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SOFT PLC - PC TABANLI OTOMASYON VE ENDÜSTRİYEL PC

E
ndüstrinin her ala-
nında bilgi şeffaflığı 
sağlama ve doğru 
yatırımları kolaylaş-
tırıcı hizmetler sun-
ma misyonu ile ha-
reket eden Alternatif 

Yayın Grubu olarak 14 Mayıs Çarşamba 
günü İstanbul Cevahir Otel’inde “Soft 
PLC, PC Tabanlı Otomasyon ve Endüst-
riyel PC”lerin imalat dünyasına getirdiği 
avantajları, sektörün önde gelen markala-
rının yöneticileri ile konuştuk. Genel Ya-
yın Yönetmenimiz Dr. Halefşan Sümen 
moderatörlüğünde gerçekleştirilen top-
lantıda hard PLC çözümlerine göre sun-
dukları avantajları, Türkiye’de beklendiği 
kadar hızlı yayılamamasının ana nedenle-
rini ve bunu aşmanın yollarını konuştuk. 

Halefşan Sümen: Ürünlerin maliyetleri 
içinde yaklaşık 20 yıldır malzeme ve iş-
çiliğin payı çok düşükken bilginin payı 
çok yüksek bir hale geldi. Bilginin iletişi-
mini kurmak; hem iyi satınalma kararları 
vermek, hem de iyi kullanmak adına çok 
önemli. Biz de çıkarmış olduğumuz dergi-
ler kapsamında her ay alt sektör toplantısı 
gerçekleştirip hem bu alana ilişkin bilgileri 
okurlarımıza sunuyor,  hem de sektörlerde 
yaşanan sorunları kamu otoritesine akta-
rıyoruz. Bu ay düzenlediğimiz Soft PLC, 
PC Tabanlı Otomasyon ve Endüstriyel PC 
toplantısında, bu sistemlerin PLC Tabanlı 
Otomasyon sistemlerine göre farlılıklarını 
ve daha kolay programlama yapılabilmesi, 
daha ucuz çözümler geliştirilebilmesi gibi 
avantajlarını kamuoyuna daha iyi açıklık 
getirerek anlatacağınıza inanıyorum.  Önce-
likle firmalarınızı tanıtmanızı, sunduğunuz 
çözümleri anlatmanızı ve bu konuya ilişkin 
görüşlerinizi anlatmanızı rica edeceğim. 

Beckhoff Otomasyon - Teknik Satış 
Mühendisi - Faruk Açmalı (FA): Firma-
mız 1980 yılında Almanya’nın Verl ken-
tinde  Hans Beckhoff tarafından kuruldu. 
1986 yılına kadar mikroişlemci tabanlı 
makine kontrolörü üreten bir firma olarak 
devam ettikten sonra aynı yıl bir müşte-

risinin talebi doğrultusunda PC Tabanlı 
Otomasyon fikri ortaya çıkmış. Üretilen 
makinenin üzerindeki verilerin kaydedil-
mesi talebi üzerine harddisk alanı ihtiyacı 
gündeme gelmiş.  Bu fikirden yola çıkan 
Hans Beckhoff ticari olarak katma değer 
sağlayacağından hareketle şirketi bu şe-

Sınırlar, PC tabanlı otomasyon 
ve Soft PLC ile aşılacak
Alternatif Yayın Grubu olarak düzenlediğimiz ST Dergileri Sektör Toplantılarının  
8.si “Soft PLC - PC Tabanlı Otomasyon ve Endüstriyel PC” organizasyonunda; data 
toplama, uzaktan erişim sağlayabilme, Ethernet teknolojisi sayesinde daha fazla 
verinin taşınabilmesi, daha kolay programlama ve condition monitoring  gibi büyük 
avantajları da beraberinde getiren bu sistemleri ve sektörde yaygınlaşması için 
yapılması gerekenleri sektörün önde gelen aktörleri ile masaya yatırdık. 
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kilde yapılandırmış. Türkiye’de Beckhoff 
Otomasyon olarak 2008 yılından itibaren 
faaliyet gösteriyoruz. İstanbul, Bursa ve 
İzmir’de ofislerimiz mevcut. Müşterile-
rimize sunduğumuz tüm otomasyon çö-
zümleri PC tabanlı. PLC uygulamaları 
ile birlikte hareket kontrolü uygulamaları 
ki bunlar PTP, NCI ve CNC uygulama-
ları olabilirler hepsi PC üzerinde koşan 
TwinCAT adını verdiğimiz yazılım ile 
programlanmakta ve koşturulmaktadır. 
CoDeSys tabanlı  bir yazılım olan Twin-
CAT,  altı dilde programlama imkanı 
sunmaktadır. Yapılacak uygulamanın 
tipine göre bir performans çıkarımı ya-
pıyoruz ve ona göre PC işlemcisi ve de-
polama alanı gibi sistem gereksinimlerini 
seçiyoruz.  Endüstriyel PC’nin sunduğu 
avantajlar sayesinde PLC programını ve 
hareket kontrol yazılımını, eğer panel tipi 
PC kullanılmışsa görselleştirme yazılı-
mını, üçüncü parti yazılımları, database 
programları ile veri depolama gibi uy-
gulamaları tek bir yapı içerisinde kullan-

