir. Üretimimizdeki hidrolik silindirler için bağlantı tipleri aşağıdaki gibidir.

W1-W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9

Şekil 3: WINMAN hidrolik silindir gövde tipleri

W1-W2-W3 - ISO6020 Standartlarına
uygun olarak yapılan bu ürünler
özellikle endüstriyel uygulamalarda
kullanılmaktadır.
W4-W5 - Mobil ve endüstriyel
uygulamalarda kullanılan bu ürünlerin,
W5 tipleri daha kompakt yapıya sahip
olmaları nedeniyle tarım sektöründe
tercih edilmektedir.
W6-W7 - Ön kapak yapısı sayesinde
kalın mil gerektiren uygulamalara
olanak sağlar. W7 tipi, arka kapaktaki
farklılık nedeniyle daha kompakt
yapıdadır.
W8 - Kare şeklindeki kafaları ile
endüstriyel uygulamalarda tercih
edilen bu ürün ISO6020 DIN24554
standartlarına
sahip
ölçülerde
üretilmektedir.
W9 - Teleskobik silindir olarak da
adlandırılan bu ürün, iç içe geçmiş
birden fazla silindirden oluşur. Silindir
yüksek kurslara ulaşırken, kapalı
boyu klasik silindirlere göre çok daha
küçüktür. Ayrıca hidrolik silindirler
çalışma fonksiyonlarına göre;

Çift Etkili
Tek Etkili
Çift Milli
Yastıklamalı
Manyetik
gibi farklı tipleri mevcuttur.

silindirlerde genellikle ön
bağlantılı silindirler kullanılır.

ÖN

ARKA

Bağlantı Tipleri
Hidrolik silindirlerin çalışmalarının
sağlıklı
gerçekleşebilmesi
için
silindirin gövde ve milinin hareket
fonksiyonlarına
göre
uygun
bağlantıların seçilmesi gerekmektedir.
Yanda bazı bağlantı tipleri mevcuttur.
Bu bağlantılardan özellikle ayak ve
flanş bağlantıların sabitlenme yönleri
çok önemlidir. Bu tip bağlantılarda
yük, sistem gövdesine uygulanır,
eğer bağlantı hatalı yapılırsa, yük
silindir bağlantı civatalarına yüklenir.
Sürekli çalışmalarda oluşan değişken
gerilmeler civataların uzamasına ve
zamanla kopmasına neden olacaktır.
Presleme
işlerinde
kullanılan

ORTA

flanş
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2006 yılından bu yana hidtek olarak
distribitörlüğünü yapmış olduğumuz
VMECA (VTEC) marka ürünlerde daha
fazla enerji tasarrufu, verimlilik, kompakt ölçüler gibi özellikler seri imalat
süreçlerinin hızla artmasıyla daha fazla
gündem işgal etmeye başladı.
Basınçlı hava ile üretilen vakum,
fabrikalarda, yarı mamül ve mamül
taşıma işlemlerinde oldukça sık
kullanılmaktadır. Basınçlı hava enerjisinin tüketiminde, verimliliği sağlamak
ve enerji maliyetlerini düşürme adına
VMECA firmasının sunmuş olduğu
TURTLE PUMP ürünü kullanıcıya farklı
avantajlar sağlamaktadır.

bıraktırma valflerini küçük bir alana
sığdıran kompakt bir yapıya sahiptir.
Bıraktırma valfi ile vakum filtresi
sürekli kendi kendini temizleyerek,
vakum filtresindeki tıkanıklıklardan
dolayı oluşacak vakum düşüşleri
yaşanmayacak. Ayrıca filtre temizliği
için oluşan bakım duruşları da bu
ürünle en aza indirilecek.

Vakum üretimi yapan ürünlerin
tüketim noktasına çok yakın olması
sonucu, vakum seviyesine ulaşma
zamanı klasik sisteme göre 3 kat
kadar daha hızlıdır, bu sayede taşıma
işlemlerinde taşıma için gerekli olan
vakum seviyesine ulaşma için beklenen
süreler 3 kat daha azalır.

Vakum üretimi için gerekli olan;
üreteç, filtre, vakummetre, basınç ve
Grafik 1: Filtre tıkanmalarındaki basınç düşüşü

Grafik 2: Cevap verme zamanı

Kullanılan VMECA vakum katrici sistemi sayesinde, 2,8 bar giriş basıncına
kadar, vakum seviyesinde düşüş
oluşmamaktadır. Düşük giriş basıncı
sayesinde ise tüketilen basınçlı hava
enerjisinde tasarruf sağlanmaktadır.

Şekil 1: Turtle Pump devre elemanları

Grafik 3: Vakum üretme performansı

Basınçlı hava enerjisinin tüketiminde verimliliği sağlamak ve enerji
maliyetlerini düşürme adına VMECA
firmasının sunmuş olduğu TURTLE PUMP
ürünü kullanıcıya farklı avantajlar
sağlamaktadır.

