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Siz Sahne Üstüne Odaklanın Yeter!
Bir sanatçı sahnedeyken o anın büyüsünü hiçbir şey bozsun istemez. 

Bir sanatsever seyre dalmışken, sadece sahneye odaklanmak ve o anın 
tadını çıkarmak ister.

Rexroth, size bu keyfi sonuna kadar yaşatır. Sahip olduğu tüm teknolojiler 
ile sahnelerin güvenle, istenildiği gibi hareket etmesini sağlar ve bu hareketi 
kontrol eder. Rexroth tarafından toplamda 600 elektrikli ve hidrolik tahrik 

sisteminin kurulduğu, zahmetli bir restorasyondan sonra Moskova’da tekrar 
kapılarını açan Bolşoy tiyatrosunda olduğu gibi. 



Değerli çalışma arkadaşlarım,
 
Türk Sanayisi için önemli projelerle 
dolu, verimli olduğuna inandığımız bir 
seneyi daha geride bıraktık. 2012’in 
bu ilk çeyreğinde geçtiğimiz seneyi 
Bosch Rexroth olarak kendi açımızdan 
değerlendirecek olursak, gelecek hedef-
lerimiz için önemli ve büyük adımlar 
attığımızı söyleyebilirim. 
   
1995 yılında dahil olduğum Rexroth 
ailesinin, 2001 yılında Bosch firmasıyla 
evlenmesinin üzerinden tam 10 sene 
geçmişken ben de bu büyük ailede yeni 
ve önemli bir görev daha üstlendim. 
2011’in Temmuz ayından itibaren Bosch 
Türkiye Temsilciliği ve Bosch Sanayi ve 
Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yerine 
getiriyorum. Bosch Rexroth Genel Müdür 
Vekilliği görevine atanan Sayın Servet 
Akkaynak da ben bu iki görevi yürütürken 
yükümü hafifletiyor. 

Bosch Grubu olarak 2011 büyümeye 
devam ettiğimiz bir yıl oldu. Dünya çapında 
ciromuz 50 milyar Avro’yu, çalışan sayımız 
ise tarihinde ilk kez 300.000 kişiyi aştı. Bu 
güçlü satış artışına tüm faaliyet alanlarımız 
katkıda bulunurken, Bosch Rexroth’un 
dahil olduğu endüstriyel teknolojiler, 
yüzde 20 artış oranı ile en fazla büyümeyi 
gösteren faaliyet alanı oldu.
 
Biz de bu büyümenin Türkiye ayağı 
olarak, 2011’de Gebze ve Bursa’da çalışan 
sayımızı toplam 900 kişiye çıkardık ve 
önemli projelere adımızı yazdırdık. 
Mühendislerimizin emeği ile bu yılın 
sonunda Artvin’de bulunan Deriner 

Barajı kapakları için ürettiğimiz kumanda 
sistemini teslim etmeyi planlıyoruz. 
Şirketimizin Türkiye’nin önemli enerji 
kaynaklarından biri olacak bu projede yer 
alması bizi gururlandırıyor.
 
2012  için öngördüğümüz ürün ve hizmet-
lerimizdeki en göze çarpan gelişme ise 
portföyümüzü Hägglunds Drives AB 
ürünleri ile genişletecek olmamız.
 
2008 yılında bünyemize dâhil olan 
Hägglunds Drives AB; madencilik, 
taşımacılık, denizcilik, offshore, kauçuk, 
plastik, kâğıt hamuru, kâğıt, geri dönüşüm 
ve bunların yanı sıra şeker ve kimyasallar 
gibi çok geniş bir endüstriyel sektör 
yelpazesinde tahrik ve kontrol çözümleri 
sunan bir firma. Ek olarak; Hägglunds 
Drives ürünleri, yenilenebilir enerjiler 
sektöründe etanol ve gelgit enerjisi 
üretimlerinin prototiplerinde kullanılacak 
makinaların tahrik sistemlerinde de 
kullanılıyor. 

Bu çözümlerin Bosch Rexroth bünyesinde 
dünya pazarlarına entegrasyonu aşamalı 
olarak planlanmıştı. Bugün gelinen 
aşamada Bosch Rexroth Türkiye olarak 
artık biz de Hägglunds Drives AB 
ürünlerinin satışına başlıyoruz. 2012 
yılı boyunca bu konuda müşterilerimizi 
bilgilendirmeye devam edeceğiz.
 
Son olarak ise sizlere çok önem 
verdiğimiz bir hedefimizden bahsetmek 
istiyorum. Bosch Türkiye olarak Türk 
ekonomisinin ve yetkin insan gücünün 
gelişmesi, üretimin artmasını, Bosch 
Grubu olarak dünya üzerindeki üretim 

merkezleri arasındaki önemimizi daha da 
pekiştirmek istediğimizi her ortamda dile 
getiriyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı 
yürütüyoruz.  
 
Bu amacımızla örtüşen “Local for 
Local” konseptini daha ileri boyutlara 
taşıyıp, global pazarda edindiğimiz 
tecrübe ve bilgiden Türk sanayicisinin 
de faydalanmasını sağlayarak, dünya 
pazarındaki pastadan daha fazla pay 
almasını kendimize misyon edindik.

Hedefimiz Türkiye’deki üretim gamımızı 
ve hizmetlerimizi genişleterek lokal 
üreticinin, Bosch Rexroth ürünlerini 
Türkiye’deki üretim noktalarından satın 
almasını sağlamak. Önemli OEM’lerin 
çözüm ortağı olarak, eskiden ithal edilen 
ürünlerin öncelikle Bosch Rexroth Bursa 
fabrikasında üretilen mobil ürünler ile 
yer değiştirmesini sağlayacak ve böylece 
Türkiye’deki üretim hacminin artmasına 
da katkıda bulunacağız.

Yeni projelerle yeni hedeflere koşmaya 
başladığımız bu yılın hepimize mutluluk ve 
başarı getirmesini diliyorum. 

Esen kalın…
 

 

Steven Young
Bosch Türkiye Temsilcisi ve Bosch San. ve 
Tic. A.Ş. Genel Müdürü
Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. 
Genel Müdürü
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06 Hedef: Daha İyiyi Başarmak!
 Steven Young, Temmuz 2011’den bu yana Bosch 
 Rexroth Genel Müdürlüğü görevine ilaveten, 
 Bosch Türkiye Temsilcisi ve Bosch Sanayi ve 
 Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini de 
 yürütüyor.

07 Bosch Rexroth’dan Haberler
 Bosch Rexroth Türkiye’de Atama, Ziyaretçilerimiz, 
 Öğretmenlere Eğitim Desteği

08  Geleceğe Sağlam Bir Temel, Büyük Bir Adım
 Bosch Rexroth’un da arasında bulunduğu firmalar 
 otomotiv sanayisindeki teknik eleman sıkıntısını 
 çözmek için birlikte yola çıktı. 

10 Depreme Duyarlı Olalım!
  Bosch Rexroth toplumda deprem bilincini 
 artırmaya yönelik projelere destek olmaya devam 
 ediyor. 

TEKNOLOJİ

12 Ürün Haberleri
 Rotor Kanatlarının Ayarlanması, Gıda ve 
 Paketleme Uygulamaları için Pnömatik Çözümler, 
 Marin Otomasyonunda Güvenlik, Yeni Vidalı Mil 
 ve Somun Ekipmanları, SILENCE PLUS

14 Yenilikçi Filtrasyon Teknolojisi
 Rexroth 110 LE(N) Serisi 

16  Neden Enerji Verimliliği?
 Daha düşük işletim maliyetleri ve daha yüksek 
 üretkenlik için daha fazla verimlilik

18 Rexroth’dan Enerji Verimliliği 
 Rexroth 4EE (For Energy Efficiency)

20 Pick & Place Sistemleri
 Nispeten düşük elektrik masrafları ve ürün   
 maliyetleri ile tercih sebebi
 
22 Yüksek Performanslı Paletli Araçlar 
 Rexroth pompa, motor, dişli kutuları, kontrol 
 valfleri ve elektroniği de içeren portföyüyle özel 
 çözümler sunmaktadır. 
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24 Rexroth IndraWorks
 Tüm Rexroth elektrikli tahrik ve kontrol sistemleri 
 için tasarlanmış bir uygulama programı

25 Vidalayıcılar & MTX Micro
 Bosch Rexroth System 350 Serisi & MTX Micro, 
 Rexroth’un torna ve freze makinaları için 
 kompakt, basit, güçlü ve düşük maliyetli CNC 
 çözümüdür.

26 Safety On Board
 Sadece güvenli makineler ekonomik 
 makinelerdir.

28 Rexroth Mini Power Pack
 Bosch Rexroth,  Oil Control Grubunu bünyesine 
 katarak ürün profili arasına mini power packleri 
 de dahil etti. 

30  Değişken Hızlı Pompa-Sürücü Uygulamaları
 Rexroth enerji giderlerinin düşürülmesi, 
 gürültünün azaltılması ve hidrolik güç kayıplarının 
 önlenmesi için değişken hızlı pompa-sürücü 
 kullanımını öneriyor.

32 Rexroth Motion Control ile Robotların 
 Entegrasyonu 
 Bünyesinde PLC, Hareket Kontrol, ve Robot 
 Kontrol ünitelerini tek bir bileşen üzerinde 
 barındıran kontrolcü tabanlı “Motion Logic” 
 Rexroth mimarisi ön plana çıkıyor. 

34 Bursa Rexroth Fabrikasında “Enerji 
 Verimliliği” 
 2009 yılında kurulan fabrikada alt yapı tesislerinin 
 işletilmesinde enerji tasarrufu ilke edinilmiştir. 

36 Bosch’tan Kalitede Türkiye’de Bir İlk 
 KalDer ‘Mükemmellikte Süreklilik Ödülü’ 2. kez 
 Bosch’un

KURUMSAL

38 Fatih Erkoç
 “Her Sazın, Her Sesin ve Cazın Ustası”

RÖPORTAJ

42 Kelime Çemberi 
 Kendinizi test edin!  

ZEKA OYUNU

TEKNOLOJİ
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Bosch Türkiye Temsilciliği ve Bosch Sanayi 
ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü görevine 
1 Temmuz 2011 tarihinde başlayan Steven 
Young, Bosch Türkiye’nin başarılarını 
daha da ileri taşıyacağını belirterek, “Bu 
görevde olduğum sürece Bosch Türkiye’de 
yeni başarılara imza atacağız. Hedefimiz, 
iyi olanı daha da ileri götürmek” dedi. 

Steven Young, Bosch Türkiye Temsilciliği 
ve Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel 
Müdürlüğü’nün yanı sıra Bosch Rexroth 
Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki 
Genel Müdürlük görevine de devam 
ediyor. 

Bosch Türkiye Temsilciliği görevinin 
Hermann Butz’dan Steven Young’a devir-
teslim edilmesi vesilesiyle Esma Sultan 
Yalısı’nda gerçekleştirilen yemekte çok 
özel anlar yaşandı. Steven Young, törende 
yaptığı konuşmada, Bosch Türkiye 
ailesiyle çalışmaktan ve yeni başarılara 
birlikte imza atacak olmaktan büyük 
heyecan duyduğunu söyledi. 

Geceye, Bosch Almanya Yönetim Kurulu 
Üyesi Dr. Rudolf Colm’un yanı sıra Bosch 
Türkiye yöneticileri, iş ortakları, önde 
gelen sanayi şirketlerinin temsilcileri, 
sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve 
Alman Başkonsolosu’nun da aralarında 
bulunduğu yaklaşık 200 seçkin davetli 
katıldı. 

Steven Young kimdir? 
1964 doğumlu olan Steven Young, 
Avustralya’nın Wollongong 
Üniversitesi’ndeki mühendislik 
fakültesinden mezun olduktan sonra, 
Sydney Teknoloji Üniversitesi’nde 
ve ardından Avustralya Yöneticilik 
Enstitüsü’nde eğitimine devam 
etti. Young’ın Avustralya Deakin 
Üniversitesi’nden ‘Yönetim’ alanında 
lisansüstü derecesi bulunuyor.

Steven Young, 1988 yılında Avustralya 
Mannesmann’da özel proje mühendisi 
olarak başladığı kariyerini, 1994 yılına 
kadar aynı şirkette, Almanya dahil, çeşitli 
pozisyonlarda üstlendiği görevlerle 
sürdürdü. 

1994 yılında Mannesman Rexroth’un 
Almanya’daki merkezinde göreve 
başlayan Young, 1995 yılında aynı şirketin 
Türkiye Genel Müdürü olarak transfer 
oldu. 2001 yılında Bosch ve Rexroth tarihi 
birleşmesinin ardından Bosch Rexroth 
Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel 
Müdürü oldu. 

Günümüze kadar bu görevini başarıyla 
sürdüren ve Rexroth bünyesinde stratejik 
ilklere imza atan Steven Young, 1 Temmuz 
2011 itibariyle yeni görevini devralırken, 
vizyonunu, Bosch adına “sürdürülebilir 
kalkınma yaklaşımı çerçevesinde gelecek 
odaklı ve yenilikçi çözümlerle her zaman 
tercih edilen marka ve vazgeçilmez iş 
ortağı olmak” şeklinde açıkladı. 

Türkiye’de AKDER (Akışkan Gücü 
Derneği), AHK (Türk Alman Sanayi ve 
Ticaret Odası), ENOSAD (Endüstriyel 
Otomasyon Sanayicileri Derneği), TAYSAD 
(Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği), 
MİB (Makine İmalatçıları Birliği), İSO, İTO 
ve Kocaeli Sanayi Odası üyesi olan Young, 
İngilizce, Türkçe ve Almanca biliyor. 

Steven Young, evli ve 2 çocuk babasıdır. 

Steven Young: 
Hedef, daha iyiyi başarmak!
2001 yılından bu yana Bosch Rexroth Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Steven 

Young, bu sorumluluğuna ilaveten, Temmuz 2011’den bu yana Bosch Türkiye Temsilcisi ve 

Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü görevini de yürütüyor.
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Bosch Rexroth Türkiye’de Atama 
Bosch Rexroth A.Ş. Genel Müdürü 
Steven Young’ın Temmuz 2011 
itibari ile Bosch Türkiye Temsilciliği 
ve Bosch Sanayi ve Tic. A.Ş. Genel 
Müdürlüğü’ne getirilmesinin 
ardından, 15 Kasım 2011 tarihinde 
Servet Akkaynak da Bosch 
Rexroth Genel Müdür Vekilliği’ne 
atanmıştır. Sayın Akkaynak aynı 
zamanda şirketimizin Yönetim 
Kurulu Üyeliği görevini de yerine 
getirecektir. 

1963 doğumlu olan Akkaynak, 1982 
yılında Alman Lisesini bitirdikten 
sonra Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği bölümünden 
1988 yılında mezun olmuştur. Gazi 
Üniversitesi’nde kaza araştırmaları 

konusunda ve Boğaziçi 
Üniversitesi’nde üst düzey stratejik 
yönetim ve finans konularında 
yüksek lisans programlarını 
tamamlamıştır. 

Bosch Rexroth ailesine katılmadan 
önce Robert Bosch İran Ülke 
Direktörlüğü, ZF Trading A.Ş. 
(Mannesmann Sachs Handel) Genel 
Müdürlüğü ve Anadolu Endüstriyel 
Motor A.Ş.’nde Pazarlama ve Satış 
Direktörlüğü pozisyonlarında yer 
almıştır. 

Kendisine Bosch Rexroth A.Ş. 
çalışanları adına aramıza hoşgeldin 
diyor, yeni görevinde başarılar 
diliyoruz.

Ziyaretçilerimiz

Bursa’da hızla artan üretim kapasitesi, yurtdışındaki Rexroth 
yöneticilerinin ve bayilerinin de ilgisini çekiyor. 2011 yılında bir 
ziyaretçimiz de Bosch Rexroth AG Yönetim Kurulu Başkanı Karl 
Tragl idi. Bay Tragl, Türkiye’ye gelerek Bursa Rexroth fabrika 
çalışanları ile aynı masada buluştu. Aynı tarihte misafir ettiğimiz, 
Amerika’dan gelen Rexroth ana bayileri ise buradaki üretim 
süreçlerini incelediler. Yatırımın büyüklüğü hakkında bilgi 
edindiler. Birbirleriyle bilgi paylaşımda bulundular

Öğretmenlere Eğitim Desteği

Meslek lisesi öğretmenlerinin bilgilerinin güncellenmesi ve 
sanayi ortamında gerçek bir üretim deneyimi yaşamalarının 
sağlanması amacıyla Bosch Rexroth, Bursa fabrikasında 
ve donanımını sağladığı OİB Meslek Lisesi “Otomasyon 
Atölyesi”nde Mayıs 2011’de bir eğitim düzenledi. 

