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Değerli Okurlarımız,

Geride bıraktığımız olağandışı bir yılın ardından 2010 yılını her zamanki gibi yüzümüzü ileriye döndük umutla karşıladık.

Söze geçmiş yazılarımda bahsettiğim yatırımlarımızın tamamını hayata geçirdiğimizi müjdeleyerek başlamak istiyorum. Türk Akışkan Gücü 
Sektörüne gerçekten eşsiz iki önemli fabrika kazandırdık. Bosch Rexroth Gebze Genel Müdürlük binası ve fabrikası 2009 yılının Mart ayında, 
Bursa’daki seri üretim tesisi de Mayıs ayında yeni yerlerinde faaliyete başladı. Toplamda 63 milyon Euro’luk bu iki yeni yatırım ile birlikte 
72.000 m2’si kapalı olmak üzere 120.000 m2’lik bir üretim alanına ve 500’u aşan istihdama kavuştuk.

TOSB (Taysad Organize Sanayi Bölgesi)’nde yer alan yeni merkez binamız Bosch’un değerleri doğrultusunda çok tasarruflu, doğal kaynakları 
az kullanan, çevreye saygılı bir “Yeşil Bina” olarak inşa edildi. Yeni yatırımla artan kapasitemiz sayesinde iki önemli üretim hattını Türkiye’ye 
transfer ediyoruz.
“Golden Horn” adıyla anılan Bosch Rexroth Didaktik set mühendisliği ve üretiminin Almanya merkezden Türkiye’ye kademeli geçişini 
gerçekleştiriyoruz. 
Aynı şekilde Hollanda fabrikasında üretilen C20 hidrolik silindirleri de Bosch Production Systems (BPS) Know-How’ı ile Gebze fabrikasında 
üretilmeye başlanmıştır. Böylelikle özellikle mobil hidrolik olmak üzere, endüstriyel presler, madencilik ve hatta deniz tabanı tarama gibi çok 
özel alanlarda üretim yapan müşterilerin ihtiyaçları Türkiye’den karşılanabilecektir.
Her iki proje de özellikle eğitim setlerinin Türkiye’de üretilip ihraç edilmesi Türk Sanayisi adına takip edilmesi gereken iki önemli atılımdır. Bu 
şekilde Türkiye’ye yapılan doğrudan yatırımlar yerli üretim kapasitelerini artırmakta ve sanayinin gelişip canlanmasına, gelecek yatırımlara yol 
açmak adına katkıda bulunmaktadır. 
Diğer önemli bir adım da servis hizmetlerimizin yeni Gebze fabrikamızda 500 m2 bir alanda hizmete girmesiyle genişlemesidir. Türkiye’deki 
müşterilerimiz artık Almanya’dan akrediteli olarak hidrolik eksenel pistonlu pompa ve motorların, oransal ve servo valflerin, elektrikli tahrik ve 
kontrol ürünlerinden servo motor ve servo sürücülerin tek elden servis hizmetini alabilmektedir. Bu sayede Türk ve bölge sanayisinin ve sanayi-
cisinin üretim artışı hedefine paralel olarak servis hizmetleri yönündeki artan talepleri de aynı kalite korunarak tek elden karşılanabilmektedir. 

Kriz dönemlerinde maliyetlere dikkat ederek faaliyetleri sürdürmenin yanı sıra güç dönemleri aşmanın en etkin yönteminin gelirleri artırmak 
olduğu açıktır. Türk Makina Sanayisi dünyada yeni pazar payları kazanarak büyüme yoluna girecektir ve bunu teknoloji üreten ve kullanan kalite 
seviyesi yüksek bir sanayi yapısıyla başaracaktır. Gelişmiş pazarların ihtiyaçlarını karşılamak için Ar-Ge yatırımlarının artırılması temel hedefler 
arasında yerini almalı ve inovasyon, markalaşma kavramları öne çıkmalıdır. 
Benzer şekilde Bosch Rexroth her sene toplam cirosunun %4,5 ila %5’i oranında Ar-Ge’ye pay ayırmaktadır ve yeni teknolojileri yaratarak/
geliştirerek içten büyüme stratejisini benimsemektedir. Bir dünya şirketi olmanın avantajı ile yılların beraberinde getirdiği tüm bu teknoloji/
know-how birikimlerimizi sizler ile paylaşmaya her zaman hazırız.

2010 yılında Bosch Grubu olarak Türkiye’deki 100. yılımızı kutluyoruz. Bugün tüm dünyada 100. yılını kutlayan şirket sayısı çok az iken Bosch, 
Türkiye’de 1910 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Bosch Grubu, Türkiye’de toplam 8000’den fazla çalışanı, 1,6 milyar Euro cirosu, 187 milyon 
Euro yatırımı ve 971 milyon Euro ihracatı ile Türkiye ekonomisine değer katan şirketler arasında bulunmaktadır.

Tüm bu güzel gelişmeler dünyada Bosch Rexroth firmaları arasında, Türkiye’nin öneminin her geçen gün artmasının ve Türkiye’ye, Türk San-
ayisine ve geleceğine olan inancımızın göstergeleridir.

Hepinize sağlıklı, azimli, kazançlarımızın ve çalışmalarımızın hayırlı olacağı bir sene dilerim.

Steven Young
Bosch Rexroth A.Ş.

Ön Yazı
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Yönetı̇msel	Çeşı̇tleme 
Bı̇r	İşletme	Vakası	devam...

  Yönetim Bilimi

Geçen sayımızda benzerine onlarca işletmede 
yüzlerce kez şahit olduğum olaylardan bir 
örnek sunmuştum. Bu yazımın sonunda; 
siz değerli okurlarımızın da benzer olaylara 
tanıklık etmiş olabileceğini düşünerek, 
yanlış giden olaylar dizisi hakkında fikir ve 
görüşlerinizi not etmenizi önermiştim. 

Hatırlarsanız örnek olayımız bir işletmede, 
“iyi çalışan” ve “iyi sonuçlar üreten” iki ayrı 
elemanın yönetim kademesine yükseltilmesi 
ve ardından gelişen durumlar ile ilgili idi.

Bu sayımızda sizlerle paylaşmak istediğim 
konu; böylesine verim, moral ve kalite 
düşürücü etkileri olan, istenmeyen durumların 
işletmelerimizde yaşanmasını nasıl 
engelleyebileceğimiz, nasıl azaltabileceğimiz 
üzerine yoğunlaşacaktır.

Yönetim bilimi konusunda kafa yormuş, 
daha da önemlisi; “Hayatı ve olayları 
kaçırmadan derinlemesine gözlem yapmış” 
pek çok araştırmacı, hazırlıksız ve desteksiz 
olarak yükseltilmiş ve “yönetici değilken, 

yönetici olmuş” kişilerin bocalamalarına 
şahit olmuştur. Daha acısı şudur ki; bu 
durumu yaşayan işletmeler hem iyi ve verimli 
çalışan bir elemanından olmuş, hem de, diğer 
çalışanları kötü etkileyebilecek, yetersiz bir 
yönetici sahibi olmuşlardır. Bir hatalı hareket 
sonucunda, “iki gol yemişlerdir”.

Size önceki sayımızda aktardığımız örnek 
olayımızda da görüleceği gibi; işini iyi 
yapan, teknik bilgisi olan ve gerekli işletme 
deneyimini kazanmış pek çok personel onlara 
bir takım “ek olanaklar sağlamak” ve/veya 
“iyi çalışanı elden kaçırmamak” kaygıları 
sonucu yönetici olarak atanmaktadırlar. 
Bir işi, bir tekniği iyi bilmek farklıdır. 
Yöneticilik farklıdır. İşletmede kıdem 
kazanmış olmak farklıdır. Yönetici olmak 
farklıdır. İnsanlarla iyi geçinir olabilmek, 
“İnsani İlişkileri” yüksek olmak ayrı, yönetici 
olmak ise ayrı bir olaydır. Hatta disiplinli, 
aşırı takipçi ve işine fazlaca sadık ve “Baş 
Koymuş” olmak ayrıdır. Yönetici olmak 
apayrıdır… Yönetici olabilmek bunların her 
birini gerektirdiği gibi; bunların üzerinde de 

bazı nitelikler gerektirir.

Biz, insanların çoğunluğu, nedense yönetmeyi 
“kolay” görürüz. Oysa hiç keman çalmamış 
bir insana “Gel bize, Paganini’den bir dinleti 
sun” desek, ya da daha basiti; transistorü, 
rezistörden ayıramayan, elektronikle yakın 
uzak, hiç ilgisiz birine; “Gel arkadaş şu 
televizyonum bozuk, bir tamir et” desek 
nasıl cevaplar alırız? Daha da önemlisi, 
bu teklifi yaptığımız kişilerin ruh hali ve 
kendilerini bilmeleri ile ilişkili olarak, 
nasıl sonuçlar alırız? Sormak isterim… Bu 
kişilerden alacağımız yanıtlar; ya  “Arkadaş 
deli misin? Ben keman çalamam ki… 
Nasıl Paganini çalayım sana?” gibi yanıtlar 
olacaktır ya da karşımızdaki kişi “Kifayetsiz 
Muhteris” biri olacak ve isteğimizi kabul 
edecektir. Ama böyle bir olay; keman çalışını 
biraz  dinledikten sonra, kemanı alıp, onu 
kovalamamız ile sonuçlanırken; televizyon 
tamiri konusunda da; daha fazla dağılan belki 
de onarımı olanaksız hale gelen, televizyonu 
alıp, kafasına fırlatmaya çalışmamız ile 
sonuçlanabilecektir.



Sizlere büyük bir merak ile tekrar sormak 
istiyorum. İşletmelerinizin ve işletmelerde 
çalışan elemanlarınızın değeri kulaklarınızdan 
ya da televizyonunuzdan daha mı azdır?

Esas soru ise şimdi geliyor… 

Yönetim görevi ve becerisi, keman çalmak 
veya televizyon onarmaktan daha mı 
kolaydır? 

Eğer cevabınız evet ise, bu yazıyı okumaya 
devam etmeniz size fayda sağlamayacaktır. 
Böyle düşünenler için, “Allah, sizi ve 
işletmenizi korusun” demek dışında geriye 
yapılacak bir şey de kalmıyor…

Daha iyi şartlara kavuşmak elbette ki her 
çalışanın amacıdır. Eğer bu amaca ulaşmak 
sadece yükselip, yönetici olmaktan geçiyorsa, 
o zaman her çalışan her yönetim kademesine 
talip olabilir. Hatta olmaktadırlar. Ancak 
bu talepte bulunurken, bu kişiler “Acaba 
yapabilir miyim? Yönetim konusunda;  yeterli 
ve yetkin miyim?” sorularını ne kendilerine 
sorarlar ne de bu sorunun cevabını bulmaya 
çalışırlar.

Bu arada benim rastladığım ve duyduğum, 
çok az sayıda “kendini bilen” yönetici adayı; 
yönetim ve işletmecilik konusunda bir tahsili 
bile olsa; “Bu konuda beni destekleyin, 
yönetici olabilmem için gereken şartlara 
sahip miyim? Değilsem gereken ek kurs, 
seminer, oryantasyon desteğine hazırım” 
diyebilmektedir. Zaten bunu diyenler; az 
sayıdaki, fark yaratan, etkin ve lider yöneticiler 
olarak yollarına devam eden kişilerdir.

Bir elemanı yönetim kademesine yükseltmeyi 
düşünüyorsanız, aşağıdaki soruları 
sorun ve tatmin olmadan asla atamayı 
gerçekleştirmeyin:

Seçeceğim bu eleman

1- Başa geçmek, insanları “Lider olarak”  
 yönlendirmek istiyor mu?
2- İletişim becerileri gelişmiş mi?
 • Açık bir insan mı?
 • Çok iyi bir “Aktif Dinleyici” mi?
 • Geri bildirime (Feed-back) açık mı? Geri  
 bildirim alıyor mu?
 • Empati kurmayı biliyor mu?
 • Yazılı ve sözlü ifade gücü yüksek mi?
3- İyi bir satıcı olabilir mi? Satıcı yönü var  
 mı? (*)
4- Bilgili ve işiyle ilgili olmak kaydıyla 
 becerikli mi?
5- Hem başarı, yani hedeflere ulaşarak, hem  
de insanların işlerine bağlılığını sağlayarak 
egosunu tatmin edebilecek yapıda mı?

6-  Gelişimin ve öğrenimin sürekliliğine,  
 gerçekten inanıyor mu?
7-  Bir önceki soruya bağlı olarak,  bakmak 
 la yetinmeyip aynı zamanda görüp,   
 okuyup, sorup dinliyor mu?

(*) Satıcılık yönetim konusunda en iyi 
altyapıyı sağlayan meslektir. Bunun nedeni 
ise, “etkili ve gerçek satıcıların” onlara hiçbir 
şekilde bağlı olmayan, üstelik ceplerinden 
paralarını alacakları insanlar ile iletişim 
kurup, onları yönlendirme becerisi geliştirmiş 
olmalarıdır. 

Bu soruları sorduktan sonra; atanacak 
personelinizi mutlaka profesyonel yönetim 
becerilerini kazandıracak ve/veya artıracak 
“laftan arındırılmış” etkili ve hedefe yönelik 
eğitimler ile desteklemeniz gerekmektedir. 
Şüphesiz ki en önemli beceriler “Liderlik” 
ya da “Yönetimsel Liderlik” becerileridir. 
Yönetici demek; insanları yöneten ve 
yönlendiren kişidir. “İş yöneticisi” vb. 
sözler ile kendimizi asla kandırmayalım. Ne 
demektir iş yöneticisi? Bir kaynak işçisi de 
iş yönetir. Bu tanım olsa olsa ücret ve statü 
yükseltmek için bulunan geçici bir çare, bir 
kandırmacadır.

Yönetim katına çıkacak şahıs en az bir, daha da 
ideali iki kişi ve üzerinde insanı yönetecek ve 
onların daha da başarılı olmalarını sağlayacak 
kişidir. Yöneticilik için gerekli becerilerin bu 
yönetici adayında eksik veya hiç olmaması, 
bir yandan bozuk ve düşük motivasyon 
ortamına sebep olurken, diğer yandan 
örneğimizdeki Aliye Hanım’ın yaşadığı 
gibi; yöneticinin halen o işleri bire bir yapan 
kişi durumuna düşmesine neden olacaktır. 
“Yok yere yüksek ücret” alacak ve yaşanan 
motivasyon düşüklüğü sonucu, takımından, 
iş arkadaşlarından uzaklaşabilecek, odasına 
“kapalı kapılar ardına” çekilebilecektir.

Bazen de Ali Rıza Bey’imiz gibi; daha 
despotlaşacak, zorla iş yaptırmaya kalkarak, iç 
ve iş huzursuzluklarına neden olabilecektir. 

Kısaca; ne Aliye Hanım’ı özetleyebilecek 
teknik bilgi ve iyi ilişkiler ne de Ali Rıza 
Bey’i özetleyecek teknik bilgi, işe bağlılık, 
disiplin ve aşırı kontrol yöneticilik anlamında 
başarı sonuç vermez. Vermeyebilir…

Bunlar ve benzer durumları önlemenin çaresi 
olarak; 

- Potansiyel liderinize; empati kurma 
konusunda destek ve eğitim veriniz. 
- Hangi iş ve bölüm dalında çalışacak 
olursa olsunlar; ikna etmeyi ve satmayı 
öğrenmelerini sağlayınız.

- Lider olarak, astlarıyla beraber çalışmayı; 
onların her bir görev ve hedef için; ne 
kadar yeterli ne kadar yetkin olduklarını 
anlamalarını sağlayacak teşhis becerilerine 
sahip olmalarını sağlayınız. 
- Potansiyel yönetici liderlerinize, her bir 
hedef ve konu için bazen aynı şahsa farklı 
ve esnek davranmak durumunda olduklarını 
öğretiniz. 

Bu konularda eğitim almayan ve 
desteklenmeyen, hatta zaman zaman 
profesyonel eğitimler ile bildiklerini 
pekiştiremeyen yöneticiler, liderlik zaafları 
sonucu geçen vakamızda rastlanan kötü 
sonuçlara alet olmaktadırlar.

Size bu önerileri sunmamızdaki amacımız ise 
uzun vadeli iyi sonuçlar üreten, hem işe baş 
koymayı hem de çok daha iyi sonuçlar almayı 
sağlayan yönetimsel liderlere sahip olmanız 
için size yardımcı olabilmektir. Yönetim 
ve özellikle liderlik eğitimi almamış, bu 
eğitimleri tazelememiş ve gereken davranış 
normlarına sahip olmayan yöneticiler,  
örnek olayımızdaki, Aliye Hanım’ın veya 
Ali Rıza Bey’in yarattığı sonuçlar ile sıkça 
karşılaşabilirler. Bu sonuçlar verimsizlik, 
kalitesizlik, iletişimsizlik yaratan kısır döngü 
doğurabilecek sonuçlardır. 

Sakın yönetimi özellikle yönetimin en 
stratejik işlevi olan “liderliği”, basit, 
küçük veya tam tersi öğrenilemez olarak 
görmeyin. İnsan yönlendirme ve “liderliğin” 
bir beceri olduğunu, sadece bilmekle asla 
sonuç alınamayacağını, yöneticilerinizin, 
sağlam liderlik becerileri kazanmış olmaları 
gerektiğini lütfen göz ardı etmeyin. Zira bu 
hatalara düşenler daha uzun vadeli, sürekli 
ve daha iyi sonuçlardan kendilerini mahrum 
bırakabilmektedirler. Böyle kötü sonuçların 
sizlerden uzak olması dileğiyle…
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İletişim:
Ahmet	Levent	Öner
İşletme
Projeler	Koordinatörü
Yönetim	Geliştirme	Merkezi
İstanbul
Tel						:	0212	274	88	48
Faks			:	0221	274	46	78
E-Mail	:	alevent@
													ygmturk.com

  Yönetim Bilimi
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Bosch Rexroth 
Rüzgar	Enerjisi	Teknolojileri

  Teknoloji

Geniş Ürün Gamı

Kullanılan sistem ister klasik rotor-dişli 
kutusu-jeneratör konsepti, ister direct-drive 
konsepti olsun, Rexroth sisteme uygun dişli 
kutusu çözümünü tedarik edebilmektedir. 
Düşük rotor hızlarının jenaratör için gerekli 
olan yüksek hızlara çevrilmesini sağlayan 
yüksek verimli dişli kutuları Rexroth rüzgar 
ürün gamının en önemli parçalarıdır. 

Rüzgar türbininin sürekli olarak rüzgarı 
takip etmesini sağlayan hassas kule dönüş 
sistemleri (elektromekanik), kanat açılarını 
ayarlayan kanat dönüş sistemleri (hidrolik 
ve elektromekanik) ve güvenilir hidrolik fren 
sistemleri de diğer Rexroth ürünleridir.

Deneyim ve Know-how

Bilindiği gibi yaklaşık 100 yıldır tahrik  
sistemi komponentleri üretmekte olan 
Rexroth, aynı zamanda 90’lı yılların başından 
beri megawatt sınıfında türbinler için dişli 
kutusu üretmektedir. Bu sayede Rexroth, 
rüzgar türbinlerinin gelişimine en başından 
beri katkıda bulunmuştur. Dünyanın ileri 
gelen üniversiteleri ve önemli üreticiler ile 
yapılan AR-GE faliyetleri ile Rexroth rüzgar 
ürünleri sürekli olarak gelişmektedir.

Mühendislik ve Satış Konusunda 
Uzmanlık  

Merkezi Almanya’nın Witten kentinde olan 
rüzgar enerjisi uygulama merkezi, tasarım 
esnasında sonlu elemanlar yöntemi (FEM) 
kullanmaktadır. Almanya’da Witten ve 
Nürnberg,  Amerika’da Lake Zurich ve Çin’de 
Pekin olmak üzere farklı lokasyonlardaki 
fabrikalarda üretim yapılmaktadır. Bu 
fabrikalarda ileri freze ve taşlama yöntemleri 
ile çok hassas dişliler üretilmektedir. Bir 
dişlinin ömrü ve verimi açısından çok önemli 
bir faktör olan ısıl işlem de ileri teknikler ile 
gerçekleştirilmektedir.

Rüzgar enerjisi dünya genelinde elektrik üretimindeki payını 
arttırarak başarısını devam ettirmektedir. Rüzgar tarlalarının 
sayılarının ve alanlarının her geçen gün artması ve bu 
tarlaların kutuplar, çöller, okyanuslar gibi ekstrem şartlara 
sahip bölgelere kurulması, rüzgar türbini üreticileri için de yeni 
zorluklar ve aşılması gereken engeller anlamına gelmektedir. 
Hidrolik, elektronik ve dişliler konusunda uzman bir üretici 
olan Rexroth, tüm rüzgar türbini tahrik komponentlerini ürün 
gamında bulundurması sayesinde dünyanın ileri gelmiş rüzgar 
türbini üreticilerinin önemli tedarikçisi konumuna sahiptir.

Yüksek	hız	dişlisi	Redulus	GPV	kalite	kontrolü
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İletişim:
Can	Arslan
Makine	Yük.	Müh.
İş	Geliştirme
Bosch	Rexroth	A.Ş
Çayırova	Kocaeli
Tel						:	0262	676	00	19
Faks			:	0262	676	00	44
E-Mail	:	can.arslan@
											boschrexroth.com.tr

Rexroth rüzgar enerjisi ürünlerine 
yakından bakış

Elektromekanik kanat dönüş sistemleri -  
Mobilex GFB

Bir rüzgar türbininin verimli çalışabilmesi 
için rotor kanatlarının her zaman rüzgarla aynı 
yönde olması gerekmektedir. Aynı zamanda 
rüzgar hızının aşırı artması durumunda 
jeneratöre ve türbine zarar gelmemesi için 
kanatların rüzgar yönünden çıkarılması 
gerekmektedir. Bu, kanat dönüş sistemleri ile 
sağlanır. 

