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drive

Gelişen ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde enerji ihtiyacı artarken enerji kaynakları azalmaktadır.  Buna 

bağlı olarak da doğal kaynaklardan örneğin rüzgar ve su gücünden faydalanarak yenilenebilir enerji kazanmanın 

önemi daha artmaktadır. Su enerji kaynaklarının başında nehir barajlarından, orta basınçlı hidro-elektrik güç 

istasyonlarıdan yüksek basınçlı hidro-elektrik güç istasyonlarına kadar çeşitli barajlar gelir. Dolayısıyla bu 

barajların her birinin, değişik fonksiyonlara sahip birbirinden farklı bir çok açma-kapama yapıları olacaktır. Bu her 

farklı yapının da farklı hidrolik tahrik ihtiyacı olacaktır. Bosch Rexroth bu sistemlerin tamamını sağlayabilir. 

Türkiye’de de Bosch Rexroth Deriner Barajı projesine imzasını atmıştır. Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen 

Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santralı, 253 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın üçüncü yüksek 

barajıdır. Çift eğrilikli beton kemer tipinde olan barajın kurulu güç kapasitesi ise 4 x 167,5 MW (670 MW)’dir. 

Barajın Orifis Dolusavakları ile Üstten Aşmalı Dolusavakları açma kapama kapaklarının tahrik ve kontrolü de 

Rexroth Hidrolik ve Elektronik sistemleriyle sağlanmaktadır. 



Değerli Okuyucular,

Zaman durmuyor. Gündüzler geceleri 
kovalarken hayatımız akıyor ve her gün 
doğal bir değişimle gelişiyor. Hayatta is-
tenen sonuçları yakalamak ise şüphesiz bu 
gelişim süreçlerini yönetmekten geçiyor. 
Değişimi öngörebilmek, onu kontrol ede-
rek gelişime dönüştürebilmek, başarı için 
büyük önem taşıyor.
2010 Yılı ise Bosch Grubu ve Bosch Rexroth 
için bu değişim ve gelişimi yönetmek 
açısından, 2 önemli kilometre taşını ifade 
ediyor.
Bosch,  Türkiye’deki faaliyetlerinin 100. 
Yıldönümünü kutlamış bulunuyor. 
1915 yılında Osmanlı Padişahı, şirketimizin 
kurucusu Dr. Robert Bosch’a, Türkiye ile 
Bosch Şirketi arasındaki güçlü ilişkiyi 
yansıtan nişanı vermişti...
Geldiğimiz noktadan geriye bakarsak; 100 
yıl boyunca Türkiye topraklarında kalıcı 
yatırımlarıyla faaliyet gösteren Bosch’un, 
Türkiye ile birlikte değiştiğini ve geliştiğini 
görüyoruz. 
Önümüzdeki dönemlerde de ek yatırımlar 
yapıyor olacağız. Üretim tesislerimiz, 
servis ağlarımız, operasyonel birimlerimiz 
ile önümüzdeki 3 yıl içinde yaklaşık 500 
milyon Avro luk ilave yatırım ile çalışan 
sayısını 10 bine ulaştırmayı hedefliyoruz.
Rexroth ise yeni yapılanma projesi 
“Rexroth 2.0” ile, dünyada kendini daha
müşteri odaklı bir şekilde önümüzdeki 
yıllara hazırlıyor.
Birbirini tamamlayan çapraz teknolojileri-
mizi, “Rexroth 2.0” olarak adlandırdığımız 
bu proje ile yeniden yapılandırıp, Mobil 

Uygulamalar, Endüstriyel Uygulamalar 
ve Yenilenebilir Enerji olmak üzere 3 ana 
iş kolunda ayrıştırarak,sizlere tek elden 
sunacağız.  Amacımız ise Daha Basit, Daha 
Hızlı ve Pazarda Daha Başarılı Olmak!
Biz kendi içimizde daha yalın yapılandıkça, 
müşteri odaklılığına daha uygun olarak, 
müşterilerimizin taleplerine daha esnek ve 
daha hızlı cevap verebiliyor olacağız.
Bosch Rexroth AG Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevinden ayrılan Dr. Albert
Hieronimus’ın yerine, Dr. Karl Tragl’ın 
atanmasıyla başlayan bu yeni yapılanma, 
alt birimlere kadar ve dünyanın her tarafına 
yayılacaktır.

Rexroth dünyasında ürün bazında 
gelişmeler de, organizasyonel değişimi 
takip ediyor. Köklü filtre ve aksesuar 
firması K.&H. Eppensteiner’ı bünyesine 
%100 katmasıyla Rexroth, hidrolik iş 
kolunda filtre ve filtre elemanlarından 
oluşan ürün programının tamamını piyasa-
ya sunmaya başlamıştır. Amacımız makina 
ve işletmelerinizin tam verimli calışması 
icin ideal çalışma koşulları sağlayarak, 
üretimde toplam sahip olma maliyetinizi 
azaltmaktır.
Ürün programımızda filtre ve filtre 
elemanlarının yanı sıra ileri teknoloji 
ürünü yağ kirlilik analiz cihazları, su-yağ 
ayırma cihazları ve özel ölçüm cihazları yer 
almaktadır. Böylece müşterilerimiz, tüm 
çözümleri Rexroth  kalitesiyle tek elden 
gerçekleştirirken, anahtar teslim çözüm-
lere ulaşmanın rahatlığını  yaşayacaktır.  
Rekabetçi pazar ortamı yaratacak bu 
gelişme ile siz değerli iş ortaklarımız, 

geçmişteki tekelleşmeden kurtulacak; fiyat 
ve kalitenin size fayda olarak geri dönüşüne 
tanık olacaksınız.

Bu kalıcı farkı ölçebilecek, ve farkın 
yarattığı getiriden hissedilebilir oranda 
faydalanabileceksiniz.

Global anlamda ekonomik zorluklarla mü-
cadele ettiğimiz, ancak sizlerle el ele üste-
sinden gelmeyi başardığımız bir dönemden 
geçtik. İlişkiler zor dönemlerde sınavdan 
geçer. Biz, sizlerle her zaman olduğundan 
daha da sıkı bağlarla bağlı olarak bu 
fırtınalı dönemi, bu zorlukları birlikte 
aştık. Önümüzde güneşli günler bizleri 
bekliyor ve her zamankinden daha güçlü 
bir döneme beraber girip, meyvelerini de 
birlikte toplayacağız.
Elinizde tuttuğunuz dergimizin bu sayı-
sında göreceğiniz yeniliklere dikkatinizi 
çekmek istiyorum. Dergimizin çehresi, 
konsepti ve ismi değişti. Artık Şirketimizle 
ilgili tüm haberleri, teknolojik gelişmeleri 
ve uygulama örneklerini “Drive & Control 
Local” adı altında yayınlayacağız.
Bu vesileyle sizlere ve ailelerinize yeni 
yılda sağlıklı, mutlu ve işlerimizde birlikte 
başarıya koşacağımız günler diliyorum.
Esen kalın...

Steven Young
Bosch Rexroth A.Ş.
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06 Bosch Rexroth Yeniden Yapılanıyor
 Organizasyonel değişikle artık Pazar segmentleri 
 ve sektörel bazda 3 iş kolunda hizmet vereceğiz

07 Sportif Başarılar Rexroth çalışanları sosyal 
 yaşamda da başarılara koşuyor

08  Bavyera Eyaleti Temsilcileri Bosch Rexroth 
 Genel Merkezinde Alman heyet Gebze 
 fabrikasında üretim safhalarının Almanya ile aynı 
 seviyede gerçekleştiğini gördü

09 Organizasyonlar Rexroth’lular iş hayatının 
 stresini düzenledikleri organizasyonlarla atıyor

10 Bosch 100. Yılını Görkemli Bir geceyle 
 kutladı 100 yılı geride bırakan Bosch, gelecek 3 
 yıla ek yatırımlarla girecek

TEKNOLOJİ

11 Control City’e hoşgeldiniz! 
 Control City size merhaba demek için 
 sabırsızlanıyor

12 Dünyanın en büyük enerji kaynağı,    
 kanıtlanmış teknoloji ile buluşuyor
 Bosch Rexroth güneş enerjisi konusunda da 
 sunduğu çözümlerle rakiplerinin önünde 

14  Rexroth Hidrolik Hybrid Sistemler
 Dünyada azalan enerji kaynakları enerjinin verimli 
 kullanılmasını zorunlu kılıyor

18 Marex OS II-3D 
 Deniz taşıtlarının kontrolü kolaylaşıyor

20 Drive & Control Scheme Editor 
 Rexroth, pnömatik sistemleri projelendirmek için 
 yeni bir arayüz tasarladı 
 
22 Vidalayıcı Sistemlerdeki Yenilikler
 CS351  & KE 350 Integrated Logic 
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TEKNOLOJİ

23  Yıldızlara Dokunmak
 Rexroth teknolojileri ile 40 metrede panaromik  
 manzaranın tadına varabilirsiniz

24 Pnömatikte Enerji Verimliliği 
 Rexroth Formülü ile Tasarruf Edin

26 Recycling: Yüksek Basınçta Yeni Bir Hayat 
 Yeni nesil geri dönüşüm tesislerinin kurulumunda 
 Bosch Rexroth Teknolojileri

28 Yüksek Performanslı Forklift Teknolojisi
 Rexroth üreticilere düşük maliyetli ve efektif  
 çalışan sistemler öneriyor.

30  Rexroth Filtrasyon Teknolojisi
 Rexroth K.& H. Eppensteiner firmasını bünyesine 
 kattı ve hidrolik ütün gamını filtre teknolojisi ile 
 geliştirdi.

32 NewLOG 
 Entegre lojistik projesi ile optimum seviyelere 
 ulaşılacak

34 Bosch Rexroth Atılımlarını Sürdürüyor 
 Bosch ve Bosch Rexroth Bursa fabrikasında 
 Türkiye atılımlarını yakından takip ediyor

35 ATMO Hakkında 
 Bosch’un dahili makine üreticisi ve sistem 
 sağlayıcısı ATMO8 1 yaşında

36 Benim Gözümden Yüzyıl Fotoğraf Yarışması
 Sonuçlandı Bosch 100. yılında kurum içi  
 yarışmalar düzenliyor

KURUMSAL

38 MÜJDAT GEZEN 
 Sanat,  Tiyatro ve Eğitimde Bir Dev

RÖPORTAJ

42 Kelime Çemberi 
 Kendinizi test edin!  

ZEKA OYUNU
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İş ortaklarımızın başarısı bizlerin de başarısıdır. Bu anlamda 
sizlerin taleplerine daha esnek, daha hızlı ve daha müşteri odaklı 
cevap verebilmek için dünya genelinde organizasyonumuzu 
yeniden yapılandırıyoruz. 
Bosch Rexroth olarak tek tek teknoloji odaklı olan organizasyon 
şeklimizi pazar segmentleri ve sektörel bazda yeniden 
yapılandırarak 3 iş kolunda hizmet vermeye devam edeceğiz:

•	 Mobil	Uygulamalar
•	 Endüstriyel	Uygulamalar
•	 Yenilenebilir	Enerji

1 Temmuz 2010 tarihi itibariyle başlayan bu yapılandırmada, 
Bosch Rexroth AG yönetiminde de değişiklik meydana geliyor. 
Yönetim kurulu başkanlığı görevinden ayrılan Dr. Albert 
Hieronimus (63)’ın yerine, Dr. Karl Tragl (47),  bu göreve atandı. 
Tragl, Hieronimus’un başkanlığı döneminde başlatılan şirketin 
yeniden yapılanma sürecini uygulayacak. Hieronimus 1 Ocak 2011 
tarihi itibariyle Bosch Rexroth AG denetleme kurulu üyesi olacak, 
bu tarihe kadar da şirkete danışman olarak görev yapacaktır.
Buna göre bugüne kadar Elektrikli Tahrik ve Kontrol, Hidrolik, 
Doğrusal Hareket ve Montaj Teknolojileri, Pnömatik, Rüzgar 
Enerjisi olmak üzere yapılanmış olan iş kolları yeniden bu 3 iş 
kolu altında gruplandırılacaktır. 
İş kolları arasında sektörel ve ürün sorumluluklarını net bir şekilde 
ayrıştırarak,  müşterilerimizin ürün, hizmet ve entegre teknoloji 
çözümlerine olan ihtiyaçlarını gelecekte daha hızlı karşılayabile-
ceğiz. Yaşanan bu değişimle basitleşen handling, artan güvenlik, 
daha yüksek enerji verimliliği ve artan karlılıktan müşterilerimiz 
de faaliyette bulundukları pazarlarda faydalanabilecekler. Bu yeni 
yapılandırma ile sizlerin benzer taleplerini daha iyi karşılamayı 
hedefliyoruz. Yeni organizasyonumuza geçiş süreci tam olarak 
sonlandırılıncaya kadar, sizlere hizmet veren kontak kişileriniz 
ise aynı kalacaktır.
Dünya genelinde Bosch Rexroth’da yaşanan bu değişimin ötesinde 
şirketimizin mali işler yönetiminde de değişimler söz konusu. 
Steven Young Bosch Rexroth Türkiye’nin genel müdürü olarak 
görevine devam ederken, 2008’den bu yana Bursa fabrikamızın  
ticari fabrika müdürlüğünü üstlenen Alexander Brand, 2010’da 
bu görevine ilaveten Gebze’nin Finans ve İdari İşlerden sorumlu 
müdürlüğünü üstlenmiştir.

Bosch Rexroth 
Yeniden 
Yapılanıyor

Kaiserslautern Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği eğitimi gören ve 
profesyonel iş yaşantısına 1992’de Robert Bosch GmbH’daki satınalma 
eğitim staj programı ile başlayan Alexander Brand sonrasında Robert 
Bosch GmbH içinde dünya genelinde çeşitli lokasyonlarda proje 
satınalma, merkezi satınalma, controlling gibi departmanlarda üst 
düzey pozisyonlarda çalıştı.  
Alexander Brand’a Türkiye gelişini, iş yaşantısıyla ilgili izlenimlerini 
ve yeni pozisyonuyla ilgili beklentilerini sorduk: 
 - Şu andaki pozisyonumda çalışmadan önce Türkiye’yi 2 kez ziyaret 
etmiştim. Biri Robert Bosch GmbH’deki satınalma pozisyonunda 
çalışırken ticari amaçlı olarak gerçekleşmişti. Diğeri ise Fethiye 
ve Marmaris bölgesinde yaptığım yat seyahati ile tamamen tatil 
amaçlıydı. Bu iki ziyaretim sayesinde Bursa’da fabrika müdürü 
olarak görevime başlamadan önce Türkiye ile ilgili oldukça pozitif 
izlenimlerim olmuştu. Bursa’da kaldığım 2 sene süresince ise bu iki 
ziyaret esnasında edindiğim olumlu düşünceler gittikçe güçlendi. 
Özellikle insanların sıcaklığı ve misafirperver yaklaşımı bu yeni 
yaşamı eşim ve benim için keyifli hale getirdi. 
Türkiye’deki iyi eğitim seviyesi ve sürekli gelişime olan isteklilik ise 
Bosch Rexroth gibi bir firmanın gelişimine temel oluşturmaktadır. 
Gebze fabrikasından gelişme potansiyeli yüksek Türkiye pazara 
hakim olmaya çalışıyoruz. Bursa fabrikasından ise mobil uygulamalar 
için ürünler üretip Türkiye ve Avrupa marketine ihracat yapıyoruz. 
Buna göre farklı operasyonların yürütüldüğü bu iki fabrika arasında 
2 önemli alanda işbirliği sağlanabilir:
1)Rekabet ortamı her geçen yıl daha da kızışıyor. En iyi ürünleri ve 
en iyi kaliteyi piyasaya sürmenin ötesinde firma olarak maliyetleri 
de kontrol edebilmek gerekiyor. İki fabrikanın da kendi hedeflerine 
zarar vermeden birlikte maliyetleri düşürmenin olanaklarını araması 
gerekiyor.
2)Hukuksal gereklilikler kadar Bosch içinde belirlenmiş talimatları 
yerine getirmek de çok önemli.  Hem itibar açısından hem de yapılan 
işlere olan güveni artırmak açısından merkez departmanlarla 
olabildiğince birlikte çalışmak ve yapılan işleri raporlamak gereklidir. 
Bu zaman alıcı ve organize edilmesi gereken bir konu olduğundan her 
iki fabrika da birlikte çalışarak sinerji yaratıp verimli olacaktır. 
Bu 2 önemli konuya bağlı olarak yeni getirildiğim görevden beklentim 
sadece Bosch Rexroth Türkiye değil diğer Bosch lokasyonlarındaki 
ortak çalışmaya yatkınlıklarının işleri kolaylaştıracağı yönde.  
Kişisel olarak beklentim ise üzerime aldığım bu yeni görevle birlikte 
müşterilerin ihtiyaçları hakkında daha çok bilgi sahibi olacağımdır. 
Ayrıca satışın, geliştirme ve uygulama merkezlerinin nasıl çalıştığına 
daha yakından tanıklık edeceğim. Böylesine önemli bir şansa Bosch 
Rexroth Gebze gibi başarılı ve tecrübeli bir lokasyonda sahip olduğum 
için çok memnunum. 

t		Alexander Brand



Tenise zaman ayırmaya 2009 yılında 
şirketimizin Gebze’ye taşınmasıyla 
birlikte başladım. Evimizi de 
taşıdığımız Kurtköy’deki Aydos Tenis 
Kulubü, bu spor için gerekli tüm 
imkanları bana sağladı. Öğrencilik 
dönemimde uğraştığım yüzme, 
masa tenisi, voleybol ve kayak gibi 
çeşitli sporlar ile kıyasladığım zaman 
öncelikle tenis iş yaşantısı ile beraber 
çok daha rahat yürütülebiliyor. Bir 
sporu sürekli uğraşılabilir kılan 
“rekabet”, tenis sporunda kolaylıkla 
sağlanabiliyor. Ayrıca bir kulübe 
sürekli devam edildiğinde kort, 
eğitmen ve partner bulmak da zor 
olmuyor. 
Tenis ile uğraşmaya başladıktan bir kaç 
ay gibi kısa bir süre sonra turnuvalara 
katılmaya başladım. Bu konuda 
kulüpteki eğitmenlerimiz zaten bizleri 
yönlendiriyorlar. Turnuva imkanı 
da oldukça geniş. Sporda başarı için 
birçok unsurun bir araya gelmesi 

gerekiyor. Çalışma, kazanma azmi 
ve maç konsantrasyonu benim ilk 3’e 
koyacağım unsurlardır. Bir sonraki 
hedefim ise basitçe bir sonraki 
turnuva. Yeni başlayanlar klasmanını 
takiben artık bir üst klasmanda, +35 
yaş klasmanında mücadeleye devam 
edeceğiz.
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Sportif Başarılarımız 
Flex Tennis Cup 2010 ve Erol Kaya Open Tenis 

turnuvalarında kupa kaldırma sevincini Rexroth’lular 

yaşadı. 