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu çalışma kapsamında 10 ayrı 
okulda 10 teknik öğretmenden oluşan bir grup oluşturulmasına 
destek oldu. 1. ve 2. gün verilen teorik eğitimlerinin ardından 
fabrika eğitimine geçildi ve öğretmenler iki grup halinde 
rotasyon yaparak programda verilen konuların üretim alanında 
uygulamalarını gördüler. 

Bosch Rexroth’dan Haberler
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Geleceğe Sağlam Bir Temel, 
Büyük Bir Adım

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği 
(OİB) tarafından yaptırılan “OİB Teknik 
ve Endüstri Meslek Lisesi” yurt çapında 
merkezi sistemle yapılan seçme ve 
yerleştirme sınavı ile öğrenci almak üzere 
2010-2011 eğitim öğretim yılında hizmete 
girdi. 

Bu okulun hayata geçirilmesi ile 
öğrencilerin, uygulanan programlarla, 
mesleki bilgi ve beceri kazanmaları ve 
iş hayatına hazırlanmaları, ilgi, yetenek 
ve başarılarına göre yüksek öğretim 
programlarına hazırlanmaları, yabancı 
dili dünyadaki bilimsel ve teknolojik 
gelişmeleri izleyebilecek düzeyde 
öğrenmeleri ve otomotiv endüstrisinin 
ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlar olarak 
yetiştirilmeleri amaçlanıyor. 

Anadolu Lisesi programında 4 yıllık 
eğitim verilen Anadolu Teknik Lisesi’nde 
Bilişim Teknolojileri, Elektrik- Elektronik 
Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon 
Teknolojileri, Makine Teknolojisi, Metal 
Teknolojisi ve Motorlu Araçlar Teknolojisi 
olmak üzere 6 alanda eğitim verilecek. Bu 

çeşit ve yoğunlukta programı bir arada 
uygulayacak olmasıyla da Türkiye’de 
türünün ilk örneğini teşkil eden okulda şu 
anda 180 öğrenci eğitim görüyor. 4 yılın 
sonunda ise bu rakamın 720’ye ulaşması 
hedefleniyor. 

Farklı mimarisi ile dikkat çeken okul 
33.000 m2 kullanım alanı bulunan 
Bursa’nın Görükle bölgesinde kurulmuş. 
13 mimarlık firmasının katıldığı bir proje 
yarışması sonucu belirlenen bu farklı 
konsept ile inşa edilen okul 300 kişilik 
kapasiteli pansiyonuyla Türkiye’nin 
her yerinden kız ve erkek öğrenci 
kabul edebiliyor. Devlet parasız yatılı 
kontenjanında okuyan bu öğrenciler 
ücretsiz eğitim görüyorlar.  

Bosch Rexroth Türkiye’de üretilen sıfır 
km hidrolik ve pnömatik eğitim setleri 
ile Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 
atölyesini donatarak bu anlamda öncü 
adımı attı. Bosch Makine Atölyesinin 
de çalışmaları başladı ve en kısa sürede 
tamamlanmak üzere devam ediyor. 
Üzerlerine görev düşen diğer firmalar 

da çalışmalara başladılar ve kendi 
alanlarındaki atölyeleri yeni öğretim yılına 
yetiştirecekler. Sektörün sivil toplum 
örgütlerinden de destek alınacaktır ve 
onların da katkıları beklenmektedir. 

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 
atölyesinin donanımını tamamlayan Bosch 
Rexroth olarak, biz de okulun hikayesini 
dinlemek için Okul Müdürü Uğur Nikbay 
ile bir söyleşi yaptık:

-OİB ile bu projenin başlangıcı nasıl oldu?
Bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında 
OİB, piyasadaki üyeleri arasında bir 
araştırma yapıyor. İhtiyaçları belirlemeye 
çalışıyor. Araştırma sonuçlarına göre 
özellikle otomotiv sektöründe ana iş 
alanlarında insan gücü eksiğinin olduğu 
ortaya çıkıyor. Üniversite mezunlarına 
ihtiyaç var mı diye bakılıyor ancak asıl 
sorunun işletme veya üretimdeki ana 
elemanlarda yaşandığı görülüyor. Bu 
ihtiyaç üzerine meslek lisesi konusuna 
odaklanılıyor. Türkiye’de daha önce 
benzeri olmayan, sanayinin de ihtiyacına 
cevap verecek iş dünyası ile koordineli 

Bosch Rexroth’un da arasında bulunduğu firmalar bu sloganla, otomotiv sanayisindeki teknik 

eleman sıkıntısını çözmek için birlikte yola çıktı. 

t Bosch Rexroth
      Endüstriyel Otomasyon Atölyesi



çalışabilecek bir proje üzerinde çalışmaya 
başlıyorlar. İlk adımı 2008 yılında atılan bu 
proje 16 ay gibi bir sürede hayata geçirildi. 
İç donanımlarla birlikte mimarların 
desteği ile tamamlandı. Okulda 6 alanda 
eğitim veriliyor. Bu alanları belirlemek 
için 2 günlük bir çalıştay yapıldı. İhtiyaçlar 
belirlendi. Hangi alana kimlerin destek 
verileceği kararlaştırıldı. Her atölyenin 
bir firma tarafından donatılmasına karar 
verildi.  

- Bu okulu diğer meslek liselerinden bu 
kadar farklı kılan nedir?
OİB’in bir sosyal sorumluluk projesi 
olarak hayata geçirdiği bu eğitim yatırımı 
alan çeşitliliği, oluşum sürecinden mimari 
planlanması, mesleki müfredatından 
teknolojik altyapısına kadar çok iyi bir 
planlamaya sahip olup sıradan okul 
olmaktan çok öte. Bölgemizi, yabancı 
yatırımın öncelikli çekim merkezi haline 
getirebilmek için atılan bu dev adım, 
nitelikli istihdama da çok önemli bir 
altyapı hazırlamaktadır.

Eğitim verdiğimiz 6 Atölyede sürekli 
hizmet verecek.  Meslektaşlar için 
seminerler, kurslar düzenlenecek. 
İşletmedeki personelin yetiştirilmesi, 
meslek geliştirme kursları açılacak. 
Okul akredite edilecek ve mesleki 
yeterlilik kursları verilebilecek. 

Desteği sadece devletten beklemek 
mümkün değil. Bu nedenle de okulumuz 
için özel bir vakıf kuruldu. OİB düzenli 
bağışlarla okula nakit akışı sağlıyor. Okul 
yönetimi açısından veli ve öğrenciye 
maddi açıdan bağlı değiliz. Bu da yönetim 
olarak maddi konularla değil asıl işimiz 
eğitim ve öğretimle uğraşmamızı, 
öğrencilerimize daha çok odaklanmamızı 
sağlıyor. 

Öğrencimize iş garantimiz yok. Böyle 
bir taahhüdümüz yok. Ancak “Meslek 
Koçluğu Projesi” ile öğrencilerin 
işyerlerinde birer koçları olacak. 
Öğrenciler mezun olduktan sonra 
istihdam ediliyor ve iş hayatına 
adaptasyonları sürecinde 1 sene 
kaybediliyor. Biz bu 1 yıllık kayıp zamanı 
nasıl kazanabiliriz diye çalışmaya devam 

ediyoruz. İşyeri çalışanları ile koçluk 
sistemi hayata geçirilecek. Her öğrencinin 
kendi alanına uygun bir şirkette koçu 
olacak.  Okulda eğitim öğretim gören 
öğrenci bu koçluk sistemiyle iş hayatına 
hazırlanacak. İş hayatına girmeden önce 
öğrenciler 3 yıl boyunca koçları ile bir 
araya gelecekler. 

- Öğrenci profili nasıl? Durumdan 
okullarından memnunlar mı?
İlk sene okul henüz tanınmadığından 
öğrenciler rastgele geldi diyebiliriz. 
Puanlar düştü ama inanıyoruz ki son 
dönemde iyice tanınan okulumuzun 
puanları yükselecek, öğrenciler 
arasında popülerliği artacaktır. Özellikle 
zorlandığımız konu ilk sene çocuklara 
toplu yaşamı öğretmekti. Ancak bundan 
sonra işimiz daha kolay. Önlerinde örnek 
öğrenciler olacağından ve biz de daha 
tecrübeli olduğumuzdan işimiz daha kolay 
olacak. 

- Firmalar projenin gidişatı konusunda 
nasıl?  
Sabırsızlıkla koçların belirlenmesini 
bekliyorlar. Koçluk sistemi henüz 
şekillendiriliyor. Öğrencileri seçmek 
istedikleri alanlara göre firma 
ilgilileriyle bir araya getireceğiz. 
Koçların programlarının yoğunluğuna 
bağlı olaraktan öğrencilerle bir araya 
gelecekler. Aynı zamanda staj sorununu da 
bu şekilde çözmüş olacağız. 
İşletme arama sıkıntısı ortadan kalkacak. 
İşletme ile öğrenciler arasındaki uyum 
artacak. 

- Okul açıldı, öğrenciler öğretmenler hazır. 
Peki eksik olan ne? Hedefler ne
İlk senemiz olmasına rağmen aktif bir sene 
geçirdik. Sportif müsabakalara katıldık, 
kültürel faaliyetlere başladık. Seminerler 
verdik. Öğrencilerimizi toplu yaşama 
alıştırmak için psikologlardan destek 
aldık. Bu sene 2 taneyle sınırlandırdık ama 
fabrikalara teknik geziler düzenledik. 
1 günlük Ford Otosan 8 üst düzey 
yöneticisiyle geldi ve sabahtan akşama 
6 alanla ilgili sunumlar yaptı. Fuarlara 
gidildi. 

Müfredat dahilinde yabancı dil 
eğitim veriyoruz. Ancak yeterli 
olmayacaktır. Dolayısıyla öğrencilerimizi 
kurslara katılmaları için motive edip 
destekleyeceğiz. 

Yalnız kütüphanemize daha fazla kitap 
gerekiyor ve daha fazla istifade etmelerini 
sağlamak. 

Bizim hedefimiz gerek okulumuzu 
yaptıranlar olsun, gerekse eğitim kadrosu 
başarılı olmak ve en önemlisi bu başarıyı 
sürdürülebilir kılmak. 

Bu okul bir ilk ve sonraki başarılar için 
ayakta kalmak zorunda. Dolayısıyla 
güzel olduğu kadar zor da bir işin altına 
girdik.  Benzer yatırımların artması için bu 
okulun başarısının sürekli ve artış halinde 
olması lazım. Bu bizim asıl hedefimiz. Hep 
beraber BAŞARACAĞIZ. 
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OİB Teknik ve 
Endüstri Meslek 

Lisesi Okulu Müdürü 
Uğur Nikbay

u



HABERLER
10

drive&control

Depreme Duyarlı Olalım!
Bosch Rexroth toplumda deprem bilincini artırmaya yönelik projelere destek olmaya devam 

ediyor. 

Bosch Rexroth, Türkiye Deprem Vakfı (TDV)’nin “Depreme 
Duyarlı Olmak” projesine simülasyon odası sarsıntı tablası 
malzemeleri ve devreye alma sponsoru olarak destek 
sağlıyor. “Gezici Deprem Tırı”, görsel ve uygulama odaklı 
Mobil Deprem Simülasyon Eğitim Aracı ve Maskot SİSMAİL 
ile ulusal çapta depremden korunma kültürü bilincini 
kazandırmak, sürdürülebilir bir altyapı oluşturmak 
ve toplumsal duyarlılık, sahiplenmeyi ve gönüllülük 
kavramının anlaşılmasını sağlamayı hedefliyor. Deprem 
bilinci oluşturmanın en temel aracının “çocuklar ve halkın 
eğitilmesi” olduğuna inanan yetkililer, mobil deprem 
aracı ile deprem sırasında yapılması ve/veya yapılmaması 
gerekenler konusunda toplumu bilgilendirerek depremi en 
az kayıpla ve en az panikle atlatmanın uygulama tatbikatları 
yapılmasını sağlayacaklar. p Bosch Rexroth, bu mobil treylerin hareketi ve kontrolü için 

       gerekli tüm tahrik ve kontrol teknolojilerini tek elden sunmuştur.



MOBİL DEPREM SİMÜLASYON EĞİTİM ARACI  

Mobil Treyler üstüne yerleştirilen deprem simülasyon sistemi, 
sarsıcı tabla üzerinde yer alan 12 m2 odadan ve ayrı bir yerde 
(tabla dışında)  bulunan kontrol ünitesinden meydana geliyor.

Bosch Rexroth, bayileri Servo Kontrol ve Star Hidropar’ın 
destekleri ile bu mobil treylerin hareketi ve kontrolü için gerekli 
tüm doğrusal hareket, montaj, elektrikli tahrik ve kontrol 
teknolojilerini anahtar teslim sistem olarak, tek elden sunmuştur.

Gerçek deprem esnasında elde edilen veriler, simülatör 
kütlesine oranlanarak odanın deprem esnasındaki hareketleri 
simüle edilmiştir. Odada bulunan ziyaretçiler, farklı zemin 
tiplerinde ve büyüklükteki deprem etkisini hissetmenin yanı 
sıra,  odada deprem sırasında oluşan uğultu, fay kırığı vs. 
sesleri duyulabilmektedir. Operatör tarafından kontrol ünitesi 
ara yüzüne “deprem büyüklüğü” ve “süresi” bilgileri girilerek 
istenilen büyüklükte deprem verilebilecek şekilde bir sistem 
çalışması yapılmıştır.

Üç eksenli olarak tasarlanan sistem, gerçeğe en yakın 
deprem hareketlerini oluşturabilmektedir. PLC kontrollü 
otomatik yağlama ünitesi ile sistemin otomatik olarak bakımı 
yapılabilmektedir.

Sarsıntı odası mobilyalı ve aksesuarlı, gerçek hayata uygun 
döşenmiş oturma odası, mutfak ve sınıf düzeni olarak tasarlanıp 
uygulanabilir. Uzun olan ön yüzü, boydan boya açık ve içi 
gözlenebilir konumdadır.

 

SİSTEM TANITIMI

TDV Deprem Simülatörü gerçek deprem kayıtlarını, kontrol 
panosundaki endüstriyel bilgisayar yardımıyla filtreden geçirip 
bozucu girişlerden arındırmakta, oda ebatlarına uygun ölçeğe 
indirgeyip servo motorların anlayacağı dile çevirmektedir. 
Bu şekilde gerçek deprem kayıtları 3 boyutlu olarak elde 
edilebilmektedir.

Sistem temel olarak bir odanın, yatay X ve Y eksenlerinde ve 
dikey Z ekseninde belirli stroklarda çeşitli ivmeler ile hareket 
ettirilmesinden oluşmaktadır. Tabi bunu farklı kılan, bu odanın 
bir tır dorsesi içinde yer alarak, yurdun dört bir yanında 
kullanıma müsait olmasıdır.

Odanın tahriki, Doğrusal Hareket ve Montaj Teknolojileri 
ürünlerimizden vidalı mil ve kızaklar, Elektrikli Tahrik ve 
Kontrolü ürünlerimizden yüksek dinamikli servo motorlar ile 
gerçekleştirilmiştir.

Deprem hareketi, Doğrusal Hareket ve Montaj Teknolojileri 
ürünlerimizden Bilyalı Somun – Vidalı Mil ile son derece hassas 
bir şekilde oluşturulmaktadır. Odanın taşınması ve sarsıntı 
esnasında oluşan yüksek atalet kuvvetlerinin aktarılması Bilyalı 
Arabalar – Raylı Kızaklar ile sağlanmaktadır.

