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Mobil iş makinelerinde mevcut emisyon oranlarına uymak oldukça zorlu bir görev. 

Özellikle hidrostatik fan tahriği için ayrılan alanı küçültüp, toplam ağırlığı ve sistem 

maliyetlerini de düşürmek zorundayken. Bu beklentileri A10VER eksenel değişken 

deplasmanlı motor ile karşılamak mümkün. Hem de işlevsellikten ödün vermeden. 

Örneğin ters işlem ile motorun dönüş yönünü değiştirerek kir ve diğer partikülleri 

soğutma fanından uzaklaştırması gibi. Bu şekilde ek bir valf gereksinimi olmadan 

A10VER motoru ile maliyetleri düşürmek mümkün.  



Değerli İş Ortaklarımız 

Bosch Rexroth olarak hidroliğin temel-
lerini Türkiye’de 1976 yılında resmen at-
maya başladık. O zaman sadece 5 kişiyle 
başlayan hikâyemiz bugün Gebze ve Bur-
sa olmak üzere 2 büyük fabrika yatırımı, 
Türkiye’nin 7 bölgesine yayılmış satış 
ve servis ağı ve 1000’i aşkın çalışanıyla 
büyüyerek devam ediyor. Yedek parça 
satışı yapan bir temsilcilikten dünyaya ih-
raç edilen teknolojilerin üretildiği fabrika 
olmak için 40 yıldır çalışıyoruz.  Bugüne 
kadar sahip olduğumuz köklü geçmiş, 
uzmanlık ve deneyimle Türk sanayici-
sinin güvendiği iş ortağı olmayı başardık. 
Gösterdiğimiz bu başarıyla Bosch Rexroth 
Türkiye 1 Ekim 2016 tarihinden itibaren 
Türkiye ve Ortadoğu Bölge Merkezi oldu.

Bugünden sonra da hareket denilince akla 
ilk marka olmaya devam edeceğiz. Ancak 
günümüzde işler değişiyor. Sadece ka-
liteli iş çıkarmak yetmiyor. Hızlı olmamız 
değişimi yakalamamız, önümüzdeki 10 
yılda 40 yılda kat ettiğimiz yolu almamız 
lazım. Bu yüzden hedefimiz Türkiye 
pazarında endüstrinin Endüstri 4.0 öncüsü 
olmak, sanayicinin ihracat rakamlarını 
artıracak yeni projeler üretmesine destek 
olmak, yerlileştirme oranlarımızı %90’lara 
çekerek yerli ekonomiye destek vermek 
olacak. 

İnternet kullanılmaya başlandığı yıllarda 

birçok yönetici erişimin gerekli olup ol-
madığını tartışıyordu. Bugün böyle bir 
ihtimal sorulsa güler geçeriz. İnternetsiz 
bir üretim sürecinde firmalar dünyanın 
geri kalanından kopar, satış servis reka-
bet güçlerini kaybeder. Bu gösteriyor ki 
geleceği güçlü karşılamak isteyen firmalar 
dünyadaki mega trendleri yakından takip 
etmeli ve hızlıca ayak uydurabilmelidir. 
Endüstri 4.0 da bugünün en çok konuşulan 
trendi. 

Bosch Rexroth bugün ülkemizde de sıkça 
duymaya başladığımız Endüstri 4.0’ın hem 
tedarikçisi hem de kullanıcısı olma duru-
munda. Kendi üretim sistemlerimizde bu 
teknolojileri kullanıyor, tecrübe ve bilgi 
birikimimizi artıyoruz. Bu da bu yeni sü-
rece hızlı uyum sağlamamızı sağlıyor. Tabii 
ki bu süreçte Endüstri 4.0 uyumlu otoma-
syon çözümlerimizi de müşterilerimize 
sunmaya devam ediyoruz. Bu sayımızda 
nasıl çözümler sunduğumuzun cevabını 
bulabilirsiniz. 

Dünya’da hissedilen bu trendin Türkiye’ deki 
sanayiye etkilerine bakacak olursak 
rekabet avantajımızı koruyabilmek yatı-
rımları çekebilmek için üretimimizin bu 
teknolojilerle verimliliğinin artırılması 
ve maliyetlerin, enerji kullanımlarının 
düşürülmesi gerekiyor. Özellikle var olanı 
iyileştirip güncel teknolojilerle yenilenmiş 
sistemler ve bu sistemlerin düzenli ba-
kımlarının yapılması odak noktamız oldu. 

Bu sayede dünyada son birkaç sene-
dir devam eden durgunluk beklene 
büyüme oranlarının yakalanmasının ö-
nüne geçse de Bosch Rexroth Türkiye 
olarak hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz.  
Bursa fabrikamızın üretim hatlarını 
zenginleştiriyor, yatırımlarımıza devam 
ediyoruz.  Bursa yan sanayisinin bizim-
le birlikte büyümesi için her yeni hatta 
yerli tedarik oranını artırmaya yönelik 
çalışmalar yapıyoruz. 

Bosch Rexroth olarak Türkiye’de ça-
lışanlarımızla bugüne kadar büyüdük 
ve büyümeye devam edeceğiz. Bu sayı-
mızda 40 yıllık hikâyemizle birlikte geç-
mişimizden, günümüz teknolojilerinden 
ve geleceğin önümüze getireceği yeni-
liklerden kesitler sunmaya çalıştık. Keyifle 
okuyacağınızı umuyoruz. 

Saygı ve sevgilerimle,

Servet Akkaynak

Genel Müdür
Bosch Rexroth  
Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi
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06 Türkiye’de 40 yıl
 Bosch Rexroth Türkiye’deki 40. yılını kutluyor!

09 Ortadoğu Bölgesi Merkezi Türkiye oldu!
 Bosch Rexroth Türkiye, 15 ülkenin bulunduğu 
 Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi’nin merkezi oldu.

10 Kurumsal
 Bosch Rexroth Ana Bayisi Rota Teknik yeni yerinde! 
 Bosch, Talent Camp ile bu sene de öğrencilere 
 kapılarını açtı.

11 Bursa Teknolojisi Nasa’ya uzandı.
 Juno uzay aracını gözleyen yer istasyonlarında, 
 Bosch Rexroth hidrolikeri kullanıldı.

12 Kullanıcı Deneyimi 
 Kullanıcı kraldır! Başarıya giden yolda 
 müşterilerde memnuniyet değil coşku 
 uyandırmak esastır. 

TEKNOLOJİ

14 Endüstri 4.0
 Bosch Rexroth Endüstri 4.0 için gerekli disiplinler 
 arası ürün ve hizmet portföyünü kullanıcılara sunuyor

16 Pres Modernizasyon
 “Yavuz Sultan Selim Köprüsü” inşaatı için hassas 
 ve sağlam modernizasyon çözümleri

18 Pres 
 Sıvama preslerinde hassas hidrolik eksen kontrolü

20  Pres
 Dövme preslerin hassas kontrolü 

22 Ambalaj makineleri teknolojileri
 Ambalaj sektöründe ekonomik ve yüksek 
 performanslı çözümler 
 
24 Baskı teknolojileri 
 Matbaa makinelerinin kalitesini, esnekliğini ve 
 verimliliğini artıran otomasyon teknolojiler

26 Mobil Elektronik
 Mobil araçlarda elektronik kontrollü hidrolik 
 çözümler
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28 Mobil araç teknolojileri 
 RS kontrol bloğu platformunun geliştirilmesiyle 
 kompakt ekskavatörler enerji tasarrufu ve gerçek 
 bir tepki verme özelliği kazandı.

30 Mobil uygulama
 Gübre üretiminde kullanılan kompost 
 makinasının yürüyüş sistemi Bosch Rexroth 
 ürünleri kullanılarak geliştirildi. 

31  Raylı sistemler
 Bosch Rexroth’dan demiryolu ulaşımı için 
 çözümler 

32 Otomotiv
 Güvenli ve kontrollü otomotiv üretimi için kaynak 
 ve vidalama teknolojileri

33  Hidrolik yeni ürün
 Yeni nesil Rexroth basınç sıralama valfleri ile 
 mobil vinçlerde yakıt tasarrufu

42 Dünyadan projeler
 Limanlarda ve inşaatlarda kullanılan 
 sürücüsüz araçlar 
 Gelgit seviyesine göre ayarlanan köprü 
 Hızlı trenlerde yana yatırma teknolojisi 

38 Röportaj
 Buğulu ve Büyülü Ses: Metin Şentürk

RÖPORTAJ

BİLGİ

34 Servis
 Hägglunds hidrolik motor ürünlerinin satış 
 sonrası hizmetleri Bosch Rexroth’un Gebze 
 fabrikasında garantili olarak yapılıyor. 

36 Servis
 Tünel delme makinelerinde kullanılan 
 Bosch Rexroth hidrolik ürünlerin tamir ve 
 bakımlarını Türkiye’den sağlamak mümkün. 

TEKNOLOJİ
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Türkiye’de 40’ıncı yıl
Bosch Rexroth Karaköy’de 250 metrekarelik bir dükkânda 5 kişiyle başlayan Türkiye 

macerasında, bugün 120 bin metrekarede 1000’e yakın çalışanla 40’ıncı yılını kutluyor. 

Bosch Rexroth Karaköy’de 250 metrekarelik bir dükkânda 5 kişiyle başlayan 
Türkiye macerasında, bugün 120 bin metrekarede 1000’e yakın çalışanla 40’ıncı 
yılını kutluyor. 

1976 yılında yedek parça satışı ile pazarda kendine yer bulan Bosch Rexroth, bugün 
kazandığı global ödüller ve örnek gösterilen mühendislik projeleri ile sanayicinin 
vazgeçilmez iş ortağı oldu. Geride kalan 40 yılın nasıl geçtiğini ve hedefleri Bosch 
Rexroth yöneticilerinden öğrenelim:

Bosch Rexroth Türkiye ve Ortadoğu Genel Müdürü Servet Akkaynak: 
“Hedefimiz, Türkiye pazarında Endüstri 4.0 öncüsü olmak!”

2012 yılından bu yana genel müdürlük görevinde bulunan 
Servet Akkaynak, Bosch Rexroth’un gelecek hedeflerine vurgu 
yaparak “Köklü geçmişimizin yanı sıra, alanımızdaki uzmanlık 
ve deneyim ile Türk sanayicisinin en güvendiği iş ortaklarından 
biriyiz. Hareket denilince akla gelen ilk markayız. Sadece kaliteli 
iş çıkarmak yetmiyor. Hızlı olmamız, değişimi yakalamamız ve 
önümüzdeki 10 yılda, 40 yılda kat ettiğimiz yolu almamız lazım. 
Bu yüzden hedefimiz, Türkiye pazarında Endüstri 4.0 öncüsü 
olmak” diye konuştu. 

Sanayicinin ihracat rakamlarını artıracak yeni projeler 
üretmesine destek olacaklarını ifade eden Akkaynak, 
“Yerlileştirme oranlarımızı yüzde 90’lara çekerek yerli ekonomiye 
destek vereceğiz. Adımızı, halen konuşulan mega projelere 
yazdıracağımızdan eminiz” dedi.  Özel sipariş üzerine üretim 
yaptıklarına değinen Akkaynak, satış öncesi ve sonrası tüm 
mühendislik çalışmalarının, sistem tasarımının, montajının ve 
testinin, satış sonrası eğitimin ve saha servis hizmetlerinin Gebze 
fabrikasında toplandığını anlattı.

Servet Akkaynak, özel üretilen ünitelerin sektörün en büyük 
projelerinde kullanıldığına dikkat çekerek, şunları kaydetti: 
“Gebze’de üretilen Bosch Rexroth eğitim setleri, tüm dünyaya 

ihraç ediliyor. Bursa fabrikamız, dünyada kapalı alana sahip en 
büyük Rexroth fabrikası. 2014 yılında bir milyonuncu pompa 
hedefine ulaşan fabrikamızın Türkiye’de bu anlamda eşi benzeri 
yok. Şu anda Bursa üretim hacmimizin yüzde 90’ından fazlasını 
ihraç ediyoruz. En önemli gündemlerimizden biri, “lokal for 
lokal” başlığı altında Bursa’daki üretimimizden Türk sanayicisine 
de hidrolik pompa ve valf hizmeti vermek.”

Bosch Rexroth’un hidrolik piyasasında dünyanın birçok yerinde 
olduğu gibi Türkiye’de de bir okul vazifesi gördüğünün altını çizen 
Servet Akkaynak, “Bugün piyasadaki bütün önemli şirketlerin, 
rakiplerin yöneticileri ve birçok çalışanı Rexroth’ta yetişmiş 
arkadaşlarımız. Bir taraftan bizim için kan kaybı ama öbür 
taraftan da gurur verici. Rexroth, Türkiye’de de bir okul vazifesi 
görüyor. Bugüne kadar piyasanın iyi yetişmiş yüksek profilli 
mühendisleriyle çalıştık. Hâlâ da böyle yapıyoruz. Başarımızın, 
bugünlere gelmemizin en önemli kilometre taşlarından bir tanesi 
de bu. 40 yılda yarattığımız köklerimizi genişletmeye, geleceğin 
hareket lideri olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
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Bosch kariyerinde 24 yılını dolduran Bursa Fabrika Ticari 
Müdürü Tanju Özkonuk, 40’ıncı yıla yeni hedeflerle girdiklerini 
belirtti. Yeni hidrolik ürünlerin üretimi için Bursa fabrikasında 
yatırımlarının artırılacağına dikkat çeken Özkonuk, “2006 yılında, 
Bursa fabrikasında işe başladığım ilk günlerde o zamanki fabrika 
müdürümüze, ‘Vizyonumuz nedir? Ne yapmak istiyoruz’ diye 
sorduğumda bana, ‘Ne vizyonu, bizim amacımız sadece döküm 
malzemeleri işleyip Almanya’ya göndermek demişti.’ Bu sözün 
üzerinden sadece iki yıl geçtikten sonra 20 bin metrekarelik içinde 
bulunduğumuz fabrikamızın bize yetmeyeceği düşüncesiyle, 90 
bin metrekare üzerine bugünkü fabrikamızı inşa ettik ve taşındık. 
Hedefimiz, yeni transfer edilecek ürünler ile bu fabrikamızın 
içerisinde büyümemizi devam ettirmek” şeklinde konuştu.

Ekonomiye yarattıkları katkının sadece ciro ile ölçülemeyeceğini 
anlatan Özkonuk, “Yan sanayilerimiz ile hem kalite hem maliyet 
hem de lojistik uygulamalarında win win modeli ile çalıştık ve 

Türkiye sanayisine de katma değer yarattık” dedi.

Yerlileştirme ile çok ciddi maliyet avantajı elde ettiklerine değinen 
Özkonuk, “Maliyetteki avantajımız, kalite performansımız ve 
çalışanlarımızla birlikte sergilediğimiz takım oyunu sonucu elde 
edilen başarı, merkezi organizasyonunun dikkatini çekti. Bursa’da 
büyüme kararı da bu şekilde alındı” diye konuştu.

Dinamik ve özverili bir takım ile çalışmaktan keyif aldığını 
söyleyen Özkonuk, “Rexroth grubunun içinde yer almaktan büyük 
mutluluk duyuyorum. Geçen yıl fabrika bahçesine yüzlerce çam 
fidesi diktik. Hayalimiz, bugünkü çalışanlarımızın torunlarının 
da ileride Bosch Rexroth ailesinin üyesi olmasını; ekilen o çam 
ağaçlarının altında çalışma molalarını geçirip dinlenecekleri 
günlere sağlık ve başarı içinde ulaşılmasını sağlamak” ifadesini 
kullandı.

Bosch Rexroth Bursa Fabrika Ticari 
Müdürü  Tanju Özkonuk: 
“Ekonomiye katkımız, sadece ciro ile 
ölçülemez.”



HABERLER
8

drive&control

“1970’li yıllarda makina imalat sektöründe endüstri hidroliği ile ilgilenen teknik eleman veya 

mühendis yoktu. Hava kuvvetlerinden ayrılmış, emekli olmuş, uçak bakım astsubayları vardı. 

Hidrolik hesabını kitabını bilerek yapabilen teknik elemanlar yoktu...” diyor Dalkıran. 

Fikret Dalkıran 
ile başlayan 
bir serüven 
Fikret Dalkıran, makine mühendisliği bölümünü gece okuyup 
gündüz çalışarak bitirdi. İş hayatına kendi şirketini kurarak 
başladı. Bir süre müteahhitlik yaptıktan sonra Netaş Elektrik 
tecrübesinin ardından İmbat Makine’de fabrika müdürlüğü 
görevine başladı. Türkiye’nin makine mühendisi olan ilk hidrolik 
uzmanlarından olan Dalkıran burada Rexroth markasıyla tanıştı. 

Rexroth markası ile nasıl tanıştınız?
Önceleri başka marka hidrolik komponentler kullanırken, 
Almanya’da lisans aldığımız firma Rexroth’a dönünce biz de 
Rexroth kullanmaya başladık. Kısa bir eğitimden sonra markayla 
ilk tanıştığımızda parçanın kodlamasından firmanın kolaylığını 
anladım. Belki müşteri markanın adını söyleyemiyordu ama 
pahalıysa hikmeti vardır diyordu alıyordu. İşte böylece Rexroth 
ile çalışmaya başladık. 

Hidropar nasıl doğdu peki?
O tarihte İmbat Makina Sanayi Sefaköy’deydi. Yol yok, ulaşım 
zorlukları var. Bu zorluklardan dolayı işin ticari yönünü de 
düşünüp müşteriye yakın olmak istedik.  Karaköy’de bir satış, 
pazarlama ve servis şirketi kurduk. Adı ne olsun derken aklımıza 
hemen “Hidropar” geldi. Çok kolay. “Hidrolik Parça”dan geliyor. 
Tuttu orada. Bu şekilde güzel bir ekiple şirketi kurduk. 

O kadar şanslıydım ki o dönemde birlikte çalıştığım ekip 
arkadaşlarım ile çok uyumlu, çok güzel çalışıyorduk. Hidropar 

çok önemli, başarılı bir firmaydı. Hidrolik alanında rakipsizdi. 
Markayı pazarda tanıtmak hiç sıkıntı olmadı da Türkiye 
hidroliği bilmiyordu. Öyle zamanlar yaşadım ki; Tekirdağ’da 
bir müşteri acil gelin arıza var diye arıyor gidiyoruz bakıyoruz 
sigorta atmış. Sigorta kaldırmaya adam gönderiyordum. Müşteri 
hidroliği bilmediği için, yüksek basınç var tehlike diye yanından 
geçmiyordu, korkuyordu. Hidroliği tanıtınca pazar büyüyor, işiniz 
kolaylaşıyor. Biz de 1982 yılında hidrolik eğitimlere başladık. 7000 
üzerinde mühendise, teknik eleman sertifika verdik. Emniyetini 
güvenirliğini anlattıkça, tekniğini temel hidrolik kanunlarını 
öğrendikçe biz rahat etmeye başladık. İşlerimiz büyümeye 
başladı.  