ma imkânı sağlıyoruz. Bu tip bir çözüm 
hem fiyat avantajı sunuyor hem de alan 
tasarrufu sunuyor. Müşterimizin talepleri 
doğrultusunda en uygun PC konfigüras-
yonunu seçiyoruz. Beckhoff, fiziksel I/O, 
sürücü gibi  yapılarla haberleşebilmek 
için kendi geliştirdiği EtherCAT protoko-
lünü kullanıyor. Şu an bağımsız bir orga-
nizasyon olarak faaliyetine devam eden 
ve 2700’ün üzerinde üreticinin üye oldu-
ğu EtherCAT bize oldukça hızlı bir ha-
berleşme imkanı veriyor. EtherCAT üze-
rinden real-time haberleşme yapabiliyor, 
mikrosaniye’ler mertebesinde çevrim sü-
releri ortaya çıkarabiliyoruz. Bu da kritik 
hareket kontrol ya da prosesler için hassas 
veri tazelemesi sağlıyor.  Bu anlamda gi-
riş çıkışların ilgili lojik ile soft PLC içer-
sinde çok kısa çevrim sürelerinde kontrol 
edilebilme imkanı elde ediliyor.
I/O grubuna bakacak olursak, 400’den 
fazla çeşidi ile başlıca iki farklı yapımız 
söz konusu. İlki EtherCAT protokolü için 
olan, kendi aralarında E-bus ile haberle-

şen I/O’lar, bu yapı sayesinde I/O bazında 
real-time haberleşmeyi gerçekleştirebil-
mekteyiz. Bir diğeri ise farklı fieldbuslar 
için sunduğumuz I/O’lar ki bunlar kendi 
aralarında K-bus ile haberleşmekteler. 
Her iki ürün grubu için de ray monte IP20 
ve box tipi IP6x yüksek koruma sınıfı 
ürünlerimiz mevcut bulunmaktadır. 
PC Tabanlı bir otomasyon konfigürasyo-
nu çıkarttığımızda EtherCAT fielbus pro-
tokolü bizim asli önceliğimiz olmakta. 
Tesislerde ihtiyaç duyulan farklı cihaz-
lara farklı fieldbus protokolleri üzerinden 
master ve/veya slave ilişkisi ile erişme 
imkanına sahibiz.   2010 yılı itibariyle 
TwinCAT 3 yazılım platformunu ön pla-
na çıkarmaktayız. TwinCAT 3, Micro-
soft Visual Studio’ya bir eklenti olarak 
geliyor ve 61131-3  dillerine ilave olarak 
C++ yada Matlab gibi programların kod-
ları ile de yazılım yapılabilir bir yeteneğe 
sahiptir. Özellikle bilimsel otomasyon 
ve Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı uygu-
lamalarda Matlab ve C++ gibi diller ile 
yazılan programların fiziksel ortamlarla 
entegrasyonunda problemler yaşanmakta. 
TwinCAT 3 ile beraber, geliştirilmiş fark-
lı modellemeler ve transfer fonksiyonları 
kolaylıkla fiziksel I/O’lar ile ilişkilendiri-
lebilir ve böylece masaüstü proje olmak-
tan çıkıp gerçek hayatta uygulanabilir bir 
yapıya kavuşmaktadır. 