Sistemin kontrolü için 3 eksen hareket ve lojik kontrol 
sistemimiz Bosch Rexroth IndraMotion MLD-M hareket kontrol 
sistemi kullanılmıştır. Bu şekilde servo sürücümüz, hem 
odanın tahrik edilmesinde bir eksen sürücüsü, hem de tüm 
sistemin kontrolünde bir kontrol sistemi olarak kullanılmıştır. 
IndraMotion MLD, modüler makine tasarımları için modern 
açık otomasyon platformu oluşturmak üzere hareket ve PLC 
fonksiyonlarını birleştiren bir sistemdir. Merkezi olmayan 
kontrol mimarisi, ölçeklenebilir IndraDrive platformuna dayalı 
bir kompakt hareket-lojik sistemi kurar. Böylece yüksek seviyeli 
kontol mekanizmalarına ihtiyaç duyulmaz.

Sistemin tahrik sisteminde ise MSK servo motorlar kullanılmıştır. 
MSK motor sınıfının öne çıkan özellikleri geniş güç spektrumu 
ve dar ebat artumlarıdır. Bu senkron servo motorlar kompakt 
dizaynlarda, küçük ebatlarda sağladığı yüksek moment sayesinde 
230NM momente kadar ulaşırlar.

Gereken hassasiyet seviyesine göre, motorlara standart ya 
da yüksek hassasiyet gereksinimleri için enkoder sistemleri 
tasarlanmıştır. IP65 yüksek koruma sınıfı özelliği mevcuttur. 
Bütün bu özellikler MSK motorlara yüksek çalışma kalitesi ve 
işleme hassasiyeti sağlar.
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İletişim: Ercüment Kanber, Star Hidropar, Türkiye,  

Tel.: 0212 221 09 99, ekanber@starhidropar.com.tr

Mehmet Akyüz, Servo Kontrol, Türkiye,

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

p Odanın taşınması ve sarsıntı esnasında oluşan kuvvetlerin 
       aktarılması Bilyalı Arabalar-Raylı Kızaklar ile sağlanmaktadır.

p Sistemde IndraMotion MLD-M hareket kontrol sistemi ve 
       MSK servo Motorlar kullanılmıştır.
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Rexroth’un dıştan dişli pompası 

SILENCE PLUS

280 Bar’a kadar olan basınç aralığında, Rexroth’un yeni dıştan 
dişli pompası SILENCE PLUS geleneksel dıştan dişli pompalar ile 
kıyaslandığında gürültü emisyonlarını ortalama olarak 15 dB(A) 
kadar azaltır. Soğutucu, filtre ve yağlayıcı devrelerinde kullanılan 
50 Bar’ın altındaki düşük basınç seviyelerinde ise hemen hemen 
hiç gürültü çıkarmadan çalışır. Rexroth’un birçok uygulama için 
sunduğu dıştan dişli pompa SILENCE PLUS,  ikinci bir gürültü 
azaltma işlemine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır. Bu şekilde 
ölçülebilir bir şekilde azaltılan gürültü, daha alçak frekans 
aralığına çekilmiştir. 

Yeni Vidalı Mil ve Somun Ekipmanları: 

Daha Sağlam, Daha Sessiz ve Daha Kompakt!

Yeni geliştirilmiş vidalı mil ve somun ekipmanları ile Rexroth, 
ağır yüklerin hızlı bir şekilde hareket ettirilmesini sağlayarak 
elektro-mekanik uygulamalar için çözüm seçeneklerini arttırıyor. 
Beş farklı büyüklükteki tahrik elemanları ile 475 kN statik 
yük kapasitesine erişebilirken aynı zamanda aynı kapasiteye 
sahip vidalı bağlantı elemanlarına göre daha az montaj alanı 
gerektirmektedir. Yüksek performanslı tahrik elemanları 
presleme, takım tezgahları ve plastik enjeksiyon/döküm 
makineleri gibi orta ve ağır mühendislik uygulamalarında kullanım 
için uygundur. 

2011 INDUSTRIEPREIS  Rexroth’un Oldu

Hannover Messe 2011 Fuarında, Bosch Rexroth SILENCE PLUS 
dıştan dişli pompası ile genel klasmanda ‘INDUSTRIEPREIS 2011’ 
sanayi ödülünü kazanan şirket oldu. Ödül yenilikçi endüstriyel 
çözümler içeren 500’den fazla uygulamayı değerlendiren ‘Huber 
Verlag für Neue Medien’ yayınevi tarafından takdim edildi. 
Profesörler, bilim adamları, teknik gazeteciler, sektör ve endüstri 
uzmanlarından oluşan jüri, SILENCEPLUS’ın geleneksel dıştan dişli 
pompalar ile mukayese edildiğinde çok daha sessiz çalışmasını 
sağlayan mühendislik çalışmasını önemli bir gelişme olarak kabul 
etmiştir.

Detaylı bilgi için www.boschrexroth.com/silence-plus

SILENCE PLUS dıştan dişli pompası için INDUSTRIEPREIS 2011 
ödülünü kabul eden İki Rexroth çalışanı: Lucas Wintjes, Satış Müdürü 
- Makineler, Fabrika Yapım Ve Mühendislik (Ortada) ve Christian 
Böhmcker, Ürün Yönetimi – Dıştan Dişli Üniteler (solda).
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Marin Otomasyonunda Güvenlik 

İster ticari gemilerde, ister yatlarda olsun, kaptanların ve teknik 
personelin bilgiye ve fonksiyonlara hızlı erişebilmesi güvenli seyir
icin oldukça önemlidir. Rexroth, bir alarm gözetim sistemi olan 
Marex AMC ile, gemideki bu karmaşık ikaz takip ve kontrol 
görevlerini kolaylaştırır ve guvenliği sağlar.

Ticari denizcilik ve off-shore uygulamaları için uygun olan Marex 
AMC’nin operatör merkezli, ayarlanabilir kullanıcı ara yüzü, 
ihtiyaç duyulan tüm bilgiye erişimi mümkün kılar.

Gıda ve Paketleme Uygulamaları için 

Pnömatik Çözümler

Gıda ve paketleme endüstrisinde kullanılmak üzere Rexroth 
tarafından özellikle tasarlanan pnömatik komponentler gıda 
ürünlerinin hijyenik olarak taşınmasını ve bütün ürünlerin 
verimli bir şekilde paketlenmesini sağlıyor. Gripperler, silindirler 
veya valf terminal sistemleri olsun, bu yelpazede bulunan bütün 
komponentler mükemmel bir uyum içinde olup, gıda üretimdeki 
özel ihtiyaçlara göre bir araya getirilebiliyor. Birincil, ikincil ve 
nihai paketleme ihtiyaçlarında kullanılabiliyor. 
Unlu mamulleri için PEEK plastikten yapılmış yeni FDA uyumlu 
temassız NCT-PK taşıma sistemi ile pick & place çözümleri 
uygulanabiliyor.

Birimiz Hepimiz Hepimiz Birimiz İçin 
Rexroth’dan Üç Silahşörler Prensibi: Rotor Kanatlarının 
Ayarlanması

Üç Silahşörler ile Rexroth elektromekanik rotor kanat ayarlaması 
arasında nasıl bir ortak yön olabilir diye soruyor olabilirsiniz. 
Cevabı basit! Dedikleri gibi “Birimiz Hepimiz Hepimiz Birimiz 
İçin”. Rexroth’daki durumda Athos, Porthos, ve Aramis yerlerini 
üç adet elektrikli dişli sistem açma kapama kabinine bırakıyor. Bu 
kabinler elektronik yapısı ve barındırdığı kesintisiz güç kaynağı 
ile söz konusu ekipmanların ortamdan en iyi şekilde korunmasını 
sağlar. Elektromekanik rotor kanatlarının ayarlanmasında 
kullanılan elektronik kontrol modülleri arasındaki ağ, bir arıza 
halinde diğer birimlerin yerine sağlam birimin işleme girmesini ve 
iş yükünü üstlenmesini mümkün kılıyor. 

Her bir tahrik sistemi kompakt bir dişli kutusundan ve bir 
de bakım gerektirmeyen asekron motordan oluşur. Rexroth, 
elektrik, elektronik ve mekanik olmak üzere tüm bu sistem 
komponentlerini tek elden sağlar.
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K.&H. Eppensteiner GmbH & Co.K’ın 
satın alınması ile birlikte Rexroth 
yüksek performanslı  filtre ve filtre 
elemanlarını  geniş bir ürün yelpazesiyle 
son teknolojiye göre üretmektedir. Bosch 
Rexroth; hidrolik akışkanlar, makine 
yağları ve endüstriyel akışkan ve gazlar 
için her uygulamaya yönelik çözümler 
sunmaktadır. Yağ temizliği ölçüm araçları, 
su konsantrasyon cihazları ve hidrolik  
akışkan durum görüntüleme sistemleri 
de Rexroth’un bu alandaki ileri teknoloji 
ürünleri arasındadır.

Filtre ürün gamından müşterilerine 
sunulan 110 LE(N) Filtre Serisi Rexroth’un 
konusundaki uzmanlığı ve 50 yılı aşkın 
uygulama tecrübesi sonucu ortaya çıkan 
tasarımıyla filtre dünyasına yeni bir soluk 
getirmiştir.

Temel Üstünlükler
• Etkileyici tasarım 
• Basit kullanım
• Heyecan verici teknoloji

Yenilikler
• Filtrenin takibi için mekanik/Elektronik 
kirlilik göstergesi
• Madeni yağlar, sentetik yağlar, biyolojik 
yağlar ve HFC hidrolik akışkanları için 
ideal olan hafif alaşımlı konstrüksiyon
• Etkileyici tasarım ve ilham veren 
teknoloji

Rexroth 110 LE(N) Serisi Yenilikçi 
Filtrasyon Teknolojisi

Yeni tasarım: Filtre kapağı
Dizayn edilen yeni filtre kapağı sayesinde, ortaya 
çıkan siklon etkisi belirli bir yönde akış olanağı 
sağlamaktadır. Bu da akışın düzgün olmasını 
sağlar ve filtrenin kir tutma kapasitesini artırır. 

Filtre gövdesi 
Yenilenen gövdesi montajı kolaylaştırmasının 
yanında,  basıncı da dengeli bir şekilde dağıtarak 
filtre elemanının daha hareketsiz çalışmasını 
sağlar ve filtrasyon kalitesini artırır.

Yeni Teknoloji: Siklon etkisi
Yüksek verimli, düşük maliyetli ve her zaman 
yenilikçi fikirleriyle öne çıkan Rexroth ürünleri, 
bu teknolojisiyle filtre ömrünü ve filtre elemanının 
değiştirilme süresini önemli ölçüde uzatır. Akışkan 
üzerinde siklon etkisi yaratan bu tasarım Rexroth 
filtrelerinin en önemli özelliklerinden biridir.

Yüksek verim için siklon etkisinin 
getirdiği mükemmel dönüş yeni Rexroth 
110-LE(N) filtre serisine önemli bir 
yenilik getirmiştir. 

Akış, filtre elemanına karşı değil, teğet 
şekilde filtre tabanına doğru dairesel bir 
hareket yaparak gerçekleşir.

Patent alınmış olan bu özellik yoğun 
kirli partiküllerin dışarı taşınmasını ve 
filtre gözeneklerinin beklenenden önce 
tıkanmasını önler. 

Akışın hızına bağlı olarak kirletici 
artıklardan kaynaklanan büyük 
partiküller filtre elemanının alt kısmında 
filtrenin taban bölümünde birikme yapar.
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Optimum filtre taban tasarımı
Filtre taban tasarımı yeni filtre serisinin 
bir diğer belirgin özelliğidir. Bu yeni 
modelde filtre elemanının kapağından 
çıkarılması kolaylaştırılmıştır. Kapak, filtre 
elemanını tabana sabitleyecek şekilde 
basınç yayı ile birlikte oturtulmuştur. Bu 
şekilde akışın etkilerinden ve hidrolik 
şoklardan doğabilecek her türlü titreşime 
karşı koruma sağlanmış olur.

Aynı zamanda klasik filtrelerde 
bulunmayan gövde tabanındaki çıkıntılar 
sayesinde hidrolik yağın filtre elemanı 
altından geçişi sağlanabilmektedir. 
Böylece basınç filtrenin bütün bölgelerine 
dengeli bir şekilde dağılarak çalışma 
koşulları değiştiğinde aşırı yüklenmeden 
doğabilecek riskler ortadan kaldırılmış 
olur.

Filtre elemanı 
Filtre elemanı filtre yuvasının içinde yer 
alır. Basınç farkı filtreleme süreci boyunca 
sürekli izlenerek, yuvanın üst kısmında 
yer alan bir modüler bakım göstergesi ile 
filtrenin kir tutma kapasitesinin doluluğu 
kontrol altında tutulur. 

Filtre elemanında asimetrik olarak 
konumlandırılmış olan altı tabaka 
bulunmaktadır. Tek tek filtre katlarının 
optimize edilmiş kombinasyonu yüksek 
bir filtreleme verimi ve kir tutma 
kapasitesi sağlarken basınç kaybını en 
azda tutar.

Kıvrımlı şekliyle filtre malzemesi silindirik 
bir şekilde bir iç destek borusunun 
etrafına yerleştirilir ve perfore plastik 
filmden imal edilmiş bir koruyucu kılıfla 
sarılır. Bu önlemler filtre malzemesinin 
mekanik hasara karşı korunmasını 

ve akışın tüm filtre alanı boyunca eşit 
dağılımlı bir şekilde olmasını sağlar.

Dıştaki çok ince delikli yapıya sahip 
plastik filmden başlayarak en içteki 
destek katmanına kadar birçok tabakadan 
geçirilen hidrolik yağ sisteme her türlü 
yabancı maddeden arınmış bir şekilde 
gönderilir. 

Yenilikçi filtre teknolojisi ile Bosch 
Rexroth daha az enerji kaybı, daha düşük 
işletme maliyetleri ve sunduğu üstün 
özellikli elektronik donanımlarıyla daha 
iyi bir kontrole imkan vererek en iyi ve 
en kaliteli hizmeti sağlamaktadır.  Her 
zaman olduğu gibi Rexroth teknolojisine 
ve know-how’ına duyulan güven 
işletmenizde en iyi performansı almanızın 
ve sisteminizde sorunsuz çalışmanın 
garantisi olacaktır.

Giriş

Teğetsel
yapı

Silikon etkisi
yaratacak
pozitif
tahrikli
bölüm

1. Koruyucu kılıf
2. Destek bölümü
3. Koruyucu kat
4. Ön filtre katı

İletişim: Hasan F. Civan,  Bosch Rexroth, Türkiye,  

Tel.: 0262 676 00 12, hasan.civan@boschrexroth.com.tr

5. Ana filtre
6. Koruyucu kat
7. Destek bölümü
8. Destek silinderi 

1

2

3

4

5

6

7

8
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Daha yüksek verimlilik, 
enerjinin daha verimli 
kullanımı ve daha düşük 
enerji tüketimi: Rexroth 
4EE ile kullanıcılar 
önemli ölçüde işletme 
maliyetlerini azaltabilir ve 
buna bağlı olarak bütün 
makine ve sistemlerin 
toplam sahip olma 
maliyetlerini düşürebilirler. 
Rexroth enerji faktörleri, 
yenilenebilir enerjileri 
kazanmak üzere fabrika 
otomasyonu ve endüstriyel 
uygulamalardan mobil 
uygulamalara kadar tüm 
sistemlerde rol oynar.

Güçlü dişli kutuları ve tahrik 
çözümleri, rüzgar, güneş ve 
marin enerji sistemlerinin 
verimliliğini sürdürülebilir 
şekilde artırmakta ve 
kaynaklarımızın dikkatli 
kullanımına katkıda 
bulunmaktadır. Aynı 
zamanda Rexroth, çevre 
açısından zararlı olan CO2 
emisyonlarının tam olarak 
elektrik üretimi esnasında 
azaltılmasında önemli bir 
katkıda bulunur.

Endüstriyel uygulamalarda 
Rexroth 4EE, üretkenlik 
seviyesini aynı seviyede 
tutarken, enerjinin daha 
verimli kullanımını sağlar. 
Bu, tüm makine kullanım 
süresince oluşan toplam 
sahip olma ve birim 
maliyetleri düşürür.