Mobilex GFB planet dişlileri kanatların çok 
hassas bir şekilde pozisyonlanması için uygun 
tasarımı sağlamaktadır. Bu dişlilerin genel 
özellikleri şunlardır:

- 3 ile 28 kNm arası çıkış torku
- 60 ile 200 arası dişli oranı
- Kompakt 2 veya 3 sıralı planet   
 dişli tasarımı
- Yüksek ömürlü sürtünmesiz   
 yataklamalı
- Elektromotor bağlantılı

Hidrolik kanat dönüş sistemleri

Kanatların dönüş hareketleri elektromekanik 
olduğu gibi, hidrolik olarak da 
gerçekleştirilebilmektedir. Bu hareketi 
sağlayabilmek için kanat başına bir adet 
hidrolik silindir kullanılır ve sistemin 
çalışması için gerekli basınç bir hidrolik güç 
ünitesi ile sağlanır. Bu sistem mekanik ilkelere 
dayanır ve bu yüzden de çok güvenilirdir. 
Yine de bir acil durum oluşması durumunda 
akümülatörler yardımı ile kanatlar güvenli 
bir konuma getirilebilmektedir. Kullanılan 
silindirlerin genel özellikleri şunlardır:

- Hassas kontrol
- Kompakt tasarım
- Entegre güvenlik elemanları
- Kolay montaj
- Uzun sistem ömrü

Yüksek Hız dişlileri – Redulus GPV ve 
Redulus GPV-D 

Rotorun 4-5 d/dak olan dönüş hızını, 
jeneratörün elektrik üretebilmesi için gerekli 
olan 3500-4000 d/dak’a çevirmek için 
kullanılan dişlilerdir. Bu dişliler, hem hacim 
olarak, hem de maliyet olarak bir rüzgar 
türbininin en büyük parçasıdır. 

Rexroth’un ürün gamında iki farklı model 
bulunmaktadır. Bunlardan Redulus GPV 2 
megawatt’a kadar olan türbinlerde, Redulus 
GPV-D ise 2 megawatt’ın üzerindeki  türbinler 
için kullanılmaktadır. Bu dişli kutularını 
farklı kılan en önemli özellik, bir otomobil 
dişli kutusu yaklaşık 5.000 saatlik bir ömür 
için tasarlanıp üretilirken, Redulus serisi 
dişli kutularının 175.000 saatlik bir çalışma 
ömrünü garanti etmeleridir.

Redulus serisi dişli kutularının bazı özellikleri 
şunlardır:

- Dişli oranı 50-120 (GPV) ve 70-150   
 (GPV-D)
- Müşteriye özel tasarım imkanı
- Boyutlandırma yüksek çalışma ömrü için  
 özel Rexroth yazılımı ile yapılmaktadır
- Kompakt tasarım
- Düşük gürültü seviyesi
- Yüksek ömürlü sürtünmesiz yataklamalar

Kule Dönüş Sistemleri – Mobilex GFB

Uzun yıllardır Mobilex serisi dişliler iş 
makinelerinin kule dönüş sistemlerinde 
başarıyla kullanılmaktadırlar. 
Aynı konseptten yola çıkarak rüzgar 
türbinlerinin nasel olarak da adlandırılan 
makine dairelerinin rüzgarın estiği yöne 
dönmelerini sağlamak için de Mobilex serisi 
dişliler kullanılır. Türbinin boyutuna göre 10 
adede kadar dişli kullanılabilmektedir. Kule 
dönüş sistemlerinde kullanılan Mobilex 

GFB’lerin genel özellikleri şunlardır:
- 8-150 kNm arası çıkış torku

- 700-2000 arası dişli oranı
- Kompakt planet dişli tasarımı
- Yüksek ömürlü sürtünmesiz yataklama

Rotor ve Kule Kilitleme Sistemleri

Bakım esnasında veya kanatların durdurulması 
gereken acil durumlarda rotor, kanat dönüş 
sistemi yardımı ile yavaşlatılır ve hidrolik 
fren kullanılarak sabitlenir.  Aynı şekilde kule 
dönüş hareketi tamamlandıktan sonra kulenin 
pozisyonunun sabitlenmesi için de hidrolik 
fren kullanılır. 

Rexroth hidrolik fren ünitelerinin başlıca 
özellikleri:
- Rüzgar uygulamaları için özelleştirilmiş  
 tasarım
- Kompakt tasarım
- 1-60 l arası tank hacmi
- Çelik, alüminyum veya plastik tank   
 malzemesi

Rüzgar enerjisi önem kazanmaya devam 
ettikçe Rexroth’un bu konudaki araştırmaları 
ve ileri teknoloji eseri ürünleri de gelişimlerini 
sürdürecektir. Bu sayede Rexroth, diğer 
birçok farklı sektörde olduğu gibi rüzgar 
enerjisi sektöründe de dünyanın en önemli 
tedarikçilerinden birisi olmayı sürdürecektir.

  Teknoloji

Bosch	Rexroth	rüzgar	enerjisi	ürünlerine	genel	bakış
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Schalke Arena Stadyumu, hizmete girdiği 
13 Ağustos 2001’den itibaren ev sahipliği 
yaptığı tüm organizasyonlarda, birkaç istisna 
hariç tribünleri tümüyle doldurdu. Kayar 
çatı sistemi, hareket edebilen saha zemini 
ve hareketli güney tribünüyle stadyum, 
Avrupa’nın en modern ve çok işlevli 
stadyumu ünvanını aldı. Donges Stahlbau 
GmbH (Almanya) firmasının yapısal çelik 
mühendisliğiyle vinç teknolojilerindeki 
deneyimleri ve Bosch Rexroth’un tahrik ve 
kontrol teknolojilerindeki uzmanlığının bir 
araya gelmesi, böyle bir yapının gerçeğe 
dönüşmesini sağladı. 

Schalke futbol takımının tarihine  
baktığımızda, gururla söz ettikleri yedi 
Almanya şampiyonluğu bulunuyor. 
Yeni stadın hizmete girmesiyle yeni bir 
gurur kaynağı daha kazandılar. Eski Park 
Stadyumu’nun yerine yeni ve çok işlevli bir 
stadın yapılması için 1998 yılında düğmeye 
basıldı, yeni Schalke Arena Stadyumu 32 ay 
gibi bir sürede tamamlanarak 60.000 seyirci 
kapasitesiyle Schalke taraftarının hizmetine 
sunuldu.

Stadyumun önemli özelliklerinden biri 

hareketli güney tribünüdür. Bu tribünün 
hareketli alt bölümü kaydırılarak, üst 
tribünün altında oluşan boş alan sahne için 
genişleme imkânı sunuyor. Stadyumun 
çim zemini 11.000 tonluk betonarme blok 
üzerinde, stadyum içine veya dışına hareket 
ettirilebiliyor. Bu sayede çim zeminin bakımı 
sırasında, stadyum dışında güneş ışığından 
yararlanılabiliyor. Sabit zemin ise kayar çim 
zeminin 1,5 metre altında yer alıyor ve diğer 
aktiviteler bu zeminde gerçekleştirilebiliyor. 
Hollandalı ana yüklenici HBM’ye göre, 
hareketli güney tribünün alt ve üst tribün 
strüktürüyle hareket mekanizmasının tasarımı 
ve yapımı, iki yıldan az sürdü. 

Alt tribün için yeni çözüm

Hareketli güney tribün alt bölümünün 
yaklaşık 700 ton ağırlığında olması nedeniyle, 
bu yapının hareket ettirilmesi oldukça zor 
bir mühendislik problemi halini almaktadır. 
Üst tribünün altındaki alt bölümün hareket 
ettirilebilmesi için üst koltuk kolonlarının 
tamamının katlanması gerekmektedir. 
Bu uygulamayla tiyatro sahnelerindeki 
uygulamalar karşılaştırıldığında, söz konusu 
projede çok daha geniş bir alanın kontrol 

ediliyor olması ve bu hareketin güvenlik 
göz önünde bulundurularak milimetre 
hassasiyetinde kontrol edilmesi zorunluluğu, 
tamamen yeni bir çözüm geliştirilmesini 
gerektirmektedir. 

  Teknoloji

Schalke	Arena

Sadece	futbolun	değil,	müziğin	yıldızları	için	de	oldukça	popüler:	Mayıs	2003	Paul	McCartney,	Bruce	Spingsteen	ve	Bon	Jovi,	Temmuz	ayında	ise	Robbie	Williams	
sahne	aldı.	Ayrıca	Eylül	2003’te	George	Bizet’in	“Carmen”i	de	opera	sevenlerin	beğenisine	sunuldu.

Saha	zemini	dışarı	çıkarılmış	görünüşüyle
Schalke	Arena	Stadı
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İletişim:
Alper	Sarıkaya
Makina	Yük.	Müh.
Endüstriyel	Hidrolik
Bosch	Rexroth	A.Ş.
Çayırova	Kocaeli
Tel						:	0262	676	00	14
Faks			:	0262	676	00	44
E-Mail	:	alper.sarikaya@
											boschrexroth.com.tr

Alt tribünün 85 metre genişliğindeki çelik 
strüktürü 3 bölüme ayrılmıştır. Her bölümde 
iki adet hidrolik silindir, senkronize bir 
şekilde elektro-hidrolik olarak kontrol 
edilmektedir. Her bir silindir 140/100-3000 
ölçülerinde olup, çevre şartlarından olumsuz 
etkilenmemesi için piston milleri Ceramax 
kaplıdır.

Alt ve üst tribünün birbiriyle bağlantısının 
hassas bir şekilde yapılabilmesi için hareketli 
tribün bölümü senkronize bir şekilde kontrol 
edilerek, elektromekanik olarak rayların 
üzerinde tahrik edilir. Daha sonra hareketli 
alt tribün, 140 milimetre çapında  iki adet 
hidrolik silindir yardımıyla kilitlenerek üst 
tribünle aynı yatay düzlemde olması sağlanır. 

Önce güvenlik

12.000 seyirci kapasiteli güney tribünün 
katlanma hareketi, 10 adet hidrolik silindir 
yardımıyla kontrol edilmektedir. Üst tribünde 
6 adet 12 metrelik, alt tribünde ise 4 adet 2 
metrelik hidrolik destek bulunmaktadır. 
Tribün katlama silindirlerinin piston çapı 360 
milimetre olup, Rexroth Hollanda tarafından 
sağlanmıştır. Bu silindirlere, güvenlik 
tedbiri olarak kilitleme mekanizması entegre 
edilmiştir. 1 metre yüksekliğinde, 118 metre 
uzunluğunda ve 79 metre genişliğindeki 
betonarme olarak üretilmiş saha zemini, 
stadın içine ya da dışına hareket ettirilirken 
katlanma desteklerinin serbest kalması ve 
hareketin engellenmemesi gerekiyor. 

“Hareketli Güney Tribünü,  Schalke 
Arena’nın en önemli özelliklerinden 
biridir.”

Tüm hidrolik sistemin montajı sırasında, 
yaklaşık 1000 metre uzunluğundaki hidrolik 
boru ve hortumlarının 310 bar’lık sistem 
basıncı için test edilmesi, içlerinin tamamen 
temizlenmesi gerekmektedir. Güvenlik 
konusuna oldukça önem verilmiştir. 
Yangın güvenliği ve çevre açısından da yağ 
kaçaklarının ortaya çıkmaması için azami 
ölçüde dikkat edilerek, sistemin mutlak 
sızdırmaz olduğundan emin olunmuştur. Bu 
işlem için özel dişli rakorlar kullanılmıştır. 
Özel yapıdaki bu rakorlar sayesinde oluşan 
mekanik bağlantıyla, basınca karşı dayanıklılık 
sağlanmış ve esnek sızdırmazlık elemanları 
sayesinde de kaçak ihtimali tamamen ortadan 
kaldırılmıştır. Yangın riskini yok etmek 
için aynı hassasiyet elektrik kablolarına da 

gösterilmiştir. Elektromekanik ve elektro-
hidrolik  sistemlerin sürücüleri ve kontrol 
sistemleri güney tribün konstrüksiyonu 
boyunca iletilerek merkezi kontrol ünitesine 
ve elektrik kontrol ünitesine çapraz olarak 
fieldbus aracılığıyla bağlanmıştır. 

Rexroth, projenin tasarımının yanında hidrolik 
bağlantı elemanları, hidrolik borulama işçiliği 
ve kablolama işçiliğini de üstlenmiştir. 
 

Teknoloji

Güney	alt	tribünün	arkadan	ve	üst	tribünün
alttan	görünüşü.

Hidrolik	ünite

Alt	tribündeki	elektrik	kontrol	panosu	ve	merkez	
kontrol ünitesi.
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  Yönetim Paneli  Teknoloji

BODAS	
Mobil	Elektronik	Sistemi

Geçmişte, sadece hidrolik ve mekanik 
sistemlerin kullanılması, mobil uygulamalarda 
birçok fonksiyonun istenen şekilde olmasını 
zorlaştırmaktadır. Ancak günümüzde, şu anda 
geçerli olan, EURO IV/V veya TIER III ( USA) 
gibi emisyon regulasyonlarında bile ancak 
elektronik kontrollü enjeksiyon sistemleri 
kullanılarak sağlanabilmektedir. Hidrolik ve 
mekanik sistemler, genel olarak sadece bir 
çalışma noktasına optimize edilebilmelerine 
rağmen, elektronik sistem kullanılan 
uygulamalarda, çalışma karakteristiğine 
göre, birçok çalışma noktasında çalışma 

şansına sahiptir. Makinaların performansı 
konusunda artan beklentilerden dolayı ve 
günlük çalışma ortamında insan faktörünün 
en aza indirgenmesi açısından, fonksiyonların 
otomize edilmesi bir gereklilik olmuştur. 

Makine fonksiyonlarının hızlı bir şekilde 
gerçekleştirilmesi:

Hidrolik, kompleks makine fonksiyonlarının 
hızlı gerçekleştirilebilmesi için, geniş bir 
çözüm sunabilme kapasitesine sahiptir. Aynı 
şey, elektroniğin de dahil olduğu uygulamalar 

için geçerlidir. Doğan ihtiyaç neticesinde, 
Rexroth, esnek ve modüler özellikleri olan 
BODAS’ı  geliştirmiştir. BODAS sistemi, 
hardware ve software ile beraber ayrıca, 
geliştirme ve diagnostik özelliklerine de 
sahiptir. Her biri birbiri ile uyumlu çalışabilen 
bu bütün ürünler, makina fonksiyonlarının 
uygulanmasını hızlı ve ekonomik hale 
getirmiştir.
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Teknoloji

BODAS Controller

Değişik makine fonksiyonlarına göre 
BODAS ailesi, yedi “RC controller” dan 
oluşmaktadır. Bu controller’ın görevleri, 
araç kontrolünü sağlamak için, tek bir 
pompanın kontrolünden, bir valf diliminin 
kontrolüne kadar uzanmaktadır. Kullanılan 
bu ürünler, Bosch bünyesindeki motorlu araç 
uygulamalarında, günlük yaşamda kendilerini 
kanıtlamış ürünlerdir. Bosch bünyesindeki 
geliştirme departmanları, bu ürünleri müşteri 
isteklerine göre, test edip geliştirmişlerdir ve 
bu da ağır çalışma koşulları altında bile, sabit, 
devamlılığı olan ve güvenilir fonksiyonlar 
elde edilmesini sağlamıştır,  Mobil araçlarda 
kullanılan “controller” lar IP65 koruma tipini 
sağlamaktadır. Standart plug sistemleri ve pin 
boyutları, kurulumu, zor şartlar altında bile 
problemsiz bir şekilde yapmayı sağlar. 

Modüler BODAS uygulama software’i:

Makinalarda bulunan fonksiyonlar temelde, 
basit fonksiyonlardır. Makinalardaki, gerekli 
temel fonksiyonlar, örnek olarak, pompalarda 
güç yönetimi, hidrostatik fanların kontrolü, 
tekerlekli ve paletli araçların yürüyüş 
kontrolü, dişli kutusu kontrolü, ve kontrol 
valflerin çalıştırılması verilebilir. Bu temel 
fonksiyonlar, BODAS software modülünde, 
parameterize edilebilir fonksiyon modüllerini 
de içermektedir. Standart software temel 
birkaç fonksiyona sahiptir, yapılan 
eklemeler ve ekstra düzenlemeler, makinaya, 

software’i değiştirmek için herhangi bir 
zaman harcamadan, kendi karakteristiğini 
verebilmeyi sağlar.  Yapılan ara yüzlerle 
birlikte, Rexroth kolay ve hızlı bir şekilde, 
değişik kombinasyonlu fonksiyonları makina 
bünyesine dahil edebilir. 

BODAS sensörleri

BODAS sistemlerinde, gerekli ölçümler 
için geniş yelpazede çeşitli özel sensörler 
bulunmaktadır. Bodas controller’ın arayüzü, 
analog sinyaller için, değişik sensörlerin 
bağlantısını controller’a sağlamaktadır. Asıl 
ölçme sinyaline ek olarak, BODAS sensörleri 
ayrıca, diagnostic sinyallerin alınması 
konusunda da rol oynamaktadır. DSM1-10 hız 
sensörü, bir dönüşün hızı ve yönü konusundaki 
bilgiyi controller’a sağlar.  Bunun dışında, 
sıcaklık sensörleri de RC controller’a, örnek 
olarak hidrostatik fan sistemlerinde, sıcaklık 
bilgisi verirler. 

Örnek: BODAS VAC standart software

BODAS VAC’nin (VAlve Control) değişken 
sayısı, kontrol edilecek valfin dilim sayısına 
bağlıdır. Değişik tipteki joystickler, parametre 
ayarları ile birlikte, kolay bir şekilde sisteme 
dahil edilebilir. Bir Mouse kliki ile, Rexroth 
THE ya da EJ joystickleri için, CAN 
protokolü kolayca ayarlanabilir. İlgili joystick 
için yapılacak CAN adresi seçimi bu işlemi 
gerçekleştirmemizi sağlar. Rexroth, CAN 
tabanlı Rexroth valflerini (Örn: SB23L ya da 

M4 OBE) CAN protokollerine göre dizayn 
etmiştir. Analog olarak kontrol edilen Rexroth 
valfler için, (Örn: M4, M6, M7) birkaç Mouse 
kliki gerekli ayarları yapmak için yeterlidir. 
Makinenin spesifik fonksiyonları, bazı 
ramp zamanları karakteristik eğrilere göre 
belirlenir, bu zamanlar ve eğriler de, tek tek 
parametreler vasıtasıyla ayarlanır. Hatta bazı 
ek fonksiyonlar bile,  ekskavator kepçesinin 
boşaltılması gibi, kullanıcı tarafından 
kolaylıkla seçilebilir. CAN mesajları, 
BODAS display DI2 tarafından toplanır ve 
grafik ekranda gösterilir. Ayrıca bu ekran, 
ayrı bir PC veya diagnostik bir cihaza gerek 
kalmadan, bütün ayarları standart software’e 
yüklemek için de kullanılabilir. Rexroth’un 
VAC’si ve  standart software’i, kolay adapte 
edilebilirliği, esnekliği, ekonomik olmasıyla, 
geniş bir uygulama yelpazesinde tercih 
edilmektedir. 
 

İletişim:
Taner	Hamzaoğlu
Makina	Mühendisi
Mobil	Hidrolik
Bosch	Rexroth	A.Ş.
Çayırova	Kocaeli
Tel						:	0262	676	00	24
Faks			:	0262	676	00	44
E-Mail	:	taner.hamzaoglu@
											boschrexroth.com.tr

BODAS	Sistemi BODAS	Controllers	RC
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  Teknoloji

Kalıp	İçı̇	Etı̇ketlemede	
IML	Robot	Teknolojisi

IML Robot 

IML Robotlar plastik enjeksiyon  makinalarında 
üretilen ürünleri kalıp arasından alarak iş 
alanına taşıyan aynı zamanda ürün üzerine 
basılacak olan etiketi enjeksiyon kalıbı içine 
yerleştiren robotlardır.

Günümüzde tüketim hacminin baş döndürücü 
artışı ve beraberinde gelişen üretim standartları 
endüstride hızı, kaliteyi, hijyeni ve minimum 
maliyeti ön plana çıkarmıştır. IML Robotlar 
tam da bu noktada büyük bir boşluğu 
doldurmuştur. Tabi böyle bir getirinin özellikle 
tasarım ve üretim aşamasında bazı maliyetleri 
olacaktır. Üretilen ürüne göre çeşitli tiplerde 
yapılan bu robotlar tamamen müşteri odaklı 
ürünler olup müşterinin ihtiyacına göre 
şekillendirilirler. Örneğin; plastik kase robotu 
yapılırken, son kullanıcı taban etiketlemesi 
yapacak mı? Kasenin geometrik şekli nasıl 
olacak? Kalıp kaç gözden oluşuyor? Bütün bu 
parametreler robotun tasarımı sırasında sürekli 
göz önünde bulundurulur. Bu yüzdendir ki 
bu ürünlerin tam olarak standartlaştırılması 
mümkün değildir. IML robotlar ile ilgili 

ayrıntılı yazımıza geçmeden önce bu 
sistemlerde kullanılan başlıca terimler ve 
anlamlarının açıklanması terim karmaşasının 
önüne geçecektir.