Oturduğum sitede kort olması 
sebebiyle tenise başladım. 4 yıldan bu 
yana aralıksız bu sporu yapıyorum. 
En az haftada 3 defa oynamaya 
çalışıyorum. Tenis her spor dalı gibi 
insana güç, hareketlilik, dinamik ve 
esneklik kazandırıyor. 

Resmi turnuvalara bu sene katılmaya 

başladım. Disiplinli bir antrenman 
süreciyle de kısa sürede başarıya 
ulaştım. Hedefler asla bitmez. 
Hedefim teknik ve mental olarak daha 
iyi bir tenis oyuncusu olabilmek. Tenis 
aynı zamanda bir sabır sporudur. 
Tenise yeni başlayacak olanlara 
yılmadan antrenmanlarına devam 
etmelerini öneririm. 

Güler Boztepe  
(İnsan Kaynakları ve İdari İşler Bölüm Müdürü)

Bülent Giray  
(Elektrikli Tahrik ve Kontrol Bölüm Müdürü)

Bosch Grubu çalışanlarının katılımıyla gerçekleşen 
100. Yıl Fotoğraf yarışmasında, Bosch Rexroth 
çalışanlarından Hüseyin Karataş 3. oldu ve bize bu 
başarısını anlattı:
Fotoğraf çekmeyi seviyorum, anı dondurmak 
beni mutlu ediyor. İlk defa da böyle bir yarışmaya 
katıldım. Şirketimizde böyle bir organizasyon 
olunca hem kendimi sınamak hem de elimi 
taşın altına sokup 100. yıl için ben de katkıda 
bulunmak istedim.  Sonuç sürpriz oldu aslında. 
Derece beklemiyordum. Hepimiz evlerimizde 
buzdolaplarımızın üzerine ailemizden fotoğraflar 
yapıştırırız. Ben de geçmişten bugüne aileme ait 
fotoğrafları kullandım. Bu fotoğrafa hayatlarımızı 
sığdırdık, bu sebeple de “Bir asırdır birlikteyiz” 
ismini uygun gördüm.

Ödül alan fotoğraflar için sayfa 36 ve  37’ye 
bakabilirsiniz.

Hüseyin Karataş
(Konstrüksiyon&AR-GE Konstrüktör)
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 17 – 19 Mart 2010 tarihleri arasında Bavyera Eyaleti’nin Türkiye 
Temciliğinin resmi açılışını yapmak üzere Bavyera Ekonomi Bakanı 
Martin Zeil ekonomi delegasyonu ile İstanbul’a geldi ve Bavyera 
Eyaleti’nin 21. temsilciliğinin resmi açılışını gerçekleştirdi. Açılışı 
yapılan Bavyera Eyalet Bürosu sayesinde Türkiye ile olan ikili 
ilişkiler daha da geliştirilecektir. 

Bu kapsamda açılışın ardından ziyaretlerinin 2. gününde Bavyera-
lı ekonomi delegasyonu Türkiye’de faaliyet gösteren sayılı 
şirketleri ziyaret ettiler. Bu şirketlerden biri de Gebze’deki Bosch 
Rexroth Genel Merkezi oldu. 

Özellikle yenilenebilir enerji ve çevre teknolojisi, makine ve 
donanımları, bilişim teknolojisi ve telekomünikasyon, altyapı 
projelerinde inşaat ve müşavirlik hizmetleri ve tıp teknolojisi 
alanlarında faaliyet gösteren firmaların yöneticileri ile görüşmeler 
gerçekleştirildi. Bosch Rexroth’da hazırlanan programda ise 
mühendisler eşliğinde Gebze fabrikasının üretim sahasını gezen 
heyet, üretim safhalarının Almanya ile aynı seviyede gerçekleş-
tiğini yakından görme fırsatı yakaladı. Fabrika gezisinin ardından 
genel müdür Steven Young, heyete Türkiye’deki iş fırsatları ile 

ilgili bir sunum gerçekleştirerek Türkiye’ye yapılan doğrudan 
yatırımların neden artması gerektiğini anlattı. 

Heyettekilere Türkiye’den hatıra olarak kalması için Osmanlı 
lokumluk hediye edildi. Rexroth’daki bu minik geziyi unutmama-
ları adına da kendilerine hediyeyle birlikte hatıra notları verildi.

Bavyera Eyaleti’nin Temsilcileri 
Bosch Rexroth Genel Merkezinde

Bavyera, Almanya’nın güneydoğusunda yer 
alan bir çok önemli firmanın merkezinin 
bulunduğu bir eyalettir 
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Yaz boyunca etkinlikler içinde bulunan Bosch Rexroth’lular, 
Temmuz ayında Çayırova’da aile boyu piknik yaparak hem 
kaynaştılar hem de bütün bir yılın stresini, yorgunluğunu 
üzerlerinden attılar. Ağustos ayında ise paintball organizasyonu 
ile iş dışında da keyifli zaman geçirdiler. 

Bosch Rexroth 2009’da yeni fabrikasına taşınmış ancak çalışan-
ların aileleri fabrikayı gezme fırsatı yakalayamamışlardı. Bu 
nedenle fabrika gezisiyle başlayan gün ailelerin kaynaşmasıyla 
birlikte Life Port’daki havuz başı barbeküsüyle devam etti. 

Hem çocuklar hem de yetişkinlerin düşünüldüğü organizasyonda 
çocuklar kendileri için kurulan oyun parklarında gönüllerince 
eğlenirken, aileler de kendileri için hazırlanmış takım oyunlarında 
iş arkadaşlarıyla rekabet içine girdiler. Havuzda geçirilen keyifli 
dakikaların sonunda yorgun düşen yetişkinler ve çocuklar açık 
büfe yemeğin keyfini çıkardılar. Bir köşede Türk kahvesi, Osmanlı 

macunu, dondurma ikram edilirken akşam saatlerinde tekrardan 
acıkanlar için kokoreç ikramı yapıldı. 

Şirketimizde 10. yıllarını tamamlayan emektar çalışanlara ise 
plaketleri verildi.  Genel müdürümüz Steven Young bir konuş-
mayla yıllardır verdikleri emekler için bu arkadaşlara teşekkür 
etti. 

Akşam geç saatlere kadar eğlenilen organizasyonda gerek Bosch 
Rexroth bayileri gerekse Gebze çalışanları gönüllerince bir gün 
geçirmenin keyfiyle evlerine döndüler. 

Daha ufak çapta gerçekleşen paintball organizasyonunda ise 
gün içinde çok fazla zaman geçirme şansı bulamayan farklı 
departmanlardan çalışanlar aynı takımlarda yer alarak birlikte 
stres attılar. Açık alanda birkaç saatlik mücadele dolu koşturma-
dan sonra ertesi gün tekrar ofisteki iş koşturmasına geri dönüldü. 

Organizasyonlar

Rexroth çalışanları iş hayatının yoğun temposu 
altında oluşan stresi doğa içindeki tatlı rekabetle 
üzerlerinden attılar.
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Faaliyetlerine 1910 yılında Sirkeci’de bir temsilcilikle başlayan 
Bosch, 24 Eylül Cuma akşamı Çırağan Sarayı’nda Devlet Bakanı 
Zafer Çağlayan’ın, Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Franz 
Fehrenbach’ın ve Bosch Türkiye Genel Müdürü Hermann Butz’un 
yanısıra iş dünyasından seçkin davetlilerin katılımıyla görkemli 
bir gala gecesi düzenledi. 
Gala gecesinde konuşma yapan Zafer Çağlayan konuya ilişkin 
görüşlerini şu şekilde ifade etti: “ Bosch Türkiye’nin geçmişine 
ve geleceğine katkı sağlayan en önemli şirketlerden biridir. 
Bosch’un Türkiye’ye kattığı değer ve yatırımlarla sağladığı artı 
değeri önümüzdeki dönemde devam ettireceğine inanıyoruz.” 
Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Franz Fehrenbach konuya 
ilişkin olarak görüşlerini şu şekilde ifade etti: “Yüzüncü yılımızı 
kutlamanın gururuyla geleceğe güvenle bakıyoruz.” ve Fehren-
bach sözlerini “Bosch Grubu’nun küresel operasyonlarında 
Türkiye artık önemli bir üretim ve ihracat bölgesi konumunda. 
Ekonomik ve teknolojik gelişim, ülkenin giderek daha cazip bir 
araştırma ve geliştirme bölgesi olması anlamına da geliyor. Sonuç 
olarak, satış ağımız dinamik bir şekilde büyüyen bir yerel pazara 
hizmet ediyor. Stratejimiz açık: bu ülkedeki en büyük yabancı 
yatırımcı ve işverenlerden biriyiz ve bu konumumuzu daha da 
ileriye doğru genişletmek istiyoruz.” şeklinde sürdürdü. 
Gala gecesine ev sahipliği yapan Bosch Türkiye Genel Müdürü 
Hermann Butz da “ilk temsilciliğin kurulmasından 100 yıl sonra, 
Bosch Grubu toplam 8 bin 700 çalışanı ile Türkiye‘nin en büyük 
yabancı işverenler ve yatırımcılar arasında yer almaktadır. Biz 
bu gelişmeyle gurur duymaktayız.” sözleriyle konuşmasını 
sürdürdü. 
Bosch Rexroth üst yönetimi ve bayi yöneticilerinin de hazır 
bulunduğu gecede iş kollarının 100 yıl içinde gösterdiği gelişimi 

anlatmak adına eski ve yeni Bosch ürünlerin sergilendiği bir sergi 
alanı oluşturuldu.  
Görkemli gecede 2003 yılında ülkemizi Eurovizyon’da temsil eden 
ve yarışmada Türkiye’ye ilk kez birinciliği kazandıran Sertab 
Erener, Osmanlı İmparatorluğu’nun muhteşem miraslarından biri 
olan Çırağan Sarayı’nda davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bosch Türkiye’deki 100.yılını Çırağan’da 
muhteşem bir törenle kutladı

u	www.100yildirboschturkiyede.com

Bosch Grubu Türkiye’de daha da büyümeyi hedefliyor

Bosch 1973’de Türkiye’deki ilk üretim tesisini açtığından bu yana, 
şirket 1,4 milyar Euro yatırım yaptı ve bunun bir milyar Euro’su 
son 10 yıl içinde gerçekleşti. 2013 yılı sonuna kadar da yaklaşık 
500 milyon Euro’nun üzerinde yatırım planlanıyor ve bu söz 
konusu yatırım özellikle dizel ve benzinli enjektör teknolojilerinin 
geliştirilmesi ve  üretimi için kullanılacak. 
Bosch Grubu 2009 yılı Türkiye satışlarından toplamda 630 milyon 
Euro gelir elde etti. 2010 yılı sonunda ise satışların yüzde 20 
artarak 750 milyon Euro’ya ulaşması bekleniyor. Tüm ihracat 
rakamları dahil edildiği takdirde Bosch Grubu’na bağlı şirketlerin 
Türkiye’de gerçekleştirdiği satış rakamı 2010’da toplam 1.6 
milyar Euro’ya ulaşacak ve bir yılda yüzde 20 artış sağlanmış 
olacak. Bosch Türkiye’nin ana ihracat pazarları Avrupa Birliği 
ülkeleri ve Asya olarak kendini gösteriyor. İstihdam konusunda 
ise, 2008 ve 2009 yıllarında yaşanan krizlerin ardından çalışan 
sayısı tekrar büyümeye geçti. Sadece bu yıl içinde Türkiye’deki 
toplam işgücünün 450 kişinin daha istihdam edilmesiyle 8.700 
kişiye ulaşması beklenirken; bu rakamın 2013 sonunda yaklaşık 
10 bine çıkması hedefleniyor.
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Yıllara dayanan tecrübeyle, size bir 
makine üreticisi olarak yenilikçi makine 
tasarımlarınızı hayata geçirebilmeniz 
için en modern kontrol platformunu 
geliştirdik. Kapsamlı kontrol portföyümüz,  
sisteminizin basit, güvenli ve ekonomik 
otomasyonu ve esnek genişleme imkânı 
için tamamen yeni bakış açıları getirmek-
tedir. İhtiyacınız olan kontrol çözümünü 
Control City’de bulacağınızdan eminiz. 
Buna ilaveten, basit bir PLC’den esnek 
hareket kontrollü yenilikçi CNC kontrol-
lerine kadar olan geniş bir yelpazede, 
ihtiyacınız olan tüm otomasyon işlemlerini 
kapsayacak eksiksiz otomasyon sistem-
leri sunuyoruz. Ayrıca sürücü, kontrolör 
veya bilgisayar tabanlı kontrol sistemleri-
nin performansı ve işlevselliği bireysel 
ihtiyaçlarınıza göre adapte edilebilmekte-
dir. Control City esnekliğiyle geleceğinizi 
şekillendirmenizi ve uygulamalarınız için 
tam olarak gerekli olan kontrol çözüm-
lerinizi yapılandırmanızı sağlar.

Açıklık ile sonuca ulaşmak!
Makine üreticileri teknik ve ekonomik 
olarak ideal çözümler ararlar.  Control
City’nin açık kontrol mimarisi de seçimleri 
kolaylaştırır: Büyük bir şehrin modern
toplu taşıma sistemi gibi hedefinize 
ulaşmanız için en hızlı yöntemi sunar.
Açık standartlar temeline dayanan Rexroth 
kontrol elemanları sürekli olarak entegre 
ve standardize edilmiş arayüzler ile iletişim 
kurmaktadır. Farklı iletişim ihtiyaçlarınız, 
mühendislik işlemleriniz ve üçüncü parti 
çözümlerin basit bir şekilde entegras-
yonu için ihtiyaç duyduğunuz diğer farklı 
endüstri standartlarını da desteklemek-
teyiz.

Tecrübe ile başarıya ulaşmak!
Büyük bir şehirde tüm olası aktiviteleri 
istediğiniz gibi birbirleriyle  birleştire-
bilirsiniz. Control City de aynı pren-
siple çalışır. Bir makine üreticisi olarak, 
sektörünüze ve uygulamalarınıza özel 
yüksek seviyede teknik ve ekonomik 
çözümler sunan teknolojiler arası kontrol 
yetkinliğimizden yararlanırsınız. Kontrol 
ve tahrik teknolojilerinde 50 yıllık tecrübe 
ile size sektörünüze özel bireysel hizmet 
paketleri ve ölçeklenebilir eksiksiz çözüm-
ler önermekteyiz. 

Güvenle geleceğe ulaşmak!
Control City sistem çözümleri ile her za-
man güvendesiniz. Basit anlamda, uzun 
dönemde biz sizin güvenilir bir iş ortağı-
nızız dahası kontrol ve tahrik teknolojile-
rimiz insan, makine ve parçaların ideal 
koruması için tüm güvenlik işlevlerini en-
tegre etmektedir. Böylelikle makinelerin 
çalışma ömürleri uzamış olur ve serti-
fikasyon için harcamanız gereken çaba en 
düşük seviyeye iner.
Otomasyon sistemlerimiz mevcut ileri 
teknoloji seviyesi sayesinde her zaman 
güncel kalmanıza yardımcı olacaktır. 
Rexroth sistem çözümlerinin gelecek için 
güvenli bir yatırım olmasının yanı sıra 
enerji açısından verimli kontrol ve tah-
rik sistemleri, başlangıçtan operasyona 
makine ve fabrikalarınızın modernizas-
yonuna kadar toplam sahip olma maliyeti-
nizi belirgin ölçüde azaltma imkânı sağlar. 
Bu amaçla, projelendirme, operasyon ve 
teşhis için size tutarlı IndraWorks müh-
endislik ortamı ile yardımcı oluruz. Düşük 
döngü süresi ve enerji analiz araçları saye-
sinde üretim büyümesi ve enerji verimliliği 
sağlar. Güvenli bir geleceğe bizimle yol 
alın – Control City size merhaba demek için 
sabırsızlanıyor!
w	www.control-city.com

Control City’e hoşgeldiniz!
Control City size merhaba demek için sabırsızlanıyor! Siz de bu metropolün

sınırsız imkânlarını bir an önce keşfedin.
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Yenilenebilir enerji sektöründe yıllardır Ar-Ge çalışmalarını 
sürdüren Bosch Rexroth, güneş enerjisi konusunda da sunduğu 
birçok çözüm ile rakiplerinin önüne geçmektedir.
Fotovoltaik (PV), parabolik yoğunlaştırmalı (CSP) veya Stirling 
motorlu sistemlerin güneşi takip ederek daha verimli bir şekilde 
çalışmasını sağlayan tracking sistemlerinin tahrik komponentleri 
Rexroth’un güneş enerjisindeki ürün gamını oluşturmaktadır. 
Özellikle parabolik solar termal güç istasyonları Rexroth ürünleri 
sayesinde daha verimli hale getirilmektedir. Bu sistemlerde bir 
noktada toplanan güneş ışınları hat şeklindeki parabolik taşıyı-
cıya aktarılır. Taşıyıcı içinde bulunan akışkan enerjisi çevr-

ilmek üzere belirli merkezlerde toplanır ve buradan da  güç 
istasyonlarına gönderilir. 
Parabolik taşıyıcıların ve güneş kollektörlerinin büyüklüğüne 
göre elde edilen sıcaklık 1200 ° C’e kadar ulaşmaktadır.  Burada 
elde edilen ısınmış akışkan buhar türbinlerine gönderilerek, ısı 
enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümü sağlanmış olur. 
Stirling motorlu sistemlerinde merkezi dağıtım yerine gerek ka-
lmadan, daha kısıtlı alanlarda çanak şeklinde yapılan paneller 
sayesinde güneş enerjisinin bir noktada toplanması sağlanmış 
olur. Parabolik taşıyıcılı sistemlerle karşılaştırıldığında daha 
kısıtlı ve az güç üreten sistemlerdir. 