Daha Yüksek Üretkenlik 
Seviyelerinde Daha 
Fazla Verimlilik

Önemli bir avantaj: Rexroth 
4EE, üretime hazır ürün ve 
teknolojileri kullanmaktadır. 
Bu nedenle, makine 
imalatçıları ve kullanıcıları 
4EE’yi yeni tasarımlara veya 
kurulu makinalara hızlı bir 
şekilde uyarlayabilirler.

Yenilenebilir enerji üretimi: 
Kaynakların sorumlu 
kullanımı

Enerji maliyetleri, toplam sahip olma maliyetini sıklıkla 

yüzde 70 olmak üzere yüzde 50 oranlarında etkiler ve hatta 

bir makine ve sistem serisi için bu oran yüzde 90’a kadar 

bile çıkabilmektedir. Bu nedenledir ki, daha yüksek enerji 

verimliliği, hızlı ve kalıcı bir şekilde işletme maliyetlerini 

düşürebilirler.
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Rexroth, zorlu koşullara özel üretilmiş ürün 
ve çözümlerle mobil ekipman ve ticari 
araçların daha az yakıt tüketimini sağlar. 
Daha düşük yakıt tüketimi aynı zamanda 
egzoz gazı emisyonlarını da azaltır.

Azalan enerji tüketimi: Mobil 
uygulamalarda emisyonların azaltılması

Fabrika otomasyonu ve endüstriyel 
uygulamalarda en yüksek üretkenlik ile 
enerjinin verimli kullanımı

Sonuç olarak Rexroth, endüstriyel 
üretim süreçlerinden mobil 
uygulamalara kadar gerçekleşen enerji 
üretiminde pozitif bir enerji dengesini 
garanti eder.
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Rexroth 4EE
Enerji Verimliliği için 
Rexroth

Rexroth, bütün tahrik ve kontrol teknoloji 
sistemlerinde verimlilik bileşenlerini sistematik 
olarak birleştirir. Bu, makinenizin kullanım 
süresi boyunca tüm aşamalarda sürekli ve verimli 
bir şekilde çalışması için sarfettiğiniz tüm gücün 
Rexroth 4EE (Rexroth For Energy Efficiency) 
konsepti kapsamında birleştirilmesidir.   

Tasarım aşamasından devreye almaya, günlük 
operayonlardan iyileştirme çalışmalarına 
kadar makinenizin kullanımı süresince bütün 
aşamalarda belli ölçüde iyileştirilmiş verimlilik 
ve sürdürülebilirlik seviyelere ulaşırsınız. 
Ancak karmaşık ve kompleks sistemlerde, bu 
geliştirme fırsatları bazen yetersiz kalmaktadır. 
Bu sistemlerde sürdürülebilir verimlilik artışının 
avantajlarından faydalanmak için sistematik 
bir yaklaşımdan yararlanılmalıdır. Bu nedenle 
teknolojilerin birbirleriyle, bileşenlerin de 
kendi aralarında karşılıklı etkileri sistemin genel 
verimliliğine etki eden unsular olarak hesaba 
dahil edilir.

p Verimli Komponentler – Optimum 
verimlilik sağlayan ürün ve sistemler
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Rexroth bütün tahrik ve kontrol teknolojileri komponentlerini dört önemli başlık altında 
bir araya getirmiştir - Rexroth 4EE:

Enerjinin Geri Kazanımı 

Fren yapma esnasında 
üretilen fazla enerjiyi depolar. 
Uygulamaya ve genel koşullara  
bağlı olarak, depolama şarj 
devreleri ve yeniden üretme 
tedarik cihazları, bu enerjiyi 
sistemdeki diğer tüketicilere 
sağlamak üzere kullanırlar, bir 
sonraki devir için bir tampon 
bölgede depolar veya elektrik 
şebekesini beslerler.

Verimli Komponentler 

Her harekette enerji tüketimini 
optimize verimlilikle azaltırlar. 
Bunlar ekonomik mekatronik 
sistem çözümlerinin temelini 
oluştururlar.

İsteğe bağlı Enerji 
Kullanımı

Sadece o anda gerekli enerji 
miktarını çeker. Bu şekilde 
talep kontrollü enerji kullanım 
için tahrik teknolojilerinin 
ilgili özelliklerini dikkate alan 
akıllı kontrol stratejilerinden 
yararlanılır.

Enerji Sistem Tasarımı 

Simülasyon ile sistem 
analizi, proje planlaması 
ve danışmanlığından süreç 
akışlarının akıllı kontrol 
sistemleri kullanılarak optimize 
edilmesine kadar uzanan 
sistemsel bir genel bakıştan 
oluşur.

p Enerjinin geri kazanımı –yeniden enerji 
üretme ve fazla enerjinin depolanması

p Enerji Sistem Tasarımı –sistemsel bir 
genel bakış, mükemmel proje planlaması, 
simülasyon ve danışmanlık

p İsteğe bağlı Enerji Kullanımı –talep 
kontrollü enerji kullanımı, bekleme (standby) 
modu
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Pick&Place Sistemleri 
Malzeme handling süreçleri, malzemelerin ve ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim 

süreçlerinde taşınmasında, depolanmasında kontrol ve koruma işlemleridir. Malzeme 

handling ekipmanları, bütün sistem içerisinde bu işlemlere dahil olan mekanik sistemlerdir. 

Malzeme handling ekipmanları, genel olarak dört ana kategoriye 
ayrılır:

Depolama
Mühendislik sistemleri
Endüstriyel
Hammadde handling sistemleri

Mühendislik sistemleri çoğunlukla, bir süreç için özel olarak 
mühendislik ve tasarım sonucunda ortaya çıkan handling 
sistemleridir. Bu sistemler genellikle farklı ürünlerin bu amaç 
için bir araya getirilip entegre edilmesiyle oluşturulur. Bir araya 
getirilen ürünlerin çeşitliliği, aynı teknoloji altında yer alan 
birkaç üründen ibaret de olabilir; farklı ürün teknolojilerinden 
oluşan birçok üründen de oluşabilir. Kurulacak sistemin 
karmaşıklığı, bu sistemin uygulanacağı sürecin karmaşıklığıyla 
doğru orantılıdır. 

Pick&Place işlemleri, mühendislik sistemlerinin içerisinde yer 
almaktadırlar. 

Pick&Place işlemleri,  bir malzemenin bir süreçten çıktıktan 
sonra sıradaki sürece tabi tutulacağı yere taşınma işlemidir. 
İşlemden çıkan mamul veya yarı mamul, çok eksenli bir sisteme 
bağlı olan gripper aracılığıyla tutularak bir sonraki durağına 
bırakılır.

Pick&Place sistemlerinin insan gücüne tercih edilmelerinin 
başlıca sebepleri arasında bu sistemlerin düşük hata payları, 
tekrarlanabilirlikleri, ucuz operasyon maliyetleri, zaman 
tasarrufu ve hijyen yer alır.  Pozisyon sensörleri ve eksenlerin 
hareket kısıtlamaları, sistemde hata paylarını binde bir oranının 
altında tutacak sistemlere olanak sağlarken,  PLC kontrollü 
bu sistemler aynı işlemin dışarıda yer alan etkenlerden 
etkilenmeden tekrar edilebilmesini mümkün kılar. 
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Özellikle pnömatik sistemlerin temel kaynağının hava olduğu 
göz önünde bulundurulursa, pnömatik tahrik sistemlerini 
içeren Pick&Place mekanizmalarının nispeten düşük elektrik 
masrafları ve ürün maliyetleri ile tercih edilen sistemler olduğu 
düşünülebilir.  Bu tip mekanik sistemlerin insan iş gücüyle 
kıyaslanabilecek bir yorulma faktörlerinin ve dikkat eksikliğinin 
bulunmadığı bilgisiyle işlemleri aynı tutarlılıkla, önceden 
hesaplanabilen zaman aralıklarında ve hızlı biçimde yerine 
getirebildiklerini görebiliriz.

Hijyen ise özellikle Pick&Place işlemlerinin çokça kullanıldığı 
gıda ve ilaç sektörlerinde önemli rol oynar. Mekanik sistemler, 
mobil olmadıkları sürece kuruldukları ortamı terk etmedikleri 
için çalışma ortamları dışındaki toz ve mikrop gibi risk taşıyan 
faktörlerin çalışma ortamına sızması fırsat sağlamazlar. Ayrıca 
günümüzde hijyenik koşullarda çalışması gereken bu tip 
sistemlerin komponentleri özellikle mikrop oluşumunu ve kir 
birikmesini önleyecek şekilde dizayn edilmektedirler. 
Çalışma sırasında Pick&Place sistemlerinin değişik sıcaklık 
koşullarına ve kimyasallara dayanıklı olması, onları insan 
işgücünden bir adım daha öne geçirmektedir. Bu avantajlar, 
Pick&Place sistemlerini özellikle gıda ve ilaç sektörü başta olmak 
üzere paketleme ve ambalajlama, hassas montaj ve zor koşullarda 
insan gücüne tercih edilen sistemler haline getirmişlerdir. 
Pick&Place sistemlerinde farklı teknolojilerden ürünler bir 
arada bulunabilirler. Öncelikle kontrol sistemleri için PLC 
kullanılması şart olmakla birlikte, lineer hareket için kullanılacak 
servomotorların hassas bir şekilde sürülmesi için hareket 
kontrolörleri tercih edilebilmektedir. Bu sistemlerin vazgeçilmezi 
olan pnömatik ürünler gripperlarda, döner eksenlerde ve milsiz 
silindirler kullanılarak lineer hareketlerde kullanılabilirler. 
Pick&Place sistemlerinin günümüzde sadece insan gücünün 

yetemeyeceği veya iş yapamayacağı koşullarda değil, sağladığı 
avantajlar sayesinde birçok alanda kullanılabildiğini görüyoruz. 
Artık bu sistemlerin, satış öncesinde müşterinin de kendi 
isteklerini rahatça belirleyebilmesi ve çözümleri birinci elden 
incelemesi için konfigüratörlerle ve hesaplama programlarıyla 
desteklendikleri de görülmektedir. Müşterinin ihtiyacı olan 
sistemi ve firmaların kendisine sağladığı çözümleri birinci 
elden görebilmesi, üretici ve sistemi sağlayan firma iletişimini 
artırdığından, sağlanan çözümlerin amaca tam hizmet etmesi 
sağlanmaktadır. Böylelikle üretici, hazırlanan Pick&Place 
işleminde sistem dizaynından kaynaklanabilecek hataları 
engellemekle kalmaz, kendi işlemi için optimize edilmiş bir 
sistemi de satın almış olur.  

İletişim: Emre Semiz,  Bosch Rexroth, Türkiye,  

Tel.: 0262 676 00 34, emre.semiz@boschrexroth.com.tr
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Paletli Araçların Yüksek 
Performansı için Rexroth 
Çözümleri

Günümüzde, hidrostatik yürüyüş ve diğer hidrolik ekipmanlarda, 
her geçen gün artan performans ihtiyaçları ve maliyet düşümü 
ihtiyacı, paletli araçlarda devamlı bir iyileştirmeyi zorunlu 
kılmıştır. Bu şartları sağlayabilmek için aşağıdaki faktörlerin 
sağlanması gerekmektedir;

- Komponentlerde kompakt ölçülendirme
- Yüksek güç yoğunluğu
- Uzun servis ömrü
- Diesel motordan optimal transfer
- Daha büyük dış kuvvetlere dayanıklılık
- Yüksek dinamik ve hassas çalışma
- Kullanıcı dostu, basit çalışma
- Yasal normları ve güvenlik regülasyonlarının karşılanması
- Üretim ve çalışmada maliyet etkinliği

Paletli araçlar çok geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir ve 
bu da her uygulama için değişik ihtiyaçlar doğurur. Örneğin, 
paletli bir yükleyici için daha yüksek çeki gücü, buldozerler 
ve bachoeloaderler, hendek kazıcılar için uniform besleme 
kuvvetleri… Rexroth,  bu tip uygulamalar için, pompa, motor, dişli 
kutuları, kontrol valfleri ve elektroniği de içeren portföyüyle, özel 
çözümler sunmaktadır.

Paletli araçlar için Hidrostatik Tahrik

Paletli araçlarda, dinamik, çeki kuvveti ve kullanıcı dostu 
operasyon ihtiyaçları dışında, kullanılan ürünlerin daha uzun 
servis ömrüne sahip olması da istenmektedir. Aşağıdaki şemada 
Rexroth komponentleriyle hazırlanmış optimal bir sistem 
görülebilir.  Yeni kuşak eksenel pistonlu ürünlerde, Tier3 ve 
Tier4 ‘le beraber gelen daha düşük dizel motor hızlarıyla birlikte, 
sistemde kullanılan A4VG ve A6VM’lerin deplasmanlarının 
çok hassas bir şekilde ayarlanması gerekmektedir. Daha uzun 
bir servis ömrü için de yeni tip A4VG ve A6VM’ler, maksimum 
çalışma basınçları 450 / 500 bar olacak şekilde dizayn 
edilmişlerdir. 

t Paletli araç uygulamaları

Palet Tahriği  u



TEKNOLOJİ
23

01   2012

İletişim: Onur Çelik,  Bosch Rexroth, Türkiye,  

Tel.: 0262 676 00 24, onur.celik@boschrexroth.com.tr

SX 14 LUDV Kontrol Bloğu:

- Pleyt konstrüksiyonlu kontrol bloğu
- Qmax  = 175 l / min (Input) , 120 L / min 
   (kullanıcı tarafı)
- Pmax = 250 bar (pompa tarafı), 300 bar 
   (kullanıcı tarafı)
- Açık –kapalı merkez akış bölücü (LUDV)
- Prio valfi

M6 – 15 LUDV Kontrol Bloğu:

- Monokontrol bloğu
- Qmax = 200 l / min (Input), 150 l / min 
   (kullanıcı tarafı) 
- P max = 350 bar (pompa tarafı), 420 bar 
   (kullanıcı tarafı) 
- Açık –kapalı merkez akış bölücü (LUDV)
- Prio valfi
- Kavitasyonu engellemek için ekstra şarj valfi
- Sızıntısız yük tutma için kitlenmez çek valf

M6- 22 LUDV Kontrol Bloğu:

- Monokontrol bloğu
- Qmax = 350 l / min (Input), 300 l / min 
   (kullanıcı tarafı) 
- P max = 350 bar (pompa tarafı), 420 bar 
   (kullanıcı tarafı) 
- Açık merkez akış bölücü (LUDV)
- Kavitasyonu engellemek için ekstra şarj valfi
- Sızıntısız yük tutma için kitlenmez çek valf

Paletli araçlar için Elektronik

BODAS Elektronik platformuyla, Rexroth 
kontrolör, basınç, hız, ve sıcaklık 
sensörleri, joystick ve gösterge gibi 
input, output cihazlarını içeren geniş bir 
yelpazede, elektronik komponentlerle 
oluşturulmuş sistemler sunmaktadır. 
Bütün bu elektronik komponentler mobil 
uygulamalar için tasarlanmıştır. Bunun 
dışında Rexroth, DPCA ( Dual Path Control 
Version A) gibi, uygulama software’leri 
geliştirmiştir. DPCA, paletli araçlar gibi, 
terse çevrilebilen, çift devreli hidrostatik 
yürüyüşlü araçlarda kullanılan bir 
software ve hardware paketidir. Aracın 
sağ ve sol taraflarının ayrı olarak tahrik 
edilmesinde yardımcı olur. Joystickler 
yardımıyla, tahrik karakteri ve direksiyon 
yönüne göre, aracın iki tarafı, ayrı 
spesifikasyonlara göre ayarlanır.  Güvenlik 
sebeplerinden dolayı, iki tarafın ayarı 
da, yedekleme amaçlı, analog ve Can Bus 
olarak da yapılır. Hız kontrol sistemi, 
düz ve manevralı seyir halinde, sol ve 
sağ tahriği arasındaki hız oranını sabit 
tutar. Yük limit kontrolü de yokuş çıkma 
gibi özel şartlarda, dizel motorun aşırı 
yüklenmesini ve bayılmasını önler.