Markanın pazarda tanınmıyor olmasının dezavantajları olmadı 
mı? 
Dezavantajı olduğunu kabul etmiyorum. Global bir markanın 
Türkiye’de pazara ilk girmesinin her zaman büyük avantajları 
vardır. 
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Hidropar’dan Rexroth’a geçiş nasıl oldu?
Temsilciliğini yaptığımız Rexroth, Hidropar’ın başarılarından 
dolayı bizimle ilgilenmeye başladı. O dönemde Rexroth 
parçalarının üretimin bir kısmı buraya gelmeli, Türkiye’de bir 
şeyler yapılmalı diyordum. Ama Rexroth malzeme teknolojisini 
kendisi gelmeden paylaşmıyordu. 85 yılında önce yüzde 65 
hissesini aldı. İyi iş yapıyor, iyi para kazanıyoruz. Hidropar 
ortakları mutlu, ben mutluyum. Ekip çok mutlu. “Hidropar”da 
çalışma şerefi diye bir şey vardı o zamanlar. Türkiye’ye Rexroth 
teknolojilerini getirmeliyiz, geleceğimiz için bu gerekli diye hep 
baskı yapıyordum. Almanları buraya çekelim. Toplantılarda 
bunun konuşmasını yapıyorduk. 1992 yılında ben de dahil herkes 
teknolojinin Almanya’dan gelebilmesi için hisselerin tamamını 
Rexroth’a sattı.  

Rexroth ile ilgili unutulmaz bir anınızdan bahsedebilir misiniz?
Sene 1983, karlı bir sabah. 3 kişi sekreteri de dinlemeden daldı 
odama. Hayrola dedim noluyor. Dediler “Sizinle görüşmemiz 
lazım Fikret Bey.  Teknik Üniversiteden, ENKA, DOĞUŞ’tan sizin 
isminizi aldık. Derdimiz büyük bizi dinleyin.” Aksaray’da Ziraat 
Bankasına bir bina yapıyorlar. Temel 10-12 m derinlikte. O kadar 
enteresan ki her gün aynı noktadan binanın fotoğrafı çekiliyor. 3. 
Kata gelindiğinde bakıyorlar ki bina yerinde değil.  Binanın 2 kat 
arka tarafını dolduruyorlar. O toprak da binayı kaydırıyor. Birkaç 
çeşit temel var. Bu binanın temeli beton plakların üzerine kurulan 
çeşitten. Toprak baskısını yiyince rahat kayıyor. Bu binayı geri 
çekmemiz ya da yıkmamız lazım. Ama yıkmamız mümkün değil. 

Çünkü o alt tabaka inanılmaz bir beton yığını. Açtılar projeyi, 
aldılar götürdüler beni binaya. “Bana 24 saat izin verin” dedim. 
“Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız ne yapacağız? Bakalım”. Eve 
gitmedim işe geldim tüm gece çalıştım üzerinde. 

“Getirebiliriz geriye” dedim. Elimizdeki imkânlarla binanın 
arka tarafını boşalttık. Binayı 11 günde geri götürdük. Çok 
güzel geri dönüşler aldık. Pazar saat 10’da Ankara’dan bir uçak 
dolusu müteahhit olayı izlemeye geldi. Bu iş hayatım boyunca 
unutamadığım çok güzel bir anıdır. 

Eklemek istediğiniz…
Bosch Rexroth ailesinin parçası olmak çok büyük bir onur, tarif 
edemem. Çocuklarım bana kızıyorlar “Bu kadar Rexroth’cu olma!” 
diye. Milyonlarca ürün aldım, sattım, kullandım, bir tanesi mi 
arızalı çıkmaz. İnsan yapıyor bunu. Bunca yıldır bir tane hatalı, 
yanlış parça ben görmedim. Rexroth kullan kazanırsın. Herkes 
kazanır. İnanın! Öyle bir global firma ki ben bu aileye ait olmaktan 
çok memnunum. Ben bu yaşımda hala proje yapıyorum. Devreye 
almaya hala ben gidiyorum. O hareketi, sistemi izlemek istiyorum. 
İşimden acayip keyif alıyorum. 

Ben şanslı bir dönem yaşadım. Çok iyi bir ekiple çalıştım. Benim 
bütün hayallerim gerçek oldu. En büyük dileğim Rexroth’un 
Türkiye’de teknolojik yatırım yapmasıydı. Bursa’daki fabrika ile 
bu dileğim de gerçek oldu. Bu yatırımların devamını görmek çok 
güzel olacak.

Bosch Rexroth Türkiye, 15 ülkenin bulunduğu Türkiye ve Orta 
Doğu Bölgesi’nin merkezi oldu. Bosch Rexroth Türkiye Genel 
Müdürü olarak görev yapan Servet Akkaynak da 1 Ekim tarihi 
itibarıyla Türkiye ve Ortadoğu Genel Müdürü olarak atandı. Bosch 
Rexroth Türkiye, 1 Ekim 2016 tarihi itibarıyla aralarında İran, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Afganistan, Bahreyn, Irak, Ürdün, Ku-
veyt, Lübnan, Umman, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Suriye 
ve Yemen’in de olduğu 15 ülkenin merkezi haline geldi. Aralık 
2011’den bu yana Bosch Rexroth Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Genel Müdürlüğü görevini yürüten Servet Akkaynak da aynı tarih 
itibarıyla Ortadoğu Genel Müdürlüğünü de üstlenmiş oldu. 

Bosch Rexroth Türkiye’nin yarım asra yakın süredir kazandığı 
uzmanlık ve deneyim, 1.000’i aşkın kalifiye çalışanıyla Türk sanay-
icisinin güvendiği iş ortağı olarak son yıllarda yakaladığı bölgesel 
başarı bu kararın alınmasında etkili oldu. 
Akkaynak: “Bölgedeki sanayicinin güvenilir iş ortağı olmayı 
sürdüreceğiz.”

Bosch Rexroth Türkiye ve Ortadoğu Genel Müdürü Servet Ak-
kaynak, “1970’li yıllarda sadece 5 kişiyle başlayan hikâyemiz, 
bugün Türkiye’nin Ortadoğu’daki 15 ülkenin merkezi olmasıyla 
büyüyerek devam ediyor. Tüm bölge sanayicisini anlayan ve tüm 
ihtiyaçlarını hızla karşılayan güvenilir iş ortağı olmaya devam 
edeceğiz.” dedi.

Bosch Rexroth Türkiye  Ortadoğu’da 
15 ülkenin merkezi oldu
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1998 yılında faaliyetlerine başlayan Bosch Rexroth’un ana 
bayilerinden Rota Teknik A.Ş., kuruluşundan bu yana yer aldığı 
İstanbul Karaköy’deki merkez binasına ilave olarak geçtiğimiz yıl 
Ağustos ayında Anadolu yakasında, Dudullu Şube’sinin açılışını 
gerçekleştirdi. 1.250 metre kare kapalı alanda depolama ve satış 
hizmeti de sunabilen bu yeni şube ve imalat alanı ile birlikte 
toplamda 3 ayrı yerleşkede Rota Teknik, müşterilerine Hidrolik-
Pnömatik ve Kontrol Sistemleri konusunda hizmet veriyor. 
63 kişilik uzman kadrosuna ulaşan Rota Teknik, Mühendislik, 
Taahhüt ve İmalat, Temsilcilik, Eğitim ve Danışmanlık ile Toptan 

ve Perakende Malzeme Satışı konularında hizmet veriyor. Hidrolik 
ve pnömatik içeren tüm alanların yanı sıra komple ‘’anahtar 
teslimi‘’ makina/aparat ve test sistemleri ile özel ölçü ve 
uygulamalar için hidrolik ve pnömatik silindirler ve hidrolik güç 
ünitesi üretimini gerçekleştiriyor. Ağır Sanayi, makina imalat, 
demir-çelik ve otomotiv gibi sektörler başta olmak üzere birçok 
sektöre özel çözümler sunan Rota Teknik A.Ş. yeni yerinde 
de geleceğe dönük, tüm taleplere cevap verecek projeleri 
gerçekleştirmeye devam edecektir. 

Rota Teknik A.Ş.’nin Anadolu Yakası
hizmet binası açıldı.

Bosch Türkiye’nin bu yıl ikinci kez düzenlediği ve mühendislik 
öğrencilerine şirketin tüm süreçlerini yerinde izleme imkânı su-
nan Bosch Talent Camp-From Campus to Camp etkinliği, farklı 
üniversitelerden gelen 5 mühendislik öğrencisinin katılımıyla 
gerçekleşti. Öğrenciler, Bosch’un Manisa ve Bursa’daki 
fabrikalarını ziyaret ederek,  mühendislik süreçlerini yerin-
de gözlemleme fırsatı buldu. ‘Bosch Türkiye Kâşifleri’ olarak 
adlandırılan öğrenciler, 4 gün boyunca üretimden Ar-Ge'ye, kari-
yer gelişiminden pazarlama ve marka iletişimine kadar pek çok 
süreci yakından gördü.

Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young ile de bir araya 
gelen öğrenciler, kendisine, farklı konularda sorular yöneltti 
ve tecrübelerini birebir dinleme fırsatı buldular. Geleceğin mü-

hendisleriyle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten 
Steven Young şunları söyledi:

“Genç yeteneklerle olan etkileşimimiz ve iletişimimize büyük 
önem veriyoruz. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Bosch Talent 
Camp’i de bu anlamda çok önemsiyoruz. Bu etkinlik, Bosch’un po-
tansiyel çalışanları olan geleceğin mühendislerine hem şirketimizi 
daha yakından tanıtmayı hem de kafalarında oluşan sorulara bi-
rebir konunun deneyimli isimleri tarafından cevaplar verilmesini 
amaçlıyor. Bosch’un kapıları üniversite öğrencilerine sonuna ka-
dar açık. Bu sayede birkaç günlüğüne de olsa iş dünyasını solu-
ma, deneyimleme şansı buluyorlar. Bosch Talent Camp’i gelecek 
yıllarda da sürdüreceğiz ve daha çok öğrenciyi Bosch dünyasını 
keşfe davet edeceğiz.”

‘Bosch Türkiye Kâşifleri’
bu yıl da Bosch Türkiye’yi keşfetti!
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NASA tarafından Jüpiter’in sırlarını araştırmak üzere gönderi-
len Juno adlı uzay aracını gözleyen yer istasyonlarında, Bosch 
Rexroth’un hidrolik teknolojisi kullanıldı. Türk mühendislerden 
oluşan 4 kişilik ekip, 17 adet özel hidrolik motoru Bursa’da bulu-
nan Bosch Rexroth Fabrikasında üretti.

Önümüzdeki 20 ay boyunca Jüpiter hakkındaki sırları araştır-
makla görevli Juno adlı uzay aracı ile kesintisiz iletişim, NASA’nın 
Derin Uzay Ağında (DSN) yer alan yer istasyonları tarafından 
sağlanacak. Üç adet 70 metrelik parabolik anten, Juno’dan veri ve 
görüntü almak ve kontrol komutları göndermek üzere dünyanın 
çevresindeki stratejik noktalara yerleştirildi. 

Bu antenlerin hassas konumlanması ise Bosch Rexroth’un 
Türkiye’de ürettiği yüksek performanslı hidrolik motorları ile 
sağlanıyor. 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.

Tamamı Türk mühendislerinin eseri olan motorlar Bursa’da 
üretildi.
Söz konusu 17 motorun, tamamı Türk mühendislerden oluşan 
4 kişilik ekip tarafından Bursa’da bulunan Bosch Rexroth 
Fabrikasında üretildiğini açıkladı. Projede çalışan ekip, her bir 
parçayı tek tek özel ölçümlerden ve işlemlerden geçirdi. Daha 
önce ana fabrika Elchingen tarafından gönderilen bu üniteleri, ilk 
defa Bursa Fabrikasında üreterek Amerika’ya sevk edildi.  

Bosch Rexroth Bursa teknolojisi 
NASA’ya kadar uzandı.
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Kullanıcı kraldır! 
Makine ve fabrika mühendisliği alanlarında, kullanıcıların ürünleri ve bu ürünlerin üreticilerini 

deneyimleme şekli, özellikle de ürünlerin teknik detayları bir hayli benzer olduğunda önemli 

bir fark yaratır. Başarıya giden yolda müşterilerde coşku uyandırma esastır!

“Müşteri Kraldır” sözünün anlamı giderek daha da kapsamlı bir 
hal alıyor. Müşteri, bir kullanıcı olarak, artık yalnızca memnun 
kalmakla tatmin olmuyor. Beklentilerinin ve ihtiyaçlarının 
anlaşılmasını istiyor. Şaşırtılmak istiyor. Bu beklentiler de 
makinenin salt işlevselliğini aşıyor. Müşteri memnuniyeti geçmişte 
kaldı. Artık müşteri heyecanı, başarıda belirleyici bir faktör haline 
geliyor. Şirketler de “Kullanıcı Deneyimi” (UX) yaklaşımı ile bu 
heyecanı yaratmanın peşinden gidiyorlar. UX yaklaşımının temeli, 
cihazın kullanılması sayesinde ortaya çıkan olumlu deneyimleri 

sistematik olarak ürünün kendisine uyguluyor. Bunlar da 
güvenlik, yetkinlik, popülerlik ya da kişisel tatmin gibi insanların 
temel ihtiyaçlarına hitap ediyor. Kullanıcı, satıcı ile birlikte 
temas noktalarından geçerek hedefe vardığı sözde bir “müşteri 
seyahatine” çıkıyor. Buradaki bütünsel gözlemde yalnızca bir 
ürünün salt işlevselliği bulunmakla kalmıyor; söz konusu gözlem 
aynı zamanda ürün bilgisi kanallarını, satın alma deneyimini ve 
satış sonrası desteğini de göz önünde bulunduruyor.
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Günümüzde endüstri de bu yaklaşımın farkına varıyor. Makine 
üreticileri büyük bir ilgi gösteriyor. UX’in harika bir rekabet 
avantajı olabileceğinin farkına varanların sayısı giderek artıyor. 
Kendi şirketini rekabetten ayrıştırmak, bunu da temelde sunulan 
teknoloji bazında yapmak, sektörün liderleri için giderek daha 
da zorlaşıyor. Endüstriyel tasarımın önemi ise giderek daha da 
artıyor; bu da kullanıcı için değer kazandırıyor.

Tüketici sektöründe kullanıcı, müşteri ve alıcı aynı kişidir ve bu 
bir kuraldır. B2B sektöründe ise şirketlerin yalnızca birkaç ürüne 
yönelik olarak son kullanıcılarla doğrudan iletişimi olduğu için, 
durum o kadar da basit değil. Makine mühendisliği alanında da 
bileşenleri sistemlere entegre etmesi gereken ya da kendi kontrol 
elemanlarını programlaması gereken kullanıcılar mevcut. Ancak 
bu bireyler, genellikle satın alma kararına yönelik olarak yalnızca 
dolaylı etki uyguluyor. Genellikle kullanıcıyla değil, satın alma 
sorumlusuyla muhatap oluyoruz. Ayrıca B2B ürünlerinin aynı 
zamanda belirli ihtiyaçlara hitap etmesi de gerekiyor. İlgi çekici 
bir biçimde tasarlanmış bir bileşen alırsanız, bu bileşenin işlevsel 
kalitesinin yüksek olduğunu düşünmeye meyilli hale gelirsiniz. 

Teknik ve kullanıcı kaynaklı yenilikler arasında etkili bir 
bağlantı kurma süreci, teknoloji odaklı şirketlerin genel olarak 

karşı karşıya kaldığı bir zorluk. Kullanıcılara sorarsanız, size 
verecekleri yanıt yalnızca günümüzdeki makinelerle ilgili 
tecrübeleri olur ancak geleceğe yönelik doğrudan bir öneride 
bulunmazlar. Dolayısıyla kullanıcı kaynaklı yenilikler için 
girdi almak zor bir iş. Sistematik bir yaklaşım izlemek için 
mühendislerden, bilgisayar uzmanlarından, ekonomistlerden, 
tasarımcılardan ve psikologlardan oluşan disiplinler arası 
ekiplerin kullanılması gerekiyor. Başlangıç noktaları ise kullanıcı 
anketleri ve uygulama sırasında yapılan gözlemler. Her ikisinin 
de amacı ürünlerin kullanıldığı bağlamları anlamak: Peki kim bu 
kullanıcılar? Bu kullanıcıların görevleri ve hedefleri neler? İşlerini 
hangi ortamda yapıyorlar? İşte söz konusu temel gereklilikler, 
bu bilgilerden alınıyor. Daha sonra bunlar konseptlere uyarlanıp 
değerlendirilmek amacıyla olarak kullanıcıların hizmetine 
sunulan prototipler şeklinde hazırlanıyor.

Bosch Rexroth da UX ile ilgili projeler üretiyor. Kullanıcı 
deneyimine göre tasarlanan ve elektro-hidrolik bir bağlantı 
kontrolü sağlayan bir proje, Hindistan’da başarılı bir şekilde 
uygulandı bile. IndraWorks yazılım mühendisliği aracının daha da 
kullanıcı dostu bir şekilde geliştirilmesine yönelik proje de dâhil 
olmak üzere, diğer birçok proje şu anda takip ediliyor. 