Şekil 2: Turtle Pump Sistemi

Klasik sistemdeki her bir hortum
bağlantısı vakumda kaçaklara ve
enerji kayıplarına sebep olacakken
TURTLE PUMP kompakt yapısıyla
ara bağlantılardan oluşabilecek
vakum kaçaklarını engeller.

Şekil 4: Pres besleme robotunda Turtle Pump uygulaması

Şekil 3: Klasik Vakum Sistemi

Kullanım noktasına kompakt
yapısı sayesinde çok daha yakına
bağlanması ile (Şekil 4) cevap verme
zamanını azaltır.
Klasik sistemlerde taşıma için gerekli
olan vakum seviyesine ulaşmak
için filtre ve üreteç arasındaki
bağlantı hortumlarının içerisindeki
havanın emilerek atılması gerekir.
TURTLE PUMP sayesinde bağlantı
mesafeleri kaldırılarak hortumlardan
ve tesisattan emilecek hava miktarı
azaltılır ve enerji tasarrufu sağlanır.

Şekil 5: Paketleme makinasında Turtle Pump uygulaması
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turtle pump
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katıldığımız
fuarlar

İstanbul / Türkiye,
Konya / Türkiye, Hannover / Almanya

İSTANBUL

WIN 2011
İstanbul / TÜRKİYE
17 /20 Mart 2011

Konmak 2011
Konya / TÜRKİYE
28 Mart / 1 Nisan 2011

Her sene katıldığımız bu fuarda bu sene ilgi daha
fazlaydı. hidtek bu sene de yenilikçi yönünü
ön planda tutarak ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Yeni ürünler ve sistemler beklenilenin üzerinde talep gördü.Gerek müşterilerimiz gerek
de çalışanlarımız fuarın olumlu havasından
memnundu. Yurt dışından gelen ziyaretçilerin
diğer senelere oranla daha fazla olması bu ziyaretçilerden gelen ilgi çerçevesinde bir kısım
bayilik anlaşmalarına yön verdi. Seneye yine bu
fuarda sizleri aramızda görmek yeni ürünlerimizi
tanıtmak isteriz.

Konya’da makine sektörü ile birlikte yapılan ve
bizim katıldığımız 5 fuardı. Sektörümüzde ürün
çeşitliliği bakımından zengin bir standımız vardı.
Özellikle pnömatik ürünler ile yaptığımız uygulamalar büyük ilgi gördü. Katılımcı sayısı beklenen seviyedeydi.İran,Irak ve Suriye gibi ülkelerden katılımcılar geldi. Firmamızı ve ürünlerimizi
tanıtmak için iyi bir etkinlikti.

TURGUT CAN KARA

HAYDAR SAVCIN
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HANNOVER

Hannover Messe 2011
Hannover / ALMANYA
4 / 8 Nisan 2011
Sürekli katıldığımız bu fuara, üretmiş olduğumuz;
hidrolik silindir, pnömatik yataklı silindir, WINC kompakt silindir, gripper ve hidrolik yağ soğutucularla
bir önceki fuara göre daha koordine olmuş şekilde
katıldık. Katılımcı firma sayısı ve ziyaretçi sayısındaki
artış, bütün hollerin tamamen dolu olması ekonominin iyileşmesi ve krizin etkilerinin azalacağının sinyalleriydi. Fuara katılımımızın devamlılığı, hedef pazarlardaki firmalarda olumlu etkiler bırakarak, farklı
işbirliklerine sebep oldu. 2013 senesinde yapılacak
olan fuar için şimdiden yerimizi ayırtarak, üretim
yelpazemize yeni eklediğimiz ürünleri sergilemeyi
sabırsızlıkla bekliyoruz.
SÜLEYMAN KARA

2011 YILINDA
KATILACAĞIMIZ FUARLAR
Industrial Automation + MDA
CeMAT + Surface
Moskova / RUSYA
27 / 30 Eylül 2011

Industrial Technical Fair
Plovdiv / BULGARİSTAN
26 Eylül / 1 Ekim 2011
11 th Tehran International
Industry Exhibition
Tahran / İRAN
6 / 9 Ekim 2011
6. Ulusal Hidrolik Pnömatik
Kongresi ve Sergisi
İzmir / TÜRKİYE
12 / 15 Ekim 2011
Metal İşleme
Teknolojileri Fuarı
Bursa / TÜRKİYE
1 / 4 Aralık 2011
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avrupa’nın en büyük
ulusal ekonomisi
almanya
Dünyada üçüncü en büyük gayri safi
yurtiçi hasılaya sahip, satın alma gücü
paritesine göre beşinci olan bir ülke.
endüstri
81 milyonun üzerinde nüfusu ile Avrupa
Birliği’nin ne büyük ülkesi olan Almanya,
sadece nüfusu ile değil sanayisiyle de
‘Avrupa’nın Devi’ünvanını fazlasıyla hak
eden bir ülkedir. Federal parlamenter
cumhuriyet
sistemi
ile
yönetilen
ve 13 eyalet ile 3 serbest şehirden
oluşan Almanya, dünyanın en büyük
ekonomileri arasındaki yerini uzun yıllardır
korumaktadır. 1961 yılında Batı ve Doğu
olarak ikiye ayrılan Başkent Berlin, 1990
yılında Soğuk Savaş’ın simgesi Berlin
Duvarı’nın yıkılmasıyla yeniden tek vücut
haline gelmiştir.
Tüm dünyada otomotiv denince ilk akla
gelen ülkelerden olan Almanya, bu sektörde
uzun yıllara dayanan başarısından dolayı
haklı bir gurura da sahip. Zira otomotiv
endüstrisinde “Made in Germany”
ibaresi taşımak kaliteyi, güveni ve en son
teknolojiye sahip olmayı akla getirir.

Almanya’da otomotiv sektörü, ülke
ekonomisinin adeta can damarıdır.
Ekonomi içinde en önemli sanayi dallarının
başında gelir. Zira Almanya’nın en büyük
sanayi sektörü otomotiv sektörüdür ve
dolayısıyla en çok personeli bünyesinde
bulunduran sektör de yine otomotiv
sektörüdür.
Neredeyse
dünyanın
tamamına ihracat yapan Alman otomobil

şirketleri, Türk tüketicisince de kalite ve
güvenin adresi olarak algılanmakta ve
bu nedenle Türkiye yollarında Almanya
üretimi ya da Almanya menşeli çok sayıda
araç dolaşmaktadır. Mercedes, BMW,
Audi, Volkswagen gibi özellikle binek
otomobil piyasasında en bilinen markalara
sahip olan Alman otomotiv endüstrisi, yine
Türkiye pazarında yoğun biçimde tercih
edilen Daimler, Deutz, MAN, Neoplan,
Setra gibi markalar da mevcuttur.
Cirosu 300 milyar euro civarında olan
Alman otomotiv sektörü, yeniliklere ve
araştırma, geliştirme faaliyetlerine de
büyük önem vermekte, ciddi yatırımlar
yapmaktadır. Alman otomotiv firmalarının
hemen hepsi, kalifiye eleman ihtiyaçlarını
göz önünde tutarak mesleki eğitime büyük
önem vermektedirler. Sektörde Ar-Ge
çalışmalarına 20 milyar eurodan fazla bir
pay ayrılırken, her gün ortalama 10 yeni
patent başvurusu yapılmaktadır. Bu rakam
bile Almanya’nın otomotiv sanayisinde
öncü olduğunun en açık göstergelerinden
biridir.
Sektörün dünya çapında kazandığı haklı
üne Alman halkı da tepkisiz kalmamaktadır.
Almanların üçte ikisi yerli üretim olan
otomobilleri kullanmayı tercih eder.

Türkiye ile Almanya arasındaki ticari
ilişkilerde de otomotiv sektörü büyük
ve önemli bir yer tutar. Özellikle yan
sanayi üretimi konusunda Türkiye,
Alman otomotiv endüstrisi için ciddi bir
tedarikçidir.
Türkiye’deki otomotiv endüstrisi 2011’in
ilk yarısında ihracattan yüzde 16 pay
alarak 10 milyar 340 milyon dolara
ulaşırken, geçtiğimiz haziran ayında en
fazla ihracatın 603 milyon dolar ile yan
sanayi ürün grubunda gerçekleşmiş olması
da, otomotiv yan sanayi konusunda Türk
şirketlerinin başarısını gözler önüne
sermektedir. Bu rakamlar ülke bazında
incelendiğinde ise Almanya’nın yine başı
çektiği görülmektedir.

Frankfurt önemli bir finans merkezidir ve Avrupa Merkez Bankası’na ev sahipliği yapar.

spor
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Almanya’da en popüler spor olan futbol,
Almanya Futbol Federasyonu (Deutscher
Fußball-Bund ya da DFB) tarafından
yönetilmektedir. Federasyon bünyesinde
6.6 milyon üyeyi ve 26,000 futbol kulübünü
barındırmaktadır.
Almanya
liglerinin
başında 1. ve 2. Bundesliga gelmektedir.

Bundesliga, Almanya futbol liglerinin
genel adıdır. Bundesliga Almanya’daki tüm
futbol liglerini kapsasa da genel olarak en
üst düzeyi tanımlamak için kullanılır. 1.
ligde toplam 18 takım yer alır. Bundesliga
kelime anlamı olarak Milli Lig demektir.
Bundesliga Avrupa genelinde en kaliteli 5
ligden biri olarak kabul edilir. Uluslararası
seviyede en bilinen Bundesliga takımları
Bayer Leverkusen, Bayern Münih,
Borussia Dortmund, FC Schalke 04, VfB
Stuttgart, Werder Bremen ve Borussia
Mönchengladbach’dır.

kültür / sanat
Almanya, tarihte Das Land der Dichter
und Denker (şairlerin ve düşünürlerin
ülkesi) diye anılır. 2006 yılından bu yana
Almanya kendisini Fikirlerin Ülkesi olarak
adlandırmaktadır. Almanya’da kültürel
kurumlardan Federal Eyaletler sorumludur.
Mali destek sağlanan 240 tiyatro, yüzlerce
senfonik orkestra, binlerce müze ve
25.000’in üzerinde kütüphane, 16
eyalete dağılmış durumdadır. Bu kültürel
olanaklar milyonlarca insan tarafından
değerlendirilmektedir.
Almanya, Ludwig van Beethoven, Johann
Sebastian Bach, Johannes Brahms ve
Richard Wagner gibi dünyaca ünlü klasik
müzik bestecilerine sahip çıkmaktadır.
2006’dan itibaren Almanya, dünyadaki

beşinci büyük müzik pazarı haline
gelmiş ve Kraftwerk, Scorpions ve
Rammstein gibi müzik gruplarıyla pop
ve rock müzik üzerinde etkili olmuştur.
Birçok Alman ressam farklı artistik
tarzdaki çalışmalarıyla uluslararası
bir prestij kazanmıştır. Hans Holbein,
Matthias Grünewald, ve Albrecht Dürer Rönesans döneminin, Caspar David
Friedrich Romantik Dönemin, Max
Ernst’de gerçeküstücülüğün önemli sanatçılarındandır. Almanya’nın
Karolenj mimarisi ve Otto mimarisi ile bu alana yaptığı katkılar, Romanesk mimarinin önemli habercileri
olmuşlardır. Bölge daha sonraları Gotik, Rönesans ve Barok gibi tarzların
önemli çalışmalarının yapıldığı bir
mekân haline gelmiştir. Almanya
yakın modern akımda özellikle Walter Gropius’un başlattığı Bauhaus
akımıyla oldukça önemli bir yer teşkil
etmektedir.

1963 yılından beri Bundesliga statüstünde
oynanan ligde en başarılı kulüp 1963’den
beri 21 kez şampiyon olan Bayern
Münih’tir. Borussia Mönchengladbach
kazandığı 5 şampiyonluk ile Bayern
Münih’i takip etmektedir. 1963 yılından
önce düzenlenen (1903’ten itibaren)
değişik Alman Lig Birlikleri’de (Doğu
Almanya Ligi dahil)göz önüne alındığında
Bayern Münih’i - ki Bayern Münih 21
şampiyonluğun tamamını Bundesliga
kapsamında ve 1969 yılından itibaren
kazanmıştır - 10 şampiyonluk ile Berliner
FC Dynamo (1979-88 yılları arasında
ve hepsi Doğu Almanya şampiyonu
olarak) izlemektedir. Üçüncü sırada ise 9
şampiyonluğu bulunan (sadece 1 tanesi
Bundesliga kapsamında - 1968 - diğerleri
ondan önceki Lig Birliklerinde) 1.FC
Nürnberg bulunmaktadır.
Buna ek olarak, Almanya Kupası (DFBPokal) adıyla ulusal bir organizasyon
da düzenlenmektedir. Almanya Milli
Futbol Takımı ise 3 Dünya Kupası (1954,
1974, 1990) kaldırırken 3 de Avrupa
Şampiyonluğu (1972, 1980, 1996)
yaşamıştır.

hidtek
istanbul
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İstanbul
İkitelli ve İmes şubeleri ile
müşterilerine hizmet vermenin
mutluluğunu yaşıyor.

Ambalaj Makineleri, PVC İşleme Makineleri,
Ağaç İşleme Makineleri, Metal İşleme ve
Kesme Makinaları ve diğer muhtelif makine
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Değişen pazar şartlarına ve artan rekabet
koşullarına paralel olarak müşterilerine
verdiği kaliteli hizmetin devamlılığını
sağlamak hedefinde olan hidtek uzun
zamandır pazarlama stratejisi olarak
şubeleşme ve bayileşme çalışmalarına
önem vermektedir. Tüketiciye daha yakın
olmak ve portföyündeki malzemeleri daha
geniş alanlarda müşterilerine sunmak
amacıyla İstanbul`da ki ilk şubesini 2002
yılında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi,
Galvano Sanayi Sitesinde hizmete açmıştır.
Kısa bir süre içerisinde bu bölgede gelişen
hidtek 2005 yılında İkitelli OSB de bulunan
Demirciler Sanayi Sitesi içerisindeki yeni
binasına taşınmıştır. Bu sayede özellikle
İstanbul – Avrupa yakasında yapılanmasını
tamamlayarak bölgede etkin bir duruma
gelmiştir. İstanbul`daki ikinci şubesini
ise yine 2005 yılında İstanbul – Anadolu
yakasında İmes Sanayi Sitesinde faaliyete
geçirmiştir. Böylece İstanbul gibi büyük bir
şehrin her iki yakasında yer alan şubeleriyle
müşterilerine daha çabuk ve etkin hizmet
sunma olanağına kavuşmuştur.
hidtek İstanbul şubeleri, İkitelli Demirciler
Sanayi Sitesin`de firmamıza ait 550 m2 kapalı
alanda ve İmes sanayi sitesindeki 250 m2
alanda satış faaliyetlerini sürdürmektedir.
Başlangıçta 3 personel ile faaliyete geçen
İkitelli şubemizde şuanda her biri konusunda
uzman üniversitelerin mühendislik bölümü
mezunu olan 6, yüksek okul mezunu olan 2
kişi olmak üzere toplam 15 personel görev
almaktadır.
hidtek İstanbul şubeleri, Çorlu`dan Gebze`ye
kadar olan bir bölgede müşterilerine hidrolik
pnömatik malzeme satışının yanı sıra
hidrolik proje danışmanlığı ve mühendislik
hizmetleri vermektedir. Hizmet verilen
müşterilerin ağırlıkla bulunduğu sektörler;
Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi, Asansör
ve Kaldırma Ekipmanları Sanayi, Gıda Sanayi,
imalatı şeklinde sıralanabilir. Müşterilere
ulaşma yolunda pazarlama ve tanıtım faaliİkitelli
yetlerine önem veren hidtek,
ve İmes şubelerinin ev sahipliği yaptığı
İstanbul`da düzenlenen WIN fuarlarına
düzenli bir şekilde her yıl katılımcı olarak
yer almaktadır. Farklı sektörlerde faaliyet
gösteren firmalara WINMAN markası ile
komple hizmet üreten hidtek, kaliteli ürün
ve üstün hizmet anlayışı ile katma değeri
yüksek çözümler sunmaktadır. Bunun
sonucunda da firmalar makinalarında
hidrolik ve pnömatik alanında tek bir marka
olarak WINMAN ürünlerini kullanarak