Dünyanın en büyük enerji 
kaynağı, kanıtlanmış teknoloji ile 
buluşuyor.



Sistemde kullanılan silindirler, küçük ölçülerde hassas adımlarla 
hareket etmektedir. Doğrusal bir güç ihtiyacı olduğu için en önemli 
unsur silindirlerin sehime karşı zorlanmasıdır.

Hidrolik olarak bakıldığında, yağın ısınması aklımıza gelmektedir. 
Ancak şimdiye kadar yapılan sistemlerde edinilen tecrübe saye-
sinde açık alanda esen rüzgarların sistemi soğuttuğu ve dışarıdan 
harici bir soğutma sistemine ihtiyaç kalmadığı görülmektedir. 

20 yıldan uzun zamandır solar termal güç istasyonları için özel 
amaçlı uygulama geliştiren Rexroth uygulama ekibi Amerika 
Mojave Çölü’nde kurulan 354 Megawatt’lık güneş tarlasıyla bu 
konuda ne kadar başarılı ve üstün olduğunu kanıtlamıştır. 

Rexroth, dünya genelinde 80 ülkede kurmuş olduğu satış ve 
servis ağı sayesinde birçok noktada bu bilgi ve birikimlerini 
paylaşmaktadır. Müşteri ile aynı dili konuşabilen ve kendilerini 
müşterinin bir parçası gibi hisseden, birçok zorlu ve mücadeleci 
alanlarda uygulama ve mühendislik hizmeti sunan Rexroth ekibi, 
siz müşterilerinin yanında olmaktan ve onlara deneyimlerini özel 
çözümlerle sunmaktan onur duymaktadır.  
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p		SEGS power station

Güneş enerjisinin sürekli olarak bir noktada odaklanmasını 
sağlayan tracking sistemlerinde yüksek çözünürlükte ve 
hassasiyette hareket beklenmektedir. Bu hareketi de güçlü ve 
sağlam çözüm ortağınız Rexroth sizlere sağlamaktadır. 

Tüm bunlara rağmen, gece gündüz sıcaklık farkları, açık 
coğrafyada çalışma koşulları, kum fırtınaları ve korozyon gibi 
etmenler sistemin güvenilir ve sağlam olmasını gerektiren en 
önemli etkendir. Tüm bu sebeplerden dolayı Rexroth markasının 
güvencesi ve güvenilirliği, az bakım gerektirmesi ve uzun ömürlü 
olması güneş tarlaları için bir avantaj haline gelmektedir. 

İletişim: Can Arslan,  Bosch Rexroth, Türkiye,  

Tel.: +90 262 676 00 19, can.arslan@boschrexroth.com.tr
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REXROTH HİDROLİK HYBRİD 
SİSTEMLER: 
HİDROSTATİK REJENARATİF FRENLEME SİSTEMİ (HRB)

Dünyada gittikçe azalan enerji kaynakları, çevre bilincinin artması 
ve yükselen yakıt fiyatları ile birlikte artan işletme maliyetleri 
enerjinin verimli bir şekilde kullanılmasının önemini gittikçe 
artırmıştır. Bu doğrultuda hidrolik sistemlerde enerji verimliliği ve 
bu amaca uygun sistemlerin geliştirilmesi de son yıllarda gittikçe 
ön plana çıkmaktadır.

Hidrostatik Rejenaratif Frenleme Sistemi (HRB); çöp 
kamyonlarından toplu taşıma amaçlı kullanılan otobüsler veya 
belediye araçlarına, iş makinalarından limanlarda yükleme amaçlı 
kullanılan araçlara kadar çok geniş bir alanda kullanım imkanı 
sunmaktadır. HRB sistemi araç egzos emisyon değerlerinin kontrol 
altına alınması gibi artan sıkı çevre düzenlemelerine yardımcı 
olmakta ve yakıttan tasarruf sağlayarak işletme maliyetlerini 
azaltmaktadır. Böylelikle de HRB sistemi olan araçlar üstün 
yatırım getirisine olanak sağlamaktadır. 

Rexroth’un kalite ve güvenirliliğini ispat etmiş geniş ürün 
yelpazesi;  yenilikçi tahrik konseptleri ve frenleme sistemi olan 
HRB için temel oluşturmaktadır.  Her zaman müşterilerine 
yenilikçi bir anlayışla hidrolik sistem çözümleri üreten Rexroth, 

müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun hidrolik hybrid sistemlerin 
dizaynı için çalışmalarını gün geçtikçe daha ileriye götürmektedir. 
Ayrıca kompleks elektronik kontrol sistemleri konusunda da geniş 
bir bilgi ve deneyime sahip olmasının getirdiği avantaj ile Rexroth, 
müşterinin tüm taleplerini karşılayacak hidrolik hybrid sistemler 
geliştirilebilmektedir.  

HYBRID ne demektir?

Hybrid sözcüğü Yunanca dilinden gelmekte ve anlamı: İki 

şeyin karışımı ve kombinasyonu anlamına gelmektedir. Hybrid 

araçlar optimum itiş gücü elde edebilmek için iki tip enerjiyi 

kullanmaktadır. Hybrid teknoloji sayesinde; motor güç tüketim 

ihtiyacı, kullanıcıya düşük yakıt tüketimi ve emisyon değerlerinde 

belirgin bir düşüş gibi iki büyük avantaj sağlayarak azalmaktadır.  

Elektrik ve hidrolik hybridler en yaygın hybrid teknolojileridir. 



Hidrolik Hybrid Karakteristiği:

Frenleme esnasında kinetik enerji hidrolik akümülatörler tarafından 

depolanmakta (mavi) ve hızlı bir şekilde aracın kalkış anında sisteme geri 

verilmektedir (açık mavi). 

•	 Yüksek	güç	yoğunluğu	ve	düşük	enerji	yoğunluğu:	

 Sistemin depolayabileceği enerjinin belli limitleri vardır. 

 Buna rağmen; gereksinim anında kullanılacak enerjiyi 

 toplamak ve depolamak daha kısa bir sürede olmaktadır. 

•	 Tüm	frenleme	enerjisi	hidrolik	akümülatörlere

  gönderilmekte ve depolanmaktadır

Elektrik Hybrid Karakteristiği:

Artık motor gücü, uzun zaman periyotlarında sürekli olarak akülerde 

depolanmakta (mavi) ve ihtiyaç anında kullanılmaktadır (açık mavi). 

•	 Yüksek	enerji	yoğunluğu	fakat	düşük	güç	yoğunluğu:	

 Aküler büyük miktarda enerji depolayabilmekte 

 fakat şarj zamanı nispeten uzun olmaktadır. Bu sebeple 

 frenleme enerjisini tamamıyla geri kazanmak mümkün 

 olamamaktadır. 

•	 Enerji	akülerde	toplanmaktadır.	

•	 Yolcu	taşıma	araçlarında	kullanılmaktadır.
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Hidrolik Hybrid; çok sık aralıklarla duruş -  kalkış yapan; toplu taşıma 

araçları, çöp kamyonları, forkliftler, telehandlerlar ve birçok benzer 

araçlar için ideal bir kullanım olanağı sunmaktadır. 

	HRB Sistemi Ne İş Yapar?

HRB sistemi, mekanik frenleme esnasında kaybolan kinetik 
enerjiyi depolamaktadır. Bu depolanan enerji aracın tekrar hareket 
ettirilmesi esnasında kullanılmakta ve dizel motorun kalkışta daha 
az yakıt tüketmesine neden olmaktadır. 

Rexroth Hidrostatik Frenleme Sisteminden tam bir performans 
alabilmek için sistemin aşağıdaki durumlar ile desteklenmesi 
gerekmektedir:  

•	 Yüksek	araç	ağırlığı	ve	gücü;	yüksek	miktarda	enerjiyi	kısa	
 sürede depolayabilmek için aktif yavaşlama
•	 Sık	aralıkla	kalkış	ve	duruş
•	 Maksimum	frenleme	enerjisini	depolayabilmek	için	düşük		
 yuvarlanma direnci

HRB Sisteminin Avantajları:
Çevre Yönünden:
•	 Daha	az	zararlı	emisyon	ve	daha	az	çevre	kirliliği
•	 Gelecekteki	emisyon	standartları	ve	çevre	
 gereksinimleriyle örtüşmek
•	 Daha	az	mekanik	fren	aşınması,	düşük	frenleme	
 gürültüsü, daha az fren balata tozu kirliliği

Fonksiyon Yönünden:
•	 Yüksek	fonksiyonellik	gerçeği	ve	düşük	arıza	riski
•	 Basit	bakım	ve	uzun	servis	ömrü
•	 Yeni	sistemler	veya	revizyon	işleri	için	ideal	çözüm

Fiyat Yönünden:
•	 İşletme	maliyetlerinde	belirgin	bir	azalma
•	 Güvenilir	Rexroth	ürünleri	ile	bakım	ihtiyacının	
 azaltılması
•	 Diğer	Hybrid	konseptlerden	daha	ekonomik	olması.

Enerji Yönünden:
•	 Enerjinin	korunumu	yöntemi	ile	yakıt	tüketiminin	
 azaltılması
•	 Yakıt		-	bağımsız	sistem:	Dizel,	benzinli	veya	diğer	tip	
 motorlar ile adapte edilebilir.



Paralel HRB Nasıl Çalışır?

•	 Enerjinin	Depolanması:

Hidrolik eksenel pistonlu pompa (1), mekanik tahrik zincirine dişli kutusu (2) 

üzerinden bağlıdır. Frenleme esnasında, eksenel pistonlu birim kinetik enerjiyi 

hidrolik enerjiye dönüştürür ve hidrolik akışkanı basınç akümülatörüne (3) pompalar. 

Akümülatörde basınç artar.

•	 Depolanan	Enerjinin	Aracın	Hızlanması	için	Kullanılması:

Akümülatör içindeki basınçlandırılmış akışkan; pompanın akış yönünü değiştirip 

motor gibi tahrik edilmesini sağlar. Bu sayede hidrolik enerji tekrar kinetik enerjiye 

dönüştürülür.  Basınç akümülatörü boşalana kadar eksenel pistonlu birim mekanik 

tahrik zincirine bağlı kalır. Valf kontrol bloğu (4) doldurma ve boşaltma çevrimini 

kontrol eder ve hidrolik sistemi yüksek basınçlara karşı korur. 
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Paralel ve Sıralı  HRB Sistemi ile Optimum Enerji Kullanımı:
Rexroth, kısa aralıklarla duruş ve kalkış yapan ağır araçlarda enerji depolamak için iki farklı Hidrostatik Rejeneratif Frenleme sistemi 
önermektedir. Bunlardan birincisi paralel HRB, hidrostatik tahrik içermeyen sistemler için geliştirilmiştir. HRB ürünleri araç içinde 
yardımcı sistem olarak montaj edilmektedir. Seri olarak adlandırılan HRB sistemi ise hidrostatik tahrik sistemine sahip araçlar için 
kullanılmaktadır. Sistemde kullanılan HRB ürünleri; 2 adet akümülatör, kontrol sistemi ve valf teknolojisinden oluşmaktadır. 

Mekanik Tahrik Sistemi Olan Araçlar için HRB Paralel Sistem

Paralel HRB, hidrostatik transmisyon içermeyen sistemler için hidrolik hybrid 
sistemini ifade etmektedir: Örnek olarak, çöp kamyonları ve toplu taşıma araçları 
verilebilir. HRB sisteminin kullanımı yakıt kullanımında %25 gibi belirgin bir 
oranda tasarruf sağlamakta ve uygulamaya bağlı olarak aracın kalkış anındaki 
ivmelenmesinde iyileşme sağlamaktadır. 

Paralel HRB Sistemi Anahtar Ürünler:

Çöp kamyonu için operasyon süresince hesaplanmış yakıt kazanç 
değerleri  (boş ağırlık 16t).

Yıllık Çalışma Saati  1300 1820 2340
Yakıt Kazancı (litre/yıl)  2925 4095 5265
CO2 miktarındaki azalma (litre/yıl) 7750 10850 13950

Çöp kamyonunda paralel HRB sisteminin kullanılması ile yakıttan 

saatte 2.25 litre tasarruf sağlanabilmektedir. Bu sebeple yıllık işletme 

giderlerinden belirgin bir oranda tasarruf sağlandığı görülmektedir. 

Ayrıca buna ilave olarak mekanik fren (balata gibi) sistemindeki 

aşınmalardan meydana gelen maliyetleri de ekleyebiliriz. Bu sayede 

HRB sistemi kısa sürede kendi kendini amorti edecektir.

1
1

2

3 4

2

3 4

Eksenel Pistonlu Birim A4VSO + Dişli Kutusu,  Akümülatör, Basınç. Emniyet Valfi,  Valf Kontrol Bloğu (HIC), Elektronik Kontrol



Sıralı HRB Nasıl Çalışır?

•	 Frenleme	Enerjisinin	Depolanması:
Yürüyüşü gerçekleştiren hidrolik motor (1) frenleme esnasında pompa 
gibi çalışmaya başlar.  Kinetik enerji bu sayede hidrolik enerjiye dönüşür ve 
basınç akümülatörleri (2) hidrolik yağ ile dolmaya başlar. Bunun sonucunda 
akümülatör içindeki basınç artar. 

•	 Depolanan	Enerjinin	Aracın	Hızlanması	için	Kullanılması:
Aracın kalkışı esnasında tahrik pompası (3), geleneksel hidrostatik tahrikteki 
gibi çalışmaya başlar. Bu sırada akümülatörde depolanmış olan basınçlı 
hidrolik akışkan pompanın tahrik hattına gönderilir. Akümülatördeki enerji 
bitene kadar sistem enerji tasarrufu sağlar ve dizel motor daha az güç harcar.  
Valf kontrol bloğu (4) bu doldurma ve boşaltma işlemini kontrol eder; ayrıca 
sistemi basınç şoklarına karşı korur. Elektronik kontrol sistemi (5) de HRB’yi 
kumanda etmektedir. 
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İletişim: Bülent Bostan,  Bosch Rexroth, Türkiye,  

Tel.: +90 262 676 00 15, bulent.bostan@boschrexroth.com.tr

Hidrostatik Tahrik Sistemi Olan Araçlar için HRB Sıralı Sistem
Sıralı HRB sistemi var olan hidrostatik transmisyondaki tüm ürünlerin tam anlamı ile kullanılmasına olanak sağlar ve bu sebeple HRB 
sistemi bu tip araçlara kolaylıkla adapte edilebilir. Sıralı HRB sistemi de ağır iş makinaları, forkliftler ve telehandler gibi araçlarda da 
belirgin bir yakıt tasarrufu sağlar.

Maksimum Kazanç: Hidrostatik Rejenaratif Frenleme Sistemi 

kendi kendini çok kısa sürede amorti edebilen bir sistemdir. Çöp 

kamyonları ve forkliftler gibi çok kısa ve sık çalışma çevrimlerine 

sahip araçlarda, HRB sistemi %25 oranına kadar yakıt tasarrufu 

sağlamaktadır. 

Froklift üzerinde yapılmış yakıt kazanç değerleri çalışması.

Sıralı HRB sistemi ile çalışan forklift için yakıt tüketimi 3,5 – 5 ton yük 

aralığında saatte 1,1 litre kadar olmaktadır. 

2 adet basıç akümülatörü, Basınç Emniyet Valfi, Valf Kontrol Bloğu (HIC), 
Elektronik Kontrol (RC)     

Sıralı HRB Sistemi için Hidrostatik Tahrik Sistemine  İlave Anahtar
Ürünler:

Hesaplanmış yakıt kazanç değerleri Yıllık Çalışma Saatleri
litre/yıl     
Yük     1.6 - 2.0 t     500     1000      1500
       2.0 - 3.5 t     700     1400      2100
       3.5 - 5.0 t     1100     2200      3300
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Marex OS II-3D
Marex OS II-3D, tüm tahrik elemanlarını 3 eksenli bir joystick bünyesinde toplayarak deniz 

taşıtlarının kontrolünü kolaylaştırıyor.   

Yakın gelecekte Rexroth, geleneksel kumanda kollarına ek olarak 
kullanılabilecek joystick elemanlarını sağlayacak.  Bu yenilik 
yardımıyla, kaptanlar marifetli joystick elemanlarını hareket 
ettirerek, tüm tahrik elemanlarını tek tek koordine etmelerine gerek 
kalmadan,  taşıtlarını basitçe kontrol edebilecekler.