IndraWorks yazılım mühendisliği aracının geliştirilmesinde 
ilk aşamada, birçok farklı sektördeki kullanıcılarla kapsamlı 
anketler yapıldı; bunların arasında programcılar, tesisatçılar, 
operatörler ve servis mühendisleri bulunuyordu. Bu kişilerin 
her birinin mühendislik yazılımından beklediği şeyler 
farklıydı. İkinci aşamada ise, uygulamadan bir örnek alındı ve 
operatörlerin nasıl çalıştığını görmek için kullanıcı ara yüzü 
gözlemlendi. Bu da doğrudan geri bildirim alınmasını sağlıyor. 
Bu araştırmalarda ortaya çıkan temel sorun, bazen makinede 
ve servis bilgisayarında farklı yazılım güncellemelerinin olması 
ve teknisyenin bu durumu nasıl ele alacağını bilememesiydi. 
Sonuç olarak her şey bir arada ele alındığında, projenin asıl 
odak noktasının hem verilerin hem de sistemin şeffaflığını 
artırması gerektiği olduğu ortaya çıktı. Ekip birlikte çalışarak 
temel bir konsept geliştirdi ve bunu da çok erken bir aşamada 
değerlendirmeleri için kullanıcılara sundu. Bu aşamada kağıt 
prototipleri kullanıldı. Daha sonrasında ise, sonuçlar detaylı bir 
projenin parçası haline geldi. Bir kullanıcı ara yüzü prototipi, 
bu temele dayanılarak oluşturuldu. Sonrasında yapılan 
değerlendirmede, kullanıcılar bu yeni kontrol konseptini 
etkileşimli olarak deneyebildi. Son olarak, yazılım geliştirme 
bölümü, optimize edilmiş bu sistemi gerçek hayat yazılım 
aracına dönüştürdü. Düzenli bir kontrol ara yüzü kullanarak 
hem artırılmış işlevselliğe sahip şeffaf veri karşılaştırmaları, hem 
de optimize edilmiş işlemler artık mümkün. 
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İster bir üretici, ister bir tedarikçi, ekipman operatörü ya da 
fabrika entegratörü olun, Endüstri 4.0’ın sunduğu daha iyi 
kaynak kullanımı, daha yüksek verimlilik, bireysellik ve karlılık 
gibi avantajlarını yaşamanız için birtakım çözümler gerekiyor. 
İşte Bosch Rexroth bunun için gerekli disiplinler arası ürün ve 
hizmet portföyünü kullanıcılara sunuyor. Tüm ürün ve hizmetler 
açık, uluslararası olarak tanınmış standartları baz alıyor. Diğer 
ürünlerle dağınık bir otonomi ile ağ kurmak üzere tasarlanıyor. 
Verilerin kurumsal yapı boyunca serbestçe dolaşmasına olanak 

tanır. Açık Kaynak Mühendisliği portföyü, otomasyon ile IT 
dünyası arasında köprü kurarken, diğer yandan da makine 
üreticilerine yeni bir özgürlük düzeyi sunuyor. Açık Çekirdek 
Mühendisliği, gerçek zamanlı içerik entegrasyonuyla birlikte 
çekirdek işleve doğrudan erişim ve bağımsız OEM çözümlerinin 
gerçekleştirilmesini sağlıyor. Üretim hattı operatörlerinin, otonom 
teknolojiden (RFID etiketleri gibi) en iyi şekilde yararlanmasını 
sağlarken, iş istasyonları ve modüller, müşterinin veya ürünün 
özel ihtiyaçlarına göre uyarlanabiliyor.

Akıllı teknolojilerle 
Endüstri 4.0

Açık Kaynak Mühendisliği (OCE) 

Bosch Rexroth, fabrikalardaki imalat hatları veya makinelerin 
kontrolünde kullanılan,  insan gücünü neredeyse yarıya 
indirebilen PLC (Programlanabilir Mantıksal Denetleyici) 
teknolojisi ile IT (Bilişim Teknolojileri) dünyasını birbirine 
bağlıyor. Şirketin Açık Kaynak Mühendisliği (Open Core 
Engineering – OCE) yazılımı ile yazılım mühendisliğindeki 
sınırları ortadan kaldırılıyor. Açık kaynak ara yüzü ilk 
kez, değişkenleri yapılandırmak ve PLC fonksiyonlarını 
gerçekleştirmek için makine üreticilerinin kontrol sistemlerinin 
çekirdeğine erişmesini sağlıyor. Kullanıcılar, geliştirilen Açık 
Kaynak Mühendisliği (OCE) ile kontrol programından bağımsız 
olarak gerçek zamanlı uygulamalara özel fonksiyonları işleme 
alabiliyor, ayrıca kendi yazılımlarını geliştirerek uygulamaları 
çalıştırabiliyor.

drive&control
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IndraMotion MLC otomasyon çözümleri
IndraMotion MLC, tüm kontrol görevleri için hareket, robotik ve logic kontrolü bir 
araya getiren bir otomasyon çözümüdür. Makine kontrol ve hareket yönetimi için 
kullanıcılara denetim özgürlüğü sağlayan IndraMotion MLC teknolojisi, ethernet bazlı 
bir endüstriyel ağ sistemi (sercos, ethernet OP, Profinet) sunuyor. IP iletişimi içeren 
sistem ayrıca makineler arası iletişim M2M için entegre bir OPC-UA sunucusuna sahip 
bulunuyor.

RFID ID 200
Bosch’un üretim hattındaki her bir parça üzerinde bulunan kimlik teknolojisi RFID 
(Radyo Frekans Kimlik Belirleme) etiketiyle ürünün hangi şartlarda ve ne şekilde 
bir araya getirileceğini istasyonlara aktarıyor. RFID ID 200 çözümleri, Endüstri 
4.0’ın uygulanması konusunda önemli kolaylıklar sağlıyor. Çözümlerle, antenler, üst 
kontrol sistemine, Ethernet veya PROFIBUS DP ara yüzlerine sahip iletişim modelleri 
aracılığıyla entegre edilebiliyor.

IndraDrive Mi teknolojisi
Bosch Rexroth’un yeni IndraDrive Mi teknolojisi, diğer sürücü sistemlerinden farklı 
olarak bireysel koşullara uyarlanabiliyor. IndraDrive Mi, elektronikleri ve motoru, tek 
bir üniteye entegre ediyor. Sürücü elektronik aksamlarına duyulan ihtiyacı ortadan 
kaldırıyor ve bileşenleri birbirine bağlamak için gereken kablo miktarını %90 oranında 
azaltabiliyor.

Endüstri 4.0’ın altyapısı Nexo sıkıcılarda
Tüm kontrol sistemi somun sıkma makinesinin içinde olmasına olanak sağlayan 
Nexo sıkıcılar, Endüstri 4,0 teknolojisinin uygulanmasını mümkün hale getiriyor. 
Entegre kontrol sistemleri böylece, kablosuz çalışma özelliğine sahip somun sıkma 
makinelerinin, kurumsal ağınızda herhangi bir ilave donanım gerekmeden diğer 
sistemlere direk olarak bağlanmasını sağlıyor.

PRC7300 kaynak kontrolü 
Rexroth’un yeni kaynak kontrol cihazı PRC7300 ile çelikten alüminyuma kadar her tür-
lü sac kalınlığı kombinasyonunda kaynak işlemleri yapılırken maksimum kalite 
sağlanıyor. Kullanıcılar, artan kullanılabilirlikten ve enerji verimliliğinden faydalanır-
ken maliyet tasarrufu da sağlıyor. Cihaz, çok sayıda ara yüz ile kontrol cihazı gelecek 
nesil üretim ortamı ağlarına entegre edilebiliyor.

Entegre eksek kontrol cihazı - IAC 
IAC Çoklu Ethernet, hidrolik sürücüler için bir OBE regülatör platformudur. Optimize 
edilmiş hidrolik kontrol mühendisliği için basamaklı bir hidrolik dişli regülatörü içerir.

Hidrolik Hareket Kontrolü - HMC
Yeni HMC hareket kontrolörü, entegre bir eksen kontrolörüne ve IEC61131-3 PLC 
işlevselliğine sahip bir dijital kontrol birimidir.
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Güvenli köprüler için 
güvenilir ortaklık
2015 yılında Neta Boru Tesislerindeki 1500 ton Roller Pres’in modernizasyon işini üstlenen 

Bosch Rexroth Ana Bayisi Rota Teknik sayesinde Yavuz Sultan Selim Köprüsünde kullanılan 

boyuna mukavemet elemanlarının hassas büküm işi başarıyla tamamlandı.   

Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamındaki 3. Boğaz Köprüsü 
(Yavuz Sultan Selim Köprüsü)’nün çelik tabliyelerinin üretimini 
üstlenen Gemak Grubu, Hyundai Grubu’nun alt taşeronu olarak 
3 farklı tesiste toplamda 47 bin ton ağırlığındaki 59 adet çelik 
tabliyelerinin üretimini üstlendi. Saclar NETA’da CNC kesim 
ve ön imalatları yapıldıktan sonra tırlarla TGE Tersanesi’ne 
gönderilerek panel haline getiriliyor. Tabliyenin son hali Gemak 
Altınova Tersanesi’nde gerçekleşiyor. Burada projeye özel 
oluşturulan jigler üzerinde ortalama ağırlığı 830 ton olan tabliye-
ler oluşturuluyor. Taşıma kapasitesi 1280 ton olan 36 akslı 
SPMT’ler ile yine Gemak tarafından inşa edilmiş olan NETA 
gemisine yüklenerek köprü montaj sahasında teslimat işlemi 
yapılıyor. Bu üretim sürecinde de Bosch Rexroth Ana Bayilerinden 
Rota Teknik, projede kullanılan Roller Preslerin modernizasyon 
işini üstlenerek hassas ve sağlam üretimin gerçekleşmesini 
sağladı.  

Roller Presler, alt bölümde elektrik motoru tahrikli iki adet 
merdane ve üst bölümde tahriksiz bir adet merdane vasıtasıyla 
çeşitli bükümleri yapabilme yeteneğine sahip olan büyük 
boyutlu preslerdir. Aynı zamanda alt bölümdeki tahrikli motorlar 
kilitlenip, sisteme erkek-dişi kalıplar akuple edildiğinde prese 
abkant özelliği de kazandırılabilmektedir. Bu projede, hidrolik ve 
elektrik modernizasyonu, istenen amaçlara göre ilk kez yapılan 

presin uzunluğu 14 metre olup, 1500 ton-f presleme kuvvetine 
sahiptir. 

3. Boğaz Köprüsü olarak adlandırılan “Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü”nün inşaatında tabliyeler için gerekli olan hassasiyet 
düşey eksende, büküm için girilen komut strok değerine ± 20 
mikron olarak gerçekleştirilmesi talep edilmiş, ancak mevcut 
presin hidrolik ve elektrik kontrol ekipmanları bu hassasiyeti 
sağlamak için başlangıçta yetersiz kalmıştır.  Rota Teknik 
tarafından gerçekleştirilen bu modernizasyon işiyle 1969 
üretimi olan presin tüm hidrolik ve elektrik sistemi tamamen 
soyularak son teknoloji yeni ürünlerle donatılmış ve devreye 
alma sonucunda uzak ve yakın kolonların pozisyonlanmasında ± 6 
mikron hassasiyete başarıyla ulaşılmıştır. Bu hassasiyeti sağlamak 
için SSI ara birimli pozisyon sensörleri ve çift eksen için özel olarak 
tasarlanmış Rexroth kontrolörler ile servo karakteristikli oransal 
valfler kullanılmıştır. Ayrıca eski sabit deplasmanlı pompalar 
A4VSO serisi değişken deplasmanlı pompalarla değiştirilmiştir.

Kullanılan Servo karakteristikli oransal valfler pozisyon kontrolü 
için kilit önem taşımışlardır. Projede her iki kolon silindiri için ayrı 
iki oransal valf ile etkin kontrol sağlanmıştır. Bu valfler ± 10 V. sin-
yal ile çalışmakta olup % 0,1 den küçük histerisise sahiptir.
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İletişim: Can Şahin,  Rota Teknik,  

Tel.: 0212 292 53 25, cansahin@rotateknik.com.tr

Rexroth oransal valf sürgüsündeki pozisyon sensörü sayesinde 
(LVDT tip) valf kendi içerisinde kapalı çevrim kontrol yaparak 
hassas akış kontrolü sağlamaktadır. Ancak bu kontrol presin talep 
edilen hassasiyeti için yeterli değildir. Bunun için valfin, presin 
gövdesine akuple edilen pozisyon sensörü ile haberleşip, hassas 
sürgü konumu ayarını iş çevrimi boyunca sürekli yapması ger-
ekmektedir. Bu kontrol, yüksek hızlı haberleşme protokollerini 
gerektirmekte ve standart endüstriyel uygulamalarda kullanılan 
geleneksel PLC modülleri bile bu hızları karşılayamamaktadırlar. 
Özellikle kuvvet ve pozisyon kontrolü ya da eksen senkronizas-
yonu için özel olarak tasarlanan kontrolörler mevcut olup, bu pro-
jede SSI arabirimli, Profibus haberleşme sistemini kullanan ve çift 
eksen kontrolü için özel olarak tasarlanmış Rexroth HNC serisi bir 
kontrolör kullanılmıştır. 

Bu projede olduğu gibi ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olduğu 
büyük çaplı makinaların kontrol sisteminde yapılacak olan 
iyileştirmelerin işletmeye geri dönüşü çok hızlı olmaktadır. Özel-
likle mekanik sistemde çok büyük bir sorun yoksa hidrolik ve 
elektrik sistem modernizasyonları enerji tasarrufu, ilk yatırım 
maliyetlerinin düşürülmesi, hassasiyette artış gibi birçok fayda 
sunmaktadır. Ayrıca, oransal/servo uygulamalarla yapılan bu 
iyileştirmeler üretim verimliliği açısından çok faydalı sonuçlar 
yaratmaktadır. Bu tarz bir modernizasyon söz konusu olduğunda 
başlangıçta ve öncelikle mevcut hidrolik, mekanik ve elektrik 
sisteminin çok iyi gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bahsi 
geçen üç disiplinin koordineli bir şekilde çalışması çok daha iyi 
sonuçların elde edilmesine yardımcı olacağı da açıktır. Bu projede 
bu koordinasyon başarıyla kurulmuş ve beklenenin de ötesinde 
bir hassasiyete ulaşılmıştır.

p Presin genel görünüşü

p Yeni pompa A4VSO

p Yeni oransal valf bloğu p Yeni kontrol panosu

p Yazılım ara yüzü

p Eski hidrolik pompa, valf bloğu, elektrik kumanda panosu
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Hızla gelişen otomotiv sektöründe varlık gösterebilme serüveni, 
iyi bir motor teknolojisiyle birlikte, hiç şüphesiz yenilikçi tasarım 
anlayışını da beraberinde getiriyor. Artık markalar ergonomik 
tasarımlarla dikkatleri üzerine çekerek tercih edilirliklerini 
artırıyorlar. 

Buna bağlı olarak sürekli dinamiklik ve çeşitliliğin olduğu üretim 
hatlarında, hassas yüzey gereksinimleri ortaya çıkarıyor. Bu da 
prosesi olabildiğince kısaltarak, maksimum kaliteyi hedefleyen, 
yeni progresif kalıpların çalışabileceği hassas kontrol edilebilen 
pres ihtiyaçlarını doğuruyor. 

Çeşitli kontrol teknolojileri ve tahrik yöntemlerinin tercih edildiği 
sıcak ve soğuk form preslerinden çıkan parçalar, toplam kalitenin 
en belirleyici unsurlarındandır. Dolayısıyla iyi bir ürün için yüksek 
kontrol edilebilirlik ve ölçü hassasiyeti bu preslerde aranan en 
temel özelliklerdir.

İşte tam bu noktada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki pres 
imalatçıları için de vazgeçilmez bir çözüm ortağı olan Rexroth 
HNC eksen kontrolörünün uygulama ve entegrasyonu, Konya 
Bölgesi’nde Simya Hidrolik tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Biri diğerine referans olan ve sayıları giderek artan bu projelerin 
sonucu olarak, pres üreticilerimiz inovatif çözümleri ile, Alman 
Otomotiv devlerine parça üreten büyük ölçekteki imalatçıların, 
pres tedarikçileri olarak pazardaki yerlerini perçinlemişlerdir.

Sıvama preslerinde 
hidrolik eksen kontrolü

Otomotiv için bir pres uygulaması
Simya Hidrolik tarafından gerçekleştirilen projelerden biri de 
Mercedes Benz’in ana parça tedarikçisi bir firma için üretilmiş, 
Almanya’da kurulumu ve devreye alması tamamlanmış olan 
1200 ton koç tabla kuvveti ve 600 ton pot tabla kuvvetine sahip 
form verme, derin çekme ve kesme presidir. Yaklaşık 1500 
mm x 3000 mm tabla ölçülerine sahip olan bu pres de iki eksen 
için HNC kontrolör uygulaması ile yüksek konum ve paralellik 
hassasiyetlerinde gerçekleştirilmiştir.   

Hidrolik sistemi, eksen kontrol altyapısı ve elektrik otomasyon 
algortiması Bosch Rexroth ürünleri ile tamamen Simya Hidrolik 
mühendislik ekibi tarafından projelendirilmiş olan presin 1100 lt/
dk’lık debi gereksinimi 3 adet A4VSO250DFE1 elektronik kontrollü 
değişken debili güç regülasyonlu pompa ile sağlanmıştır. Basınç ve 
debilerin bu pompalar üzerinde oransal olarak kontrol edilebildiği 
pres de 480 mm/sn hızlı iniş, 35 mm/sn presleme ve 600 mm/sn geri 
pozisyonlama hızlarında çalışılmış, iki eksen arasında 30 mikron 
paralellik hassasiyeti sağlanmıştır. Konum bilgisinin SSI çıkışlı ve 
gövde üzerine titreşim ve darbelerden etkilenmeyecek şekilde 
silindir içine yerleştirilen lineer cetvellerden alındığı presin her 
defasında yeniden konumlanabilme hassasiyeti ise 0,1 mm’dir. 
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İletişim: İsmail Şahin,  Simya Hidrolik,  

Tel.: 0332 346 45 55, ismailsahin@simyahidrolik.com

HNC100–3X
Hassas pozisyonlama söz konusu olduğunda, çoğunlukla akla 
bir servo motor uygulaması gelir. Fakat büyük kuvvetlere ihtiyaç 
duyulduğunda hidrolik sistemler daha ekonomik ve efektif 
çözümler elde etmemize olanak sağlar. HNC100-3X, zorlu hidrolik 
uygulamalarda kontrolör olarak devreye girer.

Kompakt, modüler ve bus haberleşmelerine sahip kapalı çevrim 
kontrolörü, parametrelendirme ve NC komut dizinleriyle birlikte 
programlama esnekliği sunar. Kompakt bir yapıya sahip olan 
kontrolör, eksen sayısı arttığında bile yapı olarak küçük boyutlarını 
koruyarak montajın kolay yapılmasına ve elektrik panosu içerisinde 
yerden tasarruf etmenizi sağlar.