Paletli araçlarda servis hidroliği için 
Tahrik ve Kontrol Sistemleri

Günümüzde, paletli araçlardaki servis 
hidroliğinin de gitgide önemi artmaktadır. 
Daha az enerji sarfiyatıyla daha yüksek 
güç elde edebilmek için, sabit deplasmanlı 
pompa sistemlerin yanında, değişken 
debili pompalar da kullanılmaktadır. 
Buldozer ve paletli loader gibi araçlarda, 
güvenilirlik ve sağlamlık çok önemli 
bir rol oynamaktadır. A10VO ve A11VO 
gibi pompalar, açık devre sistemlerde 
istenen özellikleri sağlayan güvenilir ve 
sağlam pompalardır. Servis hidroliğinin 
fonksiyonları istenen özellikleri 
sağlayabilmelidir. Bir taraftan, hızlı 
çalışma zamanları ve agresif cevaplar 
istenirken, diğer taraftan hassas kontrol 
de sağlanabilmelidir. Bu tip beklentileri 
karşılamak için, A10VO ve A11VO, akış 
bölücü blok LUDV ile kullanılabilir. Bu 
tip bir kombinasyon, yakıt tüketimini, 
makinanın ısınmasını azaltırken, istenen 
hassas kontrolü de sağlar. Rexroth’a ait SX 
ve M7 blokları, akış bölücü valf blokları, 
buldozerler ve paletli yükleyiciler için özel 
geliştirilmiştir. 

Akış bölücü kontrol blokları

Bu tip araçlarda kullanılan tipik bir 
hidrolik sistem, A10VO veya A11VO 
pompa, 4THF5 joystick, M6 veya SX 
kontrol bloğu kullanılmaktadır. 

A11 VO

A10 VO

p Ağırlık sınıfına göre
açık devre pompaları

SX14

M6-15

M6-22

p LUDV Kontrol Blokları 
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Basit ve kullanımı kolay Rexroth IndraWorks, tüm Rexroth 
elektrikli tahrik ve kontrol sistemleri için tasarlanmış bir 
uygulama programıdır.

Bu program;
*Konfigürasyon
*Programlama
*Parametrelendirme
*Uygulama
*Simülasyon
*Online Kontrol

gibi proje tasarım ve devreye almada gerekli özelliklere 
sahiptir. IEC 61131-3’e uygun PLCopen kütüphanesine sahip 
programlama özelliği vardır. Açık kod kullanımına izin vermesi 
paylaşımı arttırıp, zaman kaybını azaltmaktadır. Çevrimdışı 
çalışabilme özelliği sayesinde sahada olmadan da verileri 
inceleyebilme özelliği sunmaktadır.

Rexroth IndraWorks ile Devreye Alma 
IndraWorks size devreye alma sürecinin tüm adımları boyunca 
interaktif olarak rehberlik eder ve sistem datalarını girmenize 
görsel öğelerle yardımcı olur. Girilen tüm değerler mekanik 
sistemle doğrudan bağlantılıdır. Bu, verilerin girilmesi ve 
çıktıların analizinde kolaylık sağlar. Ölçüm birimleri kullanıcı 
tarafından istenildiği gibi ayarlanabilir. Sistemin tüm ayarları 
yapıldıktan sonra parametreler proje dosyasına kaydedilir. 
Kayıt dosyası fieldbus veya RS232 aracılığı ile kolaylıkla diğer 
makinelere aktarılabilir.

Rexroth IndraWorks ile Çevrimdışı Mod
Sistemin operasyon modları ve parametreleri çevrimdışı olarak 
önceden ayarlanabilir ve daha sonra makineye aktarılabilir. 
Sahada denenerek elde edilmiş özel parametreler çevrimdışı 
modda incelenebilir.

Rexroth IndraWorks ile Osiloskop
Sinyal analizleri için gerekli osiloskop özelliği IndraWorks’te 
mevcuttur. Sürücü optimizasyonu, hata giderme için sinyal 
ölçümü yapılabilir.

Rexroth IndraWorks ile Otomatik Ayarlama
IndraDyn motorları bağlandığında, tüm dahili fonksiyonların 
parametreleri otomatik olarak ayarlanır. Bu ayarlar çoğu 
uygulama için idealdir, başka ayarlama gerektirmez. 
Gereksinimler daha kompleks olduğunda, otomatik ayarlama 
seçeneği ile sistem gerekli parametreleri kendi bulur.

Rexroth IndraWorks ile CamBuilder
Rexroth Cambuilder, elektronik kamların uygun olarak 
oluşturulmasını sağlayan grafik bazlı bir yazılımdır. Oluşturulan 
kamlar Rexroth sürücü ve kontrollerine doğrudan aktarılabilir.

Rexroth IndraWorks ile Programlama
Sürücüye entegre PLC’de IEC 61161-3’e göre programlama 
yapılabilmektedir. Programlama dili olarak ; -IL , -LD, -FBD, 
-SFC, -ST, -CF’den biri kullanılabilir. PLCopen özelliği sayesinde 
açık kaynak kod kullanılabilir. Hareket lojiği temelli teknoloji 
fonksiyon blokları ile hassas hareket kontrolü etkin ve kolayca 
yapılabilir. Sürücünün birçok özelliği programa entegre 
edilebilir.

Rexroth IndraWorks
Tüm mühendislik görevleri için tek araç

İletişim: Kerem Öztürk,  Servo Kontrol, Türkiye,  

Tel.: 0212 320 30 80, kerem.ozturk@servokontrol.com
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Elektrikli vidalayıcılar özellikle otomotiv 
ve otomotiv yan sanayisinde sıkça 
kullanılan vidalayıcı tipleridir. Bosch 
Rexroth System 350 Serisi ile bu pazarda 
oldukça aktif bir şekilde rol oynamakta 
ve yüksek bir ivmeyle pazar payını 
artırmaktadır.

Rexroth’un vidalayıcı tiplerine 
bakıldığında her çeşit uygulama için 
değişik güç aralıklarında bir ürünün 
bulunduğu görülür.Sabit bir noktada sıkım 
işlemi için 0,6Nm-1000Nm arasında sabit 
sıkıcılar, farklı noktalarda sıkım işlemi 
için 1Nm-220Nm arasında Ergospin tipi 
sıkıcılar ile Rexroth, müşterilerine zengin 
çözümler sunar.

Uygulamalar modüler sistem (çoklu 
vidalama kanalları için) ve kompakt sistem 
(tekli vidalama kanalları için) olarak iki 
grupta kullanılmaktadır. Ayrıca Rexroth 
sabit ve Ergospin vidalayıcı çeşitleri aynı 
Software ve aynı Hardware yapısı içinde 
çalışma imkanı sunmaktadır.       

Modüler sistemde KE haberleşme ve 
kontrol kartı sayesinde 40 kanala kadar 
genişleme imkanı bulunmaktadır. Ayrıca 
her bir kanala 48 adet vidalama programı 
40 stepe kadar yazılmaktadır.

Vidalama bilgileri Tork çevirici 
üzerinden bus Hattı ile Kontrol Kartına 
gönderilebilir, bu da Vidalayıcı ile Kontrol 
Sistemi arasındaki mesafenin 100 metreye 
kadar çıkartılabilmesini sağlar. Ayrıca güç 
ve haberleşme bağlantıları için tek kablo 
kullanılmasına olanak verir. 

SD 301 Operatör paneli ile RS232 
üzerinden Kontrol Sistemi ile haberleşip 
program değiştirilebilir, ayrıca sıkım 
işleminin sonucu OK veya NOK şeklinde 
alınabilir.

System 350 ile pc arasındaki 
haberleşme RS232 ve Ethernet yoluyla 
sağlanmaktadır.

Sıkım sonuçlarını RS232/422 üzerinden 
yazdırma imkanı bulunmaktadır.

MTX Micro, Rexroth’un torna ve freze 
makinaları için kompakt, basit, güçlü 
ve düşük maliyetli CNC çözümüdür. 
Güçlü bir CPU, özel HMI arayüzü ve 
kompakt çok eksenli kontrolörden 
oluşur.  Gelişmiş fonksiyonlar ile torna, 
freze, matkap, taşlama, bükme ve lazer 
kesim gibi uygulamalarda kullanım 
imkanı sağlamaktadır. Kompakt 
kontrolör 4 eksen ve eklenebilir 2 eksen 
ile maksimum 6 eksene kadar kontrol 
edilebilir. Kolay programlanabilir 
entegre PLC (IEC 61131-3 standardı) 
32 dijital giriş ve 16 dijital çıkışa sahip 
olması, opsiyonel olarak dijital giriş ve 
çıkış eklenmesi, spindle eksen servo veya 
standart asenkron spindle motor olarak 
seçilmesi, tek kontrolör ile 4 eksenin 
kontrol edilmesi, kolay montaj ve kabin 

içinde az yer kaplaması, güçlü işlemci 
sayesinde çok kısa NC ve PLC blok 
tarama süresi gibi özellikler Indramotion 
MTX Micro’yu kendi sınıfındaki 
en performanslı ve kompakt CNC 
yapmaktadır.  Takım ayarı ve kullanımı 
kolay, makineye adapte edilebilir. 
HMI arayüzünden NC parametreleri 
ve programına kullanıcı rahatlıkla 
müdahale edebilir. 8.4” (torna) ve 
10.4”(freze) TFT renkli ekranla donatılan 
HMI programlanabilir fonksiyon

tuşları ve ledleri ile NC start-stop, acil 
stop, 2 handwheel, ASCII klavye,NC 
program yüklemek için USB girişine 
sahiptir. Kontrolör üzerinde bulunan 
Ethernet portu sayesinde NC ve PLC 
güçlü mühendislik yazılımı ile kolaylıkla 
programlanabilir, internet üzerinden 
uzaktan bakım yapılabilir.

Vidalayıcılar

MTX Micro

İletişim: Celasin Telli, Servo Kontrol, Türkiye,  

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

İletişim: Mehmet Akyüz, Servo Kontrol, Türkiye,  

Tel.: 0212 320 30 80, mehmet.akyuz@servokontrol.com
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Safety on Board 
Sadece Güvenli Makineler Ekonomiktir!

Emniyet teknolojisinde öncü 
olan Bosch Rexroth, Otomasyon 
alanında en son teknolojileri 
ileriye taşımaya devam ediyor.
Rexroth mühendisleri elektrikli 
sürücüler ve hidrolik güvenlik 
devrelerinde sertifikalı ve entegre 
güvenlik fonksiyonlarını ilk 
geliştirenlerdir. Denenmiş, test 
edilmiş, geniş fonksiyonları olan 
sürücülerin üzerinde entegre 
güvenlik fonksiyonlarını 1999 
yılında ilk uygulayan firma 
Rexroth’tur. Sadece Rexroth, 
tüm otomasyon seviyelerinde, 
bütün teknoloji ve ürünlerde, 
komponent seviyesinden 
sistem çözümlerine kadar, 
yazılımlar da dâhil olmak üzere 
tam fonksiyonel güvenliği 
sunabilir. Buna ek olarak, değişik 
teknolojilere olan yakın ilgisi 
sayesinde, farklı tahrik ve kontrol 

ürünlerinin birlikte sürekli 
uyum içinde çalışmasını sağlar. 
Hidrolik, elektrik ve pnömatik 
otomasyon çözümlerinde 
güvenilir bir ortağınızdır.

Rexroth “The Drive & Control 
Company” olarak, makine 
üreticileri ve son kullanıcılara 
en son teknolojiler ile güvenlik 
mühendisliği sınıfında en iyi 
çözümleri sunar. Bu amaçla, 
Rexroth uzmanları tüm emniyet 
koşullarını yerine getirmek için 
farklı teknolojileri bir araya 
getirerek optimum performansı 
elde ederler. 

Güvenlik teknolojilerinin, 
otomasyon sistemine optimum 
entegrasyonu maksimum makine 
emniyeti, yüksek kullanılabilirlik 
ve ekonomik katma değer sağlar. 

Burada paylaşmak istediğimiz 
özet bilgi şudur: Sadece güvenli 
makineler ekonomiktir.
Rexroth’un büyük güçleri, 
kütleleri ve ivmeleri kontrol 
etmede uzun yıllara varan 
deneyimi vardır. Ürünlerimiz 
birçok uygulamada ulusal 
ve uluslararası standartları 
karşılar. Rexroth ürün bilgisi 
ile güvenlik çözümleri ve 
güvenlik fonksiyonlarının 
uygulanmasında, güvenlik 
kavramlarının oluşmasında, 
makine üreticileri ve üretim 
sistemleri imalatçılarını sürekli 
destekler. Bu belirleyici bakış 
açısı, güvenlik sistemlerinin 
uygulamasını çok daha ekonomik 
olmasını sağlar.
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Avrupa Makine Direktifi ve Makine 
Emniyeti Standartları
98/37/EC Makine direktifi 29 Aralık 
2009 tarihinde yürürlükten kalkmış 
ve yerine 2006/42/EC Makine Direktifi 
yürürlüğe girmiştir. Ancak EU Resmi 
gazetesinde (C321) 29.12.2009 tarihindeki 
yayınla, Avrupa Birliği Komisyonu EN 
954-1 Standardının geçerliliğini bitirme 
kararını iki yıl uzatarak 31.12.2011 
tarihine kadar 2006/42/EC’nin altında 
kabul edileceğini bildirmişti. Makine 
üreticileri ve kullanıcıları EN 954-1 veya 
EN ISO 13849-1 standartlarını beraber 
kullanmaya devam ettiler. Geçiş periyodu 
sona ermeden, yeni standartlara uyum 
sağlamak için kalan zaman gittikçe 
azalıyor. Özellikle makine imalatçıları, 
geçiş döneminde yeniden tasarım, 
doğrulama ve belgeleme maliyetlerinin 
çıkarılmasını da göz önünde bulundurarak 
yeni standartlara geçişlerini bir an önce 
tamamlamalıdırlar.

Makine emniyeti yönetmeliği 2006/42/
AT Avrupa Makine Direktifi 2006/42/
EC ve Makine Emniyeti Standartları 
ISO 13849,IEC 62061 ile kapsamlı 
bir değerlendirme ve istatistiksel 
parametrelerle makine emniyeti çerçevesi 
sunmaktadır. Makine üreticileri personel 
emniyetini tüm bileşenlerde ve üretim 
sistemlerinde dikkate almak zorundadır. 
Sahadaki uygulamalarımızda makine 
imalatçılarının bir kısmının bu konuda 
eksik kaldıklarını görüyoruz. Rexroth 

olarak bu konuda ürün ve uygulama 
olarak eksiksiz desteğe hazırız.

Standart makine direktifleri
Birçok standart, Avrupa’da makine 
ve sistemleri güvenlik teknolojisi için 
teknik gereksinimleri düzenler. Makine 
Direktifi 2006/42/EC emniyet odaklı diğer 
tüm standartların, temel hizalamasını 
öngörmektedir. EN ISO 13849 ve EN 
62061 risklerin değerlendirilmesi 
için, ilgili tüm güvenlik bileşenleri de 
dahil olmak üzere açık-kapalı kontrol 
sistemleri için bir plan ve fonksiyonel 
emniyet doğrulama yöntemi belirtir. EN 
61800-5-2 sürücülere entegre güvenlik 
fonksiyonları gereksinimlerini düzenler. 
Bu standartların kullanımında dikkat 
edilmesi gereken önemli bir nokta, bu 
standartlar sadece belgelenmiş makine 
direktifinin gereksinimleri karşılarlar, 
olası sapma durumunda makine 
üreticisi, en gelişmiş teknolojiler ile 
gerekli emniyetleri aldığını ispatlamak 
zorundadır.

Makine Direktifi 2006/42/EC
Avrupa Makine Direktifi hemen hemen 
tüm makineler için genel güvenlik 
gereksinimleri öngörmektedir.

EN ISO 13849 Makine Emniyeti 
Standardı
Kontrol sistemlerinin güvenliğinde 
istatiksel bir yaklaşım ile kontrol 
sistemi güvenliği ile ilgili tüm parçaların 

entegrasyonunu göz önünde bulundurur.

EN 62061 Makine Emniyeti Standardı 
Emniyetle ilgili elektrik, elektronik ve 
programlanabilir elektronik kontrol 
sistemlerinin fonksiyonel güvenlik, 
emniyet fonksiyonu özel taleplerini 
düzenler.