Yüksek fiyat ve zamana mal olankalıpların ve 
robotların güvenliği için Euromap standartları 
uluslararası şartlarda standartlaştırılmıştır ve 
bir IML robotun olmazsa olmazıdır. Projemiz 
bu konuda hiçbir açık kalmayacak şekilde 
tamamlanmış ve kullanıma sunulmuştur.

IML Robot Projesi Genel Bakış

IML Robot firması çalıştığı alanla aynı adı 
taşıyan bir firmadır. Sektöre ismini veren 
firma olmasa bile, sektörden aldığı ismin 
kendilerine çok şey katacağını ilk bakışta 
hissettiriyor. Plastik mamul üretimindeki 
tecrübeleri ve bu robotları kendi üretimleri 
için yapmaları bu robotları objektif biçimde 
eleştirme ve Ar-Ge imkanı sağladı. Eksik 
görülen yerler gerek yazılım olarak gerekse 
mekanik anlamda iyileştirildi.  

Projenin konstrüksiyon ve mekanik tasarımı 
tamamen IML Robot firmasına ait olup lineer 
modüller, servo sistemler ve kontrol sistemi 
Bosch Rexroth kalitesi ve Servo Kontrol’ün 
uzman mühendislik anlayışıyla sisteme dahil 
edilmiştir. 

Plastik endüstrisi için kalıp içi etiketleme 
robotları üreten IML Robot firması elektronik 
donanımda da kaliteden vazgeçmedi ve 
ürününü Bosch Rexroth ile geliştirdi, ortaya 
çıkan eser dünyada ilkleri bünyesinde 
barındırıyor.

Ana Kol: Üzerinde biten ürünleri almaya
ve etiketleri kalıp içine yerleştirmeye   
yarayandüzenekler bulunan, kalıp 
arasına giren, çıkan kısımdır.
Magazin: Ürünlerin üzerine basılacak 
etiketlerin dizili olduğu kısımdır.
Stacker: Hazır olan ürünü ana kol   
üzerinden alarak konveyöre dizen eksendir
Dummy: Ürün üzerine basılacak etiketin  
sarıldıktan sonra kalıbın içine girerek 
etiketin kalıp içine  elektrostatikyükleme 
ile yapışmasını sağlayan kısımdır. 
Kalıp gözüyle aynı sayıda olurlar.
Euromap: Plastik enjeksiyon makineleri  
çevre birimleri ve IML robotlarla   
Euromap standartlarıyla haberleşir.   
Böylece robot kalıbın anlık durumundan,  
kalıp da robotun anlık durumundan   
haberdar olur. 
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IML Robot Firması ile ortak çalışmamızın 
eseri üç robot şu an üretime devam etmektedir. 
Bunlardan bir tanesi 4 kaviteli 250gr’lık 
kase, diğeri yine 4 kaviteli 500 gr’lık kase 
üretmektedir. Kapak robotu ise 6 kaviteli olmak 
üzere bir tanedir. Kase robotlarının kendi 
içlerinde tek farkı dummy ebatlarıdır. Kapak 
robotunda işlem akışı aynıdır fakat mekanik 
yapıda bazı farklar vardır. Kapak robotunda 
etiketler döner tabla üzerine dizilidir; etiket 
bittikçe boş magazinler dolu olan magazinlerle 
yer değiştirir. Kase robotunda ise etiketler 
duvardan alma mantığıyla alınır.

Sistem Bileşenleri:

VSP16 Endüstriyel Bilgisayar: Sistemde 
controller ve arayüz görevini birlikte 
yürütür. Embeded PLC özelliği vardır. 
PLC programı VSP16 üzerinde 14 ayrı task 
üzerinde koşturulur. Çevre birimleriyle 
iletişimini profibus üzerinden sağlar. Esnek 
kullanım, yüksek performans, görsel ayrıntı 
gereken yerlerde kullanıcı için mükemmel 
bir çözümdür. Touch screen olması kullanım 
rahatlığı sağlar.

R-IL PB BK DI8 DO4 Rexroth Inline I/O: 
Profibus haberleşmeye sahip i/o modülüdür. 
SP16 üzerinde fiziksel I/O olmadığından bu 
ürünle birlikte kullanılmalıdır.

Servo Sürücüler: Sistemde bulunan servo 
sürücülerimiz profibuslı IndraDrive ve daha 
düşük güçlü motorlar için EcoDrive ailesinden 
Profibus’lı ECO CS Servo sürücülerdir.
Ana kol ve stacker için IndraDrive, 
dummy ve kase döndürme için ise ECO CS 
kullanılmıştır. Servo mortlarımız ise MSK ve 
MSM serilerinden seçildi. Kase robotlarında 
4, kapak robotunda ise 2 eksen mevcuttur. 
Bunun sebebi kapak robotunda dummy ve 
ürün döndürme eksenlerinin olmayışıdır.

Sistemin Çalışması:
Adım 1 Eksenler referanslanmadan önce 
pnömatik pistonlar geri, dummy ekseni 
ise başlangıç noktasına getirilir. Böylece 
referanslama sırasında herhangi bir çarpma 
veya takılma yaşanmaz.
Adım 2 Eksenler referanslanır, ardından 
ana kol güvenlik bariyeri kontrolü yapar ve 
başlangıç noktasına geri döner. 

Bu işlem trigerde her hangi bir kaçırma olması 
durumunda robotun çalışmasına engel olur.
Adım 3 Etiket silindirleri etiketi magazinden 
alır ve anakol uzerindeki dummylere 
yerleştirir, tam bu sırada dummy vakumları 
açılarak etiketin dummy’e iyice yapışması 
sağlanır.
Adım 4 Ana kol süratle kalıp arasına girer ve 
etiketleri üzerinde tutan dummy’ler kalıp içine 
girer bu sırada etiketlere elektrostatik yükleme 
yapılır ve vakum durumu yerini üflemeye 
bırakır. Etiket artık kalıp iç yüzeyindedir. Bu 
işlem robotun kalitesini belirleyen dönüm 
noktasıdır. Bir IML robotu bu işlemi ne kadar 
hızlı ve kusursuz yaparsa üretilen ürün o 
derece kaliteli olur. Çok ince bir etiketi konik 
yapıdaki ürününüze saracaksınız ve etiketin 
birleşim noktaları kusursuza yakın olacak! Bu 
gerçekten en zor aşamayı oluşturmaktadır. 
Adım 5 Robot, etiketi yerleştirdikten sonra 
ana kol kalıp arasından çıkar ve güvenli 
pozisyonda bekler. Kalıp kapanır ve sıvı 
plastik, duvarına etiketin yapışık olduğu 
kalıba enjekte edilir. Kalıp açıldığında etiketi 
basılmış kaseler hazırdır.
Adım 6 Ana kol tekrar içeri girer hazır olan 
kaseleri almak üzere dummy silindirleri 
kaseyi yakalar bu sırada kalıp iticileri de 
kaseyi iter ve kaseler ana kola alınır. Bu işlem 
devam ederken ana kolun diğer tarafında step 
4’te anlatılan işlem devam eder. Böylece aynı 
anda bitmiş ürün kalıptan alınır,basılacak 
ürünün etiketi kalıba yerleştirilir.
Adım 7 Ana kol başlangıç noktasına döner 
bir yandan yeni ürün için dummylere etiket 
yüklemesi yapılır diğer yandan üretilen 
ürünler hazırda bekleyen stacker eksenine 
aktarılır.
Adım 8 Aktarılan ürünler sağlamlık kontrolü 
yapılmak üzere kamera düzlemine getirilir 
ve eksenlerinde 360 derece döndürülür. 
Daha önceden tanımlanmış sağlam örnekle 
karşılaştırılan ürün geçer not alırsa konveyöre 
dizilir. Geçer not alamayan ürünler ise 
konveyör hareket ettirilerek bandın boş 
kısmına bırakılır.

Tüm bu işlemler otomatik çalışma boyunca 
tekrar eder. Bu projede kapak robotunda altı, 
kase robotlarında ise dört göz bulunmaktadır. 
Bu da her bir cycle da altı kase veya dört 
kapak demektir. Bir cycle kapak robotu için 
4.2 sn. kase robotu için ise 5.8 sn.dir. Bu 

süreler şu anki mevcut enjeksiyon makinesi 
hızına göre ölçülmüş değerlerdir. Robotumuz 
kalıp olmadan çalıştırıldığında otomatik 
döngüyü tamamlaması 3.5 sn. sürmektedir. 
Robot hızını etkileyen faktörlerin başında ana 
kol ağırlığı gelmektedir. Ana kol mümkün 
olduğunca hafif olmalı ve yüksek hızlarda asla 
sallanmamalıdır. Bu robotta kullanılan ana kol 
dünyanın en incesi olma ünvanını taşıyor. En 
ince olmanın getirdiği avantaj ise kalıbın daha 
az açıldığından üretim süresinin kısalmasıdır. 
Daha az açılıp kapanan kalıp daha az enerji 
sarfiyatı demektir. 

Örneğin basit bir hesapla;
Kalıbınız başka bir kalıptan 1 cm fazla 
açılıyor, bu da demek oluyor ki kapanırken 
de 1 cm fazla yol kat ediyor. Toplamda 2 cm 
farkla açılıp kapanıyorsunuz. 1.000.000 cycle 
da 2.000.000 cm fazladan yol alırsınız. Bu 
da tam 20 km anlamına gelmektedir ve en 
önemlisi 1.000.000 adet bir plastik üreticisi 
için hiçte ulaşılmaz değildir.

Ar-Ge çalışmaları devam eden yeni robotun 
kolunun ise karbon fiberden yapılması 
planlanıyor ve kol için toplam ağırlığın 
sadece 10kg olması bekleniyor. Bu ise kayışa, 
redüktöre ve motora daha az yük binmesi 
demektir, dolayısıyla makine şasesi daha az 
titriyor üretim daha kararlı hale geliyor.

IML Robot ve Servo Kontrol’ün konuyla ilgili 
yoğun çalışmaları durmaksızın devam ediyor. 
Teknolojiyi yakalamak yerine ilerletmek, 
kullanmak yerine üretmenin gerektiği bu 
günlerde projemizin başarısında payı olan 
herkese teşekkür ederiz.

VSP16.1
ENDÜSTRİYEL	PC:

REXROTH	INLINE	
PROFIBUS	I/O	MODULU

INDRADRIVE INDRADRIVE ECO	CS ECO	CS

DİĞER	ÇEVRE	
BİRİMİ

MSK	SERIES	SERVO	
MOTORS

MSK	SERIES	SERVO	
MOTORS

Sistemin	şematik	gösterimi	

IML	robot	kullanıcı	arayüzü	
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Rexroth	IndraMotion	for	
Handling

Günümüzde birçok sektörde, seri üretim 
safhalarında işlemlerin hızlı, güvenli ve hassas 
bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla robot 
uygulamaları tercih edilmektedir. Rexroth 
Indramotion for handling; otomasyon ağırlıklı 
üretimin yapıldığı her ortamda kolaylıkla 
kullanılabilecek dizayna ve esnekliğe sahip, 
uygun maliyetli ve aynı zamanda güçlü bir 
anahtar teslim otomasyon çözümüdür. 

IndraMotion for Handling sistemini 
kullanabileceğimiz endüstriyel ortamlara 
örnek olarak aşağıdaki uygulama alanlarını 
sayabiliriz: 

• ambalajlama 
• yükleme ve boşaltma
• montaj 
• lojistik 
• paletleme sistemler
• kartezyen robotlar

IndraMotion for Handling açık kaynak 
yazılım yapısıyla mühendislik çalışmalarını 
basitleştirirken aynı zamanda makinenizle 
ilgili çalışma esnekliğini de arttırmaktadır. 
Güçlü donanım ve yazılım yapısıyla tek 
bir kontrol ünitesi vasıtasıyla maksimum 4 
adet makineyi kontrol edebilme kabiliyetine 

sahiptir (Her makine için en fazla 6 eksen 
kontrol edilebilinmektedir).

Indramotion for handling sistemi donanım 
olarak 3 farklı yapıda tercih edilebilinir:

• sürücü temelli sistem
• kontrolör temelli sistem 
• bilgisayar temelli sistem

IndraMotion	for	Handling	esnek	donanım	yapısıyla	uygun	maliyetli	bir	sistem	çözümüdür.

Basit, Ölçeklendirilebilir ve Güçlü
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IndraMotion for Handling sisteminde 
hareketlerin  programlanmasında robot 
endüstrisinde standart olan, komut satırı 
yöntemini kullanmaktadır. Hareket 
programıyla ilgili bazı özellikleri aşağıdaki 
gibi sıralayabiliriz. 

• Tek ve çoklu eksen kontrolü için   
 komutlar

• Event vasıtasıyla hareketi durdur  
 mak 
• Hız ve ivmelerin belirlenmesi
• Giriş ve çıkışlara direk ulaşım
• Hareket esnasında herhangi bir   
 çıkışın aktif edilmesi
• Hareket programı içerisinde altpro  
 gram tekniğinin kullanılabilmesi
• Integer ve real değişkenlerle   

 çalışabilme
• Şarta bağlı olarak program içeris  
 inde atlama
• Öğelerin serbest bir şekilde   
 adlandırılması

Motion:   Parameter:  I/O Access:  Organization:

MOVE	Pxy		 	 V_PTP=100%	 	 OUT1=0/1		 	 WAIT	1.23s
MOVE_REL	Pxy	 	 A=100%	 	 	 WANT	IN1=0/1	 	 LABEL1
MOVE	VIA	Pxy	 	 R=12	 	 	 X=12.34	OUT1=0/1		 JMP	LABEL1
MOVE_REL	VIA	Pxy		 INT=PTP/LINEAR	 	 	 	 	 IF	IN1=0/1	JMP	LABEL1
MOVE	Pxy	TIL	IN1=0/1	 OVERRIDE	ON/OF		 	 	 	 IF	INT1</>/=123	LABEL1
MOVE	X=12.34	 	 	 	 	 	 	 	 IF	INT1</>12.34		LABEL1
MOVE	VIA	X=12.34		 REAL_VAR_1=1.2	 	 	 	 	 (*COMMENT*)
MOVE	X=	Pxy	 	 INT_VAR_1=123	 	 	 	 	 CALL_SUB	ROUT1
MOVE	VIA	X=	Pxy	 	 INC	INT_VAR_1	 	 	 	 	 CALL_PROG	PRG1
	 	 	 DEC	INT_VAR_1		 	 	 	 	 BEGIN	RUT1
	 	 	 	 	 	 	 	 	 END_SUB
	 	 	 	 	 	 	 	 	 END	_PROGRAM

IndraMotion	for	
Handling	
sisteminde	
kullanılan	
komutlara	
örnekler

Endüstride	kullanım	alanlarına	örnek	uygulamalar

Ekran	üzerinde	yazılmış	olan	hareket	programından	görüntüler

	 	 OVR100%	MANUAL
JOG	MODE:	CONTINUOUS
Pick&Place	 	 PICK	POS
X:						150.0
Y:							254.9
Z:							578.9
A:									90.0

X+	 Y+	 DEL	 SAVE
X-	 Y-	 DEF	 PS-UP	

Pick&Place
NOP
MOVE	HOME
MOVE	PICK_POS
GRİPPER=1
WAIT	GR_CLOSE=1
MOVE	VIA	OVER	_PICK

EDİT	 INS	 DEL	 SAVE
PG-DWN	 TEACH	 DEF	 PS-UP	

>
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MLD-M	
(Motion,	Logic,	Drive-Multi	Axis)

Sercos III TCP/IP tabanlı bir protokoldür. Bu 
protokolde sürücüler master üzerinden değil 
doğrudan birbirleri ile haberleşmektedir. Bu 
haberleşme PLC çevrim zamanının dışında 
olduğundan, PLC programının hafif yada 
ağır olması bu süreyi etkilememektedir. Bu 
sayede senkronizasyon ve interpolasyon için 
en ideal ortam sağlanmış olur. Sercos III, 
sadece sürücüler arası bir protokol değildir. 
Sercos III I/O blokları ve safety özelliği de 
Bosch Rexroth ürün yelpazesi içersinde yer 
almaktadır. 

Master Eksen CCD (Cross Communication 
Drive)

MLD-M master eksende PLC+Motion 
Kontrolör ve Sürücü aynı yapı içerisinde yer 
almaktadır. Bu sayede harici bir kontrolöre 
ihtiyaç duymamaktadır. Dış görünüşü ve 
boyutları sıradan bir sürücüden farksız olan 
MLD-M’ de göze çarpan en önemli fark CCD 
slotudur. Bu slotta Sercos III Master soketleri 
ve Ethernet arayüzü bulunmaktadır. Master 
eksen, slave eksenler ile CCD sayesinde 
haberleşmektedir. Ethernet arayüzü ile 
programlama ve master eksen dahil tüm slave 

eksenleri parametrelendirmek mümkündür. 
Ethernet arayüzü, PLC programını gerçek 
zamanlı olarak takip etme olanağı da 
sunmaktadır. Scada ve HMI ile ethernet 
hızında haberleşme sağlanmaktadır.

Rexroth’un kendi operatör panelleri haricinde 
OPC server ile 3. parti operatör panelleri veya 
endüstriyel PC ile haberleşme olanağı da 
sunulmuştur.

MLD-M, Bosch Rexroth’un orta seviyeli çok eksenli uygulamalar için 
ürettiği kontrol çözümüdür. 8 eksene kadar olan uygulamalarda kullanıcıya 
ekonomi ve performans en üst düzeyde sunulmuştur. IEC61131-3 yazılım 
standardına sahip PLC tabanında, hareket kontrol (Pozisyon, Hız ve Tork) 
fonksiyon blokları standart olarak yer almaktadır. Bunların yanı sıra 
geniş bir kütüphaneye sahip olması ve 6 farklı dilde (Motion-Logic) PLC 
programlama imkanı ile kullanıcıya özgür bir alan sağlamaktadır. Orta 
düzeyde PLC bilgisine sahip herkesin 8 eksene kadar olan uygulamaları 
rahatlıkla devreye alması amaçlanmıştır. Bu alanda en güncel PLC tabanına 
sahip olan IndraLogic uygulaması ile programlanabilen MLD-M sizi hayal 
gücünüzle baş başa bırakacaktır.

Siz hala Pulse mi kullanıyorsunuz? Artık SERCOS III var. 

Çok eksenli uygulamalarda özellikle senkronizasyon ve interpolasyon söz 
konusu ise PLC çevrim zamanı kadar, sürücüler arası haberleşme hızı da 
önemlidir. Bosch Rexroth, bunu Sercos III protokolü ile sağlamıştır. Sercos 
III, MLD-M’de standart olarak yer almaktadır. Eksen sayısı ne olursa olsun 
sürücüler arası haberleşme 2ms’dir. Tüm eksenlerde %100 kontrol sağlayan 
bu protokol ile Bosch Rexroth en ileri teknolojiyi en ekonomik şekilde 
kullanıcısına sunmuştur.

SECOS	III	–	Ethernet-based	Real-time	Communication	for	
Motion	I/O	and	Safety
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Master eksen standart olarak Yüksek 
Performanslı (Advanced) PLC CPU’ya 
sahiptir. 4 farklı Task ile yapılandırılabilen PLC 
konfigürasyonu ile yüksek  uygulamalarda en 
düşük çevrim zamanı yakalanabilmektedir. 
Master eksende standart olarak MMC kartı 
da bulunmaktadır. Bu kartta sürücüye ait 
parametre dosyaları, firmware versiyonu ve 
PLC değişken listeleri yedeklenmektedir.

Master eksenin  standart donanımları arasında 
2 analog çıkış 1 analog giriş bulunmaktadır. 
Analog giriş ve çıkışları PLC (MLD-M) 
de gerçek zamanlı olarak tanımlamak 
mümkündür. Ayrıca 7 Dijital Giriş ve 4 
(Konfigüre edilebilir) Dijital Giriş/Çıkış 
MLD-M’de standart olarak yer almaktadır. 
Dahili girişlerden 2 tanesini hızlı giriş olarak 
yapılandırmak mümkündür.

Ayrıca 2. enkoder girişi, 16 Dijital Giriş-
16 Dijital Çıkış (Paralel arayüz), Safety 
onboard, Profibus Slave seçenekleri MLD-M 
de opsiyonel olarak bulunmaktadır. Slave 
eksenlere eklenebilir harici I/O seçeneği 
ile (16 DI-16DO), PLC giriş-çıkış sayısı 
arttırılabilmektedir.

Neden MLD-M ?

MLD-M fonksiyon paketleri arasında 

senkronizasyon paketi opsiyonel olarak 
yer almaktadır. Bu paket ile beraber Sanal 
eksen (Virtual Master Axis) uygulaması 
da kullanıcıya sunulmuştur. Bu uygulama 
sayesinde PLC’yi en yüksek verimde 
kullanarak senkronizasyon ile küçük ölçekte 
interpolasyon yapılabilmektedir. Master eksen 
karmaşasını ortadan kaldıran bu uygulama 
sayesinde çok eksenli senkronizasyon, 
doğrusal ve dairesel interpolasyon artık 
spesifik uygulama olmaktan çıkmıştır.

MLD-M’ de opsiyonel olarak “Cam Builder” 
özelliği de yer almaktadır. Farklı profillerde 
“cam” tabloları oluşturmak ve bu profilleri 
PLC fonksiyon blokları ile kontrol etmek 
mümkündür. Sistem revizyonlarında büyük 
kolaylık sağlayan bu uygulama tamamıyla 
parametrik olarak yapılandırılır. Bu sayede 
hatasız ve güvenli çalışma ortamı oluşturulmuş 
olur.