Tahrik sistemlerini ayrı ayrı kullanmak yerine yalnızca bir joystick 
hareketiyle deniz taşıtını kontrol etmek bu yenilikçi manevra 
asistanının ana fikrini oluşturuyor. Bu şekilde, kaptan, tüm kontrole 
tek elden erişerek, taşıtın etrafında olup bitenlere daha çok 
konsantre olabiliyor.  
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Bu marifetli joystick elemanının iki ayrı modu bulunuyor. Joystick, 
yalnızca bow ve stern thruster uygulamaları için kontrol elemanı 
olarak kullanıldığı gibi; tüm tahrik elemanları (3D modu) için de 
kontrol elemanı olarak hizmet verebiliyor. 
Kaptan, karşılaştığı tüm koşullarda, geleneksel kumanda kolu ile 
beraber bow&stern thruster kontrol kolunu mu kullanacağına 
yoksa manevra asistanını mı kullanacağına karar verebiliyor. 3D 
modunda joystick elemanının hareketleri, her tahrik sistemi için 
direktiflere dönüştürülüyor.
Özellikle liman manevraları esnasında,  yanal hareketler kaptanın 
deniz taşıtını kontrolünde ve rıhtıma yanaşmalarda yardımcı 
oluyor.
Ana pervaneleri ters yönde döndürmek ve ek olarak bow thruster 
desteğini kullanmak vasıtasıyla yanal itme kuvveti hassas bir 
biçimde oluşturulabilmektedir. 
Deniz taşıtının ön tarafını orijinal yönünde tutan “heading 
compensation” fonksiyonu sayesinde ek güvenlik sağlanmış 
oluyor.
Taşıtın dönüşü joystick elemanını basitçe döndürerek 
pervanelerinin ters yönde dönmelerine sağlayarak gerçekleşiyor.
Komutların tek tek uygulamasının yanında, dönüşlü yanal hareket 
gibi komut kombinasyonlarını elde etmek de mümkündür. 
Joystick kontrol sisteminin Marex OS II sisteminin kendini 
kanıtlamış sistem mimarisine entegrasyonu ile en yüksek miktarda 
esneklik garanti altına alındı.
Modüler set-up sayesinde, yüksek oranda uyumlu bir sistem 
olması nedeniyle her türlü tahrik biçimine uyumlu bir çözüm 
bulunmaktadır. 

•	 İki	operasyon	modu:	3D	modu	ve	thruster	kontrolü
•	 3D	kontrolü:	seyir	ve	manevra	halindeyken
•	 Moduler	sistem:	Manevra	istasyonu,	3D	kontrolü,	Thruster		
 arayüzleri, CAN-bus ve sinyal kablolaması
•	 Marex	OS	II	kontrol	sistemine	CAN	vasıtasıyla	entegrasyon

Marex OS II-3D sisteminin tüm komponentleri ihtiyaçlarınıza ve 
uygulamanıza özel gereksinimlerinize göre ayarlanabilir.
Joystick istasyonundan, 3D kontrolüne, thruster arayüzlerinden 
önayarlı CAN kablolarına kadar her şey en ince ayrıntısına kadar 
ayarlanabilir.

t		Yanal hareketler 

İletişim: İbrahim Kaya Güneş,  Bosch Rexroth, Türkiye,  

Tel.: +90 262 676 00 35, kaya.gunes@boschrexroth.com.tr

“Marex OS II - 3D manevları, 
deniz taşıtı kontrolü ve rıhtıma 

yanaşmaları hiç olmadığı kadar 
kolaylaştırıyor, güvenli hale 

getiriyor.“

t			Komut 
 kombinasyonları

t	Dönüş
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Alışkın olduğunuz Windows arayüzüne benzer tasarımı ve 
kullanışlı kısa yolları ile D&C Scheme Editor sayesinde pnömatik 
devre şemalarını çizmek artık çok daha kolay. Hiçbir CAD 
lisansı gerektirmeyen D&C Scheme Editor, internet üzerinden 
ücretsiz olarak indirilebiliyor. İçindeki kütüphane ile aradığınız 
bütün Pnömatik sembollere ulaşabilir, “Favoriler” linki ile en 
çok kullandığınız sembollerden oluşan kendi kütüphanenizi 
oluşturabilirsiniz.  Kütüphanenizden seçeceğiniz sembolleri 
tutup çalışma sayfanıza taşıyabilir, orada 15’ er derecelik açılar 
ile sembolleri döndürebilirsiniz. Çalışma sayfanızdaki sembolleri 
birkaç tıklama ile birbirlerine bağlayarak kolayca sistemler 
oluşturabilirsiniz. Çalışma sayfanıza “Hyperlink” tanımlayarak, 

üzerine tıklandığında kullandığınız sembolün temsil ettiği ürünün 
teknik verilerine ulaşabilir ya da “Online Catalog” sayfasına 
erişebilirsiniz. Otomatik olarak oluşturulan parça listesinde 
değişiklikler yapabilir,  istediğiniz sıraya göre düzenleyebilirsiniz. 
Yapmış olduğunuz tasarımı dwg dahil bir çok farklı formata 
dönüştürebilir, hazır olarak bulunan teknik resim şablonlarından 
bir tanesi ile çıktı alabilirsiniz. “Text Editing” ile çizimlerinize 
yazılar ekleyebilir, bu yazıları alışık olduğunuz “Word” ara yüzü 
ile düzenleyebilirsiniz. Çizim için kullanılan grafik editörü ile 
basit şekiller çizebilir bu şekilleri renklendirebilirsiniz.  İnternet 
sayfasından erişebileceğiniz iletişim bilgileri ile Almanya’dan 
online destek alabilir, soru ve önerilerinizi iletebilirsiniz.

Drive &Control Scheme Editor
Bosch Rexroth, kullanıcıları için tamamen yeni bir tasarım arayüzü tasarladı. Kullanıcıların 

ücretsiz olarak sahip olabilecekleri Scheme Editor ile Pnömatik sistemleri projelendirmek çok 

daha kolay ve güvenli olacak.

Ücretsiz

Kullanıcı
dostu

CAD lisansı
gerektirmez

Alışkın olduğunuz
Windows görünümü
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Programı ücretsiz indirebileceğiniz link: 
w www.boschrexroth.com/DnC-Scheme-Editor
Sorunlarınızı iletebileceğiniz e-posta adresi :
w support.dnc-scheme-editor@boschrexroth.de

İletişim: Emre Semiz,  Bosch Rexroth, Türkiye,  

Tel.: +90 262 676 00 34, emre.semiz@boschrexroth.com.tr

D&C Scheme Editor

Sembolleri kolayca ürün 
ağacına yada çalışma sayfasına 
taşıyabilirsiniz.

Aynı anda birden fazla sembölü de 
taşıyabilirsiniz.

p	Örnek bir devre şeması

Kütüphane

Ürün ağacı

Özellikler

Çalışma Sayfası

Semboller
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

p	Kütüphaneden getirdiğiniz sembolleri birkaç basit tıklama ile 
         birbirine bağlayarak pnömatik devre şemaları oluşturabilirsiniz.
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Vidalayıcı Sistemlerdeki 
Yenilikler

Gelişen fabrika teknolojileri, üretim 
teknikleri ve gereksinimlerini sürekli 
değerlendiren, sahadan ve müşterilerinden 
aldığı ‘feedback’leri inceleyip bunları 
ürünlerine yansıtmayı amaç edinen Bosch 
Rexroth; Vidalayıcı Sistemlerde de birden 
fazla yeniliğe imza atmıştır. Bunlardan 
birkaçını yazımızda inceleyeceğiz.

CS351 & KE350 Integrated Logic 
(Versiyon 2.2)
Yeni versiyon vidalayıcı sistemler 
kataloğu incelendiğinde, Kompakt sistem 
ve KE350’nin kodlarının sonunda ‘IL’ 
takısı gözünüze çarpacaktır. (CS351…IL 
ve KE350G...IL). Koddan da anlaşılacağı 
üzere, Kompakt Sistem ve KE350G artık 
IEC 61131-3 standartlarına uygun entegre 
lojikle beraber üretilecek. Bu da vidalama 
prosesine kolay programlanabilirlik, yeni 
fonksiyon blokları, işlevsellik ve dinamizm, 
gibi artılar kazandıracak. Bu sayede sahada 
vidalama prosesi ile senkron çalışan 
diğer otomasyon uygulamaları tek bir 
çatı ile (Indra Logic) programlanabilecek. 
Karmaşık, birbirinden bağımsız birden 
fazla program yerine, kolay anlaşılan, 
kullanıcı dostu, uluslararası standartlara 
uygun Indra Logic…

Compact System CS351… IL
•	 Integrated	Logic	(IEC	61131-3		 	
 standardına uygun)
•	 Dahili	I/O	Bağlantıları
•	 32	giriş	/	çıkış
•	 Harici	I/O	Bağlantıları
•	 IM24V
•	 Field	Bus	Slave	IMdev,	IMpdp,IMenip,		
 IMmtcp, IMpnio
•	 16	giriş	/	çıkış
•	 Harici	Data	Bağlantısı
•	 Seri	ve	Ethernet	bağlantısı

CS351 Integrated Logic – Bağlantı 
Şeması
•	 IM24V	arayüzü	ile	sensorler	ve	
 aktüatörler arasında
•	 Buton	ve	Lambalar
•	 Yaklaşım	Sensörü
•	 Valfler
•	 On-board	Ethernet	Port
•	 PLC	-	PLC	Haberleşmesi	(Indralogic		
 ile)
•	 TCP/IP	Haberleşmesi	
 (üçüncül cihazlar için)
•	 Opsiyonel	Field	Bus	Arayüzü
•	 Pure	Slave	Fonksiyonu
•	 Integrated	Logic	(IEC	61131-3		 	
 standardına uygun)
•	 Dahili	I/O	Bağlantıları

•	 256	giriş	/	çıkış
•	 Harici	I/O	Bağlantıları
•	 IM24V
•	 Field	bus	slave	IMdev,	IMpdp,IMenip,		
 IMmtcp, IMpnio
•	 128	giriş	/	çıkış
•	 Harici	Data	Bağlantısı
•	 Seri	ve	Ethernet	bağlantısı

Versiyon 2.2’de standart fonksiyonlarının 
dışında

•	 “Ok	Spindle	Bypass”	fonksiyonu
•	 Ergospin	Scanner	ile	otomatik	
 program seçme fonksiyonu
•	 Kompakt	Sistem	ile	Staionary	Spindle		
 kontrolü
•	 KE350	ile	Kompakt	sistemi	Slave		
 olarak haberleştirme özelliği
•	 Dokunmatik	ekran	üzerinden	
 program seçebilme özelliği

gibi yenilikleri de görmekteyiz. 

Bu ve diğer yenilikler detaylarıyla diğer 
Bosch Rexroth yazılarında yer bulmaya 
devam edecektir.

İletişim: Cemal Çay,  Servo Kontrol, Türkiye,  

Tel.: +90 212 320 30 80, cemal.cay@servokontrol.com
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Bugünlerde yolunuz İstanbul Anadolu yakasına düşerse mutlaka 
Kurtköy Via/Port alış veriş merkezine uğramalısınız. 250.000 
m²’lik bu Outlet Center’da dünyada sadece birkaç tane örneğini 
görebileceğiniz STAR FLYER oyuncağına binebilirsiniz. 
1958 yılından itibaren Gebze/Kocaeli fabrikasında TUV 
standartlarında üretim yapan Dal Lunapark firmasının daha 
önce Paris ve Manchaster’e yapmış olduğu Star Flyer, gerçek bir 
adrenalin makinesi. 24 kişi kapasiteli bu oyuncağın patenti firmaya 
ait Yerden 40 m yükseğe çıkıp dakikada 10 devir dönen oyuncağın 
sandalyelerine binmek ise gerçekten cesaret istiyor.  
Cesaretini toplayabilenler ise Hidrolik sistemi Hidropar Kocaeli 
tarafından yapılan Star Flyer ile 40 metrede panaromik manzaranın 
tadını çıkarıyor.

Star Flyer Hidrolik Güç Ünitesi Kapasite ve Çalışma 
Prensibi
Star Flyer 1250 l hidrolik yağ tankına ve 180 cm³’lük değişken 
deplasmanlı pistonlu pompaya sahiptir. İnsanların rahatsız 
olmamaları için hidrolik silindirler high-response oransal valf ile 
kontrol edilmiştir. Hidrolik sistem insanların bineceği bir oyuncak 
için yapıldığından, her türlü emniyet tedbirleri de alınmıştır:
•	 Hortum	patlamalarına	karşın	hortum	patlama	valfleri
 kullanılmıştır. 
•	 Salıncakların	değişen	yüke	rağmen	her	zaman	dengeli	inmesi	
 ve kalkması için oransal yük valfi kullanılmıştır. 
•	 Silindirlerin	istem	dışı	hareketini	önlemek	için	lojik	valf	
 kullanılarak kesin kilitleme sağlanmıştır.  
•	 Sistemde	 oluşabilecek	 herhangi	 bir	 sıkıntıya	 karşın	 manuel	
indirme valfi kullanılarak insanların sorunsuz bir şekilde inmesi 
sağlanmıştır.

Çalışma emniyetinin yanı sıra hidrolik ekipmanların uzun süreli 
sorunsuz çalışmaları da düşünülmüştür. Hidrolik sistemde 1 
adet 10µ basınç filtresi ve 2 adet 20 µ dönüş filtresi kullanılmıştır. 
Hidrolik yağın 40 °C’de çalışması için oyuncağın her türlü ortamda 
çalışabileceğini de düşünerek havalı soğutucu kullanılmıştır. 
Salıncaklar 40 sn’de aşağı inmekte ve 35 sn’de yukarı 
çıkabilmektedir.
Hidrolik sistem için her türlü tedbirler alınırken mekanik sistem 
için de durum farklı değildir. Dal Lunapark tarafından yapılan 
tüm oyuncaklar üretim aşamasında modellenip, bilgisayar 
programlarından da yararlanılarak üzerine gelen yükler, 
binen  kişilerin ağırlığı, atalet ve rüzgâr yükleri uygulanır, 
bu yüklere yapının  dayanıp dayanmayacağına bakılır. Belirli 
emniyet katsayıları çalıştırılır. Bazı oyuncakların özel cihazlar 
ile bir tür röntgenini çekererek içinde çatlak olup olmadığını 
görebiliyorsunuz. Kritik oyuncaklarda bu kontrollerin mutlaka 
yapılması gerekiyor.
Bütün bu çalışmalar 4 tane üniversite ile işbirliği içerisinde 
yapılmaktadır.

YILDIZLARA 
DOKUNMAK

İletişim: Egemen Akgün,  Hidropar Kocaeli, Türkiye,  

Tel.: +90 262 643 84 11, egemen@hidroparkocaeli.com.tr
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Basınçlı havayı elde ederken ve 
kullanırken sistem içerisinde enerji 
kaybı yaşanılabilecek bir çok nokta 
bulunmaktadır. Kapsamlı bir enerji 
tasarruf önlemleri çalışması yardımı ile 
bu kayıplar önlenebileceği gibi enerji 
tüketimide önemli ölçüde azaltılabilir.

Pnömatikte enerji maliyetleri toplam 
maliyetin yarısından fazlasına ulaştığından 
beri, verimliliği ve enerji tasarrufunu 
dikkate alarak oluşturulan pnömatik 
uygulamalar kısa sürede ilk yatırım 
maliyetlerini geri kazandırabilmektedir. 

Kaçakları önlemek ve basınçları optimize 
etmek temel ilkemiz olmalıdır.

Göz önüne alınması gereken üç faktör:

•	 Boyutlandırma
En verimli enerji kullanımı için ön 
koşul pnömatik bileşenlerin doğru 
boyutlandırılmasıdır. Bileşenlerin olması 
gerekenden büyük seçilmesi enerji 
tüketimini arttırmaktadır.
•	 Hortum	uzunlukları
Hortum uzunlukları arttıkça, buna bağlı 
olarak doldurulması gereken hacim 
artmaktadır. Ünitelerin tek merkezden 
yönetilmemesi, hortum ve bağlantı elemanı 
sayısını azaltacağı gibi, enerji tasarrufuda 
sağlayacaktır.
•	 Basınç	ayarları
Sadece gerektiği kadar basınç kullanın. 
Basınç değerlerini en verimli hale getirmek 
enerji tasarrufu için en akıllı yöntemlerden 
biridir.

Küçük işleri yapmak için neden büyük 
ekipmanlar kullanıyoruz?
Doğru yapı büyüklüğü seçimi enerji 
verimliliği için temel yapıtaşlarından biri-
dir. Enerji tasarrufu sağlamak  için büyük 
çaba sarf edilmesine rağmen ihtiyaçlarınızı 
en uygun şekilde karşılamak üzere 
tasarlanan ürünler kullanılmadığı sürece 
en verimli çözüme ulaşmak mümkün 
olmayacaktır.

Gerektiğinden büyük boyutlandırma; 
kararsız kalındığından “gerekenden fazla” 
ve her ihtimale karşı “bir büyük daha 
iyidir” yaygın uygulamalardandır. Bosch 
Rexroth’un sunduğu çevrimiçi araçlar 
sayesinde doğru boyutlandırma kolay ve 
güvenilir bir şekilde yapılabilmektedir.

Pnömatikte Enerji Verimliliği
Rexroth Formülü ile tasarruf edin : -15, -25, -35

p	Pnömatik kabinlerden tahrik noktalarına hortumlar  
 ile uzun hatların çekilmesi yerine silindir-valf   
 ünitelerinin kullanımı birden fazla avantaj   
 sağlayacaktır.



TEKNOLOJİ
25

02   2010

Kompakt Bileşenler
Silindir çaplarının düşürülmesi ihtiyaç 
duyulan hava debisinin azalmasını 
sağlayacaktır. Daha kompakt silindir ve 
valflerin kullanımı sayesinde kompakt ve 
ekonomik makine tasarımları ile %15’e 
varan enerji tasarrufu sağlanabilmektedir.

-%15
Daha kompakt silindir ve valflerin 
kullanımı sayesinde %15’e varan enerji 
tasarrufu sağlanabilmektedir.