Rexroth tarafından geliştirilen hidrolik eksen kontrolörü, tek bir 
birim içerisinde 4 hidrolik eksen kontrolü yapabilir. 4 Eksen ayrı 
ayrı programlanabildiği gibi istenilen tüm kombinasyonlarda 
senkron hareket ettirme olanağı da vardır. Gerçek bir hidrolik 
eksen senkronizasyonu sağlayan HNC100-3X, eksen başına 
0,5 ms’lik bir tarama süresiyle, önemli ölçüde geliştirilmiş bir 
denetleyici performansı sunmaktadır. Mekanik ve hidrolik pro-
jeye bağlı olarak 0,1 mm hassasiyetle pozisyonlama yapmak 
mümkündür. Açık ve kapalı çevrim kontrol özelliklerinin yanında, 
hidrolik eksen kontrolü için tasarlanmış parametrik yapı sayesinde 
en iyi performansı elde etmemize yardımcı olur. WinPED yazılımıyla 
HNC100 kolay bir şekilde programlanabilir. Seri haberleşme portu 
veya opsiyon olarak sunulan Ethernet portu sayesinde cihaz ile PC 
arasındaki haberleşme kolaylıkla sağlanır.

Yukarıda belirtilen ulaşılması çok da kolay olmayan teknik 
spektler 4 eksene kadar kontrol sağlayabilen HNC’nin her bir 
eksenden gelen konum veya basınç bilgilerini 0,5 ms gibi kısa 
bir sürede tarayıp birbiriyle haberleştirebilme özelliği ile elde 
edilmiştir.

Her iki eksenin birbirinden bağımsız servo bobinli oransal yön 
kontrol valfleri ile kontrol edildiği sistem, CE gereksinimlerini 
karşılayacak şekilde, valflerin pozisyon bilgisinin sürekli olarak 
izlenebilirliği sağlanarak tasarlanmıştır. 

Sercos interface modülüyle closed-loop olarak kontrol 
edilen valflerin curve fonksiyonu ile karekteristik eğrilerinin 
tanımlanarak en optimize ve hassas şekilde çalıştırılarak komut 
değişikliklerinin milisaniye mertebesinde kısa sürelerde, ancak 
ayarlanabilen aralıklarda kompanze edilerek uygulanmasıyla 
sağlanan konfor, yine HNC’nin prese katmış olduğu 
ayrıcalıklardandır.

Yaklaşık 30 ton ağırlığında olan hareketli koç tabla, hidromekanik 
kilit ile olağan dışı çalışma koşulları, arıza ve bakım durumlarında 
emniyet altına alınmıştır.  Gerektiğinde kalıcı deformasyonun 
sağlanması için beklenmek durumunda olan proseslerde istenilen 
kuvvet aralıklarında yükte bekleme özelliğine sahiptir. İş harici 
ölü zamanın en aza indirgenerek efektif bir imalatın planlandığı 
presin basıncı oransal olarak ayarlanabilen pot tablasının 
hareketi ise rejeneratif olarak tasarlanmıştır. Kesme işlemleri 
için tasarlanmış olan özel şok absorberların basınları da, kesim 
yapılacak malzemenin özelliğine göre oransal olarak değişken 
basınç değerlerine set edilebilmektedir.

Hassas kontrol elemanlarından oluşturulan hidrolik güç ünitesi, 
üzerinde bulunan yağ şartlandırma, filtreleme ve emniyet 
ekipmanları ile planlı duruşların haricinde sürekli çalışabilmesi 
için gereken tüm aksesuarlara sahiptir.



1987 yılında AL-ÇELİK Mühendislik çelik malzeme ticareti, 
ısıl işlem ve serbest dövme yapmak üzere kurulmuş ve serbest 
dövme üretimleri ve ısıl işlem imkanlarıyla özellikle ağır makine 
sanayisine yönelik makine imalatı, gemi inşaatı, termik santraller, 
hidrolik santraller, barajlar, haddehanelere yönelik makine imalatı 

yapan bir firmadır. AL-ÇELİK firmasına revizyon kapsamında 
2000 Ton- 40 vuruş/dk. yapabilen dövme presinin hidrolik güç 
ünitesi ve elektronik kontrol sistemi ve yazılımı anahtar teslim 
olarak Bosch Rexroth ürünleri ve Hidropar İzmir mühendisliği ile 
verilmiştir.
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Dövme preslerin 
hassas kontrolü 

Al-Çelik Mühendislik ve Hidropar 

İzmir ortak çalışması ile dövme 

preslerinin daha hassas kontrol 

edilmesi ile birlikte yüzeyi düzgün ve 

mukavemeti yüksek kaliteli dövme 

malzeme imalatı ve ihracatı arttı. 



t Indraworks ve Codesys tabanlı 
yazılımlar kullanılmıştır.
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En bilinen anlatımıyla dövme, metallerin belli bir forma göre 
şekillendirilmesi, pres veya vurmalı çekiç ile biçimlendirilmesi 
işlemine verilen adıdır. Serbest dövme olarak adlandırılan 
dövme işleminde, dövülecek malzeme presin alt yatağına, 
tablasına sıcak olarak yerleştirilir ve presin ezme kafasındaki 
uygun kalıpla serbest olarak şekillendirilir.

Dövülecek malzemenin boyutları istenen ölçüye kadar ezilerek, 
çevrilerek ve uzatılarak dövülür. Bu sayede; ısıtılmış malzemenin, 
kontrollü bir şekilde dövülerek işlenmesi sonucunda homojen 
tane büyüklükleri ve akması sağlanır. Dövme sonucunda diğer 
hiçbir işlemde görülemeyecek bir tanecik homojenliği sağlanır. 
Bunun sonucunda malzemenin daha sonraki işlemlerinde (ısıl 
işlem, mekanik işleme, yük altında dayanım artması) özelikleri 
güçlenir ve kolaylaşır. Dövme işlemi sonucunda malzemelerin 
çentik mukavemetleri de bir hayli artar ve daha küçük çap ve 
kesitteki malzemelerle daha yüksek mukavemet değerleri elde 
edilir. Malzemeden ve mekanik işleme sürecinden tasarruf 
edilir. 

Hidrolik sistemde toplam kurulu güç 2x160kW (A4VSO 250 DFE1) 
ve 2x315 kW (A2FO500) olmak üzere 950kW’dır. Lojik kontroller 
olarak IndraControl L25 PLC kullanılarak, Indraworks ile Codesys 
tabanlı yazılım gerçekleştirilmiştir.

Elektronik basınç ve debi kontrollü pompa ve servo valf 
sayesinde operatörün yönettiği joystickten gelen sinyallere göre 
presin yukarı ve aşağı hareket hızları çok hassas ayarlanması 
sağlanmıştır. Hidrolik tahrik sistemleri için hareket lojik kontrol 
çözümü MLC-H modülü kullanılarak ve sercos haberleşme 
sayesinde SSI çıkışlı cetvelden hızlı veri okuma gerçekleştirilerek 
yüksek pres hızlarında dahi servo valfin kontrolü ile 1 mm’nin 
altında dövme hassasiyeti yakalanmıştır. Bu sayede dövme sonrası 
olabilecek mekanik işleme gerek kalmadan düzgün bir yuvarlama 
yüzeyi elde edilmiş ve ayrıca malzemeden de tasarruf edilmiştir.
Pompanın elektronik debi kontrollü olması sayesinde, debi 

ihtiyacı olmayan boştaki çalışmalarında, pompa debisi 10lt/
dk.‘lar mertebesine düşürülerek sistemin ısınması engellenmiş 
ve gürültü seviyesi aşağılara çekilmiştir. Ayrıca ön dolum tankının 
15 barlık bir dayanımı olması nedeniyle yukarı hareketlerde 
elektronik kontrol ile pompanın basınç limiti düşürülerek, ön 
dolum tankı ayrıca emniyete alınmıştır. 

15’ VEP50.4 TFT 1024x768 renkli dokunmatik ekran kullanılmış 
ve kullanıcı dostu bir ara yüz Winstudio ile tasarlanıp 
programlanmıştır. 

Bu proje ile yurt içinde ve yurt dışında aranan, tercih edilen; 
yüzeyi düzgün ve mukavemeti yüksek kaliteli dövme malzeme 
imalatı gerçekleştirilebilir olmuştur.

İletişim: Özgür Çelikdemir,  İzmir Hidropar,  

Tel.: 0232472 23 80, ozgur.celikdemir@hidropar.com.tr
t IndraControl L25



Türkiye’de son yıllarda ivme kazanan ambalaj sektörü, başta 
gıda olmak üzere ürünleri kaynağından tüketim noktasına kadar 
taşıyan, karmaşık bir dağıtım sisteminin temel unsurlarından biri 
olmuştur.
 
Yeni yasal düzenlemeler, gelişen teknoloji, insanların 
ihtiyaçlarının artması ve sürekli değişim içinde olan hayatımız, 
ambalaj sektörünün de gelişmesine neden olmaktadır. İçinde 
bulunduğumuz çağda, değişen tüketim alışkanlıklarımız, yaşlanan 
nüfusumuz ve küçülen ailelerimiz, büyükşehirlerde yaşayan 
bizlerin “ rahat ve hızlı yaşam” felsefesini benimsemesini, ambalaj 
sanayisinde ise sürekli gelişmeyi zorunlu kılmaktadır. Ambalaj 
sektöründe faaliyet gösteren profesyoneller de, çağımızın 
koşullarına ve tüketicilerin ihtiyaçlarının ne olacağını tespit 
etmeye odaklanmışlardır. 

Bu nedenle modern gıda paketleme sistemleri daha hafif, daha 
hızlı ve daha ekonomik ambalaja yöneliyor. Buna bağlı olarak 
ekonomik ve esnek üretim sağlayan ambalaj makineleri tercih 
ediliyor. 

Türkiye de ambalaj makinecileri sanayinin dünyadaki gelişimine 
paralel olarak, hedeflerini yükselterek bu hızlı değişime adapte 
olmaya çalışıyor. Ambalaj makinecilerinin sorunları da genel 
olarak tüm makine üreticileri ile benzerlik gösteriyor. Hizmet 
verdiği sektörlerde değişimin hızlı olması nedeniyle ambalaj 
makineleri üreticileri için müşteri beklentileri doğrultusunda 
yenilik sunabilmek daha fazla önem kazanıyor.

Sektörün lider firmalarından Rulosan Baskı San. Tic. A.Ş. 1986 
yılında kurulmuş ve ilaç, gıda ve diğer sektörler için ambalaj 
çözümleri üretmektedir.  Sürekli gelişen üretim süreçleri ve 
gelişmiş kontrol sistemleri gereksinimi noktasında Bosch Rexroth 
ana bayilerinden Servo Kontrol Ltd. Şti. ile yürütülen çözüm 
ortaklığı neticesinde daha hızlı, daha güvenilir ve daha kaliteli 
üretim ile verimliliği sağlamıştır.
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Ambalaj sektöründe ekonomik ve 
yüksek performanslı çözümler
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İletişim: Mehmet Akyüz,  Servo Kontrol, 

Tel.: 0212 320 30 80, mehmet.akyuz@servokontrol.com

Alüminyum folyo kapak kesme makinasında sürücü tabanlı 
IndraMotion MLD uygulaması 
3 servo eksen kapak kesme makinasında kontrol sistemi sürücü 
tabanlı IndraMotion MLD seçilmiştir. Bu sistem harici bir kontrolör 
gerektirmeksizin sürücüye entegre edilmiş PLC ile 10 eksene kadar 
kontrol sağlamaktadır. Uygulamada da kullanılan hızlı girişin 
(probe) 41 µs örnekleme süresi, 0.25 ms motion tarama süresi ile 
sınıfının en hızlı kontrol sistemlerinden biridir. Diğer eksenler ile 
Ethernet tabanlı, kısa tarama süresine sahip Sercos III haberleşme 
arayüzü ile senkronize hareketlerde maksimum verimlilik 
sağlamaktadır. 4 adet blok IO modülüne kadar genişletilebilir 
giriş/çıkış birimleri ile esnek çalışma imkânı sağlar. 

Uygulamada kullanılan servo sürme ekseni kalıp ekseni ile pozisyon 
senkronu çalışmaktadır, aynı zamanda renk fotoseli ile ürünlerin 
baskılarını anlık değerlendiren sürme ekseni mesafeyi kontrol 
etmektedir ve baskılı alüminyum folyo kesimlerinde ürün kalitesini 
artırmaktadır. Folyo üzerindeki baskı noktası sürme esnasında 
probe girişinde değerlendirilir ve ±0.01mm hassasiyetle register 
yapılabilmektedir. Baskı ile ilgili bir sorun oluştuğunda probe 
fonksiyonu hata saydırma ile makinayı durdurmakta, böylece üretim 
verimliliği artırmaktadır. Alüminyum folyo kalınlığını artırmak 
(kabartma) için kullanılan gofrajda servo eksen kullanılmıştır ve 
kalıp hızı ile senkronize çalışmaktadır.  

Operatör paneli olarak Windows CE işletim sistemine sahip kompakt 
VCP serisi kullanılmıştır. Kullanışlı, kolay adaptasyonu sağlanan bir 
ara yüze sahip olması mühendislik ve operatör tercihinde önemli 
yer sağlamaktadır.

Yüksek tarama hızı, kolay programlanabilir PLC ara yüzüne sahip 
IndraMotion MLD ile donatılan makinalar üretim hızının, kalitenin, 
güvenilirliğin ve ekonomikliğin artması ve piyasadaki taleplere 
daha rahat hizmet verebilir duruma gelmesi Rulosan Baskı San. 
Tic.A.Ş. firmasında da memnuniyetle karşılanmıştır.
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Her ne kadar elektronik kitaplar, dizüstü bilgisayarlar ve akıllı 
telefonlar matbaacılık ve yayımcılık endüstrisiyle ciddi anlamda 
doğrudan bir rekabet içerisinde olsa da, dijital teknoloji, aynı 
zamanda yine bu endüstride yeni konseptler yaratmaktadır. Bu 
teknoloji, basılı bilgilerin çabuk ve yüksek kaliteyle, üstelik de 
düşük bir maliyetle üretilmesine olanak sağlamaktadır. Yakın 
zamanda fuarlarda sunulan yeni teknolojiler ve makineler yoluyla 
da gösterildiği üzere, matbaacılık endüstrisi inanılmaz derecede 
yenilikçi bir endüstridir. Bu yenilikçi teknolojilerin ve makinelerin 
aynı şekilde kalite, esneklik ve verimlilik açısından da cazip 
olabilmesi için, otomasyon faktörü kritik bir öneme sahiptir. 
İşte tam da burada, endüstrinin ihtiyaçlarına göre özel olarak 
tasarlanmış çözümler sunan Bosch Rexroth devreye girer. 

Daha kısa ürün kullanım süreleri, yeni üretim konseptleri 
ve giderek küçülen parti ölçüleri, dünya çapındaki makine 
işletmecileri kadar OEM’ler (Orijinal Ekipman Üreticileri) için de 
hayli zorlu durumlardır. Günümüz otomasyon konseptleri, matbaa 
makinelerinin daha güvenilir, hızlı ve son derece kısa değiştirme 
zamanlarıyla çalışmasını mümkün kılarken aynı kalite seviyesini 
de korur.

Bir tahrik ve kontrol sistemleri tedarikçisi olarak Bosch Rexroth, 
1993 yılından bu yana etkin bir şekilde matbaacılık ve dönüştürme 
işlerinde yer alarak matbaa makinelerinin otomasyonunu sürekli 
olarak daha ileriye taşımıştır. Şirket, tahrik teknolojilerinin 

tümündeki uzmanlığıyla, müşterilerine çeşitli teknolojilerle ilgili 
tavsiyelerde bulunabilmekte ve tüm otomasyon konseptini tek 
bir kaynaktan tedarik etmektedir. Matbaa makineleri sadece 
elektrikli tahrik sistemleri değil, aynı zamanda doğrusal hareket 
teknolojisi, pnömatikler ve hidrolikler de kullandığı için, bu 
önemli bir faktördür. Böylece, OEM’ler için arayüz sayısında 
azalma söz konusu olur. Bileşenlerin birbirlerine kusursuz bir 
şekilde uyum sağlaması hâlinde, mühendislik entegre etmek için 
harcanan giderler de azalır. Bosch Rexroth’un paketleme, gazete 
ve etiket baskısı için gerçekleştirdiği birçok uygulamayla, Bosch 
Rexroth bünyesindeki uzmanlar, OEM’lerin piyasaya sürme 
süresini kısaltan ve matbaa aletlerinin bir yandan istenen kaliteyi 
sağlarken öte yandan müşteri taleplerine esnek bir şekilde 
cevap verebilmesine imkân sağlayan araçların neler olduğunu 
bilir. Sayısız endüstri lideri, Rexroth otomasyon çözümlerini 
kullanmaktadır. 

Kalite: Dijital baskı, sabit web tansiyonu gerektirir 
Dijital baskı işlemleri, kişiselleştirilmiş baskı ürünleri, kısa 
süreli çalışmalar veya talep üzerine baskı seçeneği gibi 
özellikler ekleyerek, geleneksel matbaanın sunduğu imkânları  
genişletmiştir. Buna ek olarak, günümüzde modern dijital 
matbaa makinelerinin hızları o kadar yüksektir ki, örneğin orta 
ölçekli baskı siparişleri için tabaka beslemeli baskıya alternatif 
sağlayabilirler. 

Mükemmel baskı sonuçları
Matbaa ve dönüştürme makinelerinde otomasyon çözümlerinden beklenen hızlı 

değişikliklerle daha esnek baskı ve işlemlerdir. 
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Çarpık olmayan ve sabit bir web tansiyonuna sahip olmak, ortala-
ma baskı kalitesi ve makine verimliliği için son derece önemlidir. 
Doğrudan tahrikler, tork dalgalanmasıyla ilgili problemleri 
en aza indirir ve taşıma silindiri miline yapılan katı montaj 
aracılığıyla taşımasının doğruluğunu artırır. Sabit web tansiyonu 
sağlamak için, malzeme web yolu içerisine bir  tansiyon ayarlayıcı 
yerleştirilebilir. Kapalı döngü bir web tansiyon kontrolü sırasında, 
söz konusu tansiyon ayarlayıcı merkez konumunu muhafaza eder. 
Tansiyon ayarlayıcının konumu bir potansiyometre vasıtasıyla 
ölçülür. Rexroth’un kontrolörü, gerilimde makara değişimlerinin 
sebep olduğu değişimleri veya malzeme makaralarındaki 
yuvarlak olmama durumunu gözlemleyerek, tansiyon ayarlayıcı 
silindirdeki her türlü düzensizlik için gerekli ayarlamaları hızlı ve 
kesin bir şekilde yapar.