HS: Türkiye’de yeteri kadar ya da 
doğru sayıda Soft PLC, PC Tabanlı 
Otomasyon çözümü kullanılıyor mu? 
Yoksa tercihler çok rijit bir şekilde sa-
dece PLC tarafında mı yoğunlaşıyor? 
FA: Otomasyon dünyasına bakıldığın-
da donanım tabanlı PLC otomasyonu 
belirgin bir şekilde göze çarpıyor. Soft 
PLC’lere karşı sektörde hala bir önyargı 
da  mevcut. Bu önyargının aşılması ge-
rekiyor. Bu tip çözümleri sunan firmala-
rın yaptığı aktiviteler ile birlikte önyar-
gının da değişeceğini düşünüyorum zira 
temas ettiğimiz müşterilere PC Tabanlı 
Otomasyon’un avantajlarını sunduğumuz 
zaman bu önyargının kırıldığını görüyo-
ruz. Sadece algı değişimi değil, aslında 
sektörde PC kullanımına bir ihtiyaç da 
var. Bu da soft PLC sektörünün gelişimi 
için tetikleyici bir faktör. Günümüzde ar-
tık standart bir şekilde makineye belirli 
kodları verip, input output ile ilişkilen-
dirip, makinenin bir üretim yapması çok 
kabul edilebilir bir yapı değil. Bu maki-
neye aynı zamanda uzaktan erişim ile 
servis verebilmek, makinenin üretimi ile 
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ilgili raporlamalar yapabilmek, makineye 
üretim planı verebilmek gerekiyor. Arıza 
yapmaması için önleyici tedbirlerin alına-
rak genel işleyişin de  takip edilmesi ge-
rekiyor. Sorunsuz biçimde sürekli olarak 
çalışması ve üretime devam edebilmesi 
gerekiyor. Bunlar üst üste geldiğinde 
durum ister istemez sizi PC tabanlı Soft 
PLC çözümlerine itiyor. Çünkü mevcut 
PLC’ler ile bunları gerçekleştirmek için 
ilave donanımlar satın almanız gerekiyor. 
Bu durumda fiyat performans oranı orta-
ya çıkıyor. 
PC tabanlı soft PLC uygulamalarında kü-
çük maliyetlerle ekleyeceğiniz yazılımlar 
ile sayılan gereksinimleri gerçekleştiren 
bir ortama kavuşmuş oluyorsunuz. “In-
dustry 4.0” isimli bir kavram var ve ya-
kın gelecekte otomasyon anlamında çok 
farklı sistemlerin gündeme geleceğini dü-
şünüyoruz. Müşterinin, son kullanıcının, 
bakımcının, hizmet veren ve alanın, orada 
koşan sistemlerle ilgili anlık doğru bilgi-
ye ve sistem sürekliliğine ihtiyacı var. Bu 
ihtiyaçlar da tüm firmaları bizim gibi çö-
züm sunan partnerlere yaklaştırıyor. 

HS: Bu toplantının amaçlarından birisi 
de Soft PLC ve PC Tabanlı Otomasyon 
sistemlerine olan önyargıyı kırmak. 
Gerçek zamanlılıktan bir kuşku mu 
var ya da yeterince robust mudur bu 
sistemler? 
FA: Beckhoff çözümlerine baktığınızda 
real-time ile ilgili bir sorun yok. Fakat PC 
Tabanlı Otomasyon ile tanışmamış bir 
PLC kullanıcısıyla ilk defa temas ettiği-

mizde kendi ev bilgisayarında karşılaştı-
ğı sorunlar birinci dereceden parametre. 
Bir Endüstriyel PC ile evde kullanılan 
PC’nin mukayesesi söz konusu oluyor. 
Oysa bizim PC’lerimiz endüstrinin zor 
şartlarında yirmidört saat çalışacak şekil-
de geliştirilmiştir. Hali hazırda bu önyar-
gıya sahip olan kişilerin de tesislerinde de 
PC üzerine koşan programları var. Sadece 
bir adım atmak gerekiyor o da daha fazla 
temas ve bilgilendirmeden geçiyor. 

