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İyi olan hep kazanır!

Akıllı hareket alanında lider Bosch Rexroth uzmanları, muhteşem 
teknolojilere sahip olmanın ötesinde tecrübeleri, sektörel ve teknoloji 
bilgileriyle tüm süreçleri takım olarak inceleyip, potansiyel iyileştirme 

alanlarını keşfediyor, verileri inceliyor ve en iyi seçenekleri öneriyorlar. 
Çözüme giden en iyi yol hakkında dikkatle düşünerek tüm projelerin, tüm 

çözümlerin tam potansiyeli yakaladığının garantisini veriyorlar.
Bosch Rexroth olarak odak noktamız her makinenin, her uygulamanın 

tahrik ve kontrolünü tasarlamak ve böylece tamamen doğru teknoloji ile 
müşterilerimize aradıkları sonuçları sunmaktır.

İşinizi şansa bırakmayıp doğru çözüm ortağı ile doğru hamleleri yapıp oyunu 
kazanmak artık sadece sizin elinizde! 



Değerli İş Ortaklarımız 

Dünyadaki gelişmelere baktığımızda 
sanayide enerjiye olan talep artışı, 
kaynakların gittikçe azalmasıyla 
birlikte karşımıza artan maliyetleri 
çıkarıyor. İşte bu nedenle, firmalar 
maliyet hedeflerine enerjiyi daha verimli 
kullanarak ve kaynakları koruyarak, 
operasyonel maliyetleri düşürerek 
ulaşabiliyorlar.  Bugünün teknolojileri 
bu soruna odaklanılarak geliştiriliyor. 
Enerji üretimi konusunda kalıcı çözümler 
üretilinceye kadar, var olan enerjinin 
geri kazanımı ve verimli kullanımı 
konularına odaklanmamız gerekiyor.  
Global ölçeklerde yarışa katılmak isteyen 
firmalar ise, geleceklerini güvence altına 
almak için hem güvenli ve hem de verimli 
üretim alanları yaratmak zorundalar. 
Bosch Rexroth olarak Türk sanayisinin iş 
ortağı olarak bizden beklenti ise bu yolda 
kendilerine sağlayacağımız destek.

Bu anlamda ürünlerimizin verimliliğini, 
performansını ve teknik özelliklerini 
geliştirmek için dünyada ve Türkiye’de 
durmaksızın yatırım yapıyoruz.  Her 
bir ürün ve çözümümüz, en az yerel bir 
sektörün gereksinimlerini karşılayacak 
şekilde tasarlanıyor ve geliştiriliyor.  
Globalleşmek için yerelleşmeye  
odaklanıyoruz. 

Bosch Rexroth Türkiye ise yerel 
kaynaklarla uygulama alanındaki Bosch 
Rexroth global uzmanlığını birleştiriyor. 
Bu temel sayesinde, 2013 yılına dönüp 
baktığımızda, belirsizliklerin yaşandığı 
bir sene olmasına karşın gerek merkezin 
gerekse bayilerimizin bir önceki yıla göre 
büyümeye devam ettiğini görüyoruz. 
Büyümemizi sürekli kılmak için değişimi 
destekleyen lokal projeler üretiyoruz. 
İlk olarak daha hızlı ve daha esnek bir 
organizasyon olma yolunda yeni servis 
ağımızı kurduk. İstanbul bölgesinde 
ANKATECH, Ankara bölgesinde MC 
Hidrolik ve Diyarbakır bölgesinde AKAD 
Hidrolik’in servis bayisi olarak faaliyete 
geçmesiyle müşterilerimizin servis 
taleplerine daha hızlı ve esnek bir şekilde 
cevap verebilir duruma geldik.

Bir sonraki adımda bayi satış zincirimize 
Ankara bölgesinde faaliyet göstermek 
üzere Hidropol Mühendislik’i kattık. 
Proje, imalat ve servis kaynaklı teknik 
bilgi birikimi ve mühendislik yetenekleri 
ile bu yeni bayimizin de Rexroth’un satış 
gücünü artıracağından eminiz. 

2014 yılını da yine bayilerimizle 
yapacağımız projelerle büyüme yılı olarak 
öngörüyoruz. Bu büyümeleri öngörerek 
merkez süreçlerimizi geliştirip, ekibimizi 
güçlendirmeye devam ediyoruz. 

Bursa fabrikamız bugün Almanya için 
yatırımların odak noktası. Bir önceki yıla 
göre hem üretim adetlerini hem de ciroyu 
artırmayı hedeflediğimiz bu fabrikada, 
2014 yılı içerisinde 1 milyonuncu pompayı 
teslim etmeyi öngörüyoruz. Bir diğer 
önemli konumuz ise seri üretimine 
başlanılan ürünlerdeki yerli ham madde 
ve yarı mamul oranlarını artırmak. Bu 
kapsamda yürüttüğümüz yerlileştirme 
projesi ile Bursa Rexroth fabrikasında 
yerlileştirme oranı  % 67 seviyesindedir. 
Hedefimiz bu rakamı % 90’a çekmek ve 
yerli sanayiciye desteğimizi artırmak!

Umarım bu konulara değineceğimiz 
dergimizin bu sayısından hem yararlanır 
hem de keyif alırsınız. 2014 hepimiz için 
daha verimli ve güvenli bir yıl olsun!

Saygı ve sevgilerimle,

Servet Akkaynak

Genel Müdür
Bosch Rexroth A.Ş.

01   2014 ÖNSÖZ
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Bosch Rexroth, şimdiye kadar 
merkezi olarak tek noktadan verdiği 
servis hizmetini hızlandırmak, stok 
miktarını artırmak ve en önemlisi daha 
fazla müşteriye ulaşarak taleplerini 
karşılayabilmek için servis ağını 
genişletiyor. Yeni bir uygulamaya geçen
Bosch Rexroth’un asıl hedefi,müşterilerine
en kaliteli hizmeti en hızlı şekilde sunmak.
Daha esnek bir organizasyona geçişle 
birlikte ortaya çıkan kapasite ile Bosch 
Rexroth, gelişen teknolojilere ve yeni 
ürünlere daha fazla yoğunlaşabilecek.  

Eylül 2012’de aday görüşmeleriyle 
başlayan süreç, Kasım 2013 tarihi 
itibariyle İstanbul bölgesinde Ankatech, 
Ankara bölgesinde MC Hidrolik ve 
Diyarbakır bölgesinde Akad Hidrolik’in 

servis bayisi olarak faaliyete geçmesiyle 
bir sonraki aşamaya geçti. Projenin 
gidişatına bağlı olarak 2015’te yeni servis 
bayilerinin kurulumunu içeren projenin 
ikinci ayağına geçilecek.

Bayilerin bölgesel olarak yerlerinin 
seçiminde çeşitli kriterler göz önünde 
bulunduruldu. Ankara, mobil hidrolik 
servis pazarının merkezi olarak kabul 
edilirken, Diyarbakır doğu bölgelerindeki 
müşterilere daha yakın olabilmek için 
seçildi. Ayrıca İstanbul, Marmara 
Bölgesi’ndeki ciddi servis hizmeti talebini 
karşılamak amacıyla belirlendi. 

Bu yeni servis bayiler, Bosch Rexroth’un 
Türkiye’nin 7 bölgesine yayılmış ana 
satış bayilerinden farklı olarak faaliyet 

gösterecekler. Tüm akreditasyonlara 
sahip olarak, her biri kendi bölgelerinde 
sadece tamir yedek parçası satışı yapacak 
ve tamir odaklı bir yapıya sahip olacak. 
Faaliyet alanları ise 260 cm3’e kadar olan 
eksenel pistonlu pompa ve motorların, 
dişli pompa ve motorların, paletli 
pompaların, Hägglunds Drive ürünleri 
hariç radyal pistonlu pompaların, mobil 
kontrol valf bloklarının tamiri ve testi ile 
saha servisi, devreye alma, teknik destek, 
eğitim ve yedek parça satışı şeklinde 
olacaktır. 

Müşterilerinin çözüm ortağı olmak ortak 
hedefiyle yola çıkan yeni servis bayilerine 
Bosch Rexroth olarak başarılar diliyoruz. 

Bosch Rexroth Servis 
Organizasyonunu Genişletiyor
Bosch Rexroth, yeni servis ağı ile birlikte daha hızlı ve daha esnek bir organizasyon olma 

yolunda değişime devam ediyor. 260 cm3’e kadar olan eksenel pistonlu pompa ve motorların, 

tamir hizmeti ve yedek parça satışları 3 yeni servis bayisi tarafından gerçekleştirilebilecek.

MC Hidrolik
MC Hidrolik Ankara bölgesindeki her 
türlü Rexroth hidrolik pompa ve motor 
bakımı, tamirinde ve yedek parça 
ihtiyaçlarında en hızlı şekilde cevap 
vermeyi hedefleyen bir firma olarak 
kurulmuştur. Kalite, güvenilirlik ve 
müşteri odaklılık üzerine kurulu çalışma 
prensibiyle MC HİDROLİK müşterilerinin 
çözüm ortağı olmayı hedeflemiştir.

Mehmet Çetinkaya -Yusuf Çetinkaya
( Firma Yöneticileri)

ANKATECH
ANKATECH,  İstanbul ve civar 
bölgelerindeki Rexroth markalı hidrolik 
pompa – motorları, valfleri ve hidrolik 
sistemleri için tamir ve bakım, saha 
servisi, teknik danışmanlık ve eğitim 
alanlarında hizmet verecektir. Altyapı, 
donanım ve test imkanları olarak Bosch 
Rexroth standartlarını birebir karşılayan 
ANKATECH,   Özellikle endüstriyel ve 
mobil hidrolikte Bosch Rexroth kalite ve 
standartlarından taviz vermeden orijinal 
olanın en ucuz, en kaliteli ve en güvenli 
olduğu prensibi ile müşterilerinin çözüm 
ortağı olmayı hedeflemektedir.

Burak Çoker – Kazım Koçoğlu 
( Firma Yöneticileri )

AKAD Hidrolik
AKAD HİDROLİK, satış sonrası hizmetler 
alanındaki tecrübelerine dayanarak, 
hidrolik pompa-motor tamir ve bakımı, 
yedek parça tedariği ve saha servisi 
alanlarında; Doğu Anadolu Bölgesi, 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve civar 
bölgelerde, hizmet verecektir. Profesyonel 
çalışma prensibimize Bosch Rexroth’un 
desteğini de katarak müşterilerin çözüm 
ortağı olmayı hedeflemekteyiz.

Çetin Avcı 
(Firma Yöneticisi)
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Hem proje, hem imalat, hem de servis kaynaklı teknik bilgi 
birikimi ve mühendislik yetenekleri ile 2006 yılından bu yana 
Ankara bölgesinde faaliyet gösteren Hidropol Mühendislik, tüm 
iş kollarında olmak üzere Rexroth ürün ve sistemlerinin satış, 
servis ve danışmanlık hizmetlerini verecektir.

Üç kişilik küçük bir kadro ile kurulan Hidropol Mühendislik, 
bugün Türkiye’nin yanı sıra, yurt dışı ofislerinde 250’ye yakın 
çalışanıyla sektöre hizmet veriyor. AR-GE’ye verdiği önemle 
tanınan Hidropol Mühendislik, hidrolik, elektrik-elektronik 
otomasyon projeleri, hidrolik silindir ve mekanik imalat 
dahil bir çok alanda faaliyet gösteriyor. Enerji Sektöründe; 
hidroelektrik santrallerin hidromekanik ve elektromekanik 
projelendirilmesi, sistem ve türbin üretimi, anahtar teslimi 
hidroelektrik santral imalatı, mevcut hidroelektrik santrallerin 
revizyon ve rehabilitasyonlarının yanı sıra anahtar teslimi spiral 
ve yatay kaynaklı çelik boru imalat fabrikası kurulumu da diğer 
faaliyetleri arasındadır. 

Hidropol Mühendislik, faaliyetlerine başladığı günden bu 
yana 200’e yakın sondaj makinesi ve 20’ye yakın HES firması 
için 150’nin üzerinde kapak kaldırma tertibatları ve hidrolik 
sistem imalatları gerçekleştirmiştir. Bunun yanı sıra mekatronik 
uygulamalar, çözgü makineleri, çeşitli boru fabrikaları için 
yapılan hidrolik sistemler, hidrolik pres imalatları ve tek 
elden komple çözümler sunabilmek için elektrik-otomasyon 
projeleri geliştirmiştir. Ayrıca firma Türkiye genelinde tüm 
hidroelektrik santral bileşenlerinin millileştirilmesi amacıyla 
yürütülen Tübitak MİLHES projesinde yer almaktadır. İlgili proje 
kapsamında imalatı yapılacak francis tipi türbin çarkının üretimi 
görevini gerçekleştirecek en kuvvetli aday olarak gözüküyor.

Hidropol Mühendislik olarak sektörün en kaliteli ürünlerini 
üreten Bosch Rexroth ile işbirliği yapmaktan büyük memnuniyet 
duyuyoruz. Bu işbirliğinden doğacak sinerjinin her iki firmaya ve 
sektöre büyük faydası olacaktır. 
Hidropol Mühendislik Genel Müdürü İsmail Cem Polat 

Bosch Rexroth’un Ankara’daki 
Yeni Bayisi Hidropol Mühendislik
Ürettiği lokal çözümlerle, dünyanın dört bir yanında edindiği tecrübe ve bilgi birikiminden 

yerel üreticilerin yararlanması için faaliyetlerini sürdüren Bosch Rexroth, Ankara’daki 

yeni bayisi Hidropol Mühendislik ile Türkiye’deki satış zincirine yeni bir halka daha ekledi. 

Böylelikle Rexroth ana bayi sayısı 13‘den 14’e yükselmiş oldu. 
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Bursa ekonomisinin büyümesine katkı sağlayan şirketleri 
onurlandırmak adına, 40 yıldır Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından verilen ve Ekonominin Oscar’ları olarak bilinen 
“Ekonomiye Değer Katanlar–2013” ödülleri, BTSO hizmet 
binasında gerçekleştirilen bir törenle sahiplerini buldu. “Gelir 
Vergisi”, “Kurumlar Vergisi”, “İhracat”, “Yatırım” ve “İnovasyon” 
kategorilerinde verilen ödüllerde, Bosch Rexroth yatırım 
kategorisinde, Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den sonra ikinci oldu. 
Bosch Rexroth’un ödüle layık görülmesinde 2012 yılında T.C. 
Ekonomi Bakanlığı’nca düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde, 
en fazla yatırım öngören şirketler arasında yer alması etkili oldu. 
Ödülü BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve BTSO Meclis Başkanı 
Remzi Topuk’un elinden alan Bosch Rexroth Genel Müdürü Servet 
Akkaynak “Bosch Rexroth olarak, Türkiye sanayisinin nabzını 
tutan şehirlerin başında gelen Bursa’ya yaptığımız yatırımları, 
bundan sonra da artırarak devam ettireceğiz” dedi. 

Bosch Rexroth’a 
Ekonominin Oscar’larından İkincilik Ödülü

p Soldan sağa: BTSO Meclis Başkanı Remzi Topuk, Bosch Rexroth 
Genel Müdürü Servet Akkaynak, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe

Bosch Rexroth, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bu sene 40.’sı düzenlenen 

“Ekonomiye Değer Katanlar-2013” ödüllerinde, en fazla yatırım öngören şirketler 

kategorisinde ikincilik ödülüne kayık görüldü. Ödülü, Bosch Rexroth Genel Müdürü Servet 

Akkaynak aldı. 

Bosch Rexroth’a Çevre Ödülü

Toplam 22 kuruluşun başvurduğu çevre ödüllerinde  Bosch 
Rexroth, tesislerinde çevre kirliliğini önlemek için sağladığı katkı, 
üretim süreçlerinde çevre dostu teknolojileri kullanması, çevre 
kirliliğinin önlenmesi konusunda en son teknolojileri takip etmesi, 
doğal kaynak tasarrufunda yaptığı çalışmalar ve mevcut Çevre 
Yönetim Planı ile uygulamakta olduğu Çevre Yönetim Sistemi 
nedeniyle “ Teşvik Ödülü ”nü almaya hak kazandı.
 
Bosch Rexroth ürünlerini güvenli, çevreye duyarlı tasarruflu 
olarak üreterek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 
“Türkiye’nin En Temiz Sanayi Kuruluşu” ödülünü almak için 
faaliyetlerini çevre koruma prensipleri çerçevesinde sürdürecektir.

p 2013 yılı Çevre Ödülleri Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar’ın da katıldığı törenle dağıtıldı. Bosch Rexroth adına ödülü, 
Kalite, İş Güvenliği ve Çevre Bölüm Müdürü Tülin Vergen aldı.

Kocaeli Sanayi Odası tarafından verilen “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri” kapsamında, 

Büyük Sanayi Kuruluşu alanındaki “Teşvik Ödülü”nün bu seneki sahibi Bosch Rexroth oldu. 