hem sistemlerinin performans
ve verimlerini artırmaktadır hem de tek bir
tedarikçi ile işlerini halletmenin operasyonel
avantajlarından faydalanmaktadırlar.
WINMAN markası için yıllardır sürdürülen
çalışmalar sayesinde, İstanbul bölgesinde
etkin bir konuma sahip olan hidtek,
WINMAN markası altında sahip olduğu
ürün çeşitliliği ve stok miktarı ile ileriki
yıllarda daha yaygın pazarlama ağı ile
müşterilerine çok daha yakın olmayı ve
üstün hizmet anlayışı ile yüksek müşteri
memnuniyetini sağlamayı amaçlamaktadır.
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tüm ihtişamıyla
kız kulesi
Efsanelere konu olan, İstanbul Boğazı’nın
Marmara Denizi’ne yakın kısmında,
Salacak açıklarında yer alan küçük bir kule.

tarih
Tarih içinde gözetleme kulesi, deniz
feneri olarak kullanılmış, Boğaz girişini
belirten bir mihenk noktasıdır. Geçen
yüzyıldaki görüntüsünü koruyan kule
turizme tahsis edilmiş lokanta ve seyir
balkonu ile servis vermektedir. Batı
kaynakları yanlış olarak burayı sevgilisi Hera’ya kavuşmak için yüzerken
boğulan Leander’in kulesi olarak
isimlendirmiştir. Bu olay mitolojik hikayede Çanakkale Boğazında geçmiştir.
Bir diğer mit’e göre de burası,
kızının yılan tarafından sokulacağını
rüyalarında gören imparatorun emniyette olması için genç kızı yerleştirdiği
kule idi. Meyve sepeti içinde gelebilmiş
bir yılan trajediye sebep olur.
Bugün görülen kulenin temelleri ve
alt katın önemli kısımları Fatih devri
yapısıdır. Kulenin etrafındaki sahanlık
geniş kaplanmıştır. Üstündeki madalyon halindeki bir mermer levhada,
kuleye şimdiki şeklini veren Sultan II.
Mahmut’un, Hattat Rasim’in kaleminden çıkmış 1832 tarihli bir tuğrası vardır.
Kulenin Eminönü tarafı daha geniş olup
burada bir de sarnıç bulunmaktadır.

İstanbul’un
sembollerinden
biri
olan, boğaz girişindeki kayalık üzerine kurulmuş küçük, şirin bir kuledir.
Suların, karasevdanın ve söylencelerin
gizemini taşıyan Kız Kulesi, istanbul’un
en romantik ve gizemli mekanlarından
biri. Alımlı, sevdalı ve denizin ortasında
bir başına, yapayalnız...
Kendi kendine yeten bir tarihe sahip
olan mekan, yüzyıllardır anlatılan efsaneleriyle de bir ilgi odağıdır.

restoran
Binlerce yüzyıl öncesi ait efsanelerin
mekanı, İstanbul’un en önemli
simgelerinden biri Kız Kulesi ,
şimdilerde restoran ve kafeterya
olarak Boğaz’ın derin sularında hizmet
veriyor. Uzun restorasyon çalışmaları
sonucu yenilenen tarihi mekan,
eski görünümüne sadık kalınarak
İstanbul’lulara kazandırıldı.

2000 yılında restore edilerek, artık
çatal-bıçak seslerinin duyulduğu bir
mekân haline dönüştürülmüştür. Kız
kulesine ulaşım Salacak ve Ortaköy’den
sandallarla yapılmaktadır.