Beijer Elektronik- Satış Destek Mü-
hendisi- Fatih Tuncel (FT):  
Beijer, 2013 yılının ortalarında Türki-
ye Distribütörü olan Petek Teknoloji 
firmasını satın alarak ülkemize kendisi 
geldi. Petek Teknoloji uzun yıllar Fa-
tek PLC’lerin Türkiye distribütörlüğünü 
yapmıştı. Beijer Elektronik, kendisi gel-
diğinde Fatek PLC’nin distribütörlüğü 
de Beijer Elektronik firmasında kaldı. 
Beijer, tamamen panel üretiminde uz-
manlaşmış bir firma. 4” ile 21” arasında 
ekran seçeneği bulunmaktadır. Aynı gö-
rünümü değişik ekran boyutlarına kolay-
lıkla adapte edilebilmektedir. Paneller, 
sahip olduğu yüksek performanslı CPU 
ve LED teknolojisi sayesinde, çok geniş 
bir açıdan görülebilme ve temiz ve net bir 
ekran görüntüsü özelliğine sahiptir. Ko-
lay monte edilebilen kompakt yapıdadır. 
Uzun ömürlü ve dayanıklı bir donanıma 
sahiptir ve karşılaştığınız ihtiyaçlar için 
en gerçekçi çözümü sunmaktadır.
iX panellerin tasarım, fonksiyon ve bağ-
lantı üstünlükleri, program geliştirme sü-
resini azaltır ve yatırımın geri dönüşünü 
hızlandırmaktadır. iX panel uygulamala-
rı, aşina olduğunuz şerit menülü, yardım-
cı ve duruma hassas Windows ortamında 
oluşturulmaktadır. Vektör bazlı ölçeklen-
dirilebilir grafikler ve Windows medya 
objeleri, uygulamaları çok daha profes-
yonel kılmakta ve bu yüksek standartları 
uygulamaya yansıtmaktadır.
Etkili iX yazılımı fikirleri çok çabuk 
gerçekleştirmeyi sağlamaktadır. Önce-
den hazırlanmış formlar, uygulamaların 
standart görünümlü bir hale gelmesine 
yardımcı olmakta ve pek çok objeyi işa-
retleyip aynı anda ve tek tuşla değişik-
lik yapma imkanı sunmaktadır. Objeleri 
otomatik olarak sıralama ve ekran tara-
yıcı ile büyük projelerde etkili kullanım 
sunmaktadır.
iX HMI ile kullanıcıların yazılımdaki 
yeni imkanlarınızı keşfetmesine olanak 
sağlamaktadır.

.NET kompanentlerini de katarak ilave 
avantajlar kazanabilirsiniz. Bunun yanında 
C# script kullanarak kişiye özel fonksiyon-
lar oluşturulabilmektedir. iX 2.0 ile daha 
fazla üretim için yeni fonksiyonlar oluştu-
rup bakım maliyetleri düşürülebilmekte-
dir. Beijer Electronic Türkiye pazarına da 
A-B-C ve E sınıfı 4 panel tipi sunuyor.

TxA
Düşük maliyetli bir çözüm
TxA panaller, küçük ve orta ölçekli uy-
gulamalar için, HMI fonksiyonu yanında 
ekonomik çözüm sunar. Ekran ebatları 
4,3”; 7” ve 10.4” dir.

TxB
Yüksek performanslı operatör paneli
TxB serisi modeller, fazla bilgi gerekti-
ren ve büyük HMI uygulamalarına uygun 
yüksek performans sunar. Ekran ebadı; 
7”, 12.1” ve 15” dir.

TxC
Zorlu uygulamalar için HMI endüstri-
yel PC
Zorlu uygulamalar için endüstriyel PC 
TxC serisi, çok geniş bağlantı seçenekleri 
ve yüksek performans gerektiren büyük 
uygulamalar için panelleri, PC seviyesine 
çıkartan seridir. Ekran ebadı; 12.1” , 15”, 
21”  dir.

TxE
Ekonomik bir çözüm
TxE panaller, küçük ve orta ölçekli uy-

Beckhoff Otomasyon Teknik Satış 
Mühendisi Faruk Açmalı

Beijer Elektronik Satış Destek 
Mühendisi Fatih Tuncel
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gulamalar için, ekonomik olarak uygun 
çözümler sunabilecek bir seridir.  Ek-
ran ebatları 7” ve 10.4” dir. Ayrıca Be-
ijer daha çok soğuk ülkelerde denizcilik 
sektörüne panel üreten bir firma. -30 ile 
+70  derece arasında çalışan, atex ve ma-
rin sertifikalı outdoor panelleri var. Bunu 
daha çok petrokimya gibi ağır sanayi ala-
nına sokabileceğimizi düşünüyorum. 

iX T15BR ve iXT15BR-CAN diye ad-
landırılan bu panellerin diğer uygulama 
alanları;

 Zorlu, tehlikeli ortamlar
 Enerji tesisi ekipmanları
 Yüksek performans Marin uygulamaları
 Zorlu deniz ekipmanları 
 Zorlu su/atık su ekipmanları