Bosch Rexroth bu ödüle, tesislerinde ve üretim süreçlerinde sürdürdüğü çevreci uygulamalar 

nedeniyle layık görüldü.
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Bosch Rexroth mühendisleri daha küçük bir motordan daha 
büyük güce ulaşmayı başardılar. Hägglunds CBM doğrudan 
tahrikli hidrolik motor bir önceki versiyonuna kıyasla sadece 
yarı ağırlığında ve daha küçük boyutlarda olmasına rağmen, 
%50 daha fazla torkla çalışmaktadır. Dünyanın en iyi tork ağırlık 
oranına sahip bu motor sayesinde daha küçük, daha hafif ve basit 
uygulamalar elde etmek artık mümkün. Tamamen müşterilerden 
gelen talepler doğrultusunda geliştirilen bu motor özellikle 
rüzgar enerjisi üretimi gibi yüksek torklu işlerde kullanılabilir. 
Hägglunds CBM motorunun devreye alınması ve tamiri de 
kolaydır. Özet olarak; günümüz pazar ihtiyaçlarının karşılayacak 
şekilde Bosch Rexroth mühendisleri tarafından geliştirilmiştir. 
www.boschrexroth.com/cbm 

Gücü Hägglunds CBM’e hapsettik

Takım tezgahları üreticileri rekabette bir adım öne geçebilmek için 
ihtiyaçlarına özel yazılım fonksiyonlarına ihtiyaç duyuyor. Bunun için de 
yazılım mühendisliği çalışmaları artıyor.  Bosch Rexroth da PLC ve IT otomasyon 
sistemleri arasındaki boşluğu kapatacak Açık Kaynak Mühendisliğini (Open 
Core Engineering – OCE) geliştirerek yazılım mühendisliğindeki sınırları 
ortadan kaldırıyor. Üretici firmalara, özellikle HLL-tabanlı uygulamaları 
programlarken IndraMotion MLC ve IndraLogic XLC sistemlerinin kaynağına 
erişim esnekliği sağlıyor. Sonuç olarak; kontrol programından bağımsız olarak 
gerçek zamanlı uygulamalara özel kontrol fonksiyonları işleme alınabilir. 
Kullanıcılar ayrıca yüksek düzeyli dil kullanarak kendi yazılım fonksiyonlarını 
yazabilirler. Daha sonra gerçek zamanlı uygulamalar olarak çalıştırılabilirler. 
PC ve akıllı cihazlar gibi harici birimlerde ise gerçek zamanlı olmadan da 
çalıştırılabilirler.  Kaynak programlara genişletilmiş erişim gerektiren yenilikçi 
fonksiyonlar bile makine üreticileri tarafından gerçekleştirilebilir. Uygulamada 
kullanılan bilgiler de aynı zamanda korunur. 
www.boschrexroth.com/OCE

Özgür Bırakan 
Akıllı Çözümler: OCE

Bosch Rexroth tarafından tasarlanmış olan Fit4Filter mobil uygulaması sayesinde kullanıcılar 
hidrolik ünitelerine uygun filtreyi istedikleri zaman istedikleri yerde seçebiliyorlar. 
Uygulamada filtre elemanlarıyla ilgili binlerce detayın yanı sıra çeşitli kullanım alanlarına 
yönelik birçok bilgiye de ulaşabilirsiniz. İngilizce ve Almanca olarak kullanabileceğiniz bu 
uygulama sayesinde artık tüm filtre uzmanlığı cebinizde!
www.boschrexroth-us.com/filter

Fit4Filter: Mobil Filtre Uzmanlığı 
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Bosch Rexroth Bursa fabrikası global yapı içinde, Avrupa 
pazarına hitap eden fabrikalar arasında yer alıyor. Rexroth 
eksenel pistonlu pompa ve motor ana ürün gruplarından birine 
yönelik Avrupa pazarının yüzde 100 ihtiyacı, Rexroth Bursa 
fabrikasındaki üretim ile karşılanıyor. Avrupa pazarına ilave 
olarak; Çin’den ABD’ye Japonya’dan Brezilya’ya kadar çok geniş 
bir coğrafyada olmak üzere toplamda 8 ülkeye ihracat yapılıyor. 
Faaliyetlerine başladığı günden beri Bosch Rexroth Bursa 
fabrikasının üretim adetleri artmaya devam ediyor. 2012 yılında 
500 bininci, 2013 Kasım ayında 750 bininci pompanın üretildiği 
fabrikada Aralık 2014’de 1 milyonuncu pompanın üretilmesi 
planlanıyor. Fabrika ürün gamına her sene yeni ürünler ekliyor. 
Bu şekilde artan ürün çeşitliliği ve üretim miktarlarıyla,  firma 
globalde kilit rol oynayarak önemini giderek arttırıyor.

Yeni Ürünler ve Projeler
2013 yılında A4/A10 bağlantı plakası ve A2F piston projeleri 
başarı ile tamamlandı. 2012 yılında proje başlangıcı gerçekleşen, 
2013 yılı başında ise seri üretimine başlanılan A2 piston 
ürününün A2F pompalarında kullanılan tüm tipleri Bursa’da 
üretiliyor.  Dişli grubu projesi olan, TU-S 8000 üretimi 
12/2012’de başlamış olup artan adetler ile devam ediyor. 

Ocak 2014 itibari ile yeni bir ürün grubu olan A6 motorunu ürün 
portföyüne eklenecek. A6 motor projesi kapsamında, 2014 
başında A6 motor seri montaj üretimine, Ağustos ayı itibari ile 
de alt parçaları olan silindir, tahrik mili, kontrol lensi ve piston 
üretimlerine başlanacak. A6 transfer projesi ile Türkiye’nin 
ve Avrupa’nın A6 motor ürün grubunun ebatlarından birinin 
ihtiyaçlarının karşılanması planlanıyor. 

“Local for Local” proje kapsamında ilk defa SX14 Blok ürünü, 
2014 yılında Hidromek’e doğrudan sevk edilecek ve böylece yerli 
müşterilere yerli ürünler üretilecek. 

Yerlileştirme projesi ile seri üretimine başlanılan her bir ürün 
için, yerli ham madde ve yerli yarı mamul tedarik oranlarının, 
yan sanayiler ile beraber yürütülen projeler ile arttırılması 
sağlanıyor. Bugüne kadar Bursa Rexroth fabrikasında satın alma 
hacmi % 67 yerlileştirilmiştir. Hedef bu rakamı %90 seviyelerine 
çekmek. 

Bu kapsamda tamamı yurtdışından ithal edilen A4/A10 bağlantı 
plakası döküm ham maddesinin ve A2 Piston ham maddesinin 
yerlileştirme çalışmaları devam ediyor. A6 projesi sayesinde, 
montaj hattının %100 Türk yapımı olması ile makine alanında 
da önemli bir yerlileştirme gerçekleştirilmiş olacak. Proje 
çalışanlarının, Almanya’daki ana fabrikalarında aldıkları 
eğitimler sayesinde uzmanlaşmış yerel mühendis ve çalışan 
kadrosu oluşturuluyor. Bununla beraber üretim teknolojilerini, 
ürün Know-How’ nu Türkiye’ye aktarıyor ve fabrika bünyesinde 
bulundurulan Ar-Ge ve üretim mühendisleri ile bu teknolojiler 
geliştiriliyor. 

Sadece komponent tedarik eden değil, alanında uzmanlaşan, 
teknoloji üreten geliştiren bir fabrika olmaya önem veren Bosch 
Rexroth Bursa, 2014 ve 2015 yılında gerçekleşecek olan Ar-Ge 
projeleri için TEYDEB destekleme programına başvurmaya 
hazırlanıyor. Başvurunun kabul edilmesi durumunda projelerin 
Tübitak ile beraber yürütülmesi hedefleniyor. 

Bosch Rexroth Bursa fabrikasının hedeflerinden biri de 
rekabetçi üretim maliyetlerini, Bosch yalın üretim sistemi olan 
BPS aktiviteleriyle her zaman daha iyi seviyeye getirmektir. 
Bu kapsamda sürekli iyileştirme ve yalın üretim gibi geliştirici 
çalışmalar yürütülmektedir.  Üretim alanlarında ve paketleme ve 
sevkiyat alanlarında gerçekleştirilen iyileştirmeler sonucunda 
üretim alanı içerisinde toplamda 825 m2 boş alan kazanılmış ve 
kullanım alanı %2 oranında iyileştirilmiştir.

Rexroth markalı 1 milyonuncu 
pompa yolda 
Pompa üretimi açısından Rexroth dünyasında üçüncü sırada yer alan Bosch Rexroth Bursa 

fabrikasının 2014 hedefi 1 milyonuncu pompanın teslimatıyla bir önceki yıla göre hem üretim 

adetlerini hem de ciroyu artırmak. 
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Önemli misafirler Bursa fabrika ziyaretinde 
Bursa Valisi Sayın Münir Karaloğlu ve Bursa Nilüfer Kaymakamı 
Sayın Mustafa Kılıç, Bosch Türkiye Genel Müdürü Steven 
Young’ın, Bosch Rexroth Türkiye Genel Müdürü Servet 
Akkaynak’ın ve Bosch Grubu Hükümet ve Dış İlişkiler Direktörü 
Yasin Akdere’nin katılımları ile Bosch Rexroth Bursa fabrikasına 
ziyaret gerçekleştirmişlerdir. Fabrika aktiviteleri ve sonraki 
yıllar için planların paylaşıldığı sunumun ardından fabrika turu 
ile üretilen ürünler, üretim teknolojileri, yerlileştirme oranı ile 
yerlileştirme faaliyetleri, AR-GE çalışmaları ve geleceğe yönelik 
projeler ile ilgili bilgi aldılar.

BOSİAD 250 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi
Bosch Rexroth Bursa fabrikası olarak BOSİAD (Bursa Organize 
Sanayi Bölgesi Sanayiciler ve İş Adamları Derneği) tarafından 
açıklanan Bursa’nın 250 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 27. 
sırada, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 326. 
sırada yer almaktadır. Bosch Rexroth, önceki yıllarda da olduğu 
gibi geçen seneye kıyasla 30 basamak çıkarak sürekli yükselmeye 
devam ediyor. 

Sosyal Yaşam 
Tabii ki fabrikadaki faaliyetler yeni projeler ve yatırımlar ile 
sınırlanmıyor. Çalışan memnuniyetine ve fabrikada gerçekleşen 
sosyal aktivitelere ayrıca önem veriliyor.  Fabrika çalışanlarının 
aileleri ile birlikte zaman geçirebilecekleri,  çocuklara yönelik 
oyunlar oynayıp aktivitelere katılabilecekleri 23 Nisan Çocuk 
Bayramı etkinliği düzenlendi. Ayrıca yine çalışanlar ve 
ailelerinden oluşan toplam 1500 kişinin katıldığı Aile Günü 
etkinliği gerçekleştirildi. Çalışanlar ile daha açık ve yapıcı 
dialoglar kurmaya, çalışma şartlarını ve çalışan verimliliğini 
arttırmaya yönelik potansiyel iyileştirmelerin tanımlamasının 
amaçlandığı “Çalışan Memnuniyeti Anketi”, 2013 yılında % 92 
gibi yüksek bir çalışan katılım oranı ile tamamlandı.  

Bursa Rexroth Fabrikası
Bursa fabrikası, Bosch Rexroth’un mobil uygulamalar 
iş kolunun altında faaliyet göstermektedir. 2012 
yılı sonuna kadar 111 milyon avroluk yatırımın 
gerçekleştirildiği fabrikada ekskavatör ve asfalt dökme 
makinesi gibi iş makinelerinin, forklift gibi taşıma ve 
istifleme makinelerinin, traktör gibi orman ve tarım 
iş makinelerinin ve tır gibi karayolu yük taşıtlarının 
hidrolik sistemlerinde yer alan eksenel pistonlu pompa 
ve motorları, kontrol valf gruplarını ve şanzımanları 
üretilmektedir. 

Dünyadaki tüm Rexroth lokasyonları içerisinde tek çatı 
altındaki en büyük üretim alanına sahip olan fabrika 
2007 yılında Bursa’da eksenel pistonlu pompa A10’un 
üretimine başlamıştır.
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Üniversite öğrencilerinin kariyer gelişimine destek vermeyi 
ilke edinen Bosch tarafından, Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen 
“5 Dakika Staj” uygulaması öğrenciler tarafından büyük ilgiyle 
karşılandı. Üniversite öğrencilerinin Bosch Türkiye Facebook 
sayfası üzerinden Bosch’ta diledikleri yönetici ile 5 dakika 
boyunca görüşerek, merak ettikleri konular hakkında bilgi 
edinmesi amaçlayan programda, ilk haftada 500’ün üzerinde 
öğrenci ile görüşüldü. Yoğun ilgi nedeniyle, süresi bir hafta daha 
uzatılan program sonucu, yaklaşık 1000’in üzerinde öğrenci, 
Bosch’ta çalışmanın nasıl bir tecrübe olduğu hakkında bilgi 
edindi.

5 Dakika Staj Programı Yurt Dışından da Talep Gördü
Türkiye’de eğitim gören üniversite öğrencilerinin yanı sıra, 
yurt dışından, özellikle de Almanya ve Avusturya’da okuyan 
üniversitelilerden de büyük ilgi gören programa, ağırlıklı olarak 
mühendislik fakültelerinde okuyan gençler katılarak, Ar-Ge 
faaliyetleri ile ilgili sorular sordular.

5 Dakika Staj Programının Sosyal Medya Yansımaları da Büyük 
Oldu
Bosch Türkiye Facebook sayfasında hayata geçen “5 Dakika Staj” 
uygulaması ile milyonlarca kullanıcıya ulaşıldı; 10.000 hayran 
Facebook sayfasının yeni bir üyesi oldu.  Bosch Türkiye’nin şu 
an için aktif olmadığı Twitter kanalı üzerinden ise 20.000’i aşkın 
kullanıcıya erişen uygulama sonucunda Bosch’a gelen  aktif staj 
başvuruları yüzde 600 arttı.

3 Kişi Bosch’ta Uzun Dönemli Staj Yapacak
4 Kasım – 15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen “5 
Dakika Staj” programına katılan yaklaşık 1000 üniversite 
öğrencisi arasından, kura ile seçilecek 3 kişi Bosch Türkiye’de 
uzun dönemli staj yapma şansınasahip olacak. Staj yapacak 
öğrencilerin duyurusu Bosch Türkiye’nin Facebook  sayfası 
üzerinden yapılacak.

Bosch’ta 5 Dakika Staj
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İletişim: Yurtseven Bolatlı,  Bosch Rexroth, Türkiye,  

Tel.: 0262 676 00 37, yurtseven.bolatlı@boschrexroth.com.tr

Gıda endüstrisinin ihtiyaç duyduğu yüksek hijyen standartları 
çoğu zaman zorlayıcı olabilir ama zorlayıcı olduğu kadar 
belirleyici olan bu standartlar alüminyum profilli versiyonuna ek 
olarak paslanmaz çelik versiyonu da bulunan VariFlow S serisi 
konveyör sistemlerini dünyanın farklı noktalarındaki birçok 
farklı firma için tercih sebebi yapan unsurlardır. VarioFlow S 
serisi için geçerli olan bir başka gerçek ise benzer konveyör 
sistemlerine oranla daha iyi seviyelerdeki fiyat-performans 
oranıdır. Paketleme sektörü özelinde kuru ortamlarda tercih 
edilen aluminyum profilli versiyon ekonomik bir çözüm 
sunarken, serinin paslanmaz çelik versiyonu özellikle gıda 
sektörüne özel olarak geliştirilmiştir.

Hızlıca montajı yapılabilen, kolay temizlenebilir ve minimum 
bakım gereksinimli VarioFlow S serisi sayesinde ürünler 
neredeyse kapalı sayılabilecek düz, statik sürtünmeli veya 
ihtiyaca göre şeçilebilecek farklı özelliklerdeki zincir yüzeyinde 
güvenli bir şekilde taşınırken hat boyunca yer alan açık profiller 
temizleme işlemini kolaylaştırır. Zincir yüzeyinin yapısı ufak 
boyutlardaki ürünlerin bile sorunsuz bir şekilde taşınmasına 
olanak verir. Bununla beraber optimum sayıda tahrik elemanı ile 
donatılan uzatılmış kesitler ve patent korumalı yenilikçi dönüş 

teknolojisi sistemin etkili bir maliyete sahip olmasına katkıda 
bulunur.

Serinin 80, 100, 160, 240 ve 320 mm genişliğindeki zincir 
komponetleri farklı uygulama tipleri için kapsamlı çözüm 
yaratmayı mümkün hale getirirken yanal kılavuz raylar ve ek 
ürünleri uygulama farklılıklarında istenen performansı sağlar. 
Başka konveyör sistemlerinin yetersiz kalabileceği en zorlu hat 
tasarımlarına bile uyumlu hale getirilebilen VarioFlow S ile saha 
şartlarında ortaya çıkabilecek adaptasyon ihtiyaçları da zincir 
ve benzeri birkaç komponentin değişimi ile kolay ve hızlıca 
karşılanabilir. VarioFlow S serisinin tercih edildiği uygulamanın 
yatay veya dikey taşıma içermesi hiçbir sorun teşkil etmez; 
uygulama ve hat tasarımı tam olarak neyi gerektiriyorsa optimum 
çözüm garanti altındadır.

Tasarımın erken aşamalarında kullanılabilecek yazılım ile elde 
edilebilecek tüm teknik detaylar sistem planlamasına imkan 
verirken hesaplama programı ihtiyaç duyulan mühendislik 
hesapları için hızlı ve kolay bir çözüm sunar.

VarioFlow S

Gıda ve Paketleme Sektörü için 
Konveyör Sistemleri 
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t Hidrolik şema HTA 
(geçiş modu)

Takviye Hidrostatik Çekiş (HTA) olarak adlandırılan bu sistem, 
sektörün hemen her dilimindeki araçlarına uygulanabilmekle 
beraber, zorlu arazi koşullarında dahi normal yol koşullarındaki 
çekiş kabiliyetini sağlayabilmektedir. Bu sayede zaman 
kavramının oldukça değerli olduğu ticari araçlar için zor yol 
koşullarında ve ağır mevsim şartlarında gerekli yol tutuşu 
sağlayamamaktan doğan yolda kalmaya bağlı zaman ve iş gücü 
kayıplarını ortadan kaldırmaktadır.