EN 61800-5-2 Standardı
Ayarlanabilir hızlı elektrikli güç ve 
tahrik sistemlerinin güvenlikle ilgili 
gereksinimleri, işlevsel güvenliklerin 
belirlenmesi yöntemini ve sürücüyle 
birleşik emniyet fonksiyonlarının 
işlevselliğini düzenler.

10 Adımda Performans Düzeyi
Rexroth, bilgi ve bireysel danışmanlık 
sağlayarak makine ve sistem üreticilerini 
desteklemektedir. “10 adımda Performans 
Düzeyi” Kılavuzu ile sistematik 
ve standardize bir şekilde riskleri 
değerlendirir. Ayrıca ilgili güvenlik 
önlemlerini formüle etmek ve uygulamak 
için yardımcı olur. Makine emniyeti ile 
detaylı bilgi için www.boschrexroth.com/
safety web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

1- ISO 14121 e göre risk değerlendirmesi
2- Güvenlik fonksiyonlarının 
tanımlanması
3- Gerekli performans seviyesinin 
özellikleri (PLR)
4- Sistem mimarisi seçimi (Kategori)
5- Blok diyagramı ile sistem modelleme 
(Devre)
6- Kullanılan kompanentlerin seçimi: 
(MTTFd, B10, PL, PFHd)
7- Sistem kontrolünün değerlendirmesi 
(DC)
8- Sistem sağlamlığının değerlendirilmesi 
(CCF)
9- Güvenlik ilkeleri ve yazılım 
gereksinimlerinin kontrol edilmesi
10- Ulaşılan Performans Düzeyinin 
doğrulaması

İletişim: Murat Doyran, Bosch Rexroth, Türkiye,  

Tel.: 0262 676 00 29, murat.doyran@boschrexroth.

com.tr



Günümüz endüstriyel ve mobil hidrolik uygulama alanlarında; 
büyük kapasiteli hidrolik güç ünitelerinin yanında, daha kompakt 
tasarımlar için mini güç ünitelerinin kullanımı da oldukça 
yaygınlaşmaya başlamıştır. Bosch Rexroth,  Oil Control Grubunu 
bünyesine katarak ürün profili arasına mini power packleri de 
dahil etmiştir. Böylece geniş kapsamlı ürün yelpazesini kendi 
kalitesiyle bütünleştirerek bu konuda da sektörde önemli bir 
paya sahip olmuştur.

Oldukça kompakt dizaynlarına rağmen fonksiyonel birçok 
özelliği sayesinde makine imalatçıları için pratik çözümler 
üretebilmek mini power packler ile mümkündür.

Yüksek pompa debileri, geniş yağ tankı hacimleri 
gereksinimlerinin olmadığı, çalışma sürelerinin aralıklı zaman 
dilimleri ile sınırlı kaldığı uygulamalarda daha ekonomik, daha 
hızlı ve daha esnek çözümler sunabilmek için dizayn edilmiş 
olan mini güç üniteleri,  dış ortam çalışma şartlarına uygun devre 
elemanları sayesinde birçok mobil uygulamada da tercih sebebi 
olmaktadır.

Hayatı kolaylaştıran günlük kullanımlarda da güç ihtiyacı mini 
güç üniteleriyle temin edilmektedir. Bu tarz kullanımlar için 
çalışma süresi kısa olan uygulamalarda tercih edilen DC motorlu 
üniteler taşınma kolaylığına da sahiptirler. Araç üstü uygulamalar 
için de yine araç elektriğini besleme olarak kullanabilme 
kolaylığını DC motorlu uygulamaların avantajları arasında 
sıralayabiliriz.

Arıza tespit kolaylığı, basit devre mantığına uygun ve kolay 
müdahale edilebilir devre elemanları sayesinde mini güç üniteleri 
kullanılan sistemlerde, plansız duruş ve servis maliyeti gibi 
işletme faktörleri, karmaşık sitemlere göre daha az etkindir.

Kullanım Alanlarından Bazıları:

- Asansör sistemleri
- Mini çöp toplama araçları
- Fırın hamur hazırlama makineleri
- Yol engel bariyerleri
- Şeritli testere tezgâhları
- Sahne platform sistemleri
- Yük platform sistemleri
- Toplu taşıma araçları engelli modülleri
- Tır yükleme rampaları
- Güvenlik road blocker sistemleri
- Araç yük boşaltma damperleri
- Atölye presleri
- Tamir atölyeleri araç kaldırma platformları
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Rexroth Mini Power Pack
Küçük Hacimlerde Fonksiyonel Uygulamalar

p Rexroth Mini Power Pack kompakt bir dizayna sahiptir p Elektrikli Transpalet
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Fonksiyonel Özellikleri

- Yatay ya da dikey ünite montaj seçenekleri
- Silindirik ya da köşeli tip yağ tankı
- Emiş hattı ve dönüş hattı modüler filtrasyon elemanları                                  
- Merkez manifoldlar üzerinde değişken hız, basınç ve yön kontrol 
   elemanları
- Pompa motor bağlantı eksenine dik ya da paralel valf bağlantı 
   seçeneği
- Platform sistem uygulamalarında elektrik kesintilerine karşı 
   uygulanabilen manuel on- off popet valf ve el pompası 
- Merkez manifoldlar üzerinde birden fazla katriç valf montaj 
   kabiliyeti
- Hidrolik uyarılı elektrik gereksinimi olmayan yön kontrol katriçleri
- Bağlanabileceği hat isteğe göre değişkenlik özelliğine sahip 
   manometre bağlantı modülleri
- Üzerinde kilitleme, hız ayar ve basınç ayar gibi fonksiyonları 
   kompakt olan modüler blok sistemleri
- Özel uygulamalar için standart dizayn edilmiş modüler blok 
   bağlantılar
- Eşit debi dağılımının istendiği sitemlerde akış bölücülü çıkış 
   fonksiyonu
- Modüler yük tutma pleytleri
- Basınç sinyal çıkışı için modüler basınç şalterleri
- Hassas ayar gerektiren uygulamalarda oransal valf seçenekleri
- Taşınabilir hafif konstrüksiyonlar için plastik yağ tankı seçeneği

1 Merkezi Blok 
2 Valfler
3 Pompa
4 Elektrik motoru 
5 Bağlantı Elemanları
6 Yağ Tankı
7 Modüler elemanlar
8 Aksesuarlar

1

2

3

4

5

6

7

p Mini Power Pack Tasarımı

İletişim: İsmail Şahin, Simya Hidrolik, Türkiye,  

Tel.: 0322 346 45 55, ismailsahin@simyahidrolik.com

Maksimum ve minimum uygulama sınırları

- DC elektrik motorları: 0,15 kW- 3 kW
- AC elektrik motorları: 0,09 kW- 4 kW
- Ayarlanabilir çalışma basınç değerleri: 5-350 bar
- Pompa debisi:0,18cc – 9,9 cc
- Yağ tankı hacmi: 0,4 lt- 44 lt

p Araç yük boşaltma damperleri
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Değişken Hızlı Pompa-Sürücüler 
Eğlence Sektöründe Bir Uygulama Örneği

Rexroth hidrolik ve elektroniğin akılcı bir bileşimi ile hidrolik 
sistemlerde gerekli olan basıncın oluşturulmasında, enerji 
giderlerinin düşürülmesi, gürültünün azaltılması ve hidrolik 
güç kayıplarının önlenmesi için değişken hızlı pompa-sürücü 
kullanımını önermektedir.

Akıllı sürücüler sayesinde çalışma çevrimi boyunca, sistemin 
ihtiyaç duyduğu basıncı sağlamaya yetecek kadar pompa devri 
oluşturulur. Böylece servo motorların hidrolik ünitelerde 
kullanımı ile konvansiyonel sistemlere göre güç tüketiminde 
%70’e varan tasarruf sağlanır. Aynı zamanda gürültü oluşumunda 
20 dB civarında bir düşüş gözlenir.

Ayrıca hidrolik yağa en az seviyedeki ısı geçişi ile harici bir 
soğutucu ihtiyacını birçok uygulamada ötelemektedir. Hidrolik 
devre elemanı gereksiniminin az olması nedeni ile devreye alım 
sürecini kısaltmasının yanı sıra daha yüksek güç yoğunlukları 
elde edilebilmektedir. Düşük atalet momenti ve yüksek dinamizm 
verimliliği arttırmaktadır. Kontrol sınırlarında kısma kayıpları 
yoktur ve sistem boşta beklerken enerji kayıpları yaşanmaz.

Rexroth’un akıllı sürücüleri o an ihtiyaç duyulan akışı sağlayacak 
kadar yüksek bir dinamiklik ile pompa dönüşünü kontrol altında 
tutarlar. Hidrolik sistemin güç ihtiyacı arttıkça dinamik motorlar 

dönüş hızlarını sistemin gereksinim duyduğu cevap sürelerine 
uyumlu bir şekilde arttırırlar.

Mantık, robot ve hareket denetim algoritmalarını teknoloji 
fonksiyonları ile harmanlayan PLC tabanlı IndraMotion MLC, 
sürücü içine gömülü kapalı-çevrim kontrol bloğunu kullanan 
IndraMotion MLD’nin yeteneklerine ek olarak, çoklu eksen 
eşlemesi(senkronizasyonu) uygulamalarında sağladığı esnek, 
ihtiyaca göre ölçeklendirilen merkezi ve dağıtılmış çözümleri 
ile yüksek verimliliğe sahip Rexroth servo motorların da desteği 
sayesinde, yüksek ivmelenme değerlerine ulaşıp ihtiyaç duyulan 
torkları kısa süreler içinde sağlamaktadır. Bu durum ise karmaşık 
eksen kontrol görevlerini yerine getirmesine imkan vermektedir. 
Rexroth tarafından yeni nesil akıllı sürücülerinde standart olarak 
sunulan Ethernet gibi yaygın haberleşme ara-yüzleri, üst denetim 
sistemleri ile haberleşmeyi kolaylaştırır. Yine benzer şekilde 
sürücü üzerinden okunabilen basınç geri-beslemesi sayesinde 
hidrolik bir eksende hassas pozisyonlama ve hız kontrolünün 
yanında, basınç kontrolü de yapılabilmektedir. Değişken Hızlı 
Pompa-Sürücü tahriki ile çalışan hidrolik sistemler, elektrikli 
eksenlerin sunduğu senkron çalışma, elektronik CAM gibi 
teknolojik üstünlüklerin hepsini beraberinde getirmektedir. 
Bunlara ek olarak hidrolik sistemlerin sağladığı yüksek güç 
büyük bir doğruluk ile kontrol edilmektedir.
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Değişken Hızlı Pompa-Sürücü Tahrikli Hidrolik Sistemlere 
örnek olarak tipik hidrolik preslerde basınç kontrolü verilebilir. 
Ayrıca eğlence sektöründe kullanılan birçok hidrolik tahrikli 
oyun makinesinde kendisine kullanım alanı bulmaktadır. Bunun 
yanında uçuş simülatörleri gibi gerçek zamanlı çalışan test 
platformlarında başarı ile uygulanmaktadır.

Rexroth Türkiye’nin Güney Marmara Ana Bayisi olan 
Hidropar Bursa firması bünyesinde deneyimli saha uygulama 
mühendislerinin çalışmaları ile eğlence sektöründe kullanılmak 
üzere 6 eksen serbestliğe sahip Değişken Hızlı Pompa-Sürücü 
tahrikli bir eğlence makinesi tasarımı gerçekleştirilmiştir. 
Bu yenilikçi oyun makinesinde tak-çalıştır özelliği bulunan 
bir joystick sisteme bağlanarak 15 dk.’ya kadar öğretme 
yapılabilmektedir. Her biri ayrı bir işletim tablosunda saklanılan 
öğretilmiş pozisyon dataları istenildiğinde çağrılarak tekrar 
tekrar işletilmektedir.

Sistemde Kullanılan Ürünler:

Bu makine IndraMotion MLC hareket kontrol sisteminin 
IndraDrive M serisi servo sürücüler ile birlikte kullanıldığı tipik 
bir örneğidir.

Neden Rexroth?

Anahtar teslim olan bu projede, ihtiyaç duyulan tüm ürün 
gruplarının tek bir adresten temin edilebilmesi, Rexroth 
markasının tercih edilmesinin en önemli sebeplerinden biridir. 
Ayrıca böyle bir makineye ait yazılım ve donanım desteğini 
sağlayabilecek tedarikçi firma sayısı da oldukça azdır.
Değişken hızlı pompa uygulamaları için Rexroth’un öncülüğünde 
kullanıma sunulan yeni teknolojiler bir yana, alışılagelmiş 
hareket kontrol ürün gruplarına, çeşitli markaların benzer 
ürünleri ile erişim elbette mümkündür. Ancak Rexroth 
son yenilikçi teknolojisi ile alışılagelmiş hareket kontrol 
uygulamalarını bir adım öteye taşımıştır.

Hidrolik eksenlerin konum ve basınç kontrolü konusunda 
teknoloji lideri olan Rexroth, çözüm ortağı olan firmalarının saha 
mühendislerine uyguladığı eğitim programları sayesinde fark 
yaratmaktadır. Böylece Rexroth çözüm ortaklarının uygulama 
mühendisleri de Rexroth mühendisleri gibi hem elektrik tahrikli 
hem de hidrolik tahrikli eksen kontrolü konusunda bilgili, 
kendi alanında uzman ve hareket kontrol sistemlerini işletmeye 
alma tecrübesine sahip, yetişmiş insan gücü desteği ile Türk 
sanayisinin gelişmesi için özveri ile çalışmaktadırlar.

Bu zorlu projede olduğu gibi diğer tüm işlerimizde Rexroth ArGe 
merkezi yazılım geliştirme mühendisleri ve Rexroth Türkiye 
uzman mühendislerinden aldığımız destek devam etmektedir.
Bunun bizlere geri dönüşü ise müşteri memnuniyetidir.

İletişim: Murat Eryılmaz, Hidropar Bursa, Türkiye,  

Tel.: 0224 441 55 11, murat.eryilmaz@hidroparbursa.com.tr
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Sağladıkları yüksek esneklik nedeniyle robotlar birçok alanda 
artan sıklıkla kullanılmaktadır. Dolayısıyla günümüzde robotların 
olmadığı bir sanayi hayal etmek mümkün bile değildir. Birçok 
uygulamada sıklıkla kullanılan mafsallı robotlar çoğu uygulama 
için bir zorunluluk değildir, bunun yerine delta robotlar gibi 
basit ve ucuz bir çubuk kinematiği kullanılabilir. Tarihsel olarak, 
bu robotlar genellikle PC tabanlı olarak kendi denetleyicisi ile 
donatılmışlardır. 

Robotlarda kolların ve eklemlerin düzeni kinematik yapıyı 
belirler ve bu yapı iki ana sınıfa ayrılır.

Seri Kinematik:
Herhangi bir eksenin geçerli konumu daima önceki eksenin 
pozisyonuna bağlıdır. TCP (Parça Merkezi Noktası) x, y ve z 
düzlemlerinde değiştirilebilir.
Örnek olarak: SCARA ve mafsallı robot verilebilir.

Paralel Kinematik:
Geçerli eksenin konumu önceki ekseninkinden sadece bir yönde 
etkilenir. TCP sadece tek düzlemde değişir. Örnek olarak: Delta 
robot kinematiği, hexapod kinematiği.

Genel Kinematik Türleri

Kinematik Dönüşüm
Kinematik uzayda noktaların ve cisimlerin hareketini sebep 
ve tesirlerini göz önüne almadan inceleyen mekaniğin bir 
bölümüdür. Kinematik, hareketin ve ondan doğan hız ve ivmenin 
anlaşılmasıyla kavranabilir. Hareket bir cismin, bir noktadan 
diğer bir noktaya olan yer değiştirmesidir.

Kinematik aşağıdaki değişkenler ile tanımlanır:
Yol  s  
Hız  v
İvme  a

Kinematikte hareketin nedenleri dikkate alınmaz. Robotik 
bağlamında, kinematik terimi farklı hareket olanakları anlamına 
gelir. Yapısı ve eksen sayısı robotun çalışma alanını belirler. 
Robotun çalışma aralığını belirleyen bu unsurlar; çalışma kol 
uzunluğu, açı aralığı, ağırlık merkezi, maksimum yük, vb. somut 
birçok parametreye bağlıdır. 