Bütün bu uygulamaları aynı operasyon 
içersinde kullanabilmek MLD-M’in 
kullanıcılarına sunduğu ayrıcalıklardan 
sadece biridir. 

Uygulama

MLD-M, orta düzeyli çok eksenli 
uygulamalarının tamamında

kullanılabilmektedir. 

Genel uygulamalara özel hazır çözümler 
sunarak devreye alma sürecini önemli 
ölçüde azaltmayı hedeflemiştir. Hazır 
fonksiyon paketli uygulamalar arasında Uçar 
makas, Cross-Cutter ve Register Controller 
bulunmaktadır. PLC’ de fonksiyon blok olarak 
yer alan bu uygulamalarda programcının 
sadece değişkenleri belirtmesi yeterlidir. 

Bunların yanı sıra Pick&Place, Boru 
bükme, IML robot, taşıma ve transfer 
sistemleri, medikal robot, mermer kesme, 
ambalaj ve paketleme gibi uygulamalarda 
en kaliteli ve ekonomik çözüm MLD-M ile 
sağlanabilmektedir.

Geniş kullanım alanı ve uygulamaya özel 
çözümleri ile MLD-M, yüksek performansı 
ve kaliteyi bir arada sunmaktadır. Rexroth, 
MLD-M ile ezberin dışına çıkarak, 
hareket kontrolünü en güncel ve kolay 
programlanabilen PLC tabanı ile birleştirmiş, 
programlamayı son kullanıcı düzeyine 
indirmeyi başarmıştır. Rexroth, MLD-
M’de ve diğer tüm kontrol ünitelerinde 
CPU performansı azaltarak sözde ekonomi 
sağlamak yerine, kullanıcılarına en yüksek 
performansı standart olarak sunmaktadır. 

Geniş	kullanım	alanı	ve	uygulamaya	özel	çözümler

Cross	Cutter Register	Control Flying	Shear
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İletişim:
Emre Semiz
Makine		Müh.
Pnömatik
Bosch	Rexroth	A.Ş.
Çayırova	Kocaeli
Tel						:	0262	676	00	34
Faks			:	0262	676	00	44
E-Mail	:	emre.semiz@
											boschrexroth.com.tr

Artık ISO mini silindir kullanılan birçok 
uygulamada; zamana, modulerliğe ve 
teknolojik anlamda avantajlı çözümlere olan 
ihtiyaç artmaktadır. Yeni OCT serisi silindirler 
hem pnömatik bir silindir hem de daha 
önceden imkansız gibi görünen opsiyonları 
sunabilen bir otomasyon modülüdür.

Küçük Boyutlar, Büyük Getiriler

• Dönmez ya da standart mil seçeneği
• Sensör monte edilmiş kompakt tasarım
• Korozyona dayanıklı malzeme
• ISO-G ya da NPT portları
• Beş farklı çapta, 10-25mm
• Kendinden rakorlu opsiyonlar
• Çok geniş aksesuar yelpazesi ile baştan  
 sona konfigüre edilebilir
• Ø25 çapta SF1 tipi programlanabilir 
sensör

OCTAGON
Opsiyonel	Özellikler	
Sayesinde	Daha	Çok	Fayda

Çeşitlilik ve Uygulamada Esneklik
OCT serisi silindirler modüler bir sistem olarak 
tasarlandı ve bir çok farklı kombinasyona 
imkan tanıyan çok geniş akseuar seçenekleri 
ile sunuluyor. Kullanım kolaylığı açısından; 
daha önce kullandığınız Rexroth sensörlerinin 
de yeni OCT’ ye bağlanabilmesi sağlandı.

Dönmez Mil Yapısı
Sekizgen yapılı silindir profili ve paslanmaz 
çelik pinli göbek sayesinde dönmez yapılı 
piston mili sunabilmektedir.

Mükemmel Malzeme Kombinasyonu
Silindirde kullanılan malzemeler sayesinde 
zorlu akışkanlara karşı dayanım sağlanırken 
aynı zamanda kire ve pisliğe karşı duyarlı 
ortamlar da kullanılabilmektedir. 

Kendinden Rakorlu Silindir Opsiyonu
Kullanılan yüksek dayanımlı polimer malzeme 
sayesinde OCT serisi silindirler opsiyonel 
olarak dahili rakor ile sunulabilmektedir. 
Bu da kullanıcıya sadece montaj süresinden 
tasarruf ettirmemekte aynı zamanda para da 
kazandırmaktadır.

Farklı Pofil Yapısı
Ters oluklu profil yapısı sayesinde kir 
birikmelerinin önüne geçilmektedir. Sensör 
bağlı olsun ya da olmasın sıvılar profil boyunca 
rahatça akıp gidebilmektedir. Profillerdeki 
raylar sensörlerin silindir ölçülerinin dışına 
taşmadan monte edilebilmesini sağlamaktadır. 
OCT serisi silindirler sensör bağlı olsa 
bile önceki teknolojilere kıyasla boyut 
olarak daha kompakt bir tasarıma sahiptir.
Gıda ve Paketleme Endüstrisi ve Kağıt 
uygulamalarında optimum uyum.

1   Kolay  ayarlanabilir yastıklama
2   Nikel kaplamalı vidalar 
3   Altıgan piston yapısı 
4   Sensörler 4 yüzede bağlanabilir
5   Her yüzeyde kir önleyici açık     
     oluk yapısı
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Bosch Rexroth, marin tahrik sistemleri 
için kumanda kolu sistemleri geliştirme 
konusunda 40 seneden fazla bir tecrübeye 
sahiptir. Bu tecrübeyle modüler Marex OS 
kumanda kolu sistemlerini geliştiren Bosch 
Rexroth’un, 2002 yılından beri VOITH Turbo 
Marine GmbH & Co. KG firması ile yakın 
bir işbirliği içerisinde VSP (Voith Schneider 
Propeller) ve VCR (Voith Cycloidal Rudder) 
sistemleri için elektrik tahrikli bir kumanda 
kolu üzerinde yaptığı çalışması neticesinde 
VSP ve VCR uygulamaları için Marex OS 
sisteminin optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. 

Mühendislik alanındaki bu işbirliğinin somut 
neticelerine Türk karasularında şahit olmak 
Aralık 2007’den beri mümkün. İDO’nun 
2007 sonundan başlayarak yaklaşık 1 sene 
içerisinde hizmete soktuğu Suhulet, Sahilbent, 
Sultanahmet ve Sadabat isimli 4 adet çift 
taraflı çalışabilen arabalı vapurunda Bosch 
Rexroth mühendisliği hizmet veriyor. 

Yaklaşık 80 sene once, Avusturyalı mühendis 
Ernst Schneider’ın tasarımıyla hayat bulan VSP 
sistemi temel olarak, mümkün olan herhangi 
bir büyüklükteki itiş kuvvetini herhangi bir 
doğrultuda üretebilme ve bu sayede tahrik 
ve manevrayı tek bir unite altında birleştirme 
seçeneğini sunuyor. Feribotlar ve römorkörler 

gibi manevra yeteneğinin en üst düzeyde 
olması beklenen marin uygulamalarında, 
liman alanları gibi bölgelerde kontrolü 
zorlaştıran rüzgar etkilerinin ve akıntıların 
etkisinde, dar geçiş alanları içeren şartlarda 
tercih edilen bu uygulamanın kontrolü için 
en doğru adres olan Bosch Rexroth, dünyanın 
farkı lokasyonlarındaki birçok farklı projede 
olduğu gibi Türkiye’de faaliyet gösteren 
bu dört arabalı vapurun VSP sistemlerinin 
kontrolünün sorunsuz çalışmasını sağlıyor.

Bosch Rexroth’un VSP uygulamaları için 
sunduğu Marex OS sistemi temel olarak 
düşey eksende çalışan her VSP sistemini ayrı 
bir joystick vasıtasıyla kontrol ederken bu 
sayede pervane itiş kuvvetini enine ve boyuna 
adımlarla ayarlayabilmekte ve itiş kuvvetinin 
yönünü kontrol edebilmektedir. Motor hızı 
ise ek olarak kullanılan bir kumanda kolu ile 
ayarlanabilmektedir. 

Türkçesi açık sistem olan “open system” 
ifadesinin kısaltması olan OS ile adlandırılan 
Marex OS yüksek derecedeki modülerliği 
ve adaptasyon yeteneği nedeniyle bu ismi 
haketmektedir.

Kullanıldığı uygulamadaki operasyon 
güvenliğini ve tutarlılığını, güvenilir BUS 

yapısı ve donanım kalitesine borçlu olan bu 
sistemin komponentleri CAN bus vasıtasıyla 
birbirlerine bağlanmakta ve bu sayede aşırı 
boyutlarda güvenilir bir kontrol prosedürü 
sağlanmaktadır. Ayrı bir bus yapısına sahip 
back-up sistemi gerektiği yerde kontrolü 
sağlayarak güvenilirliği arttırırken, sistemin 
tüm öğeleri en yüksek güvenlik beklentilerini 
ve dünyanın en önemli class kuruluşlarının 
gereksinimlerini karşılamaktadır. Bosch 
Rexroth’un gerçekleştirdiği dayanıklılık, 
titreşim, tuz, yanmazlık ve EMC testleri 
ile bütün sularda performans ve güvenlik 
yanıbaşınızda. 

İletişim:
İ.	Kaya	Güneş
Mekatronik	Y.	Müh.
Pnömatik
Bosch	Rexroth	A.Ş.
Çayırova	Kocaeli
Tel						:	0262	676	00	35
Faks			:	0262	676	00	44
E-Mail	:	kaya.gunes@
											boschrexroth.com.tr

VSP	ve	VCR	Tahrik	Sistemleri	
İçin	Güvenli	Kumanda	Sistemi

Marex	OS	-	Voith	Schneider	Tahrik	Sistemleri	İçin	Optimize	Edildi	
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Rexroth 
Transfer	Sistemleri

Bosch’un ilk olarak kendi fabrikalarında 
kullanılması için geliştirmiş olduğu konveyör 
sistemleri, daha sonra alüminyum profillerin 
de bu sistemlere entegre edilmesiyle, zaman 
içinde Bosch Fabrikaları dışında da tüm 
endüstrilerde yüksek oranda kullanılan ve 
güvenilen Bosch Rexroth TS Konveyör 
sistemlerinin oluşmasını sağlamıştır.

TS1, TS2plus ve TS4plus konveyör sistemleri, 
Türkiye’de sektörlerinde öncü birçok firma 
tarafından kullanılmaya devam etmektedir. 
Bu sistemler, yerleşim planına uygun olarak 
tasarlanarak, gerekli kontrol algoritmaları 
sayesinde, istenen performansları 
sağlamaktadır. Bu yazımızda TS ailesinin 2 
yeni üyesi olan TS5 ve TS-Solar konveyör 
sistemleriyle ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

TS5 

Bosch Rexroth’un yeni TS5 konveyör sistemi 
ile 300 kg’a kadar yüklerin hızlı, kolay ve 
ekonomik şekilde taşınması mümkündür. 
Ürünler paletler üzerinde veya direkt olarak 
makaraların üzerinde taşınabilir.

TS5 konveyör sisteminin modüler yapısı 
ve birbirine uyumlu imal edilmiş parçaları 
sayesinde kolay şekilde dizayn edilebilir 
ve gerektiğinde sistem daha sonradan yeni 
istasyonlar ile genişleyebilir. TS5 özellikle 
otomotiv endüstrisinin zor koşullarında 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Geleneksel 
zincir makaralı konveyör sistemlerinin aksine, 
TS5 sistemi makine parkurları arasında da 
çalışır.

TS5 konveyörünün özel rulman tasarımları, 
taşınacak ürünlerin tek bir yönde değil de, 
istenen her yönde sistemlerin kurulmasını 
sağlar. TS5 konveyörleri, bu şekilde diğer 
zincir makaralı konveyör sistemlerine nazaran 
aşağıdaki avantajları getirmektedir:
• Sessiz çalışma
• Yüksek enerji tasarruflu sistem
• Kolay bakım (Artık zincir değiştirmeye  
 gerek kalmadı!)
• Makaraların sürtünmesinin manuel 
 ayarlanabilme imkanı

TS	Cleanroom	Opsiyonları	(TS-Solar)
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İletişim:
F.	Nurtaç	Akdağ
Makina	Yük.	Müh.
Doğrusal	Hareket	ve
Montaj	Teknolojileri
Bosch	Rexroth	A.Ş.
Çayırova	Kocaeli
Tel						:	0262	676	00	39
Faks			:	0262	676	00	44
E-Mail	:	nurtac.akdag@
											boschrexroth.com.tr

TS-Solar

İnce plakalardan oluşan güneş enerjisi veya 
ince film teknolojisi modüllerinin üretimi 
çok hassas ve çok karmaşık operasyonlar 
içerir. Bu yüzden de her proses öncesi, proses 
sırasında ve sonrasında olmak üzere tüm 
operasyon kademelerinde malzeme transferi 
çok önemlidir. 

Cam plakalar sadece büyük ve kırılgan değil, 
aynı zamanda ortamdaki neme karşı da çok 
hassastır. Bu plakalar taşınma sırasında 
sarsılmamalı, bükülmemeli ve tamamen 
temiz bir ortamda kalmalıdır. Bu yüzden de 
Bosch Rexroth tüm bu talepleri karşılamak 
üzere yüksek verimli TS-Solar Konveyör 
sistemlerini geliştirmiş ve üretmiştir.  

Daha önceden kalitesi farklı birçok endüstri 
alanında kanıtlanmış olan ve artık klasikleşmiş 
TS Konveyör sistemlerimizden yola çıkarak 
geliştirmiş olduğumuz TS-Solar, güneş 
enerjisi sektöründe kullanılmak üzere özel 
olarak pazara sunulmuştur.

TS-Solar’ın her modülünün kendi tahrik 
sistemi vardır. Frekans çeviriciler sayesinde 
güneş panellerinin taşınma sırasında güvenli 
şekilde hızlandırılması ve durdurulması 
sağlanmaktadır. Böylece iş parçası otomatik 
olarak işlem göreceği istasyona gider ya da 
o an işlemde olan başka bir modül varsa, 
o işlemin bitmesini bekler. Uzun transfer 
hatlarını birbirine bağlı çalışan, ufak transfer 
sistemleri ile oluşturmak sistemin daha zeki, 
güvenli ve devamlı çalışmasını sağlar. 

Montajı çok kolay olan TS-Solar konveyör 
sistemleri, Rexroth ailesinin MPS ve 
alüminyum profiller ile oluşturulan 
diğer sistemlerle kolayca birleştirilebilir. 
Böylece transfer sistemleri daha sonradan 
kolaylıkla genişletilir ya da çalışma yönleri 
değiştirilebilir. 

Güneş panelleri çok hassas yapılardan 
oluştukları için TS-Solar ailesinin tüm 
elemanları EN ISO 14644-1 normlarındaki 
“Class 6 Clean Room” koşullarını sağlayacak 
şekilde üretilmiştir.

TS2	Plus

TS Solar
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SECONDARY	(İKİNCİL)	
KONTROL	

Bir önceki bültenimizde (bülten no:2009-1) 
secondary (ikincil) kontrol hakkında 
bilgi vermeye ve temel çalışma mantığını 
anlatmaya çalışmıştık. Geleneksel hidrolik 
sistemleri incelemiş; güçlü ve zayıf yönlerini 
değerlendirmiştik. 

Daha sonra secondary kontrolün bu sistemlere 
göre üstünlüklerinden bahsetmiştik. Geleneksel 
hidrostatik tahrik sistemlerinin dinamik cevap 
zamanı, hızda, torkta ve pozisyon kontrolünde 
doğruluk gibi parametreleri karşılamakta 
yetersiz kaldığı durumlarda secondary 
kontrolün nasıl iyi bir alternatif çözüm 
olabileceği konusunda bilgiler vermiştik. 
Ayrıca bu kontrol tipinin sunduğu en önemli 
avantajlardan biri, herhangi bir başka enerji 
formuna dönüşmeden enerjinin tekrar geri 
kazanımının, nasıl mümkün olabildiğini 
anlatmıştık. 

Bu yazıda secondary kontrol için dizayn 
edilmiş ve Bosch Rexroth’un yıllardır 
başarı ile birçok uygulamada kullanılan 
eksenel pistonlu ürünlerinden ve uygulama 
örneklerinden kısaca bahsetmeye çalışacağız. 

Secondary Kontrol Anahtar Ürün

• Eksenel Pistonlu Birim A4VSO...DS1:
Secondary Kontrol hidrostatik tahrik 
sistemleri enerji kaynağına hemen hemen 
sabit bir çalışma basıncı ile bağlıdır. 
Çalışma basıncı sabit kaldığı sürece hidrolik 
yay etkisinin önemi kalmamakta; sistem 
dinamikleri rahatlamakta ve birincil birimin 
enerji kullanımı oldukça azalmaktadır. 

Birincil birimden (pompa) ikincil birime 
(motor) kısma valfleri olmadan enerj iletimi 
mümkündür. Çalıştırıcılar motor olarak 
çalıştığı zaman gerekli olan enerji sistem 
tarafından karşılanmaktadır. Genaratör 
(pompa) olarak çalıştırıldıklarında ise enerji 
sisteme geri dönmektedir. Geri kazanılan enerji 
diğer çalıştırıcılar tarafından kullanılabildiği 
gibi sonradan kullanılmak üzere depolanabilir; 
hatta enerji kaynak biriminde elektrik enerjisi 
gibi başka enerji formlarına dönüştürülebilir.

Hidrolik basınç piklerini karşılamak ve 
enerji depolamak amacı ile ihtiyaç duyulan 
her noktada birincil (primary) ve ikincil 
(secondary) birimler arasında akümülatör 
kullanabilmektedir. Basınç kontrollü (DR 

kontrol) birincil birim ve ikincil birimin 
çalışma durumu ile birlikte akümülatörlerdeki 
yükleme koşulları sistemdeki sabit çalışma 
basıncını belirlemektedir. (impressed pressure 
– sıkıştırılmış basınç).

Sistem dizaynında kullanılacak ekipman 
sayısının en aza indirgenmesi, enerjinin geri 
dönüşümünün mümkün olması; frenleme 
enerjisinin depolanabildiği ve hemen hemen 
yükten bağımsız hız ve pozisyon kontrolünün 
büyük bir doğruluk içinde yapılabildiği özel 
karakteristikleri ile birlikte secondary kontrol 
geniş bir uygulama alanına sahiptir.  

Şekil	1:	Secondary	Kontrol	Temel	Devre

SECONDARY KONTROL ANAHTAR ÜRÜNLER VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

160	ton	kreyn	(Krenz	-	Figee) Vinç	uygulaması	(Oilwell	Varco) 5	ton	kreyn	(Seven	Marine)
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Yukarıda secondary kontrol için anahtar bir 
ürün olan A4VSO...DS1 kontrolün resmi 
görülmektedir (Şekil 2).  

• Secondary Birimi Oluşturan 
Komponentler 

1. Eksenel Pistonlu Birim A4VSO...DS1 

1.1. 4-yollu servo valf (see RE 29583)

Alternatif: Oransal valf

1.2. Deplasman (salıncak) Açı Sensörü IW9-
03-DT 

 Alternatif: Entegre sürgü pozisyon sensörü 
(kontrol pistonu için)

2. Sandviç tip filtre (oransal valf kullanılıyorsa 
gerek yok)

 Büyüklük Model
 (cm3 ) 
 40, 71 DFZBH/HC060QC10Y1X/V
 125 to 1000 DFZBH/HC110QC10Y1X/V

3. Encoder (takogeneratör)
4. Elektrik uyarılı çek valf  (izolasyon valfi)
5. Anti – kavitasyon valfi

• Secondary Kontrollü Tahrik için Kontrol 
Elektroniği HNC 100 SEK – 3X Digital

HNC100-SEK kontrol sistemi, secondary 
kontrollü eksenel pistonlu A4VSO..DS1 
pompaların kapalı çevrim hız ve tork kontrolü 
için dizayn edilmiştir. Bir veya birden çok 
secondary birimin salıncak açı bilgilerini 
(secondary birimin deplasman Vg konumu) 

ve secondary birimin şaftına bağlı enkoderin 
devir bilgilerini toplayan arayüzlere sahiptir. 

• Panel montaj için kompakt dizayn
• Sistem parametrelerinin EPROM da   
kalıcı depolanması
• 2 x tandem eksen konfigürasyonu
• 4 analog farklı giriş (voltaj veya akım)
• 4 analog voltaj çıkışı 
• 24 digital çıkış
• Profibus DP ve CANopen
• Görüntüleme Fonksiyonu
• Müşteri isteğine bağlı olarak yazılım 

Secondary Kontol ile Kapalı Çevrim Hız 
Kontrolü

Kapalı çevrim hız kontrolü ile birlikte salıncak 
açısı ve buna bağlı olarak kontrol pistonu 
strok hacmi, hidrolik birimin DS1 kontrolü 
üzerinden kontrol edilmektedir. Sabit çalışma 
basıncında hedeflenen hızı sağlamak için 
ihtiyaç duyulan tork; strok hacmi (secondary 
birimin kontrol pistonu) tarafından sürekli 
ayarlanmaktadır. 

Sıkıştırılmış basınç (hemen hemen sabit 
basınç) altında tork, eksenel pistonlu birimin 
deplasmanı veya salıncak açısı ile orantılı 
olarak değişmektedir. Birimin salıncak açısı 
indüktif pozisyon sensörü ve encoder’dan 
gelen güncel hız bilgisi tarafından 
hissedilmektedir. 