Asma ve birinci katında akşamları canlı
müzik çalınan restoranı yer alıyor. Bu
restoran gündüz de kafeterya olarak
İstanbullular’ı karşılıyor. Mekanın
üçüncü, dördüncü ve beşinci katları
hediyelik eşya satışı için ayrılmış. Üst
kule bölümünde ise Boğaz’ın her
yakayı gören eşsiz bir manzara hakim.
Buradan İstanbul’un dört bir yanını
seyretmeniz mümkün ancak küçük de
olsa ücrete tabi.
İstanbul’un çok özel bir konumunda
olduğundan ulaşım, belirli saatlerde
sağlanıyor.
Gece
programlarında
mutlaka rezervasyon yaptırılması
gerekiyor.

Asli görevi olan ve yüzyıllardan beri
varlığı ile insanlara, geceleri ise geçen
gemilere göz kırpan feneri ile yol
gösterme işlevini hiç kaybetmemiştir.
Geçmişten geleceğe en çok da düşlere
yol göstermektedir Kız Kulesi.

Rezervasyon ve Bilgi için
Tel : 0 216 342 47 47 Fax : 0 216 495 28 85
kule.operasyon@kizkulesi.com.tr
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Çok eski tarihi geçmişi olan Kız Kulesi,
bir zamanlar, Boğazdan geçen gemilerden vergi alınmak maksadı ile
kullanılmıştır. Kule ile Avrupa Yakası
boyunca büyük bir zincir çekilmiş ve
gemilerin Anadolu Yakası ile Kız Kulesi
arasından geçişine(o zamanlar gemi
boyutları küçük olduğu için geçebilmekteydi) izin verilmiştir. Bir süre sonra
Kule, zinciri taşıyamamış ve Avrupa
Yakasına doğru yıkılmıştır. Kuleden suyun içine bakıldığında yıkıntıları görülmektedir.

WINMAN logosu yenilendi

yeni hortum mağazası
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şirket içi
haberler
tayf hidrolik

güce yön verin...

Hidrolik presli hortumları ürettiğimiz
ve endüstriyel hortumların satışını
yaptığımız Bursa Nilüfer Ticaret
Merkezi’ndeki mağazamızı,
müşterilerimize daha geniş stok
imkanlarıyla hizmet sunma amacıyla
70. Sk. No: 65’deki yeni yerine taşıdık.

2000 senesinden beri üretim
yaptığımız ve ithal olarak
getirdiğimiz ürünlerde kulladığımız,
şirketimize ait tescilli olan
WINMAN markamızın logosunu
şubat 2011 tarihinden itibaren
yeniledik. Yapılan logo yenileme
çalışmasında, şirket çalışanlarından
en yüksek beğeniyi kırmızı ağırlıklı
WINMAN logosu almıştır.
Logo değişim kararının ardından
WINMAN markalı ürünlerimizde
kademeli olarak geçiş olacaktır.

Mart ayından sonra, hidrolik presli
hortumlar ve endüstriyel hortumlarda
hizmetinize yeni adresimizde devam
edeceğiz.
Tel: 0224 441 48 07

Tayf Hidrolik A.Ş. 2010 yılı mart ayında
kurulmuş olup, 1988 yılında kurulan
hidrolik - pnömatik konusunda hizmet
veren, büyükatılımlara imza atan
Hid-Tek Makina San. Tic. Ltd. Şti.’nin
birikimi ve katkıları ile Hid-Tek Grup
çatısı altında faaliyetine başlamıştır.
WINMAN marka hidrolik silindirlerin
imalatı yapılmaktadır. İstanbul İkitelli
Organize Sanayi Bölgesi’nde 1500
m2 kapalı alanda çalışmalara ilk adım
atılmıştır. Aynı yıl Hadımköy bölgesi
Koskop. Sanayi sitesinde fabrika
binası alınmış ve 2011 yılı itibari ile
de 2500 m2 kapalıalana sahip yeni
binasında üretime devam etmesi uygun
görülmüştür.
Teknik bilgiler bölümünde ulaşabileceğiniz, standart silindirlerin
haricinde firmaların ihtiyacı
doğrultusunda özel hidrolik silindirler
üretilmiştir. Yaklaşık 30.000 adet /
yıl kapasiteli fabrikamızın kapasitesi
her geçen gün artırılmakta olup
2011 yılı sonu itibari ile 60.000
adet/ yıl kapasitesine ulaşması
hedeflenmektedir.
Talaşlı imalatta CNC kontrollü tezgahlar,
kaynak bölümünde dairesel kaynak
makinaları, malzeme hazırlama
bölümünde özel geliştirilmiş yıkama
makinaları kullanılmaktadır. Her çıkan
ürün belirli aşamalarda birebir kontrol
edilmektedir.

isg eğitimleri
HİD-TEK MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
BURSA merkez şubedeki çalışanların
isg eğitimleri, 21/03 - 27/06 2011
tarihleri arasında, merkez binamızdaki
eğitim salonunda gerçekleştirilmiştir.

