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Bakan Özlü’den NASA için üretim yapan  
Bosch Rexroth Fabrikası’na ziyaret 
 
 Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanı Faruk Özlü, NASA’nın bir projesi 

için hidrolik motor üreten Bursa’daki Bosch Rexroth Fabrikasını 
ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.  
 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dai-
resi-NASA tarafından Jüpiter’in sırlarını açığa çıkarmak üzere yürürlüğe konan 
bir proje için hidrolik motor üreten Bursa’daki Bosch Rexroth Fabrikasını ziyaret 
etti. Bakan Özlü, tamamen Türk mühendislerinin eseri olan 17 hidrolik motoru ge-
liştirip üreten ekiple tanıştı. 
 
Young: “Bu özel projelerin devamı gelecektir” 
Bosch dünyasında büyük önem taşıyan özel projelerin Türkiye’ye verilmeye baş-
landığına dikkat çeken Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young: “Jüpi-
ter’e gönderilen uzay aracı Juno’nun anten sistemlerinde kullanılan özel hidrolik 
motorlar, bunun son örneği. Tamamı Türk mühendislerden oluşan 4 kişilik ekip, 
17 adet özel hidrolik motoru Bursa’da bulunan Bosch Rexroth Fabrikasında üret-
ti. Her bir parçayı tek tek özel ölçümlerden ve işlemlerden geçirdi. Daha önce 
Bosch Grubu’nun ana fabrikası Elchingen tarafından gönderilen bu üniteleri, ilk 
defa Bursa Fabrikasında üreterek Amerika’ya sevk ettik. Bu özel projelerin de-
vamının geleceğine inanıyoruz. Bosch’un Türkiye’deki tüm birimleri başarılı işlere 
imza atıyor.” 
 
Jüpiter hakkında merak edilen her şeyi Juno aydınlatacak 
Jüpiter'in çekirdeğinde ne bulunduğu, aşırı manyetik alanlarına neyin güç sağla-
dığı ve gezegenin, güneş sistemimizin oluşumu sırasında nasıl geliştiği gibi bu-
güne kadar merak edilen sırları araştırmakla görevli Juno adlı uzay aracı, 4 
Temmuz’da yörüngeye girdi. ABD Jüpiter'e yönelik en iddialı görevi olan Juno, 
bugüne kadarki en hızlı insan yapımı nesne olarak, Jüpiter'den hızlı bir geçişi de 
içeren beş yıllık yolculuğunun ardından, önümüzdeki 20 ay boyunca gerçekleşti-
receği 37 yörünge turundan ilkine başladı.   
 
Uzay gemisi ile kesintisiz iletişim, NASA'nın Derin Uzay Ağında (DSN) yer alan 
yer istasyonları tarafından sağlanacak. Üç adet 70 metrelik parabolik anten, Ju-



 

 

 

   
    

no'dan veri ve görüntü almak ve kontrol komutları göndermek üzere dünyanın 
çevresindeki stratejik noktalara yerleştirildi.  
 
Bu antenlerin hassas konumlanması ise Bosch Rexroth'un yüksek performanslı 
hidrolik motorları ile sağlandı. Bu antenler, 1 milyar kilometreden (~ 1 ışık saati) 
daha uzakta Jüpiter'in yörüngesinde gezerken Juno'yu desteklemek için gerekli 
olan yüksek veri iletim hızlarını sağlıyor. 
 
 
Bosch Türkiye hakkında 

 

Bosch Türkiye, ‘Mobilite Çözümleri’, ‘Enerji ve Bina Teknolojileri’, 

‘Sanayi Teknolojileri”  ile ‘Dayanıklı Tüketim Malları’ alanlarında 5 

ayrı şirketle Bursa, Kocaeli, Manisa ve Tekirdağ’da faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Bosch Grubu, Türkiye’de ilk kez 1910 yılında kurulan 

bir temsilcilikle faaliyetlerine başlamış olup, ilk fabrikasını ise 

1972 yılında Bursa’da kurmuştur. Bosch Türkiye, 15.000 çalışanı (BSH 

dahil), 3,1 milyar avro cirosu ve 1,22 milyar avroluk ihracatıyla 

teknoloji ve hizmetler alanında önde gelen tedarikçilerden biri ola-

rak faaliyet göstermektedir. Bosch Grubu’nun ürün ve hizmetleri, ye-

nilikçi, fayda sağlayan ve sıra dışı çözümler aracılığıyla yaşam ka-

litesini artırmak için tasarlanmaktadır.  Böylelikle Bosch, dünya ça-

pında “Yaşam için teknoloji’ sağlamaktadır. Bosch Türkiye’nin Bursa, 

Manisa ve Tekirdağ’da Ar-Ge Merkezleri bulunmaktadır. Daha fazla bil-

gi için:  www.bosch.com.tr, https://www.facebook.com/BoschTurkiye 

ve  https://twitter.com/TurkeyBosch 

 
Bosch Grubu, dünyanın önde gelen teknoloji ve hizmet tedarikçilerinden 

bir tanesidir. Dünya genelinde yaklaşık 375.000 çalışana sahiptir (31 

Aralık 2015 itibarıyla). 2015 yılında 70 milyar avronun üzerinde satış 

gerçekleştirmiştir. Faaliyetleri dört sektöre ayrılmaktadır: Mobilite 

Çözümleri, Sanayi Teknolojileri, Dayanıklı Tüketim Malları ve Enerji 

ve Bina Teknolojileri. Bosch Grubu, Robert Bosch GmbH ve 60'a yakın 

ülkedeki 440 bağlı kuruluşu ve bölge şirketinden oluşmaktadır. Satış 

ve hizmet ortaklarının da dâhil edilmesi halinde Bosch, yaklaşık ola-

rak 150 ülkede temsil edilmektedir. Bu dünya çapındaki gelişme; üretim 

ve satış ağında daha fazla büyüme için temel oluşturmaktadır. Bosch, 

2015 yılında dünya çapında 5.400 patent başvurusunda bulunmuştur. Ağa 

bağlı bir yaşam için inovasyonlar gerçekleştiren Bosch, yenilikçi ürün 

ve çözümleriyle tüm dünyada yaşam kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. 

Şirket, bu doğrultuda dünyanın her yerinde ‘yaşam için teknoloji’ sun-

mayı sürdürmektedir. 

http://www.bosch.com.tr/
https://www.facebook.com/BoschTurkiye
https://twitter.com/TurkeyBosch


 

 

 

   
    

 
Daha fazla bilgiye internet üzerinden www.bosch.com.tr adresinden 
erişilebilir. 
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