Rexroth Motion Control ile 
Robotların Entegrasyonu
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Bunun çözümü olarak bünyesinde PLC, Hareket Kontrol, ve 
Robot Kontrol ünitelerini tek bir bileşen üzerinde barındıran 
kontrolcü tabanlı “Motion Logic” Rexroth mimarisi ön plana 
çıkmaktadır.  Bu şekilde, standart hareket kontrolü ile tahrik 
edilen bir konveyör bandı üzerinde yer alan iş parçaları 
kolaylıkla kavranabilir ve robot tarafından istenilen pozisyona 
transfer edilebilir.
“Rexroth IndraMotion for Packaging” kontrol platformunun 
en dikkat çekici özelliklerinden birisi de görsel tanımlama 
sistemlerinin kolaylıkla sisteme dahil edilebilmesi ve RCL 
(Robot Control Language) ile programlama imkanı sunmasıdır. 
Standartlaştırılmış IndraWorks yazılımı Rexroth bileşenleri 
ile proje planlanmasını, programlanmasını, görsel arayüz 
oluşturulmasını ve teşhis-tanı konulmasını kolaylaştırmaktadır.

“Rexroth IndraMotion for Packaging” kontrol platformunun 
doğrudan kamera ile bağlantıda çalışabilmesi sayesinde robot 
eksenlerini direkt olarak kontrol edebilmektedir. Gerçek 
zamanlı işletim sistemi 64 eksenin senkron olarak çalışmasına 
olanak tanır. Ayrıca paketleme uygulamalarına yönelik üzerinde 
hazır fonksiyon blokları bulunmaktadır.
Eş zamanlı olarak 16 Kinematik sistem  kontrol edilebilir ve her 
bir kinematik sistem kendi içinde 8 enterpole edilmiş eksen 
barındırabilir. Buna ek olarak kendi kinematik sistemlerinizi 
kolay ve hızlı bir şekilde tanımlamanıza ve kullanmanıza da 
olanak tanır. 

İletişim: Tolga Cankurt, Hidropar Kocaeli, Türkiye,  

Tel.: 0262 643 84 11, tolga@hidroparkocaeli.com.tr

p Genel Kinematik Türleri

t Rexroth IndraMotion for Packaging

Yakın zamana kadar, robotların kullanımı hep özel bir işlemci 
gerektirmiştir. Robot denetleyicisi genelde özel bir yazılım 
paketi gerekli olan özel bir fieldbus tarafından, gerçek makine 
denetleyicisine, robot programlamasına ve genellikle üreticiye 
özgü programlama diline bağlı olmak zorundaydı. Ancak; 
fieldbus ile bağlı farklı denetleyiciler, robotlar ve Hareket 
Kontrolcüleri arasında senkronizasyona izin yoktu.
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Günümüzde Enerjinin verimli kullanılması gerekliliği hem iş 
hayatımızda hem de özel hayatımızda büyük önem kazanmıştır. 
Dünya çapında yapılan araştırmalara göre enerji tüketiminde 
ortaya çıkan CO2 gazı küresel ısınma oluşumuna neden olan 
en etkili gazlardan biridir. Artan dünya nüfusu ve sanayileşme 
nedeniyle artan enerji talebini karşılarken, CO2 üretimini en az 
düzeyde tutma amacı enerji verimliliğini ön plana çıkarmıştır.

Bu kapsamda Bosch yönetimi tarafından dünya çapında CO2 

üretimini azaltma hedefleri belirlenmiştir.
2007 yılında yapılan üretim rakamlarına paralel olarak 
belirlenen CO2 azaltma hedefleri orta ve uzun vadeli olarak tüm 
lokasyonlara bildirilmiştir.

2009 yılında taşındığımız, yaklaşık 90.000 m2 arazi üzerine 
kurulu Bursa fabrikamızda taşındığımız günden itibaren alt yapı 
tesislerinin işletilmesinde enerji tasarrufunu ilke edinmiş ve bu 
kapsamda personelimizi eğitmiş bulunmaktayız.

Taşınma sürecinin tamamlanması sonrasında binamızın ısı 
yalıtımı Bosch standartlarında yapılmıştır. 

• Havalandırma sisteminde 
• Aydınlatma sisteminde 
• Isı geri kazanımlı basınçlı hava sistemlerimizde

olmak üzere en ufak pompaya kadar fabrikamızda enerji 
verimliliği prensip edinilmiştir. Hedefimiz fabrikamızın hertürlü 
ihtiyacını da bu yönde karşılayarak ihtiyaç duyulduğu kadar 
enerji kullanımı ile enerji masraflarımızı optimum düzeyde 
tutmaktır.

Bununla beraber enerji verimliliği hakkında değişik fikirleri 
değerlendirmek ve yeni projeler geliştirmek amacıyla fabrikamız 
bünyesindeki tüm teknik departman temsilcilerinin katılımı ile 
“CO2 Azaltma ve Enerji Verimliliği Ekibi” oluşturuldu. 

Bursa Fabrikamızda 
Enerji Verimliliği
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CO2 Azaltma ve Enerji Verimliliği Ekibi 

Her hafta toplanan CO2 Azaltma ve Enerji Verimliliği 
Ekibinin toplantılar sırasında gerçekleştirdiği 
faaliyetler ve projeler şunlardır:

- Elektrik sarfiyatını ölçme ve görüntüleme sisteminin 
oluşturulması

Alt yapı sistemleri, imalat ve bina aydınlatması gibi 
önemli alanların elektrik sarfiyatının ölçülmesi 
amacıyla kullandığımız toplamda 28 adet sabit enerji 
analizörü ve makine bazında ölçüm yapabilmek 
amacıyla kullandığımız 5 adet seyyar enerji analizörü 
ile enerji sarfiyat verilerini ölçme ve raporlama 
imkanı hazırlanmıştır.

- İmalat alanı içerisinde ışık şiddetinin ölçülmesi ve 
değerlendirilmesi

Gece ve gündüz şartlarında imalat alanı içerisinde 
yapılan ışık seviyesi ölçümleri sonuçları Bosch 
normunda belirtilen asgari gerekliliğe göre 
değerlendirme yapılmıştır.

- Bursa’daki Bosch Diesel ve Bosch Fren fabrikalarının 
Enerji Verimliliği Projeleri ile kıyaslama yapılmıştır.

- Kıyaslama yapmak ve proje geliştirmek amacıyla 
Bursa içi ve İstanbul’daki firmalara teknik geziler 
gerçekleştirilmiştir. 

- Yapılan bu faaliyetler sonrasında CO2 Azaltma 
Projeleri oluşturulmuştur.

Bu projelere bazı örnekler aşağıda sunulmuştur;

- Soyunma odaları aydınlatması hareket sensörü 
   uygulaması
- Ofis aydınlatma gruplandırmasının tadilatı
- Yıkama makinelerinin Elektrikli ısıtması yerine 
   Sıcak Su ile ısıtılması projesi
- Fırın atık gazlarındaki ısının geri kazanım projesi
- İmalat aydınlatma otomasyonu
- İmalat holü sıcaklığının optimize edilmesi
- Havalandırma sisteminde iç hava kullanımı projesi
- Bina dış aydınlatmasında enerji verimli ampullerinin 
   kullanılması
- Sertleştirme prosesi gaz hatlarının birleştirilmesi 
   projesi
- İmalat makineleri soğutma sisteminin bina soğutma 
   sistemine adaptasyonu
- Basınçlı hava kaçaklarının tesbiti ve giderilmesi
- Havalandırma sistemlerinde frekans invertörü 
   uygulaması 

Saydığımız bu proje ve uygulamaların büyük kısmı 
hayata geçmiş olmakla beraber CO2 salınımımızın 
azaltılmasında ve enerji tasarrufumuzda büyük rol 
oynamaktadır.
Güncel verilerimiz bu anlamda doğru yolda 
olduğumuzu ve şirket hedeflerimize öngörülen 
sürelerden önce ulaşacağımız sinyallerini 
vermektedir.

Burada ekibimizin çalışmalarını destekleyen herkese 
teşekkür etmeyi borç biliriz.

İletişim: Onur Güven, Bosch Rexroth, Türkiye,  

Tel.: 0224 275 04 01, onur.guven@boschrexroth.com.tr

t
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Dünyanın önde gelen teknoloji ve hizmet sağlayıcılarından 
Bosch, global anlamda önemli bir üretim merkezi olan Bursa 
Fabrikası’nın kalitede ulaştığı istikrarla, KalDer tarafından 
verilen ‘Mükemmellikte Süreklilik Ödülü’nü ikinci kez almaya 
hak kazandı.

Türkiye’de bu ödülü ikinci defa almak için başvuran ilk ve tek 
şirket olan Bosch, böylece kalitede mükemmellik anlayışını bir 
kez daha vurguladı.

Bosch Bursa Fabrikası, dünyada sürekli iyileştirmeyi hedefleyen 
lider firmalar tarafından tanınan en prestijli ödüllerden olan 
‘Shainin Mükemmellik Ödülü” ile de bu yıl hem Bosch Grubu’nda 
hem de Türkiye’de önemli bir ilke imza attı.

Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bursa Fabrikası, KalDer tarafından 
verilen ‘Mükemmellikte Süreklilik’ ödülünü ikinci kez, dünyanın 
en prestijli ödüllerinden ‘Shainin Mükemmellik Ödülü”nü ise

Türkiye’de ve Bosch Grubu’nda ilk kez alarak; yönetim 
kalitesindeki üstünlüğünü ve sürdürülebilir mükemmellikteki 
kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer) kalitenin istikrarını teşvik 
etmek amacıyla başlattığı uygulama kapsamında Mükemmellikte 
Süreklilik Ödülü’nü ilk kez 2007 yılında kazanan Bosch Bursa 
Dizel Fabrikası, ‘Büyük Kuruluşların Operasyonel Birimi’ 
kategorisinde başvurduğu organizasyonda, bu ödülü bir kez daha 
almak için başvuran ilk ve tek şirket unvanını elde etti. 
Sadece en az üç yıl önce Avrupa EFQM Mükemmellik Ödülü ve 
Ulusal Kalite Büyük Ödülü kazanmış kuruluşların katılabildiği 
“Mükemmellikte Süreklilik” ödül sürecine “Büyük kuruluşların 
Operasyonel Birimi”kategorisinde, Bosch Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. Bursa Fabrikası da başvuruda bulundu.  ‘Mükemmellikte 
Süreklilik Ödülü’, bu yıl 20’ncisi gerçekleştirilen Kalite Kongresi 
çerçevesinde 30 Kasım akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda düzenlenen bir ödül töreninde Bosch Sanayi ve 

Bosch’tan kalitede 
Türkiye’de bir ilk
KalDer ‘Mükemmellikte Süreklilik Ödülü’ 2. kez Bosch’un
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Ticaret A.Ş. Teknik Genel Müdürü Dr. Andreas Wolf’e ve Ticari 
Genel Müdür Dieter Wohlfarth’a takdim edildi.  
Mükemmelliğin, Bosch’un kurucusu Robert Bosch’un 1886 
yılında Almanya’nın Stuttgart kentinde ilk atölyesini açtığından 
bu yana şirkete yön veren temel ilkelerden biri olduğunu belirten 
Bosch Türkiye Temsilcisi Steven Young, “Bursa Fabrikamız, 
Bosch Türkiye’nin gözbebeği olduğu kadar, otomotiv yan sanayisi 
anlamında Bosch Grubu’nun da dünyadaki en değerli üretim 
tesislerinden biridir. Ar-Ge yatırımlarımız ve ulaştığımız 5 bini 
aşkın istihdam rakamıyla Bosch’un Türkiye’deki uzun vadeli 
stratejisinin adeta bir simgesi haline gelmiştir. Bizim için bu 
kadar değerli bir üretim tesisimizin kalitede ulaştığı istikrarlı 
noktanın çok anlamlı bir ödülle bir kez daha takdir edilmiş 
olması, bize sonsuz gurur veriyor” diye konuştu. 

Bosch Bursa Fabrikası, Shainin Mükemmellik Ödülü’nü alan ilk 
tesis oldu
Bosch Bursa Fabrikası, dünya çapında Shainin metotlarını 
kullanarak performanslarını sürekli iyileştirmeyi hedefleyen 
lider firmalar tarafından tanınan en prestijli ödüllerden olan 
‘Shainin Mükemmellik Ödülü’nü de alarak Bosch dünyasında 
ayrıcalıklı bir yer edindi.

Amerikan firması Shainin tarafından yapılan değerlendirmede, 
şirketin iş sonuçları ve yapısal yaklaşımları incelendi. Sistematik 
problem çözme araçlarının şirket stratejilerine ve yönetime nasıl 
entegre edildiği araştırıldı.

Shainin firmasından gelen yetkililer Bosch Bursa Fabrikası’nı 
ziyaret ederek hem iş sonuçlarını yerinde gördü, hem de her 
seviyede gruplarla mülakat yaparak değerlendirmede bulundu.

Bosch Bursa Fabrikası’nın almaya hak kazandığı ‘Shainin 
Mükemmellik Ödülü’ 18 Kasım akşamı Çelik Palas’ta 
gerçekleştirilen bir törende, Bosch Sanayi ve Ticari A.Ş. Teknik 
Genel Müdürü Dr. Andreas Wolf’a takdim edildi.

Bursa Dizel Fabrikası Bosch Grubu’nun gözbebeği 
Bursa’daki dört fabrikasıyla otomotiv teknolojileri alanında 
üretim gerçekleştiren Bosch, bu tesislerde dizel ve benzin 
sistemleri ile özel makina imalatı yapıyor. 206.000 metrekare 
alan üzerinde 5.000’i aşkın kişiye istihdam yaratan ve 520 
milyon Avro yıllık ciroya ulaşan Bosch Bursa Fabrikaları; bugün, 
dünyada Bosch dizel sistemleri kullanılan yolcu araçlarındaki 
enjektörlerin yaklaşık üçte birini üretiyor. 

Toplam 100 milyon enjektör üretim rakamına ulaşan tesisin bu 
başarısı, geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir törenle kutlandı.

İlk defa 1995 yılında 10 modülden oluşan Toplam Kalite 
İlkeleri’ni belirleyen Bursa Bosch Fabrikaları,1996 yılında 
geçtiği Avrupa Mükemmellik Modeli’ne göre süreçlerini ve 
yaklaşımlarını uygulamayı başarıyla sürdürüyor. 

2002 yılında, operasyonel birimler kategorisinde Avrupa Kalite 
Başarı Ödülü’nü Türkiye’ye getiren Bosch Bursa Fabrikası, 
2003 yılında başarısını bir adım ileriye taşıyarak, yine aynı 
kategoride Avrupa’nın kurumsal mükemmellik konusunda 
verilen ve alanının en saygın ödülü olan EFQM Kalite Ödülü’nü 
kazanmıştı. Fabrika, 2007 yılında ise Türkiye’de ilk kez verilen 
‘Mükemmellikte Süreklilik Ödülü’ne değer bulunurken,  2008 
yılında EFQM Mükemmellik Ödülü’nü ikinci kez kazandı. 
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HER SAZIN, HER SESİN ve CAZIN USTASI : 
FATİH ERKOÇ
-  Bize zaman ayırdığınız için teşekkür 
ederiz.  TV lerde konserleriniz dışında, 
birçok programa konuk oluyorsunuz ve çok 
zevkli söyleşilerle müziği harmanlayıp, 
bizlere zevkli seyirler yaşatıyorsunuz.  . 
TRT’deki  “Yankılar”  Programınız, hem 
konuklarla ilginç sohbetler, hem de kaliteli 
ve güzel müzik sunan nefis bir program. 
Fatih Erkoç: Yankılar güzel bir program, 
samimi bir program, farklı müzikler 
çalıyoruz.  Zaman zaman türkü çalıyoruz, 
zaman zaman Türk Müziği, Sanat Müziği, 
Jazz, Pop… Enstrüman çalan arkadaşlar 
güzel şeyler çalıyor, vokaller iyi. Bazen 
doğaçlama ile ilginç özellikler çıkıyor.