Tüm tekerleklerden tahrik (AWD) sistemi, yumuşak zeminde 
çalışmak zorunda olan ya da kışın yokuş inip çıkması gereken 
ticari araçlar için oldukça avantajlıdır. Hidrostatik bir 
yedek sürücü olan Takviye Hidrostatik Çekiş (HTA) ise, tüm 
tekerleklerden tahrik yöntemine alternatif olacak şekilde enerji 
verimliliği sağlar. HTA, tüm tekerleklerden tahrik sistemi ile 
kıyaslandığında sistemin yükünü 400 kilo civarında düşürerek, 
taşıma kapasitesini artırır ve yakıt tüketimini azaltır.  

Takviye Hidrostatik Çekiş 
Bosch Rexroth, ticari araçlar zorlu arazi koşullarındaki sürüş kalitesini arttırmak için 

tamamen hidrolik ekipmanlardan oluşan bir takviye hidrostatik tahrik sistemi geliştirdi. 



TEKNOLOJİ
15

01   2014

Tüm Tekerleklerden Tahrik Sistemi (All Wheel Drive - AWD)

Tüm tekerleklerden tahrik sistemi olarak adlandırılan bu 
sistem, dört tekerden çekiş sistemi (Four Wheel Drive – 4WD) 
ile işlevsel açıdan benzerlik taşımakta iken teknik açıdan 
farklılıklar göstermektedir. Bilindiği üzere araçlar, ya ön aks 
üzerinden (önden çekiş) ya da arka aks üzerinden (arkadan 
itmeli) tahrik edilirken, 4WD sisteminde yolun koşullarına 
ve ihtiyaca bağlı olarak ön ve arka aks üzerinde bulunan 4 
tekerlek aynı anda ve aynı güç oranlarında tahrik edilir. Başka 
bir ifadeyle aracın motor gücü 4 tekere birden iletilmektedir. 
AWD sistemi ise aslında bir çeşit iki tekerden tahrik sistemi 
olup, aracın zorlandığı durumlarda tahrik edilen aksta 
kaybedilen gücün belirli bir kısmını, elektronik bir sistem 
vasıtasıyla diğer aksa iletebilir. AWD sistemi, tüm tekerlekler 
aynı güç oranında tahrik edilemediğinden ve tekerleklerin 
birbirinden bağımsız ve farklı oranlarda tahriklenmesinden 
dolayı 4WD kategorisinde yer almaz.

HTA Sistemi: Nötr Modu (inaktif )
Normal sürüş sırasında ek çekiş gücü gerekli olmadığından; 
HTA için standart ayar nötr modudur. Bunun için değişken 
deplasmanlı eksenel pistonlu A4VG pompa sıfır deplasman 
değerine ayarlanır. Sadece Radyal Pistonlu MCR10-R motorun 
yağlanması için pompa düşük seviyede yağ akışı sağlar. Hidrolik 
motorların pistonları, kam ile temas kurmadan açılır ve herhangi 
bir hareket halinde bulunmazlar.

Tekerleklerde yer alan motorlara, özellikle frenleme esnasında 
termal dengeyi sağlamak için yıkama valfi ve çek valf entegre 
edilmiştir. Bu uygulama hidrolik motorun borulama ihtiyacının 
3 hat ile gerçekleşmesini sağlamaktadır. Ön aks üzerindeki hat 
kayıplarının en aza indirgenmesi sayesinde isteğe bağlı, mekanik 
dört çeker tahrik sistemi ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde 
yakıt tasarrufu sağladığı görülür.

HTA Sisteminin Özellikleri:
• Hemen hemen tüm ticari araç tiplerinde ilave çekiş için 
kullanılabilen yardımcı hidrostatik tahrik sistemidir.
• Çoğunlukla asfalt yollarda seyreden ancak arazide de güçlü 
çekişe ihtiyaç duyan ticari araçlar için oldukça uygundur.
• Zamanında teslimat güvenilirliği ve daha yüksek verimlilik için 
zor arazi koşullarında güvenli taşıma sağlar.
• Düşük hızlarda sürekli ve daha iyi bir manevra kabiliyeti için 
sabit yavaş hız moduna sahiptir.
• Ön akstan daha fazla çekiş gücü sağlanır.
• Tüm tekerleklerden tahrik sistemiyle kıyaslandığında, yakıt 
tüketimini azaltma, yük taşıma kapasitesini arttırma, yaklaşık 
400 kilogramlık yük tasarrufu ve daha ekonomik bir kullanım 
sağlar.

HTA Sistemi: Çekiş Modu (aktif )
HTA sistemi gösterge panelindeki bir anahtar vasıtasıyla 
çalıştırılır. Bu işlem araç yüklü halde seyrederken bile yapılabilir. 
HTA sistemini aktifleştirmek için, valf bloğunun içindeki 
bobinlere bir akım gönderilir, böylece MCR10-R radyal pistonlu 
motorun hidrolik basıncı kontrol edilerek, pistonlar devreye 
alınır ve kam ile temas eder. Aynı zamanda A4VG eksenel pistonlu 
pompanın deplasman verme plakası hareket ettirilerek debi 
değiştirilir; böylece MCR10-R radyal pistonlu pompa için gerekli 
olan debi elde edilir. Bu geçiş, araç dururken ya da saatte yaklaşık 
30 km hızla hareket ederken yapılabilir.

Sabit-yavaş hız modunda HTA manevra kabiliyetini geliştirir; 
yavaş araç hızlarında kullanılabilecek ek çalışma vitesi sağlar. 
Bu hidrolik sistemde (mekanik şanzıman kullanımda değilken) 
aracı ileri ya da geri hareket ettiren, tekerlek göbeğinde bulunan 
iki hidrolik motor vardır. HTA sistemi mevcut araç düzeninde 
herhangi büyük bir değişikliğe sebep olmadan araca monte 
edilebilir. Şase tasarımını, manevra kabiliyetini ve dönüş 
yarıçapını etkilememekle beraber tüm tekerleklerden tahrik 
(AWD) yöntemiyle kıyaslığında çeşitli avantajlar sağlar. Takviye 
hidrostatik çekiş(HTA) çözüm sistemi, bir eksenel pistonlu 
değişken pompa, bir valf bloğu, bir elektronik kontrollü yağ 
soğutucu, bir hidrolik tank ve aksa monte edilmiş radyal pistonlu 
hidrolik motorlardan oluşur. Tüm devre elemanları, yıllarca 
ağır koşullarda kullanılmış ve kendini kanıtlamış Rexroth mobil 
ürünlerinden oluşmaktadır.

Hidrolik Tasarım
Tekerlek göbeğinde yer alan iki hidrolik motor, ihtiyaç 
duyulduğunda araçtaki herhangi bir aksın çekiş gücünü arttırır. 
Normal yol koşullarında, sürtünme kayıplarını azaltmak ve yakıt 
tasarrufu sağlamak için motorlar nötr konumda çalıştırılır. Zorlu 
arazi koşullarında ve aracın yüklü olduğu zor arazi koşullarında, 
sürücü mod seçme anahtarını kullanarak, HTA sisteminin 
sağladığı çekiş modunu etkin hale getirebilir. HTA sistemi çekiş 
modundayken, takriben 50 kW civarında güç sağlar ve teker 
başına 6000 Nm’ye varan ilave tork sağlar.
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Müşteri Avantajları – Standart Araçlarla Karşılaştırma
• Ön aks üzerindeki takviye tahrik motorlarının her iki yöne (ileri-
geri) sağladığı ekstra çekiş gücü 
• Araç üstünde herhangi bir aks üzerine uygulanabilme 
• Geliştirilmiş güvenli sürüş yeteneği ve zor arazi şartlarında daha 
iyi bir denge 
• Daha az zaman kaybı sayesinde zamanında teslimat
• Sabit yavaş hız ve rahat manevra gerektiren operasyonlar için 
sabit yavaş hız modunda hidrolik sürüş
• Düşük bakım ihtiyacı

Müşteri avantajları – Standart Tüm Tekerleklerden Tahrik 
Sistemi ile Karşılaştırma
• Yakıt tasarrufu ve iyileştirilmiş yük kapasitesi sayesinde yüksek 
verimlilik
• Araç ağırlığının azalması ile net yükte yaklaşık 400 kg’lık azalma
• Sürüş sırasında otomatik olarak hıza bağlı devreye girme (ayrıca 
manuel olarak da devreye girebilme)
• Üstün manevra kabiliyeti ve çeviklik

• Araç üzerindeki konumlandırma esnekliği sayesinde araç 
tasarımında (yükseklik, sürücü kabini, dingil mesafesi, dingil 
konumu) kısıtlamalardan kurtulma
• Sabit yavaş hızlarda çalışabilmesi ve rahat manevra için sabit-
yavaş hız modunda hidrolik sürüş
• Düşük bakım ihtiyacı

Müşteri avantajları – Sistem ortağı olarak Bosch Rexroth 
• Çözüm ortağı olarak yüksek düzeyde uzmanlık ve Otomotiv 
bilgisi
• Ticari bir aracın sistem optimizasyonu konusunda güçlü destek
• ISO 26262 uyarınca işlevsel güvenlik gerekliliklerinin yerine 
getirilmesi
• Zorlu arazi uygulamalarında test edilmiş sistem bileşenleri 
• Yedek parçaların uzun vadede bulunabilmesi
• Dünya çapında servis ağı Bosch Rexroth tarafından geliştirme 
aşaması başarıyla tamamlanan HTA sistemi, ilgilenen üreticilerin 
araçlarında kullanılmaya hazırdır.

Uygulamalar
HTA sistemi akslı tüm tekerleklerden tahrik sistemi 
uygulamasının pahalı olacağı araç tiplerine, etkili bir ilave 
çekiş gücü kazandırmak amacıyla uygulanabilir. Bu tip araçlar 
çoğunlukla normal yol koşulları altında çalışan ancak nadiren 
de olsa zorlu arazi şartlarında yüksek çekiş gücüne ihtiyaç 
duyabilen araçlardır. Bu araçlara traktörler, çekme araçları, 
damperli kamyonlar, itfaiye araçları, beton karıştırıcıları ve 
pompaları,  tankerler, silo kamyonları ve tomruk taşıyıcılar 
örnek gösterilebilir.

Devre Elemanları
A4VG Değişken Deplasmanlı Pompa – 
Kapalı Devre Tipi  

Eğik Disk Prensipli Değişken 
Deplasmanlı Eksenel Pistonlu Pompa
40 Serisi
Büyüklükler: 45, 65, 85, 110, 145, 175
Katalog No: RD 92004
Nominal Basınç: 450 bar
Maksimum Basınç: 500 bar

MCR10-R  Radyal Pistonlu Motor 
Tip: Radyal Pistonlu Motor
Büyüklükler: 780, 860, 940, 1120, 1250, 
1340
Katalog No: RD 15207
Nominal Basınç: 400 bar
Maksimum Basınç: 420 bar
AGEV5 Manifold
Parça No: AGEV5-33677-AA

Debi: 330 litre/dakika
Katalog No: Hazırlık aşamasında
Nominal Basınç: 400 bar
Maksimum Basınç: 420 bar
                                            
RC Elektronik Kontrol Ünitesi 
Tip: Bosch Elektronik Kontrol Ünitesi
Versiyon: RC12-10/30 
 Katalog No: RD 95204

TMP Yağ Tankı
İsim: TMP
Tip: Plastik
Nominal Büyüklük: 8 Litre
Katalog No: RD 95721

İletişim: Şener Kantürer,  Bosch Rexroth, Türkiye,  

Tel.: 0262 676 00 25, sener.kanturer@boschrexroth.com.tr
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 Uzun mesafeler ve yükseklikleri aşmak için doğru teçhizatla 
inşaat projelerini ve mimari hayalleri gerçekleştirecek ürünlerin 
hareket ettirilmesi için piyasada birçok mobil ve sabit beton 
pompası vardır. Bu hareket için hidrolik oldukça önemlidir. 

Akışkanlığı az olan malzemenin borularda hareketi için 400 
bara kadar çıkan basınç gereklidir. Bu basıncı elde etmek için 
Rexroth’un sağlam hidrolik komponentleri her hava ve ortam 
koşulunda kullanılabilir. 

Beton Pompalarındaki 
Rexroth İmzası
40 yılı aşkın bir süredir, Rexroth beton pompalarının hidrolik sistemlerinin tedarikçisi olarak 

büyük inşaat projelerinin iş ortağı oldu.

Fonksiyonları 
Eksenel pistonlu pompa hidrolik akışkanı hazneden 
çeker ve kontrol bloğu aracılığı ile tahrik silindirlerine 
doğru hareket ettirir. Tandem pompası geriye hareket 
eder, bölgesel vakum oluşturur ve betonu emer. Bu 
esnada da diğer silindir emilen betonu dağıtır. Silindir 
vuruşu bittiğinde tersine döner ve bu süreç tekrarlanır. 
Transfer borusu ise silindirlerin doğru sıralamayla 
doldurulup boşaltılmasını sağlar. 

Bina sayısındaki 
artış ve Münih’teki 

Olimpiyat Parkı 
gibi projeler ilk 
mobil, kamyon 

üstü pompaların 
kullanımını 
tetikledi. 

Frankfurt’taki 
televizyon kulesinin 

inşaatı sırasında 
beton, 295 m 

yüksekliğindeki 
kulenin en uç 

noktasına kadar 
200 barlık 

hidrolik basınç 
ile yükseklere 
pompalandı.

1,5 km’ye uzanan 
uzun mesafe beton 

pompalama

Dubai’deki ünlü 
Burj Khalifa 

binasının dikilmesi 
sırasında 601 

metreye ulaşarak 
dünya rekoru. 

400 bar basınçla 
pompalanan gri 

kütlenin mesafeyi 
kat etmesi yarım 

saatten uzun sürdü. 

Dünya’nın en 
yüksek mobil 

beton pompası 
(Zoomlion), 101 
metre yüksekliğe 

ulaşarak Guinness 
Dünya Rekorunu 

kırdı. 

Rexroth Hidrolik ile Beton Pompalarındaki Kilometre Taşları

Silindirdeki beton 
bölmesi

Ana kontrol bloğu
Tahrik silindirindeki 

akışkan bölümü
S-şekilli transfer 
borusu ile Hazne

Eksenel pistonlu pompa 

İletişim: Pars Kaplangı,  Bosch Rexroth, Türkiye,  

Tel.: 0262 676 00 23, pars.kaplangi@boschrexroth.com.tr
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Beton Parke Taşı Makineleri 
Artık Daha Verimli
Bosch Rexroth olarak Mustafa Yontar A.Ş. ile birlikte verimli üretim için çalışıyoruz. Uzun 

yıllardır çözüm ortağı olarak çalıştığımız firmanın yeni model beton parke taşı makinesinin 

hidrolik ünitesinde Sytronix yani değişken hızlı pompa tahrik sistemini kullanarak, güç 

tüketimini standart elektrik motoru kullanılan üniteye oranla %45 oranında azalttık.  

Dünyada enerji kaynaklarının gittikçe azalması ve buna 
bağlı olarak enerji maliyetlerinin artışından dolayı hidrolik 
sistemlerde de enerji verimliliği büyük bir önem kazanmıştır. 
Rexroth Sytronix değişken hızlı pompa tahrik ve kontrol 
sistemleri de enerji verimliliğini artırmaya yönelik tasarlanmış 
sistemlerden biridir. Sytronix pompa, kontrolör ve motorlardan 
oluşan kapsamlı bir sistemin yanı sıra çevrim karakteristiğine 
ve yapılandırmasına dayanan bir yazılımdan oluşur. Değişken 
hızlı pompa tahrik sistemleri birçok farklı uygulamada enerji 
tüketimini yüzde 30 ile 80 arasında düşürür.

Yarım asırlık geçmişiyle inşaat makineleri üretiminde Türkiye’nin 
sektördeki en köklü kuruluşlarından biri olan Mustafa 

Yontar İnşaat Makinaları ve Kalıp San. Tic. A.Ş. değişik tip ve 
kapasitelerde tam otomatik veya elle kumandalı beton parke taşı 
makineleri, her çeşit beton parke taşı, briket, asmolen bordür 
kalıpları üretimini gerçekleştirmektedir. 

Yaptıkları tüm projelerde kalite ve güvene çok önem verdiklerini 
belirten firmanın genel müdürü Mustafa Yontar, özel işler 
yaptıkları için ürettikleri makinelerde yenilikçi teknoloji 
kullanmaya özen gösterdiklerini, bunun için de her zaman 
Rexroth gibi sektöründe lider olan teknoloji firmaları ile 
çalıştıklarını ifade ediyor.

t Mustafa Yontar A.Ş. beton parke 
taşı makinesi
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Yüksek enerji verimliliğine sahip değişken hızlı pompa tahrik 
sistemlerinin beton parke taşı makinelerinde kullanılması ile 
birlikte; beton parke taşı üreticilerine enerji sarfiyatı, çevrim hızı, 
gürültü, bakım kolaylılığı ve kontrol performansı konularında 
avantajlar sağlanmakta ve bu sağlanan faydalar da makine 
satışlarında gittikçe artan bir etkiye sahip olmaktadır. 