Bu panellere teknik olarak baktığımızda ise;
 Yüksek parlaklıkta ekran seçeneği 

(1000 candela)
 Class 1 Div 2 tehlikeli bölge sertifikası
 Atex/IECExZone 2 sertifikaları
 Geniş çalışma ısısı aralığı (-30 C – 70 C)

A ve tipi panel+PLC şeklinde soft kont-
rol cihazlarımız mevcut. Soft panellerin 
avantajı içinde CoDeSys programının 
kurulu olması. PLC’yi CoDeSys ile prog-
ramlamaya gerek kalmadan soft panelde 
bunu direkt olarak panel üzerinden prog-
ramlayabiliyoruz.
Türkiye pazarında Soft PLC sistemle-
rine geçiş için artık zamanı diye düşü-
nüyorum. Çünkü makina imalatçıları 
yada prosesçiler; her zaman bildiklerini 
kullanmaktan yanalar. Biz her ne kadar 
kolaylıklarından bahsetsek de onlar te-
dirgin yaklaşıyor. Türkiye’deki fabrika-
ların önemli bir kısmı uzun yıllar önce 
kurulan otomasyon sistemleri ile devam 
ediyorlar. Ancak fabrika ortamında veri-
leri toplamak, tek bir bilgisayardan rapor 
alabilmek, ilgili kişilere ulaştırabilmek de 
önem arz etmeye başladı.  Böylece hem 
personelden tasarruf etmiş oluyor hem de 
bilgileri daha doğru elde edebiliyorlar. 
Türkiye pazarında büyük fabrika ve te-
sislerde bu geçişlerin daha hızlı olaca-
ğını düşünüyorum. En büyük muhtemel 
sıkıntı çalışanların o otomasyon sistemi-
ni kontrol edecek bir teknik kapasiteye 
sahip olmamaları olabilir. Hala kullanıcı 
eski PLC ve panel üzerinden devam et-
meye çalışıyor. Hala raporlar not alarak 
yapılıyor.
İşte daha fazla teknik donanıma sahip 
insanlar istihdam edildikçe bu teknoloji-

lere geçiş de o oranda artacaktır. Beijer 
Türkiye olarak bu kapsamda tanıtım ve 
müşterilere teknik destek adına bir forum 
sayfası oluşturduk; kullanıcı ile buradan 
çok iyi bir iletişim yakaladık. 

HS: İnsan niteliklerinde bir dönüşüm-
den bahsediyorsunuz. Bunu hızlan-
dırmak anlamında üniversitelerle bir 
temasınız olacak mı? 
FT:  Marmara Üniversitesi’nde ürünle-
rimizin eğitimleri verilmeye devam edi-
yor. Ayrıca Urfa Harran Üniversitesinde 
iX Developer 1 yıllık scada dersi olarak 
öğretilmektedir. Kendi eğitim geçmişime 
baktığımda bizim standart bir marka ile 
yetiştirildiğimizi görüyorum. Tek marka 
çatısı altında bir sektörel bölüm oluşturul-
muş. Oysa eğitimciler tarafından bunun 
temel altyapısı öğretilmeli, mantığı anla-
tılmalı ya da çeşitlendirilmeli.  Biz, eğer 
insanları daha kolay algılayabilecekleri 
şekilde yetiştirmeyi başarabilirsek, mar-
kanın A, B yada C olmasına gerek yoktur. 

Valen Bilişim - Satış Sorumlusu - Meh-
met Karaman (MK): Şirkette 6 aydır sa-
tış sorumlusu olarak çalışıyorum.  Daha 
net ve geleceğe dönük verileri size Engin 
bey aktaracaktır.

Valen Bilişim - Proje Yöneticisi -En-
gin Taşova (ET): Biz biraz Soft PLC ve 
PC Tabanlı Otomasyon dışında konular-
dan bahsedeceğiz. Size farklı gelebilir 
ama özünde Endüstriyel PC olduğu için 
toplantıya dahil olduk. 2009 yılında ku-