Bosch Rexroth’un çevrimiçi araçlarını 
kullanın! Çevrimiçi hesaplama araçları, 
konfigüratörler, enerji tasarrufu hesap-
layıcıları

Uzun hortumlar ile neden gereksiz 
sorunlar ve karmaşa yaratıyorsunuz?
Hava beslemesinin tek merkezlilikten 
kurtarılması
Merkezi sistemler hantallıkları ile ünlü 
olmalarının yanında kullandıkları uzun 
hatlar sebebi ile de çok fazla enerji 
tüketmektedirler. Pnömatik panolardan 
pnömatik tahrik elemanlarına gelen uzun 
hatlar fazladan basınç düşümlerine ve 
enerji kayıplarına sebep olurlar. Silindir-
valf ünitelerinin kullanımı ile hortum 
boyları kısalacağı gibi aynı zamanda da 
bağlantı noktalarıda azalacaktır. Silindir-
Valf üniteleri ile %35’e varan tasarruf 
sağlanabilir. Silindir ve valflerin direkt 
bağlantısı ile basınç kayıpları en aza 
indirilebilir. Bunun yanında silindir-valf 
üniteleri kolay kurulum ve bakım, daha 
hızlı cevap süreleri ve daha yüksek çevrim 

frekansı gibi avantajlara sahiptir.

LS04 valfler ve ECS veya EBS serisi 
ejektörler pnömatik aktüatörler ile aynı 
noktaya kolaylıkla monte edilebilirler.

-%35
Silindir-Valf ünitelerinin kullanımı ile 
%35’e varan tasarruf sağlanabilir.

Pnömatik kabinlerden tahrik noktalarına 
hortumlar ile uzun hatların çekilmesi 
yerine silindir-valf ünitelerinin kullanımı 
birden fazla avantaj sağlayacaktır.

Çok fazla enerji ile neden gerekenden 
fazla yük oluşturuyorsunuz?
Akılcı basınç ayarlaması ile enerji 
tasarrufu sağlayın
Gerekenden az basınç kullanımı 
durumunda istediğiniz eylemi gerçekleş-
tiremezsiniz, gerekenden fazla basınç 
kullanmanız durumunda da fazladan 
kullandığınız enerjiyi boşa harcamış 
olursunuz. Her uygulama için doğru basınç 
kullanımı ile %25’e varan enerji tasarrufu 
sağlayabilirsiniz. Elektropnömatik basınç 
regülatörleri dijital kontrol ve yenilikçi 
oransal teknolojisini bir araya getirerek 
gerekli olan hassas basınç kontrolünü 
sağlayabilirler.

Sadece gerektiği kadar basınç 
kullanın
Akıllı kontrol sistemleri sürekli olarak 
geçerli olan değer ile gerekli olan değeri 
karşılaştırırlar. Buna ek olarak, silindirler 
geri dönüş stroklarını daha düşük 

basınç değerleri ile tamamlayabilirler. 
Elektropnömatik basınç kontrol valfleri 
sayesinde kuvvet gerektirmeyen çevrimler 
düşük basınçlarda gerçekleştirilirken, 
kuvvet gerektiren çevrimlerde gerekli 
basınç değerlerine geçilebilir. Basınç 
kullanımınının verimli hale getirilmesi 
ile %25’e varan enerji tasarrufu sağlamak 
mümkün olmaktadır.

p	ED Serisi Basınç Kontrol Valfleri

İletişim: Tolga Cankurt,  Hidropar Kocaeli, Türkiye,  

Tel.: +90 262 643 84 11, tolga@hidroparkocaeli.com.tr

p	LS04 valf serileri nominal akış için optimize   
 edilmiştirler. CCI Serisi kompakt silindirler %60   
 daha küçük yapıdadırlar.

p	ED Serisi Basınç Kontrol Valfleri
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Yeni nesil balya presleri geri dönüşüm prosesinin çok daha verimli 
olmasını sağlamaktadır. Akıllı pres teknolojileri sayesinde enerji 
tasarrufu sağlanarak çevre korumasına katkıda bulunulmaktadır. 
Bu tür balya pres ve teknolojilerinin kullanıldığı yeni nesil 
geri dönüşüm tesislerinin kurulumunda ise Bosch Rexroth’un 
teknolojileri kullanılmaktadır. 

  
Geri dönüşüm sayesinde atık malzemeler değerlendirilerek, 
yeni ürünlerin üretimi için gerekli olan hammadde ihtiyacı 
sağlanmaktadır. Böylece ürünler birçok kez kullanılabilmektedir. 
Sadece kağıt ve karton gibi malzemeler değil, neredeyse tüm 
malzemeler ve plastik ürünler günümüzde geri dönüşüme 
katılmaktadır. Avrupa’da 130.000 firma ve 270 milyon’dan fazla 
insan geri dönüşüm uygulamalarına katkıda bulunmaktadır. Sadece 
Almanya’da yaklaşık beş milyon ton perakende ambalaj ürünleri 
sarı çöp kutuları ve konteynırlar aracılığı ile toplanmaktadır.  Geri 

dönüşüm uygulamalarının ulusal ekonomiye de katkısı büyüktür. 
Sadece Almanya’da 17000 kişi bu sektörde çalışmaktadır. 

 
Geri dönüşümün sadece ekonomik boyutunun ele alınmaması, 
çevreye sağladığı kazanç ve kaynakların verimli kullanılmasına 
dair yaptığı katkının da göz önünde bulundurulması 
gerekmektedir. Ayrıca geri dönüşüm için kullanılan araçların ve 
işleme tekniklerinin de enerjinin verimli kullanılması konusunda 
hassas davranması gerekmektedir. Bu konuda üreticiler yoğun 
çalışmalar yürütmektedir. Almanya’da geliştirilen bir balya 
presinde minimum enerji tüketimi ile bir saatte 35 ton malzemenin 
sıkıştırılarak, balyalanması sağlanmaktadır. Her bir balya 800 
kilogram ağırlığında olmaktadır. Bu veriler bize efektif yükün diğer 
makinelere göre % 20 daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

Recycling: 
Yüksek basınçta yeni bir hayat

t		Hurda presinin ve hidrolik 
ünitenin yandan görünüşü
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Balya presinin beslenmesi 14 metre uzunluğunda bir konveyör 
aracılığı ile yapılmaktadır. Presleme kuvveti 180 ton olan 3 adet 
silindir sayesinde hurdalar preslenerek balya haline getirilmekte 
ve otomatik olarak kablolar ile bağlanarak paketlenmektedir. 
Ürünün kalıptan çıkması sırasında 250 bar’lık basınca ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu işlem için Rexroth tarafından üretilmiş 3500 
litrelik hidrolik sistem kullanılmaktadır. Pompalar entegre edilmiş 
olan güç kontrol sistemleri sayesinde değişken deplasmanlı olarak 
çalışmaktadır. Diğer sistemlerle karşılaştırıldığında, sıkıştırma 
basıncı sürekli sağlanabilmektedir, bu da performans regül-
asyonlu ve eksenel pistonlu pompalar sayesinde sağlanmaktadır. 
Bu pompaların yararı ve sistemin nasıl çalıştığı bisiklet pompası 
örneği ile daha net anlaşılacaktır.  El pompası ile bisiklet lastiğine 
hava basmaya başladığımızda ilk başta hareketler oldukça ra-
hat yapılabilmektedir. Lastiğin içindeki hava basıncı arttıkça 
pompayı hareket ettirmek zorlaşmakta ve bir noktadan sonra 
da mümkün olmamaktadır. İşte bu noktadan sonra aynı kuvvetle 
pompanın kolunu itmeye devam etmenin hiçbir yararı olmayacağı 
gibi, sadece enerjinin boşa harcanmasına neden olacaktır. Hidro-
lik sistemde de değişken deplasmanlı pompa sayesinde basınç 
sabit tutulurken, enerjinin boşa harcanmasının önüne geçilmiş 
olmaktadır. 

Büyük tasarruf

Bu sistemin kullanılması ile birlikte balya presi uygulamasında 
%25 oranında enerji tasarrufu sağlandığı söylenebilir. Ayrıca 
çalışma prensibi sayesinde sistemin yıpranma payı da diğer 
sistemlere göre azalmıştır. 
 
Hidrolik ünite dışında Rexroth müşteriye özel tasarlanmış kon-
trol bloğu ve ana eksen silindirlerini de sağlamaktadır. Yapılan 
özel tasarım sayesinde yardımcı hareketlere ait silindirler de er-
gonomik ve kolay müdahale edilebilir şekilde kontrol bloğuna 
bağlanmıştır. 
Sonuç olarak, yeni nesil balya presleri sayesinde maksimum 
malzeme işleme ve maksimum kullanılabilirlik sağlanmıştır. 
Ayrıca yapılan değişikliklerle yıpranma yapı azaltılmış ve maki-
nenin servis duruşları optimize edilmiştir. Bu makine sayesinde, 
malzemeler geri dönüştürülerek sayısız kere kullanılmakta ve 

bu işlem için ihtiyaç duyulan enerjiden de önemli ölçüde tasar-
ruf edilmektedir. Böylece iki farkı açıdan çevrenin korunmasına 
yardımcı olunmaktadır. 

p		14 metre uzunluğundaki hurda presinin genel görünüşü 

q		3500 litrelik Rexroth hidrolik ünite, 250 bar’lık basınç değeri 

“En az % 25 enerji tasarrufu”

İletişim: Alper Sarıkaya, Bosch Rexroth, Türkiye,  

Tel.: +90 262 676 00 14, alper.sarikaya@boschrexroth.com.tr
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Güvenli bir şekilde en kısa zamanda 
yükleme. Forkliftlerin işlevi en doğru 
bu cümleyle özetlenebilir. Forklift 
üreticileri ise teknik açıdan bu hedefi 
gerçekleştirebilmek için değişik 
tedarikçilerden edindikleri tek tek 
ürünlerle bir sistem oluşturmaya 
çabalamaktadırlar. Kullanıcıya özel, 
birbiriyle optimize edilmiş ve uygun 
ürünlerle kurulmuş sistemler, kullanıcılar 
için daha düşük maliyet ve zaman kazancı 
anlamına gelmektedir.

Yılların getirdiği tecrübe ve sağlam 
know-how bilgisiyle Rexroth, forklift 
mühendisliğinde üreticilere, düşük 
maliyetli ve efektif çalışan sistemler 
önerebilmektedir.  “Maliyet – enerji – 
fonksiyon – çevre” çemberi göz önünde 
bulundurularak, Rexroth’da, çalışan 
hidrolik fonksiyonlar, transmisyon ve 
direksiyon ünitesini içinde barındıran 
hazır sistemler bulunmaktadır. 

Rexroth Forklift mühendisliği konsepti, 
kompakt üniteler, pompalar ve hidrolik 

motorlar, valf teknolojisi, transmisyonlar 
ve direksiyon ünitesinden elektronik 
ve software’e kadar geniş bir yelpazeye 
sahiptir. Bütün ürünler birbirine teknik 
olarak uygun ve bütünleyici olarak 
tasarlanmıştır. Bu ekipman paketinin en 
önemli parçaları, A4VG ve A10VO pompalar, 
aks ve tekerlek tahriği için hidromotorlar, 
sessiz tip dıştan pompalar, SB15-EH ve 
SB12 LS tipi valflar, LAGC direksiyon 
ünitesi ve elektronik joysticklerdir. Bu 
teknolojideki en son gelişmeler AFM 
(Advanced Forklift Truck Management) 
sisteminde görülebilir.

AFM Sistemi
AFM sistemi bir forkliftin ihtiyaç duyacağı 
iki hidrolik fonksiyonu da bünyesinde 
barındırmaktadır: kaldırma, indirme, ve 
direksiyon gibi ek fonksiyonlar içeren 
çalışan hidrolik fonksiyonları ve yürüyüş, 
kolay manevra ve liftin pozisyon hassasiyeti 
gibi fonksiyonları içeren hidrostatik tahrik 
transmisyonları.
Yeni AFM konseptinin hidrostatik tahrik 
transmisyonu, kapalı devre için değişken 

deplasmanlı eksenel pistonlu pompa 
(A4VG) ve 2 adet radyal pistonlu motordan 
oluşmaktadır. Değişken deplasmanlı 
eksenel pistonlu pompa, sisteme, yüksek 
güç yoğunluğu, güvenlik fonksiyonları 
ve yüksek hassasiyetli pozisyonlama 
kabiliyeti özellikleri kazandırmaktadır. 
Kullanılan tahrik transmisyonu, 
adapte edilebilir özelliktedir ve araca 
göre fonksiyonları ayarlanabilir. Araç 
transmisyonu, akıcı bir çekiş, güçlü 
ivmelenme, sert fren, yön değiştirme 
kabiliyeti ve hassas pozisyonlama olanağı 
sağlar. Günümüzde, tahrik kontrolü 
için 2 değişik konsept bulunmaktadır: 
halihazırda kullanılan hidrolik çözüm ve 
yeni geliştirilen elektronik tahrik kontrolü. 
Tahrik transmisyonu için hazır software’ler 
bu tip elektronik çözümler için kullanıma 
hazırdır. Pompa ve içten yanmalı motor 
kontrolü dışında, ivmelenme karakteristiği 
ve hız limitleri de ayarlanabilmektedirler. 
Bunun dışında, elektronik, dizel motor ve 
hidrolik motorlar üzerinde oluşabilecek 
aşırı yükleme ve aşırı hızlanmaya karşı da 
koruma fönksiyonu sağlamaktadır.

Yüksek Performanslı 
Forklift Teknolojisi
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Enerji ve maliyet tasarrufu sağlayan 
hidrolik ürünler
Günümüzde, hidrolik sistemler hakkında 
en sık sorulan sorulardan biri, sabit 
deplasmanlı bir pompa mı yoksa değişken 
deplasmanlı bir pompa mı kullanılmalı 
sorusudur. İlk yatırım maliyeti açısından, 
bir üretici genellikle sabit deplasmanlı 
pompayı tercih edecektir. Ancak, eksenel 
pistonlu pompalar, ilk yatırım maliyetlerine 
rağmen, çalışma ömrü ve getirdiği diğer 
teknik avantajlarla ekonomik olarak daha 
cazip bir hale gelmektedir.
Sabit deplasmanlı pompalar, ihtiyaç 
olmasa bile her zaman güç üretirler, bu da 
enerji kaybına yol açar. Ancak değişken 
deplasmanı pompa, güç ihtiyacı olmayan 
durumlarda kendini sıfır pozisyonuna 
ayarlayabilir ve sonuç olarak yağ akış 
sadece istenen durumda, fonksiyonun 
ihtiyacına göre ve ihtiyacı kadar sağlanır 
ve bu da enerji kaybını engeller. A10VO 
gibi değişken debili eksenel pistonlu 
pompaların bu olumlu özellikleri, bir load 
sensing sistemde daha iyi görülebilir. 
Mekanik kontrollü SB12 LS valfi ile kontrol 
edilen A10VO pompa, tüketicinin ihtiyacına 
göre, yük basıncından bağımsız olarak, 
yağ akışı sağlar. Bu teknoloji, kullanıcıya, 
daha ufak içten yanmalı motor ve daha 
düşük yakıt sarfiyatı gibi maliyet düşürücü 
avantajlar getirmektedir. Bunun dışında, 
sistemde bulunan yağ, çok fazla ısınmaz 
ve bu da, aracın yağ değişim aralıklarını 
arttırır. 

Valf Teknolojisi
Mekanik kontrollü SB12 LS load-sensing 
kontrol bloğunun paralel operasyon ve 

hassasiyet kontrol özellikleri sayesinde, 
forklift uygulamasında daha yüksek 
performans almak mümkündür. Bu yeni 
güvenlik fonksiyonuyla, SB12 LS ISO 3691’ 
in talimatlarını karşılamaktadır. Forkliftte 
bulunan bütün hidrolik fonksiyonlar, 
kullanıcı liftin koltuğuna oturmadan aktif 
olmamaktadır. Mekanik kontrollü valfler 
dışında, forklift teknolojisinde trend, 
elektrik kontrollü valflere de kaymaktadır. 
SBE kontrol bloğu özel olarak forkliftler 
için üretilmiştir ve yüksek hassasiyet 
kontrolü, küçük hacim, basit borulama ve 
kablolama  gibi avantajlar sağlamaktadır. 
Elektro-hidrolik pilotlu tip blok olarak 
SB15 EH ise bu teknolojiyi bir adım ileri 
götürmüştür. Bu tip valfler, fonksiyonların 
paralel çalışması, yük indirme valfleriyle 
hızlı indirme ve ağır yüklerde yüksek 
hassasiyetli kontrol sağlamaktadırlar. Bu 
sebeple, SB15 EH valfi, Rexroth’un AFM 
sistemlerinde kullanılmaktadırlar.

Ergonomiyi arttıran yeni direksiyon 
ve joy-stickler
Açık merkezli direksiyon üniteli 
forkliftlerde eskiden görülen en tipik 
problemlerden biri tekerleklerin 
bağımsız ve önceden öngörülemeyen 
hareketleriydi. Ancak günümüzde yeni 
LAGC direksiyon ünitesi ile bu sorunların 
üstesinden gelinmiştir. Direksiyon 
kullanım esnasında, hidrolik ve mekanik 
enerji kullanımı esnasında kontrol edilen 
tekerlekler üzerinde oluşabilecek sarsıntı 
problemi, LGC ünitesi içerisinde patentli 
bir yağ kanalı sayesinde engellenmiştir. Bu, 
forklift sürücüsü için malzeme kaldırma 
– indirme, direksiyon kullanımı ve geriye 

doğru sürüşte arttırılmış güvenlik sağlar. 
Sarsıntısız direksiyon ünitesi kullanmak, 
yükleme –boşaltma karakteristiğini ve 
ergonomisini geliştirir ve kaza riskini 
önemli ölçüde azaltır. Hidrolik ve 
elektronik joy-stickler, çalışan hidrolik 
ve tahrik transmisyonu dışında, diğer 
bütün fonksiyonların kontrolü için de 
kullanılabilir. Yeni BODAS EJ elektronik 
joystick’in gelişimi esnasına, ergonomiyi 
arttırma çalışmaları yapılmıştır. Sürücü, 
elini joystick’ten kaldırmadan bütün 
fonksiyonları kullanabilmektedir. Bunun 
dışında,  programlanabilir yeni nesil 
sayesinde, spesifik müşteri ihtiyaç ve 
istekleri kolayca karşılanabilinir. Yeni 
elektronik joystick, AFM konseptine 
tamamıyla uymakta, elektrik kontrollü 
valflerle beraber hassas pozisyonlamayı 
sağlamaktadırlar.

Artan maliyet hassasiyeti ve enerji fiyatları, 
günümüzde, forklift mühendisliğinin 
teknolojisini tamamıyla değiştirmiştir. 
Daha fazla kontrol ve daha az enerji kaybı 
için, elektronik kullanımı her geçen gün 
artmakta ve müşteri ihtiyaçlarına göre 
oluşturulan ve güncellenebilen software’
ler de geleceğin forklift araçlarını ortaya 
çıkarmaktadır. Gelecekte, teknik yetkinlik 
ve know-how forklift araçların gelişiminde 
daha fazla rol oynamaya başlayacak ve 
üreticilerin ve kullanıcıların beklentilerini 
tamamıyla karşılayabilecek araçların 
yapımına olanak sağlayacaktır.

İletişim: Taner Hamzaoğlu,  Bosch Rexroth, Türkiye,  

Tel.: +90 262 676 00 24, taner.hamzaoglu@

boschrexroth.com.tr

p		SB12LS p		SB15EH

p		Forklift sistem konfigurasyonu p		Rexroth, bilgi - birikim ve tecrübesiyle 
forklift uygulamalarına son teknoloji 
sistemler sunmaktadır.
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Köklü bir geleneğe sahip K. & H. 
Eppensteiner firmasının bünyesine 
katılmasıyla Rexroth, sahip olduğu 
dünyanın en gelişmiş hidrolik ürün 
programını, yüksek kalitede bir filtre 
teknolojisi ile geliştirmiştir. Rexroth, 
endüstriyel hidrolik, mobil makineler 
ve proses mühendisliği sektörlerine 
filtrasyon ve temizleme sistemleri 
üretmektedir. Ayrıca, Rexroth filtreleme 
konusundaki uzmanlığı ve 50 yılı aşkın 
uygulama tecrübesini birleştirerek 80’den 
fazla ülkede temsil edilen global bir üretici 
konumundadır.
Filtre elemanları ve tüm filtrelerden, 
kapalı filtreleme ve sudan arındırma 
sistemlerine kadar büyük bir aralığı 
kapsayan hizmetlerimiz, hemen hemen 
tüm uygulamalar için ideal çözümler 
sunmaktadır. Sonuç olarak tüm ürün 
ve çözümleri ile Rexroth, uluslararası 
standartlarla uyumlu filtre teknolojisinin 
teknik avantajını her uygulamada orijinal 
makina üreticisi için ortaya koyar. Buna 
ilaveten, uyum içinde çalışan global satış 
ve servis ağı ile müşterilerine hızlı ve doğru 
hizmet sağlamaktadır.

Fabrika Otomasyonu
Fabrika otomasyonunda kullanılan 
akışkanlar, hidrolik sistemler ve yağlama 
devreleri için mineral ve ateşe dayanıklı 
yağlardan talaşlı imalatta kullanılan su 
bazlı  soğutma yağlayıcılarına kadar geniş 
bir spektrumdadır. Sadece bulunulan 
ortama göre uygun seçilmiş filtre ve 
temizleme sistemleri ile uygulama doğru 
bir şekilde yapabilir. Bu noktada yapılacak 
yanlış bir tespit, yüksek bir hasar riski 
taşımaktadır.  Oldukça kirlenmiş işletim 
sıvısı, işletmenin ve makinelerin verimliliği 
ve hassasiyetini düşürecektir. Böyle bir 
durum, sıklıkla sistem elemanlarının daha 
çabuk bozulmalara yol açar.
Buna karşılık, Rexroth filtreleme 
teknolojisine yapılacak olan yatırım, 
kullanıcı için toplam çalışma maliyetini 
önemli bir oranda düşürecektir. Uygun 
şekilde yapılacak olan temizlik işlemleri 
servis süresini uzatacak ve işletme 
maliyetini düşürecektir. Aynı zamanda, 
sisteme bağlanabilen sensörler ile 
online işletme akışkanını kontrol imkanı 
bulunmaktadır. Uzaktan erişim ile 
servis departmanı, kirlenme seviyesini, 
filtre kullanım süresini, sızıntıyı ve su 

miktarını herhangi bir zamanda kontrol 
edebilmektedir. Otomatik ikaz sinyalleri 
ile sistemde  kritik seviyelere ulaşılmadan 
kullanıcı uyarılır. Bu izleme sistemi, 
bakım için gerçekleştirilen kesintilerin 
planlanabilirliğini artırır, böylece gereksiz 
imalat duruşları ortadan kaldırılmış olur. 

Global satış ve servis ağı üzerinden, 
uzmanlaşmış Rexroth çalışanları 
ölçülendirme ve uygun filtre teknolojisinin 
seçimi konularında, dünyanın herhangi bir 
yerinde kullanıcılara destek verebilirler. 
Amacımız: Verimliliği yüksek filtre 
teknolojisi sayesinde toplam sahip olma 
maliyetini azaltmaktır.

Rexroth Filtrasyon Teknolojisi

Filtre tipleri Debi 

40 /160 LD(N) 0040 - 0400 450 l/dak

40 FLDK (N) 1500 l/dak

40 FLD 2000 l/dak

250 / 450 LD(N) 0040 - 1000 700 l/dak

16FD 2500 - 7500 16000l/dak

40 / 100 LE(N) 450 l/dak

245 LE(N) 450 l/dak

350 LE(N) 700 l/dak

550 LE(N) 700 l/dak

16 FE 16000 l/dak



Mobil Sistemler 

Mobil makinelerin hidrolik sistemi ve 
hidrostatik tahrik sisteminde kullanılan 
akışkan genellikle yüksek basınç altında 
çalışır. Özellikle mobil uygulamalarda, 
sistemin sürekliliği büyük önem 
taşımaktadır. Hidrolik akışkanın değişimi 
gibi detaylı bir bakım işlemi yapılması 
gerektiğinde, genellikle makinenin servis 
merkezlerine götürülmesi gerekir, bu da 
uzun süreli duruşlara sebebiyet verecektir. 
Özellikle, hasat zamanı ya da inşaat sırası 
gibi sıkışık bir zamanda meydana gelen 
böyle aksaklık büyük bir risk oluşturur.
Rexroth filtreleri hem açık hem de 
kapalı hidrolik sistemlerinde ve yağlama 
devrelerinde güvenle kullanılabilir. 
Rexroth kompakt filtrelerde gelişmiş 
üretim metotları ve malzeme kullanır. 
Böylece birçok uygulama ve hidrolik 
sistem için uygun çözümler geliştirilir. 
Rexroth’un gelişmiş teknolojisi sayesinde 
akışkan kalitesi devamlı izlenir ve mobil 
uygulamalar için de ikaz mesajları ile 
takip edilir. Müşterilere, belirlenen sınır 
değerlerinin farklı çalışma koşullarında 
gözlenmesi imkanı verir. Böylelikle uzun 
kullanım ömrü ve düşük bakım maliyetleri 
de garanti edilmiş olur.

Proses Mühendisliği 

Çelik üretiminde, haddehanelerde, kâğıt 
fabrikalarında ve güç türbinlerinde sürekli 
üretim yüksek verimliliğin anahtarıdır. 
Hidrolik ve yağlama sistemlerinin temizliği, 
işletmenizin mevcudiyeti sürekliliği için 
en önemli ön koşullardan biridir. Yüksek 
verimli filtreleme sistemleri, bakım 
aralarını uzatır ve böylece yatırımın geri 
dönüşü hızlandırılmış olur.

Yüksek sıcaklıkla çalışılan bazı özel 
işletmeler genellikle özel hidrolik 
sıvıları kullanırlar. Bu ateşe dayanıklı, 
ısı dengeleme özelliğine sahip sentetik 
sıvıların, filtre teknolojisinden beklentileri 
yüksektir. Bu beklentiler, sadece yüksek 
verimliliğe sahip filtre malzemesi ve 
güvenilir filtreleme sistemlerinin birlikte 
kullanılması ile karşılanabilir. 

VacuClean®

Tonlarca kapasitede, büyük miktarlarda 
hidrolik akışkanın temizlenmesi ve sudan 
arındırılması için VacuClean® sistemi ideal 
çalışma şartları sağlamaktadır. Operatör-
ler, değişik çalışma koşullarına için, sabit 
ya da mobil üniteleri kullanabilir. 

Dakikada 80 litre akış hızı ile Rexroth 
VacuClean® yağ bakım, hızlı temizleme 
ve sudan arındırma sistemleri endüstri 
standardı olmuştur. Patentli sistem, 
güvenli bir şekilde suyu, havayı, gazları 
ve hatta küçük katı maddeleri hidrolik 
yağdan, yağlama yağından ve diğer işletme 
sıvılarından bir adımda uzaklaştırır. 

VacuClean® sistemi suyu, havayı ve gazları 
işletme sıvılarından vakum koşullarında 
basınç azaltma yöntemiyle ayrıştırır. 
Ayrıca ilave entegre filtreler ile partikül 
filtrasyonu da yapılabilir.Yağ bakım sistemi, 
özellikle birkaç tonluk tank kapasitesine 
sahip işletmelerde ya da büyük sistemlerde 
kullanım için uygundur. Kullanıma göre, 
kullanıcı bu güçlü sistemi isterse sabit 
bir ünite olarak merkezi kaynağa entegre 
edebilir ya da farklı devrelerde hareketli 
bir sistem olarak kullanabilir.
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Ölçüm cihazı Saha uygulaması 
  Ölçülen değişken Ölçü aralığı
MPC  4614  Yağ temizlik
Laser partikül sayıcı seviyesi  4  –  21  μm  (c)
  ISO  4406 
 SAE  AS  4059 
OPM  4000   
Online parçacık Yağ temizlik 4 - 6 - 14 - 21 μm  (c)
 monitörü seviyesi 
 ISO  4406
WGM 07 
Online su miktarı       Yağ içindeki suyun 
ölçüm  cihazı   doygunluğu %0…100’si 
   
WGMS    Yağ içindeki suyun
Online su miktarı     doygunluğu  0…100’si  
ölçüm cihazı   

Filtre tipleri Debi

Blok bağlantı tip filtreleri 

450 PBF(N) 0040 - 1000 500 l/dak.

245 PSF(N) 0040 - 0400 400 l/dak

350 PSF(N) 0040 - 0400 500 l/dak

250 / 450 LD(N) 0040 - 1000 700 l/dak

250 / 450 FE(N) 0040 - 0400 700 l/dak

Emiş filtreleri 

S 0008 – 0455 1.000 l/dak

SE 0056 – 0560 1.000 l/dak

Kartriç filtreler 

7SL 0030 - 0260 300 l/dak

7SLS 0090 - 0260 300 l/dak

50 SL 0030 - 0080 120 l/dak

t	16/40 FKE  serisi   
 fitlerler maksimum 
 basınç 16/40 bar,  
 maksimum 

 debi 2000 l/dak 

İletişim: Hasan Fehmi Civan,  Bosch Rexroth, Türkiye,  

Tel.: +90 262 676 00 12, hasan.civan@boschrexroth.com.tr
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Düşük GEZ, müşteriye teslimatta yüksek performans ve kısa 
çevrimli süreçler gibi tüm bu anahtar süreç göstergeleri (KPI- Key 
Performans Indicators) ile müşterilerimiz tarafından, Rexroth 
bünyesinde faaliyet gösteren bir kuruluş olarak değerlendirildik. 
Rexroth geneline entegre olmuş bir Lojistik projesi olan 
NewLOG’un amacı ulaşılan bu rakamları en optimum seviyelere 
taşımaktır. 

“Amacımız, tüm değer zincirini lojistik süreçlerine entegre ederek 
müşterilerimize sunduğumuz lojistik hizmetini iyileştirmektir.”

Müşteriden (son müşteri, satıcı, satış organizasyonu) başlayarak 
nihai ürünlerin nakliyesine/ dağıtımına kadar olan tüm süreç, 
NewLOG’un faaliyet alanını oluşturmaktadır. Özel olarak 
dikkate alınan süreçler, “lojistik taslak” tabir edilen ifadeyi 
göstermektedir. 

Tüm lojistik süreçlerinin entegrasyonu düşünüldüğünde, elbette 
müşterilere, tedarikçilere bilgi aktarımı ve farklı lojistik süreçler 
arasındaki bilgi akışı da hesaba katılmaktadır. Bu nedenle 
NewLOG’un tasarımı aşamasında lojistik gereksinimlerine cevap 
verebilecek özel SAP işlemleri de tasarlanmıştır. “SAP Şablonları” 
olarak tabir edilen bu örnekler, lojistik alanlardaki bilgi akışının 
standartlaştırılması ve basitleştirilmesini garanti altına almak 
amacıyla, projenin uygulamaya alınması esnasında Bosch Rexroth 
bünyesindeki her bir üretim tesisinde uygulamaya konmuştur. 

Bu projenin Bosch Rexroth Bursa fabrikasında - BuP2’deki etkileri 
aşağıdaki gibi olacaktır:

•	 Pek	 çok	 geliştirme	 NewLOG	 SAP-Şablonları	 kullanılarak	 elde	
edilirken, mevcut süreçlerin daha sonra SAP-Sistemine entegre 

edilmesi 
•	 Talep	 planlama	 toplantılarına	 dahil	 olunarak	 müşteri	 ile	
iletişimin iyileştirilmesi
•	 Talep	 planlama	 toplantısında	 12	 aylık	 rolling	 (koşullara	 göre	
kendi kendini yenileyen) planlamanın uygulanması  (1 Ay sabit, 11 
Ay değişken tahminler)
•	 SAP-Şablon	 Üretim	 Kontrolünün	 kullanılmasıyla	 üretim	
kontrolündeki manuel işlemlerin azaltılması (SAP’ye entegre 
olmuş, darboğaz noktalarına yoğunlaşılmış)
•	 Tasarlanan	üretim	planı	oluşturulur
•	 üretim	planı	otomatik	düzeltilir
•	 Otomatik	sıralama	mümkündür	
•	 Sipariş	girişindeki	otomatik	kontrol	ve	müşteri	onayı	ile	kabul	
edilmiş lojistik parametrelerine bağlılık (dondurulmuş bölge, 
sipariş miktarı vb.) 
•	 Dondurulmuş	bölge	ve	döneme	bağlı	olarak,	malzemenin	zarar	
görmeden ikmal edilmesine ve süreç (proses) senkronizasyonuna 
imkan sağlar. 
•	 Malzeme	 yönetiminde	 proaktif	 faaliyetlerin	 uygulanması	 ile	
eksik kalan parçaların azaltılması (örn. Erken uyarı sistemi) 

NewLOG faaliyetlerinin başarısını ölçmek için değişik anahtar 
performans göstergelerini izlemekteyiz. 
Müşterilerimiz, doğru ürünlerin istenilen kalite ve miktarda 
zamanında teslimini beklemektedir. NewLOG projesinin amacı, 
müşterilerimize %90 dan daha yüksek bir teslimat performansı 
sunmayı garanti etmek ve kendi tedarikçilerimizi de aynı satış 
performansını yakalamaları için desteklemektir. Diğer bir önemli 
lojistik performans göstergesi stok seviyesidir. BuP2, çoktandır 
Bosch Rexroth bünyesinde GEZ konusunda benchmark fabrikası 
durumundadır ve 2011’de gerçekleştirilecek ilave NewLOG 
faaliyetleri ile bu durum geliştirilecektir. 

Tedarikçi
Yönetimi

Dış Transport/
Sevkiyat

Malzeme
Yönetimi

Talep planlama &
Üretim Planlama

Gelişim &
Mühendislik

Aracı / Satış /
Son müşteri

Sevkiyat/
Dağıtım

Madde Giriş

Ambarcılık

Malzeme
Tedariki Üretim

Geri Dönüşümlü Ambalaj Yönetimi

Transport & Freight management

Lojistik Kontrol Dataları

(Lojistik) Kalite

Tedarik Zinciri Planlaması

Sistem Kontrol (IT)

NewLOG
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BuP2 de Projenin Başlangıç Aşaması 
NewLOG 1 Haziran 2010 tarihinde Bursa’daki tesisimizde de 
(BuP2) uygulamaya konuldu. BuP2’in yanısıra Almanya dışında 
Bosch Rexroth bünyesinde hizmete sunulan ilk tesis olan BlajP 
ve SAP Şablonlarına ilişkin yeni lojistikler için kurulan Pilot-Tesis 
de mevcuttur. BuP2’deki bu projenin amacı tüm değer zincirini 
lojistik süreçlerine entegre etmek olduğundan, fabrikanın tüm 
bölümlerinde görev yapan çalışanlarımız proje çalışmasına dahil 
edildi. 

BuP2’de resmi olarak NewLOG projesine 1 Haziran 2010’da start 
verilmesinden sonra, tüm proje ekibi üyeleriyle birlikte proje 
çalışmaları 10 Haziran 2010 tarihinde başladı. Bu organizasyonun 
hedefi çalışanlara NewLOG’un önemi ve hedefler konusunda bilgi 
vermekti.   

Toplantı, DC-MA-Organizasyonundaki NewLOG genel proje 
müdürü Sayın Frank Kohler (DC-MA/LOG)’i katılımcılara takdim 
eden ve tesis yönetiminin proje uygulamasından ne beklediğini 
ifade eden, fabrika teknik müdürü Filiz Akgün (BuP2/PT) 
tarafından açıldı. Bu konuşmanın ardından, lojistik departmanı 
müdürü, Sayın Tanju Özkonuk (BuP2/MAT), NewLOG’un 

bölgemize nasıl büyük imkan ve kolaylıklar sağladığını açıkladı. 
Projeye start verilmesi esnasında bize katılmak için Bursa’ya 
gelen Sayın Kohler, dünya çapındaki tanıtım planının yanı sıra, 
genel NewLOG kavramını da yerel proje liderleri, Sayın Daniel 
Schmidt (DC-MA/PJ-LOG-BU) ve Sayın Dinçer Bozkurt (BuP2/
LOG) huzurunda anlatarak proje organizasyonu ve BuP2’de yer 
alan farklı alt-projelerin içerikleri konusunda bilgi verdi. 

