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Bosch Rexroth Bursa Fabrikasında 
Enerji Verimliliği 
 

90.000 m2 arazi üzerine kurulu Bosch Rexroth Bursa fabrikası yeni 
yerine taşındığı günden itibaren alt yapı tesislerinin işletilmesinde enerji 
tasarrufunu ilke edinmekte ve bu kapsamda personeli eğitmektedir.  

Günümüzde enerjinin verimli kullanılması gerekliliği hem iş hayatımızda hem 
de özel hayatımızda büyük önem kazanmıştır. Dünya çapında yapılan 
araştırmalara göre enerji tüketiminde ortaya çıkan CO2 gazı küresel ısınma 
oluşumuna neden olan en etkili gazlardan biridir. Artan dünya nüfusu ve 
sanayileşme nedeniyle artan enerji talebini karşılarken, CO2 üretimini en az 
düzeyde tutma amacı enerji verimliliğini ön plana çıkarmıştır.  Bu kapsamda 
Bosch yönetimi tarafından dünya çapında CO2 üretimini azaltma hedefleri 
belirlenmiştir. 2007 yılında yapılan üretim rakamlarına paralel olarak 
belirlenen CO2 azaltma hedefleri orta ve uzun vadeli olarak tüm lokasyonlara 
bildirilmiştir. 

Bosch Rexroth Bursa fabrikasının da 2009 yılında gerçekleşen taşınma 
süreciyle birlikte binanın ısı yalıtımı Bosch standartlarında yapılmıştır. 
Fabrikanın her türlü ihtiyacını bu yönde karşılayarak ihtiyaç duyulduğu kadar 
enerji kullanımı ile enerji masraflarını optimum düzeyde tutmak amacıyla 
havalandırma sisteminde, aydınlatma sisteminde ve ısı geri kazanımlı 
basınçlı hava sistemlerinde en ufak pompaya kadar enerji verimliliği prensip 
edinilmiştir.  

Bununla beraber enerji verimliliği hakkında değişik fikirleri değerlendirmek ve 
yeni projeler geliştirmek amacıyla fabrika bünyesindeki tüm teknik departman 
temsilcilerinin katılımı ile “CO2 Azaltma ve Enerji Verimliliği Ekibi” 
oluşturulmuştur. Her hafta toplanan CO2 Azaltma ve Enerji Verimliliği Ekibi 
çeşitli faaliyetlerde bulunmuş ve projeleri hayat geçirmiştir.  
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Alt yapı sistemleri, imalat ve bina aydınlatması gibi önemli alanların elektrik 
sarfiyatının ölçülmesi amacıyla kullanılan toplamda 28 adet sabit enerji 
analizörü ve makine bazında ölçüm yapabilmek amacıyla kullanılan 5 adet 
seyyar enerji analizörü ile enerji sarfiyat verilerini ölçme ve raporlama imkanı 
hazırlanmıştır. Böylece elektrik sarfiyatını ölçmek ve görüntülemek bir sistem 
oluşturulmuştur. Gece ve gündüz şartlarında imalat alanı içerisinde yapılan 
ışık seviyesi ölçümleri sonuçları Bosch normunda belirtilen asgari gerekliliğe 
göre değerlendirme yapılara imalat alanı içerisinde ışık şiddetinin ölçülmüş ve 
değerlendirilmiştir. 

Bursa’daki diğer Bosch fabrikaları ile Enerji Verimliliği Projeleri kıyaslama 
yapılmış ve projeleri geliştirebilmek için Bursa içi ve İstanbul’daki firmalara 
teknik geziler gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu faaliyetler sonrasında ise CO2 

Azaltma Projeleri oluşturulmuştur. 

Bu projelere bazı örnekler aşağıda sunulmuştur; 

 Soyunma odaları aydınlatması hareket sensörü uygulaması 
 Ofis aydınlatma gruplandırmasının tadilatı 
 Yıkama makinelerinin Elektrikli ısıtması yerine Sıcak Su ile ısıtılması 

projesi 
 Fırın atık gazlarındaki ısının geri kazanım projesi 
 İmalat aydınlatma otomasyonu 
 İmalat holü sıcaklığının optimize edilmesi 
 Havalandırma sisteminde iç hava kullanımı projesi 
 Bina dış aydınlatmasında enerji verimli ampullerinin kullanılması 
 Sertleştirme prosesi gaz hatlarının birleştirilmesi projesi 
 İmalat makineleri soğutma sisteminin bina soğutma sistemine 

adaptasyonu 
 Basınçlı hava kaçaklarının tesbiti ve giderilmesi 
 Havalandırma sistemlerinde frekans invertörü uygulaması 

Saydığımız bu proje ve uygulamaların büyük kısmı hayata geçmiş olmakla 
beraber CO2  salınımınn azaltılmasında ve enerji tasarrufumuzda büyük rol 
oynamaktadır. 

 

Bosch Rexroth AG, tahrik ve kontrol teknolojileri alanında dünyanın önde 
gelen uzman liderlerden biridir. Rexroth markasıyla firma 500.000'den fazla 
müşteri için, makine ve tesislerin tahrik, kontrol ve hareketine yönelik özel 
çözümler üretilir. Bosch Rexroth mobil uygulamalar, makine teçhizatı ve 
mühendislik, fabrika otomasyonu ve yenilenebilir enerji kullanımı konusunda 
iş ortağınızdır. Firma ayrıca pazarın ihtiyaçlarına göre de özel çözümler 
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sağlar. The Drive & Control Company sloganı ile Bosch Rexroth, bileşenlerini 
ve sistemlerini geliştirir, üretir ve 80’in üzerinde ülkeye gönderir. Bosch 
Grubu’na dahil olan Bosch Rexroth, 2011 yılında 38.400 çalışanı ile yaklaşık 
6,4 milyar Euro büyüklüğünde bir ciro elde etmiştir. 

Daha fazla bilgi için: www.boschrexroth.com   

Bosch Grubu, teknoloji ve hizmetlerin küresel bir tedarikçisi olarak lider 
konumundadır. Otomotiv ve Sanayi Teknolojisi, Dayanıklı Tüketim Malları ve 
Bina Teknolojileri alanında 300,000’den fazla çalışanı ile 2011 mali yılında 
51.5 milyar Euro’luk ciro gerçekleştirilmiştir. Bosch Grubu; Robert Bosch 
GmbH’ı, 350’den fazla alt kuruluşunu ve 60’dan fazla ülkede bulunan yerel 
şirketleri içermektedir. Satış ve hizmet alanlarındaki iş ortakları buna dâhil 
edildiğinde Bosch yaklaşık 150 ülkede temsil edilmektedir. Dünya çapındaki 
bu geliştirme, üretim ve satış ağı büyümeye yönelik temeli oluşturmaktadır. 
Bosch araştırma ve geliştirme faaliyetleri için 2011 yılında 4.2 milyar Euro 
harcamış olup, dünya çapında yaklaşık 4,100 adet patent için başvuruda 
bulunmuştur. Tüm ürün ve hizmetleri göz önüne alındığında, Bosch yenilikçi 
ve faydalı çözümleri sayesinde yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda 
bulunmaktadır. 

Daha fazla bilgi için: www.bosch.com , www.bosch-presse.com  

http://www.boschrexroth.com/�
http://www.boschrexroth.com/�
http://www.bosch.com/�
http://www.bosch-presse.com/�

