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Özel Çözümler

Müşterilerimizin her biri kendi tesislerinde farklı sorunlarla karşılaşır ve 
bu nedenle özel çözümlere ihtiyaç duyarlar. Global satış ağımız ve sahip 
olduğumuz yerel uzmanlık ile müşteriye özel bu gereksinimleri yerinde 

ele alır ve bunları modüler ürün platformlarımıza dayanarak, her bölgenin 
ve sektörün ihtiyaçlarına tam olarak uyarlanan seçeneklerin geliştirildiği 

bölgesel geliştirme merkezlerine iletiriz. 
Bosch Rexroth, dünya çapında 80’den fazla ülkede yaklaşık 38.000 

kişiyi istihdam etmektedir. Global düşünüp yerel hareket ediyoruz. Bu, 
başarımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Tüm müşterilerimizin dünya 
çapında kazandığımız uygulama deneyimine erişmesini sağlıyoruz. Sonuç: 

Dünyanın her noktasında müşterilerimizin yerel gereksinimlerine tam olarak 
uyarlanmış çözümler sunuyoruz.



Değerli İş Ortaklarımız,

Önümüzde büyük hedefler ve ortamın 
gittikçe zorlaştığı bir dönem var. Türk 
sanayisinin 2023 yolunda ihracat 
rakamının 500 milyar dolar olması 
hedefleniyor. Buna göre gelişen bir 
ekonomi olarak Avrupa’da yaşanan krizler  
ve Asya piyasasındaki durgunluktan 
faydalanabilmeliyiz. Bu doğrultuda Türk 
sanayisinin dünya ihracatından daha 
fazla pay alan, yüksek teknolojiye dayalı 
üretimin gerçekleştirildiği, istihdamın 
arttığı, sürdürülebilir kalkınmanın 
sağlandığı bir sanayiye dönüşmesi için 
yapacağı her hamlede Bosch Rexroth, Türk 
sanayicisinin vazgeçilmez iş ortağı olarak 
yanında olacaktır.  

Bu elbette ki bize önemli sorumluluklar 
yüklemektedir. Yerel üreticinin global 
arenada var olması için ihtiyaç duyduğu 
her teknolojiye zamanında, en kaliteli ve 
en uygun şekilde ulaşması gerekecektir. 
Bunu sağlamak için Bosch Rexroth 
olarak daha hızlı, daha verimli ve daha 
esnek olmalıyız. Bu amaçla hem şirket 
içi hem de şirket dışı önemli projelere 
adımızı yazdırmaya devam ediyoruz. 
Müşterilerimize yeni pazarlarda en 
iyi çözümleri sunabilmek için, yerel 
mühendislikle birlikte uluslararası gelişme 
kapasitemizi sağlamlaştıracağız. Genel 
müdürlük görevini asaleten devraldığım 
2013 senesi bu anlamda şirketimiz için bir 
dönüşüm dönemi olacaktır. 

2012’ye dönüp baktığımızda önemli 
işler yaptığımız bir seneyi daha geride 

bıraktığımızı söyleyebiliriz. Türkiye’deki 
ürün gamımızı yeni nesil  Frekans 
Dönüştürücüler ve kendi alanının lideri 
Hägglunds pompalar ile genişlettik. Açma 
kapama kapaklarının hidrolik sistemini 
sağladığımız Deriner barajı faaliyete hazır. 
40 milyon Avro yatırımla kurulan ve 2009 
yılından itibaren üretim hacmi hızla artan 
Bursa fabrikamızda 500 bininci pompayı 
ürettik. Bugün yaklaşık 900 kişinin çalıştığı 
bu fabrikada ekskavatör ve lastik tekerlikli 
yükleyiciler gibi kepçeli ve paletli iş 
makinelerinde paletlerin ileri-geri 
hareketini sağlayan aktarma organı üretimi 
gibi önemli projeler hayat bulmaktadır. 
Sektörün göz bebeği olan fabrikada 
ilerleyen dönemlerde üretim hacminin ve 
gamının gelişimine bu doğrultuda devam 
edeceğinden eminiz. OAİB tarafından hem 
pompalar ve kompresörler, vanalar, aksam 
ve parçaları alanında 2011 yılının en fazla 
ihracat yapan firması olarak 2 birincilik 
ödülü alırken, hidrolik silindirler, türbinler, 
turbojetler aksam ve parçaları alanında 
da üçüncülük ödülü aldık. Almanya’dan 
kademeli olarak üretimini Türkiye’ye 
getirdiğimiz değerli projemiz Golden Horn 
ile 2012 yılında didaktik set üretiminde 
beklentilerin üzerine çıkarak yaklaşık 15 
ülkeye setleri ihraç eder duruma geldik. 
İstanbul Sanayi Odasının her yıl açıkladığı 
en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 
2011 yılında 493. sıradan 356. sıraya 137 
basamak çıkarak yükselişimiz ispatlanmış 
oldu. 

2013 ve sonrası için öncelikli hedefimiz bu 
yükselişi devam ettirmek ve bölgelerdeki 
satış ve servis etkinliğimizi artırmak 

olacaktır. Tabii sadece satışa değil satışı 
destekleyen fonksiyonlarımızı gözden 
geçirip, yalınlaştırıp, hızı ve verimliliği 
artıcı önlemler alacağız. 

Ekim 2012 tarihinde Hidropar İstanbul, 
Mart 2013’te ise Nilüfer Hidropar 
firmaları faaliyetlerimizin gelişmesini ve 
müşterilerimize istenilen hizmeti vermek 
adına Ana Bayi olarak aramıza katıldı. 
Özellikle 20 yıldır Rexroth’un satış ve 
pazarlama fonksiyonlarını yöneten Tayfun 
Günal’ın Hidropar İstanbul’un şirket 
yöneticisi olması Rexroth adına önemli 
bir gelişme olmuştur. Satış, satış sonrası 
servis ve mühendislik hizmetlerini tek 
elden, Rexroth kalitesinde ve en uygun 
koşullarda müşterilerimize sunacak olan 
bayilerimize hoş geldiniz diyorum. 

2013 yılının, güçlenen bayi organizas-
yonumuz yeni ürünlerimiz ve geliştirilen 
süreçlerimizle pazarda daha hızlı ve daha 
esnek olarak önemli işlere imza atacağımız 
bir sene olacağından eminim. Herkese 
de aynı şekilde başarı dolu bir sene 
geçirmesini diliyorum. 

Sevgi ve Saygılarımla,

Servet Akkaynak

Genel Müdür
Bosch Rexroth A.Ş.
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Bosch Rexroth Türkiye yeni yıla yeni 
bir yönetim kadrosuyla adım attı. Bosch 
Rexroth Genel Müdür Vekili olarak 2011 
Kasım ayından bu yana görev yapan 
Servet Akkaynak, 1 Ocak 2013 tarihi 
itibarıyla Bosch Rexroth Türkiye Genel 
Müdürlüğü’ne atanmıştır. Bu görevi Steven 
Young’dan devralan Akkaynak, aynı 
zamanda şirketin Murahhas Azalığını da 
yürütecektir.1995 yılından bu yana Bosch 
Rexroth Türkiye Genel Müdürü olarak 
hizmet veren Steven Young ise bu tarihten 
itibaren Bosch Türkiye Temsilciliği 
ve Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel 
Müdürlüğü görevlerine yoğunlaşacaktır. 

Aynı zamanda Alexander Brand’ın 
Bosch Rexroth’daki çalışma hayatına 
Almanya’da devam edecek olması 
sebebiyle Controlling ve Finans 
departmanının başında bulunan Dr. Sven 

Faber, bu görevine ek olarak Bay Brand’ın 
görevlerini üstenerek Finans ve İdari İşler 
Direktörlüğüne atanmıştır. Sven Faber, 
Türkiye’ye atanmadan önce Almanya’da 
mobil uygulamalar bölümü controlling 
departmanının ve hidrolik ürünlerin 
ülkeler ve proje bazlı raporlanması ve 
planlanmasından sorumlu controlling 
departmanında bölüm müdürü olarak 
görev yapmıştır. 

Alexander Brand’ın eş zamanlı olarak 
Bursa Rexroth fabrikasında fabrika ticari 
müdürü olarak yürüttüğü görevlerinden 
ise Tanju Özkonuk sorumlu olacaktır. 
İşletme ve MBA eğitimlerini Uludağ 
Üniversitesi’nde tamamlayan Özkonuk, 
1992 yılında Bosch Fren Sistemleri 
Fabrikası’nda satınalma ve lojistik 
biriminde göreve başlamıştır. 1996-
2011 yılları arasında Bosch Türkiye 

organizasyonunda çeşitli kademelerde 
görev aldıktan sonra 2011-2012 yıllarında 
Bosch Rexroth AG Lohr am Main ve Horb 
Fabrikalarında Mali Denetleme (CTG) 
Bölümlerinde bulunmuştur. 

1992 yılından beri Rexroth bünyesinde 
bulunan ve son olarak Satış ve Pazarlama 
direktörlüğünü yürüten Tayfun Günal ise 
Ekim 2012 tarihi itibariyle görevinden 
ayrılmış ancak Bosch Rexroth bünyesinde 
kalmıştır. 1 Ekim 2012 tarihinden itibaren 
faaliyet göstermeye başlayan Rexroth Ana 
Bayisi Hidropar İstanbul’un yöneticisi 
olarak sektörde yer almaya devam 
edecektir. 

Aramızdan ayrılan yöneticilerimize 
emeklerinden dolayı teşekkür 
ediyor, onlardan görevleri devralan 
yöneticilerimize de başarılar diliyoruz. 

Bosch Rexroth’da Yeni Yönetim 

p Servet Akkaynak p Steven Young p Alexander Brandp Sven Faber p Tanju Özkonuk p Tayfun Günal
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Bosch Rexroth Genel Müdür Vekili olarak 2011 Kasım ayından bu 
yana görev yapan Servet Akkaynak, 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla 
genel müdürlük koltuğuna oturdu.

1963 doğumlu Servet Akkaynak, Alman Lisesi’ni bitirdikten 
sonra Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
bölümünden 1988 yılında mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi’nde 
üst düzey stratejik yönetim ve finans programlarını tamamladı. 
Servet Akkaynak, Anadolu Endüstriyel Motor’da Pazarlama 
ve Satış Müdürlüğü ve ZF Trading A.Ş. (Mannesmann Sachs 
Handel) Genel Müdürlğü görevlerinin ardından, 2005 yılında 
Bosch ailesine katıldı. 2011 yılına kadar Robert Bosch İran 
Ülke Direktörlüğü görevini yürüten Akkaynak, 15 Kasım 2011 
tarihinde Bosch Rexroth Genel Müdür Vekilliği ve Yönetim 
Kurulu Üyeliği’ne atandı.  

Bosch Rexroth Genel Müdürlüğü görevini Steven Young’dan 
devralacak olan Akkaynak, aynı zamanda şirketin Murahhas 
Azalığını da yürütecek.

Türkiye’deki faaliyetlerine 1976 yılında başlayan Bosch Rexroth, 
‘The Drive and Control Company’ sloganı ve Rexroth markasıyla 
sadece hidrolik pnömatik sektörüne değil fabrika otomasyonu 
dahil tüm tahrik ve kontrol pazarına hitap ediyor. 

Bosch Rexroth’un sanayinin ihtiyacı olan her türlü ürün ve 
hizmeti tek bir çatı altında sunan dünyadaki ender firmalardan 
biri olduğunu vurgulayan Genel Müdür Servet Akkaynak, 
vizyonunu, “Türk sanayisinin en büyük ortaklarından 
Bosch Rexroth’u daha hızlı ve daha esnek bir hale getirmek, 
teknoloji lideri bir firma olarak sektörün kalkınması için Türk 
sanayicileriyle önemli projelere adım atmak ve hep birlikte daha 
ileriye gitmek” şeklinde dile getiriyor. 

Akkaynak, İngilizce-Almanca ve Farsça biliyor. 

Bosch Rexroth’un Yeni Genel 
Müdürü Servet Akkaynak

Tahrik ve kontrol teknolojileri alanında dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan Bosch 

Rexroth Türkiye’de genel müdürlük görevine, 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle Servet Akkaynak 

atandı. 
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Bayilerin açılışını değerlendiren Bosch 
Rexroth Türkiye Genel Müdürü Servet 
Akkaynak,  “Sanayinin olduğu her yerde 
hazır bulunan Bosch Rexroth her zaman 
Türk sanayicisinin yanında olduğunu 
hissettirmiştir ve hissettirmeye devam 
edecektir. Yeni bayilerimiz de satış, satış 
sonrası servis ve mühendislik hizmetlerini 
tek elden, Rexroth kalitesinde ve en uygun 
koşullarda müşterilerimize sunacaktır“ 
dedi.

Bosch Rexroth bayileri Türkiye’deki satış 
ağının en önemli taşlarını oluşturmakta-
dırlar. Türkiye’de sanayinin olduğu tüm 
bölgelerde bayilerimiz hizmet vermekte-
dir. Bosch Rexroth bu bayi organizasyon 
üstünlüğünü  Ekim 2012 itibariyle Hid-
ropar İstanbul ve Mart 2013 itibariyle de 
Nilüfer Hidropar ’ın açılışı ile güçlendirdi. 

Böylelikle Tükiye pazarına hizmet eden 
Bosch Rexroth ana bayi sayısı 11‘den 13’e 
çıkmış oldu. 

Bosch Rexroth olarak vizyonlarının yerel 
üreticinin vazgeçilmez iş ortağı olarak 
üretim ve ihracat gücünü artırmak olduğu-
nu belirten Servet Akkaynak, bu doğrultu-
da bayi gücüne özellikle önem verdiklerini 
belirterek sözlerine şöyle devam etti 
“Bosch Rexroth ana bayilerini diğer bayi 
organizasyonlarından ayıran en önemli 
özellikleri satış noktası olmalarından öte 
aynı zamanda barındırdıkları uzman mü-
hendis kadrolarıyla sistem mühendisliği 
hizmetleri de veriyor olmalarıdır. 

Merkez ofisten aldığınız tüm hizmeti 
bayilerimizden de aynı kalitede, hızda ve 
uygun koşullarla alırsınız. Aynı zamanda 

Bosch Rexroth için kurulan ilişkilerin 
istikrarı çok önemlidir. Amaç hem müşte-
riler, bayiler hem çalışanlar için her zaman 
vazgeçilmez marka olmaktır. Hali hazırda 
20 senelik bayiside bulunan şirketimiz, 
aramıza katılan 2 yeni kan ile bağlarını 
genişletmiştir.”

Hidropar İstanbul Bosch Rexroth’un Ana 
Bayisi olarak, Trakya, İstanbul ve Kocaeli 
Ana Bayilik bölgelerinde Rexroth Hidro-
lik ve Pnömatik ürünlerinin proje, satış 
ve servis hizmetlerinden sorumludur. 
Hidropar Nilüfer ise Bursa bölgesinde 
faaliyet gösterecek olup tüm iş kollarında 
satış, servis ve danışmanlık hizmetleri 
verecektir.

Türkiye geneline yayılmış bayi organizasyonuyla otomasyon sektöründe faaliyet gösteren 

Bosch Rexroth, İstanbul ve Bursa’da açılan 2 yeni bayisiyle hizmet halkasına iki yeni zincir 

daha ekledi.

Hidropar İstanbul firma yöneticileri: 
Tayfun Günal ve Rıdvan Kaya
Mail: info@hidroparistanbul.com.tr 
Tel: +90 (212) 220 54 90
Adres: Perpa Ticaret Merkezi 
B-Blok Kat-11 No:1587 - Okmeydanı
34384  İstanbul -Türkiye

Bosch Rexroth 
Bayi Ağını Genişletiyor

Hidropar İstanbul, Bosch Rexroth’un 
Ekim 2012’ye kadar Satış ve Pazarlama 
Müdürlüğü görevini sürdüren 
Tayfun Günal ve Pnömatik Bölümü 

Satış Müdürlüğü görevini sürdüren 
Rıdvan Kaya tarafından kurulmuştur. 
Şirket yöneticileri olarak toplamda 
sahip olduğumuz 32 yıllık bilgi ve 
tecrübeleriyle, Hidropar İstanbul, 
sorumlu olduğu bölgedeki makine 
imalat ve kullanıcıların her türlü hidrolik 
ve pnömatik ihtiyaçlarına en güncel 
Rexroth teknolojileriyle cevap veren yeni 
bir adres olacaktır.  Müşteri odaklılık, 
kalite ve güvenilirlik üzerine kurulu 

çalışma prensibiyle Hidropar İstanbul 
müşterilerimizin çözüm ortağı olmayı 
hedeflemektedir. 

Firma olarak yenilikçi, yaratıcı, çözüm 
odaklı ve ayrıntılara önem veren bir mü-
hendislik yaklaşımı ile pratik ve akılcı, 

aynı zamanda projelere özel çözümler 
üretebilen bir anlayışı benimsemekteyiz. 
Öncelikli hedefimiz genç, araştırmacı 
ve bir o kadar da profesyonel çalışma 
disiplinimiz ile Bosch Rexroth’un Bursa 
bölgesi faaliyetlerini en üst seviyeye 
taşımak olacaktır. Uzun ve meşakkatli 
bir yola çıktığımızın bi-lincinde olup, bu 
yolda sağlam adımlarla ve heyecanımızı 
hiç kaybetmeden ilerleyeceğiz.

Nilüfer Hidropar firma yöneticisi: 
Can Civan
Mail: info@niluferhidropar.com.tr 
Tel:   +90 224 443 24 42
Faks: +90 224 443 24 12
Adres: Alaaddin Bey Mah. 628. Sk. 
Elektromekanik İş Merkezi 1/A Nilüfer Bursa 
Web: www.niluferhidropar.com



Zahmetli bir restorasyonun ardından 
kapılarını tekrar sanatseverlere açan 
Moskovada’ki Bolşoy Tiyatrosu’nun tüm 
hareket teknolojisi Bosch Rexroth tarafından 
tedarik edildi. Hem elektrikli, hem de 
hidrolik toplam 600 tahrik sistemi kuruldu. 
Sayının bu kadar fazla olmasının sebebi eşi 
benzeri olmayan salon boyutları ve kolaya 
kaçılmayıp hazır tasarımlardan bir tanesinin 
kullanılmamasıydı. Bu nedenle çok farklı 
alanlardan mühendisler sanatçıları ait 
oldukları yere kavuşturmak için çalıştı. 

Bosch Rexroth teknolojimiz illüzyonları 
mükemmelleştirirken, algılayabileceğiniz 

herhangi bir gürültüye de neden olmaz. 
Bir gösterinin heyecanın kaybolmasına 
sebep olan uzun gösteri aralarını ortadan 
kaldırır. Ayrıca bütün hareket süreçleri 
kapsamlı şekilde denetlendiği için otomasyon 
teknolojisi sahnede daha fazla güvenlik 
anlamına gelir. 

Tiyatro sistemi kendini idare ettirecek şekilde 
kullanıyor. Ancak Rexroth mühendisleri 
tiyatroyla internet üzerinden bağlanıp 
işletimciye uzaktan destek verebiliyorlar. 
Senede bir kez de tiyatro tatil sezonundayken, 
uzmanlarımız bütün sistemin bakımını 
yapıyorlar. 
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Dünyadan Uygulamalar 

Avrupa’nın en uzun dönme dolabı olan 
London Eye senede 3.5 milyondan fazla 
ziyaretçi çekmektedir. Rexroth teknolojileri 
sayesinde bu ziyaretçiler 135 metre 
yükseklikten bütün Londra’nın görüntüsünün 
tadını çıkarabilirler. Dönme dolap, tamamı 
camla kaplı 32 kapsülüyle saniyede 26 
cm döner; 16 hidrolik tahrik tekerlekleri 
sayesinde sabit bir hıza ulaşır. Önemli bir 
özelliği ise maksimum güvenliği sağlamak 
için bütün tahrik fonksiyonlarının iki katına 
çıkarılmasıdır. Yavaş hız, yolculara dönme 
dolap hareket halindeyken kapsüllere girip 
çıkmalarına olanak sağlar. Havanın iyi olduğu 
bir günde bu yolcular Londra’yı 40 km’den 
izleyebilirler.

Tower Bridge Londra’nın kent simgesidir. 
Bu baskül köprü, yüksek üst yapılı ya da 
yelken direkli gemilerin içinden geçmesine 
izin vermek için bir yılda neredeyse bin 
defa açılır ve her bir açılış yaklaşık bir 
dakika sürer. Modernleştirme projesinin 
parçası olarak Rexroth, köprü bölmelerinin 
açılış mekanizması için yaklaşık 1000 
ton ağırlığında tahrik ve kontrol çözümü 
planlamıştır. Ayrıca modern hidrolikler, 
tarihi yapı ağır yüklerden zarar görmemesine 
karşı korumaktadır. Hidrolikle ayarlanabilir 
takozlar, herhangi bir güç ve titremenin eşit 
olarak dağılmasına olanak sağlar.

Hizmete açılışının 100.yıl dönümünde Panama 
kanalı bir kez daha manşetlerde olacak. 82 km 
uzunluğundaki bu yapay su yolu Atlantik ve 
Pasifik’i birleştirir. Kuzey Amerika’nın doğu ve 
batı kıyıları arasında sefer yapan gemiler için 
en kısa yoldur. Buna rağmen, birçok konteynır 
gemisi bu kanal için çok büyük olduğu için 
kanal günümüzde dünyanın ticari filosundaki 
bütün gemilerin yüzde 40’ından daha azı 
tarafından kullanılabilmektedir. Bu nedenle 
Panama Kanalı genişletiliyor ve su tasarrufunu 
arttıran yeni kilitlerle donatılıyor. 2014’e kadar 
sonlanması beklenen bu projede Bosch Rexroth 
da kanalın kesintisiz faaliyette olmasını 
sağlayan, kapıların hareketini sağlayan tahrik 
ürünlerini tedarik ediyor. Yıllardır iş birliği 

yaptığı kanalın kapı tedarikçisi Güney Koreli 
üretici Hyundai Samho Heavy Industries 
firması ile birlikte Rexroth, toplamda 158 kapı 
için tahrik ve kontrol teknolojisi sağlayacaktır. 

Her bir kapı bir tahrik silindirle ve ilgili güç 
ünitesiyle donatılmıştır. Her ünite de iki motor 
ve pompa ünitesi, bir adet hidrolik depo, filtre 
sistemi ve valf teknolojisi, boru tesisatı ve PLC 
kontrol teknolojisi, ayrıca tasarım yedekli 
parçalardan oluşur. Rexroth ayrıca su tasarruf 
havzalarını, olukları ve dengeleyici kapıları 
düzenleyen kapılar için iki yedek ünite de 
gönderir. Kullanabilirliğin yüksek olmasını 
sağlayacak bu çözüm ile Rexroth Panama’ya 
toplamda 158 ünite gönderecektir. 

Bolşoy Tiyatrosu Yenilendi

Rexroth Tahrik Sistemleri ile Londra Hareket Halinde 

Panama Kanalı Genişletiliyor

p Bolşoy Tiyatrosu

p Tower Bridge

p London Eye

p Panama Kanalı
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Bursa’daki Bosch Rexroth 
fabrikasında 500.000’inci pompa 
üretildi 
Bugün 46.000 m² alanıyla Bosch dünyasında tek çatı altındaki en büyük fabrika olma özelliği 

taşıyan Bursa Fabrikası’nda önemli bir kilometre taşını geride bırakarak  500.000’inci 

pompayı üretmenin mutluluğunu yaşadık. 

p Bosch Rexroth, 500.000’inci 
pompa

Bursa’da fabrikamızın ilk kurulduğu günden 
bu yana merkezimizin de desteklediği hızlı bir 
kapasite artışı olmuştur. Üretime başlanıldığı 
ilk yıl ana fabrikalarımız için sadece pompa 
ve kontrol grubu komponentleri üretiyorduk. 
Sonra merkezimiz potansiyelimizi 
değerlendirdi ve 1 yıl içinde 2006’da A10 VO/
VNO ürün ailesinden belli ürün tiplerinin 
montajına başladık. Sadece 3 yıl içinde 
yepyeni projeler gündeme geldi ve bunların 

gerektirdiği kapasite artışı nedeniyle; 2008 
yılında inşaatına başladığımız ve 10 ay gibi 
rekor bir sürede tamamladığımız yeni üretim 
lokasyonumuza taşındık. Hızla gelişen yeni 
ürün projeleri ile adetlerimizi katlayacağımızı 
öngürüyorduk ve öyle de oldu. Böylece 2009 
yılında henüz 83.000 pompa üretilmişken, 
2 yıl sonra  bu rakam 250.000’e yükseldi.  14 
Eylül 2012 itibarıyla da 500.000’inci pompayı 
ürettik.

t Bosch Rexroth Bursa Pompa 
Üretim Adetlerin Gelişimi
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p Akgün Filiz, Bosch Rexroth Bursa fabrikası 
Teknik Müdürü

p Soldan sağa: Kutlu Karavelioğlu, Makine 

ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı; Zafer Çağlayan, 

Ekonomi Bakanı; Akgün Filiz, Bosch Rexroth 

Bursa Fabrika Teknik Müdürü.

Valf ve silindirlerle başlayan serüven 
bugün 60. Yaşını kutluyor. Bosch Rexroth 
ilk hidrolik bileşenleri ve sistemlerinin 
üretimine 1952 yılında Almanya’da 
başladı. Bugün yol araçlarından 
traktörlere, demir çelik sektöründen 
marine, inşaat yapılarından sahnelere 
kadar aklınıza gelen bir çok sektörde 

hareket ve kontrol Rexroth hidrolik 
teknolojileri ile sağlanıyor. Bosch Rexroth 
dünyada 80 noktada 500.000’den fazla 
müşterisine ürün, hizmet ve yılların 
kazandırdığı tecrübesini sunmaya devam 
edecek. İyi ki doğdun Hidrolik !

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 
(OAİB)’nin yeni hizmet binasının açılışında 
başarılı ihracatçılar ödüllendirildi. 
2023 yılında 500 Milyar dolarlık ihracat 
hedefine koşan bu firmalar arasında 
Bosch Rexroth da vardı. Bosch Rexroth 
hem pompalar ve kompresörler, aksam 
ve parçaları hem de vanalar, aksam ve 
parçaları alanında 2011 yılının en fazla 
ihracat yapan firması olarak 2 birincilik 
ödülü alırken, hidrolik silindirler, 
türbinler, turbojetler aksam ve parçaları 
alanında da üçüncülük ödülü aldı. Bosch 
Rexroth’u temsilen törene katılan Bursa 
Rexroth Fabrika Teknik Müdürü Akgün 

Filiz, ödülleri açılışı yapan Ekonomi 
Bakanı Zafer Çağlayan’ın elinden aldı. 

İstanbul Sanayi Odasının her yıl açıkladığı 
en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 
Bosch Rexroth 2011 yılında 493. sıradan 
356. sıraya 137 basamak çıkarak hızlı bir 
yükseliş göstermiştir. 

Bu başarıda emeği geçen tüm 
çalışanlarımıza teşekkür ederiz. 

p İlk hidrolik sistemin montajının yapıldığı 

atölye (1956)

İyi ki Doğdun Hidrolik!

İhracat Şampiyonu

Konuyla ilgili olarak Bosch Rexroth 
Bursa Fabrikası Teknik  Müdürü Akgün 
Filiz, 40 milyon Avro yatırımla kurulan 
ve bugün yaklaşık 900 kişinin çalıştığı 
Bursa Rexroth Fabrikası gibi büyük 
yatırımların, sektörlerinde nadir 
görüldüğünü vurguladı ve ekledi, “Oysa 
bizim önümüzde daha büyük adımlar, 
projeler var. Bosch Rexroth olarak, yalnız 
komponent tedarik eden değil, farklı 
teknolojileri bir çatı altında toplayarak 
oluşturduğumuz sinerjiyle sistem 
mühendisliğinde de uzman bir firmayız. 
Vizyonumuz, en ileri teknolojileri en 
rekabetçi koşullarla pazara sunarak, Türk 
sanayi ve sanayicisinin vazgeçilemez 
bir iş ortağı olmaktır. Firma yapımız 

ve sahip olduğumuz ürünlerle sistem 
çözümlerinde en iyi olmayı hedefliyoruz” 
Bursa Rexroth fabrikasında  önemli 
projelerin hayat bulmaya devam edeceğini 
dile getiren Filiz, bunları TU-S (Aktarma 
Ünitesi) 8000 - Yeni Ürün Projesi, A2F 
Piston üretim transfer projesi ve A4/A10 
Bağlantı Plakası Transfer Projesi olarak 
sıraladı.

Bugün fabrikamızda üretilen pompaların 
ağırlıklı olarak iş makineleri ile tarım 
ve orman makinelerinde kullanılmakla 
birlikte başlıca müşterilerimiz arasında 
CAT, CNH, John Deere, AGCO-FENDT, 
Volvo, Terex, GIMA, Liebheer ve 
Bonfignioli /Trasmital gibi firmalar vardır.

 “Türk sanayi ve sanayicisinin vazgeçilmez 

iş ortağı olmayı hedefliyoruz”
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Bir firmanın global anlamda sürdürülebilir başarı elde edebilmesi 
için yerel pazarlardaki faaliyetleri çok önemlidir. Global bir 
firmanın girdiği her pazar aynı koşullara sahip olmayacaktır. 
Dolayısıyla Bosch Rexroth gibi firmalar bu pazarlara hızlıca 
entegre olmalı ve istekli bir şekilde her birinin özel şartlarına 
uyum sağlayabilmelidir. 

Bu anlamda faaliyet gösterilen bölgede yerel üretim yapmak 
çok önemlidir. Yerel üretim, belirli bir pazarın ihtiyaçları 
hakkında bize daha hızlı ve ayrıntılı bilgi verir. Böyle yaparak 
müşterilerimizin ihtiyaçlarına ortak oluruz ve onların 
taleplerine, bölgeye adapte edilen çözümleri kullanarak karşılık 
veririz. 

Bu amaçla Bosch Rexroth olarak global pazarda edindiğimiz 
tecrübe ve bilgiden Türk sanayicisinin de faydalanmasını 
sağlayarak, dünya pazarındaki pastadan daha fazla pay almasını 
kendimize misyon edindik. Yatırımlarımızı 2009 yılından 
itibaren hızlı bir ivmeyle artırdık ve Türkiye’deki yerel üretim 
merkezimiz Bursa’da kapasiteyi artırdık.  Geçtiğimiz Eylül 
ayında da 500 bininci pompa üretim adedine ulaşarak önemli bir 
kilometre taşını geride bırakmış olduk. 

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

Bu kapsamda ilk projemizi iş makinaları üretim sektöründe 
önemli bir yere sahip olan Hidromek firması ile yapıyoruz. 
Hidromek firmasının ürettiği ve çoğunluğunu ihraç ettiği 
Backhoe Loaderlarda kullanılacak A10 tipi pompalar Bursa 
Rexroth fabrikasında üretiliyor.

Hidromek A.Ş., özellikle bilgisayar kontrollü kesim tezgahları, 
kaynak robotları ve özel amaçlı işleme tezgahlarına yatırım 
yaparak ve en son üretim teknolojilerini kullanarak estetik, 
ergonomik ve dünya standartlarında performansa sahip iş 
makineleri üreterek kendi sektöründe Türkiye’nin önde gelen 
üretici ve ihracatçı firması konumunda bulunmaktadır. Yıllık 
toplam 10.000 adetlik kazıcı yükleyici ve ekskavatör üretim 
kapasitesi olan Hidromek, Ankara’da 3, İzmir Ege Serbest 
Bölgesi’nde 1 adet olmak üzere 4 üretim fabrikasında yaklaşık 
73 bin m² kapalı alan ve 175 bin m² toplam alanda kurulu 
tesislerinde üretim yapmaktadır.

Yerel Üretim Gücünü Kullanmak

p Backhoe Loader (4WS type)

Hidromek A.Ş.’nin ürettiği Backhoe Loader’larda Bosch Rexroth Bursa fabrikasında 

üretilen pompalar kullanılıyor.
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Projenin Detayı 

Birlikte yürütülen bu projenin önemi yabancı sermayeli bir 
firmanın doğrudan fabrika yatırımı ile yerel firmalara ihracatta 
rekabet avantajı sağlayacak şekilde üretim kapasitesi sağlaması 
ve üretimde ithalat yerine yerel üretime yönelmelerini 
sağlayacak olmasıdır. 

Tohumları çok önceden atılan bu proje Kasım 2011 itibariyle 
hayata geçmiştir ve 2012 yılı sürecinde de düzenli olarak 
müşterimizin pompa talepleri karşılanmıştır. Mart 2012’de ürün 
değişiklik talebi gelmiş ve yeni tip numaralı ürün için 5 ay gibi 
kısa bir sürede transfer için gerekli analiz yapılmış, ihtiyaçlar 
belirlenmiş, onaylar alınmış ve üretimi yapılarak müşteriye ilk 
numune sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. Bursa’dan yerli müşteriye 
gönderilen ilk ürün olması açısından bu sevkiyatlar ayrıca önem 
taşımaktadırlar. 

Ürün kısaca mobil hidrolik grubu içinde yer alan değişken 
deplasmanlı hidrolik bir pompa olarak tanımlanabilir. Ürünün 
temel özelliği mevcut ürün gruplarından farklı olarak belirlenen 
alt ve üst güç limitlerine göre basınç ve debi ayarı yapabilmesidir. 
Klasik sistemlerden farklı olarak sistemde değişken pompa 
kullanılması, debi paylaşımlı yük algılamalı valf kullanılması 
nedeniyle az yakıt tüketimi ve kullanım verimliliği sağlamıştır. 
Karakteristikleri bakımından Bursa’da üretilen ilk örneğidir ve 
müşteri ile yapılan ikili görüşmelere bağlı olarak aktif olarak 
sadece Bursa da üretilmektedir. Proje mevcut kadro içerisinden 
seçilen bir ekip tarafından mevcut yürüttükleri görevlerine ek 
olarak yürütülmüştür. 

Projenin Sağladığı Faydalar

Bu proje vesilesiyle özel tip A10 pompaların üretimi Bursa’ya 
kaydırılmıştır. Proje sürecinde sadece ana ürün olan pompa 
değil ürün grubu içinde yer alan alt parçalarının da Bursa’ya 
transferi ve üretimleri gerçekleştirilmiştir. Bu pompa serisinin 
özelliği ayrıca endüstriyel sistemlerde ve diğer bazı mobil 
uygulamalarda da kullanılıyor olmasıdır. Dolayısıyla mevcut 
montaj hattının esnekliği artmış ve gelecek projeler için know-
how elde edilmiştir. Eğer bu sistem rayına oturursa diğer 
sistem ürünlerinin üretimi de Bursa fabrikasına kaydırılabilir. 
Bu da ciddi bir fiyat avantajı sunmanın yanı sıra, aynı zamanda 
memleketimizde istihdam yaratacaktır

Hem global hem de ihracat yapan yerel rakipleri olan Hidromek 
A.Ş. açısından bakıldığında ise enerji tasarrufu ve kullanımda 
artan verimlilik sağlanarak rekabet avantajı yaratılmıştır. Bu 
proje sayesinde belli modellerinde bu sistemin olduğu global 
rakipleri ile eşit koşullara ulaşırken, yerel rakiplerinin de bir 
adım önüne geçmiştir. Ayrıca güncel teknolojilere ulaşarak, yerel 
üretime destek verilmektedir. 

p Skid Steer p Backhoe Loader

t Bosch Rexroth 
fabrikasında üretilen A10 
tipi pompa
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İki kat emniyetli
Rexroth hidrolikleri sayesinde Deriner Barajı Avrupa’nın en büyük ve en güvenli 

barajlarından biri olmuştur. 

Çift eğrilikli beton kemer barajın Orifis Dolusavak ile 
Üstten Aşmalı Dolusavak açma kapama kapaklarının tahrik 
ve kontrolü Rexroth hidrolik ve elektronik sistemleriyle 
sağlanmaktadır.

Türkiye’nin kuzeydoğusunda bulunan Çoruh Nehri üzerindeki 
Deriner Barajının boyutları her açıdan çok büyüktür. 249 
metre yüksekliğe sahip ve 720 metre uzunluğundaki bu yapıya 
3.5 milyon metreküpten fazla beton dökülmüştür. Çalışma, 
günümüzde bir buçuk milyar Avro’ya ulaşan bir bütçeyle 2012 
yılında tamamlanmış ve 2013 yılında hizmete açılacaktır. Bu 
muazzam projenin bir yeraltı hidroelektrik santrali olması 
da oldukça olağanüstüdür. Her yıl, dört büyük türbin 2,100 

Gigawatt saat üretecektir – bu da bir milyon nüfuslu bir şehrin 
yıllık enerji tüketimidir. ERG İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. 
firmasında elektromekanik projelerinden sorumlu Hilmi 
Kaplan “Bu güç çıkışını elde etmek için yaklaşık iki milyar 
metre küp su toplayacağız” şeklinde açıklamaktadır. 1970’den 
beri bu Türk şirketi büyük altyapı projelerinde uzmanlaşmıştır 
ve baraj inşasının büyük bölümlerinden sorumludur. Kaplan 
“Bu büyüklükte her projede öncelik doğal olarak güvenliktir” 
diyerek açıklamasına devam etmektedir. Bu baraj için asıl 
tehlike Karadeniz yakınında aşırı akıntı ya da depremlerden 
dolayı kontrolsüz su taşmasıyla sonuçlanacak olan rezervuar 
taşmasıdır. 

u Su akışı aşağı yöndeki havzanın yüzeyi üzerinde kesişsin diye sekiz adet orifis 
dolusavak kapısı simetrik olarak düzenlenmiştir.
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Güvenlik Önceliği
Rexroth tahrik sistemlerini içeren iki adet üsten aşmalı 
dolusavak, sel suyunu tahliye etmek için gerekli kapasiteyi 
sağlar. Bunlar, iki tünel aracılığıyla feyezan suyunu barajın 
mansabındaki havzaya yönlendirir.  “Bu kanallar sayesinde 
saniyede toplam 2250 metre küp su akıtılabilir. Birçok durum 
için bu yeterlidir. Fakat eğer ‘asrın seli’ meydana gelirse, bu 
kapasitenin birkaç katına ihtiyacımız olacaktır.” şeklinde 
Kaplan özetlemektedir. Bu nedenle orifis dolusavak kapakları 
baraj yapısına dahil edilmiştir. Bunlar, saniyede 7000 metre 
küp civarında ek bir hacmin üstesinden gelebilirler. Sekiz 
adet orifis dolusavak kapakları su akışını mansabdaki 
havzanın üzerinde çarpışması içinsimetrik olarak çalıştırılır. 
Bu, akan suyun impakt etkisini azaltır.

ERG İnşaat Ticaret ve Sanayi’nin proje ortağı olarak Bosch 
Rexroth, merkez Orifis Dolusavakları ile Üstten Aşmalı 
Dolusavakları açma kapama kapaklarının tahrik ve kontrol 
çözümünden sorumluydu. Bosch Rexroth Türkiye’deki 
uzman ekimiz ile Almanya’daki uzmanları fikir geliştirme, 
montaj ve kurulumu süreçlerinde birlikte çalıştılar. “Feyezan 
deşarj  konusunda sadece bir iş ortağımız olması bizim için 
en büyük avantajdı.” diye açıklayan Kaplan, “Bosch Rexroth 
kendisine verilen tüm görevlerin üstesinden geldi – bize de 
anahtar teslim bir iş teslim ettiler.” diye devam etti. 

Büyük orifis dolusavak kapakları için kullanılan açma 
tahrik teknolojileri, hidrolik tahrik sisteminin tasarımı için 
önemli bir sorun oluşturuyordu. Her bir kapak,  2,8x5,6 

metre ölçüsünde ve 24 ton ağırlığındadır. Bu ağırlığa 
rağmen, kapaklar eş zamanlı olarak açılıp kapanması için 
uygun tahrikler en yüksek hassaslık derecesiyle paralel 
olarak çalışmak zorundadır. Bu, akan sularının mansabda 
çarpışmasına neden olur, böylece enerjilerini yok ederler. 
Bu hacimlerdeki su için barajın alttan oyulmasını ve vadinin 
kenar duvarları erozyonunun önlenmesi gereklidir. Proje 
geliştiricilerin benzer projelerden edindikleri deneyimler 
sayesinde özel bir çözüm bulmayı başarmışlardır.

Sırları: Orifis dolusavak kapaklarının silindirleri dikey 
olarak tahriklere yerleştirilir. Ayrıca silindirler özel hafif 
bir çeliktendir. Kaplan “Ayrıca silindirin ağırlığı ile ilgili 
kısıtlarımız da vardı” diye eklemiştir. Barajın her bir elemanı 
yalnızca 30 ton yük kapasiteli özel bir kablo vinci kullanılarak 
indirilebilirdi. Bu ek sel suyu tahliye mekanizmalarının 
yeterli bir şekilde açılıp kapanması için bütün kapıların 
gecikmesiz senkronizasyonu önemlidir – fakat 1,250 
metreden algılanılabilecek sensör sinyallerine de ihtiyaç 
vardır. “ Bu yüzden baraj içinde her bir kontrol emrini iletmek 
için fiber optik ağ kullanılmıştır.” Deriner barajı 2013 yılında 
güvenle hizmete girebilsin diye orifis dolusavak kapakları 
gibi, bu ağ da kurulmuş ve tamamen test edilmiştir.

İletişim: Bülent Bostan,  Bosch Rexroth, Türkiye,  

Tel.: 0262 676 00 13, bulent.bostan@boschrexroth.com.tr
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SYTRONIX: DEĞİŞKEN HIZLI 
POMPA TAHRİK SİSTEMLERİ

Satınalma kararlarının alınmasında gün geçtikçe bir makinenin 
enerji tüketim miktarı üretkenliğin önüne geçip önemi artan 
bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, makine üreticileri üretim 
esnasında makineyi oluşturan her bir komponentin enerji 
verimlilik seviyesini gözlemlemelidir. Değişken hızlı pompa 
tahrik sistemi kavramı üreticilere yüksek bir enerji kazanımını 
garanti eder. Makine üreticileri mühendislik uğraşılarının 
olabildiğince düşük seviyede olması için makinelerinde sistem 
uygulamalarının problemsiz gerçekleşmesini beklerler.

Rexroth’tan Sytronix Değişken Hızlı Pompa Tahrik Sistemleri 
seçildiğinde, üreticilerin bu beklentilerini karşılayacak 
şekilde entegrasyon kolay olacak ve güvenli bir deneyim 
yaşanacaktır.  Ayrıca aynı verimlilik seviyesinde Sytronix ile 
hidrolik sistemlerinin güç tüketimini yüzde 80’e varan oranlarda 
azaltabilirler. Buna ek olarak ortam gürültüsünü de 20 dB (A)’e 
varan oranlarda azaltabilir ve daha az sıcaklık girdisinden dolayı 
hidrolik ortamının çalışma ömrünü de artırmış olurlar.

Dünyada enerji kaynaklarının gittikçe azalması ve buna bağlı olarak enerji maliyetlerinin 

artışından dolayı; enerjinin verimli bir şekilde kullanılması daha önemli bir konu haline 

gelmiştir. Buna paralel olarak da son yıllarda hidrolik sistemlerde enerji verimliliğine verilen 

önem artmakta ve bu amaca uygun sistemler geliştirilmektedir. Rexroth’dan Sytronix  

değişken hızlı pompa tahrik ve kontrol sistemleri de bu sistemlerden biridir. 



Değişken Hızlı Pompa Tahrik Sistemi
Standart tahrikli bir hidrolik sistemde hidrolik pompa  (sabit 
veya değişken deplasmanlı), şebeke frekansına bağlı tamamen 
sabit hızda dönen bir asenkron motor ile tahrik edilir. Kontrol 
ve güç transferi  hidrolik  sistem üzerindeki valfler veya kimi 
zaman değişken deplasmanlı pompa üzerindeki kontrol valfleri 
tarafından sağlanır. Asenkron motor elektrik enerjisini mekanik 
enerjiye (hidrolik pompa için) çevirir. Elektrik motorunun başka 
bir fonksiyonellik sağlaması beklenmez.

Değişken hızlı  pompa  tahrikli sisteminde, hidrolik pompa bir 
servo motor ile tahrik edilir. Hidrolik sadece güç transferini 
sağlar. Pompanın devir tahrik hızı ile orantılı olarak sisteme 
gönderilen akışkan miktarı kontrol edilir. Tahriğin elektrik 
kısmının iki fonksiyonu vardır:

•  Enerji sağlama
•  Motor- pompa  biriminin devir hızını değiştirerek sistemin 
 debi ve basıncını kontrol etme

Bu nedenle elektrik eksen kontrol ve düzenleme fonksiyonlarını 
sağlar.

Değişken Hızlı Pompa Tahrik Sistemi Ürünleri ve Çalışması
Bu sistemin tahrik kısmı, servo motor ve bu motoru sürmek için 
gerekli olan servo sürücüden meydana gelmektedir. Pompa 
kısmında ise, kullanılacak açık veya kapalı devre hidrolik sisteme 
göre iki bölgeli veya  dört bölgeli çalışabilen sabit deplasmanlı 
veya değişken deplasmanlı birimler kullanılmaktadır.

Servo motor sabit deplasmanlı (veya değişken deplasmanlı) 
pompayı tahrik etmektedir. Sistemdeki çıkış debisi; tahrik 
edilen pompanın deplasmanının, servo motorun tahrik devri ile 
çarpılması ile elde edilir Sistem basıncı, pompa basınç hattına 
bağlı basınç sensörü tarafından ölçülmektedir. Kontrol ise, 
kontroller kısmındaki yazılım ile yapılmaktadır. Yüksek çalışma 
dinamiklerine sahiptir. Oldukça hassas bir şekilde kuvvet,hız ve 
pozisyon kontrolü yapmak mümkündür.

Sistem yazılımı, kapalı çevrim basınç ve debi kontrollünü 
içermektedir. Debi kontrolünden basınç kontrolüne geçiş veya 
tam tersi durumun kontrolü otomatik olarak yazılım tarafında 
yapılmaktadır. Kontrol kısmı, debi kontrolünden basınç 
kontrolüne geçiş esnasında meydana gelebilecek basınç şoklarını 
engelleyebilmek için optimize edilmektedir. 

PLC tarafından  her zaman iki tane sinyal değeri (basınç ve 
debi) girişinin servo motor sürücüsündeki kontrol kısmına 
gönderilmesi gerekmektedir. Bu sinyal gönderimi analog olarak 
veya field bus ile yapılabilmektedir. Gene aynı veri iletim hattı 
üzerinden sistem gerçek basınç ve debi güncel bilgileri de PLC ‘ye 
gönderilmektedir. 

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

Bu oldukça dinamik tahrik ve kontrol sistemi, açık devre hidrolik 
sistemlerde debi, basınç ve ayrıca pozisyon kontrolü için 
kullanılabilmektedir. Ayrıca çok daha dinamik pozisyon kontrolü, 
kapalı devre hidrolik sistem ile de yapılabilmektedir.
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Kontrol Birimi  IndraDrive C

HCS  CSH

Servo Motor

MSK

Basınç Sensörü

HM17

Eksenel Pistonlu 
Pompa

İçten Dışlı Pompa

Analog

CANopen

SERCOSIII

p Değişken Hızlı Pompa Tahrik Sistemi Ürünleri

t Çalışma Sistemi
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İki Bölgeli Çalışma (Açık Devre Hidrolik Sistem) 
Servo motora bağlı hidrolik pompa, akışkanı sisteme gönderdiği 
zaman pompa görevini yerine getirmektedir. Enerji akışı 
pompadan sisteme doğru olmaktadır. Örnek olarak; koç 
tablasının yukarı doğru kaldırılması sırasında.  Preste tablanın 
serbest düşme hızının kontrolü esnasında enerji akışı sistemden 
hidrolik birime doğru olacaktır. Bu durumda pompa olarak 
çalışan hidrolik birim motor olarak çalışacaktır. Bu sayede 
geleneksel hidroilik preslerdeki kısma kayıpları oluşmayacaktır. 
Ayrıca dekompresyonu gene kontrollü bir şekilde motor olarak 
çalışan pompa üzerinden istenilen hızda kontrol edebilmek 
mümkün olmaktadır. 

İki bölgeli çalışmada aşağıdaki çalışma modlarında enerjinin geri 
kazanımı  mümkündür:

• Silindir pistonu üzerinde ağırlık varsa aşağı doğru hızlı 
 hareket
•  Dekompresyon

Hidrolik silindirin hızı  pompanın büyüklüğü ve servo motorunun 
hızı ile düzenlenir. Silindir pistonlarının hızı ve konumu, 
pozisyon ölçen lineer cetvelller yardımı ile  istenilen çevrim 
zaman çizelgesine göre düzenlenebilir.  

Dört Bölgeli Çalışma (Kapalı Devre Hidrolik Sistem)
Dört bölgeli çalışmada, iki bölgeli çalışmadan farklı olarak pompa 
her iki yöne de akışkanı yönlendirebilmektedir. Yani pompanın 
emiş hattı değil, dönüş hattı vardır. Böylece silindirin ileri ve 
geri hareketi yön valfi ile değil, pompanın dönüş yönünün servo 
motor tarafından değiştirilmesi ile sağlanmaktadır. 

Hidrolik silindirin hızı, pompanın büyüklüğü ve servo 
motorunun hızı ile düzenlenir. Silindir pistonlarının hızı ve 
konumu, pozisyon ölçen lineer cetvelller yardımı ile  istenilen 
çevrim zaman çizelgesine göre düzenlenebilir. 

DEĞİŞKEN HIZLI POMPA TAHRİK HİDROLİK SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

Hidrolik Sistemlerde Enerji Kayıpları Nedenleri ve Değişken 
Hızlı Pompa Tahrik Sistemi ile Enerji Tasarrufu
Geleneksel hidrolik sistemlerle, değişken hızlı pompa tahrik 
sistemlerini karşılaştırdığımızda enerji tasarrufu sağlanabilecek 
noktalar aşağıdaki gibi sıralanabilir.  

• Geleneksel hidrolik sistemlerde, pompa sürekli sabit bir 
devirde çalışmaktadır. Pompa, değişken deplasmanlı yapıya 
sahip olmasına rağmen yüksüz durumlarda veya hazırda 
bekleme konumlarında da bir miktar enerji harcamaktadır. 
Elektrik motorları ise yüksüz durumda boşta çalışırken yüksek 
akım çekerler. 

• Değişken hızlı pompa tahrik sistemine sahip  hidrolik 
sistemlerde, sadece sistemin ihtiyaç duyduğu anda gerekli olan 
debi ve  basınç sağlanmaktadır. Servo motor iş yapmadığı sürece 
tamamen durdurulabilir. Ama dinamik yapısından ötürü hızlı bir 
cevap zamanına sahiptir. 

• Geleneksel hidrolik sistemlerde, kullanılan kontrol valfleri, 
sistemdeki debi miktarını ve basıncını kontrol ederler. Bunu 
yaparken de yağın geçtiği kesit alanı daraltılır. Bu geçiş 
esnasında belirli kayıplar söz konusudur ve mutlaka bir basınç 

kaybı oluşur; bu oluşan basınç kayıpları da  ısıya dönüştüğünden 
dolayı enerji kayıpları söz konusudur. 

• Değişken hızlı tahrik pompa sistemine sahip hidrolik 
sistemlerde, pompanın devrini kontrol etmek mümkün 
olduğundan dolayı, sistemdeki akışının basıncını, hacmini 
ve akış yönünü enerji kaybı olmadan kontrol edebilmek 
mümkündür. 
• Geleneksel hidrolik sistemlerde, kontrol valflerindeki 
kayıplardan ötürü ısıya dönüşen enerji kayıpları vardır. Bu açığa 
çıkan ısı enerjisinin soğutulması gerekmektedir. Bu sebeple 
soğutma sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu soğutma gücü 
hidrolik sistemin kurulu gücünün %25- %50 veya daha fazlası 
olabilmektedir. Soğutma demek enerji kaybı demektir.
 
• Değişken hızlı pompa tahrik sistemi  direkt olarak tahrik edilen 
yüke etki eder. Eğer sistemin enerjiye ihtiyacı varsa, servo 
motor enerjiyi sisteme sürücüsü üzerinden verir (pompa olarak 
çalışma). Sistemden enerji geldiği zaman (örnek olarak silindiri 
durdurmaya veya yavaşlatmaya çalıştığımızda) servo motor 
enerjiyi tekrar sürücüye geri verebilir (jenaratör – motor olarak 
çalışma). Bu şekilde enerjinin geri kazanımı, depolanması ve 
elektrik enerjisine dönüştürülebilmesi mümkündür. 

t İki Bölgeli 
      Çalışma

t Dört Bölgeli 
      Çalışma
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REPKON, metal şekillendirme sektöründe anahtar teslim 
üretim tesisleri kuran, ayrıca küresel pazarlar için temel metal 
şekillendirme makinelerini tasarlayan, üreten ve tedarik eden 
bir şirkettir. 35 yıldır biriken metal şekillendirme deneyimine 
dayanarak REPKON, flowforming, sher-forming ve sıcak uç 
kapama, ve Hidrolik presler gibi yüksek hassasiyetli üretim 
alternatifleri sunmaktadır. 

Repkon firması yaptığı tüm projelerde kalite ve güvene çok 
önem verdiği için her zaman Rexroth gibi sektöründe lider olan 
teknoloji firmaları ile çalışmayı tercih etmektedir. Ayrıca her 
zaman özel işler yaptıkları için ürettikleri makinalarda yenilikçi 
teknolojiler kullanmaya özen gösterirler. Dolayısıyla  Rexroth’un 
geliştirdiği yeni bir teknoloji olan Sytronix yani değişken 
hızlı pompa tahrik sistemini makinalarında kullanmayı tercih 
etmişlerdir. Ayrıca ihracat yaptıkları makinalar için Sytronix’in 
enerji tasarrufu ve sessiz çalışma gibi global pazarda rekabet 
avantajı sağlıyor olması da önemli bir seçim kriteri olmuştur. 

Repkon firması ile Bosch Rexroth’un gerçekleştirdiği metal 
şekillendirme alanında kullanılan 300ton H tipi preste, servo 
motorlu değişken hızlı pompa tahrik sistemi kullanılmıştır. 
Değişken pres çalışma hızları ve basınçlarında son derece 
verimli ve enerji kaybı olmadan hidrolik güç iletimi başarılı bir 
şekilde sağlanmıştır. Dekomprasyon işlemi iki bölgeli çalışma 
mantığı ile servo motor üzerinden gerçekleştirilmiştir.  Hidrolik 
olarak enerji kayıpları minimize edildiği için soğutma kapasitesi 
yaklaşık  %80 oranında azaltılmıştır. 

Yüksek enerji verimliliğine sahip değişken hızlı pompa tahrik 
sistemlerinin makinalarda kullanılması ile birlikte; makina 
imalatçıları müşterilerine enerji sarfiyatı, gürültü, bakım kolaylığı 
ve kontrol performansı konusunda avantajlar sağlamakta ve bu 
sağlanan faydalarda makina satışlarında gittikçe önemi artan bir 
etkiye sahip olmaktadır.

Sytronix Örnek Uygulama   
REPKON 300 ton Sıkıştırma Presi Uygulaması

İletişim: Bülent Bostan,  Bosch Rexroth, Türkiye,  

Tel.: 0262 676 00 13, bulent.bostan@boschrexroth.com.tr

Gövde Yapı Şekli                H TİPİ

Makine İmal Yılı                    Aralık/2012

Presleme Kuvveti        kN  3000

Geri Dönüş Kuvveti        kN   380

Presleme Hızı    mm/sn   1-8

Geri dönüş Hızı    mm/sn    80

Koç Stroğu       mm   400

Maksimum Hidrolik Devre Basıncı      Bar   265

Hidrolik Depo Hacmi         Lt   630

Ana Pompa        cc    28

Maksimum Çalışma Basıncı      Bar   265

Kullanılan Yağ Cinsi               ISO VG46

t Repkon Sıkıştırma Presi Özellikleri
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Gemi Irgat Sistemleri İçin 
Rexroth’dan Hidrolik Vinç Kontrol 
Blok
Günümüzde gemilerin içinde olmadığı bir nakliye şeklini hayal 
bile etmek imkansızdır. Gemilerdeki teknik sistemler, her şart 
altında ödün vermeden çalışmak zorundadır. Bunun için seçilen 
komponentlerin; güvenilir, sağlam, çalışma sürekliliğine sahip 
olması gerekir. Bu sebeple bütün bu talepleri karşılayabilecek 
niteliklere sahip kompakt çözümler bulmak marin uygulamalar 
için büyük önem ve ayrıcalık taşımaktadır. Gemi ırgat 
sisteminin kontrolü için geliştirilen hidrolik bloklar, bu talepleri 
karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. 

Vinç kontrol blokları, hassas ve yükten bağımsız bir şekilde gemi 
üzerinde ırgat ve çapa fonksiyonlarının gerçekleştirilmesini 
sağlamaktadır. Komponetler üzerinde deniz suyunun yaratacağı 

etkiye karşı koruma sağlanarak güverte şartlarında uzun süre 
güvenli bir şekilde kullanılma imkanı sunulmaktadır.

Blok üzerinden sistemin kontrol edebildiğimiz özelliklerini şu 
şekilde sıralayabiliriz:

• Değişken deplasmanlı hidrolik motor ile ırgatın hız kontrolü
•  Tambur frenin açma kapama fonksiyonu
•  Irgat halatının otomatik gergi ayarını kontrolü
•  Akışın ayarlanabilmesi
•  Bloğa entegre basınç, yük tutma ve anti-kavitasyon valfleri
•  Mekanik ve hidrolik kumanda imkanı
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İletişim: Hasan Fehmi Civan,  Bosch Rexroth, Türkiye,  

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

Teknik Özellikler
Hidrolik vinç kontrol bloğunun dizaynı endüstriyel ve mobil 
komponentlerin bir araya geldiği hibrit yapıdadır. Vinç 
sistemlerin mobil uygulamalar sınıfına dahil olmasına rağmen 
bu uygulamaya özel kullanılacak endüstriyel komponentlerin bir 
blok üzerinde bir araya getirilerek mobil valf bloğuna montajı ile 
kompak bir çözüme gidilmiştir.

Kompak bir dizayna sahip olan bu blok sayesinde, özellikle marin 
uygulamalarda çok önem taşıyan sistem üzerindeki borulama 
asgari seviyeye indirilmiştir. 

Bu da kullanıcılara sistem montajı, herhangi bir arıza durumunda 
tespit yapılması ve kısıtlı alanlarda çalışabilme konularında 
avantajlar sağlanmaktadır. Bu teknik avantajların sistemin 
kurulum ve işletme maliyetlerinin azalmasında da etkisi 
bulunmaktadır. 

Blok kullanım yeri gemi güvertesi olduğundan sistem direk 
olarak hava şartları ve özellikle deniz suyunun yıpratıcı etkisi 
altındadır. Bu sebeple zor şartlar da çalışacak bloğun yüzeyi 
çinko galvaniz ve krom kaplanmış, deniz şartlarına uygun bir 
boya sınıfı seçilerek kullanılmıştır.

Blok yüzeyinin;
İlk katı, 80 ± 10 µm kalınlığında 2K- epoksi astar ile yüksek 
performans sağlayacak şekilde boyanmıştır. Bu yüzeye sert 
yapıştırma mukavemeti, kimyasal ve sıcaklık direnci, boşluk 
doldurma özelliği kazandırmaktadır.

Orta kat, 80 ± 10 µm kalınlığında yüksek elastikiyet ve 
mekanik dirence sahip, yüksek film kalınlıklarında akmadan 
uygulanabilen 2K PUR astar ile kaplanır.

Son kat ise yine 2K PUR astar ile 80 ± 10 µm kalınlığında boyanır.
Toplam kalınlığı 220 ± 30 µm olan yüzey, DIN EN ISO9227 (DIN 
EN ISO 7253) standardın da belirlemiş sprey tuzlu su testi ile 
korozyon dayanımı için 960 saat süre ile test edilmiş ve bu testi 
de başarı ile geçmiştir.

Denizcilik sektörü için teknik açıdan bulunacak yenilikçi 
çözümler, tersanelerdeki zahmetli gemi inşa aşamaları ve 
denizlerdeki zor çalışma şartları düşünüldüğünde çok önemli 
hale gelmektedir. 

Güverte ekipmanları için hidrolik; güven, sağlamlık, süreklilik, 
düşük bakım ve uzun kullanım ömrü ile vazgeçilmez bir tahrik 
ve kontrol tipidir. Hidrolik, içerisinde bulunan bu gibi çözümler 
ve bütün bu avantajlar ile birleştiğinde daha da vazgeçilmez hale 
gelmektedir.

Vinç kontrol bloğunun kullanıldığı ırgat ve çapa ekipmanları 
her tip geminin vazgeçilmez bir parçası olup blok üzerindeki 
fonksiyonlar geminin limanlardaki yükleme ve boşaltma 
işlemlerinde ihtiyaç duyulan önemli bir özelliktir. 

t Vinç Kontrol Bloğu, Montaj 
ve Boyutları

Kompakt dizayn: 
Genişlik: 290 mm
Yükseklik: 470 mm (kol dahil)
Derinlik: 140 mm 
Ağırlık: ~ 45 kg

t Vinç Kontrol Bloğu 
Hidrolik Devre Şeması

Oransal Kontrol    √
Max. Akış Ayarı         √
Yükten Bağımsız Çalışma        √
Yük Duyarlı         √ 
Anti-Kavitasyon Valfi        √ 
Mekanik-Hidrolik-Elektrik Kont.   √
Yük Tutma Valfi       √
Karşı Denge Valfi √
Hidrolik Fren √
Gergi Fonksiyonu √
Motor Deplasman Ayarı  √

Mobil 
Valf

Endüstriyel
Blok

t Blok üzerindeki 
mobil ve endüstriyel 
fonksiyonlar
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Egzoz gazı emisyon koşullarını sağlayabilmek için, araç ve iş 
makinaları üreticileri çoğunlukla dizel motorlar ve alternatif 
yakıtlar olmak üzere birçok yeni tasarımı sunmaktadır. 
Günümüzün egzoz optimizasyonlu dizel motorları; özel filtreler, 
EGR ( Exhaust Gas Recirculation ) veya SCR ( Selective Catalytic 
Reduction ) ve çok kademeli turbo şarj kullanmaktadır. Tabi 
burda, elektrikli ya da hidrolik geri kazanım sistemlerininde 
katkısını unutmamak lazım. Diğer yandan, motor imalatçıları 
doğal gaz, sıvı gaz ve etanol gibi yakıtlar ile çalışan motorlar 

üzerinde yoğunlaşmışlardır. En büyük gelişme ise hidrojenin 
gerek içten yanmalı motorda, gerekse yakıt hücresi şeklinde 
kullanılması olmuştur.

Tüm bu motor tasarımları optimum sarfiyatlı gelişmiş soğutma 
sistemlerine gereksinim duymaktadır. Günümüzün değişken 
deplasmanlı pompalı fan tahrik sistemleri verim ve ekonomiyi 
birlikte sunabilmektedir.

Rexroth’dan Enerji Tasarrufu 
Sağlayan Hidrostatik Fan Tahriği

•  En sıkı düzenlemelerin yürürlükte olduğu  endüstriyel ülkeler
•  Önümüzdeki 5 yıl içinde sıkı düzenlemelerin uygulanmasının 
   beklendiği ülkeler
•  Önümüzdeki 10 yıl içinde sıkı düzenlemelerin uygulanmasının 
   beklendiği ülkeler

Tüm dünyada, gürültü ve egzoz gazı standartlarındaki katı yasal 
istekler, artan yakıt fiyatları; araç imalatçılarını ister istemez 
hidrostatik fan tahriğine yöneltmiştir. Elektrohidrolik kontrollu 
fan sistemleri sayesinde içten yanmalı motor sıcaklıkları en 
uygun aralıkta tutulabilmekte; fan hızı, motorun devrinden 
bağımsız olarak kontrol edilebilmekte ve istendiği anda istendiği 
kadar hız verilebilmekte ve bu sayede sabit pompalı sistemler 
ile karşılaştırıldığında, değişken deplasmanlı pompa kullanan 
fan sistemleri %7 değerlerine ulaşabilen yakıt tasarrufu 
sağlayabilmektedir.
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Hidrostatik fan tahrik sistemlerini 4 gruba bölebiliriz. İhtiyaca 
bağlı olarak, hidrostatik fan sistemleri hidromekanik veya 
elektrohidrolik olarak çalıştırılabilir. Bu iki sitemi de kendi 
içlerinde değişken deplasmanlı pompalı, sabit deplasmanlı 
pompalı olarak tekrar ikiye bölebiliriz.

Son egzoz gazı direktifleri uygulamaya geçinceye kadar, basit 
hidromekanik kontrollü fan tahrikleri kullanılmaktaydı. Bu 
sistemler, su ve/veya yağ sıcaklığı gibi tek ya da bazen iki 
sıvının sıcaklığını kontrol etmekte gayet yeterli ve uygundu. 
Hidrolik sistemlerin bilinen avantajları, tasarımcılara radyatör 
yerleşiminde yeni ufuklar açtı. İçten yanmalı motor ve radyatörü 
ayrı ayrı yerleştirerek, bu malzemeler için ayrılmış olan hacımlar 
çok daha verimli bir şekilde değerlendirilebildi. Bu öncü fan 
tahrik sistemleri ilk olarak fan hızının motor hızından farklı 
olabilmesini sağlamış oldu.

Ancak günümüz araçlarının teknolojisinde; mesela, şarj 
hava sıcaklığı, EGR kullanan araçlarda egsoz gazı sıcaklığı 
gibi soğutma sisteminde birçok ortam ve sıcaklığın 
ölçülmesi gerekmektedir. Birçok sıcaklığın ölçülmesinin ve 
değerlendirilmesinin gerektiği yeni nesil kompleks fan sistemleri 
elektrohidrolik kontrollü fan tahrik sistemlerine gereksinim 
duymaktadır. Dijital elektronik kontrol üniteleri, toplanan 
bilgileri daha çabuk ve daha verimli bir şekilde değerlendirip 
hassas bir şekilde ve motor hızından bağımsız olarak fanı kontrol 
ederler. Elektronik teknolojisindeki gelişmeler sayesinde, 25g 
şoklara dayanabilen, -40C ila +85C sıcaklık aralığında sorunsuz 
çalışabilen elektronik kontrol üniteleri araç üstü uygulamalarda 
güvenle kullanılabilmektedir. Bu uygulamalar için çeşitli paket 
programlar geliştirilmiş ve kullanıcılara sunulmuştur. 

Hidrostatik Fan Tahriği

Sabit sistem

• Dıştan dişli pompa
• Dıştan dişli motor
• Termal bas. Emn. Valfi
• Öncelikli akış bölücü

Bağımsız uygulanabilir

Radyatörün yerleşim serbestisi

Fan hızının motor hızından bağımsız 
sonsuz bir şekilde kontrolü

Pompa ve motorun düşük kütlesi

Kısa pompa boyu

Sessiz seri dişli pompa 
kullanabilme imkanı

Ucuz maliyet

Değişken sistem

• Eksenel pistonlu pompa
• Eskenel pistonlu motor
• Termal bas. Emn. Valfi

Bağımsız uygulanabilir

Radyatörün yerleşim serbestisi

Fan hızının motor hızından 
bağımsız sonsuz bir şekilde 
kontrolü

Uzun servis ömrü

Pompanın güç üretimi tamamen 
fanın talebine uyumlu ( sabit 
sistemle kıyaslandığında %5e 
varabilen yakıt tasarrufu)

Sabit sistemle kıyaslandığında 
soğutucu kapasitesinde %60- 70 
düşüş

Sabit sistem

• Dıştan dişli pompa
• Dıştan dişli motor
• Elektronik, sensörler
• Elektrikli bas. Emn. valfi

Bağımsız uygulanabilir

Radyatörün yerleşim serbestisi

Fan hızının motor hızından 
bağımsız sonsuz bir şekilde 
kontrolü

Kısa pompa boyu 

Sessiz seri dişli pompa 
kullanılabilir

Ucuz maliyet

Birkaç çalışma parametresinin 
toplanabilmesi ve 
değerlendirilebilmesi

CAN bus bağlantı imkanı

Değişken sistem

• Eksenel pistonlu pompa
• Eksenel pistonlu motor
• Elektronik
• Sıcaklık sensörleri

Bağımsız uygulanabilir

Radyatörün yerleşim serbestisi

Fan hızının motor hızından 
bağımsız sonsuz bir şeklide 
kontrolü

Uzun servis ömrü

Pompanın güç üretimi tamamen 
fanın talebine uyumlu (sabit 
sistemle kıyaslandığında %5 e 
varabilen yakıt tasarrufu )

Sabit sistemle kıyaslandığında 
soğutucu kapasitesinde %60-70 
düşüş

Birkaç çalışma parametresinin 
toplanabilmesi ve 
değerlendirebilmesi

CAN bus bağlantı imkanı

Hidrostatik fan tahrik sistemleri

Hidromekanik kontrollü    Elektrohidrolik kontrollü
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İletişim: Pars Kaplangı, Bosch Rexroth, Türkiye,  

Tel.: 0262 676 00 23, pars.kaplangi@boschrexroth.com.tr

Hidrostatik Fan Tahriği    Mekanik Fan Tahriği   Elektrikli Fan Sistemi

Kontrollü hidrostatik fan tahrik sistemleri, aşağıda sıralanan 
konularda klasik mekanik ve/veya elektrikli fan sistemlerine 
üstünlük sağlamaktadır:

•  Tüm fan sisteminin yerleşiminde çok büyük bir esneklik 
 sunumu
•  Fan hızının, talebe yönelik olarak en alt ve en üst değerler 
 arasında sonsuz olarak kontrol edilebilmesi
• Fanın gerek duyulduğunda devreye alınabilmesi (avare fan 
 opsiyonu )

• Fan hızının çoğunlukla dizel motor hızındaan bağımsız olması
• Su, yağ, şarj havası ve eksoz gazı sıcaklığı gibi çeşitli 
 çalışma parametrelerinin ölçülüp değerlendirilebilmesi
•  Soğutma kapasitesindeki düşüş üzerine fan hızının otomatik 
 olarak arttırılabilmesi (mesela radyatör gözeneklerinin toz 
 nedeniyle tıkanması, yüksek irtifalara çıkılması gibi 
 durumlar)
• Değişken deplasmanlı pompa kullanılması halinde %5 e 
 varabilen yakıt masrafı düşüşü

Radyatörün u 
istendiği gibi 

yerleştirilebilmesine 
bir örnek, yol dışı 

kamyondaki yerleşimi

t Rexroth 
hidrostatik fan 
tahrik sistemlerinin 
tarım araçlarından 
orman makinalarına, 
iş makinalarından 
otobüslere kadar bir 
çok kullanım alanı 
vardır.
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Bosch Rexroth Türkiye tarafından da satışına başlanan 
Hägglunds motorları madencilik, taşımacılık, denizcilik, offshore, 
kauçuk, plastik, kâğıt hamuru, kâğıt, geri dönüşüm ve bunların 
yanı sıra şeker ve kimyasallar gibi çok geniş bir endüstriyel 
sektörde kullanılmaktadır. Bu ürün gamına yeni bir ürün eklendi: 
Hägglunds CBM

Hägglunds CBM ile bir önceki versiyon Hägglunds Marathon 
motora nazaran, daha küçük ve %50’ye kadar varan hafiflikteki 
bir motorla %50 daha fazla tork gücü elde edilebilir. Bu dünyanın 
en yüksek tork- ağırlık oranının elde edilmesi demektir.

Bosch Rexroth müşterileri için yeni motor, yeni olanaklar 
anlamına gelir. Hägglunds CBM  yalnızca daha ağır iş yüklerinin 
altından kalkmaz, aynı zamanda şaft üzerinde daha az yer kaplar 
ve daha hafiftir. Bu da makinelerin ve bazı durumlarda çalıştıkları 
alanların daha küçük, daha hafif ve daha basit olmasına olanak 
sağlar. 

Ayrıca motorun montajı için gerekliliklerin daha az olması ve 
sağladığı yüksek üretkenlik toplam yatırımın ve uzun vadede 
gelirlerin artmış olması anlamına gelebilir.  Bunlara ek kompakt 
CBM motor, sahip olduğu son derece düşük atalet kuvvetleri ve 
hızlı – hassas basınç kontrolü sayesinde şok yüklere karşı koruma 
sağlar ve 4 bölgeli çalışmaya olanak sağlar. 

Büyüyen talepler için güç
Hägglunds CBM motor müşteri taleplerini doğrudan karşılamak 
için geliştirildi. Birçok sektörde artık daha daha fazla güce ihtiyaç 
duyulmaktadır. Rüzgar ve gelgit enerjileri sektörlerinde ise güç 

birçok uygulama için olmazsa olmazdır. Hägglunds CBM motorlar 
bunlar gibi birçok sektör için güç kaynağı yaratmaktadır. 

Hägglunds CBM’nin pazardaki en zorlu istekleri yerine 
getirebilmektedir. Öyleki Hägglunds CBM 6000 Nm/bar tork 
gücüne kadar ulaşabilmektedir. Onun üretimiyle birlikte, 
daha geniş bir uygulama alanında doğrudan tahrikli hidrolik 
sistemlerinin eşsiz avantajlarını sağlayabiliriz. 

Yüksek beklentileri karşılamak için tüm testler tamam
Bosch Rexroth Hägglunds Marathon gibi başarılı ve güvenilir bir 
motorun yerine yeni bir ürün piyasaya sürerken hiçbir şeyi şansa 
bırakmamıştır. Yapılan AR&GE çalışmalarının büyük bir kısmı 
Hägglunds CBM motorun performansı ve kalitesini kanıtlamak 
için yapılan testlere ayrılmıştır. 

Daha büyük güce rahat bir geçiş
Hägglunds Marathon motorlarını bir üst modelle güncellemek 
isteyenler için retrofit kitleri mevcuttur. Bunlar sayesinde 
mevcut makinelerdeki motor hem hızlı hem de basit bir şekilde 
değiştirilebilecektir. Bununla birlikte bütün müşteriler şafta 
bağlantıyı kolaylaştıran dişlere sahip olduğu için Hägglunds 
CBM’nin kolayca montajından yararlanacaktır. (Büzme-disk 
adaptörleri de mevcuttur.) Teknoloji bakımından yenilenmiş ya 
da yeni monte edilmiş olsun tüm Hägglunds CBM kullanıcılar, 
artan güç ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilecektir. 

Bosch Rexroth  dünyanın en güçlü doğrudan tahrik 

sistemini piyasaya sürdü

İletişim: Bülent Bostan,  Bosch Rexroth, Türkiye,  

Tel.: 0262 676 00 13, bulent.bostan@boschrexroth.com.tr

Hägglunds CBM
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Otomotiv endüstrisi gün geçtikçe daha 
fazla maliyet baskısı, artan model 
çeşitliliği ile yüksek lojistik talepleri 
gibi güçlüklerle karşı karşıya kalıyor. 
Rexroth ise hem otomotiv üreticileri hem 
tedarikçileri için ideal çözümler sunuyor. 
Rexroth, birbirleriyle uyumlu standart 
komponentler ile çeşitli teknik sektör 
öğelerini birleştiren entegre çözümleri 
bir araya getirmektedir. Bu şekilde 
otomotiv sektöründe dünya çapındaki 
standardizasyon kolaylaşırken otomasyon 
basitleşmekte, toplam satınalma 
maliyeti düşmektedir. Kullanıcılar her 
teknoloji alanında ihtiyaçlarına uygun 
komponentleri bulurken üretimdeki 

güvenlik seviyesini arttırırlar. Ayrıca 
birbiriyle uyumlu elektrikli tahrik ve 
kontrol, pnömatik, doğrusal hareket ve 
montaj teknolojilerimiz en iyi çözüme 
ulaşmanız için size daha yüksek esneklik 
sağlamaktadır.   

Türkiye’de daha önce hiç yapılmamış 
ancak yurtdışında örnekleri görülen bir 
makinayı yine Türk otomotiv sektörü 
için Rexroth’un uzman mühendisleri 
geliştirdi. Bursa’daki 15.000 m2’lik 
tesisinde binek otomobil koltuğu üretimi 
gerçekleştiren Major SKT için bir crimping 
(boru büzme) makinası geliştirildi. Major 
SKT, Amerikan orijinli Johnson Controls 

ve Türkiye’nin saygın kuruluşlarından 
Diniz Holding’in  ortaklığıyla kurulmuştur. 
Johnson Controls, otomotiv, inşaat (akıllı 
bina sistemleri) ve enerji sektörleri olmak 
üzere, üç farklı sanayi kolunda üretim 
yapan, dünya üzerinde 150’den fazla 
ülkede müşterileri olan bir dünya devidir. 
Major SKT ise bu uluslararası yapının 
ve Diniz Holding’in otomotiv kollarına 
bağlı olarak faaliyet göstermektedir. 
Ford ve Renault gibi otomotiv üreticileri 
için üretim yaparak, Türkiye’deki binek 
otomobil koltuk pazarının yüzde 30’undan 
fazlasına sahiptir. 

Otomotiv Sektöründeki 
Otomasyon Ortağınız: Rexroth
Bosch Rexroth ana bayisi olan Hidropar Bursa’nın özverili mühendisleri binek otomobil 

koltuğu üretimi gerçekleştiren Major SKT için Türkiye’de daha önce hiç yapılmamış 

ancak yurtdışında örnekleri görülen bir crimping (boru büzme) makinası geliştirdi. 
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Çalışma Mekanizması
Üretilen otomobil koltuklarının iskeletini form verilen saç ve 
borular oluşturmaktadır. Bu saçlar ile borular ise kaynak yöntemi 
yada crimping (boru büzme) yöntemi ile birleştirilmektedir. 

Makine prosesi: Önceden hazırlanmış borular otomatik besleme 
ile makineye beslenir. Saçlar ise operatör marifeti ile yüklenir. 
Sonra proses başlar.

WinStudio’da hazırlanmış HMI programı ile prosese uygun 
olarak önceden hazırlanmış reçeteler  koşturulur. 

MLC  L25  motion kontrol tabanlı PLC ile OPEN PLC platformunda 
proses yazılımı gerçekleştirilir.

HNC  Hidrolik eksen kontrol kartı ile hidrolik eksenlerin 
pozisyon ve hız kontrolu ile, set edilmiş basınçlarda büzme 
işlemini gerçekleştirir. 

MSK 61 serisi servo motorlar reçeteye uygun  kalıpları 
pozisyonlar.

RFID sistemi reçeteye uygun kalıpların prosesde olduğunu 
kontrol eder.

BUSCOUPLER’lar üzerinden sahadaki dijital ve analog sinyaller 
SERCOS III ile PLC’ye aktarılır. Makine öncesi hazırlık ve 
sonrası ezme opersyonlarını yapan makinalar ile de haberleşilir. 
Boruların prosese uygunluğu konveyör çıkışında Pnömatik 
silindirlere akuple cetvel ile kontrol eder. 

Elektrik ,pnömatik ve hidrolik sistemi tamamen iyileştirilerek 
ve geliştirilerek yeni jenerasyon ürünlerle tamamlandı. Bosch 
Rexroth ana bayileri Hidorpar Bursa çalışanlarının 27 Temmuz 
2012 tarihinden beri makina üzerinde hidrolik, pnömatik, 
elektrik, elektronik ve yazılım çalışmaları devam etmiştir. 

Hidrolik sistemler, hidrolik eksen kontrol kartları, pnömatik ve 
lineer pozisyonlama modülleri ile bir çok teknoloji alanından 
ürünlerle donatılan bu crimping makinasının üretiminde Major 
SKT’nin özellikle Rexroth’u tercih etmesinin nedeni olarak 
birden fazla sebep sıralanabilir. Ancak en önemli nedeni tüm 
bu teknolojileri tek elden hem tedarik eden hem de devreye 
alıp çalışır hale getiren yurt içinde başka bir tedarikçi firmanın 
olmayışıdır. Benzer uygulamalar ancak yurtdışından tedarik 
edilebiliyorken, Rexroth ana bayisi olan Hidropar Bursa’da 
çalışan mühendisler biriktirdikleri tecrübe ve uzmanlıkla 
müşterinin taleplerine uygun maliyetlerle cevap verebilmektedir. 
Böylelikle sonradan oluşabilecek birçok sorunun da önüne 
de geçilmektedir. Yurtdışından gelen makinaların yazılım ve 
donanımı, farklı tip imalatlarına geçildiğinde sıkıntı yaratabiliyor 
ve müdahale etmek daha güç olup, üretici için zaman ve maddi 
maliyetler çıkartabilmektedir. Oysa böyle bir makinanın tedariği 
Rexroth tarafından yapıldığında üretilecek tip değişikliklerinde 

ve makine özelliklerinin geliştirilmesi durumunda hem 
yazılım hem donanım desteğini doğrudan, hızlı ve yerinde 
alabilmektedirler. Rexroth’un hareket kontrol teknolojilerini 
dünya ile aynı anda makinaları üzerinde görebilmektedirler. 
Kullanılan ürünlere örnek olarak servo motor ve sürücüleri, 
PLC (MLC 25), Sercos haberleşme, Win Studio ile Scada HMI 
verebiliriz. Kullanılan tüm bu ürünler sayesinde hem verimlilik 
hem de üretimdeki güvenlik seviyesi artırıldı. Hidrolik eksen 
kontrol kartları (HNC) kullanılarak ıskarta miktarı düşürülürken, 
PLC ürünlerimiz ile parallellik senkronizasyonu sağlayarak 
güvenlik seviyesi yükseltildi.

Kullanılan ürünler sayesinde uluslararası otomotiv yan 
sanayisine de hizmet veren müşterimizin dünya üzerindeki 
diğer lokasyonlarda bulunan imalatları içinde projenin devamı, 
geliştirilmesi yada türevlerini imal edilmesi mümkün olacaktır.

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

Tel.: 0224 441 55 11, ersoy.karacar@hidroparbursa.com.tr
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ROTA TEKNİK A.Ş. ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) 
ortaklaşa sürdürdüğü,     “6 Serbestlik Dereceli ve 3 Eksenli İlk 
Yerli Servo  Hidrolik  Deprem Simülatörü / Sarsma Platformu”, 
Nisan 2012 itibarıyla İTÜ İnşaat Fakültesi - Su Yapıları 
Laboratuvarı’nda kurulup faaliyete geçirildi. 

Bilindiği gibi, bina ve  altyapıların depreme dayanıklı olarak 
tasarlanıp inşa edilmesi, hasarların en aza indirilmesi açısından 
çok  önemlidir. Deprem sonrasında altyapı ve  ulaşım ağlarının 
ayakta kalabilmesi için bu yapıların tasarımında dikkat edilecek 
kriterlerin de belirlenmesi gerekmektedir. İşte bu soruların 
cevabını bulmak adına yol, köprü, baraj, bina, sualtı tüneli, su 
tankları, liman, iskele vb. su yapılarının değişik şiddetlerdeki 
sarsıntılara karşı statik, dinamik, mekanik dayanımlarının 
test edilmesi oldukça önemlidir. Bu ihtiyaca cevap vermek 
için başlatılan bu projede İ.T.Ü  testleri yapacak bir deprem 
simulatörü temin etmek için  proje ortağı olarak ROTA TEKNİK 
A.Ş.’yi tercih etmiştir. Daha önce İTÜ’yle birlikte, “Düzenli 
ve Düzensiz Dalga Üreteci Projesi” nde birlikte çalışan ROTA 
TEKNİK A.Ş., hem önceki çalışmalarındaki memnuniyet hem 

de aynı hizmeti  yerel imkanlarla,  yurtdışından daha ekonomik 
fiyatlarla veriyor olmasından dolayı bu önemli projenin içinde yer 
almıştır.. Ağırlıklı olarak Bosch Rexroth ürünlerinin kullanıldığı 
projenin mekanik, hidrolik, elektrik – elektronik  tüm tasarım ve 
imalatı Rota Teknik A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiş olup  İ.T.Ü. 
İnşaat Fakültesi - Su Yapıları Laboratuvarı’na kurulmuş ve İTÜ 
Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ve Proje Yöneticisi Prof. Dr. 
Sedat Kapdaşlı ile diğer öğretim üyelerinin katıldığı bir tören ile 2 
Nisan 2012’de faaliyete geçirilmiştir.

Deprem Simülatörü, inşaat teknikleri ve malzemelerinin 
geliştirilmesi için yapılacak bilimsel araştırmalar, yeni inşaat 
tasarımlarının doğrulanması ve eski yapıların iyileştirilmesi 
çalışmalarında kullanılacaktır.

Proje, ROTA TEKNİK A.Ş. çalışanlarının yanısıra, Proje Lideri 
Fatih Özcan, Hidrolik Silindir ve Mekanik İmalat Sorumlusu 
Fahrettin Işıl, Elektronik Sorumlusu Gökalp Özcan tarafından 
başarıyla gerçekleştirilmiştir.

6 Serbestlik Dereceli ve 3 Eksenli 

İlk Yerli  Servo Hidrolik  
Deprem Simülatörü
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İletişim: Fatih Özcan, Rota Teknik A.Ş., Türkiye,  

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

p İTÜ öğretim görevlileri ve Rota Teknik A.Ş. çalışanları

Çalışma Mekanizması
Türkiye’de bu özellik ve boyuttaki ‘’ 6 Serbestlik Dereceli,3 
Eksenli ‘’ hareket kabiliyetine sahip ve  ‘’ Servo Hidrolik Tahrikli 
İlk Yerli ‘’ uygulama olan bu sarsma platformu bilimsel araştırma 
projelerinde kullanılacak olup, büyük boyutlu yapısal birimlerin 
ölçekli maketleri teste tabi tutulacaktır. Platformun  numune 
taşıma kapasitesi 3000 kg olup, aynı zamanda geçmişte vuku 
bulan tüm deprem kayıtlarının yüklenip simüle edilebildiği bir 
elektronik kumanda ve kontrol sistemine sahiptir. Dolayısıyla 
bu simülatöre gerçekleşmiş bir depremin verilerini girerek 
sonuçlarını görebilmek mümkün olmaktadır. Ya da belli bir 
bölgede gerçekleşmesi ihtimali bulunan bir depremin verileri 
girilerek, o depremin sonuçlarının ne olabileceği karşılaştırmalı 
olarak gözlenebilmektedir.

Platform, 4 adet düşey,4 adet yatay toplam 8 Adet Servo Hidrolik 
Silindirin koordineli hareketleri ile X,Y,Z eksenlerinde dönme ve 
öteleme hareketi yapmaktadır. Bu hareketlerin kombinasyonu 
ile deprem kayıtları birebir simüle edilmektedir. Başlangıçta, 
Deprem Simülasyonu öncesinde yazılım ara yüzünden önceki 
depremlere ait kayıtlar girilmektedir. Servo kontolör  kapalı 
çevrim kontrol yaparak, servo silindirlere kumanda etmek 
suretiyle deprem kayıtlarını simule edecek şekilde tablanın 
X,Y,Z eksenlerinde koordineli öteleme ve dönme hareketleri 
yapmasını sağlayarak amaca ulaşmaktadır. Bu sarsma tablasında 
yüksek performans, kalite ve güvenirlilik sağlayan en önemli 
unsurlardan biri olan Rexroth Marka Hidrolik Tahrik ve Kontrol 

Teknolojileri ve ROTA TEKNİK Marka  Servo Hidrolik Silindirleri 
ile bu alandaki Servo Solenoid Valfler, On-off Valfler ve  Eksenel 
Pompalar gibi ürünleri kullanılmıştır. 

p 6 Serbestlik dereceli ve 3 eksenli ile Yerli Servo Hidrolik 
Deprem Simulatörü
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Aşındırıcı akışkanla yüzey isleme(Abrasive Flow Machining - 
AFM), ileri bir yüzey işleme metodu olup, karmaşık parçaların 
içerisindeki köşelerde, dip kenarlarda yuvarlatma, çapak alma, 
parlatma ve ulaşılması zor yüzeylerde kalıcı basma gerilmeleri 
oluşturmakta kullanılmaktadır.

Takım ve iş malzemesi arasındaki bağlantılı hareket, ya 
düzlemsel/doğrusal ya da daireseldir. Bu durumda elde edilen 
iş malzemesi yüzeyleri de, düzlem ya da silindirik olmaktadır. 
Böylece geleneksel yöntemler kullanılarak elde edilebilecek iş 
parçası şekilleri sınırlı kalmaktadır .

Shell maça kalıp yöntemiyle dökümü yapılan valf gövdelerinin 
yağ kanalları döküm sonrası işlenememektedir. Sadece yağ 
giriş çıkış delikleri ve sürgü kısmı yatay işleme tezgâhlarında 
işlenmektedir.

Sürgünün takıldığı delik, freze ve honlama tezgâhında işlenerek 
gövde ile sürgü arasındaki (s) çalışma boşluğu oluşturulmaktadır. 
Bu işlem sonunda dökümde boş kalan odacıkların sürgü ile 
birleşim yerlerinde keskin köşeler meydana gelir. Ulaşılması çok 
zor olan bu köşe kısımlar ve döküm boşluğu ile oluşturulan yağ 
kanalları alışılmış imalat yöntemleriyle işlenememektedir.

Yukarıda belirtilen sınırlamalar ve gelişen teknolojik ihtiyaçlar 
sonucu, imalat mühendisleri daha üstün nitelikli ve yeni imalat 
yöntemleri aramaya başladılar. Özellikle 2. dünya savaşını izleyen 
yıllarda bu konuda yoğun çaba harcandı ve ilk alışılmamış imalat 
yöntemleri 1950-1970 yılları arasında doğdu.
Alışılmamış imalat yöntemlerinden biri olan AFM 1960’lı yıllarda 
keşfedilmiş. Ve 1966 yılında patent altına alınmıştır Özellikle 
elektronik ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler, havacılık ve 

uzay endüstrisinin talepleri sonucu bugünkü konuma ulaşıldı.
Yüzey işlem kalitesindeki beklentiler giderek günümüzde 
artmıştır. Üretimde talepler gittikçe yükseliyor, doğru ve hassas 
bir çalışma isteniyor. Toleranslar daha düşük, parçalar ise uzun 
ömürlü ve kaliteli olması gerekiyor. Böyle durumlarda AFM 
taleplere karşılık verebiliyor. Özellikle de yüzeye şekil veren 
takımlar vb. ekipmanlar üzerinde yüksek yüzey kalite beklentisi 
önem kazanıyor.

Klasik yüzey işlemleri (lebleme, honlama, vb.) genellikle düz 
ve silindirik gibi basit geometriler ile sınırlı olup, özellikle 
ekstrüzyon ve enjeksiyon kalıpları gibi karmaşık şekillerin 
islenmesinde büyük problemler dogurmaktadır.
Karmaşık şekilli yüzeylerin elle islenmesinden dolayı, yüzey 
pürüzlülüğü ve dogrusallıgı, köse ve yuvarlatmalar istenilen 
hassasiyette ve homojen olarak elde edilememektedir. Elle 
isleme, hem yetenekli ve tecrübeli eleman ve hem de uzun bir 
süre gerektirmektedir. Aşındırıcı akışkanla yüzey isleme bütün 
bu problemlere çözüm arayışının bir sonucu olarak ortaya 
çıkmıştır.

AFM yönteminde akışkanlığı düşük içinde aşındırıcı partiküller 
içeren yarı akışkan bir macun kullanılmaktadır. Macun işlem 
yapılacak malzemenin içinden basınçlı bir şekilde geçirilerek 
malzeme yüzeyinden talaş kaldırılmaktadır. İş parçasının 
üzerinden talaş macunun parça üzerinde akış yönünde 
kaldırılmaktadır böylece çektirme işlemi ile ilgili parametrelerin 
en uygun şekilde ayarlanması mümkün olmaktadır. Akışkan 
ekstrüzyon yoluyla kalıp yüzeyinin seklini aldığından bütün 
yüzeylere eşit bir aşındırma uygulamaktadır. Uygulama yöntemi 
olarak tek ve iki yönlü olarak kullanılmaktadır.

Aşındırıcı Akışkanla 
Yüzey İşleme (AFM)
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İletişim: İsmail Şahin, Simya Hidrolik Ltd. Şti., Türkiye,  

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

p DB20K Pilot 
Uyarılı Emniyet

İKİ YÖNLÜ AFM
İki yönlü AFM de karşılıklı duran iki silindir arasında medyanın 
basıncının ayarlanması ile kalıptan geçişi şeklinde sağlanır. 
Aşındırma medyanın girdiği bütün yüzeylerde oluşur ve en dar 
bölgelere ulaşılabilir. Ekstrüzyon basıncı 7-200 bar ve bir proses 
kontrol sistemi sayesinde makine otomatik olarak debi, basınç, 
hız, parlatma gibi diğer parametreleri düzenler. 
Bu sistemin avantajları; mükemmel proses kontrolü, Radius 
oluşturmada iyi kontrol, tam otomatik sistem yetenekleri, hızlı 
kurulum ve çabuk takım değiştirilebilirliği, medyanın çabuk 
temizlenmesidir.

KULLANIM ALANLARI
Kalıp işleme alanında özellikle alüminyum çektirme kalıplarının 
yüzey işlemlerinin yapılmasında kullanılmaktadır. Bu işlem 
ile örneğin tel erezyon gibi yöntemler sırasında ısı ile oluşmuş 
katmanlar temizlenmekte, yüzey pürüzlülük değerleri en aza 
indirilebilmekte ayrıca geometrik şekil veren yüzeyler birkaç 
dakika içinde “ayna parlaklığı” seviyesine getirilebilmektedir. 
Aynı zamanda dar bir tolerans aralığında standart bir çıktı 
kalitesi sağlanmaktadır.  AFM sadece kalıp endüstrisindeki 
kullanılmamaktadır. 

• Otomotiv ve inşaat araçları
• Havacılık ve uzay sanayileri
• Medikal endüstrilerinde 
• Hidrolik pnömatik parçalar
• Akışkan teknolojilerinin kullanıldığı alanlarda 
• Eczacılık ve kimya sanayileri
• Tekstil makinaları
• Dizel enjektörleri
• Mekatronik ve optik

AFM AVANTAJLARI
Yüzey temizleme ve parlatma işlemleri, imalat işlemleri 
içerisinde en pahalı ve zaman alıcı aşamalardan birisidir. 
Özellikle hassas ve karmaşık parçaların yüzeylerinin islenmesi 
toplam imalat maliyetinin %15’ine kadar yükselmektedir. AFM 
işlemi ile zamandan, manuel parlatma işlemlerine göre %75 ‘e 
kadar tasarruf sağlanabilmekte ve mükemmel yüzey sonuçlarına 

ulaşılabilmektedir. Yapılan yatırım kısa sürede kendini amorti 
etmektedir.

AFM yeni kalıp ve takımların yanı sıra bunların tamir 
edilmesinde de kullanılmaktadır. Aşınma veya hasar sonucu 
gerekli kalite standartlarını sağlayamayan fonksiyonel yüzeyler 
hızlı bir şekilde yeniden parlatılarak kullanım ömürleri önemli 
derecede arttırılmaktadır.

Basınç altında aşındırıcı macun ile yüzey işlemi özellikle dar 
ve ulaşması zor kanallara sahip kalıp vb. aparatlarda en uygun 
çözümü sağlıyor. Ayrıca Ra 0,1 μm’ye kadar talep edilen yüzey 
pürüzlülük değerlerine AFM ile ulaşılabilmektedir. Tekrar 
edilebilir kalite sağlanmaktadır
Kullanımı kolay ve takım değiştirmesi pratiktir.

HİDROLİK KONTROL SİSTEMİ
Özellikle aluminyum extrüzyon imalatçılarında kalıp parlatmada 
kullanılacak olan bu makinenin seri imalatı yapılmamaktadır. 
Özel bir uygulama olduğu için müşteri talebine göre üretimi 
yapılmaktadır. Özellikle yurtdışında üretilen bu makineyle 
uygulanan AFM yöntemi alışılmış bir imalat yöntemi değildir. 
Ancak kalıpçıların kalıp parlatmasında işlerini kolaylaştıracak 
bir yöntem olduğu için kalıpçılar için vazgeçilmez bir cihazdır. 
Bu makinada basınç ve hız kontrolü oransal valfler ile yapılmıştır. 
P&Q kontrol olarak bilinen uygulamada daha kompakt ve daha 
ekonomik bir sistem ortaya çıkartılmıştır. Kompakt oransal 
valfler ve oransal hız kontrol valfleri kullanılarak daha ekonomik 
ve işlevsel bir devre oluşturulmuştur. Pilot uyarılı basınç kontrol 
valfi olan DB20K katriç valfinin pilot basıncı KBPS.9 oransal 
basınç valfi ile debi ayarı; KKDSR  katriç  oransal valfi ile kontrol 
edilerek  PLC den istenilen basınç ve hız değerleri  girilerek 
kontrol sağlanmıştır. Dişli pompanın kullanıldığı sistemde 
unloading devre sayesinde değişken debilerde ısınma problemi 
en aza indirilmiştir. Ulaşılması dar düzeylerde, köşe kısımlarda 
çapakların alınması ve yüzey parlatması elde edilmektedir. 

p KBPS oransal 
basınç kontrol

p KKDSR oransal 
debi kontrol

p Diştan dişli pompa
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Frekans Dönüştürücü Fe 
Frekans Dönüştürücü Fe, kontrol teknolojisi başkenti olan “Control City” den yeni 

ekonomik çevirici ürün ailesini temsil eder. Ürün kompakt boyutları ile bu standart 

çeviricilerin 0.75 kW ila 160 kW arasındaki tüm güç aralığını kapsamasına olanak 

sağlar. İstisnai değeri, kolay kullanım ve çok çeşitli standart fonksiyonlarıyla Frekans 

Çevirici Fe yeni standartları sınıfındaki kendisi belirler. 

Basit
Tüm boyutlar için standardize edilmiş montaj delikleri kontrol 
kabini içindeki kurulumu kolaylaştırır; tüm bağlantılara yönelik 
vida tipi terminaller elektrik kablo bağlantılarını basitleştirir. 
Tüm frekans dönüştürücüler, standardize, tutarlı ürün bilgisi 
ve menü yapısına sahip olduğu için, tüm üniteler aynı şekilde 
işletmeye alınır ve çalıştırılır. Entegre işletim paneli hızlı veri 
girişi ve tanılama olanağı sağlar.

Ölçeklenebilir
Frekans Dönüştürücüler Fe, 0.75 kW ila 160 kW arasındaki güç 
aralığının tamamını kapsar. Yüksek seviyede kontrol ile iletişim, 
ModBus veya PROFIBUS (isteğe bağlı) aracılığıyla gerçekleşir.
Spesifik makine ya da teçhizatınız ile en uygun entegrasyonu 
sağlamak için iki tip ürün sunulur: G-tipi - yüksek aşırı yük 
kapasitesi gerektiren uygulamalara yöneliktir (örn. taşıyıcı 
kayışlar, çalkalayıcılar veya ekstrüderler) P-tipi - yüksek 
dayanıklılık gerektiren uygulamalara yöneliktir (örn. pompalar, 
fanlar veya kırıcılar / parçalayıcılar)

Ekonomik
Frekans Dönüştürücü Fe, zorlu endüstriyel ortamlarda bir AÇIK 
ÇEVRİM uygulaması olarak kullanmak üzere tasarlanmıştır. 
Tüm devre kartları, elektronik aksamı toz veya buhar gibi zararlı 
çevresel faktörlerden koruyan ince katmanlı bir boyayla kaplıdır 
ve bu sayede ünitelerin kullanım ömrü önemli ölçüde uzar. 
Sevkiyat öncesinde uygun işletim ve emniyeti sağlamak amacıyla 
her sürücü gerçek çalışma koşulları altında test edilir - bu 
Rexroth kalitesidir.
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Frekans Dönüştürücü Fe, size aşağıdaki faydaları sağlar:
• Hızlı ve kolay başlatmaya yönelik dahili işletim paneli 
 sayesinde artık ilave yan ünitelere ihtiyaç yoktur.
• 15 kW’a kadar sürücülere yönelik dahili frenleme akım kıyıcı 
 sayesinde harici frenleme ünitelerine de ayrıca ihtiyaç yoktur. 
• Elektronik devre kartlarına zarar verici çevresel faktörlerden 
 koruyan kaplama sayesinde uzun hizmet ömrü
•  Voltaj ve frekansın yüke bağımlı adaptasyonu için serbest 
 olarak tanımlanabilir V/F karakteristiği sayesinde önemli 
 enerji tasarrufları ve daha uzun motor hizmet ömrü 
•  İnce ayarlanabilir darbe frekansı sayesinde en üst düzey 
 verimlilik ve en düşük çalışma gürültüsü
•  Frekans çeviricilerin üzerindeki dijital I/O aracılığıyla kolay 
 senkronizasyonu sayesinde destekleyici haberleşme ile ilgili 
 masraf ortaya çıkmaz. 

Frekans Dönüştürücü Fe’nin faydalarını kendi endüstrinizde
kullanınız:
• Bina otomasyonu
• Gıda işleme ve ambalajlama makineleri
• Genel otomasyon
• Takım tezgahları
• Kağıt, baskı ve işleme makineleri
• Plastik işleme makineleri
• Çevre ve süreç mühendisliğinin yanı sıra pompa sistemleri
• Tekstil makineleri
• Ulaştırma, depolama ve malzeme istifleme teknolojisi
• Havalandırma ve iklimlendirme sistemleri
• Ahşap işleme makineleri

Etkileyici faydalar
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Rexroth’tan kompakt hareket lojiği sistemi IndraMotion MLC, 
tutarlı ve modern makine otomasyonu için istediğiniz tüm 
özgürlüğü verir. Basit mühendislik ve açık sistem arayüzleri ile 
yenilikçi yazılım ve firmware fonksiyonları tüm gerçek zamanlı 
hareket uygulamalarında maksimum esneklik sağlar.

Hareket kontrolü, PLC ve teknoloji fonksiyonlarını birleştirerek 
çok eksenli uygulamaları kolayca senkronize edebilirsiniz; 
esnek kontrol platform ile merkezi veya dağıtılmış çözümler için 
serbestçe ölçeklenebilir. Master eksenler, elektronik redüktörler 
ve kamlar gibi hareket fonksiyonları, kolayca ve net bir şekilde 
kullanılabilir. PLCopen’a uyumlu kullanıcı arayüzü, IEC 61131-3’e 
uygun standart fonksiyon blokları ile çeşitli makine tasarımlarına 
entegrasyonu kolaylaştırır.

Avantajlarımız:
•  Çeşitli süreç, makine ve fabrikalarınızda hızlı entegrasyon
•   Maksimum performanslı merkezi ve dağıtılmış mimariler için 
 ölçeklenebilir
•   Hareket, lojik ve robot kontrol ve yenilikçi teknoloji fonksiyon 
 blokları için entegre runtime sistemi
•   IEC 61131-3 ve PLCopen uyumlu fonksiyon blok 
 kütüphaneleri
•   Esnek genişletme kapasiteli kompakt kontrol platformu 
 IndraControl L
•  İletişim ve teknoloji fonksiyonları için açık arayüzler

Merkezi hareket lojik sistemi, IndraMotion MLC optimum 
hareket tasarımı ve yüksek eşzamanlılık ile tek ve çok eksenli 
uygulamalar için kullanılabilir:
64 eksene kadar
•  Zaman ve pozisyona bağlı bölümlerin senkronize hareketi
•  Hidrolik eksenleri destekler
• Çok eksen enterpolasyonu ile robot kontrolü
 • 125µs ve 64 çıkışa kadar örnekleme aralığıyla elektronik

Bir açık sistem mimarisi ile IndraMotion MLC  tüm otomasyon 
görevleri için ideal sistem çözümü:
• Ambalajlama
• Yazdırma
• Hareket
• Pozisyonlama
• Şekillendirme
• Pres
• Montaj ve taşıma

İletişim: Mehmet Akyüz, Servo Kontrol Ltd. Şti., Türkiye,  

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

IndraMotion MLC
Kontrolör tabanlı hareket lojik çözümü
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Çocukluğuma dair anılarım babamın Zenit marka siyah beyaz 
fotoğraf makinesinden çıkan onlarca fotoğrafla benliğimde yer 
etmiştir. Eski albümleri karıştırırken, karşı koyamadığım bir 
çekimle,  renklere, siyah ve beyazın tonlarına hayran kalmışlığım 
çoktur. 1993 yılında ailemin hediye ettiği bir fotoğraf makinesiyle 
fotoğrafa dair yolculuğum başladı. 

2004 yılında Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneğinde (KASK), Temel 
Fotoğraf ve takip eden süreçte ileri Seviye Fotoğraf eğitimlerimi 
aldım, 2005 yılında KASK derneğinin bir üyesi olarak, yıllarını 
Fotoğraf Sanatına vermiş, bakış açımı zenginleştiren onca “an” 
avcısının arasında, bir serüvenden diğerine koşmaya başladım.

“Serüven” sözcüğü birçok anlatıda sık kullanılan bir klişe 
gibi gelir insana,  “serüven” diyip geçmekle yetinirsek eğer. 
Fotoğraflarınızı, kendi gözünüzle ancak bir başkası gibi 
karşınıza alıp baktığınız anda başlar her şey… Şaşkınlık anıdır 
bu, “benin ve dünya ile kurduğu ilişkinin, daha önce söze hiç 
dökülmemiş, size bile hiç gösterilmemiş ama tamamen sizden 
çıkmış halidir… Paradokstur, ironiktir, uyumdur, mesafeler içeren 
yaklaşımların birçok türüdür bu ilk hal henüz… “ben gördüğüm 
şeylere bakarken neyi seçiyorum aslında?” sorusunun ipuçlarını 
barındırır, Karar verdiğinizi sanırsınız, tam da evet seçtiklerimi 
görüyorum derken, seçtiklerinizin içinden, yalnız ve yalnız 
baktıkça idrak edilebilen aslında seçmedikleriniz çıkar… Yoksa 
bu hepimizde yalnızca kendine özgü olan bilinçaltımız mıdır?  
Neden olmasın…

Herkes, farklı algılıyor yaşadığı evreni, arayışları farklı onca 
insan, herkes farklı bakıyor dünyaya, yüreklerine düşen izler, 
attığı adımlar, aynı yöne de olsa, aralıklar farklı, yaşam ince 
nüansları barındırıyor bizi bizden ayıran. Fotoğraf, baktığınızdan 
çok gördüğünüzdür aslında, gözünüze değil, benliğinize kazılan. 

Her fotoğrafta adım adım kendinize yaklaşır,  kendinizi adımlar, 
yakalanan ve kaçırılan tüm anlarda kendinizle tanışırsınız… 
Tekrar tekrar ancak hep yeni biriyle tanışır gibi… Öte yandan 
zaman içinde kendi izinizi adeta bir bakış, bir ses tonu gibi 
taşımaya başlar fotoğraflar… Bu iz, fotoğrafın dilinde “kadraj”  

olarak adlandırılır. Sizin, size özgü bir kadrajınız vardır,  tıpkı 
bir ressamın tuvalinde bıraktığı sürekli iz gibi, her seferinde onu 
tanırsınız… Zaman içinde devinen her şey gibi değişiriz, bakış 
açılarımız, yaklaşımlarımız, seçimlerimiz farklılaşır. Ama sürekli 
iz, kimi zaman sürekli keskin bir çizgi, kimi zaman ise anlık bir 
pırıltı gibi tutunur her fotoğrafta… O her birimizde, tek, eşsiz 
ve yalnız kendiliklerimize ait olan “öz”dür. İşte fotoğrafı benim 
için bir serüven kılan da bu yolculuktur;  İçinde var olduğum 
dünyanın bana nasıl aksettiği, bende neye dönüştüğü, dışarı nasıl 
yansıdığına ve neler anlattığına kulak verdiğim, düşündükçe 
derinleşen içsel bir yolculuk... 

Dünyanın en iyi fotoğrafçılarından biri olan Henri Cartier 
Bresson, fotoğraf çekmeyi, “insanın aklını, gözünü ve yüreğini 
aynı hizaya getirmesidir. Bu bir yaşam tarzıdır” diyerek 
tanımlıyor. 

Her “an”, farklı zihinlerde, farklı bedenler bulur. Yaşanmışlıkları, 
geçen yılları, umutları, hayalleri, portre bedenlere taşımak 
tercihim. Bazen saatler, kimi zaman günler alır, iletişim 
kurmadan, güven kazanmadan, ortak bir paydada buluşmadan 
portre bedeninizi, kendinizi görmeniz son derece zor bir hal alır. 

Yıllar yılı, hayatlarının fotoğrafı için kendilerini hiçe sayan nice 
an avcısının, aradaki farkı anlatmak, benliklerinin izini ortaya 
koyabilmek adına sarf ettikleri çabayı, fransız edebiyatçı Emile 
François Zola “Benim fikrimce bir şeyi fotoğraflayana kadar onu 
gerçekten gördüğünüzü iddia edemezsiniz.” olarak açıklamış. 

Benliğinizle çıkacağınız serüvenlere, yelken açmanız umuduyla...

Faydalı Linkler
Kocaeli Amatör Fotoğraf Sanatçıları Derneği, http://www.kask.org.tr/
En tanınmış fotoğraf topluluğu, http://www.magnumphotos.com/

Fotoğraf paylaşım sitesi, http://www.fotokritik.com/

Bir Fotoğrafçının Günlüğü:

Emrah Küçüköz

İletişim: Emrah Küçüköz, Bosch Rexroth, Türkiye,  

Tel.: 0262 676 01 10, emrah.kucukoz@boschrexroth.com.tr
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Doğal kaynakların hızla tükendiği günümüzde, enerji üretim ve 
tüketim süreçlerinde ortaya çıkan sera gazı emisyonları, küresel 
ısınma ve iklim değişikliğinin en önemli nedenleri arasında yer 
alıyor. Sürdürülebilir bir dünyada yaşamanın en önemli koşulu 
olarak enerji verimliliği giderek daha ön plana çıkıyor. 

Enerji verimliliği konusunda bireylerden kurumlara kadar 
herkese görev düştüğünün bilincinde olan Bosch Grubu, dünyada 
ilk kez Türkiye’de hayata geçirdiği ve diğer Bosch fabrikalarına 
da örnek olan Enerji Verimliliği Okulu’nda, eğlenceli ve 
bilgilendirici etkinliklerle çalışanlarının dikkatini konuya 
çekmeyi hedefliyor. 

2011 yılında Enerji Verimliliği Haftası’nda açılışı yapılan Enerji 
Verimliliği Okulu, bugüne kadar yaklaşık 3.000 kişi tarafından 
ziyaret edildi. Her yıl Ulusal Enerji Verimliliği Haftası’nda özel 
etkinlerle kutlanan okul hakkında Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Teknik Genel Müdürü Dr. Andreas Wolf, Bosch çalışanlarının 
enerji verimliliği konusunda girişimci projelere imza attıklarını 
vurguladı. “Çalışma arkadaşlarımızın girişimciliklerine, girişimci 
ruhlarına her zaman tam destek verdik. Vermeye de devam 
edeceğiz” diyen Dr. Wolf, Enerji Verimliliği Okulu’nun çalışan 
girişimciliği öncülüğünde hayata geçmiş en güzel örneklerden 
biri olduğunu kaydetti.

Dr. Wolf: “Çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı bilinçlendirmek, 
görevimiz” 
Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. Teknik Genel Müdürü Dr. Andreas 
Wolf, “Dünyamız, şimdiye kadar hiç yaşamadığı sorunlarla 
karşı karşıya bulunuyor. Bosch Grubu olarak bu sorunların 
üstesinden gelinmesine yardımcı olmak istiyoruz. Hatta enerji 
verimliliğinin de ötesine geçmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle daha 
yaşanabilir gelecek adına çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı 
bilinçlendirmeyi görev kabul ediyoruz” diye konuştu. 

Bosch Türkiye’den 
Dünyaya Örnek Olan Girişim…
Bosch çalışanları, sürdürülebilir geleceğe Enerji Verimliliği Okulu’nda hazırlanıyor
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Bosch Türkiye’nin çevre dostu ürünler ve sürdürülebilir kaynak 
tasarruflu üretim şekline odaklandığını kaydeden Dr. Wolf, “Bu 
nedenle portföyümüzde temiz enerji üreten tesisler bulunuyor. 
Bursa’da dizel ve benzinli motorlarda yakıt tüketimini belirgin 
şekilde azaltan yeni teknoloji püskürtme sistemleri üretiyoruz. 
Tüm üretim tesislerimizde, karbondioksit (CO2) emisyonunu 
düşürerek temiz bir dünya ve çevre için katkı sağlıyoruz” dedi.

Bursa’da 2 yılda 100’den fazla projeyle 1 milyon Avro’luk 
tasarruf
2010 yılında, Bursa’daki fabrikalarda enerji tüketimi ve CO2 
emisyonunu 2015’e kadar %30 azaltacak bir proje başlattıklarını 
kaydeden Dr. Wolf şu açıklamalarda bulundu:
“Bu projeyi 3 adımda uygulamaya koyduk. İlk aşamada, üretimde 
kullandığımız enerji maliyetini çıkarmak için gerekli ölçüm 
cihazlarını kendimiz geliştirdik ve düzenli olarak kullanmaya 
başladık. Ana tüketimlerimizin neler olduğunu öğrendikten 
sonra, iki yılda bu konuda 100’den fazla proje tamamladık. 
Bu projeler sayesinde 15 bin ton karbon emisyonunu önledik 
ve 1 milyon Avro tasarruf sağladık. Böylece doğaya 750 
bin adet ağacın sağladığı temiz havaya eşdeğer bir katkıda 
bulunduk. 3. Aşamada ise Türkiye’deki ve yurt dışındaki 
paydaşlarımızla sürekli temas halindeyiz ve düzenli olarak bilgi 
ve tecrübelerimizi paylaşıyoruz.” 

Bosch çalışanlarından 2 yılda 500’ün üzerinde iyileştirme 
önerisi geldi, 3000 kişi tarafından ziyaret edildi.
2011’de hayata geçirdikleri Enerji Verimliliği Okulu’nun tüm 
Bosch çalışanlarına ve dışarıdan gelen herkese açık olduğunu 
dile getiren Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. Teknik Genel Müdürü 

Dr. Andreas Wolf, “Enerji Verimliliği Okulumuz sayesinde 
çalışanlarımızı ve ilgili misafirlerimizi enerji kaynaklarının 
dikkatli kullanımı konusunda motive ediyoruz. Enerji ve su 
tasarrufu için hangi tekniklerin kullanıldığını ve özellikle 
Bosch’un uyguladığı teknikleri anlatıyoruz. Örneğin; Enerji 
verimliliği okulu bugüne kadar Türkiye, İtalya ve Almanya 
Bosch fabrikalarından ve Bursa’daki okullardan oluşan 
yaklaşık 3000 ziyaretçi tarafından gezildi. Bursa’daki okullar 
okulumuzu ziyaret etmeye devam edecekler. Çalışanlarımızın 
enerji tasarrufu konusundaki fikirlerini alıyoruz. Çevre koruma 
konusunda çalışanlarımız, sadece son iki yılda 500’ün üzerinde 
iyileştirme önerisi verdiler” diye konuştu.

Enerji Verimliliği Okulu’nda ele alınan konulardan bazıları: 

•  Binalarda ısı kayıp ve kaçakları 
•  Yapı ve yalıtım malzemesi çeşitleri
•  Yalıtım camı uygulamaları
•  Verimli aydınlatma 
•  Konvansiyonel/ Yoğuşmalı kombi
•  Güneş kolektörü uygulamaları
•  Tesisatlarda Yalıtım
•   Radyatör ve Zeminden Verimli ısıtma sistemleri
•  Isı geri kazanımı
•  Basınçlı hava Sistemleri
•  Sabit Devirli  - Değişken devirli klima
•  Su tasarruf uygulamaları
•  Yüksek verimli motor uygulaması
•  Yenilenebilir enerji kaynakları 
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ZİRVEDEKİ FİLOZOF : 
NASUH 
MAHRUKİ

1995 yılında Dünyanın en yüksek dağı olan Everest’e çıkan ilk 
Türk dağcısınız. Bunun yanında AKUT’a verdiğiniz emeklerle 
ve kurtarmış olduğunuz canlarla, toplumun gönlünü de 
fethediyorsunuz. Öncelikle dağcılıktan başlayalım. Nasıl 
başladınız ve neler yaptınız?   

 İlk ve orta öğrenim yıllarında, çok hareketli bir çocuktum.  O 
kadar ki, ailem, veli toplantılarından  ağlayarak gelirdi... Ankara 
Bilkent Üniversitesi’nde okuduğum dönemde hobilerimle 
uğraşma fırsatı bulmak beni çok besledi. Bir tarafta doğa sporları, 
diğer tarafta felsefe... Hareketli bir yapım vardı. 

Üniversite yıllarında dağcılık sporunu denedim. Yaşam da 
bir deneyim sonuçta; denemeden bilemiyorsunuz. O yüzden, 
denedim ve çok hoşuma gitti. Başlangıçta haftalar süren teorik 
ve pratik eğitim sürecine girdim. Ardından araziye çıkıp basit 
kaya tırmanışı kuralları, sırt çantası nasıl yüklenir, yürüyüş 
nasıl yapılır, mola nasıl verilir, kampçılık nasıl yapılır, vs… 
Bütün bunları en basitten başlayarak, aşama aşama öğrenerek 
geliştirdikçe, daha çok keyif aldım. Yeteneklerim geliştikçe 
hedefleri daha da büyüttüm. Sporun içine daha antrenmanlı, 
daha bilinçli şekilde girmeye başladım. Allah’tan yeteneklerim 
de, çok sevdiğim ve çabaladığım bu konuda çok  özelmiş. 
Özellikle yüksek irtifadaki düşük hava basınçlı ortamda çok 
kuvvetli bir uyum yeteneğim var. Bu sayede koyduğum hedefler, 
yeteneklerimle çok uyumlu, çok örtüşebilecek ve beni çok mutlu 
edecek hedeflerdi. Dünyadaki en büyük şans bu bence. İnsan 

sevdiği işle uğraşınca, zorlukları görmüyor. Hatta o zorluk ve 
sıkıntılardan besleniyor. Onları çözmek, aşmak, içinde yeni 
farkındalıklar yaratıyor. Güveninizi, ruhunuzu, öz saygınızı 
besliyor. Dolayısıyla zorluklar işinize de yarıyor aslında. Daha 
büyük, daha zorlu hedeflere doğru sizi yetiştiriyor.

Üniversitenin akademik ve teknik anlamdaki eğitimi dışında, 
kampus hayatında sunduğu ortam ve  fırsatlar çok değerli. Orada 
sadece Televole seyreden değil, başka bir kitle var. Kampus 
hayatının en  önemli fırsatlarından biri de yabancı hocalar. 
Felsefe, şiir, mağara yolu haritası, fotoğraf çekme, vb..  
Buna ek olarak, Ankara’daki dağcılık kuruluşları da fırsat oldu.

Son sınıfta önüme tarihi bir fırsat çıktı, bütün hayatımı değiştirdi. 
Üniversiteye matematik profesörü olarak gelen bir Rus hoca, 
kulübümüzü ziyaret etti. O sırada Dağcılık Kulübü Başkanıydım.  
“Ben St. Petersburg Üniversitesi’nde hocayım, bizim de dağcılık 
kulübümüz var. Burada ne yapıyorsunuz, bakmaya geldim”  dedi. 
Onunla çok iyi anlaştık. “Bu yaz bizim Club Bars (St. Petersburg 
Dağcılık Kulübü) Kantengi Dağı’na tırmanışa gidiyor” dedi. Vay 
canına!  (Dizine vuruyor, gözler çakmak çakmak, o anı yaşıyor) 
Benim de hayalim buydu! Türkiye’nin 8 bin metre tırmanışını  
yapan ilk dağcısı olmak. Fakat nasıl yapılacağını bilmiyorum. 
Çünkü benim önümde hiç kimse böyle bir hedef koymamış. 
Soracak, akıl danışacak adam yok ortada. Ama Dimitri gelince, 
“7010 metrelik tırmanışı yapacağız” deyince, şans ayağıma 
gelmiş oldu. 1992’de o tırmanışa katıldım.
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 “1992 de Rusya Dağcılık Federasyonunun verdiği 

“Kar Leoparı” Unvanını aldım”

O dönemde oralarda her şey çok ucuz. Profesör maaşı 30 dolar! 
Çok ekonomik oldu. Rus dağcılarla yaşadığım bu deneyim 
sırasında, yüksek irtifa dağcılığına çok uyumlu bir metabolizmam  
olduğunu gördüm…

Başlangıçta Kantamine 7010 metre, ardından Rusya Dağcılık 
Federasyonu’nun verdiği “Kar Leoparı” unvanını aldım. 1993 
ve 1994 yazlarında da devam ettim. 1995’te Everest’e çıktım. 
1996’da “7 Zirve”yi tamamladım. 1997’de dünyanın 6. Yüksek, 
1998’de de dünyanın 4. yüksek dağına çıktım.  1999’da bir şey 
yapamadık, depremle boğuştuk. 2000 yılında K2 dağına çıktım 
ki, bu işin son  noktasıdır. Yani, Dünyanın en zor ve tehlikeli 
dağı. 8611 metre. Everest’ten sadece 250 metre daha alçak. Ama 
Everest’ten daha kuzeyde ve daha büyük bir kütle. Bütün rotaları 
da teknik olarak çok zorlu. Teknik tırmanışla çok boğuşmak 
gerekiyor.  İklimi, coğrafyası, rotaları zor. Everest’ten çok daha 
zor bir dağ, aralarında çok büyük uçurum var…

15 yıl sonra Everest’e neden tekrar çıktınız ?

Dağları seviyorum. Canım tekrar tırmanmak istedi. Aslında bu 
kez oksijensiz tırmanmak istedim. 1995’te 8600 metreye kadar 
oksijensiz çıktım, ama ayak parmaklarımı ısıtamadığım için 
zorlandım. Daha önce çok dondurmuştum. Bir kez daha aynı 
olaya karşı daha hassas oluyor ve çok daha kötü etkileniyor. 
Mecburen oksijene geçmiştim. Yoksa performansım çok iyiydi. 
2010’da küresel ısınma ile ilgili iklim değişikliği nedeniyle “hava 
penceresi” açılmadı. Yani rüzgar kesilmedi, hava koşulları, 
mevsim ortalamalarına göre çok değişik ve ağır oldu. Oksijensiz 
çok ısı kaybediyorsunuz. “Rüzgarın soğutma faktörü” çok 
etkili. Örneğin eksi 10 derecede saatte 90 kilometre hızla esen 
rüzgar, öldürücü olur. Ama eksi 35 derecede 5 kilometre esen bir 
rüzgarda gömlekle bile durabilirsiniz belki... O yüzden oksijene 
geçmek zorunda kaldım. Ama bu tırmanmadan da büyük zevk 
aldım.

Çok korktuğunuz oluyor mu?

Tırmanış zaten korku dolu. Dağcılık çok riskli ve tehlikeli bir 
spor. Her an her şey olabilir. Ama korku, kontrol edilebilir 
bir duygu. Dahası korkmak iyi bir şey. Korkarsanız gardınızı 
yukarıda tutarsınız; korktuğunuz şeye karşı daha dikkatli ve 
ciddiye alarak hareket edersiniz. Dağcıların dağdan korkması 
akıllıca bir şey sonuçta. O korkuları, paniğe neden olmadan 
motivasyon unsuru olarak kullanabiliyorsunuz. Yapacağınız en 

küçük yanlış hareketin, çok ciddi tehlikeler doğurabileceğini 
bilmek zorundasınız. Ama korkunun sizi ele geçirmesine izin 
vermemek, kontrol etmek lazım. Cesaret, korkusuzluk değildir, 
kontrol edilmesidir. Korktuğunuz halde yapılması gerekeni 
yapabilmektir.

Zirvede ne hissediyorsunuz? En yüksek zirvede olmak nasıl bir 
duygu?

Duyguları anlatmak zor, ama bir şey için ne kadar çok çaba sarf 
ederseniz, onu elde ettiğinizde o  kadar büyük tatmin olma 
duygusu yaşarsınız. Seneca diyor ki “Her şeyin zevki, bizi itmesi 
gereken tehlikeyle artar.”  Zorluklara katlandığınız, tehlikeler 
yaşadığınız bir olayı  başardığınızda, özgüveniniz, öz saygınız 
artıyor. Farkındalığınız gelişiyor, sınırların çok daha yukarıda 
olduğunu görüyorsunuz. Bu bir deneyim sonuçta. Ama Everest’in 
zirvesinde artık bu deneyim başarıya dönüşmüş oluyor. Duygu 
olarak söylemeniz gerekirse, “Ruhunuz bedeninizden fırlayacak 
derecede bir coşku. Ruhunuzu tutmak zorunda kalıyorsunuz.”  
Arada şunu söylüyoruz kendimize: Bir tırmanış asla zirvede 
bitmez. Hala önünüzde, size büyük zarar verme potansiyeli 
olan koca bir dağ var. Önünüzde inmeniz gereken bir rota var. 
En önemlisi, yorgun bir bedenle bu inişi yapacaksınız. O yüzden 
çok daha dikkatli olmak zorundasınız. Zirvedeki büyük sevince 
karşılık, dönüşte karşılaşılacak bu zorluklar, zihnin bir köşesinde 
devamlı tutulur. Bir son dakika kazasına karşı, bastığınız her 
noktaya, tutunduğunuz her yere çok dikkat etmelisiniz.
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  “Herkes Everest’e tırmanamayabilir ama, 

herkesin tırmanabileceği bir Everest’i vardır.”

Böyle bir tırmanış ne kadar sürüyor?

Everest gibi, K2 gibi yükseklikler, 7 – 8 hafta kadar sürüyor. 
Tabii ki tırmanış bu kadar sürüyor, ama bunun öncesindeki 
yıllar süren hazırlığı unutmamak lazım. Yıllar boyunca, çok 
değişik dağ ortamlarında, yaz-kış ayrı, yüksek irtifa ayrı, 
buralarda kendimizi zorlamamız ve tecrübe etmemiz, test 
etmemiz gerekiyor. Sonuçta bu birikim, bir yerde biriksin 
ve bizi zorlayan en tehlikeli tırmanışlarda bile, kendimizi 
akıllı, mantıklı, sağduyulu bir şekilde kararlarımızı vererek 
ilerleyebileceğimiz bir hale getirelim. O yüzden benim Everest 
tırmanışım, 7010 metrelik Kantengi tırmanışı ile başladı 
aslında. Bu da üniversiteyi bitirir bitirmez uçağa atlayıp tek 
başıma Kazakistan’a, oradan da Kırgızistan’a giderek oldu.

Dağcılıkla başlamışken, bugün 30 merkeze ulaşan, 1700 kişilik 
gönüllülerden oluşan arama kurtarma kurumuna dönüştünüz.  

Ama buna karşılık, birçok sıkıntılarla karşılaştık. 1999 
depremindeki çabalarımızdan hemen sonra, devletten yardım 
yerine engelleme gördük. Medyadaki bazı tiplerin karalama 
kampanyaları ile uğraştık. En gurur duyduğum şey Türk olmak 
iken, beni Türk olmamakla bile itham ettiler. En büyük yara 
aldığım şey de bu oldu.

Bu arada köken olarak nerelisiniz?

Büyük Babamın dedesi, Kaptan-ı Derya Ali Paşa. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Deniz Kuvvetleri Kumandanı 1800’lerde. 
2. Mahmut döneminde Sakız isyanını bastıran kumandan. 
İsyanı kontrol altına alıyor, ama isyancılar bir gece baskınıyla 
“ateş kayıkları” dedikleri bir şeyle Osmanlı Donanması’nın 
amiral gemisini yakmayı başarıyorlar. Bizim Büyükbabamız 
da gemisini kurtarmaya çalışırken yanarak şehit düşüyor. 
Soyadımız oradan geliyor. Mahruki; “ateşte yanmış” demek. 
Aile adımız “Mahrukizade” oluyor.
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İletişim: Fahrettin Işıl,  Rota Teknik A.Ş., Türkiye,  

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

Başarı sizin için neyi ifade ediyor? Hiç pes ettiniz mi ?

Burada bence en önemli konu, insanın kendini tanıması, 
kendi yeteneklerinin farkına varması… Ayrıca hepimizin bir iç 
dünyası, bir ruh dünyası, hayatla ilgili kendine göre algıları var. 
Beklentileri, yetenekleri, hedefleri var. Bireyin bunları, içten 
bir farkındalıkla, derin bir içe bakış ile anlamaya, kavramaya 
çalışması lazım. Bu çok önemli. İlk başarılması gereken, kişinin 
kendini tanımasıdır. Ardından da bununla, yetenekleriyle uyumlu 
hedefler koyarak, onun peşinden disiplinli, cesaretli, kararlı bir 
şekilde ulaşana kadar mücadele etmesi…

Benim yazdığım bir kişisel gelişim kitabı olan “Kendi Everestinize 
Tırmanın”, bundan bahsediyor. Ben hedefime ulaştım; başkaları 
da kendilerine uyumlu hedefler koysun ve ulaşsın diye yazdım.  
“Başarı ve mutluluğun zihin haritası – yol haritası” adını verdiğim, 
64 adımdan oluşan bir süreç bu. Üst başlığı ise; “Herkes Everest’e 
tırmanamayabilir ama, herkesin tırmanabileceği bir Everest’i 
vardır.” Burada başından sonuna kadar insanlara şunu anlatmaya 
çalıştım: Kendiniz olun. Kendinizi tanıyın. Çünkü yaşam, kendiniz 
üzerine bir deney. İnsanın dünyaya geldiği andan itibaren 
yapması gereken şey, kendisini keşfetmesi, kendisini tanıması, 
güçlü ve zayıf taraflarının farkına varması, yaşam içinde rekabet 
ederken avantajlı olduğu ve dezavantajlı olduğu alanları keşfedip, 
kendisine bunlarla uyumlu bir yol çizmesi ve hedefler koyması.

Herkese, kendisi gibi olması gerektiğini söylemeye çalışıyorum. 
Ama az gelişmiş ülkelerde sistem, gençlerin içindekileri ortaya 
çıkarmasını değil, bastırmasını sağlıyor. Aslında aileler de 
çocuklarını doğru yönlendirmiyor, çevrede sistem herkesi 
aynı formatta geliştirmeye uğraşıyor. Bir de anneler babalar, 
kendi gençliklerinde ulaşamadıkları hayallerini, çocuklarında 
gerçekleştirmek istiyor. “Ben doktor olamadım, kızım olacak!” .. 
Kızın niye doktor olsun canım, o neyi istiyorsa onu olsun! Önemli 
olan her bireyin, bahsettiğim gerçekler doğrultusunda, ne olmak 
istiyorsa keşfedip, bunu ortaya çıkartabilecek fırsatlara sahip 
olması.

Biraz da diğer uğraşılarınızdan bahsedelim. Hobileriniz, 
mesleğiniz haline gelmiş adeta. Dağcılık, dalgıçlık, mağaracılık, 
vs... Motosiklet turlarınız da çok ilginç.

Evet, eşimle Butan Krallığı’na motosikletle gittik, 41 yaşında. 
Orada evlenen ilk yabancı çift olduk. Düğün, gelinlik, damatlık, 
herşey Butan geleneklerine göre oldu…

Bundan sonraki hedefleriniz?

Motosikletle daha değişik yerlere seyahatler, mümkün olursa 
yelkenli bir tekneyle dünya turu, yeni kitaplar yazmak, AKUT’u 
çok daha iyi yerlere getirmek (Şu anda AKUT’ta 1600 – 1700 kişi 
var, haftada 3 – 4 operasyona çıkıyoruz.), aile hayatını geliştirmek, 
çocuk yapmak. 45 yaşına geldik artık...

Bu çok keyifli sohbet için teşekkür ediyoruz ve başarılarınızın 
devamını diliyoruz.

 “Okulda hareketli bir çocuktum. Öyle ki, ailem veli 

toplantılarından ağlayarak gelirdi..”
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Tüm hakları Bosch Rexroth A.Ş’ye ait olup izinsiz kullanılamaz ve 
yayınlanamaz.

Soruların cevaplarına internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz: www.boschrexroth.com.tr

Hergün birçok bilgiye maruz kalıyoruz. Bilgiye ulaşmak kolay olduğu kadar, doğru bilgiye ulaşmak eskisinden daha zor bir 
hale geldi. Peki siz bu bilgi çağında aşağıdaki soruların cevaplarını biliyor musunuz?

1. Türkiye’nin 2023 stratejik hedefleri nelerdir?

2. Türkiye’nin 2012 enerji tüketimi ne kadardır?

3. Türkiye’nin 2012 enerji üretimi ne kadardır?

4. Karbon ayak izi ne demektir?

5. 2012 yılında en çok ihracat yapan ülke hangisidir?

6. Türkiye 2012 ihracat rakamı kaçtır? Dünya sıralaması kaçtır?

7. Dünyanın en yüksek barajı hangisidir? Türkiye’nin en yüksek barajı hangisidir?

8. İstanbul’un simgeleri Boğaziçi Köprüsü ve Galata köprüsü kaç yılında inşa edilmiştir?

9. Türkiye’deki nüfusunun yüzde kaçı deprem riski altındadır?

10. Dünya üzerinde kaç tane ülke vardır? 

Bilip Bilmedikleriniz
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Keşfe çıkmak: 
Makine üreticileri yeni pazarlar keşfederken biz de bu konuda üreticileri 
dünya çapındaki servisimizle destekliyoruz. Müşterilerimiz ve projeleri 
için gerekli bilgi birikimini ve gerekli kaynakları birleştiriyoruz. Bölgedeki 
ilgili kişi olarak Bosch Rexroth, ilgili tüm uzmanları bir masa etrafında 
toplamakta ve işbirliğini koordine etmektedir. Dünyada ilgili fabrikalarında 
ihtiyaç duydukları çözümlerle birlikte müşterilerimizin bize ihtiyaç duyduğu 
yerdeyiz. Dünya çapındaki bu yerel varlığımız, global ortaklık olarak 
adlandırdığımız girişimin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bosch 
Rexroth her ölçekteki projeler için güvenilir bir ortaktır: İster orta ölçekli 
makine üreticisiyle geliştirme ortaklığı kurarak, ister uluslararası büyük bir 
proje için dünya çapındaki üretim ağımızı birleştirerek.



Artan üretkenlik, enerji verimliliği ve makine güvenliğine ancak güçlü ve yüksek kapasitesiye 
sahip bir iş ortağına sahip olarak ulaşabilirsiniz. Bosch Rexroth yıllar boyu kazandığı tecrübesi ve 
uygulama uzmanlığını sizin için birçok sektörde kullanır. Karşılaştığınız zorluklara farklı bir bakış 
açısı katar ve sahip olduğu kapsamlı tahrik teknolojleri ile ihtiyacınıza uygun size özel çözümler 
üretir. Simulasyon, danışmanlık ve servis olanaklarımız size mühendislik aşamasında zaman 
kazandırırken aynı zamanda uygulamanız için mükemmel bir hareket akışı yönetmenizi sağlar. 
Sonuç? Planlama aşamasından ilk kuruluma kadar tüm günlük operasyon boyunca daha karlı ve 
başarılı projelerdir. Siz de uygulamalarınız için nasıl yaratıcı çözümler bulduğumuzu keşfedin!

Zorlu uygulamalar, 
yaratıcı çözümler Harika

Bosch Rexroth A.Ş.
Tel: 0262 676 00 00  •  Faks: 0262 676 01 01
info@boschrexroth.com.tr  •  www.boschrexroth.com.tr