Kompleks bir gerilim kontrolüne sahip olmanın avantajları 
özellikle baskı, kabartma, kesme, kalıp kesme ve yapraklama 
işlemlerini bir araya getiren hibrit sıralı makinelerde görülebilir. 
Tansiyon kontrolü, kağıt ve kartonların yanı sıra değişken 
elastikiyete sahip çeşitli folyolarda da işe yarar. Sonuç olarak ayar 
zamanları kısalır; ki bu da iş değişikliğinden sonra daha az atığın 
oluşmasını sağlar. 

Esneklik: Teslimat zamanlarını kısaltan ve kolayca genişleti-
lebilen modüler makine konseptleri 
Günümüzde el ilanları gibi ekler de dahil olmak üzere gazeteleri 
aynı makineden basmak mümkündür. Bunun sonucu olarak, 
yayımlama baskısı sektöründe çalışan şirketler daha az sayıda 
daha güçlü ve esnek makineler kullanmaktadırlar. Yalnızca 
değişik baskı formatlarını değil aynı zamanda birçok baskı ve 
bitirme sürecini de ayırt edebilmek durumunda olan makinelerle, 
son derece kısa kullanım süreleri tarafından karakterize edilmesi 
nedeniyle, esneklik, paketleme baskısında kilit öneme sahip bir 
gerekliliktir. Bununla birlikte, paketleme baskısı görsellik ve 
dokunsallıkla da ilgili olduğu için, değişken kalitelere sahip bir 
dizi alt katmanla birlikte çalışabilmeleri gerekir. Bu da kabartma 
ve vernikleme gibi bağımsız işlem adımlarını daha da önemli kılar. 
Dolayısıyla, sıralı üretim için bu ilave işlem adımlarına yönelik 
olarak, makine modüllerini sıralamak üzere giderek büyüyen bir 
eğilim bulunmaktadır. Bu eğilim, değişik sürelere sahip süreçlerin, 
sıralama hızının etkilenmeyeceği şekilde bir araya gelmelerini 
gerektirmektedir. Akıllı kam işlevleri, yarı döner hareketlerle 
sürekli web taşımasını eşleştirerek aktif web tamponlarının süreç 
verimliliğini artırmasını sağlar. 

Sıralı üretim için en iyi çözüm, modüler, yani dolayısıyla esnek 
makine konseptleridir. OEM’ler, geliştirme işlemlerini, standart 

hâle getirebilecekleri ve ayrı ayrı işleme sokabilecekleri bağımsız 
modüllere odaklayabilirler. Aynı zamanda bu, müşteri projeleri 
için başlangıçtan bitişe kadar olan iş süresini kısaltmaya yardımcı 
olur ve müşterilerin daha kısa teslim süresi taleplerini karşılar.
Makine operatörleri ayrıca modüler konseptler üzerine inşa edilen 
makinelerin sunduğu esneklik avantajından da faydalanabilirler. 
Kayda değer herhangi bir zahmete girmeden sistemlerine ilave 
istasyonlar ekleyerek bu sayede piyasa gereksinimlerine esnek 
bir şekilde yanıt verebilirler.

Bosch Rexroth, tamamen merkezden dağıtılabilen otomasyon 
sistemleri kullanarak böylesi modüler bir yapı için gereken 
ön koşulları oluşturur. Bağımsız makine modüllerine yönelik 
kontroller sercos arayüzü aracılığıyla ağ bağlantılı hâle getirilir. 
Bu da kullanıcılara tam olarak gerçek zamanlı çapraz iletişimin 
faydalarını sunar. 

Verimlilik: Yazılım desteği mühendisliği hızlandırır
Giderek hızlanan yenilik döngülerine ayak uydurabilmek için, 
üreticilerin piyasaya sunum sürelerini kısaltmaları gerekmektedir. 
Günümüzde matbaa makineleri tasarlamakla geçirilen zamanın 
çoğu, proje planlama ve yapımından programlama ve aktivasyona 
kadar, mühendislik faaliyetlerine ayrılmaktadır.

Bosch Rexroth, endüstrinin belirli otomasyon işlemlerini 
gerçekleştiren sistem çözümü “IndraMotion” ile tam da bu 
noktada devreye girer. Kullanılmaya hazır makine işlevleri, 
kanıtlanmış teknoloji modülleri ve işlev kütüphaneleri olarak 
kullanımdadır. Elektronik kamlar ve kayıt kontrolleri gibi 
karmaşık işlemler için, sorumlu mühendis tarafından yapılan ve 
zaman alan programlamalara gerek yoktur; zira bunlar artık basit 
bir kurulumla gerçekleştirilebilmektedir. 

Bir diğer avantaj ise Rexroth sistem çözümüne doğrudan entegre 
edilebilen kayıt kontrolüdür. Hareketli mantık sistemi, lisanslı 
bir teknoloji kütüphanesinden alınan önceden programlı bir PLC 
modülü sayesinde, herhangi bir ek donanım gerektirmeksizin kayıt 
kontrolünü devralır. Ayrıca, bu kayıt kontrolü, hareketli kontrol 
sisteminin yüksek hassasiyet düzeyinden ve işlevselliğinden 
faydalanarak, kayıt henüz değişemeden düzeltmeler yapar. Bu 
da, OEM’lerin piyasaya kapsamlı teknolojiye sahip ve tek bir 
kaynaktan sağlanan çözümle donatılmış makineler sunmalarını 
sağlar.

t IndraMotion - Baskı ve dönüşüm 
makineleri için otomasyon çözümü

İletişim: Bahadır Çelik,  Bosch Rexroth, Türkiye,  

Tel.: 0262 676 00 62, bahadir.celik@boschrexroth.com.tr
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Mobil araçlarda elektronik 
kontrollü hidrolik çözümler
Günümüzde mobil araçlardan beklentiler arttı. Çevreye daha duyarlı, düşük maliyetli, 

verimliliği ve komforu artıran yenilikçi çözümler arıyoruz.  Bölgeye göre bu talepler arasındaki 

önceliklerimiz değişebiliyor. Ancak benzersiz ürün çeşitliliği ve yıllara dayanan tecrübesiyle 

Bosch Rexroth mobil araç üreticilerine doğru hidrolik ve elektronik çözümler sunuyor. 

Elektronik kontrollü beton pompası
Kamyon üstü beton pompası uygulamalarında hidrolik pompanın 
elektronik olarak istenen beton debisine orantılı olarak kontrol 
edilmesi ve aracın motor devrinin gerekli olan güce göre otomatik 
olarak ayarlanmasına olanak tanıyan sistemdir. Ayrıca otomatik 
bom açma, bom hareket kontrolü ve araç devrilmesini önleyen 
moment kontrolü gibi fonksiyonları da içerir.

Kullanılan Rexroth komponentleri:
u Elektronik kontrollü pompa
u Elektronik kontrol ünitesi
u Display
u Bom üzerine takılan açı sensörü/linear encoder
u Basınç sensörleri

Hidrolik kontrollü beton pompalarına göre avantajları:
u Motor devrinin beton basma için gerekli güce bağlı olarak 
ayarlanması, yakıt tüketiminde büyük oranda tasarruf sağlar. 
u Düşük beton basma debilerinde aracın devrinin düşmesi 
sayesinde gürültü seviyesinde ve parça aşınmalarında azalma 
sağlar.
u    Semi otomatik bom hareketi sayesinde fonksiyonel güvenliğin 
artması ve operatörden bağımsız olması
u Araç devrilmelerine karşı uyarı ve koruma
u Motor hararetinin ve devrinin display üzerinden görünmesi
u CAN-Bus üzerinden veri transferi ve hataların 
değerlendirilmesi

Referans proje: Betonstar “Smartscar” prototip beton pompası 
çalışması



Hidrostatik Fan Tahriği Uygulaması
Elektronik kontrollü hidrostatik fan tahrik sistemi, aracın moto-
runun optimum çalışma sıcaklığında çalışabilmesi için soğutma 
fanını motor bölmesinde bulunan sıcaklık sensör verileri 
değerlendirilerek tahrik eder.

Sabit deplasmanlı pompa kullanılan sisteme göre avantajları:
u Fan hızının motor devrinden bağımsız olması
u Fanın düşük sıcaklıklarda standstill modunda durması ile 
motorun daha çabuk optimum sıcaklığa ulaşması, fanın sadece 
gerekli durumda devreye girmesi ve bu sayede yakıt tüketiminin 
%15’e varan oranla düşmesine
u CAN-Bus üzerinden veri transferi ve hataların 
değerlendirilmesi
u Birden fazla sıcaklık sensör verisinin yazılım ile analiz edile-
bilmesi
u Daha küçük bir yağ soğutucusunun kullanılabilmesi
u Eksenel pistonlu pompa sayesinde servis süresinin 2 kat daha 
uzun olması 

Kullanılan Rexroth komponentleri:
u Elektronik kontrollü eksenel pistonlu pompa
u Dıştan dişli motor
u Hidrolik yağ tankı
u Elektronik kontrol ünitesi ve fan tahrik uygulama yazılımı
u Sıcaklık sensörleri

Referans proje: Otokar AFC20 elektrohidrolik fan tahrik 
uygulaması
Bazı Cummins ve MAN motorlu Otokar otobüslerinde bu soğutma 
sistemi kullanılmaktadır. 
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İletişim: Cihan Şahin,  Bosch Rexroth, Türkiye,  

Tel.: 0262 676 00 26, cihan.sahin@boschrexroth.com.tr

Elektrohidrolik çeki kontrolü
Traktörlerde kullanılan hidrolik çeki sistemlerinin çeki kuvvetine 
ve/veya çekinin toprağa girme derinliğine bağlı olarak kontrol 
edilmesini sağlar. 

Hidrolik kontrollü sisteme göre avantajları:
u Toprağın operatörün paneldeki seçimine bağlı olarak ister 
tamamen çeki derinliğine ister tamamen çeki kuvvetine isterse 
bu iki değerin istenen yüzdelerde karışımını alarak çeki kontrolü 
sağlaması.  
u Operatörün istediği çeki kuvveti ve çeki yüksekliğini panel 
üzerinden ayarlaması ile sistemin bu değerleri kontrol ederek 
toprağı otomatik olarak bu değerler ile sürülmesini sağlaması. 
Diğer bir değişle, toprağın homojen sürülmesi.
u Çekinin aktif olmadığı ve traktörün arkasında yükseltilmiş 
olarak taşındığı ‘transport’ denilen sürede aktif olarak çeki 
salınımlarının engellenerek operatöre konforlu ve hızlı bir sürüş 
imkanı vermesi 
u  CAN-Bus üzerinden veri transferi ve hataların değerlendirilmesi
u Çeki kuvvetinin sürekli olarak yazılım ile kontrol edilmesi 

sayesinde yakıt tüketiminin düşmesi ve aracın toprak üzerinde 
patinajını önleyerek lastik ve diğer komponentlerin kolay 
aşınmasını engellemesi.

Kullanılan Rexroth komponentleri:
u Eksenel pistonlu pompa
u EHR çeki kontrol valfi
u Elektronik Joystick
u Kontrol paneli
u Elektronik kontrol ünitesi ve özel yazılımı
u Açı sensörü
u Kuvvet sensörü

Referans proje: Pi Makina “PiTrak” prototip çalışması
Prototip traktörde elektrohidrolik çeki sistemi devreye alınmıştır.
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Ekskavatörler için 
adeta bir kalp

RS kontrol bloğu platformunun geliştirilmesiyle 

kompakt ekskavatörler enerji tasarrufu ve gerçek bir 

tepki verme özelliği kazandı.



Öyle görünüyor ki, tüm dünyada kentsel alanlar karşı konulamaz 
bir cazibeye sahip. Bu yeni bölge sakinlerine kalacak yer sağlamak 
için konutlar inşa edilmelidir. Kentsel vadilerde ve şehirdeki 
sokak aralarında verimli bir şekilde çalışmak için manevra 
yeteneğine sahip, yüksek performanslı ve çok yönlü iş makineleri 
gerekir. Tam da bu nedenle, kompakt tasarım ekskavatörler kazı, 
işleme ve tutma yaptıkları kentsel inşa alanlarında giderek daha 
çok kullanılıyorlar. Bu makinelere olan talep giderek daha da 
artıyor. Yasaların gerektirdiği emisyon değerleri sürekli olarak 
düşerken, kullanıcılar, dar alanlarda birçok farklı görevden 
oluşan işlerini yapabilmek adına daha hassas kontrole ihtiyaç 
duyuyorlar. Fransa’da bulunan Vénissieux ilçesindeki Bosch 
Rexroth’ta Kompakt Ekskavatörlere Yönelik Uygulama Merkezi 
Başkanı Gilles Chetail, şöyle ifade ediyor: “Ancak tüm hidrolik 
sistem değiştirilerek dikkate değer bir ilerleme kaydedilebilir,”. 
Hidrolik uygulamalarının “akış paylaşımı” (kısaca LUDV olarak da 
bilinir) kullandığı yerlerde inanılmaz potansiyeller bulunur. Bu, 
yapısı gereği mevcut motor gücünün kullanımını, kontrol yanıtının 
mükemmelliğini ve ekskavatörün hassasiyetini artırır. Buna 
ek olarak, hidroliklerin tek devreli sistem olarak tasarlanması 
nedeniyle tasarım ve bakım açısından da ekonomik tasarruf 
sağlar. Yalnızca tek bir pompa gerekir ve boru tesisatı düzeni de 
son derece basittir.

SX büyük bir mirastır
Kontrol bloğu ve pompa, ekskavatörün güçlü kalbini oluşturur. 
Aynı zamanda burası tam da LUDV sisteminin gelişiminin daha da 
ileriye gittiği noktadır. 2012 yılında, Rexroth, inanılmaz derecede 
başarılı olan SX kontrol bloğu serisini iyileştirdi; SX12’nin 
ardından RS12 geldi. Bu seriyle, şirket, kompakt tasarımlı 
ekskavatörlerde LUDV sistemini kullandı. 15 yıl öncesinde mobil 
iş makinelerinin yalnızca yüzde beşi LUDV kullanırken, artık 
makinelerin yarısı bu sistemi kullanıyor.

Dolayısıyla sonradan çıkan RS platformu da bu büyük mirasa uygun 
şekilde olmalıydı ve ilk piyasaya çıkışında büyük bir etki yarattı. 
RS gelişimi grup lideri Stephan Brummund: “Müşterilerimizden 
aldığımız geri bildirimler çok olumlu.

Bu yeni kontrol bloğu sayesinde, kullanıcılar, kullandıkları 
ekskavatörün tasarımına bağlı olarak yüzde 10 ila 15 enerji 
tasarrufu yaparken aynı zamanda üretkenliği de artırabiliyor.” 
Ekskavatörlere yönelik RS12’ye büyük bir benzeri, yani 2014 
yılının Kasım ayında üretime giren RS15 de ürün portföyüne  
katıldı. RS12, üç ile sekiz ton arası için tasarlanmıştır; 
ekskavatörlere yönelik RS15 ise sekiz ila on iki tona uygun 
şekilde geliştirilmiştir. Chetail: “Bizi bu geliştirmeye iten 
faktör, piyasa tarafından ortaya koyulan talep artışıydı.” Daha 
fazla verimlilik ve sıkı kontrol sağlamak için kontrol bloğunun 
tasarımında değişiklikler yapmak gerekliydi. Brummund: “Asıl 
zorluk, söz konusu değişiklikleri tasarımın getirdiği boyutsal 
sınırlamalar çerçevesinde yapmaktı.” Verimliliğin artırılmasıyla 
iç basınç kayıplarının azaltılması da artık bir zorunluluk haline 
geldi. Bunu yapmak içinse ÜRGE, kontrol bloğunun içerisindeki 
kanalların yollarını yeniden düzenlerken bir yandan da çaplarını 
genişlettiler. Uzun yıllardır sistemleri ve valfleri optimize etme 
konusunda kazandıkları deneyimler sayesinde, aynı zamanda 
manevra yeteneğini de geliştirmeyi başardılar.

Daha fazla verimlilik
Üreticiler, makinelerindeki sistem mimarisini değiştirmek 
zorunda kalmadan, yeni kontrol valflerinde değişiklik yaparken, 
makinenin hareketlerini güçlendirmek için aynı basınç düzeyinde 
daha fazla yağ hacmini sisteme verebilir. Her iki valfin de 
girişleri 350 bara kadar olan basınçlara dayanabilir. Bu durum, 
hidroliklerin tasarımında yeni perspektifler ortaya koymaktadır; 
dolayısıyla sistem verimliliğinde de olumlu bir etkiye sahiptir. 
Ancak kontrol bloğu ile birlikte çalışan pompa, daha da yüksek 
verimlilik sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Küçük kontrol bloğu, 
en çok A10VO değişken deplasmanlı pompa ile birlikte kullanılır. 
Buna paralel ve aynı zamanda alternatif bir konsept olarak 
kullanılan pompa ise verimliliği hem kendi açısından hem de 
yukarıda bahsettiğimiz iki pompa açısından daha da artıran A7VO 
değişken deplasmanlı hidrolik pompadır.
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İletişim: Şener Kantürer,  Bosch Rexroth, Türkiye,  

Tel.: 0262 676 00 25, sener.kanturer@boschrexroth.com.tr
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EYS Metal 35’i aşkın ülkede yerleşik bayi ağı ile özellikle gelişmiş 
ülke pazarlarında gübre yönetimi denilince akla gelen ilk 
isimlerden biridir. 25 yılı aşkın süredir tasarım ve imalat tecrübesi 
ile işletmelerdeki gübre hareketini baştan sona en ideal şekilde 
tasarlayıp uygulamaya koymaktadır. Ahır içinden başlayarak 
arazi uygulamalarına dek tüm gübre yönetimi ihtiyaçlarını 
karşılayabilen EYS için Hidropar İzmir ortaklığı ile ayrıştırılmış 
organik atığı periyodik olarak karıştırarak kompost ürüne çeviren 
“Kompost Karma Makinası” tasarlanmıştır.
 
Bahçe atıklarının (yaprak, ot, budama dalları vb.) doğal yolla 
çürütülerek organik maddece zengin bir ürüne dönüştürülmesine 
kompost yapma ve bu ürüne de kompost ürün denir. Kompost 
makinası ise namlu olarak tabir edilen organik yığınların 
havalandırılması, homojen olarak oksijen ile daha fazla temas 
etmesine yardımcı olur. Aynı zamanda yığın içerisinde yoğunlaşan 
karbondioksit gazını da dağıtır. 

EYS firması için İzmir Hidropar tarafından geliştirilen kompost 
makinasının yürüyüş sistemi Bosch Rexroth ürünleri kullanılarak 
geliştirilmiştir. Bu projede kompost makinası yaklaşık 16 tonluk 
bir ağırlık ile yüzde 20 tırmanma eğimini aşabilmektedir. 1800 
rpm dizel motor devrinde maksimum hız 7km/h’dir.

Araç tamburunu çeviren hidrolik motorların tahriki A11VO serisi 
pompa ile başarılmıştır. Pompanın hidrolik uyarılı güç kontrol ayar 
özelliği ve stroke limit özelliği kullanılarak tamburun devir ayarı 
yapılmıştır. Devir hidrolik joy-stick ile ayarlanabilir durumdadır. 
Yığın yüksekliğine göre tünel yükseklik yukarı aşağı pozisyon 
kontrolü akış bölücüler kullanılarak başarılmıştır.

Araç ileri geri hareketi ergonomik el tutamaklı hidrolik uyarılı 
joy stick ile kontrol edilmektedir. Araç direksiyon hareketi ileri 
geri joy-stick ile sağlanmaktadır. İki yan teker dönüp diğer iki yan 
teker durma veya ters yöne dönebilme kabiliyetine sahiptir. Bu 
sayede araç nokta dönüş yapabilmektedir. 

Her bir tekerleğin tahrik sisteminde Bosch Rexroth hidrolik motor 
ve pompalar kullanılmıştır. Araç hidrolik tahrik sistemi A10VG 
pompalar ve MCR serisi hidrolik motorlar kullanılarak kapalı 
çevrim olarak çalışmaktadır. Her bir yürüyüş motoru karşısına 
direnç çıkması durumunda maksimum hızda 37 KW güç kullanma 
kabiliyetine sahiptir. Araç 4 tekerden hidrostatik frenleme 
kabiliyetine sahiptir.

Gübre makinelerinde 
hidrolik sistemler

İletişim: Özgür Çelikdemir,  İzmir Hidropar, 

Tel.: 0232 472 23 80, ozgur.celikdemir@hidropar.com.tr
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Demiryolu araçlarıyla her gün hem insan hem de yükler en zorlu 
iklim koşulları dahil kilometrelerce taşınıyor. Artan hacim ile 
birlikte hedefler de büyüyor: artan hıza paralel yolculukların 
güvenliğinin artması, araçların daha az enerji harcaması ve daha 
düşük emisyon oranları. Özellikle üretici firmalar demiryolu 
taşıt tasarımlarına her zamankinden daha hızlı bir şekilde bu 
hedeflere ulaştıracak güncel teknolojileri uyarlıyorlar. Bosch 
Rexroth ise özel komponentler ve sistemleri ile sadece üreticilerin 
beklentilerini karşılamıyor; ayrıca işletmeciler açısından da 
demiryolu araç ve ekipmanlarının kullanımları sürecince oluşan 
maliyetlerin düşmesini sağlıyor. 

Bosch Rexroth OEM’lere en yüksek performans yoğunluğunu 
kompakt tasarımla birleştiren hidrolik tahrikli sistem çözümleri 
sunar. Bunların açık yapılandırması tasarımcılara ve mühendislere 
önemli derecede özgürlük sağlar. 

Hidrostatik ikincil tahrik sistemleri
Doğru yerde doğru çıkış gücü: Bosch Rexroth hidrolik 
pompalardan ve hidrolik motorlardan oluşan geniş ürün 
yelpazesiyle fan, kompresör ve jeneratör tahrik sistemleri için 
sınırsız seçenek sunuyor. Çalışma ve çıkış güçleri anlamında iyi 
bir biçimde ölçeklenebilen bu bileşenler kapalı alanlara kolayca 
entegre edilebilir ve demiryolu taşıtlarında görülen sınırlı tasarım 
alanları için idealdir.

Soğutma sistemleri
Rexroth, demiryolu taşıtlarında kullanılan elektrikle ve hidrosta-
tik olarak tahrik edilen soğutma sistemlerinin mühendisliğini ve 
üretimini sağlayan bir sistem ortağıdır.  Rextroth’un elektrikle veya 

hidrostatik olarak tahrik edilen fanlara sahip soğutma sistemleri, 
tasarımların izin verilen sınır değerlerin altında seyretmesine 
yardımcı olur ve enerji verimliliğini artırır. 

Hidrostatik çekiş tahrik sistemleri
Demiryolu taşıtları, ağırlıkları tonları bulan yükleri kusursuz ve 
sabit bir şekilde taşırken aynı zamanda düşük hızlarını da korumak 
zorundadır. Mobil iş makineleri ekipmanlarının dünyadaki en 
büyük tedarikçisi olarak Rexroth’un sunduğu hidrostatik çekiş 
tahrik sistemi ile yüksek tahrik gücü üretirken oldukça düşük 
sabit hızları korumak hiç sorun değildir. 

Demiryolu bakımı yol makinelerine yönelik hidrolikler
Demiryolu bakımında kullanılan yol araçları dayanımlı kuvvetler 
üretebilmeli ve kesin ve hassas bir kontrol süreci sağlayabilmelidir. 
İhtiyaç duyulan ister doğrusal ister tahrikler, ister güçlü bir 
hidrolik sistemle yüklerin kaldırılması veya hassas bir şekilde 
konumlandırılması olsun, Rexroth’un daima doğru bir tahrik 
çözümü vardır.

Mühendislik ve simülasyon
Demiryolu taşıtlarında giderek daha karmaşık hâle gelen 
uygulamalar, modern mühendislik yöntemlerinin kullanılmasını 
gerektirir. Gelişim sürecinin erken aşamalarında bile, sistemi 
ve bileşenleri tanımlamak için fizibilite çalışmaları yapılmalıdır. 
Bu nedenle Rexroth, erken safhalarında tahrik sistemlerinin 
tamamımın, çevre ile mekanik, hidrolik ve elektronik sistemlerin 
ve yazılımların karşılıklı etkileşimlerini değerlendirebilen 
simülasyonlar sunuyor.

Demiryolu ulaşımı için çözümler 
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Otomotiv sektöründe gittikçe artan rekabet koşulları ve güvenlik 
gereksinimleri firmaları daha düşük çevrim süresi ile daha 
güvenilir üretim yapmaya zorlamaktadır. Buna paralel olarak, 
montaj takip bilgilerinin(data saklama) saklanması ve yönetilmesi 
bu süreçlerin tam kontrollü bir hale gelmesini sağlamaktadır. 
Otomotiv üretiminde en hassas noktalardan biri ek yeri birleştirme 
uygulamalarıdır. Büyük ölçekte kaynak ve vidalama uygulamaları, 
daha küçük ölçekte ise kimyasal birleştirme uygulamaları bu 
süreçlere örnektir.

Bosch Rexroth uzun yıllardır punta kaynağı konusunda yenilikçi 
çözümleri ile otomotiv ve otomotiv yan sanayi kuruluşlarının 
önemli bir iş ortağı olmuştur. Özellikle direnç kaynağı diye 
de adlandırılan adaptif punta kaynağı teknolojisi, otomotiv 
sektöründe ürünlerimizi rakipsiz kılmaktadır. Bosch Rexroth 
adaptif kontrollü kaynakta, yapılan kaynak işlemlerini yüzde 
100 kalite kontrollü bir hale getirir. İlave olarak, bu konuda 
projelendirme, uygulama, danışmanlık, kurulum-servis ve eğitim 
hizmetleri ile Bosch Rexroth, müşterilerine yatırım ve üretim 
sürecinde destek verir.

Elektrikli vidalama konusunda da tıpkı kaynak konusunda olduğu 
gibi ana sanayi için projeler üreterek müşterilerimize hizmet 
veriyoruz.

2015 yılına kadar sadece “tork transducer” kontrollü “safety 
critical” sıkıcılar ile çözüm üretirken artan ürün çeşitliliği ile 
akım kontrollü ”function critical” sıkıcılar ve yine “transducer 
kontrollü” kablosuz sıkıcılar ile daha geniş yelpaze de çözümler 
üretilebiliyoruz. 

Uygulama olarak, 2015 yılı içerisinde de otomotiv ana ve yan 
sanayilerinde oldukça önemli projeleri hayata geçirildi. Ör: 
Otomotiv gövde fabrikalarında tam otomatize fikstürler ile 
çamurluk montajını (16 sıkıcı ile tek seferde), kapı menteşe 
montajını (tek seferde 2 fikstür ile toplamda 16 sıkıcı), bagaj 

kapağı ve motor kaputu montajını (4’er sıkıcı ile tek seferde) yapan 
projeler ile çevrim süresi asgari düzeye indirildi. Aynı zamanda 
operatör hata riski ortadan kaldırılarak üretim daha da güvenli 
hale getirildi.

Örneğin sadece çamurluk montajında, 2 operatör el tipi sıkıcılar 
ile 16 sıkım noktasını manuel olarak sıkarken yapılan uygulama 
ile bu operasyon tam kontrollü ve otomatik bir hale getirildi. 
Sıkım senaryosu; 16 sıkıcılı çamurluk montaj operasyonunda araç 
gövdesi sıkım istasyonuna gelir, araç istasyonda sinyali alındıktan 
sonra sırasıyla fikstür araç üzerine iner ve 16 sıkıcı aynı anda 
tam senkronizasyon ile sıkma işlemini yapar. Yapılan sıkımlarda 
tork ve açı kontrolü sağlanır. Ardından sıkma grafiği de dahil tüm 
operasyon bilgileri sisteme şasi numarası eşleştirilerek kaydedilir. 
Araç ile ilgili bu datalar geçmişe yönelik takip edilebilir. Ana 
kontrolörün “sıkma OK” onayından sonra fikstür hat üzerine 
yükselerek araç istasyondan ayrılır. Yine aynı operasyonda tüm 
hata/arıza bilgileri sistem üzerinden kontrol ekranında görülebilir 
ve gereken müdahale yapılır.

Sadece kaynak ve vidalama konusunda değil otomotiv montaj 
fabrikalarında da komple motor montaj hattı ve koltuk hazırlama 
operasyonları gibi uygulamaları ile Bosch Rexroth ana bayisi 
olarak Servo Kontrol ön plana çıkmaktadır. 

Bütün bunların yanında ana sanayi ile çalışmanın en önemli 
kurallarından biri, tamir ve bakım hizmetini kusursuz olarak 
verebilmektir. Elektrikli vidalama uygulamalarında otomotiv 
sanayisinin vazgeçilmez iş ortağı olan Servo Kontrol, bu nedenle 
tamir ve bakıma yönelik yatırımlar gerçekleştirdi. Bugün elektrikli 
vidalama üniteleri konusunda “Fikstür tipi” ve “el tipi” sıkıcıların 
tamirleri ve periyodik bakımları Servo Kontrol tarafından 
yapılmaktadır.

İletişim: Celasin Telli,  Servo Kontrol,  

Tel.: 0212 320 30 80, celasin.telli@servokontrol.com

Güvenli ve kontrollü 
otomotiv üretimi



Mobil vinçlerde birbiri içerisinden çıkan, kesit alanları farklı 
bomlar, vincin uzaması esnasında en büyükten en küçüğe doğru 
sıralı olarak hareket etmelidir. Bu da basınç sıralama valfleri 
ile sağlanır. En önce çıkacak olan bom için en düşük basınç, en 
son çıkacak bom için ise en yüksek basınç değerleri ayarlanarak 
basınç ve dolayısı ile hareket sıralaması yapılır.  

Klasik basınç sıralama valflerindeki, hidrolik sistemin akış 
direncini artırarak normalde olması gerekenden daha fazla 
basınçlarda çalışılıyor olması durumu, hidrolik sistemde, başta 
pompa olmak üzere, indirekt olarak tüm sistem elemanlarının da 
ömürlerine menfi yönde etki etmektedir. 

Klasik basınç sıralama valflerinin çalışma prensibinde, “B” 
hattından gelen akışkanın ayarlanmış olan basınç değerine 
ulaşıncaya kadar “A” hattı tarafına geçiş yapamaz ve direnç oluşur.  
Ayarlanan basınç değerine ulaşan hidrolik akışkan “A” hattına 
doğru ayarlanmış olan basınç değerinde geçmeye başlar. 

Bu prensip neticesinde her bir bom, hareket sıralamasından 
dolayı, hareket için ihtiyaç olan kuvvetin çok üstünde bir kuvvete 
karşılık gelecek basınçla hareket etmekte ve bu ihtiyaç fazlası 
basınç, ısıya dönüşerek hidrolik sistem yağını ısıtmaktadır. 
Basınçlı hareket esnasında motorun güç gereksinimi artmakta, 
buna bağlı olarak yakıt sarfiyatı da artmaktadır. Yine açığa çıkan ısı 

enerjisi kaynaklı olarak ısınan yağın soğutulması için de soğutucu 
ekipman kullanılarak, soğutma için ayrıca enerji harcanmaktadır. 
Sonuç olarak sistemde ciddi verim kayıpları ortaya çıkmaktadır.
Bu nedenlerden dolayı, kaybolan enerji miktarını azaltmak için, 
basınç sıralama valfleri; mobil vinçlerin en önemli ve üzerinde en 
fazla AR-GE çalışması yapılan komponentlerindendir.

Bu AR-GE çalışmalarının neticesi olarak Rexroth Mobil Grubu’nun 
üretmiş olduğu yeni nesil basınç sıralama valfleri ise sadece “A” 
hattından “B” hattına geçişlerde istenen basınç değerlerine kadar 
sıralama yapmakta, sistem istenilen basınç değerine ulaşınca 
“A” ve “B” hatlarından almış olduğu pilot basınçları sayesinde, 
içerisindeki spulun basınç emniyet yay direncini minimum değere 
düşürerek, tam açık pozisyona en yakın şekilde direk geçini sağlar. 
Bu sayede sistem yalnızca silindirin ileriye doğru hareketi için 
gereken kuvvetin karşılanacağı kadar bir enerji harcar. Mobil 
vinç hidrolik sisteminde kullanılan “Yeni Nesil Basınç Sıralama 
Valfleri” sayesinde, sistemde oluşan basınç kayıpları minimum 
değere düşürülür. Bu özellik ise yine öncelikle pompa olmak üzere 
bütün sistem elamanlarının ömrüne olumlu yönde katkı sağlar. 
Soğutma ekipman kapasiteleri minimize edilir. Hidrolik sistemde 
stabil hızlar ve konforlu bir çalışmaya olanak sağlar. Bunların 
doğal neticesi olarak güç sarfiyatı azalmakta ve kullanıcıya önemli 
derecede yakıt tasarrufu sağlamaktadır.
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İletişim: İsmail Şahin, Simya Hidrolik,  

Tel.: 0332 346 45 55, ismailsahin@simyahidrolik.com

Mobil vinçlerde yakıt tasarrufu
Mobil Hidrolik sektöründe, ülkemizde uygulama 
alanı en geniş makineler mobil vinçlerdir. Gün 
geçtikçe artan ihtiyaça paralel olarak, mobil vinç 
makineleri imalatçı sayısı da artış göstermektedir. 
Bu da imalatçıları, makinelerinde bir farklılık 
oluşturup tercih edilebilme noktasında çözüm 
arayışlarına sevk etmektedir. İşte tam bu 
noktada Rexroth çözüm ortağı olarak devreye 
girmekte ve çağımız en önde tercih sebebi “enerji 
tasarrufu” konusunda, üretmiş olduğu yeni nesil 
basınç sıralama valfleri ile müşterilerine çözüm 
sunmaktadır. 

p Yeni ve klasik basınç sıralama valf devre şemaları

p Eski ve yeni basınç sıralama valfleri
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Hägglunds 
satış sonrası hizmetleri 
Sektörünün en güçlüsü Hägglunds hidrolik motor ürünlerinin satış sonrası hizmetleri Bosch 

Rexroth’un Gebze fabrikasında servis mühendisleri ve teknisyenleri tarafından Rexroth kalitesi 

ile garantili olarak yapılıyor. 



Hägglunds hidrolik motorları kalitesi, fonksiyonelliği ve sağlamlığı 
ile birçok sektörde yüksek güç gereksinimlerinde kullanıcıların 
tercihi olmayı devam ettiriyor. Şeker, maden, enerji, plastik 
enjeksiyon, kağıt sanayisi, marin, geri dönüşüm gibi birçok farklı 
sanayi dalında Hägglunds uygulamalarını görmemiz mümkün. 

Bosch Rexroth’un Gebze fabrikasındaki servis departmanı 
Rexroth’un tüm ürün gruplarına merkez servis ve servis 
bayilerinin teknik desteği ile 7/24 hizmet vermektedir. Almanya 
merkez servis departmanı tarafından akredite edilmiş ve kalitesi 
ile 2012 yılı itibari ile “Service Center of Competence” sınıfında 
sertifikalandırılmıştır.  Hidrolik sektöründeki tecrübesi ile 
Türkiye’deki servis ekipleri de Hägglunds ürün satışının başladığı 
2011 yılından itibaren satış sonrası hizmeti vermeye başlamıştır. 
Öncesinde yerli kullanıcılar motorlarını en yakın servis 
lokasyonu olarak İsveç’e gönderiyorlardı. Motorlar İsveç’te tamir 
ediliyor, test edilip Türkiye’ye sevk ediliyordu. İsveç’li servis 
mühendislerinin birçoğu Hägglunds teknik servisi veya eğitim 
amaçlı ülkemizi geçmiş yıllarda ziyaret etmişlerdi. Gebze’deki 
servis departmanı tarafından verilen satış sonrası hizmetler, 
yerli Hägglunds kullanıcılarına eknomik ve hız açısından avantaj 
sağlamasının yanında kendileri ile aynı dili konuşan bir Bosch 
Rexroth çalışanı ile iletişimde olmanın mutluluğunu yaşatıyor. 
Hägglunds kullanıcılarına alanında deneyimli ve eğitimli servis 
çalışanlarımız teknik destek vermekte ve motorlarından en iyi 
verimi alabilmeleri için çözümler sunmaktadır. 