Toplantının sonunda, BuP2’de startı verilecek NewLOG’ a ilişkin 
detayları gösteren tesis bilgi panoları katılımcılara sunuldu ve 
BuP2 ziyaretçilerine de proje hakkında bilgi sağlamak amacıyla 
üretim bölümüne yerleştirildi.

28 Haziran 2010’da gerçekleştirilen BuP2’deki G2 tesis ziyareti 
sırasında, NewLOG Projesi; G2 Sayın Dais, DC- EP1 DC-MA/GP 
Sayın Leipold-Büttner, DC-MA/NE Sayın Kamp ve DC-MA/MG1 
Sayın Totsche’e; NewLOG proje lideri Sayın Schmidt (DC-MA/PJ-
LOG-BU) tarafından takdim edildi.  

	NewLOG’un G2  

 Mr. Dais’e  

 takdim edilmesi.

t  NewLOG 
 Bursa Ekibi

 Proje Takvimi - NewLOG - BuP2’deki proje

İletişim: Daniel Schmidt,  Bosch Rexroth, Türkiye,  

Tel.: +90 224 275 01 59, daniel.schmidt@boschrexroth.de
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Bosch Rexroth 1976’da Türkiye’de başlayan faaliyetlerini 
genişleterek devam ettiriyor. 2009 yılı içerisinde hem Gebze’deki 
yeni genel müdürlük binası hizmet vermeye başladı hem de 
Bursa’daki seri üretim tesisi yeni adresine taşındı. 
Gebze’deki genel müdürlükte tüm satış öncesi ve sonrası 
mühendislik çalışmalarıyla birlikte sistem tasarım, montajı ve 
testi, satış sonrası eğitim ve saha servis hizmetleri verilmektedir. 
Türkiye’de akışkan gücü sektörünün göz bebeği olan Bursa’daki 
fabrikada ise mobil hidrolik, tarım ve iş makinaları, otomotiv, 
demir çelik, endüstriyel makinalar, barajlar ve denizcilik gibi 
sanayilerin hidrolik uygulamalarında kullanılan yüksek teknoloji 
ürünleri üretilmektedir. 
Türkiye’de iş ilişkilerinde güven esas olarak kabul edilir. Bu nedenle 
kriz döneminde oluşan güvensiz ortamda bu iki atılım Bosch 
Rexroth’un Türk sanayicinin güvenini kazanmasını sağlayarak bir 
diğer amaca da hizmet etmiştir.  Yatırımlar zamanlama açısından 
da krizin yarattığı fırsatları pazar payına çevirebilmek adına 
doğru bir döneme rastlamıştır.  

Bosch Rexroth Türkiye atılımlarını sürdürüyor
Bosch Rexroth Türkiye’nin yaptığı başarılı çalışmalar ve gelişmeler 
Bosch ve Bosch Rexroth merkez yönetimi tarafından da yakın 
olarak takip ediliyor. Bu kapsamda 28.06.2010 tarihinde G2 Sn. 
Dais Bursa fabrikasına bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretinde Sn 
Dais’e Bosch Rexroth merkez yönetimi eşlik etti ve birlikte Bursa 
fabrikadaki üretim aşamalarını yerinde incelediler. 
Bursa fabrikada ana traktör üreticilerinden John Deere için 

A10VNO tipi pompalar üretilmektedir. G2’in bu ziyareti esnasında 
bu pompaların kullanıldığı 6630 tipi bir John Deere traktörü de 
çalışanlar için organize edilmiş bir eğitim için sergilenmekteydi. 
Elchingen ve Horb’daki geliştirme departmanı çalışanlarından 
Sn. Herrmann DCH-DR/ENP11 ve Sn. Nordt’ın DCH-DR/ENI34 
katılımlarıyla desteklenen eğitimin amacı, çalışanların yaptıkları 
işle ilgili farkındalıklarını artırarak motivasyonlarını artırmaktı. 
Bu kapsamda eğitim boyunca çalışanlar Rexroth pompaların 
müşteri ürünlerinde nerede nasıl çalıştığını ve ürün 
performanslarını nasıl etkilediğini gördüler. Çalışanların 
emeklerinin sonuçlarını görmesi açısından amacına ulaşan eğitim 
başarıyla tamamlandı ve sonraki dönemlerde benzer eğitimler 
için bir adım oldu. 

Bosch Rexroth 
Atılımlarını Sürdürüyor 

p	 Soldan	Sağa:	Sn.	Kamp	DC-MA/NE,	Sn.	Filiz	BuP2/PT,	Sn.	Young	DCTR/GM,	Sn.	Dais	G2,	Sn.	Leipold-

Büttner	DC-MA/GP1,	Sn.	Brand	BuP2/PC,	Sn.	Akdere	BuP2/MOE,	Sn.	Totsche	DC-MA/MG1,	Sn.	Yalçın	

BuP2/MOE1,	Sn.	Özkonuk	BuP2/MAT

p	6630 John Deere traktörü
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ATMO, üretim planlama ve proses 
geliştirmeden makine yapımı, üretim artış 
desteği ve satış sonrası hizmete kadar 
bütün süreç zinciri için çözüm alternatifleri 
sunan Bosch’un dahili makine üreticisi 
ve sistem sağlayıcısıdır. Bu geniş hizmet 
yelpazesinin yanı sıra, müşterilerine olan 
yakınlığı sayesinde ATMO bir teknoloji 
ortağıdır. Şirketin Avrupa, Kuzey Amerika 
ve Asya’da bulunan işletmeleri güçlü 
bir uluslararası ağ oluşturarak, tüm 
bölgelerdeki Bosch fabrikalarına yoğun 
destek vermektedir. ATMO Feuerbach ve 
Hamburg (Almanya), Madrid (İspanya), 
Charleston (A.B.D), Toluca (Meksika), 
Bangalor (Hindistan), Changsha ve  Suzhou 
(Çin) ve 2009 itibariyle de Bursa (Türkiye)’ 
den montaj sistemleri, test ve proses 
teknolojilerini tek-kaynaklı genel yüklenici 
olarak;  sağlamaktadır. 

ATMO8 1 yaşında
Resmi olarak 01.01.2009 tarihinde kurulan 
ve TEF2.1 içinde eski adıyla da SOMA 
olarak bilinen ATMO8, 1. yaşını doldurdu. 

Kuruluş amacı özellikle müşterilere daha 
yakın olup, hızlı ve etkin hizmet sağlamak 
olan ATMO8’in misyonu, ilk etapta RBTR 
ve sonra da tüm Türkiye’deki yerleşkelere 
hizmet sunmak ve makine tasarlayıp 
üretmektir.
ATMO8 birinci yılında yoğun bir şekilde 
hem müşteri projeleri üzerinde, hem 
de ATMO standartlarını ve sistemlerini 
devreye alma faaliyetleri üzerinde çalıştı. 
Hayata geçirilen her bir proje ATMO8’in 
yetkinliklerini geliştirmek için mükemmel 
birer fırsattı. Çalışılan 84 proje arasında, 
ilk defa yapılan komple hat olarak CRI2.5 
Magnetbaugruppe, Bamberg’den sonra 
dünyada ikinci yerleşkede kullanılan 
CRI2.5-Escape Groove makinesi, HDEV5 
SL7 için istasyonlar vardı. ATMO1 ile 
de ortak projelerde çalışma imkânları 
kullanıldı. Türkiye’deki diğer tüm Bosch 
yerleşkeleri ile de irtibatlar kuruldu ve 
proje çalışmaları başlatıldı.
ATMO8’de prosesler ve sistemler ATMO 
kurallarına uygun hale getirilmeye 
başlandı. Temel olarak ATMO ürün 
geliştirme süreci hayata geçirildi. 
Bununla beraber ATMO’da kullanılan 
süreç ve sistematiklerin, bize uygunluğu 
kontrol edilip gerekli iyileştirmeler ve 
adaptasyonlar yapıldıktan sonra hayata 
geçirildi. ATMO Tool’ları  (örn. ATMO-
Inventor, DZA, ATMO-Wiki vb.) devreye 
alınıp kullanılmaya başlandı.
Finans raporlama (controlling) boyutunda 
ATMO8’e özgü prosesler geliştirilip 
devreye alınırken, ilk WIPL (iş planı) da 
başarıyla gerçekleştirildi.
ATMO-Alan Yöneticileri ile yapılan 
çalıştaylar ile gelecek yıllardaki çalışma 
alanları ve iş imkanları belirlendi. 

Yan sanayilerimizi daha etkin bir şekilde 
geliştirme amaçlı olarak bir değerlendirme 
ve geliştirme programı devreye alındı.
ATMO8 olarak yeni kurulan ATMO 
yerleşkeleri arasında bir ilki gerçek-
leştirerek ilk yılımızı “pozitif” bir sonuçla 
kapattık. Bunda RBTR’nin güçlü birikimi, 
elimizdeki kaynak ve imkanları en etkin 
şekilde kullanmamız ve çalışanlarımızın 
gayret ve çabaları büyük rol oynadı.

ATMO8’in kendini geliştirme ve büyüme 
yolculuğu elbette devam edecek. 
2009 yılında sergilediğimiz başarılı 
performans ve bunun neticesinde merkezi 
yönetimin güvenini perçinlememiz 
ATMO8’e olan inanç ve desteği de 
beraberinde getirdi. Bu bağlamda 2010 
yılındaki proje hacminin 2009 yılına göre 2 
katından fazla artırılması planlanmaktadır 
(10.5 Milyon Euro). RBTR dışındaki 
pazar aktiviteleri ve iş hacmi de artırılıp 
ATMO içinde etkin bir partner olmak için 
çalışmalar bundan böyle de hız kesmeye-
cek. Tüm bu planlar gerçekleşirken ATMO8 
ekibine yeni çalışma arkadaşları katılacak. 
Hem RBTR hem de ATMO8 için 2010 yılı 
zorlu fakat heyecanlı bir yıl olacak. 
Hem RBTR hem de ATMO8 buna hazır. Hep 
beraber daha nice başarılı yıllara!

ATMO Hakkında

		ATMO8	çalışanları	birinci	yıl	

kutlamasında bir arada.
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Bosch Grubu Türkiye’deki tüm çalışanlara yönelik olarak 
düzenlenen “Benim Gözümden Yüzyıl” konulu fotoğraf 
yarışmasında dereceye giren üç eser ve mansiyon alan on eser 
belli oldu.

RBTR-Bu’dan “Aile Fotoğrafı” adlı eseriyle yarışmaya katılan Esra 
Yüksel birinci oldu!
Bursa Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RBTR-Bu) ‘nde RBTR/LOG 
departmanında görev yapan Esra Yüksel “Aile Fotoğrafı” adını 
verdiği eseriyle birincilik, yine Bursa Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
‘nde RBTR/LOG4’de görev yapan Cem Gençler “İnce Ayar” adlı 
eseriyle ikincilik ve Bursa Bosch Rexroth Otomasyon Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. (DCTR)’nde DCTR/EAP’de görevli Hüseyin Karataş 
“Bir Asırdır Birlikteyiz” adlı eseriyle üçüncü oldu.

“Değer” ve “Teknoloji” adlı eserleriyle iki mansiyon Uğur Eryılmaz 
(BSH),  “Selçuk” adlı eseriyle Selçuk Tanaydın (RBTR-Bu), “Fark 

Yaratmak” adlı eseriyle Yasemin Çalışkan (RBTR-Bu), “Türkiye 
ve Yıldızlar” adlı eseriyle Gürani Kılıç (RBTR-Ib), “Emanet” adlı 
eseriyle Mustafa Pakgüç (RBTR-Ib), “Kalite Tesadüfle Olmaz” 
adlı eseriyle Onur Yıldız (RBTR-Ib), “Aidiyet” adlı eseriyle Samim 
Serdar Demir (RBTR-Ib), “Karaköy” adlı eseriyle Onur Özgen 
(ManP) ve “Merdiven Altında” adlı eseriyle İsmail Kılıç (RBTR-Bu) 
mansiyon almaya hak kazandılar.

23 Haziran 2010 tarihinde RBTR/Ib’nin Maslak Ofisi’nde beş jüri 
üyesinin katılımıyla düzenlenen jüri toplantısında 103 eser yer 
aldı. Jüri üyeleri; Milliyet Fotoğraf Editörü Yurttaş Tümer, Bilgi 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Orhan Cem Çetin, 
İFSAK Fotoğraf Bölümü Sorumlusu Mustafa Salman, Manajans 
Kreatif Direktörü Gürkan Çanakçı ve Bosch Grubu Türkiye 
Temsilcisi Hermann Butz eserleri titizlikle, isimler ve şirketler 
belli olmadan değerlendirdiler.

Benim Gözümden Yüzyıl Fotoğraf 
Yarışması Sonuçlandı

p	1. Fotoğraf: Aile fotoğrafı



“Benim Gözümden Yüzyıl” fotoğraf yarışması hakkında konuşan 
Bosch Grubu Türkiye Temsilcisi Hermann Butz, “Bosch Grubu 
Türkiye olarak, bugün tüm dünyada 100. yılını kutlayan şirket 
sayısı çok az iken, Türkiye’de 100. yılımızı kutluyoruz. Türkiye’de 
1910 yılında faaliyetlerimize başladık ve yüz yıllık tarihimiz 
boyunca Türkiye’nin çeşitli evrelerine hep birlikte tanıklık ettik. 
Yüzüncü yılımızda grubumuz bünyesinde bulunan Bosch Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. (RBTR,), Bosch  Rexroth Otomasyon Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. (DCTR), Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
(BSTR), Bosch Termoteknik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ManP), Bosch 
Termoteknik Dış Ticaret A.Ş. (TTTI), Isısan Isıtma ve Klima Sanayi 
A.Ş.(TTTB), BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. şirketlerimizde 
düzenlediğimiz ‘Benim Gözümden Yüzyıl’ fotoğraf yarışmasına 
katılan tüm çalışanlarımıza gösterdikleri ilgi için çok teşekkür  
ediyorum. Bu yarışma bundan sonra düzenleyeceğimiz yarışma 
ve etkinlikler konusunda bizi heyecanlandırdı.” dedi.

Dijital olarak görüntülenmiş yüksek çözünürlüklü en az 3 fotoğraf 
ile katılım sağlanan yarışmada; birinci 3.000TL, ikinci 2.000TL 
ve üçüncü 1.000 Türk Lirası tutarında para ödülü almaya hak 
kazanırken yarışmada sergiye değer bulunan 10 eser de 250 Türk 
Lirası para ödülü kazandı.

Ödül alan fotoğraflar sergi amaçlı olarak basılı hale getirilerek 
ve tüm lokasyonlarda yıl sonuna kadar sergilenecek. Dereceye 
girenler ve mansiyon alan eserlerin sahiplerine ödül ve sertifikaları 
Bosch Grubu Türkiye Temsilcisi Hermann Butz tarafından 
düzenlenecek ödül töreni ile takdim edilecek.
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p	2. Fotoğraf: İnce Ayar p	3. Fotoğraf: Bir asırdır Birlikteyiz
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- Öncelikle,  bize zaman ayırıp bu sohbet imkanını verdiğiniz için 
teşekkür ederiz. Buraya ayak bastığımız andan itibaren, arı kovanı 
görünümünde cıvıl cıvıl bir ortam, koşturanlar, prova yapanlar, ders 
çalışanlar ve koşturanların içinde daha fazla koşturan siz...  Bura-
ya gelmeden, yaşam hikayenizi incelediğimizde, karşılaştığımız da 
aynı durum. 10 yaşında İlkokulda tiyatro sahnesine adım attığınız 
günden beri,  devamlı artan bir hareketlilik ve gelişme. Ardından 
dergiye yazılan şiirler, sonra amatör tiyatro topluluklarında rol 
alma,  sonra da konservatuara ilginç bir giriş. Bu konuda itiraz 
eden babanızla bir anlaşma yapmışsınız…

Müjdat Gezen: Evet, Vefa Lisesinde okudum.  Aklım tiyatroda 
olduğu için, ben sınıfta kaldım.  Sınıfta kalınca babam:  
“Gelsene sen buraya “  dedi.  “Sen ne istiyorsun? Sınıfta kalıyorsun, 
bu ne terbiyesizlik? Ne yapmak istiyorsun?”
“Tiyatrocu olmak istiyorum baba.”
“Oğlum, okumayan adamdan tiyatrocu olur mu? En çok onlar 
okuyorlar. Sen tiyatrocu olmak istiyorsan, bitir okulu, seni ben 
götüreceğim “..
O seneye kadar 3, 4, 5 olan not ortalamam 9 oldu. Babam da 
sözünü tuttu. Beni konservatuara kendisi götürdü. Konservatuarı 
da kazandım. Şehir Tiyatrosuna da girdim. Yıl 1960…Bu sene tiya-
tro yaşamımda 50. yılı kutladık.
Ocak’tan sonra da bu okulun 20. yılını kutlayacağız.  
- 1962’de ilk filminizi çevirmişsiniz, 1963’de Münir Özkul ve  Muam-

mer Karaca ile ilk özel tiyatro çalışması, sonra Ulvi UrazTiyatrosu, 
1967’de arkadaşlarınızla kurduğunuz Halk Oyuncuları ve 1968’de 
kendi özel tiyatronuzu kuruyorsunuz.
1970’de sinema-TV yoğunlaşıyor, 1975’te ilk kitabınız yayınlanıyor. 
40’ın üzerinde kitabınız var.
1982’de de kendi yayınevinizi kuruyorsunuz.  Aynı yıl İÜ 
Konservatuarında ve Belediye Konservatuarında tiyatro 
öğretmenliğine başlıyorsunuz. Aynı zamanda,  Kandemir Konduk 
ile  “Güldürü Üretim Merkezi”ni kuruyorsunuz.
Sonrasında 1991’de de burayı Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni  
(MSM) kuruyorsunuz.
Buradan yetişen sayısız ünlü TV dizisi ve sinema oyuncusu var.
Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’nın eski Türkçe kitaplarında 
yazılarınız varmış.