Yüksek basınç hattında konumlandırılmış 
elektrik uyarılı çek valf (izolasyon 
valfi) herhangi bir acil durumda kapalı 
pozisyona geçmektedir. Böylece primary 
birimden secondary birime olan enerji akışı 
kesilmektedir. 

A4VSO..DS1 Minimum Kontrol Zamanları 
ve Pilot Yağ Gereksinimi

Aşağıdaki kesit resimlerinde secondary 
birimin kontrol pistonu ve salıncaktan oluşan 
mekanik yapısı gösterilmiştir. Turuncu renk 
ile gösterilen hat pilot yağını göstermektedir. 
Servo veya oransal valften gelen pilot yağına 
bağlı olarak birim her iki yönede salıncak 
açısını değiştirebilmektedir. Böylece Vg:0 
cm3 ile Vg:max arasında istenilen hızı 
sağlayacak pozitif veya negatif tork için bir 
deplasman değeri almaktadır.

Kısacası secondary kontrollü tahrik sistemi; 
birim merkez yani sıfır konumundan 
deplasmanını her iki yönde değiştirerek 
hem motor hem de pompa olarak 
çalışabilmektedir.

Secondary birim motor olarak çalıştığında 
enerji birincil birimden yani sistemden 
sağlanmakta; pompa olarak çalışıldığında 
ise enerjinin sisteme geri kazanımı mümkün 
olmaktadır. Böylece dört bölgeli çalışma 
(four-quadrant operation) açık devre 
hidrolik sistemlerde problemsiz olarak 
gerçekleştirilebilmektedir.  

Şekil	2:	Eksenel	Pistonlu	Birim	A4VSO..DS1 Şekil	4:	HNC100-SEK-3X	ResimŞekil	3:	A4VSO..DS1	Eksenel	Birim	Hidrolik	Devre	Şeması

Büyüklük  Model
(cm3)                                              
40, 71  4WS2EM10    X/20B11ET315K31EV
125, 180  4WS2EM10-5 X/30B11ET315K31EV
250, 355  4WS2EM10-5 X/45B11ET315K31EV
500, 750, 1000  4WS2EM10-5 X/75B11ET315K31EV

Şekil5.	A4VSO..DS1	Deplasman	
Kontrol	Mekanizması

Salıncak Kontrol	Pistonu
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Enerji = Güç = Tork (N.m)  * n (d/dak) =  Q 
(l/dak) * P (bar)

Deplasman   Kontrol Zamanı Pilot YağDebisi
cm3        (ms)    (l/dak)    
40      30  12
71      40  16
125      50  23
180      50  23
250      60  36
355      60  36
500      80  48
750      90  70
1000     100  77

Tablo 1. A4VSO..DS1 Deplasman Değiştirme Kontrol 
Zamanları

Şekil 6’da dört bölgeli çalışmanın A4VSO..
DS1 kontrol ile nasıl gerçekleştirildiği 
gösterilmiştir.

Özetlemek gerekirse secondary birim pompa 
olarak çalıştığında enerjinin geri kazanımı 
ve bir sonraki aşamada tekrar kullanılmak 
üzere depolanması mümkündür. Enerjinin 
geri kazanılabilme özelliği ile tahrik edilecek 
sistem için ihtiyaç duyulan güce karşın 
daha az bir kurulu güçle sistemi çalıştırmak 
mümkün olabilmektedir. Sistemde üretilen 
potansiyel enerji, kinetik enerji veya frenleme 
enerjisinin bu şekilde depolanması mümkün 
olabilmektedir.

Secondary kontrollü tahrik sistemleri enerjinin 
verimli kullanılabilirliği ve geleneksel 
hidrolik sistemlere göre daha az kurulum 
alanına ihtiyaç duymaları yönü gibi birçok 
avantaja sahiptir. 

Secondary Kontrollü Tahrik Sistemleri 
için Örnek Uygulamalar: 

• İçten Yanmalı Motor Test Standı:

Uygulama: Mercedes Benz firması için 
yüksek dinamik gereksinimlere ihtiyaç 
duyulan bir test standı yapılmıştır. Test 
edilen parçanın üçgensel fonksiyon şeklinde 
1 saniyede 1000 rpm’ den 7000 rpm’e kadar 
hızlanması ve yavaşlaması istenmektedir. 

Test edilecek parçanın hızlanması gerektiğinde 
gerekli olan enerji basınç kontrollü pompa ve 
basınç hattında bulunan hidrolik akü tarafından 
karşılanmaktadır. Aynı zamanda hidrolik akü 
basınç şoklarını da absobe etmektedir. Sistem 
yavaşlatılmak istenildiğinde secondary birimin 
açısı sıfır merkez konumundan negatif alana 
geçerek akışın yönünü birincil birime doğru 
çevirmektedir. Bu sayede test edilen parçanın 
sahip olduğu kinetik enerji hidrolik devreye 
geri verilmektedir. 

• Dökümhane Kalıplama Makinası:

Kalıplama makinasının 13500kgm2 atalet 
momentine sahip döner tablasının 2 saniyede 
90 derece veya 3 saniyede 180 derece açı ile 
döndürülüp, pozisyonlanması istenmektedir. 

Basitleştirilmiş şema döner tabla için dizayn 
edilmiş secondary kontrollü tahrik sistemini 
göstermektedir.  

Şekil	8:	İçten	Yanmalı	Motor	Test	StandıŞekil	6:	Dört	bölgeli	çalışma

Şekil	7:	İçten	Yanmalı	Motor	Test	Standı	Basitleştirilmiş	Devre	Şeması

Karakteristikler:   Teknik Veriler:

- Dört bölgeli çalışma  - Max. Güç: P =  + - 290 kw
- Enerjinin geri kazanımı - Max. Tork:T=  +-  550 N.m
- Yüksek hızlı dinamik cevap - Çalışma Hız Aralığı= 600-7000 rpm
- Çok iyi kontrol doğruluğu
- Test koşulları tam anlamıyla tekrarlanabilir.
- Kompakt test ekipmanı (dizayn)
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Tablanın hızlanma aşamasında secondary 
birim motor olarak çalışmakta ve gerekli 
olan enerji hidrolik akü ve hidrolik pompa 
tarafından sağlanmaktadır. Yavaşlama 
esnasında secondary birim generatör 
(pompa) olarak çalışmakta ve kinetik enerji 
hidrolik akülerde toplanmaktadır. Elektrik 
motorunu gerçek gereksiniminin 12kw’ın 
altında kalmasına rağmen; geri kazanılan bu 
enerji sayesinde 80kw’lık bir güçle tablayı 
hızlandırmak mümkündür. 

Karakteristikler:
- 1400mm yarıçap ile +-0,5mm yüksek 
pozisyonlama doğruluğu
- Enerjinin geri kazanımı ile kurulu gücün 
azaltılması
- Yüksek dinamik cevap ile tahrik yani 
minumum çalışma çevrim zamanı. 

Teknik Veriler:
- Atalet Momenti             : 13500 kgm2
- Hızlanma Gücü             : 80 kw
- Kurulu Elektriksel Güç : 18,5 kw

• Vinç-Kreyn Tahrik Sistemleri:
Hızda ve pozisyonlaşmada yüksek doğruluk ve 
hassasiyet gerektiren kreyn uygulamalarında 
özellikle marine sektöründe de secondary 
kontrollü tahrik sistemleri geniş uygulama 
alanına sahiptir. Aşağıda verilen örneklerde 
sistemin sahip olduğu potansiyel enerji, 
tekrar sisteme geri kazandırılmaktadır. Enerji 
kullanımı, daha kompakt kurulum (daha 
az ekipman ile) ve düşük kurulu güç gibi 
avantajlar sayesinde daha ekonomik sistemler 
dizayn edilebilmektedir.

Şekil 11’de secondary kontrole sahip genel bir 
vinç hidrolik devre şeması gösterilmiştir. 

Vinç-Kreyn Uygulama Örnekler:

Tablo 2’de  bazı standart  vinç uygulamalarından 
örnek değer tablosu verilmiştir. Sistemdeki 
kurulu güce rağmen, secondary kontrollü 
bir sistem ile vincin maksimum gücünün 
nerdeyse 4 kata çıkarıldığı uygulamalardan 
örnekler verilmiştir.
İndirme ve Kurtarma Sistemi :
İmalatçı ODIM    
- Yük kapasitesi   20 t
- Yük kaldırma hızı 140 m/dak
- 2 x A4VSO355DS
- 2 x HNC100SEK

Çok Amaçlı Gemiler İçin 60 Ton Kreyn: 
İmalatçı TTS
 - Maksimum güç : 2600 kW
 - Kurulu güç : 720 kW   
 - 4 x A4VSO355DS + 4 x A2FM355
 - 2 x HNC100SEK

Diğer başka örnekler:
160 ton kreyn (KRENZ – FIGEE)
Vinç Uygulaması (OILWELL VARCO)
5 Ton Kreyn (SEVAN MARİNE)

Vinç kapasitesi   5 50 100 250 500
Kurulu Güç (kW)   55 480 950 2350 4700
Vinç Max. Güç(kw)   200 1800 3600 8800 17600
Tahrik Birimlerin Sayısı  2 6 12 14 28
Tahrik Birimlerinin Deplasmanı (cm3) 71 355 355 1000 1000
Tablo	2.	Bazı	Vinç	Uygulamalarına	Ait	Sistem	Güç	Tablosu

Şekil9:	Kalıplama	Makinasının	Döner	Tablasının	Basitleştirilmiş	Devre	Şeması

Şekil10:	Dökümhane	
Kalıplama	Makinası	

Şekil	11:	Secondary	Kontrollü	Vinç	Genel	Hidrolik	şeması

Şekil12:	İndirme	ve	Kurtarma	Sistemi
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Lastı̇k	Presı̇	Hı̇drolı̇k	Sı̇stemi

Ülke olarak otomotiv sektöründe yaptığımız 
yeni atılımlar, geliştirdiğimiz yeni  teknolojiler, 
üretim sürecini geliştirmek, sanayimizin 
sürekliliği için çok önemli bir hal almıştır. 
Araçlarımızın en önemli parçalarından biri 
olan lastikler ve lastiklerin imalat süreci de 
Uzer firmasının yaptığı hidrolik presler ile 
birlikte gündemimize önem derecesi yüksek 
işler arasında girdi.

Lastik İmalat Süreci

Önce kauçuk malzeme istenilen özelliklerde 
hazırlanılır. Ardından lastik preslerinde 
kullanılacak kalıp desen belirlenir. Son 
aşamada ise hazırlanan kauçuk malzeme 
lastik preslerinde istenilen kalıp deseni ile 

yüksek sıcak buhar basınç altında pişirilir. 
Lastik preslerinde yapılan hareketlerin büyük 
bir kısmı hidrolik sistem ile sağlanmaktadır. 
Güç ve kontrol gerektirmeyen hareketler ise 
pnömatik silindirler ile sağlanmıştır.

Hidrolik sistem ile 
• Pres Üst Kalıp Yukarı, Aşağı Hareketi
• Segment Hareketi
• Baskı Hareketi
• Alt Topuk Kaldırma
• Yükleme Hareketi
• Boşaltma Hareketi
• Bağ Mili Kaldırma Hareketi

olmak üzere 7 ana hareket bulunmaktadır. 
Presin iki kalıplı olmasından ötürü her bir 
hareketten iki takım vardır.

Hidrolik sistem içinde en önemli hareket presin 
yukarı aşağı hareketidir. Sistemin ihtiyacı 
olan debi ve basınç ihtiyacı bu hareket göz 
önünde bulundurularak hesaplanır. Sistemde 
pres kaldırma hareketi dışında daha düşük 
basınç kullanıldığından sistem basıncı yüksek 
ve düşük olmak üzere iki kademelidir.

Sistemin tasarım aşamasında ve yapılan ilk 
pres çalışmalarında pres kaldırma hareketinin 
yön valfleri on-off valf olarak iki kademeli hız 
olacak şekilde dizayn edilmiştir. Bu valflerden 
1 adedi NG 10 ve 1 adedi NG 16 valf olarak 
konulmuştur.

Daha sonra bu hareket oransal valf ile kontrol 
edilmiştir.

Lastik	Presleri	(Ham	Lastik)
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Diyagramda; ilk 200 mm’yi standart 50 
mm/s., izleyen 1500 mm’yi 178 mm/s. yüksek 
hızda, son 150 mm.’yi de yine 50 mm/s. hızla 
alan hidrolik silindirin yukarı kalkış süresiyle; 
aşağı inişte alanın daha küçük olması 
sayesinde 180 mm/s. yüksek hıza ulaşarak 
sonuçta gelinen kalkış/iniş toplam çevrim 
süresi gösterilmektedir. 

Bu diyagramda, oransal valfin etkisiyle, valfin 
her açılma ve hız değiştirmesi sırasında 0,5 
s. rampa süresi de eklenerek; yumuşak ve 
sarsıntısız çalışması sağlandığında kalkış ve 
inişte toplam 2 s.’lik kayıp oluşmuştur.

Pres kaldırma silindiri sürekli yük altında 
çalıştığından ve yük basıncının presin aşağı 
yukarı hareketinde kontrolsüz hareket 
etmemesi için karşı denge valfi gereklidir. 
Özellikle pilot basıncını mil tarafından 
aldığından ve bu valfi silindirin piston tarafına 
direk monte edeceğimizden mil tarafı hortum 
patlamasında presin aşağı düşmesi kesinlikle 
önlenilir. Karşı denge valfinin açma basıncı 
ise belirtilen formüle göre hesaplanır.

Formülde belirtilen ;
L : Yükün oluşturduğu basınç
Sistem yükü 20.000 kg 

Piston Alanı 153 cm²
L = 20000/153 = 130 bar  
P: Pilot Basıncı
S: Ayarlanan Basınç
Yükün oluşturduğu  basıncın  %30 fazlasına 
ayarlanır.(170 bar)
Pr: Pilot Alan Oranı ( 1:3 )
Cr: Silindir Alan Oranı

Cr=        Piston Alanı             =        153,8     = 2,04
     (Silindir Alanı – Mil alanı ) ( 153,8 – 78,5)

P:  170-130/( 3 + 1 /2,04)= 11,46 bar 

açması için gerekli pilot basıncıdır.

Baskı Silindirlerinde istenilen 350 ton 
kilitleme için gerekli olan basınç (maks. 250 
bar) tüm sisteme sürekli gerekli olmadığından 
ve Booster pompa  ile baskı silindirlerinde 
oluşturulur. Booster pompası pnömatik hava 
ile çalışmaktadır. Baskı silindirleri ile kalıp 
ayarı da sağlanarak sistemin mekanik olarak 
kolay kontrolü sağlanmaktadır.

Segment silindirleri, pres kapanırken 
silindirler ve bağlı segment  tırnakları 
açık olması gerektiğinden silindir valfinin 
enerjilendirilmeden cebri olarak kapanması 
gerekmektedir. Bu durumda piston tarafında 
basınç emniyet valfi  ile yağın çıkması ve mil 
tarafına çek valf konularak  yağın emilmesi 
gerekmektedir. Basınç Emniyet valfinin tank 
yerine mil tarafına bağlanması durumunda, 
piston alanından boşalan yağ, mil alanına göre 
daha fazla olduğundan,  mil tarafında yüksek 

basınç oluşmasına neden olacaktır. Bu nedenle 
her iki hatta tanka bağlanmıştır. Alt topuk, 
yükleme ve boşaltma hareketleri standart 
hareketler olup pozitif yük olduğundan karşı 
denge valfleri kullanılmıştır. 

Bağ Mili Kaldırma (Center Post) hareketi 
kalıp içindeki balonu hareket ettirdiğinde ve 
yüksek sıcaklık içinde çalıştığından kontrolü 
ve bulunduğu konum önem taşımaktadır. 

Bu nedenle bu silindirlerde lineer cetvelle 
kontrol sağlanmıştır.

Hidrolik lastik presi, lastik imalatında 
uygulama, kontrol ve bakım açısından 
mekanik preslere göre daha elverişli olması bu 
tarz üretimin gelecekte daha da büyüyeceğine 
bir göstergedir. Bu konuda büyük lastik 
firmaları tarafından kabul gören dünya da çok 
az üretici olması ve bunlardan bir tanesinin 
de Uzer Makine olması bizi şanslı kıldığı gibi 
gurur da vermektedir.

Lastik	presleri	genel	görünüm
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Pnömatik	Taşıma	

Pnömatik ya da havalı konveyörler; bir iletim 
hattı içerisinde hareket eden hava akımı 
vasıtasıyla genellikle granül/toz yapıda olan 
maddeleri veya özel taşıyıcılar içerisinde 
birim yükleri iletimde kullanılır. Pnömatik 
iletim makinalarının ortak çalışma prensibi 
hava akımının sahip olduğu kinetik enerjinin 
yüke iletilmesidir.

Havanın temiz bir enerji kaynağı olması 
ve sistemin tamamen kapalı şekilde 
çalışmasından dolayı materyal kayıpları ve 
çevre kirliliği minimum seviyeye iner ve hatta 
çoğu durumda sıfır kayıp ile taşıma işlemi 
gerçekleştirilir.

Pnömatik taşıyıcıların mekanik taşıyıcılara 

göre avantajları;
• Montaj ve bakımlarının kolay olması.
• Tesislere esneklik getirmeleridir. 

Sistemlerde kullanılan iletim hatlarının fabrika 
düzenine kolay uyum sağlaması ve tozsuz 
çalışma imkanı materyalin hemen hemen her 
yöne taşınmasını kolaylaştırır.

• İletim sırasında materyal kayıpları ve çevre 
kirliliği minimum seviyede kalmaktadır.
• İletimde esneklik sağlarlar, materyaller bir 
veya daha çok noktadan yine bir veya birden 
fazla noktaya iletilebilirler.
• Taşıma kapasitelerine göre mekanik 
konveyörlere göre daha az yer kaplarlar.
• İş güvenliği yüksektir, kapalı sistem olması 

ve çalışanların doğrudan doğruya mekanik 
iletim sistemleri ile temas etmemesinden 
dolayı iş kazaları minimum seviyede kalır.

Bunların yanı sıra pnömatik taşıma 
sistemlerinin bazı dezavantajları da 
bulunmaktadır;
• Yüksek enerji tüketimi
• Her materyali iletmek mümkün değildir
• İlk yatırım maliyetleri yüksektir

Genel olarak kullanılan pnömatik taşıma 
yöntemleri;
• Yoğun faz pnömatik taşıma sistemleri
• Seyrek faz pnömatik taşıma sistemleri
• Vakum taşıma sistemleri
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Hidropar Kocaeli olarak ağırlıklı Demir 
Çelik sektörüne refrakter ve makine imalatı 
yapan bir müşterimizin yoğun faz pnömatik 
taşıma makinesi için sistemin yüksek hava 
kapasitesi ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla 
Rexroth’un ATEX onaylı AS serisi hava 
hazırlama ekipmanlarını tercih ettik.

AS serisi ile filtreleme, regülasyon ve yağlama 
gibi standart fonksiyonların yanında kesme, 
yumuşak başlatma, entegre çek valfler, dağıtıcı 
bloklar gibi fonksiyonların kompakt ve 
modüler bir yapı altında birleştirilmiş olması 
ile montaj ve devreye alma işlemlerinde 
kolaylık sağlanmasının yanı sıra bakım 
kolaylığı da sağlanmaktadır. 

AS serisinin göze çarpan artıları;

• Tüm hava hazırlama ihtiyaçlarını   
 karşılayacak şekilde tasarlanmıştır
• Kolaylaştırılmış bakım imkanı
• Modern endüstriyel tasarım
• Montajlı pozisyonda her birimin   
 birbirinden bağımsız olarak sökülüp   
 tekrar takılabilmesi
• Modüler yapı sayesinde daha sonra   
 kolayca yeni birimler eklenebilir

Bunların yanı sıra enstrümanların kontrolü 
TC08 Serisi Valf Terminal Sistemleri ile 
sağlanırken sistemin basınç takibi PE1 
ve PE5 serisi basınç ölçerler yardımı ile 
gerçekleştirilmiştir.

Pano Çözümleri:

Hidropar Kocaeli olarak pnömatik pano 
dizaynı, montaj ve kurulumu, makine 
üzerinde bakır boru tesisatlarının  çekilmesi 
tarafımızdan yapılmıştır.

Pano özellik ve avantajları:
• Esnek Montaj
• Hızlı devreye alma
• Kolay ve basit bakım

Yoğun	Faz	Taşıma	Sistemi	Pnömatik	
Panosu	(Flüdizasyon	Konseptli)

AS	Serisi	Şartlandırıcılar

Örnek	Yoğun	Faz	Taşıma	Sistemi	
(Flüdizasyon	Konseptli)
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  Taşınma Tanıtım

Rexroth, 1795 senesinde Almanya’nın Lohr 
am Main kasabasında döküm konusunda 
faaliyetlerine başlayıp, Mannesmann 
bünyesinde faaliyetlerini geliştirmiştir. 2001 
yılından itibaren ise Bosch Automation ve 
Mannesmann Rexroth birleşmesinin ardından 
Bosch Grubu’nun “Endüstriyel Teknoloji” 
birimini oluşturmaktadır. 

Bosch Rexroth 1976’da başlayan 
Türkiye’deki faaliyetlerine ise 2006 yılından 
bu yana genişleterek devam etmektedir. Bursa 
fabrikasının faaliyete geçirilmesi ile başlayan 
bu yatırımlar 2009 yılında da artarak devam 
etti. 