Hägglunds Servis Kapsamı
Sunulan servis bakım sözleşmeleri ile sisteminizin düzenli olarak 
yağ kirlilik değerleri, basınç değerleri, sıcaklık, ses gibi kontrolleri 
yapılır ve raporlanır. Orijinal yedek parçalar ile sisteminiz 
yenilenir ve her zaman ilk günkü performansında çalışması 
sağlanır.

Hägglunds motorlara arıza tespitleri sahada yapıldığı gibi 
donanımlı Bosch Rexroth Gebze Servis atölyesinde de detaylı 
bir şekilde gerçekleştirilir. Hasas ve düzenli çalışma gerektiren 
Hägglunds motorların demontaj ve montaj işlemleri Rexroth 
kalitesi ile yapılır. Hiçbir detay atlanmadan müşterilere 
motorların durumu hakkında bilgi verilir. Tamiri bitirilen her 
motor standartlara uyularak her fonkisyonu detaylı bir şekilde 
test edilerek müşterilere sevk edilir ve gerek duyulduğunda 
sahada devreye alınır.     

Son bakımı Gebze’de bir önceki bakımı ise İsveç’te yapılan 
bir Hägglunds motorun alt kapağının içinden İsveç’ten bize 
gönderilen güzel bir mesaj. Anlaşılan bu motor sıcak bir İsveç 
gününde bakım görmüş. Şanslı bir motor olsa gerek! 
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İletişim: M. Fatih Tekin, Bosch Rexroth, Türkiye,  

Tel.: 0262 676 01 02, mahmutfatih.tekin@boschrexroth.com.tr

Yedek Parça

Rexroth Servis Kapsamı: 

Onarım

Saha Servisi

Önleyici Bakım

Retrofit ve 
Modernizasyon



TEKNOLOJİ
36

drive&control

Madencilik ve inşaat sektöründe yeraltı yapılarının önemi 
teknolojik gelişmelere paralel olarak gün geçtikçe artmaktadır. 
Özellikle yerleşim merkezleri ve büyük şehirlerde elektrik, su, 
kanalizasyon, telefon, doğalgaz ve metro tünelleri gibi yapıların 
açılması sırasında, çevreye ve yer üstünde yapılara zarar 
vermemesi için kullanılacak kazı yönteminin seçimi son derece 
önemlidir. Tünel Sondaj Makineleri (Tunel Boring Machine - 

TBM)  çeşitli toprak veya kaya tabakalarını dairesel kesit çizerek 
kazmaya yarayan makineleridir. Sert kayalardan kumlara kadar 
her türlü maddeye sondaj yapabilirler. Tünel çapı 1 metreden 
19.25 metreye kadar olabilir. Çapı bir metre ya da daha az olan 
tüneller, TBM’lerden çok kazısız inşaat veya yönlendirilebilir 
yatay sondaj yöntemleri ile yapılmaktadır.

Tünel delme makineleri
için servis hizmeti

t Tünel Açma Makinesi Kesiti
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Her ne kadar ilk yatırım maliyeti yüksek olsa da tam cepheli 
tünel açma makineleri (TBM) tasman gibi istenilmeyen yeraltı 
hareketlerini önleme kabiliyeti, daha sessiz, titreşimsiz ve hızlı 
çalışması nedeniyle günümüzde tercih edilen kazı makineleri 
haline gelmiştir. İlk tünel açma  makinesi 1856 yılında Amerika’da 
Hoosac Tüneli’nde kullanılmıştır. Bu makine daire şeklinde döner 
bir kesme kafasına sahipti ve keskiler konsantrik daireler çizerek 
kazı yapacak şekilde dizilmişlerdi. Tutunma mekanizması, itme 
(baskı) mekanizması ve pasa uzaklaştırma düzenleri vardı. Fakat 
bu makine hem tasarım hem de metalurjik açıdan sert kayaçlarda 
çalışacak yapıya sahip değildi ve sadece 3 metrelik bir ilerleme 
yapabildi. TBM teknolojisinin temelini oluşturan bu makine 
her geçen gün geliştirilmiş ve günümüzde madencilik ve inşaat 
sektöründe kullanılan önemli bir teknoloji haline gelmiştir.

Dev köstebek olarak da adlandırılan bu makineler ile genellikle 
çapı 1 metreden büyük tüneller veya kanallar sondajlama, delme 
ve patlatma yöntemlerine göre çok daha hızlı yapılabilmektedir. 
Kurulumu ve taşıma maliyeti yüksek olmalarına rağmen günümüz 

tünellerinde yoğun olarak tercih edilmektedir.

Hidrolik olarak tahrik edilen TBM’lerde kesici döner kafa, kazılan 
toprağın tahliyesini sağlayan konveyör sistemi, makinenin 
toprak içerisinde ilerlemesini sağlayan itme silindirleri ve bütün 
yardımcı hareketler dünyadaki lider TBM üreticileri tarafından, 
operasyonlarının güvenliği ve verimliliğini sağlamak için Bosch 
Rexroth tahrik ve kontrol teknolojilerini kullanarak çalışmakta-
lar. TBM’ler için iklim ve çalışma ortamı nasıl olursa olsun 
fonksiyonların sorunsuz çalışması önemlidir. Bu makinelerin 
uzun ömürlü olması ve tünel açma esnasında plansız beklemeler 
yaşatmaması, köstebeğin kalbini oluşturan hidrolik ekipmanların 
düzenli olarak kontrol edilmesine ve yapılan bakımlarının 
konusunda tecrübeli mühendisler tarafından yapılmasına bağlıdır. 
Türkiye’de yüksek kaliteli orijinal ürünler kullanılarak yapılan 
yetkilendirilmiş Bosch Rexroth Servis Departmanı tarafından 
yapılan tamir ve bakımlar Bosch Rexroth garantisi altındır. Siz 
işinize odaklanırken uzman mühendislerimiz son teknolojiler ile 
sisteminizin verimliliğini arttıracak düzenli kontrolleri yapar.

İletişim: Emrah Bozkurt, Bosch Rexroth, Türkiye,  

Tel.: 0262 676 01 00, emrah.bozkurt@boschrexroth.com.tr

p A4CSG p A11VO p A7VO

t Orjinal yedek parça 
       kullanımı

t Değişken deplasmanlı 
         pompaların tamiri
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Buğulu ve Büyülü Ses :  
Metin Şentürk
“Pozitif Enerjinin Markası”

25 yıldır, müziğinizle, iz bırakan şarkılarınızla, bestelerinizle, 
ilginç ve canlı kişilik yapınızla, neşenizle, esprilerinizle, çok 
farklı şov ve sohbetlerinizle, kimsenin aklına kolay kolay 
gelmeyecek yaratıcı buluşlarınızla sürekli gündemdesiniz.  
Hatta,  “Ben böyle şey görmedim !”  sözünüz, uzun yılardan 
bu yana halk arasında günlük hayatta çok sık kullanılan bir 
deyim olarak yerleşti. Sevilen, engel tanımayan, sürekli yenilik 
getiren ve benimsenen bir sanatçısınız. Eğitim yaşamınıza 
baktığımızda: İstinye Körler Okulu’nda 1 yıl içerisinde 2 
sınıf atlayarak ciddi bir başarı göstermişsiniz. Ardından 
Büyükçekmece Lisesi’nde tamamen gören öğrencilerle beraber 
eğitim alıp bu okulu başarı ile bitirmişsiniz.  İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuar’ına 
girmeye hak kazanmışsınız. 1987-1988 yılında konservatuarı 
bitirmişsiniz. Sonra, ilk ödülünüz “Altın Lale’yi kazanmışsınız. 
Sonrasını, sizin anlatımınıza bırakalım.
Konservatuara girmek, hayatla mücadelenin ısrarlı yanını ifade 
ediyor benim için.  “Bir deneyeyim; oldu oldu, olmadı olmadı…”  
Hayat böyle bir şey değil.  Önce vazgeçmemeyi öğrenmen 
lazım, hayattan almak istediğini almak için.  Mutlaka ısrarcı 
olman lazım… “Sanatçı kör, sağır, topal olmaz” kuralı vardı.  

Ben, tüzükteki o maddeyi değiştirttim  o çabamla ve ısrarımla.  
Burada, 40 küsur yıl önce, okuma yazması olmadığı halde, bir 
körler okulu olduğunu bilip, bulabilen bir anneden söz ediyoruz. 
Hayatımın mimarı odur. Bana, bugünlere gelme yolunu açan 
odur.  Aksi halde, dizinin dibinde on yıllarca oturuyor olacaktım. 
Yatılı okul; disiplin, mükemmeliyetçilik, hırs anlamında çok iyi 
oldu. Ama acıların üstünü kapattım. Zordu yani. Tatil günlerinde 
okulun önünden geçen araba seslerini sayardım. “170’incisi bana 
gelecek” diye fal tutardım. Gelmeyince üzüntü basardı, saymayı 
bırakırdım..  Konservatuarda iyi bir başarı grafiği yakaladım.  Ben 
orada başarısız olsaydım, benden sonra gelecek kardeşlerimin 
de yolları kapanmış olacaktı. Ben oraya hem girmeliydim, hem de 
başarılı olmalıydım. Orada, aynı zamanda bir misyoner öğrenci 
olarak hareket etmek zorundaydım.  Öyle de yaptım nitekim. Ve 
bu sayede bu günlere geldik.  Akademik eğitimin sonrasında da 
bestelere, albümlere, konserlere başladık.  İlk olarak 1987’de 
“Elimde Fotoğrafın” albümü ile başladık.  Ama , 1990’da “Bırakma 
Beni”  ile ilk olarak kendi fikir ve şarkılarımızı, kendi tarzımızı 
uyguladık, bir yapımcıya bağlı kalmadık, özgürce yaptık.  O zaman 
istediğimizi aldık hayattan. O gün bu gündür, ne sevenler beni 
bırakmaya niyetli, ne de ben onları…
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 Sesinizdeki buğu çok farklı, ilginç ve güzel.
Gerçekten iyi tesbit etmişsiniz. Stüdyodaki tonmaisterler, sürekli 
pürüzleri silmeye uğraşır. Diyorum ki: “Sen buna hiç dokunma. Bu 
sesin buğusu, bu işin büyüsüdür.”  Seste de samimi olmak, doğalı 
yakalamak lazım.

Türk Sanat Müziği ile ilginiz nasıl ? “Masal” isimli albümünüzde 
Türk Sanat Müziği okumuştunuz.  Seçilen şarkılar da, altyapısı 
da, sesinize uyumu da çok güzeldi. Tekrar okumayı düşünüyor 
musunuz?
TSM eğitimi aldım, çok da seviyorum.  Sanat için sanat okuduk ve 
yola çıktık.  Ama itiraf etmek lazım, para için sanat yapan birine 
döndük. Bu, Türkiye’de de  dünyada da böyledir. Yeteneğin 
var dinleyici kitlen var, para da ediyorsa, buna kolay hayır 
diyemiyorsun. Şimdi yeni bir tane yapıyorum. Ama artık albüm 
de yapılmıyor. Her şey fast food a dönüştü.  Bu, yemekte de böyle, 
aşkta da böyle, müzikte de böyle maalesef. Böyle bir oldu bitticilik, 
acelecilik var hayatta. Ben bu türden kaçınanlardanım.

Albümlerinizde bazen bir tane de Sezen Aksu yorumu 
okuyorsunuz. Seviliyor ve  hepsi de başarılı oluyor.
Öyle olmazsa, o şarkıyı söylememen lazım. Burada dikkatli 
olman lazım. Çünkü öyle sanatçıların şarkıları risklidir. O 
şarkıyı o kadar güzel yorumlamıştır ki Sezen Aksu, sen onun 
üzerine çıkamayacaksan, okumaman lazım o şarkıyı. Aksi halde 
hemen arkasından: “Şarkıyı mahvetmiş” cümlesi acımasızca 
kurulur.  Başarılar gibi, başarısızlıklar da birikir.  Bu nedenle, 
başaramayacağın şeylere hemen atlamamak lazım. Ben buna 
dikkat ederim. Böyle şarkıları seçerken, “Ben böyle bir beste 
yapabilir miydim?” diye soruyorum kendime. Cevabım evet ise 
okuyorum o şarkıyı. Ve yukarıya çıkarıyorum. İç sesinle sohbet 
etmen lazım, yoksa  risk büyük o konuda.

Nasıl beste yapıyorsunuz?
Çok kolay..  Sadece “o anın gelmesi lazım.”  Anlatırlar işte, üç ay 
çalıştım falan.  Hepsi hikaye.  Kimse bir beste için öyle 3 ay, 5 ay 
çalışmaz.  Çalışırsa, beceriksizliğindendir. Şarkı dediğin, oturup 
da, bekleyip de, çağırıp ta gelen bir şey değil.  O, anlık gelir. Evet, 
daha sonra geliştirirsin. Bir sözünü, bir notasını değiştirirsin.  
Ama, ana duygu geldiyse,  şarkı yapılıp çıkmıştır.  Onun dışındaki 
dokunuşlar, “Şeytan ayrıntıda gizlidir” kavramıyla ilgili geliş-
tirmeler ve düzeltmelerdir. Bir dakikada şarkı yaparım ben.  
Bitti... Bu kadar basit.

Nasıl yapıyorsunuz ?
Arabada, oturma odamda, çantalarımda, yatak odamda vs. 
her yerde bir kayıt cihazım vardır. Gelen melodiyi anında 
kaydederim. Bunu zaman zaman udla yaparım, zaman zaman 
sesimle,  zaman zaman da notalarını kaydederek.  O bir kenarda 
durur, ben onu unuturum.  Zamanı gelince bir gün: “Ne yapmışız, 
şu kara kaplıyı bir açalım derim.  Geriye doğru gitmeye başlarım 
kayıtlarda.  Ondan sonra demolaştırırım aşağıda stüdyomda.  

Beğenmediklerimi de hemen silerim. Mesela melodi var ama 
gelişemiyor. Onu da silerim.

Yazık olmaz mı?
Zaten fabrika kalbimde. Yenisini oluştururum. Kafa karıştırmaya 
gerek yok. 

Türkçe pop konusunda daha fazla eser vermeyi düşünmez 
misiniz?  Eminiz onu da mükemmel yaparsınız.
Şu anda Türkçe Pop dediğiniz kavramı tam olarak tanımlamak 
mümkün değil. Her şey her şeye karımış durumda. Bir gerçek folk, 
rock, blues, jazz, latin vs. müziği  vardır; bir de günlük tüketim için 
yapılanlar var. Görüyoruz işte piyasada, kimseyi eleştirmek adına 
söylemiyorum. Ama baktığınızda, bizdeki ana melodiler zaten 
onların içinde var. İster fantazi deyin, ister arabesk deyin, popun 
içindeki her şey, zaten bizim yaptığımız müziğin temaları. Ben o 
yüzden şuna inanırım: “Duygusu güzel olan her şey tamamdır.” 
Sana bir şey veriyorsa güzeldir.  Aslında şarkıcı yoktur. Şarkı 
varsa, şarkıcı vardır. Çünkü şarkıcıyı, şarkı yapar.  Mesela, 
“Bırakma Beni”yi 25 yıldır dinliyoruz. Sonra yaptıklarım da güzel 
ama, o şarkıyla anılıyorsun artık. O senin imzan oluyor. Şarkı 
varsa, şarkıcı konuşulur. 
Diğer taraftan, şarkıcıların da artık eskisi gibi çok fazla yetenekli 
olmasına gerek yok günümüzde. Bir şekilde bunlar ambalaj 
yapılıyor. Zaten tekniğimiz her şeye müsait. Her manken, şarkıcı 
olabiliyor mesela. En kötü sesi bile güzelleştirecek tekniklere 
sahibiz. Tabii hangi anlamda?  Muhakkak iyi bir şarkıcının bir çok 
farkı var ama, maalesef seçici bir toplum değiliz. Seçici bir toplum 
olsaydık, bizim şimdi birçok şarkıyı bilmiyor olmamız gerekirdi.  
Çok gereksiz şeyler yüklüyoruz beynimize. 

İşin kaliteli yapılması için nelere dikkat edersiniz?
Ben çok önemli bir şeye inanırım: İşini samimi yapmak. Benim 
hayatım, bu kavram üzerine kuruludur.  Şarkı söylediğimde, 
beste yaptığımda, insanlara hitap ettiğimde, tv programlarımda, 
eğer evdeki davranış stilimle bir fark yoksa, sorun yok.  Fark 
varsa, eninde sonunda düşüyor o maske.  Parayla, pulla, şarkıyla 
yapamadığını, bir tek samimiyetle yapabilirsin. Yoksa, iyi yaptığın 
bir şarkını dinler, kendinden bir şey bulur ve beğenir ama, geçer 
giderler. Ama seni sevmek zorunda değiller. Bir de kendini 
sevdirmek diye bir şey var, o mühim. Seni severlerse, sahiplenirler. 
Yani, o ailenin bir bireyi olman lazım, 7 kişiyse, sekizinci yapması 
lazım seni. Diğer taraftan samimiyet, sonradan kazanılan bir şey 
de değildir. Ruhta vardır, yapıda vardır. Ama şöyle bir tehlike var: 
samimiyet sonradan kazanılamaz ama, sonradan kaybedilebilir. 
Sağlam olman lazım yani. Çünkü Türk Milleti gazla yaşar, seni 
fazla gaza getirir. O samimiyeti kaybetmemen lazım. Hangi konuda 
iyi olduğunu bilmen lazım. Marka olmak çok büyük bir değerdir.  
Ama aslolan o markayı yönetebilmektir.  Maddi veya manevi 
sorunlar varken de...  Bunları dışarıya belli etmeden kendi içinde 
yönetebiliyorsan, markanın değerini korursun. “Vitrini bozduğun 
zaman”, marka da bozulur.  
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Siz o nedenle kalıcı oldunuz muhakkak. Sizin çıktığınız 
dönemde, çok sayıda udi şarkıcı, piyanist şantör ve benzerleri 
vardı ve üstelik, bu şarkıcıların hepsi görebilen şarkıcılardı.  
Ama hepsi unutuldu, hiçbiri kalmadı sizden başka.    
Doğru, ama ben “Udi Şarkıcı”  tarzına bağlanmadım. Ud benim 
hayat arkadaşım ama,  şu da var: ne yaparsan yap, şarkı yapma-
saydım, ben şimdi yoktum. İsmen hatırlanırdım ama cismen?… 
Dolayısıyla, bunu şarkılarıma borçluyum.