-  Türkiye’de enstrüman virtüözlüğü 
konusunda genel durum nasıl sizce?
Fatih Erkoç: Müthiş müzisyenlerin 
piyasaya çıktığını görüyorum. 25-30 sene 
önce böyle çalınamıyordu. Yakın zaman 
içinde dünya da bizim müzisyenlerimizi 

bağrına basacaktır. Ama işi yeteri kadar 
ciddiye almıyoruz. Konservatuarda bize 
şöyle söylenirdi: Rusya’da her öğrencinin 
enstrümanını günde en az 9 saat çalma 
mecburiyeti varmış. Bizde zannediyorum 
bu yok. Belirli istisnalar dışında. Örneğin 
Fazıl Say. Eminim hala günde en az 6-7 
saatini çalışmaya ayırıyordur. Öyle 
olmasaydı bu konserleri veremezdi.

-  Bizim ülkemizde enstrümandan 
çok, ses sanatçıları popüler. Herhalde 
kültürümüzün bir özelliği.
Fatih Erkoç:  Evet, bir yabancı orkestrada 
çalışmıştım çok önceleri. Şef (Tommy), 
gösterecek hüneri olanlara mutlaka 
tek başına solo yaptırıp, alkışlatırdı, 
hünerlerini göstermelerini isterdi. Bizim 
ülkemizde de ses solistlerinin bunu sıkça 
yapmaları lazım. Yeteneklerin onore 
edilmesi gerekir. Ama ses sanatçısı 
olmadığı halde, enstrümanla çok popüler 

olan bir örnek de var: Kerem Görsev. 
13-14 tane albüm yaptı ve cebinden çok 
para harcayarak yaptı. Caza katkılarından 
dolayı kutluyorum kendisini. 
Bir başka örnek de Hüsnü Şenlendirici… 
Ben bugüne kadar, özellikle yukarı 
tiz notalarda bu denli hakimiyeti 
olan,ya da bu kadar tiz ve kontrollu 
çalan bir klarnetçi dinlemedim. Artı, 
duygusu çok müthiş ve algısı da çok 
müthiş. Zannediyorum nota bilgisi çok 
olmayabilir, ama o kadar çok yeteneği var 
ki, pat diye sizin ne istediğinizi hissediyor 
ve çalabiliyor. Benim bir şarkımda 
çalmıştı. Albüme de bir şarkıyı daha 
çalmıştı. “leb demeden leblebiyi anlar” 
misali çok müthiş bir müzisyen. Ben, onun 
dünya çapında olduğuna inanıyorum. 
Nitekim Hüsnü, bazı yabancı gruplarla da 
çaldı. Ancak ben şunu bekliyorum bu tarz 
müzisyenlerden: Türk Sanat Müziği ile 
yoğrulmuş bir müzisyen Hüsnü. 



RÖPORTAJ
39

01   2012

Türkiye’de yaşadığı için, Halk Müziğinden 
de etkilenmiş. Ama o ve onun gibi çok 
yetenekli sanatçılar, biraz caz armonilerini 
ve melodik yapısını araştırıp, o tarafa da 
ağırlık verse, dünyanın en tanınmış bir – 
iki klarnetçisinden birisi olmaması için bir 
neden yok. Benim için hâlihazırda öyle. 
Ama bir de kendini dünyaya tanıtmak 
var; çünkü kendi başına (sadece Türk 
Müziğiyle) yapamayabilir. Fakat dünyanın 
beklediği tarzda, cazın bazı nüanslarını 
yapabilirse, bence dünya sanatçısı 
olacaktır. Cazda doğaçlama olduğu için 
ve Hüsnü de ona çok yatkın olduğu için, 
o tarafa da önem verirse, bu yeteneğiyle 
şansı çok fazla. 

-  Bu biraz da zevk alma meselesi değil mi? 
Belki de bundan hoşlanıyor. Özellikle sizin 
belirttiğiniz gibi, duygusu çok hassas ve 
güçlü bir sanatçı, duygularının isteğine 
uyup, yerel tarza odaklanınca, daha 
muhteşem performans sergiliyor olabilir 
mi?
Fatih Erkoç:  Tabii ki farklı bir yapıyı 
istemeyebilir, ondan hoşlanabilir. Ama 

bir örnek vereyim: bir rock gitarcısı var: 
Steve Way. Geçenlerde bir parçasını 
izledim. Burada duyabiliyorum ki, bir 
rock gitarcısı, dünyanın en iyi cazcıları 
kadar, cazın kurallarını biliyor ve o 
çaldığı parçadaki soloları, onu bildiğini 
ve çok güzel uyguladığını gösteriyor. Bu 
da parçasına çok büyük bir ilave değer 
katıyor. Bizim Türk Müziği ile uğraşan, 
bazen de Türk Müziği ile Batı Müziğini 
sentezlemeye çalışan icracılarımızda bu 
eksik maalesef. Yani, o kuralları öğrenmek 
lazım. Cazcı arkadaşlarımızın bildiği 
gibi. Örneğin İler Demirer, bazı zaman 
Tuna Ötenel, örneğin Kerem Görsev, 
daha birçok müzisyen sayabilirim. Bu 
arkadaşların, caz kurallarını, harmoni 
kurallarını bildiğini düşünüyorum. Yoksa 
bu kadar rahat çalamazlardı. Türk Müziği 
çalanların da, bunları öğrenmelerinin 
çok hoş olacağını düşünüyorum. Örneğin 
Hüsnü Şenlendirici’nin. Kolay iş değil, 
buna belki seneler lazım, çok tecrübe 
lazım, o konuda sıkı bir çalışma ve etüd 
lazım.

-  Başka müzisyenlerden bahsediyoruz 
ama, sizde de Allah vergisi, çok büyük 
bir yetenek var. Elinize aldığınız her 
enstrümanı, nefis bir ustalıkla ve duygu 
yüküyle çalıyorsunuz. 
Fatih Erkoç:  Ondaki yetenek bende olsa, 
ben daha çok dünya çapında bir sanatçı 
olma şansına sahip olurdum. Sadece, 
dediğiniz gibi böyle bir şeye mecbur 
hissetmeyebilir, istemeyebilir. Ama ben 
inanıyorum ki, izah ettiğim çalışmayı 
yaparsa, dünya çapında olan müzisyen 
çizgisini, daha yukarılara taşımış olur.  
Dünya caz müzisyenleri tarafından veya 
World music tarafından tanıyorlardır, 
eminim. Ben şuna inanıyorum: İstanbul’un 
veya Türkiye’nin en iyi klarnetçisi, 
gitarcısı, fotoğrafçısı, sporcusu olmayı 
değil, dünyanın en iyisi olmayı hedefleyin. 
Amaç bu olmalı. Benim, bu yaşta hala 
hedeflerim ve ümidim var. Bugüne kadar 
yaptığım çalışmalarda bunu yeteri kadar 
düşünmedim ki, ben hala dünya çapında 
bir sanatçı olduğumu düşünmüyorum.

“Ben şuna inanıyorum: İstanbul’un veya Türkiye’nin en iyi klarnetçisi,    

gitarcısı, fotoğrafçısı, sporcusu olmayı değil, dünyanın en iyisi olmayı   

hedefleyin. Amaç bu olmalı.”
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-  Bizim için öylesiniz hatta daha fazlası...
Fatih Erkoç:  Sağolun ama, dünya çapında 
olmak için onların da bunun farkında 
olması lazım.

-  Ama farkındalar. Birçok 
performansınızın, yurtdışında ses 
getirdiğini biliyoruz. Örneğin geçen 
sene New York’ da Lincoln Center’da çok 
güzel bir konser verdiniz. Orkestra da 
kendi Orkestranızdı ve dopdolu salonun 
yarısından fazlası Amerikalıydı ve ilgi çok 
yoğundu.
Fatih Erkoç:  Doğru ama işte, bir kerede 
olmaz. Senede 2-3 konser verebilmeli 
oralarda. Ben ve diğerlerinin, tek 
başına halledeceğimiz bir şey değil 
bu. Bazı arkadaşların, menajerlerin, 
organizatörlerin de olması lazım. 

-  Hangi takımı tutuyorsunuz?
Fatih Erkoç: Fenerbahçe. Ama koyu 
bir taraftar olamadım, çünkü futbola 
büyük merakım olmadı. Belki de iyi oldu, 
futbola harcayacağım zamanı müziğe 
harcayabiliyorum.

-  “Oynatmaya az kaldı” şarkınız, bir ara 
Beşiktaş tribünlerinde çok popülerdi. 
Bu yüzden sizi Beşiktaşlı sanıyorduk. 
Gerçekten spor karşılaşmalarına yakışan, 
fıkır fıkır bir parça.
Fatih Erkoç: Evet, öyleydi, ama bazı 
Avrupa kupası maçlarında oldukça 
küfürlü bir versiyonunu da icat edip 
kullanmışlar diye duymuştum!

-  Bunun gibi güzel parçalara örneğin 
İngilizce söz yazıp, uluslararası piyasaya 
girmek geliyor insanın aklına.
Fatih Erkoç:  Şimdi, benim 44 yıllık bir 
müzik geçmişim var. Bu kadar yıldan 
sonra, bir de aile yapısı ile de alakalı 
olarak, insanlarımız beni bir yere, daha 
ağır bir yere koyuyor. Bu nedenle öyle çok 
hızlı parçalarla kendimi ortaya koymak, 
sanki beni geriyor gibi.

-   Mesela “Yana Yana”  şarkınız. Çok iyi bir 
sportif müsabaka şarkısı olabilecek ritmi 
var.
Fatih Erkoç:  O çok güzel bir şarkıdır ve 
sözleri de öyle lay lay lom değildir. Böyle 

şeyler yapmak lazım belki. Mesela ben 
Stevie Wonder’ın büyük bir hayranıyım, o 
farkında değil ama öyle(!). Hala dünyanın 
en iyi şarkıcısı olduğu inancındayım. Onun 
onlarca albümü içinde birçok hızlı parçası 
da var. Ama hızlı parça olduğu halde o 
kadar güzel yorum yapabiliyor ki, anlamlı 
sözlerle de desteklenince, lay lay lom bir 
şarkı ile ilgisi kalmıyor. Öyle şarkıları 
Türkiye’de benim yapmam gerekiyor belki 
de.  Diğer taraftan, “Sex Bomb” yaptı Tom 
Jones o yaşta ve hit oldu. Ben şimdi böyle 
bir şarkı yapsam Türkiye’de topa tutarlar 
herhalde beni!

-  Balkan müziği?
Fatih Erkoç:  Aslında onlarla özdeşleşmek 
için pek bir çalışmam olmadı. Balkan 
müziği çok enteresan, aslında çalmayı çok 
isteyeceğim bir müzik. Ne zaman duysam, 
bayılarak dinlediğim bir müzik. Şöyle 15-
16 parçalık ud için bir projem var. Ud için 
yazdığım enstrümantal bir parça var. Adını 
“Kızçeler” koydum. Rumeli dizisinde öyle 
diyorlardı.. 

“Sex Bomb” yaptı Tom Jones o yaşta ve 

hit oldu. Ben şimdi böyle bir şarkı yapsam 

Türkiye’de topa tutarlar herhalde beni!”
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“Genç yeteneklere tavsiyem, benim 

yaptığımı yapmasınlar. Dünya çapında 

olmak gibi bir niyeti olan bir insanın, 

farklı tarzlarla uğraşıp, dünya çapında 

olma şansı yok.”

-  Şimdi, az önceki konu geliyor akla: 
Bu kadar geniş yelpazede yoğun çaba 
harcarken ve büyük keyif alıp verirken, 
mesela sadece caza odaklansanız, çok daha 
ileri çizgide, sizin vurgunuzla dünyanın 
en iyisi klasmanında eser verebileceğinizi 
düşündüğünüz oluyor mu?
Fatih Erkoç:   Aç gözlüyüm efendim 
açgözlüyüm! O kadar güzel şarkılar 
var ki her tarzdan, onları ben çalıp 
söylemezsem, gözüm açık giderim gibi 
geliyor.
Geçenlerde Kerem Görsev’le Antalya’da 
bir konserden sonra, albümlerimiz 
için imza verirken bir izleyicimiz dedi 
ki: ”Fatih Bey, siz hiç başka bir şey 
söylemeyin,size caz çok yakışıyor.” 
Bir başka konser sonrasında da bir 
seyirci, “Siz Türk Müziği söyleyin, başka 
şey söylemeyin” dedi. Dolayısıyla, 
ben özellikle yeni yetişen genç 
sanatçı adaylarına, gerektiği zaman 
bunu söylüyorum: Benim yaptığımı 
yapmasınlar, bir tarz üstünde gitsinler, 
yoksa dünya çapında olmak gibi bir niyeti 
olan bir insanın, farklı tarzlarla uğraşıp, 
dünya çapında olma şansı yok.

-  Ama bu bizim şansımız. Türkiye’de 
böyle bir sanatçıyı her yönüyle dinlemek.  

Enstrümanların hepsinde virtüöz, müzik 
tarzlarının çoğunda harika eserler veriyor, 
her konuda kaliteli ve ses getiren keyifli iş 
çıkarıyor. 
Fatih Erkoç: İyi de, ben kendi açımdan 
dünya çapında olmak istiyorum ama bu 
yaptığımdan dolayı, bu yaşıma kadar bu 
amaca ulaşamadım.

-  Bu da tartışılır bizce… Duyduğumuza 
göre, önemli klasik müzik ve caz 
kritikçilerinden Sn. Cüneyt Selmet, ki 
kendisi zamanında Amerika’ya gidiyor ve 
dünyanın en iyisi seçilen biriyle görüşüyor. 
“Öyle davulun her yerine vurulmaz” 
diyebilen bir adam. Cazla ilgili yayınladığı 
kitapta, sizden bahsediyor ve sizi dünyanın 
en iyi 3 tromboncusundan biri olarak 
yazıyor.
Fatih Erkoç:  Benim asıl çaldığım trombon 
ama ben bu payeyi hiçbir zaman hak 
etmedim. Belki beni onore etmek için, 
belki kamçılamak için yazdı. Ben onu hak 
ederdim; biraz önce dediğiniz gibi “sadece 
caz müziği” deseydim; şarkı söylemeyi 
bile bırakıp, sadece trombona konsantre 
olsaydım, burada yemin ederim onu hak 
ederdim… Ama böyle bir şey yapamazdım, 
çünkü yıllardır ben bu işlere bulaşmış 
durumdayım. Eskiden beri hep karşıma 

çıkan farklı nedenlerden dolayı, bazen 
de istemediğim koşullardan dolayı, farklı 
enstrümanları çalmak zorunda kaldım. 

-  Sesinizle yaptığınız icralarda da çok 
renklilik muhteşem. Mesela, Emmoğlu’ 
daki performansınız ile, bu işi yarım 
yamalak yapan birçok “sanatçı” ile dalga 
geçiyorsunuz. Muhteşem bir karmaydı. 
Youtube’da izlenme ve kayıt rekorları 
kırıyormuş.
Fatih Erkoç: Dokundurma diyelim… 
Dolayısıyla insanların hoşuna gidiyor, 
ve bizim caz konserimizden çok güzel 
duygularla ayrılıyorlar. Bu da bizi 
çok mutlu ediyor tabii. Buradan sizin 
aracılığınızla, bizim caz konserlerimizi 
izleyenlere teşekkür ediyorum. Hepimiz 
için dileğim, sağlıklı olalım, birlikte daha 
çok güzel şeyler gerçekleştirelim.

-  Bize çok değerli zamanınızı ayırarak, bu 
zevkli sohbeti gerçekleştirdiğiniz için çok 
teşekkür ediyoruz.

İletişim: Fahrettin Işıl,  Rota Teknik, Türkiye,  

Tel.: 0212 292 53 25, info@rotateknik.com.tr
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Bizi Takip Edin! 
Mobil araçlarınızda hidrolik, mekanik ve elektrikle 

tahrik ve kontrol edilecek ne varsa, Rexroth’un 
sunduğu komponentler, modüller ve sistemler 

ile tüm ihtiyaçlarınız karşılanır. Deneyimli ve 
uzman mühendislerimiz sizler için sürekli olarak 

yenilikçi, verimliliği yüksek ve standartlara 
ürünler ve sistemler geliştirirler. Üstelik dünyanın 
neresinde olursanız olun bu teknolojilerin tümüne 

birden sadece bir Rexroth uzmanlığı kadar uzak 
olursunuz.