Yeni genel müdürlük binası ve Gebze fabrikası 
Nisan 2009’dan itibaren Gebze TOSB’nde 
(Taysad Organize Sanayi Bölgesi) hizmet 
vermeye başlamıştır.

Tüm satış öncesi ve sonrası mühendislik 
çalışmaları, sistem tasarım, montajı ve testi, 
satış sonrası eğitim ve saha servis hizmetleri 

merkezde toplanmıştır. Bu yeni sistem 
mühendisliği merkezinde ayrıca hidrolik 
silindir pazarı ve ürün kapsamı genişleyecek, 
ihracatı yapılacaktır. Didaktik setleri de tüm 
dünyaya ihraç edilmek üzere üretilecektir. 

Yeni merkez binasının yer aldığı TOSB gerek 
modern altyapısı, gerekse stratejik lokasyonu 
ile firmaya çeşitli avantajlar sağlamaktadır. 
Özellikle sanayinin şehir dışına kaymasıyla 
beraber şehir metropolünden uzaklaşan Türk 
sanayicilerine bölgenin karayolları ve liman 
alt yapısı ile daha kolaylıkla ulaşılmaktadır. 
Bu kapsamda otomotiv parça üreticilerine 
yönelik bir ihtisas organize sanayi bölgesi 
olan TOSB’de 2008 yılı sonu itibariyle 
16’sı çok uluslu sermayeli olmak üzere 
40 fabrika faaliyet göstermektedir. Ayrıca, 
Bosch Rexroth’un çevreye saygılı üretim 
politikasıyla paralel olarak TOSB sınırları 
içerisindeki her türlü faaliyetin çevreye olan 
etkileri değerlendirilmekte, denetlenmekte ve 
böylece sahip olduğumuz doğal güzelliklerin 
korunması hedeflenmektedir. 

Bosch Rexroth’un merkez binası gibi 
Bursa’daki seri üretim üssü de Mayıs 2009’da 
yeni adresine taşınmıştır. 40 milyon Euro’luk 
yatırım ile kurulan ve akışkan gücü sektörünün 
göz bebeği olan fabrikada gelişmiş sanayilerin 
hidrolik uygulamalarında kullanılan yüksek 
teknoloji ürünleri, Bosch Production Systems 
(BPS) know-how’ı ile üretilmektedir. Bu 
ürünler iş ve ziraat makinaları, otomotiv, 
demir çelik, endüstriyel makinalar, barajlar ve 
denizcilik gibi sektörlerde yoğun bir şekilde 
kullanılmaktadır. Bu yeni fabrikada tahrik 
ve kontrol ürünlerinden valfler ve hidrolik 
pompalar üretilecektir. 

Bosch Rexroth’un 2009 yılında yaptığı 
toplamda 63 milyon Euro’luk bu iki yeni 
yatırım ile birlikte Türkiye’ye 72.000 m2’si 
kapalı olmak üzere 120.000 m2 lik bir üretim 
alanı kazandırmış ve 543’u aşan kişiye 
istihdam sağlamıştır. 

Bosch Rexroth 
Yeni	Adresinde	
Hizmet	Vermeye	Başladı…
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Taşınma Tanıtım

Fabrika Proje Aşaması

Bosch Rexroth Türkiye Merkez Binası 6 ay 
ve Bursa’daki yeni seri üretim fabrikası ise 1 
yıl gibi kısa sürelerde dünyadaki diğer Bosch 
binaları arasında en yeni ve modern tesislere 
sahip olup, üretim gücünü ve kalitesini 
artırmak adına Türkiye’ye kazandırılmıştır. 

Fabrika Alanı

Gebze fabrika 9000 m2’si kapalı olmak 
üzere toplam 30000 m2 alan üzerine 
kurulmuştur. Gebze’de bu şekilde kademeli 
olarak planlanmış yatırımın ilk aşaması 
tamamlanmıştır. En geç 2015 yılında, ikinci 
kademe yatırımın tamamlanmasıyla, Bosch 
Rexroth 20.000 m2’lik kapalı alan ile Türk 
sanayisine hizmet vermeye başlayacaktır. 
Bursa fabrikası ise 63000 m2’si kapalı olmak 
üzere 90000m2 alan üzerine kurulmuştur. 

Akıllı Binanın Doğal Kaynaklarımıza ve 
Çevreye Duyarlı Özellikleri

Bosch Grubu araştırma ve geliştirme 
bütçesinin yüzde 40’ından fazlasını, çevreyi 
koruyan ve kaynak israfını önleyen ürünler 
için ayırmaktadır. Sadece 2007’de bu rakam, 
1,5 milyar Euro’ya ulaşmıştır. 

B o s c h ’ u n  D o ğ a y a  S a y g ı s ı  a n l a y ı ş ı  
çerçevesinde tüm üret im sahalar ında 
ISO 14001 için uygun Çevre Yönetimi 
benimsenmiştir. Bu çevre yönetimi kapsamında 
aşağıdaki noktalar esas alınmıştır:

• Isı geri kazanımı
• Su tüketiminin / atıkların azaltılması
• Enerji tasarrufu önlemleri
• Solvent kullanımına son verilmesi
• Tedarikçiler için benzer gerekliliklerin 
belirlenmesi Bosch’un bu değerleri 
doğrultusunda Gebze fabrikasının hem 

inşasında hem de kullanımında doğal 
kaynaklarımızı ve çevremizi korumak 
esas alınmıştır. Buna göre imalat alanında 
özellikle yabancı kimyasal maddelerin 
kullanımını kontrol altına alacak çevresel 
önlemler alınırken, yangın tehlikesine 
karşın da özel sistemler fabrika içerisine 
yerleştirilmiştir. Binanın ısıtma, soğutma 
ve aydınlatma sistemleri de son teknolojiler 
kullanılarak enerji tasarrufu sağlayacak 
şekilde kurulmuştur. Sadece çevre 
unsurları düşünülmemiş, alınan önlemlerle 
çalışanların sağlığı ve iş güvenliği de üst 
seviyelere taşınmıştır. Genel hatlarıyla 
saydığımız bu çevre koruma, yangın 
koruma, enerji tasarrufu ve iş sağlığı 
ve güvenliği konularının detaylarını ise 
aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

Çevre Koruma Tedbirleri: 

• Epoksi ile kaplanan imalat holü ve 
depolarda herhangi bir sızıntının toprağa 
karışma riski azaltılmıştır. 
• Özel bir sistemle fabrika içi araç giriş 
çıkışında egzostan çıkan gazların dışarı 
atılması sağlanmıştır. 
• Boya ve temizlik proseslerinde %80 su 
bazlı sistemlere geçilerek insan sağlığı ve 
yangın koruma tedbirleri alınmıştır. 
• Tehlikeli kimyasal maddeler için imalat 
bölümünden bağımsız olarak istenilen teknik 
özelliklere sahip depolar yapılmıştır. 
• Hidrolik yağın yere dökülmesini önlemek 
için test istasyonları ve servis biriminde 
tavalar yapılmıştır.

Yangın Koruma Tedbirleri:

• Cephe, çatı ve oda bölmelerinde ısı ve ses 
izolasyon maddesi olarak tamamen yanmaz 
olan taşyünü kullanılmıştır. Yeni boyahaneyi 
imal eden firmanın da poliüretan sandviç 
panel yerine taşyünü izolasyon kullanması 

sağlanmıştır. 
• Bosch Rexroth Gebze fabrikası 
BOSCH yangın ikaz ve izleme sistemi ile 
donatılmıştır. 
• Tüm fabrika TC yangın yönetmeliğine 
uygun olarak sprinkler sistemi ile donatılmıştır. 
Yangın dedektörleri güvenlik birimindeki 
ekranlarda fabrika layout’u üzerinden 
izlenebilmektedir. 
• Forklift şarj cihazları için yanıcı 
maddelerden uzak özel bir bölüm ayrılmıştır.

Enerji Tasarruf Tedbirleri:

• Binamız Buderus Cascade ısıtma sistemi 
ile donatılmıştır. İç mekândaki bölgesel ısı 
ihtiyacına göre kademeli olarak devreye 
giren bu sistem normal kazanlardaki stand-by 
kayıplarını önemli ölçüde azaltmaktadır. 
• Binanın ısıtma suyu güneş konnektörleri 
ile sağlanırken, su kullanımının azalması için 
fotoselli musluklar tercih edilmiştir. Yağmur 
suları biriktirilmekte ve bahçe sulama 
gibi su sarfiyatının fazla olduğu işlerde 
kullanılmaktadır. Üretim alanından çıkan atık 
su, yağ ayırıcıdan geçirilip organize sanayinin 
merkezi arıtma sistemine gitmektedir. 
OSB’nin planları arasında bu arıtma suyunun 
üyelere tekrar geri verilmesi vardır.
• Büro aydınlatmada gün ışığına göre 
kendini ayarlayan DALİ sistemi kurulmuştur.
• Tüm teknik ekipmanlarda, test 
istasyonlarındaki elektrik motorları en 
verimli sınıf olan EFF1 olarak seçilmiştir ve 
ilk çalıştırmada büyük verimlilik sağlayan 
inverter ve soft starter uygulamaları ile akuple 
edilmiştir.
• Ofis soğutmasında kullanılan havanın 
çıkışı temiz hava ile karşıtırılarak imalat 
holüne verilmektedir. Bu sayede hem enerji 
tasarrufu hem de istenen konfor sağlanmıştır.
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Taşınma Tanıtım

İş Sağlığı ve güvenliği tedbirleri :

• Kaynakhane bölümü için mobil kaynak 
emiş sistemleri alınmıştır. Bu sayede kaynak 
gazının yapıldığı yerde emilmesi ve iç ortam 
emisyonun istenen limitlerde tutulması 
sağlanmıştır.
• Tüm test istasyonlarında ve yüksek basınca 
maruz kalan bölgelerde iş güvenliği açısından 
şeffaf polikarbonat plakalar kullanılmıştır.

Gebze Fabrika’da Yenilikler

İhracat Odaklı Projeler 

Gebze’deki yeni lokasyonumuzda birçok yeni 
atılımda bulunuyoruz. 

Bunlardan bir tanesi silindir pazarındadır. 
Bosch Rexroth Hollanda’daki Boxtel 
fabrikasında 20 yıldır kendi pazarı için özel 
silindirler üretmekteydi. Türkiye’de Gebze 
fabrikası gibi bir yatırımın olması ile birlikte 
C20 silindirleri olarak adlandırılan bu özel 
üretim silindirleri Bosch Production System 
özelliklerine sahip bir fabrikada üretme ve 
bu şekilde bu silindirlere değer katma fırsatı 
çıkmış oldu. Sonuç olarak, bu fırsat kullanılarak 
2009 yılında Boxtel’deki hat yerini tamamen 
Gebze fabrikasına bıraktı. C20 üretiminin 
tamamen Türkiye’ye kaydırılmasıyla beraber 
Hollanda’da özellikle mobil hidrolik olmak 
üzere, endüstriyel presler, madencilik ve hatta 
deniz tabanı tarama gibi çok özel alanlarda 
üretim yapan müşterilerin ihtiyaçları 
Türkiye’den karşılanmaya başlayacaktır. 
Ayrıca bu silindirlerin üretiminde kullanılacak 
olan parçaların büyük bir bölümü kendi 
ürünlerimizden oluşmaktadır. 

Benzer bir diğer olumlu gelişme de 
“Golden Horn” adıyla anılan Bosch Rexroth 
didaktik set mühendisliği ve üretiminin 
Almanya merkezden Türkiye’de kademeli 
gerçekleştirilmesidir. Bu setlerin tüm dünyaya 
ihracatının yapılacak olması oldukça önemli 
bir adımdır. 

Her iki proje de özellikle eğitim setlerinin 
Türkiye’de üretilip ihraç edilmesi Türk 
Sanayisi adına takip edilmesi gereken iki 
önemli atılımdır. Bosch Rexroth olarak 
yaşadığımız bu ilklerin avantajlarını sadece 
biz değil bizimle birlikte tüm Türkiye 
hissedecektir. Özellikle otomasyon sektöründe 
en çok karşılaşılan eğitim sorununu çözmek 
ve eğitim kurumları ile kazanılan deneyimi 
paylaşarak bu gelişmeleri artan bir faydaya 
çevirmek istiyoruz. 

Yeni Servis Bölümü 

2009 başına kadar sınırlı alanda hizmet 
veren Bosch Rexroth Servis, Gebze TOSB 
fabrikamızda 500 m2 alan üzerine kurulu 
bir alanda hizmet vermeye başladı. Servis 
bölümümüzün yerleşiminde, 

• hidrolik pompa motor tamiri-testi
• oransal – servo valf tamiri – testi
• servo motor tamiri - testi 
• servo sürücü tamiri - testi 

gibi farklı iş kollarında Almanya’dan 
akrediteli olarak verilen hizmetlerin alanları 
birbirlerinden ayrılmıştır. 

Yeni Fabrikada Bosch Rexroth 
Eğitimleri

Bosch Rexroth olarak periyodik tarihlerde 
Gebze’deki yeni eğitim salonlarımızda 
veya isteğe özel içerikli sahada Hidrolik, 
Pnömatik, Servo motor, PLC, mekatronik 
eğitimlerini hem teorik hem de pratik olarak 
verebilmekteyiz. Gebze’de tüm teknolojilerle 
ilgili bilgi birikimimizi sanayimizle 
paylaşmaya devam etmekteyiz. 

Eğitimler sadece müşterilerimize yönelik 
değil herkese açıktır. Katılımcılar ağırlıklı 
olarak teknik kökenli olmaktadır. 

Teorik bilgilerin aktarılmasında bilgisayar 
sunumları, kesidi alınmış komponentler, 

animasyonlar kullanılmaktadır. Anlatılanlar 
pratik çalışma masalarında katılımcının 
endüstriyel malzemeler kullanarak kuracağı 
örnek devre ile pekiştirilmektedir. Devrenin 
çalışmaması hatanın nerede olduğunu 
düşündürerek daha da faydalı olabilmektedir. 
Eğitim sonunda katılımcıların sürekli 
yararlanabilecekleri eğitim notları ve/
veya kitaplar, ürün katalogları, sertifika 
katılımcılara verilmektedir.

Eğitimlerde kullandığımız setler modüler ve
taşınabi l i r  olduğundan sahada 
gerçekleşt i rdiğimiz eği t imlerde de 
kullanılabilmektedir. 

Bosch Rexroth Gebze Fabrikamızda bulunan 
eğitim odaları toplam 21 kişiye aynı anda 
hizmet verebilecek özellikte olup eğitim 
kalitesi açısından eğitimler 15 kişi ile 
sınırlandırılmıştır. Eğitim odalarının fabrika 
bünyesinde yer alması ders aralarında 
katılımcıların endüstriyel sistem üretimini, 
servise gelen arızalı ürünlere yapılan işlemleri, 
konstrüksiyon büroda yapılan çizimleri, 
projelendirme aşamalarını görme imkanı 
sunmaktadır.

Eğitimlerimiz hakkında daha detaylı bilgi 
almak veya eğitimlerimize katılmak için www.
boschrexroth.com.tr web sayfamızı ziyaret 
edebilir veya egitim@boschrexroth.com.tr 
adresine mail atarak eğitim bölümümüz ile 
irtibata geçebilirsiniz. 
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Eğitim

Yaşam için öğrenme sloganı çok uzun 
zaman önce yaşamboyu öğrenme sloganına 
dönüşmüştür. Uzun vadede ancak yeterli 
bilgiye ve eğitime sahip insanlar başarıya 
ulaşabilirler. Bu nedenle insanların devamlı 
öğrenmeleri ve kendilerini geliştirmeleri 
gerekir. Rekabete dayalı yeni global dünya 
düzeninde eğitime en fazla yatırım yapan ve 
bunun doğal sonucu olarak eğitilmiş insan 
gücü ile beraber yeni teknolojiler geliştirebilen 
ülkeler ve şirketler rakiplerine göre büyük 
bir üstünlük kurmaktadır. Geliştirilen bu 
teknolojilerin teorik ve pratik uygulamalar 
vasıtasıyla sürekli olarak insanlara aktarılması 
gerekir.

Bosch Rexroth (The Drive and Control 
Company) 30 yılı aşkın “temel-ileri eğitim” 
deneyimi ve bilgi birikimi sayesinde  didaktik 
çözümler üretmektedir.  Uygulama odaklı 

eğitim yazılımları ile beraber modüler olarak 
üretilen eğitim sistemleri, sanayi tarafından 
istenen nitelik ve özellikleri bütünüyle 
karşılamaktadır. Bosch Rexroth ; tüm tahrik 
ve kontrol sistemlerinin üreticisi olarak 
bu didaktik sistem çözümleri sayesinde 
hidrolik, pnömatik, mekatronik ve otomasyon 
konularındaki pratik uygulamalarına tam 
olarak hakimdir.

Bosch Rexroth ; yerli katma değer katarak 
rekabeti arttırmak, dünyanın çeşitli 
bölgelerindeki müşterilere en kısa sürede 
cevap verip zamanında teslimat yapabilmek ve 
global pazar payını arttırmak gibi stratejileri 
doğrultusunda Golden Horn Projesi ile 
eğitim setleri üretiminin bir bölümünü 2009 
yılı itibarı ile Türkiye’de gerçekleştirme 
kararı almıştır. Bu kapsamda ilk olarak DS4 
Hidrolik eğitim setleri ve DS3 Pnömatik 

eğitim setlerinin üretimine Bosch Rexroth  
Gebze fabrikasında başlanmıştır. Burada 
üretilen eğitim setleri Türkiye ile beraber tüm 
dünyaya gönderilecektir.

Profesyonel eğitim için kaliteli eğitim setleri 
gerekir. Rexroth’un geliştirdiği Ecoline ve 
Proline DS eğitim setleri
• Uygun maliyet
• Sanayide kullanılan standart endüstriyel  
 parçalar ile donatılmış modüler dizayn
• Esnek kullanım
• Ağır parçalara (hidrolik) rağmen mobilite
• Yüksek fonksiyonellik
• Özel montaj-kilit mekanizmaları ile   
 ergonomik çalışma  
• Eğitim standartlarına uygunluk
• Etkileyici dış görünüm ve tasarım

Bosch	Rexroth	Eğitim	Sistemleri	
ve	Golden	Horn	Projesi

Proline	DS4	Eğitim	Sistemi
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Eğitim

Bu sayede eğitim alan çalışanlar sanayide 
kullanılan standart ürünleri tanıma fırsatı 
bulur ve kendi fabrikalarında bulunan hidrolik 
sistemlere adaptosyon sürecleri kısalır. 
Ayrıca daha sonradan eklenebilecek kanallı 
Alüminyum profil çalışma paneli ile pnömatik 
uygulamalara da olanak sağlar.

Ecoline Pnömatik eğitim masası normal 
bir masaüstünde çalışabilecek taşınabilir 
ve her iki tarafı aynı anda kullanılabilen 
kanallı Aluminyum profil çalışma paneline 
sahip olup kullanıcılara ekonomik çözümler 
sunar. Pnömatik ve sensör uygulamalarına 
uygun olup valflerin çalışma paneli üzerinde 
kolay sökülüp takılmasını sağlayan özel kilit 
mekanizmaları ile ergonomik çalışma ortamı 
yaratır.

Proline DS3 Pnömatik eğitim sistemi 
ise pnömatik, elektropnömatik ve sensör 
uygulamalarını içeren daha ileri eğitimlerin 
verilmesine uygun olarak tasarlanmıştır. Çift 
taraflı kullanıma uygun olup masa üzerine 
monte edilmiş askı sistemi ile, kullanılan 
ekipmanları (valf-sensör) kendi üzerinde 
depolama özelliğine sahiptir. Bu sayede çok 
yer kaplamaz ve mobilite özelliği sayesinde 
istenen yere taşınabilir.

gibi özellikleri ile kaliteli bir eğitim için 
gerekli tüm gereksinimleri karşılamaktadır. 
Ecoline eğitim setleri, şirketlere ve eğitim 
kurumlarına daha ekonomik çözümler sunup 
temel bilgilerin kullanılarak yapılabileceği 
pratik eğitimlere olanak sağlarlar. Modüler 
olarak tasarlanmış Proline eğitim setleri ise 
hidrolik, pnömatik, mekatronik, PLC gibi 
farklı teknolojilerin bir arada çalışmasına 
olanak sağlar. Bu sayede şirketlerin ve 
eğitim kurumlarının gerçek çalışma ortamına 
benzer pratik eğitimler geliştirebilmelerine 
ve uygulamalarına yardımcı olur. Aynı 
zamanda modüler yapıdan dolayı eğitim seti 

içinde bulunan her sistem bağımsız olarak 
da çalıştırılabilir ve bu sayede kullanıcılara 
büyük bir serbestlik tanır. 

Proline DS4 Hidrolik eğitim sistemi aynı 
anda 2 grubun birbirinden bağımsız olarak 
çalışıp çeşitli uygulamaları yapabilmeleri için 
çift taraflı ve modüler tasarlanmıştır. Eğitim 
masası üzerinde kullanılan Endüstriyel 
Hidrolik (Mekanik, Elektrik, Oransal) ve 
Mobil Hidrolik eğitim kitlerinde bulunan 
parçaların %90’ı sanayide kullanılan standart 
Rexroth ürünleridir. 