Doğum günü olan, yeni evlenen, yeni bebeği olan tüm
arkadaşlarımıza hidtek ailesi olarak; nice güzel ve mutlu
başlangıçlar yapmalarını diliyoruz.
YAŞ GÜNLERİ
03/01
08/01
08/01
08/01
12/01
21/01
08/02
17/02
02/03
19/03
19/03
01/04
01/04
07/04
18/05
19/05

CEMAL VARDAR
MÜJGAN SEVİM
YILMAZ ADALI
ZELİHA TURAN
GÜLŞEN KÖROĞLU
ŞABAN AYDOĞDU
TARIK KARAVELİ
HASAN KUTLU
ÇETİN İKİZ
NESRİN DEVELİ
SÜLEYMAN KARA
F.HÜSEYİN CAMIZCI
ATİLLA ÖKSÜZ
ŞEYDA TÜBE
MEHMET POLAT
MUSTAFA BÜKE

01/06 ŞENER SAĞLAM
04/01 YAŞAR TAŞBUNAR
22/02 FIRAT ÇELİK
03/02 SELÇUK ÖZBEK
20/06 GÜLÇIN KOYUNCU
17/05 SERAP AYDIN
06/01 MUSTAFA HİLMİ
HANAĞASIOĞLU
11/01 MAHMUT GÜLŞEN
01/03 KENAN ÖZTÜRK
27/03 İSMAİL GÜRSOY
30/03 RAMAZAN DURAK
16/04 AYLİN YİNİTBAŞ
15/06 RAMAZAN YILDIZ
02/01 KEMAL DOĞAN
09/03 ÜMİT TEKECİ

17/04
28/05
19/04
02/04
26/05
09/01
27/04
12/04
05/05
17/05
16/02
03/02
12/03
04/03
13/06

ONUR KAZANCI
ÜMİT ASLAN
NECMETTİN SAMSA
HAYDAR SAVCIN
GÜLNUR SAVCIN
İSA TONTUR
MEHMET BAŞER
ALAADDİN ÖZ
MEHMET SAVCIN
HASAN NİZAMOĞLU
ONUR ÜZÜMOVALI
ERCAN AŞIRT
MEHMET KILIÇARSLAN
SALİH UYAR
İLHAN DURUKSU

EVLİLİKLER

AYSEL - FATİH HÜSEYİN CAMIZCI			
ZELİHA - SALİH SİVRİ				

08/07/11
19/07/11

BEBEĞİ
OLANLAR

EMİNE - ONUR ÜZÜMOVALI OĞLU / KUZEY		
ESEN - TURGUT CAN KARA OĞLU / ORHAN AYBARS

10/06/11
07/05/11
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eğitim
WINMAN EĞİTİM SETLERİ

Pano

Pnömatik Eğitim Setleri

Hidrolik Eğitim Setleri

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

Temel seviye olarak
hazırladığımız hidrolik konulu
eğitim seti de yakın zamanda
hizmetinizde olacaktır.
bu hidrolik seti hazırlanırken,
endüstriyel hidrolikte, en
sık karşılaşılan hidrolik
devre sistemlerini en
basitten karmaşığa doğru
uygulama şansı bulacaksınız.
Kullandığımız devre elemanları
endüstride kullanılan uygun
fiyatlı ürünlerdir.

NOT: Fiyat bilgisi için firmamızla irtibata geçiniz.

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 Eğitimleri

Pnömatik Eğitimleri

Hidrolik konusundaki eğitimlerimiz için yaptığımız
çalışmalar tamamlanma aşamasına gelmiştir. Hidrolik
konulu eğitimimizde pnömatik eğitimlerde olduğu
gibi şirketimizdeki eğitim setlerinde uygulamalı olarak
gerçekleşecektir. Eğitim tarihlerimiz netleştiğinde
şirketimizin internet adresi olan www.hid-tek.com.tr
den duyurusunu yapacağız.

Şirketimizde yapmış olduğumuz uygulamalı pnömatik eğitimlerimizi
önümüzdeki dönemde aşağıdaki tarihlerde vermeye devam edeceğiz.

Çanta

Ayaklı

ÖN KAYIT İÇİN: 0224 443 16 20 (dahili:0)
danisma@hid-tek.com.tr
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BBC Life Serisi nefes kesici sahneleriyle
sizi doğal hayattan en muhteşem
hikayelerle buluşturuyor...
Dünyadaki yaşamın, havyanların, bitkilerin hayatta kalmak için dengeyi
nasıl kurduklarına dair sıra dışı bir belgesel serisi.

oku, dinle, izle...
KİTAP

ALBÜM

HİKAYE
CAM TAVAN SENDROMU

Bilim adamları pirelerin farklı yükseklikte
zıplayabildiğini görür. Birkaçını toplayıp 30 cm
yüksekliğindeki bir cam fanusun içine koyarlar.
Metal zemin ısıtılır. Sıcaktan rahatsız olan pireler
zıplayarak kaçmaya çalışır ama kafalarını tavandaki
cama çarparak düşerler. Zemin de sıcak olduğu
için tekrar zıplarlar, tekrar başlarını cama vururlar.
Pireler camın ne olduğunu bilmediklerinden, kendilerini neyin engellediğini anlamakta zorluk çekerler.
Defalarca kafalarını cama vuran pireler sonunda
o zeminde 30 santimden fazla zıpla(ya)mamayı
öğrenirler.