Mustafa Yontar A.Ş’a ait yeni model beton parke taşı makinesinin 
hidrolik ünitesinde Sytronix değişken hızlı pompa tahrik 
sisteminde 2 adet A10VZO28’lik pompa kullanılmış; bu pompalar 
MSK 101E servo motorlar ile tahrik edilmiştir. Değişken 
çalışma basınçları ve değişken hızlarda son derece verimli ve 
enerji kaybı olmadan hidrolik güç iletimi başarılı bir şekilde 
sağlanmıştır. Sistem basıncı, pompa basınç hattına bağlı HM20 
Rexroth basınç sensörü ile ölçülmektedir. Kontrol ise, kontroller 
kısmındaki yazılım ile yapılmaktadır. Sistem, oldukça yüksek 
çalışma dinamiklerine sahiptir. Sistem yazılımı, kapalı çevrim 
basınç  ve debi kontrolünü içermektedir. Debi kontrolünden 
basınç kontrolüne geçiş veya tam tersi durumun kontrolü 
otomatik olarak yazılım tarafında yapılmaktadır. Kontrol kısmı, 
debi kontrolünden basınç kontrolüne geçiş esnasında meydana 
gelebilecek basınç şoklarını engelleyebilmek için optimize 
edilmektedir.

Basınç kontrolü yapılırken, basınç set değeri ile sistemde 
basınç sensörü tarafından ölçülen gerçek basınç bilgisi 
karşılaştırılmaktadır. Kontrol hatası özel PID kontrol sayesinde 
işlenmektedir. Basınç kontrolünün çıkış düzeltme sinyali servo 
motorun tahrik hızını kontrol etmektedir.

Değişken hızlı pompa tahrik sistemi sayesinde sadece sistemin 
ihtiyaç duyduğu anda gerekli olan debi ve basınç sağlanmaktadır. 
Servo motor iş yapmadığı sürece tamamen durdurulabilir; 
dinamik yapısından ötürü hızlı bir cevap zamanına sahiptir.

Bunun dışında yeni değişken hızlı pompa tahrik sistemli ünite ile 
pompanın devrini kontrol etmek mümkün olduğundan dolayı, 
sistemdeki akışın basıncını, hacmini ve akış yönünü enerji 
kaybı olmadan kontrol edebilmek mümkündür. Ayrıca yeni 
ünitede sistemin enerjiye ihtiyacı varsa, servo motor enerjiyi 
sisteme sürücü üzerinden verir, yani pompa olarak çalışır. 
Sistemden enerji geldiği zaman (mesela silindiri durdurmaya 
veya yavaşlatmaya çalıştığımızda) servo motor enerjiyi tekrar 
sürücüye geri verebilir, yani bu sefer de jeneratör-motor olarak 
çalışır. Bu şekilde enerjinin geri kazanımı, depolanması ve 
elektrik enerjisine dönüştürülebilmesi mümkündür.

Beton parke taşı makinesini kullanan son müşteriden aldığımız 
geri bildirime göre hidrolik sistemin güç tüketimi, bir önceki 
versiyonda standart elektrik motoru kullandığımız üniteye 
oranla %45 oranında azalmıştır. Değişken hızlı pompa tahrik 
sistemi ile %80’lere varan oranlarda azalabilen güç tüketimi; 
bu ünitede çoğunlukla tam debi ile çalışmamız dolayısıyla %45 
oranında gerçekleşmiştir. Ayrıca değişken hızlı pompa tahrik 
sistemli ünite, ortalama 28 saniye olan 8 cm’lik parke taşının 
basma süresini 20 saniyenin altına düşürerek oldukça başarılı bir 
performans sergilemiştir.

Prototip üretimin sene içinde devreye alınmasından sonra 
Mustafa Yontar A.Ş. tarafından ürün portföyüne katılan KPM 
6036 değişken hızlı pompa tahrik sistemi ünitesi böylelikle seri 
üretime başlamıştır.

İletişim: Çınar Ersanlı,  Bosch Rexroth, Türkiye,  

Tel.: 0262 676 00 50, cinar.ersanli@boschrexroth.com.tr
p Sytronix_ FcP 5000

p HM20



Geri dönüşüm 
için güvenilir performans

Son yıllarda, hammadde fiyatları ve enerji maliyetleri arz ve 
talebin dengesizliği nedeniyle önemli ölçüde artmıştır. Bu 
durumda mevcut kaynakların daha verimli şekilde kullanılması, 
israfın engellenmesi ve hammaddenin yeniden kullanabilmesi 
gerekmektedir. Bu sebeple geri dönüşüm teknolojisi giderek 
daha önemli hale gelmeye başlamıştır. Geri dönüşüm, yeniden 
değerlendirilme imkanı olan atıkların çeşitli fiziksel ve/veya
kimyasal işlemlerden geçirilerek ikincil hammaddeye 
dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesidir. 

Endüstrinin her alanında geri dönüşümün önemi giderek 
artmaktadır. Bu durum endüstrinin metal, kâğıt, lastik ve çöp geri 
dönüşümü gibi farklı alanlarındaki gelişimi teşvik etmektedir. 
Buna bağlı olarak da hurda makasları, hurda presleri ve 
parçalayıcılara (shredder) olan talep artmaktadır. Bu makinelerin 
giderek daha hızlı ve daha iyi enerji verimliliği ile çalışması 
gerekliliğini ortaya koymaktadır. Verimliliğin geliştirilmesinin 
devamına olan ihtiyaç ve bu teknolojinin performansı hidrolik 
sistemlerin sunduğu güçlü ve çekici çözümlerdir. Hareket 
ettirme, kesme, sıkıştırma ve kaldırma gibi ihtiyaçların 
idaresi için kesme kuvvetinin avantajlarının ve hidroliklerin 
esnekliklerinin kullanıldığı metal geri dönüşümünde birçok 
uygulama mevcuttur.
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Hurda Presleri
Piyasada birçok hidrolik ürün bulunmaktadır ve bunların her 
biri performans, kalite ve işlevsellik açısından bir diğerinden 
farklıdır. Bu teknolojinin bir parçası, hurdaları olabildiğince 
küçük hacimlere sıkıştıran ve tek bir blok haline getiren hurda 
presidir. 

Hurdayı olabildiğince düzgün bir şekilde sıkıştırmak için, hurda 
yanlardan, her bir uçtan ve üstten preslenir. Preslendikten 
sonra, kapı açılır ve sıkıştırılmış hurda dışarı itilir. Genellikle 
dört hidrolik silindir ekseni kullanılmaktadır. Toplam çevrim 
zamanını azaltmak için bu makineler genellikle bir ‘kafes’ ile 
donatılmışlardır. Malzemelerin sıkıştırılması sırasında, bir vinç 
‘kafesi’ bir sonraki hurda ile doldurur. Bir sonraki çevrimin 
başında, daha önceden hazırlanmış olan hurdalar basitçe prese 
itilir. Kafes aynı zamanda presin optimum seviyede hurda ile 
doldurulduğundan emin olmak için bir ölçü aleti olarak da görev 
yapmaktadır. Bu sürecin kullanılmasıyla, taşıma, depolama ve 
atım işlemleri kolaylaştırılmış ve daha verimli hale getirilmiş olur.

Hurda Makasları
Bir diğer seçenek ise hurda makasıdır. Burada hurda ilk olarak 
bir hurda presinde sıkıştırılır, buna karşın bir blok haline 
getirilmektense, malzeme küçük adımlar halinde bir uç itici 
tarafından itilir ve küçük parçalara kesilir. Kesme sürecinin 
olabildiğince verimli olabilmesi için, hurda direk olarak kesicinin 
bıçağında önceden sıkıştırılır ve bir  baskı plakası silindiri ile 
sıkıca tutulur. Hurdanın eşit parçalara sahip küçük parçalara 
kesilmesi ile geri dönüşüm sürecine uygun hale getirilir.
Sağlamlık, güvenilirlik, kısa çevrim zamanlarına ve yüksek 
güçlere olan ihtiyaç; hurda makaslarında  hidrolik kullanılması 

gerektiği anlamına gelir. Hidrolik sistem, hurda makasının 
genel verimliliğinin kilit noktasıdır ve performanstaki farklılığı 
oluşturan yine hidroliktir.

Parçalayıcı (Shredder) Sistemleri
Hidrolik sistemler verimliliği, üretkenliği ve güvenliği geliştiren 
parçalama teknolojisinde de kullanılır.  Parçalayıcılar, 
sıkıştırılmış veya preslenmiş malzemeleri yüksek tork ve düşük 
hız ile daha küçük parçalara ayırarak, daha hafif ve küçük 
boyutlarda malzemelere dönüşmesine yardımcı olurlar. Aynı 
zamanda, geri dönüşüm süreci hattının daha aşağılarında, daha 
etkin küçük parçalara ayrılan hurda malzemelerinin daha verimli 
sıralanması ve ayrıştırılmasına olanak tanırlar. Parçalayıcılar 
kullanarak geri dönüşüm hattındaki diğer makine ve 
ekipmanların kapasitesi artırılabilir ve bu da besleme hatlarının 
kısalmasına, yakıttan ve emisyondan tasarruf edilmesini sağlar.

Bosch Rexroth zorlu şartlar altında konu güvenilir performans 
sunmak olduğunda, doğru hareketi, gücü, kontrolü ve işlevi, 
teknoloji ve konumdan bağımsız olarak sunar. Çok çeşitli 
uygulamalar için esnek sistem çözümleri, nerede olursanız olun 
performansınızı ve üretiminizi en iyi seviyeye getirebilmenize 
katkı sağlar. 

Global bilgi ve hizmet ağı ile alışılmışın çok ötesinde yerel bir 
destek sunan Bosch Rexroth’un deneyimli mühendisleri sadece 
kendi çözümleri değil, sizin uygulama alanlarınızda da uzmandır.  
Kendi yerel servis personeliyle, sistem çözümleriyle komple 
ilgilenebilecek kapasitesi vardır ve böylece siz kendi uzmanlık 
alanınıza odaklanabilirsiniz.

t Bosch Rexroth çeşitli
uygulamalar için sunduğu geri dönüşüm 
çözümleriyle performansınızı ve 
üretiminizi optimum seviyeye getirir.
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Çözümlerimiz 
Verimli balyalama ve sert malzemelerin kesiminde, güç ve 
hassaslık esastır. Bosch Rexroth ile kuvvetli ve güvenilir güç 
ile her gün işlenen çok sayıda farklı malzemeye adaptasyonu 
kolaylaştıran mükemmel kontrol bir arada sunulur. Bunlar, 
üretilen işin hacmini artırmanızı ve üretiminizi en iyi seviyeye 
getirmenizi sağlayan avantajlardır.

Bosch Rexroth sayesinde işlerin yolunda gitmesi kolaydır. İster 
sökme ezme, ister besleme parçalama olsun, teknolojiden veya 
çevre koşullarından bağımsız olarak sizin ihtiyacınıza uygun bir 
Rexroth çözümü vardır. Yavaş veya hızlı, ileri geri fark etmez. 
Performansınızı en iyi seviyeye getirecek güçlü ve esnek sistem 
çözümlerle ihtiyacınıza uygun hale getirilmiş güvenilir sonuçlar 
alırsınız.

Döndürme ve bükme, süreçler olması gerektiği şekilde devam 
eder. Durmasını istediğinizde durur. İşlemlerin sağlam ve 
güvenilir olması, en ağır yüklerin altında bile sağlam duran ve 
çok yönlü çözümlerimiz tarafından sağlanır. Yük ne olursa olsun, 
işlemlerinizin istediğiniz yönde ilerlemesini ve hassasiyetle 
kontrol edilmesini sağlarız.

Hurda makineleri ve balya presleri 
• Mükemmel kontrol edilebilirlik
• İhtiyaç duyduğunuz zamanda ihtiyaç duyduğunuz kadar güç
• Kesim esnasında şok yük koruması
• Geniş akışlarda hızlı ve şoksuz geçiş

Beslemeli sarmalar
• Yüksek tork olmadan düşük hızlarda çalışma kapasitesi
• Çeşitli hız ve yönler için basit kontroller
• Yüksek kontrol edilebilirlik
• Değirmene sorunsuz ve güvenli bir besleme hızı
 
Beslemeli konveyör 
• Bir duruş sonrasında, tam yüklü bir konveyörün bile hızlı bir 
şekilde harekete geçip çalışmasını sağlayan yüksek başlatma 
torku ve uzun ömürlü tasarım
• Sürekli hız kontrolü, parçalayıcı beslemesinin optimizasyonu
• Yüksek kontrol edilebilirlik, anlık duruş imkanı

Parçalayıcılar 
• Sürekli şok yüklerine ve hız kesme koşullarına yerleşik dayanma 
kabiliyeti
• En ağır ortamlarda bile sınırsız sayıda duruşa, başlangıca ve geri 
dönüşe dayanma
• Aşırı yük koruması, makinenizin ve bileşenlerinin korunması, 
dolayısıyla çalışmama suresinin azalması ve makinenin kullanım 
suresinin artması

Parçalayıcılar 
• %100 yük paylaşım özelliği ve yüksek başlatma torku sayesinde 
yük koşulları ne olursa olsun sindirme tamburunun çalışmaya 
devam etmesi
• İhtiyaç duyulduğunda üstün güvenilirlik ve kontrol edilebilirlik
• Yer ve ağırlık tasarruflu çözüm

Otoklavlar 
• Sürme kilidi tamburu yükleme ve boşaltma döngüleri sırasında 
yerinde tutması için kilitlemek için otoklavın belirli ve dengeli 
bir pozisyonda durdurulabilmesini sağlayan yüksek kontrol 
edilebilirlik
• %100 yük paylaşımı ve yüksek başlatma torku sayesinde 
otoklavın yük koşulları ne olursa olsun çalışması devam eder
• Yer ve ağırlık tasarrufu sağlayan çözümler

İletişim: Bülent Bostan,  Bosch Rexroth, Türkiye,  

Tel.: 0262 676 00 13, bulent.bostan@boschrexroth.com.tr
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STL Makine tarafından üretilen makine sayesinde Bursa Rexroth 
fabrikasında imal edilen hidromotor ve pompalarda kullanılacak 
pistonlarda, doğru segmanın doğru yönde, istenen kısma 
çakılması tam otomatik olarak gerçekleştirildi. Rexroth ürünleri 
kullanılan bu makinede, verdiği ürün ve satış sonrası hizmetinin 
ötesinde teknolojilere ve çözümlere hâkimiyeti nedeniyle 
mühendislik desteği için Hidropar Bursa tercih edildi. 

Bosch Rexroth’un Almanya ULM fabrikasında segman çakma 
işlemini yapan 3 farklı makinenin en sorunsuz yönleri alınarak 
tasarlanan bu makine, planlandığı sürede seri imalata verildi. 
Tasarlanan bu makine ile çevrim süresi beklentisi düşürülerek 
verimli çalışma gerçekleştirilebiliyor. Sistemi daha da 
hızlandırmak için makinenin 6 eksen robot ve segman besleme 
vibratör yollarında iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu 
iyileştirmeler sonucunda Almanya’daki makinelerin kapasitesini 
yakalayacak çevrim zamanları gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, 
proje standart imalat robotlarla yapılan yükleme boşaltma 
yerine işe özel yükleme boşaltma yöntemleri ve segman besleme 
yönteminin geliştirilmesi ile daha da geliştirilebilir. Bundan 
sonraki iyileştirme çalışmalarında yine Bosch Rexroth iş 
ortaklarının uyumlu çalışmaları sayesinde benzer iyileştirmeler 
devam edecektir. 

Çalışma Mekanizması: 
Segman takılacak piston tipi ve segmanların kontrolünü yapacak 
kamera programı IPC ekranından WinStudio (Rexroth SCADA) 
aracılığı ile hazırlanmış reçeteden seçilir. Pistonların beslemesini 
yapan konveyör üzerinden, 6 serbestlik özelliğine sahip robot 
aracılığı ile döner tabla 1. istasyona önce yön kontrolü yapılarak 
yükleme yapılır. 2. istasyonda büyüklük tip ve yön kontrolü 
yapılmış segmanların çakma işlemi gerçekleştirildikten sonra 
3. istasyonda segman çakma işleminin kontrolü yapılır. 4. 
istasyonda yapılan kontrollerin neticesine göre 6 serbestlikli 
robot ile bitmiş ürün, numune ya da red bölümüne bırakılır.  
Tüm işlemlerde PLC (Programlanabilir Lojik Kontrolör), kamera 
(malzeme doğrulama, malzeme yön pozisyon doğrulama), 
servo motor (pozisyon kontrol), IPC (endüstriyel bilgisayar), 
SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), Sercos 3 
(Ethernet tabanlı haberleşme protokolu), Pnömatik valf adası 
Sercos 3 arayüzlü, ve optik sensör çözümleri (Laser, IR, Fiber) 
teknolojileri kullanılmıştır. 

Yapılan işlemlerin tamamı SCADA ekranından takip edilebilir. IPC 
üzerindeki 2. LAN portundan da fabrika ERP sistemine, çalışan 
operatör, ürün tipi ve arıza duruş gibi talep edilen tüm bilgiler 
aktarılabilir. 

İş Birliği ile Daha Verimli 
Daha Güvenli Üretim 
Bosch Rexroth Bursa bölge bayisi Hidropar Bursa Ltd. Şti. ile Bursa Rexroth fabrikasının yerel 

tedarikçilerinden STL Makine Klinik Şirketi iş birliği yaptılar. Bursa Rexroth fabrikasındaki 

hidromotor ve hidrolik pompa üretiminde verimliliğin ve iş güvenliğin artırılması amacıyla 

piston segmanlarını çakma işlemini otomatikleştiren Segman Çakma Makinesini geliştirdiler.

İletişim: Ersoy Karaçar,  Hidropar Bursa Ltd. Şti., Türkiye,  

Tel.: 0224 441 55 11, ersoy.karacar@hidroparbursa.com.tr
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Son yıllarda büyük bir ivme kazanan inşaat sektörü, modern iş 
yerleri ve konutlar,  yeni ve genişletilmiş yolların yanı sıra hızlı 
trenler ve metro hatlarının gelişimini de hızlandırmaktadır. 
Ulaştırma alanında özellikle raylı sistem yatırımlarının arttığı 
günümüzde Marmaray, bu projelerin en büyüğü olarak öne 
çıkmaktadır. 

Proje, Avrupa yakasında bulunan Halkalı ile Asya yakasında 
bulunan Gebze ilçelerini kesintisiz, modern ve yüksek kapasiteli 
bir banliyö demiryolu sistemiyle bağlayacak olan İstanbul’daki 
banliyö demiryolu sisteminin iyileştirilmesine dayanmaktadır.
İstanbul Boğazının her iki yakasındaki demiryolu hatları, 
İstanbul Boğazı’nın altından geçecek olan bir demiryolu tünel 
bağlantısı ile birbirine bağlanacaktır.

Proje şu anda dünyadaki en büyük ulaşım altyapı projelerinden 
birisidir. İyileştirilmiş ve yeni demiryolu sisteminin tamamı, 
yaklaşık 76 km uzunluğunda olacaktır. Ana yapılar ve sistemler, 
batırma tüp tünel, delme tüneller, aç-kapa tüneller, hemzemin 
yapılar, üç yeni yeraltı istasyonu, 37 yerüstü istasyonu (yenileme 
ve iyileştirme), işletim kontrol merkezi, sahalar, atölyeler, bakım 
tesisleri, yerüstüne inşa edilecek olan yeni bir üçüncü hat dahil 
olmak üzere, mevcut hatların iyileştirilmesi, tamamen yeni 
elektrikli ve mekanik sistemler ve temin edilecek olan modern 
demiryolu araçlarını kapsayacaktır.

Marmaray Projesinin en kritik öğelerinden biri Bosch Rexroth 
ana bayisi Rota Teknik A.Ş. Japon TAISEI ve ANEL firmasının 
ortak olarak geliştirdiği “Havalandırma ve Duman Kontrol 
Sistemi”dir. 

Sistemin kurulum amacı: 
- Yolcu ve personel için konfor sağlaması,
- Ekipmanlarda yoğuşmanın engellenmesi,
- Trenlerin oluşturduğu sıcaklığın ortamdan uzaklaştırılması,
- Trenlerin oluşturduğu basıncın (piston etkisinin) yönetilmesi,
- Yangın esnasında oluşan dumanın kontrol edilmesi ve 
uzaklaştırılmasıdır.

Tünel içinde hızla giderken, treni basit olarak bir şırınga ve 
içindeki pistona benzetebiliriz. Tren tünelde ilerlerken ön 
taraftaki havayı sıkıştırır, arka tarafta ise vakum oluşturur. 
Geliştirilen elektropnömatik kontrol sistemi normal koşullarda 
trenlerin sefer sırasında yarattıkları piston etkisi ile oluşan sıcak 
havanın ortamdan uzaklaştırılmasını, taze ve temiz havanın tünel 
içine çekilmesi için havalandırma şaftları damper kapaklarının 
açıklığının kontrol edilmesini ve trenin arkasında oluşan vakum 
etkisinin giderilmesini sağlar. 

Trenlerin program dışı durdurulması durumunda ise tünel 
havalandırma fanları, trenin piston etkisi ile oluşturduğu 
havalandırmayı sağlayacak şekilde çalıştırılmaktadır. Bunu 
sağlamak için istasyon çevresindeki fanların bir kısmı taze hava 
üfleme modunda bir kısmı da egzoz atışı modunda çalışacak 
şekilde programlanmıştır.

Tünel ve istasyonlarda yangın, raydan çıkma, yanıcı maddelerin 
saçılması gibi tehlikeli durumlar oluştuğunda ise tüm 
havalandırma sistemi acil durumun oluştuğu bölgeye temiz hava 
vererek, zararlı gazları ve  dumanı uzaklaştıracaktır. Bu şekilde 
insanların güvenli tahliyesi ve itfaiyenin müdahalesi için sıcaklık 
kontrol altına alınmış olacaktır.

Marmaray Projesinde 
Rota Teknik İmzası 
Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak 

geliştirdiği “Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi” başarıyla 

devreye alındı.
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İletişim: Can Şahin,  Rota Teknik A.Ş., Türkiye,  

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

Sistem Elemanları
Marmaray Pnömatik Damper Kontrol Sistemi Kompresör Odaları, 
Hava Hazırlama Üniteleri, Elektro-Pnömatik Kontrol Panoları ve 
Damper Aktuatörleri olmak üzere 4 ana gruptan oluşmaktadır.

Bu projede tünelle bağlantılı 3 adet istasyon ve 3 adet 
havalandırma binası bulunmakta ve her istasyon/havalandırma 
dairesinde, en az 2 adet kompresör, 2 adet filtreleme ve hava 
kurutma hattı, 2 adet hava tankı bulunmaktadır.

Üretimi Rota Teknik tarafından yapılan Elektropnömatik Kontol 
Panosu sayısı pnömatik ve elektrik olmak üzere 44 adettir. 
Bu panoların içerisinde kullanılan ve 150’ye yakın damper 
aktuatörünü kontrol eden elektropnömatik valfler, binlerce 
fittings ve yüzlerce metre hortum ile her pano öncesinde 
yerleştirilen şartlandırıcı ünitelerinde kullanılan ağır seri filtre, 
regülator ve yağlayıcılar da yine malzeme seçiminde tercih edilen 
Rexroth kalitesiyle çalışmasını güvenle sürdürmektedir. 

Basınçlandırılmış hava, bakır boru hatları vasıtasıyla 
kullanılacağı bölgedeki şartlandırıcı gruplarına iletilir ve PLC  
vasıtasıyla – acil durumlarda manuel olarak-  Elektro-Pnömatik 
Pano üzerinden istenen kontrol sağlanmış olur. 

Sistemdeki tüm pnömatik valfler Rota Teknik tarafından ISO 
5599-1 standardında ve Rexroth Marka seçilerek kullanılmıştır. 
Kullanılan tüm malzemeler işlevselliğinin yanı sıra, bakım/arıza 
zamanlarını düşürecek özellikte seçilmiş veya bunu sağlayacak 
şekilde sisteme montajları gerçekleştirilmiştir.

Sistemin Çalışma Prensibi
İstasyon ve havalandırma binalarında bulunan damper grupları 
tamamen bir jaluzi prensibiyle dilimlerin hareketini sağlayan 
pnömatik aktuatörler vasıtasıyla tam açık veya tam kapalı 
pozisyonda çalışabilmektedir.

Sistemin çalışması, başta belirtilen çalışma şartlarının tüm 
kombinasyonlarını  merkezi otomatik kumanda sistemi 
vasıtasıyla elektropnömatik kumanda panoları üzerinden 
sağlanmaktadır.

Sistemde kullanılan tüm Rexroth valflerin boyutları ve 
bakır boru çapı hesapları, konsept dizayndan farklı olarak 
damperlerin açılma sürelerini ve basınç düşümlerini minimum 
seviyeye çekecek şekilde –saha şartları da gözetilerek-  yeniden 
hesaplanmıştır. Kompresör dairesi ve damper grupları 
arasındaki mesafelerin uzak olması ve aynı grup damperlerin 
farklı lokasyonlarda olması gibi yerleşim sorunları, saha 
şartlarının yeniden ele alınması ile Rota Teknik mühendislik 
ekibinin yaklaşık 3 aylık bir mühendislik ve tasarım çalışması 
sonucu son haline getirilmiş, yapılan devreye alma çalışmaları ve 
testler sonucunda tüm sistem istenen hızlarda ve en düşük basınç 
düşümleriyle çalışarak başarıyla devreye alınmıştır.
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Hassas Hidrolik Eksen 
Senkronizasyonu HNC100–3X
Hassas pozisyonlama söz konusu olduğunda, çoğunlukla akla bir servo motor uygulaması 

gelir. Fakat büyük kuvvetlere ihtiyaç duyulduğunda hidrolik sistemler daha ekonomik ve 

efektif çözümler elde etmemize olanak sağlar. HNC100-3X, zorlu hidrolik uygulamalarda 

kontrolör olarak devreye girer. 
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İletişim: Beklan Canbulat,  Hidropar İzmir, Türkiye,  

Tel.: 0232 472 23 80, beklan@izmirhidropar.com

Bir projenin olgunlaşma adımlarını göz önüne aldığımızda, 
başarılı bir mühendislik çalışması sonucunda hidrolik sistemlerle 
ilgili devre şeması oluşturulur ve bu devre şemasına uygun 
bir şekilde hidrolik ünite imalatı yapılır. Projeye hayat veren 
kontrolün iyi yapılamaması durumunda, bu aşamaya kadar atılan 
her adımın mükemmel olması hiç bir anlam taşımayacaktır. İşte 
tam bu noktada Rexroth’un hidrolik bilgi birikimi ile geliştirdiği, 
15 seneden fazla bir süre zorlu hidrolik uygulamalarda kendini 
kanıtlamış bir kontrolör olan HNC100-3X devreye girer.

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

Rexroth tarafından geliştirilen hidrolik eksen kontrolörü, tek bir 
birim içerisinde 4 hidrolik eksen kontrolü yapabilir.  4 Eksen ayrı 
ayrı programlanabildiği gibi istenilen tüm kombinasyonlarda 
senkron hareket ettirme olanağı da vardır. Gerçek bir hidrolik 
eksen senkronizasyonu sağlayan HNC100-3X, eksen başına 
0,5 ms’ lik bir tarama süresiyle, önemli ölçüde geliştirilmiş bir 
denetleyici performansı sunmaktadır. Mekanik ve hidrolik 
projeye bağlı olarak 0,1 mm hassasiyetle pozisyonlama yapmak 
mümkündür. 

Açık ve kapalı çevrim kontrol özelliklerinin yanında, hidrolik 
eksen kontrolü için tasarlanmış parametrik yapı sayesinde en iyi 
performansı elde etmemize yardımcı olur. 

WinPED yazılımıyla HNC100 kolay bir şekilde programlanabilir. 
Seri haberleşme portu veya opsiyon olarak sunulan Ethernet 
portu sayesinde cihaz ile PC arasındaki haberleşme kolaylıkla 
sağlanır. 

Hidrolik eksen kontrolünde kontrolör ne kadar önemliyse, 
hidrolik proje ve kullanılacak ürünler de o kadar önemlidir. 
HNC100-3X kontrolör birçok valf sürgüsünde başarılı sonuçlar 
vermesine rağmen dinamik bir hidrolik sistem tasarımı gerektirir. 
Bir çok uygulamada hidrolik akümülatörlerin kullanılması 
özellikle regülasyonlu pompaların cevap verme süresinden 
doğabilecek handikapların yaşanmasına engel olacaktır.

HNC100-3X dahili dijital giriş ve çıkış birimlerinin istenildiği gibi 
kullanılmasına müsaade eden, esnek bir programlamaya sahiptir. 
Bu özelliğinden dolayı başka bir kontrolöre ihtiyaç duymadan 
tek başına otomasyon uygulamalarımızda çözüm olur. Ayrıca 
büyük projelerin kritik görevlerini üstlenen, HNC100-3X serisi 
kontrolör, ana kontrolör ile bus haberleşmesi üzerinden veri 
transferi yaparak istenildiği gibi otomasyona destek verecektir.

HNC100 pozisyon kontrolü, hız kontrolü ve basınç kontrolü 
olmak üzere 3 ayrı kontrol moduna sahiptir. Ancak aynı anda 
2 kontrol modu aktif olamaz. Hangi kontrol modu aktifse, ilgili 
NC komutlar yardımıyla sistem çalıştırılır. Tabii ki bu modları 
seçmeden önce makine data parametre bölümünde ilgili 
parametre ayarları yapılmalıdır. Bu ayarlar yapıldıktan sonra her 
kontrol modu için çıkış değerleri ayrı ayrı hesaplanır. 

Bu 3 mod arasında en yaygın olarak pozisyon ve basınç kontrol 
modları kullanılır. Pozisyon kontrolü için SSI, inkremental veya 
analog lineer cetvel lerin kullanımına olanak sağlayan analog 3 
tip geri besleme girişi mevcuttur. Basınç kontrollünde ise analog 
çıkışlı basınç transmiterleri kullanılarak geri besleme alınır. 
  
Alınan geri beslemeler değerlendirilerek cihazın analog çıkışları 
vasıtasıyla, hidrolik valf açıklığını kontrol etmesine, böylelikle 
pozisyon veya basınç kontrolleri yapılmasına olanak sağlar.

p HNC 100 Kontrol Modları

Manuel 
Voltaj Çıktısı

pozisyon kontrol

hız kontrol

Basınç Kontrol

NC komutu

Valf 
adaptasyon

ZPC
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Bosch Rexroth dünyada ve Türkiye’de birbirinden önemli 
projelerde deniz taşıtları için geliştirdiği kontrol ve tahrik 
sistemlerini müşterilerine sunmaya devam ediyor. Türkiye’nin 
önde gelen mega yat üreticilerinden Proteksan Turkuaz’ın da 
tercihi Bosch Rexroth oldu.  Firma 50 m uzunluğundaki İleria 
yatının kontrol sistemi için Rexroth Marex OS II teknolojisini 
seçti. 

Elli yılı aşan tecrübesiyle Bosch Rexroth, müşterilerinin tüm 
marin kumanda sistemleri ihtiyaçlarına zengin sistem ve 
bileşenlerden oluşan geniş ürün yelpazesi sayesinde cevap 
vermektedir. Yelkenli, modern yük gemisi, hızlı yat ve ya 
iş gemisi fark etmeksizin çok geniş bir uygulama alanında 
çözümler sunmaktadır. Dünya çapında önde gelen tersaneler, 
gemi işletmeleri ve tedarikçileri güvenlik ve sistem konularında 
projeye özel tasarlanan Rexroth sistemlerine güvenmektedir. 
 
Proteksan Turkuaz, Türkiye’nin önde gelen mega yat 
üreticilerinden biri olmasının yanı sıra inşa etmiş olduğu 
etkileyici filosuyla dünya çapında tanınmaktadır ve 2011 ile 2012  
yılları sektörde ihracat birincisi olmuştur. Firmanın tekne üretim 

sorumlusu Taylan Salgür “İç pazarda 20’li sayılara yaklaşmış –ki 
bu 20 teknenin tamamı 50 metre üzeri boylarda olup tamamı 
yurtdışına ihraç edilmiştir– teslim edilmiş proje sayısıyla halen 
pazarın lideriyiz.” diye belirtiyor. Dış pazarda ise 2011’de en 
yüksek üretim kapasitesini yakalamış bir firma olarak, Avrupa 
dev markalarının hemen ardından ilk 10’da yer aldıklarını 
gururla ekliyor.

Firmanın geçtiğimiz sene suya indirdiği 50 m uzunluğundaki 
İleria yatı, sınıfındaki tekneler arasında en iyi tasarım 
özelliklerine sahiptir. Günümüzün en iyi malzeme örneklerinin 
üstün yapım işçiliği ile birleştiği bir üretim kalite anlayışıyla imal 
edilen teknede yine kalitesine güvenilen Rexroth Marex OS II 
kontrol sistemi tercih edildi. 

İleria için özel olarak tasarlanan Marex OS II Kontrol Sistemi, 
ZF-3351 şanzıman ve CAT-3508B iki adet ana makine ile 
çalışacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Şanzımanın oto-troll 
özelliği gaz kontrol sistemiyle uyumlu ve sorunsuz bir şekilde 
entegrasyonu sağlanmıştır.

PROTEKSAN’ın İLERİA’sı 
MAREX OS II ile Kontrol Altında
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İleria üzerinde toplamda 4 istasyon bulunmakta ve sistem 
kapsamında her bir makine için küçük bir kabin içine monte 
edilmiş MPC (Marine Propulsion Control) kontrol ünitesi, her 
bir istasyon için bir adet krom kaplı 240 tip kumanda kolu ve 
5.7” büyüklüğünde bir TFT ekran bulunmaktadır. TFT ekran 
oldukça yeni bir ürün olup 128 dijital, 64 analog giriş/çıkışa 
sahip olduğu için çok fazla sayıda sensör bağlantısı yapılabilir 
ve gözlenmesi istenen değerler ister yazılı olarak ister grafik 
şeklinde görüntülenebilir. Set değerini geçtiği durumlarda alarm 
verebilmektedir. 

Gaz kontrol sistemi talep üzerine bazı özel fonksiyonları da 
gerçekleştirmektedir. Bu sistemde örnek olarak, seyir sırasında 
tekne ileri hareket halindeyken gaz kolu nötr ya da geri duruma 
getirilirse stabilizer’lara (Quantum QC-1800) kendilerini merkez 
pozisyona toplamaları için bir sinyal iletilecektir. Gemi üzerinde 
emniyet amaçlı olarak ana kontrol istasyonu onay vermeden 
ikincil kontrol istasyonları operasyona geçemezken, yine aynı 
şekilde ana kontrol istasyonu istediği zaman kontrolü ikincil 
istasyondan alabilir. Kontrol yetkisinin hangi istasyonda olduğu 
tüm kumanda kollarında görülebilir, ana makineden gelen 
yavaşlama komutu yavaşlamaya sebep veren durum ortadan 
kalktığında geçersiz kılınabilir, makine kaldığı yerden çalışmaya 
devam edebilir.

Marex OS II sisteminde kullanılan tüm ürünlerin klas tip onayı 
vardır ve müşteri talebi doğrultusunda tüm klas kuruluşlarından 
sistem onayı da alınabilmektedir. İleria’nın Marex OS II kontrol 
sistemi de ABS klas ACCU notasyonuna uygun olarak tasarlanmış 
ve yapılan FAT testi sonucunda tüm gereklilikleri sağlayarak klas 
sertifikasını almıştır. 

Proje yöneticisi Nedim Sukas, Bosch Rexroth ile çalışma 
nedenlerini Rexroth’un Alman mühendisliğini arkasına almış ve 
kendisini Türkiye içinde ve dışında yaptığı projelerle kanıtlamış 
bir marka olması ve hem markanın güvenilirliği hem de müşteri 
memnuniyetine verilen önem ile açıklıyor.

İletişim: Çınar Ersanlı,  Bosch Rexroth, Türkiye,  

Tel.: 0262 676 00 50, cinar.ersanli@boschrexroth.com.tr
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1914 yılında bir sansasyondu, 2014 yılında ise tekrar manşetlere düştü: 
Panama Kanalı. Bu kanal, Kuzey Amerika’nın doğu ve batı kıyıları arasında 
denizi yaran gemiler için en kısa yol. 81.6 kilometre uzunluğunda, Atlantik’te 
bulunan Christobal limanı ile Pasifik’te bulunan Balboa limanı arasındaki bu 
yolun aşılması için gereken ortalama süre, on-on iki saat. Fakat, günümüzde 
dünyanın ticari filosunu oluşturan gemilerin yüzde 40’ından daha azı bu 
kısayolu kullanabilmektedir. Konteyner gemilerinin büyük kısmı, yatağı 192 
ila 300 metre arasında değişen bu Kanal’a sığmayacak kadar büyük.

İnsan elinden çıkmış Gatún Gölü ile Petro Miguel kanal havuzu arasındaki 
geçit - sözde Gaillard Kestirmesi - önce 1960’larda, sonra 1990’larda sürekli 
genişletilmiş ve derinleştirilmiştir. Fakat birçok deniz devi için, bu açıklık - 
152.4 metre genişliğinde ve 14.3 metre derinlikte - hala çok küçük. Panama 
Kanalı Yetkilileri kanalın yüzüncü yıl kutlamaları ile birlikte yapılacak büyük 
bir genişletme ile bu sıkışıklığı önlemeyi planlıyor. Atlantik ve Pasifik uçlarına 
şu anda kullanılan kanal havuzları geliştirilecek ve üçüncü bir  kanal havuz 
sistemi daha kurulacak, böylelikle 366 metre uzunluk ve 49 metre genişliğe 
kadar gemilerin geçebilmesi sağlanacaktır.

Suyu saklama
Bu, hem teknoloji hem de planlama bakımından, mühendisler ve yükleniciler 
için zorlu bir görev. Su yolunun genişletilmesi ve kanal havuz inşaatı, yüzüncü 
yılı olan 2014 yılında tamamlanacaktır. Diğer bir gereksinim: Yeni havuzlar 
bölgenin su düzenini korumalıdır. Şu anda her bir geçiş için yaklaşık 208 
milyon litre tatlı su gerekiyor ve yeni havuzlar eskilere göre çok daha büyük 
olacaklar. Bu yüzden, üç odanın her biri su biriktirilen üç havuza bağlanacak. 
Gemileri kaldırmak için, Rexroth tahrik sistemleri, ilgili bent kapaklarını 
açacak ve havuzdaki su yerçekimi ile diğer kanal havuz odasına dolacaktır. 
Bir önceki tasarımın aksine, alçaltma döngüsü esnasında bütün su denize 
karışmayacaktır. Bu suyun büyük kısmı, tekrar kullanım havuzlarına 
aktarılacaktır.

Tüm gemiler için 
Panama Kanalı 
Panama Kanalı genişletiliyor ve yeni, su tasarrufu sağlayan 

havuzlarla donatılıyor. Rexroth, bu havuz kapakları için gereken 

tahrikle ilgili tüm bileşenleri sağlıyor. Bunlar, kanalın durmadan 

işletilmesine yardımcı olacak.
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Yeni havuz kapakları çok daha büyük olsalar da, bu kurulum 
her bir kapak başına yaklaşık 290 milyon litre su tasarrufu 
yaparak tatlı su tüketimini yüzde 60 azaltacaktır. Havuzlar 
için gereken suyun kalan yüzde 40’ı, yapay Gatún Gölü’nden 
karşılanacaktır. Teknolojik olarak karmaşık olan bu çözüm, iki 
fayda sağlamaktadır: Daha ekonomiktir, aynı zamanda bölgenin 
kaynaklarını korumaktadır.

Panama Kanalı, 1914 yılından bu yana Kuzey Amerika’nın doğu 
ve batı kıyıları arasındaki en kısa yol olmuştur. 81.6 kilometre 
uzunluğunda olan bu geçit, Atlantik ucundaki Christóbal  limanı 
ile Pasifik ucundaki Balboa’yı birbirine bağlamaktadır. Panama 
Kanalı Yetkilileri, post-Panamax sınıfından büyük gemilerin de 
Kanaldan geçebilmesi için, 2014 yılında tamamlanacak geniş 
çaplı bir Kanal genişletme çalışması başlattı.

Kapılara büyük bir yük düşmekte. Kapıların bir odadan diğerine 
geçen büyük miktarda suyu, güvenilir bir şekilde kontrol 
edebilmesi gerekiyor. Güney Koreli bir üretici olan Hyundai 
Sambo Heavy Industries, Gatún Gölünden veya bitişik odalardan 
gelen suyu kullanarak havuz odalarını doldurmak. Tonlarca 
ağırlıkta olan bu çelik yapılar, su akışını önlemek veya suyun 
geçişini sağlamak üzere indirilip kaldırılarak suyun akışını 
kontrol ediyorlar.

Bosch Rexroth yıllardır Hyundai ile birlikte çalışmakta, gereken 
tahrik ve kontrol teknolojilerini içeren toplan 158 döner kapıyı 
yerleştirmektedir. Burada ortaklar, on iki yıl önceki var olan 
havuzların teknik teçhizatının değiştirilmesi gibi geçmiş Panama 
Kanalı projelerinden edinilen bilgileri kullanmaktadır. İlk 
sistem sevkiyatı, Nisan 2012 tarihinde yapılmıştır. Bu, uluslar 
arası bir sistem tedarikçisi olan Rexroth’un dünya çapındaki 
geliştirme ve üretim kapasitesi sayesinde karşılayabileceği 
bir spesifikasyondur. Dahası, Amerika Makine Mühendisleri 
topluluğunun kabul ettiği standartlara uyma gereksinimi de bir 
sorun çıkarmamaktadır.

Güvende olma
Teknik aksaklıklar yüzünden daha önce gemilerin geçişinde 
yoğunluk yaratan kısımların tekrar bir sıkışıklık yaratmamasını 
sağlama konusunda karşılaşılan en büyük sorun, devamlı işletimi 
sağlayacak teknik tasarımdır. Bu yüzden, ana sistemlerin her biri 
yedeklidir. Örneğin, su saklama havuzlarının boşaltılması için 
sadece iki kapı gerekmektedir. Fakat her kanal havuz seti için 
dokuz su saklama havuzu, bu havuzların her biri için dört kapı 
bulunmaktadır. Aynısı, kanal havuz odalarını doldurmak için 
kullanılan kanalların kapıları için de geçerlidir.

Rexroth, Panama’ya toplamda hdirolik silindir, güç üniteleri ve 

kontrol sistemleri dahil olmak üzere 158 sistem  teslim edecektir 
ve bunlar da yedekli şekilde tasarlanmıştır. Rexroth ayrıca 
su saklama havuzlarını, bent kapaklarını ve kanal kapılarını 
düzenleyen kapıların her biri için iki yedek birim teslim 
etmektedir. Bu çözüm, yüksek kullanılabilirlik sağlamaktadır.

Kanal üzerinden adım adım
Her bir kanal havuz odasında bulunan üç su saklama havuzu, 
tatlı su kullanımının azaltılmasına yardımcı olacaktır. Havuz 
odası kapakları kapandıktan sonra, havuzlardan gelen suyla 
doldurulur. Su seviyesi alçaldığında, su her biri bir gemiyi alçaltıp 
yükseltmek için gereken hacmin yaklaşık yüzde 20’sini tutan 
havuzlara geri dolar. Bu şekilde, Gatún Gölü’nden sadece yüzde 
40 tatlı su alınması gerekir – kanal havuzu başına yüzde 60 bir 
tasarruf.

Döner kapılarda bulunan bu sistem, gelecekte kanal havuzları 
üzerinden sorunsuz geçişi sağlayacaktır. Atlantik girişinden 
gelen bir gemi, en alçak kanal havuz odasına alınır. Dış kapı 
kapandıktan sonra, üç su saklama havuzundan odaya su alınmaya 
başlanır. Aynı zamanda, orta odadaki su alt odadaki suyun 
seviyesine eşit olarak şekilde azaltılır. Ardından iç kapılar açılır 
ve römorkörler gemiyi orta odaya alır. Kapılar kapandıktan 
sonra, aynı işlem tekrarlanır: Yukarı odadaki ve su saklama 
havuzlarındaki su, her iki odadaki su seviyesi aynı olana kadar 
orta odaya aktarılır. Kapılar açılır ve gemi üst odaya taşınır. 
Odalar tekrar kapatıldıktan sonra, üç ilişkili havuz boşaltılır ve 
kalan su Gatún Gölü’nden karşılanır. Oda su seviyesi çıkış için 
yeterli yüksekliğe ulaştığında üst kapılar açılır ve gemi, Pasifik’e 
doğru yolculuğuna devam eder.

İletişim: Bülent Bostan,  Bosch Rexroth, Türkiye,  

Tel.: 0262 676 00 13, bulent.bostan@boschrexroth.com.tr
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Baskı Makineleri 25 yıldan uzun kullanım ömürleriyle oldukça 
dayanıklı ve karmaşık sistemlerdir. Ancak yine de her bir 
makinenin elektrik ve mekanik altyapısında kullanım ömrünü 
azaltan belirli faktörler vardır. Ayrıca çalışma ve ortam şartları, 
uzun vadede ekipmanların yıpranarak, fonksiyonlarını 
yitirmesine dolayısıyla makine kullanım ömrünün azalmasına yol 
açar. Bosch Rexroth’un sağladığı yenilikçi bakım çözümleri ise 
baskı makinelerinizin kullanım ömrünü uzatacaktır.  

Bosch Rexroth olarak sunduğumuz yazılım arayüzleri ve web 
servislerimiz, kullanıcılara hata analizi ve servis kabiliyetini 
geliştirecek araçlar ve metotlar sunar. Uzmanlar güncel 
durumu incelemek amacıyla internet üzerinden gerçek zamanlı 
olarak ihtiyaç duyacakları proses ve makine verilerine erişim 
sağlayabilirler.

Akıllı Veri Analizi, olası problemlerin belirtilerini, durum daha da 
kötüleşmeden doğru aksiyonu almak adına tespit edebilir. Web 
servisleri, kullanım ömrünün uzatılmasında ve maliyetlerinin 
azaltılmasında, çok önemli bir rol oynamaktadır. 

Bu kapsamda aşağıdaki işlemler ve hizmetler sunulmaktadır.

Ekstra Ürün Revizyonu (Product Reconditioning)
Bosch Rexroth, verdiği bakım hizmeti kapsamında online arıza 
analiz araçlarının yanı sıra sürücü ve kontrol ürünleriniz için bir 
dizi yeniden üretim seçeneğini sunar.  

Sisteminiz, sağladığımız planlı bakım stratejisiyle optimum 
seviyede daha uzun süre çalışır. Belirli komponentlerin değişimi, 
sisteminizin güvenirliğini ve çalışma ömrünü uzatacaktır. 

Faydaları
• Yeni ürün garantisi (12-60 Ay)
• Planlı duruşlarda artış
• Üretim güvenilirliğinin arttırılması
• Daha uzun makine çalışma zamanı
• Düşük üretim maliyetleri
• Stok seviyesinin düşürülmesi
• Yedek parça garantisi

Baskı Makineleri için 
Bakım Çözümleri
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“Ekstra Ürün Revizyonu” işlemleri 
(Product Reconditioning Plus)
• Gönderilen bileşenlerin temizlenmesi
• Aşınmış parçaların tamamının değiştirilmesi
• İmalatçının belirlediği kriterlerde yedek parçaların kullanımı
• Kontrolörlerin ön inceleme hazırlığı
• Fonksiyon ve dayanıklılık testi
• Parametrelerin ve verilerin yeniden ayarlanması
• VDE 0104’e uygun yüksek-gerilim ve yalıtım testi
• Sürücülerin, muhafaza sacı dışındaki bileşenlerin tamamının 
değişimi
• Motorların boyanması
• Güncel takvim haftası bilgisini içeren yeni tip etiketi
• Prosedürün dokümantasyonu ve arşivlenmesi
• Ürünün tamamına yeni parça garantisi
• Uzatılmış periyot süresince tamir garantisi (12 – 60 Ay)

Retrofit
Retrofit, eski sürücü, kontrol ya da motor komponentini en son 
nesil Rexroth ürünü ile değiştirmek anlamına gelir. Ürünleri 
değiştirme süresini mümkün olduğunca kısa tutmak, devreye 
alma süresini azaltmak ve birebir değişimi kolaylaştırmak için 
standart retrofit kitleri belirlenmiştir.

Modernizasyon
Modernizasyon, üretim alanının, mühendislik bakış açısına 
uygun şekilde, tamamıyla yenilenmesi anlamına gelmektedir. 
İş alanı ve üretim teknolojisi fark etmeksizin modernizasyon 
üretim alanınızı en kısa sürede en son standartlara sahip bir yere 
dönüştürecektir. 

Retrofit ve modernizasyon süresince donanım ve yazılım 
değişimi, sisteminizin üretkenliğini arttıracak ve daha pahalı 
yatırımlara duyulan ihtiyacı ortadan kaldıracaktır. 

• Enerji verimliliği yüksek, sürücü ve kontrol sistemleri
• Teknolojik bileşenlerin kurulumu ile artan kapasite
• Yasal gereklilikler ve çevre düzenlemelerine uyumluluk 
(Makine güvenliği ve CE uyumluluğu vb.)
• Mekanik altyapının iyileştirilmesi için daha az yatırım ihtiyacı
• En güncel açlara erişim (Enerji analiz aracı ve İDDS yazılımı vb.)
• Yeni komponent için 12 ay garanti (60 aya kadar opsiyonel)

İletişim: Emrah Küçüköz,  Bosch Rexroth, Türkiye,  

Tel.: 0262 676 01 10, emrah.kucukoz@boschrexroth.com.tr

2001’e kadar         2013’e kadar                   En azından 2018** e kadar
 

2009’a kadar          2019’a kadar                     En azından 2024** e kadar

Güncel ürün portföyü

Baskı Makineleri

Servis Fazı

REMAN*   5  years
Retrofit   10  years

Kontrol   5 Yıl
Sürücü  10 Yıl

* REMAN + 5 yıl servis verilebilirlik
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Türkiye’nin yaşadığı ekonomik gelişim, tüm altyapı projelerinde 
olduğu gibi yeni stadyumların örnek projeler olarak hayata 
geçirilmesi imkânını beraberinde getiriyor.

Bildiğiniz gibi tüm eğlence tesislerinin inşasının zorlukları vardır. 
Stadyumlar ise kesinlikle bu listenin başında gelir. On binlerce 
kişinin bir araya toplandığı bu komplekslerin; zorlu güvenlik, 
iletişim, iklimlendirme, enerji ve bina otomasyonu kriterlerini 
karşılaması önem taşır. Modern stadyumlar; konser ve diğer 
kültürel faaliyetlerini de düzenlendiği çok amaçlı alanlar haline 
dönüşebilmelidir. Hareketli tavan ve kapalı tribün sürücüleri, 
stadyumlarda bu amaçla gerek duyulan yüksek esneklik 
seviyesini sağlar. 

Modern stadyumlar; hem futbol karşılaşması, hem konser, hem 
de diğer etkinliklerde esnek bir şekilde kullanılabilmektedir. 
Bu projeleri hayata geçiren mimar ve mühendisler için esas olan 
konu; kaynakları korurken, aynı zamanda yüksek güvenlik ve 
tasarımdaki standartlarının yerine getirilmesidir. Bosch Rexroth 
sunduğu hizmet ile modern hareketli mimari yapılarda ideal 
iş ortağıdır. Teknolojiden bağımsız bir danışmanlık servisi, 
projelerin tasarımından uygulama aşamasına kadar sorumluluk 
sahibi ve güvenilir bir iş ortağı olarak müşterilerine çözümler 
sunar.  

Dünyada tahrik ve kontrol teknolojileri alanında uzman 
şirketlerden biri olan Bosch Rexroth; her boyut ve kapasitedeki 
inşaat yapısı çözümü ile elektromekanik, hidrolik kontrol ve diş 
sistemleri kullanımında kapsamlı bilgi, beceriye ve tecrübeye 
sahiptir. Tecrübesi ve tüm otomasyon teknolojilerinde sahip 
olduğu bilgi birikimi sayesinde müşterilerinin projelerinin 
zamanında ve güvenli bir şekilde hayata geçmesini 
sağlar. Rexroth stad üstlerinin kapanmasında, devasa 
konstrüksiyonların hareket ettirilebilmesi için tüm sistemin 
tahrik ve kontrolünü hidrolik veya tercihe göre elektromekanik 
sistemleri ile gerçekleştirir. Burada hidrolik silindirler, güç 

üniteleri, borulama, sistemin testi, servo motor ve sürücüler 
Rexroth tarafından tedarik edilmekte ve tüm sistemin işler hale 
getirilerek müşteriye teslimi sağlanır.

Bosch Rexroth büyük projeler için dünyanın her köşesindeki 
üretim ve geliştirme ağını yerel uzmanların denetimi altında 
bir araya getirir. Sektöre özel kurulmuş seçkin mühendis, 
proje tasarımcısı ve uzmanlardan oluşan yetkinlik merkezi ile 
Rexroth müşterilerinin kapsamlı uygulama bilgi birikimine 
erişimini sağlar. Ayrıca yapıları hareket geçirmek isteyenler, 
Bosch Rexroth’daki gelişmiş simülasyon teknolojilerinden de 
yararlanabilirler. Bu, projelerin zamanında ve ekonomik bir 
şekilde hayata geçmesini sağlar. Projeler devreye alındıktan 
sonra ise yerel servis uzmanları sistem ve tesislerin maksimum 
kullanılabilirlik seviyesine ulaşmasını sağlar. Bu imkânlar 
sayesinde siz de kendi projelerinizin temel sorunlarına 
odaklanma özgürlüğünü yakalarsınız.

Müşterilerimizin beklentileri şudur: Teknolojiden bağımsız bir 
danışmanlık servisi ve projelerine tasarım aşamasından yerinde 
uygulama aşamasına kadar sorumluluk sahibi ve güvenilir bir iş 
ortağının eşlik etmesi. Müşterinin talebine bağlı olarak biz bunu 
üstleniriz. Harekete geçirdiğimiz örnek yapılar arasında Schalke 
futbol stadyumunun güney tribünü yer almaktadır. Gerektiğinde 
tribünün pozisyonu hidrolik tahrikle değiştirilip, arena bu 
sayede esnek bir şekilde yeniden yapılandırılabilir. Madrid’deki 
Caja Mágica tenis stadyumunda ise hareket ettirilebilir çatılar 
sayesinde, sadece bir düğmeye basarak üstü açık üç kort 
müzik konserleri ve basketbol gibi diğer spor etkinlikleri için 
de kullanılabilen üstü kapalı bir arenaya dönüştürülür. Bosch 
Rexroth çözümleri sayesinde Amsterdam’daki Arena’da çatı 
hareket ettirilebilirken, Stuttgart üniversitesi ile birlikte ilk 
uyarlanabilir kabuk yapı geliştirildi. Bosch Rexroth ayrıca 
araştırma geliştirme çalışmalarına da katılmaktadır. Örneğin; 
köprülerdeki titreşim sönümlemesi çalışmalarına da katkı 
sağlamaktadır.

Mimarideki Uzmanlık: Stadyumlar 
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İletişim: Hasan F. Civan, Bosch Rexroth, Türkiye,  

Tel.: 0262 676 01 12, hasanfehmi.civan@boschrexroth.com.tr

Amsterdam Arena, Hollanda
52.960 koltuk kapasiteli arena futbol müsabakaları, konserler vb. 
gibi etkinlikler için kullanılan çok amaçlı bir stadyumdur. Getirdiği 
yeniliklerden birisi, kapanabilir çatısıyla hava şartlarından bağımsız 
olarak kullanılabilmesidir. Bu çatı, bir çelik-cam yapıdan oluşmaktadır 
ve toplam alanı 33.625 m²’dir. Bunun 26.028 m²’si 20 dakika içinde iki 
hareketli parça yardımıyla tekrar açılabilmektedir.

Rexroth’tan beklenen çözüm:
Rexroth, elektromekanik çatı tahrik sisteminin sistem entegratörü 
olarak hizmet vermiştir.

Rexroth’un sunduğu teknik hizmet:
Çatıların iki yarısından her biri birbirinden bağımsız olarak kontrol 
edilmektedir ve dolayısıyla ayrı ayrı kontrol mümkündür. Dahili olarak, 
çatıların her bir yarısında her iki tarafta iki eksen vardır ve bunların 
konumu birbirlerine göre kontrol edilmektedir. Çatıların her bir yarısı 
için bir veya iki kusurlu sistem hareketi olsa dahi çatının hareket 
ettirilebilmesi şartı getirilmiştir.

16 asenkron motor: Çatının her bir yarısı için 8 ve çatının her bir 
yarısının her bir tarafı için 4
2 Hareket Kontrolörü PPC (Görsel Hareket)
16 Tek Tahrik Sistemi HCS03
2 kontrol paneli (çatının her bir yarısı için 1)
Uygulama Görsel Hareket yazılımı
Devreye alma

Caja Mágica, Madrid İspanya
Tenis kortu, 18.000 izleyiciyi ağırlayabilecek oturma kapasitesine 
sahiptir. Özelliği: Hareketli çatılar, tek bir düğme ile kapalı müsabaka 
alanlarını açık hava kortlarına çevirmektedir.

Rexroth’tan beklenen çözüm:
Üç çatının kaldırılması ve yatay hareketi

Rexroth’un sunduğu teknik hizmet:
Merkez kort üzerinde, bu proje için özel olarak tasarlanan iki Rexroth 
hidrolik silindir, 103x73m büyüklüğündeki çatıyı hareket ettirir. 
Çatının ağırlığı 1.800 tondur - bu, yaklaşık sekiz kilometrelik bir araç 
konvoyunun ağırlığına denktir. Hidrolik silindirler çatıyı kaldırmakta 
ve hidrolik motorlar, silindirler de dahil olmak üzere, çatıyı raylar 
üzerinde yatay olarak hareket ettirmektedir. Rexroth ayrıca parçaların 
mühendisliğinden ve üretiminden, tahrik sisteminin montajına ve 
devreye alınmasına kadar tüm sürecin sorumluluğunu üstlenmiştir. 
Özelleştirilmiş büyük silindirin performansını güvence altına almak için 
son teknoloji simülasyon programları kullanılmıştır. 

Schalke Arena, Almanya
60.000 seyirci kapasitesiyle Schalke Arena Stadyumu, kayar çatı 
sistemi, hareket edebilen saha zemini ve hareketli güney tribünüyle 
Avrupa’nın en modern ve çok işlevli stadyumu unvanını aldı. Donges 
Stahlbau GmbH (Almanya) firmasının yapısal çelik mühendisliğiyle 
vinç teknolojilerindeki deneyimleri ve Rexroth’un tahrik ve kontrol 
teknolojilerindeki uzmanlığının bir araya gelmesi, bu yapıyı gerçeğe 
dönüştürdü.

Rexroth’tan beklenen çözüm:
Rexroth, hareketli güney tribünün alt ve üst tribün strüktürüyle hareket 
mekanizmasının tasarımının yanında hidrolik bağlantı elemanları, 
hidrolik borulama işçiliği ve kablolama işçiliğini de üstlenmiştir.

Rexroth’un sunduğu teknik hizmet:
Hareketli güney tribün alt bölümünün yaklaşık 700 ton ağırlığında 
olması nedeniyle, hareket ettirilmesi oldukça zordur.
Alt tribünün 85 metre genişliğindeki çelik strüktürü 3 bölüme 
ayrılmıştır. Her bölümde iki adet hidrolik silindir, senkronize bir 
şekilde elektro-hidrolik olarak kontrol edilmektedir. Alt ve üst tribünün 
birbiriyle bağlantısının hassas bir şekilde yapılabilmesi için hareketli 
tribün bölümü senkronize bir şekilde kontrol edilerek, elektromekanik 
olarak rayların üzerinde tahrik edilir. Daha sonra hareketli alt tribün, 
140 milimetrelik iki adet hidrolik silindir yardımıyla kilitlenerek üst 
tribünle aynı yatay düzlemde olması sağlanır.
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Sizin Devekuşu Kabare Tiyatronuzdaki oyunlarınızdan başlarsak, 
Haneler, Yasaklar, Reklamlar, Beyoğlu Beyoğlu ve diğerleri… 
Hepsi muhteşem oyunlardı. Esprileri ve kurgusundaki zeka düzeyi 
oldukça yüksek, herkesi kasıkları ağrıyıncaya kadar güldüren, 
sevecen, düşündürerek kahkaha patlattıran, dolu dolu oyunlardı. 
Bu oyunları çok özlüyoruz.

Övgüler için çok teşekkür ederim. İnanın ben de özlüyorum. 
Biz 1967’de kurulduk. 1992’de bu güzel öykü bitti. Fazla 
tevazu gösteremeyeceğim. Devekuşu Kabare Tiyatrosu, Türk 
Tiyatrosunun son yüzyılının en önemli etkinliklerinden biridir. 
Haldun Taner ustamızın Türk Tiyatrosuna hediyesidir. Muhsin 
Ertuğrul hocamız Haldun Taner için “Türk Tiyatrosu ne zaman tık 
nefes olsa Haldun oksijen yetiştirir” derdi. Işıklarda yatsınlar...
Büyük insanlardı onlar. Yerleri doldurulamaz. 

Geçenlerde düşündüm. 23 yıl olmuş tiyatroyu kapatalı ama o 
oyunlar hala güncelliğini yitirmemiş. Yani; ya biz çok öncül görüş 
sahibiymişiz ya da bu ülke biraz yavaş ilerliyor. Ancak tüm emeği 
geçenleri saygıyla analım iki oyun hariç tüm oyunlar zirvede oldu. 
O iki oyundan biri Boris Vian’dan “Generallerin Beş Çayı” diğeri 
Jonesco’dan “Gergedan”dı...

Jonesco malum, ancak Boris Vian ilginç bir yazar; bir hastalığa 
yakalanıyor, doktorlar sağkalım süresinin çok uzun olmadığını 
söylüyorlar. O da hiç uyumayarak ömrünü uzatmayı deniyor. 
Gece hayatına dalıyor, gece klüplerinde trompet çalıyor. İki 
mükemmel oyun yazıyor, 29 yaşında ölüyor. 

“Generallerin Beş Çayı”  Fransa’daki üretim fazlasını eritmek 
için Cezayir ile yaptığı savaşı eleştiriyor. Şaka dolu, ironi dolu 
bir oyun. Biz oyunu çok sevdik, çok keyifli oynadık. Ancak galiba 
izleyiciye sevdiremedik.

KABARENİN, ZEKANIN, MİZAHIN 
EFENDİSİ: METİN AKPINAR 
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O dönemde, kaliteyi hiç vasata düşürmeden bu kadar seyirci 
toplamak olağanüstü bir başarıydı.

Sanıyorum bu başarının sırrı: Ahmet Gülhan, Zeki Alasya, Metin 
Akpınar gibi halkın içinden gelmiş, o kültürle beslenmiş mahalle 
çocukları ile daha elit, daha rafine bir toplumun temsilcisi Haldun 
Taner’in sentezinden çıkan sanatsal üründedir. Ben İstanbul 
Aksaraylıyım. Zeki Lalelili. Ahmet Kadıköy Uzun hafızlı. Haldun 
Taner Modalı. Bilmem anlatabiliyor muyum?

Tabii işin başka bir sırrı da Kabare Tiyatrosunun özelliklerinden 
kaynaklanıyor. Kabare bir şaka tiyatrosu, bir alay tiyatrosu bir 
ironi, başkaldırı tiyatrosu... Müziği var, dansı var, güncel, açık 
biçimde uygulanıyor. En önemlisi bir “Satir” tiyatrosu. Politik 
hiciv yapıyor. Sahne dünyanın aynasıdır. Kabare ise bir dev 
aynası. Sivilceyi çıban yapar, gerçeği gözüne gözüne sokar. Pis 
kokuyu burnuna burnuna üfler, izleyicisini sorgulamaya, herşeyi 
bir daha gözden geçirmeye iter...Ve bütün bunları güler gözle, 
gülmece diliyle yapar...

Kabare dostları bizi çok güzel anlatırlardı. Bir Mina Urgan, bir 
Perihan Çamlıbel hoca; ışıklarda yatsınlar derlerdi ki “ Hani 
böyle, ağır, kurşuni günler vardır. İnsanın içine kasvet basar. Öyle 
havalarda insan güler yüzlü, neşeli bir ahbabla biraraya gelerek, o 
kurşuni havayı yenmeyi çalışır. İşte Devekuşu Kabaresi o ahbab, o 
komşu gibi bir tiyatrodur.” 

Sanıyorum bütün bunlar kabare tiyatrosunu sanat tüketicisiyle 
buluşturdu, barıştırdı. 

Erzincan ve Karadeniz kökenliyim dediniz. Ama Kayserili şivesini 
o kadar güzel taklit ediyorsunuz ki, biz sizi Kayseri kökenli 
sanıyorduk.

Teşekkür ederim. Efendim o Allah’ın bir lütfu olan kulak 
hafızası, ve çalışmaktan kaynaklanıyor. Ben o “ağız”ı 
dinlemişimdir, izlemişimdir, belleğime yazmışımdır. O “ağız”a 
çok hakim değilsem diyalektoloji diye bir bilim dalı var, ondan 
yararlanmışımdır. İzleyenlerim de ne güzel Kayserili oynuyor 
diye beni onurlandırır. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Örneğin 
ben Aksaray’da büyüdüm. Delikanlıyı, Kabadayıyı bilirim. 
Sülalemde de vardır. Nasıl konuşurlar, nasıl davranırlar bilirim. 
İzlemişimdir gözlem yapmışımdır, belleğime yazmışımdır. 
Oynarım. İzleyenlerim de ne güzel Kabadayı oynuyor diye beni 
onurlandırır. 

Efendim uzatmayalım... 50 yılı aşkın sofra muhabbetini bilirim. 
Çok çakır keyif oldum. Çok sarhoş gördüm. İyi sarhoş oynarım 
izleyenlerim de beni onurlandırır.

Ancak ben hiç padişah görmedim. Beraber yaşamadım. Ama yeri 
geldi oynadım. İzleyenlerim de “Ne güzel padişah oynuyor!” diye 
onurlandırdılar. Oysa onlar da padişah görmemişlerdi. Bu galiba 
biraz da sosyal psikiyatri olayı. 

Burada, Haliç Üniversitesi’nde ders veriyorsunuz. Tiyatro 
hakkında öğrencilerinize ne vermek istiyorsunuz? 

Big Bang’den başlıyoruz… Öğrenciler burada okumayı öğreniyor, 
doğru bilgiyi öğrenmeyi öğreniyor, empati kültürüyle düşünmeye 
başlıyor, “biz” paradigmasını öğreniyor, düzlem geometri değil, 
uzay geometri ile düşünmeye çalışıyor.

Ben derslerimde çocuklarıma söylüyorum: Bir kere aktör / aktris 
olmak için, her şeyden haberdar olmalısınız. Yani eğitim ve bilgi, 
ama nasıl bilgi? Doğru bilgi. Yeter mi? Hayır. Eskiden doğru bilgi 
yeterdi ama şimdi doğru ve güvenilir bilgi lazım. Yani 5 yıl içinde 
değişmeyecek bilgiyi alıp öğrenmelisiniz. Sonra, bilgi değişebilir, 
yeni bilgi gelir, eskiyi atarsınız. Pozitif ilim ışığında bilgiyi 
içselleştirirseniz, gelişirsiniz.

Mesla paradigma, teknolojide kalıp anlamında kullanılırdı, ama 
şimdi “Zihin Haritası” var. Sen veya ben değil, “Biz Paradigması” 
varsa doğrudur. Şimdi aktör olacaksa insan, bunların hepsini 
bilmek zorunda. Artı, dünya klasiklerini okuyacak, dünyaya 
bakacak, sadece kendisine değil. Eskiden dört şey öğrendiniz mi 
alimdiniz. Şimdi 15 günde cahilsiniz! 

Ez cümle bütün bunlar dağarcığınızda birikecek. Belleğinize 
yazılacak. Yaşam felsefeniz olacak. Bütün bunlar sizin potanızda 
eriyecek, yeri geldiğinde sizin ürününüz olarak sanat tüketicisine 
sunulacak. 

Öğrencilerime bunları vermeye çalışıyorum. Umarım, 
başarıyorumdur. 

“Ben derslerimde çocuklarıma söylüyorum: 

Bir kere aktör/aktris olmak için, her şeyden 

haberdar olmalısınız.”

“Öğrenciler burada,  “biz” paradigmasını 

öğreniyor, düzlem geometri değil, uzay 

geometri ile düşünmeye çalışıyor. Bunlar çok 

önemli.”
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Davet edildiğiniz bir Toplam Kalite Kongresindeki konuşmanız çok 
beğenilmişti.

Benim için ilginç olan, şimdiye kadar uygulanmamış olan yepyeni 
bir şey uygulanıyordu orada... Onu yaşamdan alıp, kağıt üzerine 
ve bir bilim dalı haline getirmiş olmak, çok ciddi bir çalışmaydı. 
İnsan kalitesini örneklerken, “Bir tarafta sadece karbonhidratla 
beslenen, ortalama günlük yaşam dışında hiçbir şeye ilgi 
duymayan bir insan tipi; diğer tarafta vitaminini, proteinini de 
düzenli şekilde alan, eğitimi önemseyen, merakları olan insan 
tipi. Bunları trafikte çok iyi anlarsınız. Kırmızı ışıkta beklerken 
yeşil yandığında, karbonhidrat tipi ancak 15 saniyede anlar 
yeşil yandığını. Diğer tip ise, 1. saniyede basar gaza. En belirgin 
farklardan birisidir bu…” demiştim.

Kalite Sistemini düşündüğünüzde, eskiden merkeze “müşteri” 
oturtuluyordu. Şimdi, Toplam Kalite Sisteminde, merkeze 
“insan” oturtuluyor. O, aynı zaman da müşteri de… Ve çevredeki 
çemberlerde artık her şey var. Bilim adamı da var, ortalama 
vatandaş da var, sonradan görme de var, sanatçı da var vs. Ve 
bütün bunlar birbiriyle iletişim içindeler. Ancak toplam kalitede 
önemli olan eşitlik ve adalettir. 

Yani merkezdeki “insan”sa temiz havayı eşit soluyacak. Temiz 
suyu eşit tüketecek. Yaban alemden eşit yararlanacak. Hatta 
negatif tatminlerde bile eşitlik olacak. 

Tiyatro seyircisindeki gelişme nasıl sizce?