Bosch Rexroth Eğitime Destek Veriyor

Denizcilik sektörüne donanımlı, uygulama becerileri yüksek Gemi Makineleri 
İşletme Mühendisi yetiştirmek amacıyla 2007 yılında Dokuz Eylül Üniversite-
si Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Makine Bölümü Arkas Uygu-
lama Merkezi hizmete açıldı. Bosch Rexroth da bu merkeze bir hidrolik eğitim 
seti hibe ederek desteğini eksik etmedi. 

Amacı denizcilik sektörüne nitelikli eleman yetiştirmek olan Arkas Uygulama 
Merkezi’nde Türkiye’de ilk kez üniversite seviyesinde “Uygulamalı Hidrolik 
Eğitimi” veriliyor. 

Türkiye’de denizcilik eğitimindeki önemli bir açık Arkas’ın öncülüğünde ku-
rulan Arkas Uygulama Merkezi’ndeki hidrolik eğitimiyle karşılanıyor. Gerçek 
bir gemi makinasının da bulunduğu üç katlı merkezde Bosch Rexroth gibi san-
ayi kuruluşlarının desteği ile uygulamalı eğitimler veriliyor. Bu şekilde sanayi 
kuruluşlarının desteği özellikle teoride kalan bilgilerin uygulamaya dönüşmesi 
anlamında eğitime önemli bir katkıda bulunuyor. Özellikle geminin hareketini 
sağlayan hidrolik ekipmanların kullanımı, düzenli bakım ve kontrolü konusun-
da bilgilendirilen öğrenciler geminin seyrini ve manevrasını olumsuz etkileyen 
koşullara zamanında müdahale edecek şekilde hazırlıklı oluyor. Bu sayede de 
denizcilik sektörü için kaliteli insan kaynağı sağlanmış oluyor. Söz konusu 
eğitimlerden yılda yaklaşık 150 öğrencinin yararlanması öngörülüyor. 

Proline	DS3	Eğitim	SistemiEcoline	Pnömatik	Eğitim	Masası Ecoline	Hidrolik	Eğitim	Masası
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Sefaköy fabrikamızdaki sınırlı alan sebebi ile 
çok küçük bir kısımda hizmet veren servis 
bölümü, Gebze TOSB fabrikamızda 450 m2 
alan üzerine kurulu servis bölümünde hizmet 
vermeye başladı. Servis bölümümüzün 
yerleşiminde, 

- hidrolik pompa motor tamiri / testi; 
- oransal  servo valf tamiri / testi, 
- servo motor tamiri / testi
- servo sürücü tamiri / testi 

gibi farklı iş kollarında verilen hizmetlerin 
alanları birbirlerinden ayrıldı

Hidrolik Pompa Motor Tamir ve Test 
Kısmı

Yeni fabrikamızda hidrolik pompa ve 
motorların tamiri için yaklaşık 300m2 alan 
ayrıldı. 6 ayrı çalışma tezgahında aynı anda 
çalışma yapılabilmektedir. 

Tamir için gelen ürünlerin temizlenmesi için 
pleksiglastan kapalı bir oda yapılmış, bu 
sayede yıkama ve temizlik sırasında etrafın 
kirlenmesinin önüne geçilmiştir.

Sefaköy fabrikamızda da kullanmakta 
olduğumuz 90 kW pompa test istasyonu 
yeni fabrikamızda devreye alınmış ve başarı 
ile çalışmaktadır. Ayrıca, 200 kW kurulu 
güçte, açık ve kapalı çevrim pompa ve 
motor testini yapabileceğimiz yeni pompa 
test istasyonumuzun kurulma çalışmaları da 
devam etmektedir. Yeni test istasyonumuz 
Ağustos 2009 tarihinde devreye alınmıştır. 
Bu pompa test istasyonu ile 1000 cm3 
deplasman hacmine kadar olan tüm pompalar 
ve A8VO… Ve A20VO gibi ikiz pompaların 

testi de yapılabilecektir.

Oransal ve Servo Valf Tamir Test kısmı

Oransal ve servo valf tamir kısmında her 
türlü oransal, high response ve servo valfin 
ve kontrol kartlarının tamiri yapılmaktadır. 
Ayrıca, oransal ve servo valfleri test etmek 
üzere 55 Kw kurulu güçteki yeni valf test 
istasyonumuzu devreye aldık. Bu test 
istasyonunda NG6 – NG52 ölçüleri arasındaki 
tüm oransal, high response ve servo valflerin 
testleri yapılmaktadır. Testlerde valflerin iç 
kaçakları, kontrol eğrileri ve fonksiyonları 
test edilmekte ve test sonunda grafik ve 
test değerleri alınarak valf ile beraber 
verilmektedir.

Servo Motor Tamir ve Test Kısmı

Bosch Rexroth elektrikli tahrik ve kontrol 
teknolojisi ürünlerinde Servo motorların 
tamir, revizyon ve testini yaptığımız 
atölyemiz yenilenmiş ekipmanıyla yeni 
lokasyonumuzda daha büyük alanda hizmet 
vermektedir. Gelen servo motorları aynı gün 
içerisinde test, tamir veya revizyon yapma 
imkanına sahibiz. Motorların arızalı olan 
tüm aksamları orijinalleri ile değiştirilerek 
kullanım ömürleri ilk günkü haline uzatılır. 
Ayrıca zamanla gelişen teknolojik yenilikler 
tamire gelen ürünlerde güncellenirler.

Elektrikli Tahrik ve Kontrol Teknolojisi 
Ürünleri Tamir ve Test Kısmı

Ülkemiz sanayicilerinin elektronik ürün 
arızalarında yaşadığı sorunların bilinciyle 
kurulmuş olan, Bosch Rexroth Elektrikli Tahrik 
ve Kontrol teknolojisi tamir laboratuarımız, 

tamir yapabilme imkânları bakımından 
Dünya’daki sayılı Rexroth servislerinin 
arasında yerini almıştır. Yeni fabrikamızdaki 
laboratuarımız sadece ülkemizin değil çevre 
ülkelerden de gelen taleplere cevap verecek 
düzeydedir. Burada tamamen antistatik bir 
ortamda Rexroth’un dünyada kabul görmüş 
kalite standartlarıyla uygun ücretlerde tamir 
yapılmaktadır. Tamir, test, ve revizyon 
yapabilme kapasitesinin kazandırdığı know-
how sayesinde proje ve uygulamalarınızda 
karşılaşılan problemlerin aşılmasında büyük 
kolaylık sağlamaktadır. 

Bosch Rextoh Türkiye Servis Bölümü  
Almanya Servis Bölümü tarafından Akredite 
edildi.

Şubat 2010 tarihinde Almanya Servis birimi 
tarafından yapılan denetleme sonunda, Bosch 
Rexroth Türkiye Servis Bölümü, mevcut 
ekipman, donanım, test imkanları, personel 
eğitimleri, özel tamir aparatları ve diğer 
imkan ve kabiliyetleri değerlendirilerek   
Pistonlu Pompalar / Oransal ve Servo 
Valfler / Dişli teknolojisi / Kontrol elektroniği 
/ Silindir servisleri konusunda Service 
Center Advance olarak akredite edilmiş ve 
sertifikalandırılmıştır.

Yeni	Fabrikamızda	
Servis	Bölümümüz	Genişledi

İletişim:
Burak	Coker	
Mak.	Müh.
Servis	Bölüm	Müdürü
Bosch	Rexroth	A.Ş.
Çayırova	Kocaeli
Tel						:	0262	676	01	00
Faks			:	0262	676	01	09
E-Mail	:	burak.coker@
											boschrexroth.com.tr

Servis
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Hedefimiz	BPS	Fabrikası	Olmak

Bursa’da bulunan fabrikamızın büyütülmesi 
ve inşaat çalışmalarının başlatılmasıyla 
birlikte fabrikamızın geleceğini etkileyecek 
önemli bir projeyi de hayata geçirmiş 
bulunuyoruz. Bu proje ile Drive&Control 
(Bosch Rexroth) Fabrikaları arasında Bosch 
Production System (BPS) konusunda önder 
fabrika olmaya yönelik çalışmalar başlattık.

“BPS Genel Konsept” adı altında 2013’e kadar 
hedeflerimizi belirleyip yeni fabrikamızın 
üretim alanlarının düzenlenmesini bu planlar 
çerçevesinde gerçekleştirdik. Yine bu planlara 
göre fabrikamızdaki makine yerleşimlerini 
üreteceğimiz ürünler bazında modüler olarak 
oluşturduk.

Modüler üretim konseptinin merkezinde 
pompa montajı ve etrafında gerekli parça 
üretimi bulunmaktadır. Böylece müşteri 
talebi doğrultusunda, ihtiyaç olan sayıda ve 
zamanında parçaları montaja hazır bir şekilde 
üretmiş ve sağlamış olacağız.

Şimdiye kadar uygulanmakta olan klasik 
üretimden farklı olarak modüler üretimde 
FIFO (First In First Out = İlk Giren İlk Çıkar) 
uygulamalı eşzaman üretimine geçilerek hem 
süreçler arasında bulunan stoklar minimum 
seviyeye indirilecek hem de süreçler arasında 
şeffaflık sağlanmış olacaktır.  

Mevcut makine parkı ve Almanya’dan transferi 
planlanan ürünlerle birlikte ürün yelpazemiz; 
A10 Pompa üretimi, A2 Pompa üretimi, A6 
Pompa üretimi, Kontrol grubu için M4, SX14, 
SB12/13 üretimlerinden oluşacaktır.

Üst yönetim ve üretimden sorumlu tüm 
bölümlerin katılımı ile gerçekleştirilen “Değer 

Akış Hedef Belirleme Çalıştayları” ile yıllara 
göre hedefimize yönelik projeler belirlenip, 
ilerlemeler aylık gerçekleştirilen yönetim 
toplantılarında takip edilmektedir. 

Böylelikle, BPS konusunda Bosch Rexroth 
fabrikaları arasında önder fabrika olmak 
olan hedefimize her geçen gün bir adım daha 
yaklaşmaktayız.

Bosch Production System 

BPS’in açılımı Bosch Production System’dir.
Bosch şirketi dünya çapında yenilikçi ve 
üstün kalite talep eden ürünlerin üretimi ile 
başarısını sağlamaktadır.

Bunun temelinde geleceğe yönelik üretim 
teknolojisi ve süreçleri bulunmaktadır.

BPS sayesinde ürünlerimizin kalite ve 
sevkiyat oranı gibi metriklere yönelik sürekli 
iyileştirmeler çalışanlarımızın aktif katılımları 
ile sağlanmaktadır.

Üretim süreçlerimizi iyileştirerek istenilen 
kalitede, istenilen süre ve miktarda 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak 
istiyoruz. 

Bu isteğimizi gerçekleştirmenin yolu da BPS 
uygulamaları ile gelece yönelik yalın bir 
üretim sürecini sağlamaktan geçmektedir. 
Bunu gerçekleştirirken kendini kanıtlamış 
üretim süreçleri ve yapı taşlarından 
yararlanmaktayız.

Bosch Production System sekiz ana prensipten 
oluşmaktadır.

Çekme Prensibi: Sadece müşterimizin isteği 
kadar üretiyoruz.
Süreç Odaklılık: Süreçlerimizi yan 
sanayilerimizden müşterilerimize kadar 
iyileştiriyoruz.
Standartlaştırma: Tanımladığımız 
standartlara uyuyoruz.
İsrafı Engellemek ve Sürekli İyileştirme: 
İyileştiremeyeceğimiz hiçbir şey yoktur.
Şeffaflık: Akışlarımız hepimiz için açık 
ve kolay anlaşılır, sapmalarımızı hemen 
görüyoruz.
Kişisel Sorumluluk: Yaptığımız işlerin 
sorumluluğunu taşıyoruz.
Hataları Engellemek: Süreçlerimizi yan 
sanayilerimizden müşterilerimize kadar 
iyileştiriyoruz
Esneklik: İç ve dış müşterilerimizin 
isteklerine uyum sağlıyoruz.

Bu prensipleri desteklemekte olan çeşitli 
yapı taşlarını Bursa fabrikamızın tamamında 
yaygınlaştırıp uygulayarak “Best in Class” 
sınıfında en iyi olmak yani bir “BPS Fabrikası” 
olmak hedefimizdir. 

  Haberler

Bosch	Rexroth	Bursa	Fabrikası
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İletişim:
Güner	Çelikayar
Makina	Mühendisi
Endüstriyel	Hidrolik
Bosch	Rexroth	A.Ş.
Çayırova	Kocaeli
Tel						:	0262	676	00	13
Faks			:	0262	676	00	44
E-Mail	:	guner.celikayar@
											boschrexroth.com.tr

Makina İmalat Sanayi, tüm gelişmiş ülkelerde 
büyük önem verilen ve öncelikli sektör olarak 
tanımlanan, stratejik önem taşıyan bir sanayi 
dalıdır.

Türkiye’de de son yıllarda özellikle ileri 
teknoloji gerektiren makina üretiminde dikkate 
değer gelişmeler meydana gelmektedir. 
Bu alanda bazı firmalar öne çıkarak ülke 
ekonomisine ve menfaatine önemli katkılarda 
bulunmuştur. Bahsettiğimiz firmalardan biri 
Repkon Makina’dır.

Repkon Makina 31 yıldan buyana metal 
şekillendirme tekniği ile uğraşan bir 
firmadır, Şile’deki fabrikasında ileri teknoloji 
gerektiren, ülkemiz için de stratejik öneme 
sahip olan CNC flowforming  makinaları, 
özel amaçlı makinalar ve hidrolik preslerden 
oluşan komple üretim hatlarının imalatını 
gerçekleştirmektedir.

Flowforming teknolojisi talaşsız ve soğuk 
şekillendirme tekniğidir. Metal parçaların 
döndürülerek şekillendirici makaralar 
yardımıyla adeta hamur gibi yoğrularak 
şekillendirildiği bir teknolojidir. Dünya 
çapında çok az sayıdaki firmanın sahip olduğu 
bir üretim teknolojisidir. 

Repkon uygulanmakta olan mevcut 
teknolojilerin ötesine geçerek güçlü Ar-
Ge ekibinin gayretleri ile birçok konuda 
devrimsel gelişmeler sağlamış ve bunlar için 
dünya çapında patentlere sahip olmuştur.

Repkon, bu ileri teknolojiyi kullanarak 
otomotiv sanayi ve savunma sanayi gibi 
önemli sektörler için makinalar ve komple 
üretim hatları imal ederek bunları ihraç 
etmekte, ülke ekonomisine ve Türk sanayisine 
katkıda bulunmaktadır.

Otomotiv sektörü için anahtar teslimi otomobil, 
kamyon ve traktör jantlarının üretim hatları, 
yüksek basınçlı CNG (Sıkıştırılmış Yüksek 
Basınçlı Doğal Gaz) ve LPG (Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazı) tüplerinin seri üretim hatlarını 
imal etmektedir. Halihazırda dünyanın 
birçok tanınmış kuruluşunda Repkon’un 
ürettiği hidrolik presler, özel makinalar ve 
flowforming makinaları üretim hatlarında 
verimli bir şekilde çalışmaktadır.

2 makaralı RDM serisi CNC flowforming 
makinası kamyon jantlarının, hem disklerinin 
hem de çemberlerinin üretiminde kullanılan 
kombine bir makinadır. Hidrolik sistem 
dizaynı ve güç ünitesi imalatı Bosch Rexroth 
tarafından yapılmıştır. 6 adet hidrolik ve 3 

adet servo CNC eksen ile devir, pozisyon, 
hız ve kuvvet değerleri kontrol edilmektedir. 
Şekillendirme makaralarının kontrolünde 
high response servo valfler ile istenilen hassas 
toleranslara başarı ile ulaşılmıştır.

Repkon

Repkon	Makina
Metali hamur gibi yoğurarak şekillendirmek, Flowforming

Dairesel	şekildeki	metalin	kalıp	üzerine	yatırıp	
ezerek	şekillendirilmesi

RDM serisi CNC flow forming makinasındaki hidrolik 
eksenlerde Rexroth 4WRDE high response valfler kullanılmıştır 
ve istenilen hassasiyetlere başarıyla ulaşılmıştır.

Rexroth	4WRDE	high	response	valf
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  Bosch 

Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bursa’daki 
Uluabat Gölü’nün korunması amacıyla 
sürdürülen Uluabat Yönetim Planı’na 
verdiği desteği sürdürüyor. Bosch çalışma 
kapsamında son olarak Uluabat Gölü’nde bir 
gözlem kulesi yaptırdı.

Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bursa’nın en 
önemli doğal sembollerinden birisi olan 
Uluabat Gölü’nün korunması amacıyla 
sürdürülen projeye olan desteğini sürdürüyor. 
Geçtiğimiz yıl Uluabat Gölü Ziyaretçi ve Kuş 
Gözlemevi’nin oluşturulmasına destek olan 
Bosch, 2009 yılında ise Uluabat Gölü’nde, 
tüm dünyada kuşların ve doğal hayatın 
gözlemlenebilmesi için kullanılan standartlara 
uygun bir gözlem kulesi yaptırdı. Profesyonel 
kuş gözlemine ve gölün büyük bir kısmının 
izlenmesine imkân sağlayacak olan gözlem 
kulesi aynı anda 30 kuş gözlemcisine hizmet 
edebilecek. 

Tüm giderler Bosch tarafından 
karşılanıyor

Kuş gözlem kulesinin de tamamlanması ile 
Eskikaraağaç Köyü’nde kurulan Uluabat 

Gölü Kuş Gözlem Evi eğitim salonları 
ve misafirhanesi ile gözlemcileri ve bilim 
insanlarını ağırlayabilecek bir komplekse 
dönüşmüş oldu. Tüm giderleri Bosch 
tarafından karşılanan Gözlem Evi’nin 
bahçesine önümüzdeki günlerde bir de çocuk 
oyun alanı yapılması planlanıyor. Gözlem 
Evi kompleksinin tamamlanması ile birlikte 
bölgede rahat ve kolay bir gözlem imkânı 
sağlanarak doğa turizmine katkı sağlanması 
hedefleniyor. Doğa turizmi ile birlikte Eski 
Karaağaç köyüne ve Uluabat Gölü’ne olan 
ilginin ve doğa konusundaki bilincin de 
artırılması hedefler arasında yer alıyor.

Uluabat Gölü Yönetim Planı’na Bosch’un 
desteği devam ediyor. Bosch, “Leylek Dostu 
Köyler Projesi” ve “Uluslararası Leylek 
Şenliği” kapsamında geçtiğimiz yıllarda 
da çeşitli faaliyetler gerçekleştirmişti. Bu 
kapsamda leyleklere barınak sağlamak amacı 
ile leylek yuvalarının montajı, platformların 
verniklenmesi, uygulama alanına götürülüp 
direklere yerleştirilmesini sağladı.  Ayrıca 
çevre köylerden gelen çocukları çevre 
konusunda bilinçlendirmek amacı ile 
Tübitak’ın çevre bilgilendirme kitaplarını 

ücretsiz olarak dağıttı. Aktiviteyi kalıcı kılmak 
ve çevre köylerin katılımını artırmak amacı ile 
şenlik kapsamında çocuklar için çevre konulu 
resim yarışması düzenledi. 

Uluabat Gölü’nde bulunan kuş türleri

Uluabat Gölü uluslararası öneme sahip bir 
kuş alanı olarak öne çıkıyor. Gölde yılın 
her zamanında gözlenebilecek kuş türleri 
bulunuyor. Özellikle ilkbahar ve sonbahar 
dönemlerinde gölde çok etkileyici gözlemler 
yapılabiliyor. Binlerce leyleğin, ak pelikanın 
ve yüzlerce küçük karabatak, kırlangıç ve 
arıkuşlarının, onlarca yırtıcı kuşların, karışık 
kuyruksallayan sürülerinin ve  pembe sığırcığın 
geçişleri buradan gözlemlenebiliyor. Kışın 
kuzeyden gelen bazı kuş türlerinden binlercesi 
görülebiliyor. İlkbaharda havanın ısınmasıyla 
kış misafirleri araziyi terk ediyor ve yaz 
kuşları gelmeye başlıyor. Uluabat Gölü’nün 
en önemli kuş türleri tepeli pelikanları, küçük 
karabatak, kaşıkçı, çeltikçi, alaca balıkçıl, 
gece balıkçılı, küçük balaban, pasbaş patka 
ve bıyıklı sumru. Küçük karabatak ve tepeli 
pelikan yıl boyunca, diğer türleri yazın gözlem 
kulesinin etrafında da görmek mümkün.

Uluabat	Gölü’ne	Destek	Sürüyor

Bosch’un	Uluabat	Gölünde	yaptırdığı	gözlem	kulesinin	açılış	töreni	oldukça	çoşkuluydu.
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Bosch	Grubu	
Türkiye’de	100.	yılını	kutluyor

Bosch

Bugün tüm dünyada 100. yılını kutlayan 
şirket sayısı çok az iken Bosch, Türkiye’de 
100. yılını kutluyor.  Türkiye’de 1910 
yılında faaliyetlerine başlayan ve yüz yıllık 
tarihi boyunca Türkiye’nin çeşitli evrelerine 
tanıklık eden Bosch, çok erken bir dönemde 
Türkiye’nin stratejik önemini fark etmiş ve 
yıllar içerisinde Türkiye ile birlikte gelişmiş 
bir şirket olma özelliğine sahip.
 