MOR İNEK

“Kusursuz olmayı bırakın, farkedilebilir olmaya
bakın”
Dünya değişti ama şirketler aynı hızla bu değişime
ayak uyduramadı. Büyük çabalarla oluşturduğunuz
eski çözümler bir zamanlar işe yaradıysa da artık
onlara daha fazla güvenemezsiniz. İyi olmak da
yeterli değil. Her zamankinden daha değerli ve fark
edilebilir olmanız gerekiyor.
Eser, bu yolda atacağınız ilk adım hükmündedir.
İş dünyasının en cesur, en parlak ve en yenilikçi
33 işadamının (ve işkadınının) aklından çıkmış bir
değişim çağrısıdır.
Büyük Mor İnek kendi işlerinde başarılı olmuş
işadamlarının (işkadınlarının) kendi hikâyelerini
anlatır. Bunlar sizi harekete geçirecek, ateşleyecek
ve size ilham kıvılcımları verecek hikâyeler... Unutulmaz müşteri hizmetleri, kendini işine adamış sıra
dışı yönetici örnekleri, cesur kararlar ve efsanevi
liderlikler.. Büyük Mor İnek fotokopi odasından
yönetim kurulu odasına kadar şirketinizin her kademesinde büyüme ve değişim gerçekleştirmenize
yardımcı olacak.
Peki bu yol yürümeye değer mi? Eğer büyümek
istiyorsanız... Eğer bir makinenin dişlisi olmaktan
yorulmuş, kalabalıkta duyulmayan bir ses olmaktan
bıkmışsanız... Eğer siz ve şirketiniz “Büyük Mor
İnek” bilmecesini çözmeye hevesliyse... Evet!
Büyük Mor İnek fark edilebilir olmayı anlatan
bir manifesto, oyunun kurallarını değiştiren bir
buluştur.

Stefania Rava
The Sweetest Sound
Stefania “Burning Up The Carnaval” ve
“Snowflake” gibi klasiklerinde aralarında
yer aldığı 10 parçadan oluşan 2. solo albümü “The Sweetest Sound”u nihayet
piyasaya sürdü. Rava’nın parıldayan vokal
performansı albümün başından sonuna
dinleyiciyi etkiliyor. Albümde dans ritimleri ile öne çıkan diğer parçalar ise “Never Was Love” ve “Can’t Sleep”.

Artık hepsinin 30 cm zıpladığı görülünce deneyin
ikinci aşamasına geçilir ve tavandaki cam kaldırılır.
Zemin tekrar ısıtılır. Tüm pireler eşit yükseklikte,
30 cm zıplar! Üzerlerinde cam engeli yoktur, daha
yükseğe zıplama imkanları vardır ama buna hiç
cesaret edemezler. Kafalarını cama vura vura
öğrendikleri bu sınırlayıcı “hayat dersi” ne sadık
halde yaşarlar. Pirelerin isterlerse kaçma imkanları
vardır ama kaçmazlar. Çünkü engel artık zihinlerindedir. Onları sınırlayan dış engel (cam) kalkmıştır
ama kafalarındaki iç engel (Burada ‘30 cm’ den
fazla zıplanamaz’ inancı) varlığını sürdürmektedir.
Bu deney canlıların neyi başaramayacaklarını nasıl
öğrendiklerini göstermektedir.
Bu pirelerin yaşadıklarına (cam tavan sendromu)
denir. İş dünyasında, özellikle kariyer planlama
konuşmalarında yaygın olarak kullanılan bir
deyimdir bu. Bir insanın gelebileceğine inandığı en
üst nokta, onun cam tavanıdır. Kendi hayatımızla
o pirelerin hayatı arasında ne gibi benzerlikler var
dersiniz? Sizin cam tavanınız ne kadar yüksek?
Bu limiti kafanızı neye vura vura kendi kendinize
koydunuz?
Hepimizin bir cam tavanı var. Cam tavanımız,
yükseklere tırmanmaya çalışırken karşılaştığımız
engeller, ‘acı tecrübeler’ ve başarısızlıklardan
öğrendiğimiz, bize neyi yapamayacağımızı gösteren tavan limitlerimizdir. Bu tavan limitlerimizi
öğrenirken ne kadar acı çekmişsek, o limitlere
o kadar sadık yaşarız. Hayatta gelebileceğinizi
sandığınız en yüksek yer sizin cam tavanınızdır.
Sizin iç üst limitinizdir. Cam tavanınız hayallerinizin
tavan yüksekliğini gösterir. İnsan inandığına denktir.
Yapabileceğini düşündüğü kadardır.