Müjdat Gezen: Evet, Ömer Seyfettin, Reşat Nuri Güntekin,  Meh-
met Akif…ve Müjdat Gezen var Türkçe kitaplarında… (O sevimli, 
ünlü cin gülüşüyle gülüyor)  Çocuklara yazı yazmışım, almışlar 
Türkçe kitaplarına… 1993 yılında da  “MSM Ormanı” nı kurduk.  

-  Bir de açtığınız bir Huzurevi var. 
Müjdat Gezen: Ben onun ismine Huzurevi değil, “Sanatçı Evi” 
diyorum, ismini böyle koyduk. Ustalarımız, ağabeylerimiz orada 
kalıyor.

Sanat, Tiyatro ve Eğitimde Bir Dev
MÜJDAT GEZEN 



RÖPORTAJ
39

02   2010

-  Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet, Güneş gazetelerinde yazmışsınız.
Müjdat Gezen: Mizah sayfası da yönettim, Kandemir Konduk’la.

-  100’den fazla TV oyununda ve 100 filmde oynamışsınız.  1000’den 
fazla radyo ve TV skecinde oynamışsınız, bunların bir bölümünü 
yazıp yönetmişsiniz de aynı zamanda.  1998’de Müjdat Gezen Ti-
yatrosunu kurmuşsunuz… Biz mühendis kafasıyla bunları alt alta 
yazıp dakikaya saate vursak,  “Peki siz ne zaman uyudunuz ?”  so-
rusu geliyor akla…
Müjdat Gezen: Doğrudur çok az uyurum.   

- Peki hiç dinlenmek istediğiniz olmuyor mu ?
Müjdat Gezen: Artık oluyor. Eskiden pek olmuyordu ama… Mese-
la,  Mayıs ayı boyunca Bodrum’a gidiyorum. Orada biraz dinleniyo-
rum. Yaz boyunca da Kilyos Demirciköy’de bir evim var, Haziran’ın 
yarısından itibaren de oraya gidiyorum. Ben sıcak sevmiyorum. 
Karadeniz’i de çok severim ben. Serin oluyor. 1 Eylül’e kadar ora-
da kalıyorum. Eylül’de provalarım başlıyor. Bu sene bu dinlenme 
maalesef olamadı çünkü Ağustos’ta bu son filmimi çektim.

-  Filme komedi diye gittik ama dramatik yönü daha baskındı.
Müjdat Gezen: Öyle oldu. Ama ben o filmi sevdim. Bu tip filmler 
çok aşırı gişe yapmazlar ama kalırlar, kalıcı olurlar.  Ben arkama 
baktığım zaman, kendi skalamda 4 milyon gişe yapmış bir komik 
filmin yerine, daha düşük gişe yapmış olsa da böyle “kalmış” bir 
filmi severim. Keşke tabii bu film de 4 milyon gişe yapsa.. Çok da 
hoş olur, ikisi bir arada… (Aynı pırıltılı gülüş) 

-  Ama Konservatuar derken, başka bir bakışınız oluyor. 
Müjdat Gezen: Bu konservatuarı çok seviyorum, Beyoğlu’ndakini 
de, Ankara’dakini de, Bursa’dakini de... Şimdi Antalya’da da 
açacağım.  Orayı da seviyorum ama artık eski formum yok, yoru-
luyorum.  Her gün birinden ötekine koşturmak biraz yoruyor.

-  Sormamızda sakınca yoksa bari para kazanabiliyor musunuz?
Müjdat Gezen: Tiyatrodan para kazanılmaz.  Başka yerlerden 
kazandıklarımı getiriyoruz buraya.  Ama buraya konservatuar ye-
rine bir dershane, üniversite hazırlık kursu filan yapsak, kumbara 
gibi para akar valla. Buraya aylık 35 bin TL, diğer tarafa da (tiya-
tronun olduğu binaya) 37 bin TL kira vermeyi teklif ettiler.  Orayı 
büyük bir market istiyordu, burayı da bir banka. Yani ben buraya 
para akıtmak yerine bu iki yeri kiraya versem, ayağımı uzatıp ayda 

70 – 75 bin TL gelirim olurdu,  hiçbir şey yapmadan. Ama o zaman 
mutlu olmazdım. Tiyatrom yok, okulum yok, çocuklarım yok… Yani 
çok mutsuz olurdum.  Bundan başka  mesleğim de yoktur benim.

-   Daha ne olsun? İdealizmi tanımla deseler, işte bu derdik…
Müjdat Gezen: Mesela iyi bir lahmacuncu açabilsem veya bir oto 
galerisi, kumbara gibi para gelse fena mı? Valla bilmiyorum, belki 
de başka becerim yok.   Mesela daha zeki bir adam (!), başka bir 
yerde ayda 5 bin TL ye yer kiralar,  burayı da 35 bine kiraya verir, 
ayda 30 bini de cebine atar.  Tiyatro’yu da 6 aylığına kiralar.
Sadece 6 aylık tiyatro sezonunda çalıştırır. Bir 30 bin de oradan 
cebe atar.  Ama ben, personeliyle birlikte 12 ay masraf yapıp, 6 ay 
çalıştırıyorum.

“…Ama o zaman mutlu olmazdım.  
Tiyatrom yok, okulum yok, çocuklarım 
yok… Yani çok mutsuz olurdum.  
Bundan başka mesleğim de yoktur 
benim.”
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-  Atatürk fotoğrafları da ilginç, eski ve antika herhalde. 
Müjdat Gezen:  Evet, fanatiğim o konuda.  Doğum tarihim 29 
Ekim… Ağabeyiminki 30 Ağustos. 
Adımı Cumhur koyacaklarmış, sonra babam Fenerbahçe’li Müjdat 
diye bir futbolcu varmış, onun adını koymuş.  Ayrıca, babam Nej-
det, abim Nejat, ben Müjdat…

-  Babanız da sanatçıymış.
Müjdat Gezen: Babam müzisyendi, İstanbul Radyosu’nda.  Aynı 
zamanda milli futbolcuydu, hem de Milli futbol hakemi. Süley-
maniyeli Nejdet…  Halam ses sanatçısıdır: Seha Okuş. Burada Türk 
Halk Müziği Bölüm Başkanıdır. Çok güzel sesi vardır.  Türk Sanat 
Müziği Bölüm Başkanımız Mustafa Sağyaşar. Hafif Batı Müziği 
Başkanı da Fatih Erkoç. Müthiştir, dünya çapında bir müzisyendir.
Çok severim onu da.  Eline hangi enstrümanı alsa çalar. Müthiştir.   
  
-  Biz bir filminizden hatırlıyoruz, sizin de sesiniz ve tekniğiniz çok 
güzel.
Müjdat Gezen: Tek kişilik bir oyun oynuyorum.  “Dönülmez 
akşamın ufkundayız” şarkısını okuyorum orada.   Mesleğim oyun-
culuk, müzikal olunca, kendim söylüyorum şarkıları, başkalarına 
söyletmeden. 

-  Diğer bölümlerden de örnekler alsak.
Müjdat Gezen: Mesela Haldun Dormen, bizim hocamız, burada 
ders veriyor, muhteşem bir adam, neler yapıyor. Belki de bu ka-
dar dimdik ayakta olmasının sebebi, bu kadar çok çalışmasıdır.  
İnanılmaz çalışkan.  Dersi olduğu günlerde her dakika arar: 

“Şekerim bugün dersi biraz uzatayım”…  Burada sahneye oyun 
koyacak. Ocak ayında da, yeni bir bölüm açıyoruz: Uğur Dündar-
Müjdat Gezen Televizyon Okulu.

-  Eski sanatçı arkadaşlarınız?
Müjdat Gezen: Savaş Dinçel çok büyük sanatçıydı ve 50 yıllık kon-
servatuar arkadaşımdı. Cenk Koray çok iyi arkadaşımdı.  Müthiş 
esprileri vardı. Kemal Sunal da çok sevdiğim arkadaşımdı.  
         
-  Gırgıriye’deki  “Darbukatör Baryam”, herkesin sevdiği bir tiple-
menizdi. Ayrıca, bıçkın, külhanbeyi rollerini çok ustalıkla oynuy-
orsunuz ve büyük iz bırakıyor.  Yakında sizi böyle bir rolle TV de 
görme şansımız olacak mı?
Müjdat Gezen: Geçmişte böyle rolleri filmlerde ve skeçlerde 
oynamıştım.  Ama TV’ ye pek olumlu bakamıyorum. İnsanın hafta-
da 5 gününü alıyor. Oysa benim 5 okulum ve 2 tane fiilen oynadığım 
oyunum var. 

-  İnsanların gönüllerinde, önce komedi ile yer alıyorsunuz.  Sizce 
neden? 
Müjdat Gezen: Benim zekaya ve zeki insanlara zaafım var. 
Dram, duyguların açığa çıkartılmasıdır. Bir dram piyesinin tu-
tup tutmadığını, reaksiyondan anlamazsınız. Ancak finalinde 
anlarsınız. Komedide, espriyi yapmaya başladığınızda anlarsınız 
reaksiyonu. Ya kahkaha gelmiyordur, ya kimse gülmüyordur, ya da 
alkış gelmiyordur. Tutmamıştır o iş. “Komedi, iki uyanık zekanın 
örtüşmesinden meydana çıkan bir şeydir.” Yani espriyi yapan zeki, 
algılayan aptalsa, çıkmaz.  Algılayan zeki, yapan salağın tekiyse
komedi çıkmaz, gülme meydana gelmez yani. Gülme aslında direkt 
beyne giden biyolojik bir olaydır. Tabii gıdıklayarak veya toz atıp 
da güldürmeleri kastetmiyorum. Ancak gülme, ille de iki uyanık 
zeka ister.

- Seyircinin elektriği de etkiliyor değil mi? Tepki gelmeyince 
performansı da düşüyor insanın.
Müjdat Gezen: Ben orada seyirciyi suçlamam.  Belki espriyi 
yapanın suçudur.  Seyirciyi sorumlu tutmayı doğru bulmam.  Ek-
siklik bizdedir. Esprinin hazırlanışında dramatik yapı kuralları 
vardır: Başlangıcı, gelişmesi ve sürprizi sağlam olmak zorundadır.  
Gülme, aklın yolunu şaşırtmaktan çıkar. Yani mesela şöyle bir şey 
söylersiniz:

Bolu Mengen Gerede,
Alabalık derede
Benim sevdiğim güzel
Acep şimdi nereye citti 

Beyin şimdi “nerede” yi bekliyor.  Nereye citti deyince   “Ulan bu-
nun böyle olmaması lazım” diyor ve gülüyor. 

-   Ama bir ruhu var bu binanın, bu okulun. 
Odanız da ayrı bir huzur ve pozitif enerji 
kaynağı. Çok etkileyici.
Müjdat Gezen:  Burada suni bir şey yok.  
Emek var ama suni hiçbir şey yok.  Mesela 
şu kapıyı çok severim, bir hikayesi var. İlk 
satın aldığımda, burası Mısırlı bir pren-
sesin köşküymüş. Sonra yıkılıp betonarme 
yapılmış.  Aldık, borç harç okul yapacağız.  
Bir akşam geldim, inşaatta çalışanlar almış, 
ısınmak için bir şeyler yakıyorlar.  Bunu 
yakıyorlar, antika..  (Antika kapı parçalarını 
gösteriyor.) Hemen bastım ayağımı sön-
dürdüm.  Şu parçaları ve bunu (kapının bir 
kanadını gösteriyor) kurtardım. Onlara 
da para verdim, gidip yakacak bir şeyler 
alsınlar diye. Bunları da verdim mimara bu 
hale getirdi. Üzerindeki tarihte 1864 yazıyor. 
Torunları bile hayatta değil. Onun için bu 
kapı benim için çok değerli.  1. derecede an-
tikaya giriyor.



Mesela ben slepistik gülmeleri çok akılcı bulmam. Otururken san-
dalyeyi çekerek düşürmek, veya ayağı takılıp düşmek gibi olaylara 
gülmeleri… Orada sanki beyin diyor ki:  “Oh!  O düştü, ama ben 
akıllı bir adamım, düşmedim. Ondan üstünüm.” Bu da güldürür 
bazı insanları ama sağlıklı bir gülme değildir…  Sağlıklı gülmeler 
sınıfına ille de uyanık zeka girer.  Algılayan da yapan da uyanık 
olacak.  

-  Bazı TV programlarında, canlı yayındaki sohbetlerinizde, çok gü-
zel diyaloglar ve espriler patlıyor, spontane. Son derece güldürücü 
oluyor.
Müjdat Gezen: O ortama ve partnerinize bağlı. Partnerni-
zin özellikleri uygunsa güldürürken kendiniz de gülüyor ve 
eğleniyorsunuz. Bunu çok yaşıyoruz.  Kendin eğlenemezsen, karşı 
tarafı da kolay eğlendiremezsin. Sevilerek yapılan çöpçülüğü, 
sevilmeden yapılan doktorluktan üstün tutuyorum. Ben çok 
sevdim mesleğimi ve yeniden dünyaya gelirsem, aynı mesleği 
seçerim.

-  Mesleği öğretirken bunları da aşılıyorsunuz doğal olarak.
Müjdat Gezen:  Burada 5 ilkemiz var: Özgür ol. Özgün ol. Doğal ol. 
Soru sor  ve  Ömür boyu eğitim…  Bunları anlatıyoruz çocuklarımıza, 
onlar da iyi yapıyorlar.

-  “ Şiirim geldi bırakın beni “  Albümünüzden de bahsetsek.
Müjdat Gezen: DVD si var.  Çeşitli sanatçılar, benim şiirlerimi 
okudular.  Mustafa Alabora, Perran Kutman,  Rutkay Aziz ve 
diğerleri.  Zevkli bir çalışma oldu.

-  Hangi yemekleri seversiniz?
Müjdat Gezen: Hepsini. Ben yemek seçmem.  Ama mesela tavukla 
yapılan patlıcan yemeğini çok severim.  Köfte piyaz’ı çok severim. 
Savaş yapardı.  Ama soğanlı olduğu için hep hasret kaldım.  50 yıla 
yakın, soğan sarımsak yiyemedim. Tiyatroda olmuyor.

- En sevdiğiniz yer?
Müjdat Gezen: Kalamış’ı çok seviyorum ve orada oturuyorum.

-  Hangi takımı tutuyorsunuz?
Müjdat Gezen:  “Vefa’lıyım.”

-  Vefa’dan başka hangi takımı? 
Müjdat Gezen: Vefa. Gerçek Vefa’lıyım. 

- Bu güzel sohbet için teşekkür ediyor ve saygılarımızı sunuyoruz.
Müjdat Gezen’in  kendi kaleminden  “ On yaşında bir çocuğu sah-
neye atarsanız, olacağı budur”  yazısının son kısmı ile bitiriyoruz:
………  
“Öğrencilerim.  Hepinize, hiç ayrım yapmadan teşekkür ediyorum. 
Yüzümü kara çıkartmadığınız için.   Seyirciler… Size gelince… Ben 
size kendimi borçluyum. Bana verdiklerinizi size geri döndüreyim 
diye çekmediğim kalmıyor. Artık yakamı bırakın (!). İki eliniz bir-
birine vursun.  Biz oyuncular en çok o sesi seviyoruz. Gerisi iki ka-
las, bir heves. Ve hoşça kal dünya…” 

Büyük Ustamıza, sevdikleriyle birlikte uzun ömürler ve bol alkış 
diliyoruz.
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İletişim: Seda Tacer,  Bosch Rexroth, Türkiye,  

Tel.: +90 262 676 00 46, seda.tacer@boschrexroth.com.tr

“Komedi, iki uyanık zekanın 
örtüşmesinden meydana çıkan bir 
şeydir.”

02   2010
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drive&control

Soruda belirtilen söz dizimini, dairelerin içine harfleri yerleştirerek oluşturmaya çalışın.  Birbirine bağlı olan daireler “söz dizimi” 
içerisinde art arda gelen harfleri göstermektedir.  Birbirine bağlı olan dairelerde ileri geri hareket edebilirsiniz. Başlangıç noktasını 
sizin belirlemeniz gerekmektedir. Yıldızlar soruların zorluk seviyesini göstermektedir.

 Ör. 1     Ör. 2

 İkiz                                                                                    İki Bin On

 The Drive & Control Company    Bosch Rexroth

Kelime Çemberi

Soruların cevaplarına internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz.  w www.boschrexroth.com.tr
Tasarım: Nurtaç Akdağ, Bosch Rexroth Türkiye
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İmtiyaz Sahibi : Bosch Rexroth A.Ş. adına Tayfun Günal
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Seda Tacer
Röportaj Ekibi: Fahretin Işıl, Semih Altan, Seda Tacer
Hazırlık & Tasarım: Schmölzer & Hollinger (0212) 317 92 72
Yayın Türü: Yerel - Süreli
Basım Yeri/Tarihi: İstanbul / Aralık 2010

Yönetim Merkezi: Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.
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yayınlanamaz.



control

Rexroth çalışanları sürekli olarak daha iyi çözümler ararlar. Bu sayede, Rexroth böylesine geniş bir 

yelpazede müşterilerine özel çözümler sunar. Rexroth hidrolik sistemleri kullanan tarım makineleriyle 

sürülen tarlaları, Rexroth iletim sistemleri kullanan rüzgar çiftliklerini ve ekskavatörler ve buldozerlerin 

Rexroth parçaları kullanarak çalıştığı inşaat sahalarından geçersiniz. Fabrikalardaki makinelerle, 

ofislerdeki mobilya ve bilgisayarlarla ve temel olarak sanayide üretilen hemen hemen her üründe, Rexroth 

verimli üretime katkı sağlar. 