Osmanlı İmparatorluğu döneminden 
başlayarak Türkiye’de bulunan ve 
gerçekleştirdiği sürekli yatırımlarla 
Türkiye’deki varlığını güçlendiren Bosch, 
bugün gelinen noktada otomotiv teknolojileri, 
dayanıklı tüketim malları, bina teknolojileri 
ve endüstriyel teknoloji ana işkollarında yer 
alan yedi ayrı kuruluşu kapsıyor. Türkiye’deki 
faaliyetlerine bir temsilcilikle başlayan 
Bosch’un, Türkiye’deki 100 yıllık varlığı, 
uzun vadeli stratejisinin ve Türkiye’nin Bosch 
dünyası içerisindeki öneminin bir göstergesi. 

Bosch son 100 yıl içerisinde bu topraklar 
üzerinde Osmanlı İmparatorluğu’ndan 
Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan süreci, iki 
dünya savaşını ve sayısız toplumsal olaya 
tanıklık etmiş, birçok ekonomik ve politik 
döngüyü yaşamış bir kuruluş. Tüm bu yıllar 
süresince Bosch, Türkiye ile özdeşleşerek 

Türkiye’nin bir parçası haline geldi. Bosch’un 
Türkiye’deki 100 yıllık mevcudiyetinde ve 
bugün sahip olduğu yüksek kaliteli üretimi, 
yenilikçi ürün ve hizmet çözümlerinde, 
özverili ve motive Türk çalışanlarının katkısı 
büyük. 

Türkiye, Bosch için bir üretim, satış ve 
pazarlama merkezinden daha fazlasını 
ifade ediyor. Son yıllarda, ülke araştırma ve 
geliştirme aktiviteleri açısından büyük önem 
taşıyan Ar-Ge faaliyetleri, Bosch Türkiye 
operasyonundaki öncelikli konular arasında 
yer alıyor ve firmanın rekabetçi konumunu 
gelecekte de sürdürmesine olanak sağlıyor.

Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmanın 
gerekliliğine de inanan Bosch,  özellikle 
eğitim ve çevre koruma konularında çeşitli 
projeler yürütüyor ve kurum olarak tüm 
operasyonlarında bu konulara öncelikli 
olarak yer veriyor. Bosch, Türkiye’deki ticari 
faaliyetlerinin yanı sıra üstlendiği kurumsal 
vatandaşlık görevleri ile de Türkiye’ye kalıcı 
yatırımlarını sürdürecek ve gelecek dönemde 
de aynı hassasiyet ile varlığını devam 
ettirecek.

1971	İstanbul	ilk	ofis

1917	Türk	Alman	Dostluk	Cemiyeti
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Tarık	AKAN
Sinema ve Eğitimde 
“Ezber Bozan” Değişim ve Kalite Ekolü

Röportaj

Sn. Tarık Akan, biz her sayımızda iş 
dünyasından, sanat ve spor dünyasından 
başarı örneklerini sunuyoruz. Sizi ise iki 
nedenle seçtik: hem sanat hem de eğitim 
alanında başarısını kanıtlamış birisiniz.
 
Sinema dalında yapmış olduğunuz yüzden 
fazla film var. Yurtiçinde almış olduğunuz 
7 adet Altın Portakal (bunlardan bir tanesi 
Yaşam Boyu Onur Ödülüdür), 1 adet Altın 
Koza, 1 adet Ankara Film Festivali Ödülü 
ve daha birçok ödülün yanı sıra yurtdışında 
almış olduğunuz 3 adet uluslararası ödül  
(Altın Palmiye ve Berlin Film Festivalindeki 
ödüller) vb.  Bunun ötesinde el atmış olduğunuz 
eğitim alanında da ciddi ve herkesin kabul 
ettiği önemli bir başarıyı yakalamış olan bir 
kurumun sahibisiniz.

Önce eğitimden başlamak istiyoruz. Sahibi 
olduğunuz Taş İlköğretim Okulu, Lise Giriş 
Sınavlarında, birçok köklü ve daha büyük 
hacimli okulu geride bırakarak, Türkiye 
ikinciliğine yerleşmiş bulunuyor. Daha 
birçok sınav türlerinde de benzer başarıları 
yakalamış durumdasınız. Eğitim gibi 
bambaşka bir alanda, yine böyle bir başarı, 
nasıl oluyor?

Tarık Akan: Benden kaynaklanmıyor. 
Elde ettiğimiz başarı, bu işe emek veren 

öğretmenlere aittir. Evet, ben bu okulun 
sahibiyim ama eğitimci değilim. Eğitimciliği, 
eğitimciler yapar. Ben bu okuldaki herkesin 
bir hedefe, aynı noktaya bakmasını sağlarım.
Ben o noktayı belirlerim. Amacım budur. O 
hedefe nasıl ulaşılacağını ise öğretmenlerime 
bırakırım. Bu yüzden de elde ettiğimiz 
başarının tamamı öğretmenlerime aittir. 

Bu okulun bir sistemi, yazılmamış bir 
anayasası var. Bu anayasa değişmez. Diğer 
kurumlarda 20 – 30 yıl çalışmış bir öğretmen 
bile bu sisteme dâhil olsa, bu anlaşmaya 
uymak zorundadır. Sadece öğretmenler değil, 
önce ben ve diğer çalışanlar da tabii. Bu 
sisteme dâhil olanlar, bu sistemin kurallarına 
uyar. Sistem de aynı düzenle kendi kendine 
çalışır. 

Bana gelirler, “bu öğretmen aramıza katıldı” 
derler. Ben o öğretmenin ne öğretmeni 
olduğunu aylar sonra öğrenirim. Bu tamamen 
sistemin getirdiği bir durumdur. Benim 
tek muhatabım müdürdür. Bütün kararlar 
müdürde birikir. Ben matematikteki gibi, 
sadece sonuçlara bakarım. Böylece yorum 
yapmak, geneli görmek kolaylaşır. Müdürün 
altındaki seviyede neler olduğu, müdürün 
sorumluluğundadır.  Benim buradaki 
görevim ise, bu sistemin çalışması için 
gerekli kaynakları yaratmaktır. Çalışanların 

emeklerinin, çabalarının karşılığını vermektir.
Bu anlamda kısıntıya gitmek isteği söz 
konusu olmasa da, emeğin karşılığını 
tam olarak verebilmek mümkün olmuyor. 
Tabii elimizden geldiğince bunu yapmaya 
çalışıyoruz. Personel de okulu kendi okulu 
gibi sahipleniyor ve seviyor. Emeklerinin 
sonuçlarını görünce daha çok bağlanıyorlar. 
Bu, para ile satın alınabilecek bir şey değil. 
Bu okula herkes kolay kolay giremez. Ancak 
giren de kolay kolay ayrılamaz.

Okulunuzun web sitesinde, ezbere dayalı 
olmayan bir eğitim verildiğini, öğrenci 
yetiştirmede “Toplam Kalite” nin esas 
alındığını okuduk. Böyle bir eğitimle, ezbere 
dayalı Lise Giriş Sınavlarında nasıl böylesine 
büyük bir başarı gösterebiliyorsunuz?

Tarık Akan: Sitede ne yazıldığını ben 
bilmiyorum, öğretmenler yazıyor… Ama 
Bizim okulumuzda ezbere dayalı olmayan, 
sorgulamaya dayalı bir eğitim veriliyor (PIP 
Sistemi). Bunu biliyorum, çünkü koyduğumuz 
önemli bir hedef  bu. Böyle bir eğitim, ezbere 
dayalı bir sınavda da çok iyi sonuçlar veriyor.
Bizde yalana dayalı hiçbir şey yok. Yalan ve 
sahtelikler üzerine kurulmuş sistemlerde başarı 
olmaz. Bunun karşıtını uyguladığınızda, hangi 
alanda olursa olsun, başarı gelir. Dürüstlük, 
kültür ve bilinçten gelir.
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Bizim öğretmenlerimiz, önce çocuğu iyi 
analiz ederler. Onun gramajını belirlerler. 
Eksikliklerini belirlerler. Buna göre 
eklenmesi gereken ne varsa, eklerler. Bu iş 
matematik gibidir ve başarı bu şekilde gelir. 
Bizim bu sistemimizden anne – babalar da 
memnun. Bir çocuğun dereceye girmesini, 
tüm okula maletmek yanlış olur. Bu, onun 
kişisel başarısıdır. Aklının, kültürünün, 
bilincinin sonucudur. Biz hiç Türkiye birincisi 
çıkarmadık. Amacımız da bu olmadı. Biz 
bütün bir başarıdan bahsederiz. Önemli olan 
tek kişinin başarısı değil, herkesin başarısını 
sağlayabilmektir. Bizim de hedefimiz bu.

Patron okullarında ve genelde patron 
müesseselerinde işler çok zordur, patron – 
çalışan çatışmaları çok yaşanır. Her yerde 
patron hakimiyeti vardır. Patron ne derse 
o doğrudur. Ancak bu durum, çoğu zaman 
iki tarafı karşı karşıya getirir. Patronu ile 
tartışamayan çalışan köleleşir, fikirlerini 
paylaşamadığı için yalancı olur, hırsızlaşır. 
Dışarı vuramasa da içinde nefret ve kızgınlık 
oluşur. “Sen kimsin? Sen daha iyisini 
biliyorsan kendin yap!”  diye içlerinde 
kızgınlık beslerler.

Bizim okulumuzda böyle bir durum söz konusu 
değil. İlanlarda, reklamlarda dahi okulun 
kurucusu olduğuma dair ismim geçmez. Bu 
ülkenin sevilen bir sanatçısı olmama rağmen, 
benim ismim geçmez.

Diğer özel okullarda, özellikle geçmişte 
başarılı işler yapmış köklü okullarda, 
kurucusunun yaşlanması nedeniyle artık 
ikinci kuşak yavaş yavaş yönetime geçmeye 
başlıyor. Ama biliyoruz ki, az önce sizin de 
sözünü ettiğiniz “patron şirketlerinde” ikinci 
kuşak yönetimi devraldığında, gerileme hatta 
çöküş başlıyor. İstatistik böyle söylüyor. Aile 
Şirketlerinde ikinci kuşakta varlığını devam 
ettirebilen şirketlerin oranı sadece % 20. 
Dünya ortalaması böyle, % 80’i batıyor. Buna 
ne diyorsunuz?

Tarık Akan: Ne işi var çocuğun orada? 
Çocuğuna hazır iş vermek yanlış! Onu kendi 
mesleğine sokma, bırak kendi çabalasın. 
Yeteneği doğrultusunda onun kendini 
zorlayacağı başka bir iş yapmasını sağlamak 
gerekir.

“Ben okulumdaki herkesin bir hedefe bakmasını 
sağlarım. Ben o noktayı belirler nasıl ulaşılacağını 
ise öğretmenlerime bırakırım.” 
Tarık Akan

“Sahibi olduğum bu okulun bir sistemi, yazılmamış bir anayasası var. Bu 
anayasa değişmez...Bu sisteme dahil olanlar, bu sistemin kurallarına uyar-
lar. Sistem de aynı düzenle kendi kendine çalışır.” Tarık Akan
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Bu okulu alıp eğitimciliğe soyunmak nereden 
aklınıza geldi?    
   
Tarık Akan: Ben de bu okuldan mezunum. 
Bu okulu alma fikri, 7 sanat dalının bir 
arada okutulduğu bir okul açmak amacıyla 
doğdu. Amacım sanatçı yetiştirmekti. Sonra 
danıştığım mimarlar, böyle bir eğitim için 
okul binasının yeterli olmayacağı bilgisini 
verdiler. 1884 yılında yapılmış olan bir tarihi 
eser olduğu için de tadilat yapıp büyütmek 
mümkün değildi. 
Hatta bazı arkadaşlarım da bu binanın çok 
iyi bir restoran olabileceğini söylediler… 
Sonunda eğitimciliği seçtik. Tabii bu günlere 
gelmek çok kolay olmadı. Çok acılar, sancılar 
çektik. 20. yıla yaklaşıyoruz. 

Biraz da sanat yaşamınıza geçelim isterseniz. 
Tarık Akan her zaman aykırı, restleşen bir 
karakter oldu, asi bir ruh taşıyor (Gülerek 
onaylıyor.)  Örneğin, okul yıllarında, 
babanızın onayı olmamasına rağmen 
plajlarda cankurtaranlık, büfe işletmek gibi 
işler yapıyorsunuz. Sonra, Ses Dergisinin 
yarışmasına girip kazanıyor ve Yıldız Teknik 
Üniversitesi’ndeki Makina Mühendisliği 
öğreniminizi 2. yılın sonunda yarım bırakarak, 
sinemaya geçiyor ve aktörlüğe başlıyorsunuz. 
Daha sonra Gazetecilik dalında yüksek 
öğrenim görüyorsunuz… 80’li yıllardaki erotik 
film furyasında, Yeşilçam’a aykırı olmayı 
tercih ediyor ve taksi işleterek geçiminizi 
sağlıyorsunuz ama bu kalitesizlikten para 
kazanmayı düşünmüyorsunuz. Daha sonra 
da 12 Eylül darbesiyle restleşiyor, bir ara 
yurtdışına kaçmayı planlıyor, sonra vazgeçip 
mahkemede kendinizi iyi avukatla savunmayı 
seçiyor ve beraat ediyorsunuz. Yakışıklılığınız 
dillere destan iken, siz “Yol”, “Sürü” ve 
“Pehlivan” gibi, yakışıklılığı iten filmler 
çeviriyor ve bu filmlerle hem yurtiçinde hem 
yurtdışında ödüller kazanıyorsunuz.

Tarık Akan: Evet. Bunların hepsi oldu. Makina 
Mühendisliği eğitimini yarıda bıraktım, 
çünkü hem mühendislik hem “artislik” aynı 
anda yürümüyordu. O yıllarda moda olan 
“Bu devirde ya mühendis olacaksın, ya da 
“artis” deyimi, benden kaynaklandı herhalde. 
Hatta başka bir şey söyleyeyim. Yurtdışına 
sörfle kaçmak için o yıllarda sörf öğrenmeyi 
kafama taktım. Bodrum  Akyarlar’da uğraşıp 

öğrendim de. Sonra kaçmaktan vazgeçtim ama 
o zamandan beri Akyarlar’da sörf yapmak 
hala en büyük zevklerimden birisidir. 

Film çekimlerinde en zorlandığınızı 
hatırladığınız sahnelerden örnekler verebilir 
misiniz?

Tarık Akan: Özellikle o dönemlerde teknik 
imkânsızlıkları da katınca, film çekmekte 
ciddi zorluklar yaşanıyordu. Örneğin, doğuda 
kar altında yapılan çekimlerde, kamera 
arkasındakiler kat kat palto, kaban giyip 
işlerini yapabilirken, oyuncu kamera önünde 
köylü kıyafetiyle saatlerce rolünü yapar, 
ayağında sadece bir pabuç, üzerinde ince bir 
kazakla… O dönemde önlem olarak kendi 
çözümümü kendim ürettim: Ayağına naylon 
bir çorap giyersin, onun üzerine naylon 
torba. Onun üzerine bir yün çorap, sonra 
onun üzerine yine naylon ve bir çorap daha… 
Ayağın 3-4 numara büyür ama kurtulmuştur. 
İçine imperteks denilen bir kumaştan fanila 
giyersin. Dizlerine ve el bileklerine kadar 
vücudunu kaplar bu. Özel bir kumaştır. Hava 

geçirmez. Bu fanilanın da üstüne kat kat 
giyinirsin.  Böylece -40 derecelerde çalışırsın. 
Kolay değildi… O zamanın koşullarında 
kendi buluşlarımızdı bunlar.

Basketbol koçunu canlandırdığınız bir dizi 
vardı. Çok beğeniliyordu. Boyunuz ve bu 
sporu yapmış olmanız nedeniyle, çok da 
rahat götürdüğünüz bir diziydi. Neden devam 
etmedi?

Tarık Akan: Koçu canladırdığım dizi ilk 
gençlik dizilerinden biriydi. Sanırım ilk 
olmasından kaynaklanan bir sebeple çok uzun 
sürmedi. Sonradan çıkan gençlik dizilerinin 
başarısını yakalayamadık. Zaten dizi çok 
zor bir iştir. Sürekli koşuyorsun ve bu koşu 
esnasında senaryo yazıyorsun. Sürekli bir 
başarı yakalanması lazım. Sinemadan çok 
farklıdır. Sinema filmini bir kere çekersin 
başarılı olursa olur. Sinema filmlerinde 
uzmanlaşmışsanız, dizi çekmeye adapte 
olmanız, dizinin başarılı olabilmesi, tutulması 
çok zordur. Süreklilik gerektirir. Bunu başaran 
da çok az sayıda dizi var. 
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Hiç gerçekleştiremediğiniz hedefleriniz, 
pişmanlıklarınız oldu mu?

Tarık Akan: Yapamadıklarım oldu 
beceriksizliklerim oldu. Ama onları da 
bir gün bitireceğim. Asıl hedeflerime hep 
ulaştım. Şu anda da önümde yeni koyduğum 
bir hedefim yok. Pişmanlıklarım da olmadı. 
Her şeyi kendim yaptım. Kafama koydum, 
yaptım. Bu yüzden kendimden başkasını 
suçlamam. Fırsatları kendin yaratacaksın. 
Şansı yakalayacaksın. Ben de yaptıklarımdan 
asla pişman olmadım. 

Diğer aktörlerle kendinizi kıyasladığınızda, 
en belirgin fark olarak neyi görüyorsunuz? 

Tarık  Akan: Kendimi asla kendi dönemimdeki 
diğer aktör arkadaşlarımla kıyaslamadım 
kıyaslamam da. Karşılaştırmadım. Hepsi çok 
değerliydi. 
Hocalarımın sayesinde ben bugün ayakta 
duruyorum. Özellikle Vasıf Öngören bütün 
ömrümü yönlendiren kişidir diyebiliriz. Beni 
ben yapan kişidir. İhsan Yüce’de çok sevdiğim 
sanatçılardandı. 

Panodaki şapkanın, kimin olduğunu 
öğrenebilir miyiz? (Çalışma masasının 
arkasındaki maketin üstüne konmuş şapkayı 
soruyoruz)   

Tarık Akan: Atilla (İlhan) Abi’nin. Çok 
severdim onu da.

Filiz Akın’lı, dönemlerde kendisine olan ilgiyi 
soruyoruz. O dönemde ünlü olmak nasıldı 
diye? Kendisi yakışıklılığa da muhalefet 
oluyor, kendisiyle dalga geçmeye başlıyor. 
Sadece yakışıklılıkla anılmaktan hoşnut 
değil. 

Tarık Akan: Bakıyorum eski resimlerime, çok 
fena yakışıklıymışım! Yok böyle yakışıklılık!  
O dönemde kadınların bana olan ilgisinden 
dolayı erkekler benden hiç hoşlanmazdı. 5 yıl 
kadar yakışıklılıkla geçindik. Ancak sonradan 
yaptığım filmlerde, sanat öne çıkınca, erkek 
izleyicilerle de barışmış olduk. 

Yönetmenliği denemeyi hiç düşündünüz mü?

Tarık Akan: Yönetmenlik denemem oldu 
ancak beceremedim. Ekonomik nedenlerden 
dolayı…

Meslek dalınızda çalışmayı düşünen gençler 
için öneriniz var mı? Örneğin Türkiye’de 
eğitim alıp başlamak mı, yoksa bu işin en iyi 
yapıldığı yer olan Amerika’da eğitim alıp, 
orada deneyim kazanarak, Türkiye’ye bunu 
taşımak mı?

Tarık Akan: İnsan ne yapacaksa önce 
ülkesinde yapmalı diye düşünüyorum. çünkü 
insan kendi yerinde orijinaldir. Batı zaten, 
sen istediğin kadar uğraş, kendi içinden 
yetiştirdikleriyle, kendi kültürünü senden iyi 
sergileyecektir.

20 yaşında olup bu dönemde yaşasaydınız ve 
sinema dünyasına adım atmak isteseydiniz, 
nasıl hissederdiniz? 3 kelime ile özetleyebilir 
misiniz?  

Tarık Akan: İğrenç , mutsuz olurdum, 
kaybolur giderdim. Bir film çektiğinizde iyi mi 
kötü mü ne kadar iyi bilemiyorsunuz. İdealler 
vardır olur, olmaz; belli olmaz. Sinema böyle 
birşey. 4 yıl senaryo kaleme aldım. Çok 
inanarak yazdım. Ancak çekemedim. Nasıl 
olurdu? Kime göre? Bana göre güzel. Ama 
başkalarına göre bilemiyorum. İmkânlar çok 
önemli. Sinema sanayisi varsa, uluslararası 

boyutta işler yaparsan, lisanın çok iyi olursa 
olabilir. Türkiye’de maalesef her şey kapalı. 
Sınırlar var. Bu sınırlar içinde olur ama bir 
adım sonrası yoktur. Eğer sınırları aşabilirsen 
başarılı olursun. 

Sinemada son dönemde beğendiğiniz 
yönetmen ve filmler hangileri? 

Tarık Akan: Nuri Bilge Ceylan’ı takdir 
ediyorum. Yönetmenlerden bir de Çağan 
Irmak’ı beğeniyorum. Sınırları zorladığını 
düşünüyorum.Son olarak Türk filmlerinden 
Sonbahar’ı beğendim. 

Başarılı yabancı filmlerden, “keşke bu filmde 
ben oynasaydım” dediğiniz film var mı?   

Tarık Akan: Çok, hem de pek çok, ama 
hangisi derseniz şimdi sayamam. 

Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyor ve 
hem sanat hem de eğitimcilik yaşamınızda 
başarılarınızın devamını diliyoruz.

Tarık Akan: Ben de teşekkür ederim.
  
Not: Bu röportajın gerçekleştirilmesinde 
büyük emeği olan Rota Teknik A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Fahrettin Işıl’a çok teşekkür 
ederiz. 
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