İzin verirseniz ben bunu tiyatro seyircisi özelinde değil de sanat 
tüketicisi genelinde cevaplamaya çalışayım. 

Eskiden nüfusumuzun %30’u kentlerde, %70’i kırsalda yaşardı. 

Kentin ve kırsalın kendi folklörü kendi harsı kendi kültürü vardı. 
Şimdi bölge kalkınmacılığı yüzünden, Kültür emperyalizmi 
yüzünden Anadolu’da yeni cazibe merkezleri yaratılamadığından 
büyük bir göç yaşandı. 

Bugün nüfusun yarısından fazlası büyük kentte yaşıyor. Göçenler 
kendi özlerini büyük kente taşıyamadılar. Kentteki kültürü de 
özümseyemediler. Böylece ortaya yoz bir kültür çıktı. Bu gün 
herşeyi bozan bu yoz kültürdür. Buna sahip sanat tüketicisinin 
talebi seviyesiz oluyor. 

Bakıyorsunuz, harika bir film; çalışması, senaryosu, çekimi 
evrensel boyutta harika. 400 kişi gidiyor izlemeye. Diğer tarafta 
bakıyorsunuz, felaket berbat, kaliteyle, zekayla ilgisi olmayan 
bir şey, Allah göstermesin… 4 Milyon kişi gidiyor, izliyor. Böyle 
bir seviyesizlik var. Uzun bir süre daha üzecek bizi bu yoz 
kültür. Öyle anlaşılıyor. Üzülüyorum, çünkü çok uğraşmak 
gerekiyor bununla. Eğitim vererek uğraşmak gerekiyor, ama o 
çok uzun sürecek. Daha önce bir şeyi halletmemiz lazım. Liberal 
ekonomiyle barışırsanız, çabucak seküler akla ulaşırsınız, 
otomatikman gelişirsiniz ve zaten kültürlü olursunuz.

Kabare izlediğiniz zaman, bir sürü derdiniz de bir anda 
halledilmiş oluyor. Yeni tıp keşifleri gösteriyor ki, gülme 
gereksinimi yoksa bile, gülme mimiği yaparsanız, seretonin 
salgılıyor beyin. Yani gülmek, bir anlamda iyimserlik, mutluluk 
hormonu salgılatıyor. ve tiyatro, empati kültürünün merkezi 
olduğu için, biraz vicdan da kazanıyorsunuz. Sahnedeki 
olumsuzluğu görüyorsunuz ve “Aaa, ben bunu yapmam!” 
diyorsunuz, kendinizi sorguluyorsunuz. Kendini sorgulayan 
insan, vicdan sahibi insandır. Sorgulamayan, kara vicdanlıdır.
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Özel yaşamınızda, parayı çok iyi yönettiğiniz söyleniyor.

Benim eski nüfus kağıdımda ekmek karnesi verildi, basma 
verildi diye mühürler vardı. Biz seferberlik çocuklarıyız. Büyük 
bolluk, bol para, refah içinde büyümedik. Bu yüzden tasarrufu, 
parayı bilirim. Özel yaşamımdaki parayı kazanma ve yönetme 
becerisi sanat yaşamımda da sürdü ve gelişti. 1964 ylında ilk 
profesyonel olduğum Ulvi Uraz Tiyatrosu’nda Ulvi Hocamın her 
konuda yardımcısı bendim. Mesela takunya alınacaksa, 1 Liralık 
takunyayı, pazarlık ederek 50 kuruşa alırdım. Bugün inşaatçılıkta 
800–850 çeşit ürün vardır. Tiyatroda bundan daha fazla vardır, 
hepsini bilmek zorundasınız. Kostüm, saç, resim, klozet kapağı, 
her şey girer içine. Mesela oyunlardan birinde klozet gerekli 
oldu. O zaman Eczacıbaşı’ndan almak pahalı. Gittik Zeki’yle, 
Yenikapı’da bir kütük kestirdik, onu oyduk, bir macun yaptık, 
boyadık, işte sana klozet… Bu tasarruf eğilimi kendi tiyatromuzda 
da devam etti. Çok da yararlı oldu. Allah’a şükür iyi para 
kazandık. Şöhret olduk. Bu imkanı bize sanat tüketicimizin ilgisi 
ve sevgisi kazandırdı. Onlara sevgi, saygı, şükran borçluyum. 

Sonra, birçok şirketin yönetim kurulunda görev almışsınız.

Ben almadım. Dostlarım sağolsunlar bana verdiler. Çünkü 
tiyatro bir disiplindir. O disipline uyarsanız, o kategorize 
edilmiş olay içerisinde kalmayı becerirseniz, o zaman iyi 
fikirler verebiliyorsunuz. Ve o zaman iş, kaliteye doğru gidiyor. 
30 sene 40 sene her gün aynı saatte, aynı yerde olma disiplini 
çok önemlidir mesela. Ben randevularıma hiç geç kalmam. İş 
yönetimi de bu disiplini gerektirir. Sanatçı olarak detayları 
hiç atlamamanız lazım. Sanat detaydadır. İş hayatında da bu 
alışkanlık fark yaratır.

Sosyal Medya ile aranız nasıl?

Hiç kullanmam.  Bilgisayarımı, sadece bilgiye ulaşmak için 
kullanırım.  Orada da ciddi bir bilgi kirliliği var. 
…………..

Mizahla ince zekayı, komediyle sosyolojiyi, sosyal psikiyatriyi, 
felsefeyle pozitif bilimleri ustalıkla kaynaştırıp; dolu dolu birikim 
haline getirerek bizlere sunmuş ve gerçekten son yüzyılın çok 
önemli bir sanat ve kültür abidesi olmayı başarmış bir usta 
ile sohbetimizden bazı bölümleri, bu şekilde sunabildik bu 
sayımızda. Kendisine bu çok zevkli ve unutamayacağımız sohbet 
için çok teşekkür ediyoruz..

“Gülmek, iyimserlik, mutluluk hormonu 

salgılatıyor. Ve tiyatro, empati kültürünün 

merkezi olduğu için, biraz vicdan da 

kazanıyorsunuz.”
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Kim demiş mühendisler sanattan anlamaz diye? Bosch Rexroth 
Gebze çalışanlarımızdan yüksek mühendis Çınar Ersanlı, iş 
hayatının koşturmasından ve stresinden sıyrılmak için müziği 
seçenlerden. Kendisiyle Türk Sanat Müziği’ne olan ilgisi üzerine 
hoş bir sohbet gerçekleştirdik. 

Çınar, kaç yıldır bu hobiyle uğraşıyorsun? İlk olarak ne zaman ve 
nasıl fark ettin bu yeteneğini? 
Çocukluğumdan beri Türk Sanat Müziği hayatımda hep vardı. 
Rahmetli dedem her akşam radyosunu yanına alır, hem dinler 
hem söylerdi. Fakat bendeki yeteneği ilk keşfeden lisedeki 
müzik öğretmenimdi. Onun sayesinde okulun TSM korosuna 
girdim. Sonrasında Koç Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimim 
sırasında katıldığım TSM korosu sayesinde bu benim için bir hobi 
haline geldi. 

Haftada kaç saatini ayırıyorsun? İşten zaman ayırmak zor 
olmuyor mu?
Şu anda Kadıköy Musiki Derneği ve Suadiye Gönüllüleri 
TSM Korosu’na devam ediyorum. Çalışmalarımız haftada iki 
akşam iş çıkışı oluyor. İş yoğunluğumdan çalışmalara devamlı 
katılamıyorum ama devam konusunda müsamaha gösteriyorlar.

Katıldığın korolara kimler geliyor? Yaş ortalaması nedir?
Genel olarak yaş ortalaması yüksek, fakat korodaki 
arkadaşlarımın ruhları benimkinden genç; enerjileri çok yüksek. 
Korodaki en genç üye benim, bundan dolayı benim ayrı bir yerim 
var onların gözünde, tabii ki onların da bende. Kocaman bir ailem 
oldu hobim sayesinde. 

Yılda kaç konsere çıkıyorsun? Konsere ne kadar zamanda nasıl 
hazırlanıyorsunuz? 
Biri kış biri bahar yılda en az 2 konser veriyoruz. Bir konsere 
hazırlık süreci yaklaşık 3-4 ay sürüyor. Çalışmalarımız bir 
repertuar üzerinden oluyor; her konser için hocalarımız ayrı 
bir temaya uygun besteler getiriyorlar. Her konserde Türk 
müziğinden hem klasik, hem de seyircilerin de eşlik edebileceği 
daha bilindik eserlere yer veriyoruz. Örnek olarak bugüne kadar 
“Hicazkar Köçekçeler”, “Yahya Kemal Güfteleri”, “Sadettin 
Kaynak Besteleri”, “Hüzzam Makamından Seçmeler” gibi farklı 
temalarda konserlere çıktık.
 
Sahnede seyircinin karşısında olmak nasıl bir duygu?
Konserlerde solo eserler de seslendiriyorum. Sahnede tek başına 
olmak inanılmaz heyecanlı bir duygu. Siz şarkı söylerken tüm 
salonun sizi izliyor ve dinliyor olması hem çok güzel hem de çok 
zor çünkü en ufak bir hata yaptığınızda göreceğiniz bir surat 
ekşimesi sizi oldukça demotive edebilir. Ama şarkıyı bitirip 
alkışları aldığınızda yaşanılan o mutluluk anlatılamaz. Tabii ki 
sonrasında övgüler almak, hobi de olsa yaptığım işi başarıyla 
tamamlamış olmanın mutluluğu gerçekten çok büyük.

Bu hobiyle birlikte sende nasıl değişiklikler olduğunu 
gözlemliyorsun? 
Bu hobi kişisel gelişimim konusunda bana oldukça yardımcı oldu. 
Bir topluluk karşısında çok rahat konuşabiliyor, sunum yaparken 
jest, mimik ve ses tonumu doğru kullanabiliyorum. Farklı meslek 
gruplarından insanların bulunduğu korolarda insan ilişkilerimi 
geliştirdim. Bunun dışında müzikle uğraşarak günlük iş stresimi 
atıyorum.

Mühendisler de Sanat Sever

Aslında genç kuşak arasında Türk sanat müziği pek popüler sayılmaz. Seni özellikle sanat müziğine 
yönlendiren neydi?
Türk Sanat Müziği bence duyguları en iyi şekilde anlatan müzik türüdür. Müzik dinlemek 
kuşkusuz her insana keyif verir ancak Türk sanat müziğindeki her makamın kendine has 
duygusu, müzik tutkunları için vazgeçilmez bir zevktir. Sözler ile besteler inanılmaz uyumlu. 
Mesela sevgiliye “fikrimin ince gülü” diye seslenirken o nağmenin inceliğini, “kimseye etmem 
şikâyet ağlarım ben halime” derken müzikteki o kederi, “ah bu şarkıların gözü kör olsun” derken 
besteden gelen o isyanı, kızgınlığı hangimiz yaşamıyoruz ki?  
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İyi bir çalışma ortamı nasıl 
tasarlanır?
Ergonomik tasarımlı iş yerleri, çalışan sağlığını destekler ve motivasyonla birlikte verimliliği 

artırır. Peki, bu konudaki en önemli faktörler hangileri? İdeal iş yeri tasarımı için yedi altın 

kural vardır.

1 Beden ve çalışma yüksekliği
İşlerin elle yapıldığı iş yerleri, her vücut şekli ve her beden-
den insan  için uygun olmalıdır. Ortalama vücut boyutlarıyla 
ilgili yapılan bir analizde, dört grubun nüfusun yüzde 90’ını 
oluşturduğu bulunmuştur. Bu, optimum çalışma yüksekliğinin 
ve çalışılan yüzeyin ideal yüksekliğin belirlenmesine yardımcı 
olur. Esnek tasarımlar, üretimdeki personelinin hem 
ayakta hem oturarak çalışmasına izin verir. Raf sistemleri 
tasarlanırken, ağır eşyaların kolay erişilebilecek bir yüksek-
likte, hafif eşyaların ise bu yüksekliğin üstünde veya altında 

tutulması yoluyla vücut şekli dikkate alınır.

Faydalar: Omuzların, sırtın ve bacakların daha az 

zorlanmasıyla verimliliğin artması

2 Erişim kapsamındaki bölge
Her cihaz ve kontrol elemanı, operatörün anatomisine ve 
fizyolojisine göre kolayca erişebileceği bir yerde olmalıdır. Bu 
anlamda, erişim sağlanan bölge üç bölüme ayrılır:
• Yapılan işin merkezi, direkt olarak işçinin önünde olmalıdır: 
hassas motor becerileri gerektiren çok yönlü işler için idealdir.
• Vücudunuzu bükmeden ya da omuzlarınızı hareket 
ettirmeden erişebileceğiniz geniş alan: büyük motor beceriler 
talep eden hareketler ve sık sık tek elle kontrol edilmesi 
gereken aletler veya bileşenler için uygun.
• Omuz ve üst gövde hareketi gerektiren genişletilmiş tek 
el bölgesi: boş konteynırları taşıma ya da bileşenlerin diğer 
operatörlere aktarılması gibi işlemler için uygun.

Fayda: Daha düşük hata oranları
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3 Parça tedarik
Kısa erişim mesafeleri, gereksiz hareketlerden kaçınılmasına 
yardımcı olur. Bir konteynıra ne kadar sık uzanıyorsanız, 
uzanma mesafesi o kadar kısa olmalıdır. Gövdenin 80 
santimetreden düşük bir yüksekliğe bükülmesi, vücutta 
orantısız bir gerginliğe neden olur. Bu nedenle ağır eşyalara 
kolay erişebilmek için kaldırma cihazının kullanılması gerekir. 
Bileşenin geometrik özellikleri, onları hareket ettirmek 
için kullanılabilir, mesela bir kızak veya tekerlekli konveyör 
boyunca.

Fayda: Daha az ağırlık kaldırma, sırt ağrılarını azaltır; daha 
kısa üretim süreleri sağlar

4 Görüş alanı
Başınızı her oynattığınızda ve dolayısıyla gözlerinizin 
her yeniden odaklanışında, zaman kaybı yaşanır. Bu 
yüzden verimli iş süreçlerine ulaşmak için görüş menzili 
ve görüş alanı dikkate alınmalıdır. Görüş menzilinde 
aynı anda birkaç nesne görülür, baş veya gözler hareket 
ettirilmeden odaklanılır. Görüş alanınızdaki nesnelere, 
başınızı hareket ettirmeden sadece gözlerinizi hareket 
ettirerek odaklanabilirsiniz. İdeal görüş açısı ayakta iken 30, 
otururken 45 derecedir.

Faydalar: Rahat bir çalışma duruşu zaman kazandırır

5 Aydınlatma
Uygun aydınlatma da yüksek verimliliğe ve kaliteye ulaşmada 
önemli bir faktördür. Lambalar, ilgili iş yerine uygun olarak 
seçilmelidir. Bu seçimde şunlar dikkate alınmalıdır:

•  güçlü zıtlıklardan kaçınma

•  parlama ve yansımalardan kaçınma

Faydalar: Daha az göz yorgunluğu; daha iyi iş kalitesi

6 Çalışma ekipmanlarının ayarı
Çalışma ekipmanlarının doğru kurulumu, bunların verimli bir 
şekilde kullanılabilmesi için bir ön şarttır. Örnek olarak oturma 
duruşunu ele alalım. Bir sandalye, eğer oturulduğunda üst ve 
alt baldır 90 derecelik bir açı yapıyorsa doğru demektir. Aynı 
şekilde üst ve alt kol arasındaki açı da 90 derece olmalıdır. 
Doğru ve dik bir oturuş, sırt ağrısını ve dolayısıyla hastalıkları 
önler.

Faydalar: Yüksek performans, iyi sağlık ve iyi olma hissi

7 Çalışma ortamı  
İş yerinde kullanılacak sistem seçilirken, etkilenecek 
tüm işçiler buna dahil olmalıdır. Burada önemli olan 
nokta, çalışma istasyonunu etkileyen belirli faktörleri 
gözlemlemektir.
• Göğüs yüksekliğinin üzerinde çalışmaktan kaçının: omuz ve 
boyun kaslarındaki gerilmeyi rahatlatır, dolaşımı iyileştirir
• Dinamik aktiviteleri tercih edin
• Değişik fiziksel gerilmelere olanak tanıyın: bu, orantısız 
fiziksel gerilimi önler ve çalışma verimliliğini artırır
• Kaldırma cihazları veya daha hafif malzemeler kullanarak 
stresi ve gerilmeyi en aza indirgeyin.

Faydalar: Daha az yorgunluk, daha fazla verimlilik ve 
motivasyon; iş yerlerini daha fazla benimseme
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Safety on Board!
Son dönemde makinelerin insanlara zarar vermeyecek şekilde çalışması 
uluslar arası standartlar ve bölgesel düzenlemelerle daha sıkı bir şekilde 

uygulatılıyor ve denetleniyor. Bu nedenle özellikle global pazarlara girecek 
olan makine üreticileri için güvenlik standartlarına ve mevzuatlarına uygun 

üretim yapıyor olmak çok önemli bir kriter. 

Modern ve güvenilir bir fabrika tasarlamak istiyorsanız entegre güvenlik 
sistemleri ile hem çalışanlarınıza zarar görmeyecekleri bir çalışma ortamı 

yaratabilir, hem de global pazarda rekabet gücünüzü arttırabilirsiniz.  Bosch 
Rexroth‘un sunduğu entegre güvenlik sistemi  “Board on Safety” komponent, 

yazılım ve servis performansının mükemmel bir kombinasyonunu sunar.  
Böylece çalışanlarınız günlük işlerine odaklanır, fabrikanızın verimliliği 

artar. Siz de güvenli tarafta olun ve performansınızı artırın!