Bu başarılı tarz değişimini, ekranlarda görmeden, akıl ede-
bilmek nasıl bir yöntemle oluyor?  Bu konuda taktik aldığınız 
bir  danışman kuruluş,  uzman veya şirket var mı ?
Benim hayatımda ihtiyacım olan şeydir: “Biri bana akıl versin”;  
ama henüz öyle birini bulamadım. Zaten önemli bir derdim de bu. 

Ayrıca; tipinize yakışan, çok zevkli ve şık bir giyim tarzınız var. 
Bunu nasıl yapabiliyorsunuz?
İyi giyinmek, çocukluktan gelen bir hevesim. Bizde aileden ge-
len bir iyi giyim merakı vardır, bu titizlik bana da geçmiş.  Ayrıca, 
insanların karşısına çıkarken, onlara gereken saygıyı gösterecek-
sin. Konuşmanla, samimiyetinle, elbisenle, saçınla, her şeyinle. 

Belli bir stilistiniz var mı ?  
Giyim için ve benzeri konular için bir ekibimiz var tabii. Bana 
alışan, Mustafa Abimle başlayan bir stil, halen devam eder.  Mesela 
Emine Hanım vardır.  O çok önemlidir bu konuda da benim için. 
Birkaç arkadaşımız daha var ekipte, bu konularda bana destek 
veren. Derim ki mesela “Bana gidin şöyle bir şey alın.”  % 10 
yanılırlar en fazla, % 90 bilirler.  Renklerle de ilgili bir dünya var 
kafamda, bir bağ var gönül dünyamda.. Örneğin, siyahla lacivert-
i asla bir arada giymem ya da yan yana getirmem. Mesela, çoğu 
zaman sokağa çıkarken, aynaya bakmadan çıkmam… Bunlar, bir 
insanı farklı yapan özellikler. Mesela, Aksaray’da bir yere köfte 
yemeye gidiyorsun. Yok mu buralarda köfteci?  İstemediğin kadar. 
Neden o halde? Adam işini iyi yapıyor, o yüzden gidiyoruz o kadar 
mesafeyi.  Aynı şekilde, beğenilmeyi, sevilmeyi, benimsenmeyi se-
beplere dayandırmamız lazım. İyi giyinmek, iyi söylemek, iyi bir 
enerji yaymak, iyi düşünmek, iyi bir adam olmak, iyi konuşmak 
vs… Bunlar, bu yolculukta kolaylık sağlar.

Son derece fit, sağlıklı ve enerjik görünüyorsunuz. 
Sürekli spor yapıyorum. Evimin alt katında beni mutlu edecek ka-
dar bir spor salonu yaptık. Aletli jimnastik, yürüme bandı, sauna, 
buhar, vs. benim her gün evden çıkmadan yaptığım şeylerdir.  
Yoksa bu yorucu hayatı başka şekilde yürütemezsiniz. Yeme 
içme anlayışımı da sağlıklı yaşam yönünde oldukça değiştirdim.  
Sorunuzu, şu alıntıyla cevaplayabilirim: Ertuğrul Özkök, yıllar 
önce benim hakkımda çok hoşuma giden  bir yazı yazmıştı, 
şöyle bitiyordu: “Ray Charles, Bocelli, Stevie Wonder, Jose Feli-
ciano vs.  Bunların hepsinin yüzüne baktığımızda, hüzün görü-
yoruz.  Metin’e baktığımızda, güzel bir adam görüyoruz. Saçını 
takip ediyor, kıyafetini takip ediyor… Ve en son cümle de şuydu:  
“ Kardeşim, onu bunu bilmem, ya bu adam çok iyi görüyor, ya da 
birileri bunun yerine çok iyi görüyor.” İyi bir ekip olmamızın öne-
mini vurgulamak için anlattım bunu. Benim yerime çok iyi gören 
birileri var, bu doğru. 

Gece programlarınız nasıl gidiyor ve planlarınızda neler var?
Ben hiç plan yapmam.  Çünkü olmayınca üzülüyorum. Tabii ki uzun 
vadelileri kastediyorum.  Planları yukarısı yapar. Bir söz vardır 
hani: “Allah’ı güldürmek istiyorsan plan yap... Şehitler nedeniyle 
pek keyfimiz olmadığı için şu aralar çok seyrelttik programları... 
Artık inşallah ülkece iyiye doğru yöneleceğiz.  Bu arada geçen-
lerde Cemal Reşit Rey’de organize ettiğimiz   “Si Majör Konser” ile 
“15 Temmuz Şehitler Gecesi”nde, 70 işadamını sahneye çıkarıp 
şarkılar söylettik. İyi bir çalışma oldu, faydalı da oldu.

Bir çok konuda dünyada ilkleri bize yaşattınız. Örneğin, 
paraşütle atladınız,  bir TV’de uzun süre haber sunuculuğu 
yaptınız.  Sonra, dünyada bir görmeyenin yaptığı bir başka ilk, 
senfoni orkestrası yönettiniz.  Saatte 300 km hızla otomobil kul-
lanarak, dünya rekoru da kırdınız. Bunlar nasıl oldu ?
Bir gün evde oturuyordum,  Tv’den İngiltere’de birinin bu ko-
nuda  rekor kırdığını duydum.  “İngiliz kırar da Türk kıramaz 
mı? Dur ben bu rekoru Türkiye’ye getireyim” dedim.  O zamanki 
eşim, “Bütün borçlarını öde, bu deneyi öyle yap” diyordu.  Sonra 
inat ettim, başbakanla görüştüm. Sonuçta kırdık rekoru, getirdik 
Türkiye’ye.  Rallici Volkan Işık’tan eğitim aldım. 

Hangi konuda iyi olduğunu bilmen lazım. 

Marka olmak çok büyük bir değerdir.  Ama 

aslolan, o markayı yönetebilmektir… “Vitrini 

bozduğun zaman”, marka da bozulur. 
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İletişim: Fahrettin Işıl,  Rota Teknik A.Ş., Türkiye,  

Tel.: 0212 292 53 25, fahrettinisil@rotateknik.com.tr

Sonra da Urfa Havaalanı’nda rekor denemesini gerçekleştirdik.  
70 kişilik bir ekip çalıştı orada.  10 gün kampa girdik. Havaalanı 
bize tahsis edildi. Milimetrik hesaplar yapıldı.  Saniyede 84 metre 
gidiyorsun altındaki demir yığınıyla!  Direksiyonu 1 cm yanlış 
kırsan, 60 metre yanlış yöne götürüyor seni… Arabada başka 
kimse yok. Başka bir arabadan co-pilot’luk yapıldı kaskın içindeki 
kulaklıkla ses yönlendirmesiyle. Deli işiydi o, normal adam işi 
değildi. Bitirdiğimizde, pistin sonuna 2 metre kalmıştı.

En çok zorlayan ne oluyor engelli olarak?
Kişisel olarak hiç zorlanmıyorum. Hayata karşı duruşum bu.  
İddialı gelebilir ama, bu duruşun getirdiği avantajlar var. Ben 
varsam her şey var, ben yoksam hiçbir şey yok mantığında 
yaşıyorum. Bunu bencillik olarak algılamayın ama, insan kendini 
bir numaraya oturtmazsa, başarmak istediklerini de, yardım 
etmek istediklerini de, her şeyi kaybedebiliyor. Yani kendinizi çok 
iyi anlamalı, tanımlamalı ve konumlamalısınız ki, o değeri  ve  size 
bağlı insanları da ayakta tutabilesiniz.  Bu bağlamda, artık hiçbir 
şeyde  zorlanmıyorum.  Ama engelli kardeşlerim zorlanıyor. 
Ülkemiz bu konuda sorunlu.  Bu konuda eklimden geldiği kadar 
bir şeyler yapıyorum. (Yaptığı çalışmalardan çok çeşitli örnekler 
veriyor.) Mesela bir vakıf kurdum ve halen başkanıyım: Dünya 
Engelliler Vakfı “DEV”. http://www.devturkiye.org/  sayfasından 
etkinliklerini izleyebilirsiniz. Para toplayıp dağıtan bir vakıf 
değiliz. Düşünce ve proje kuruluşuyuz.  En önemli çözüm 
ortağımız devlet. Engelsiz bir ülke, engelsiz bir dünya adına 
yapılabilecek şeyleri, gücümüz oranında yapıyoruz.  Ama tabii 
“Dünyayı kurtaran adam” değiliz.  

Hep kendinizle dalga geçiyorsunuz, “böyle deli işleri” 
yapıyorsunuz.. Bir taraftan şarkılarınızda hüzün var, ama diğer 
taraftan, Tv programlarında enerjiniz çok pozitif. Şimdi de  TV 
izlediğimizden çok daha pozitif alıyoruz enerjinizi.
Öyledir. Araya cam girince, bazı şeyler tam olarak alınamayabiliyor. 
Matematiği yapan kudret, şöyle yapmıyor bence :  “Sen pozitifsin, 
sen negatifsin. “Böyle adaletsizlik yapmıyor bence.  İçinde bir 
“hayatı sevme düğmesi” var, onu kullan kardeşim. Bana mutsuz 
olmak için bir neden söyle desem, yüzlerce sayabilirsin. Ama 
mutluluk nedenlerine odaklanırsan, negatiflerin hiçbiri yokmuş 
gibi de davranabilirsin. Bize bu beden ve ruh verilmiş, onu iyi 
yönetmek için kullan bu düğmeyi kardeşim. 

Yoksa direksiyonu yanlış kullanırsın, arabayı duvara çarparsın. 
Mesela, bende olan dertlerin tümünü sana anlatsam, “git intihar et”  
dersin.  Yani bizler, hüzünle dolu, hazanla dolu, ve bazen de kendi 
içinde çok da isyanlar olabilen insanlarız. Aklınıza gelebilecek 
her türlü acıdan nasibimizi almışız. Burada sorun yok.  Ama teslim 
olmamışız.  Yoksa “Ben pozitifim, bütün hayatım neşe…”  Böyle bir 
şey yok.  Olsaydı da,  öyle bir hayat herhalde dayanılmaz  olurdu. 
O yüzden şarkılarımızda hüzün görmen çok doğal.  O benim bir 
yanımdır.  Nasıl bir şair veya bir edebiyatçı, günlük yaşamında 
şiir veya edebi eser gibi konuşmuyorsa,  bu duygusallık da 
benim sadece bir yanımdır. Dinlerken de zaten, öyle romantik 
ve yormayan şeyleri dinlemeyi tercih ederim. Hayatla olan 
ilişkimi insanlar seviyorlar.  “Hayatın nasıl gidiyor?” dendiğinde,  
hayat bir yere gitmez. Hayat iyi yönetilirse iyi gider. Bunun 
için, o boş olan doğum–ölüm zamanının içine aşkı koyacaksın, 
sevdiğin işi yapmayı koyacaksın, çocukluğu koyacaksın,  yeme 
içmeyi koyacaksın, neşeyi koyacaksın, mutluluğu koyacaksın,  
mutsuzluğu koyacaksın, arkadaşlarını koyacaksın, iyi adam 
olmayı koyacaksın, sevgilini koyacaksın, eğlenceyi koyacaksın, 
neyi seviyorsan onu koyacaksın… Bunlardan başka şeylerle 
dolmasın diye, boşluk bırakmayacaksın. Hayat işte o zaman hayat 
olur. Öbür türlü, nefes aldığın bir boşluk olur hayat.  Hayatı hayat 
yapan, senin onun içine koyduklarındır. Dikkat edin, mutluluğu, 
mutsuzlukla bir arada koydum.  Evreni yaratan ve yöneten bir 
Allah var.  O, matematik hesap yapmış,  7 küsur milyar insanın 
parmak izlerini bile farklı yaratmış iken, seni kör yaratmış. Şimdi 
sen bunu kafaya takıp, Allah ile mücadeleye mi gireceksin?  Neden 
mi yapmış?  O nedeni sorgulayamazsın. Ben, bununla nasıl yaşanır 
ona bakıyorum. Ben insanlara bunu anlatıyorum.  Mutlu olmak 
için bir sürü neden var. Mesela benim bir elim olmayabilirdi. 
Bunun için sevineceksin, şükredeceksin…  

Uzun ve çok renkli bir sohbetin sonunda, ince ve esprili zekasıyla 
bizi mest eden bu pozitif enerji dolu sanatçıdan, teşekkür ederek 
ayrılıyoruz.  

Onunla yüz yüze sohbet ettiğinizde, içtenliğiyle sizi hipnotize 
ediyor, ve bunu çok iyi uyguluyor.  Biliyor ki, samimiyetle 
içini açtığında  etkileyemeyeceği kimse yok .  Çünkü içi, insan 
sevgisiyle, saygıyla, özgüvenle,  ama  aynı zamanda tevazuyla,  
tevekülle,  Allah vergisi bir müzik yeteneğiyle, “beste fabrikasıyla”, 
muhteşem bir buğulu ses ile,  olağanüstü bir anlayış ve empati 
gücüyle dolu. Hayatı yönetme becerisi ve sistematiğini, büyük 
bir başarı ile sindirmiş ve uygulamakta olduğunu belirgin şekilde 
hissediyorsunuz. Yaşamı ve kişiliği o kadar dolu dolu,  ve doğadaki 
tüm renklerin her versiyonunu kapsayacak kadar renkli ki,  Metin 
Şenürk’ten  bahsedilen  her ortamda sorulan meşhur  sorunun,  “O 
kesin görüyor.. Ama  belli etmiyor”  sorusunun cevabını oracıkta 
veriyorsunuz: “Evet. O görüyor. Büyük çoğunluğumuzdan çok 
daha iyi görüyor üstelik...”
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Adeta sihir 
Terex Port Solutions tarafından üretilen Terex® Gottwald otomatik güdümlü araçlar, 
konteynerleri liman çevresinde hareket ettirerek 70 tona kadar olan yükleri rıhtım ve 
depolama alanları arasında tamamen sürücüsüz bir şekilde taşır. Düsseldorf merkezli 
üretici, araçlara yönelik hassas hidrolik direksiyon sistemi için Rexroth tarafından 
geliştirilen ölçeklenebilir ve programlanabilir HNC100-3x eksenel kontrolünü 
tercih etti. Akslar belirtilen dönüş açısını yanılmaksızın tahmin ederken, merkezi 
PLC ile kurulan iletişim de hızlı ve hatasızdır. Bu teknoloji, Hamburg’da bulunan 
HHLA Altenwerder Konteyner Terminali (CTA) gibi düzensiz sanayi ortamına sahip 
limanlarda bile tüm görevlerini kolaylıkla yerine getirir. Telif hakkı: Terex Port Solutions 

Telif hakkı: Tampere Teknoloji Üniversitesi

Telif hakkı: Waagner Biro Gulf L.L.C. 

 Telif hakkı: VR Group

Sürücüsüz inşaat araçları
Tamamen sürücüsüz şekilde dolaşabilen inşaat araçları akla bilim kurgu filmlerini 
getiriyor.  Finlandiya’ya bulunan Tampere Teknoloji Üniversitesi’nde, bu hayal gerçeğe 
dönüştürüldü bile. Tam otomatik tekerlekli yükleyici, hareketlerini bu amaç için özel 
olarak üretilmiş bir test şeridi etrafında yapıyor. Bu araçta bulunan hidroliklerin ve 
elektroniklerin çoğu Rexroth bileşenlerinden oluşuyor. Bilim insanları bu test şeridi 
üzerinde aracın farklı yol koşullarındaki davranışlarını incelerken, bir yandan da 
emisyonlarını ölçüyor. 

 Her gelgit seviyesine uygun bir köprü 
İş çıkış saati geldi mi neredeyse 6.000 araç Dubai Koyu’nda dubalar üzerinde yüzen bir 
köprüden geçiyor. Trafiğin köprü üzerinden her zaman güvenli bir şekilde akmasını 
sağlamak için, Rexroth tarafından üretilen elektronik kontrollü hidrolik gelgitsel 
denkleştirme sistemi, su seviyesine uyum sağlanması amacıyla giriş rampalarını 
yükseltir veya alçaltır. Şehrini çevresindeki bölgelere bağlayan bu yüzen köprü 
Birleşik Arap Emirlikleri’nde türünün tek örneğidir. Toplamda 22 metre genişliğe ve 
365 metre uzunluğa sahip altı şeritli yol Dubai Koyu’nun üzerinden geçiyor. Özellikle 
de en yoğun saatlerde, bu köprü şehrin içindeki ve çevresindeki trafiği rahatlatıyor. 
Birkaç yıl sonra bu yüzen geçici konseptin yerine daha büyük, kalıcı bir köprü 
yerleştirilecek.

Bosch Rexroth yana yatırma teknolojisi ile hızlı fakat güvenli eğim
Artık virajlara 80 km/sa hızla girebiliyorlar: Dijital hidrolik yana yatırma teknolojisi, 
Finlandiya’daki hızlı trenlerin gelecekte virajlı yolları daha hızlı ve daha güvenli bir 
şekilde kat edebilmesini sağlayacak. Eğme manevraları dijital olarak kontrol edilecek 
ve komponentlerin işlevsel güvenirlikleri de otomatik olarak izlenecek. Dahası, 
Tampere Üniversitesi ve Bosch Rexroth tarafından geliştirilen bu sistem, 18 Pendolino 
hızlı trenlerin operasyonel güvenilirliğini ve enerji tüketimini de optimize ediyor. 
Yazılım tabanlı durum izleme sistemi sayesinde, komponentler erken bir zamanda 
yenileriyle değiştirilir ve trenlerin gerçek trafikteki güvenliği ve kullanımı artar.



control
PRC7300 kaynak kontrolörü akım debisini izler ve tehlikeli olabilecek 

sıçramaları gerçekleşmeden fark eder. Bu kontrolör akım debisini 

ihtiyaca göre ayarlar ve sıçramalardan kaynaklı tekrar çalışmaları 

engelleyerek maliyetleri düşürür. Kontrolör işleme sürecindeki 

güvenirliği ve noktasal kaynaklarda maksimum kaliteyi sağlar. Kurulum 

sürelerini düşürürken operasyonları basitleştirir. Dahası enerji 

kullanımını yüzde 80’e varan oranlarda azaltır. Kullanımı yaygın iletişim 

protokollerle eşleşen çeşitli ara yüz içerir. Bu şekilde geleceğin ağlarla 

birbirine bağlanan üretim ortamları için hazır olduğunu gösteriyor. 