rulan genç bir firmayız. Endüstriyel PC 
barındıran tüm sektörler ve müşteriler 
bizim ana odak noktamızı oluşturuyor. 
Endüstriyel PC markası olarak Tayvanlı 
Nexcom ve Ibase firmalarının Türkiye 
distribütörlüğünü yapıyoruz. Aynı za-
manda Endüstriyel bilgisayarlar ile daha 
verimli çalışabilen işletim sistemi Win-
dows Embedded’ın da partneri olarak 
Türkiye’de ağırlıklı olarak akıllı trafik 
sistemleri, dijital signage ve mobil gü-
venlik konularına odaklı çalışan sistem 
entegratörleri veya bu konularda iş yapan 
müşterilere Endüstriyel PC sağlayıcısı 
olarak hizmet veriyoruz. Akıllı Trafik 
Sistemleri dendiğinde özünde Windows 
tabanlı çalışan bir yazılım uygulamasını 
barındıran ve dış sahada zorlu koşullarda 
geniş sıcaklık aralıklarında çalışabilen 
Endüstriyel PC yada HMI ürünleri bizim 
ana grubumuzu oluşturuyor. Akıllı Trafik 
Sistemleri dendiğinde yollarda gördü-
ğünüz EDS Sistemleri, KGS Sistemleri, 
otobanda gezerken plakanızı çeken Plaka 
Tanıma Sistemleri, bizim ürün gamımızı 
odakladığımız projelerin başlıcaları olu-
yor. Bunların dışında Mobil Güvenlik 
sektörümüzün odağı haline geldi. Halka 
açık tramvay, tren ve halk otobüsü gibi 
bir araç düşünün, buralardaki mobil gü-
venliğin IP kameralar ile sağlanabileceği 
sistemlerden bahsediyorum. Kameraların 
görüntülerinin 7 /24 kesintisiz kaydedi-
lebilmesi,  merkezden izlenebilmesi ve 
yağmur çamur demeden zor koşullarda 
çalışabilmesi gerekiyor.  

HS: Sizin ürünleriniz belli probleme 
yönelik geliştirilmiş hazır çözümler 
halinde ortaya çıkıyor. Peki firmalar 
ürünleri ham olarak alıp kendi özel 
problemleri için de kullanamazlar mı? 
ET: Fabrikaları kastediyorsanız oda-
ğımızda çok az bir yeri kapsıyor. HMI 
denilen Panel PC ürünlerimizi konumla-
yabiliyoruz. Orada Soft PLC olarak kul-
landıkları yazılım çözümlerini bizim bil-
gisayarlarımızın üzerinde çalıştırıyorlar. 

HS: Çözümü siz mi geliştirdiniz yoksa 
Tayvan’dan mı geldi? 
ET: Yazılım çözümlerini üreten firmalar 
var. Biz o firmalar ile ortak proje geliş-
tiriyoruz. E5’te VMS (Değişken Mesaj 
Sistemleri) nin LED ekranlarında gördü-
ğünüz “köprü yoğunluğu, yağış  vs.” bil-
gilerin ulaşması ve anlık değişmesi için 
arkasında bir Endüstriyel PC çalışır. Bu 
bilgisayar -40 C ila +80 C gibi geniş çalış-

Valen Bilişim - Proje Yöneticisi
Engin Taşova
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ma sıcaklıklarına sahiptir. Statik bir saha 
uygulamasında çalıştırabileceğiniz gibi 
hareketli mobil araçlarda da yapabilirsi-
niz. Deniz şartlarında hava sıcaklıkların-
dan daha ziyade tuz ve nem oranlarından 
etkilenme söz konusudur. Bu kapsamda 
bizim IP44, IP54, IP65, IP66’ya kadar 
farklı cihazlarımız mevcuttur. 
Bizim faaliyetlerimizde yaşanan en bü-
yük sorun ise toplama tabir edilen bil-
gisayarlardan endüstriyel  PC’lere geçiş 
noktasında yaşanıyor. Bu ürünler elbette 
başlangıç aşamasında yüzde 30-40 daha 
pahalı ancak endüstriyel PC’lerin daha 
geniş çalışma sıcaklıkları, robust yapısı, 
7/24 çalışabilmesi gibi avantajlarını an-
latmaya çalışıyoruz ve yavaş yavaş bu 
sıkıntıları aşıyoruz.  

Noya Bilgisayar- İş Geliştirme Sorum-
lusu - Rıdvan Günay (RG): 
Noya Bilgisayar’da iş geliştirme sorum-
lusu olarak çalışıyorum. Öncelikle diler-
seniz Noya Bilgisayar hakkında bilgi ver-
mek isterim. 1994 yılında kurulan Noya 
Bilgisayar 2002 yılına kadar daha ziyade 
bilgisayar sağlayıcısı ve teknik servis ola-
rak faaliyet gösterdikten sonra 2002 yılın-
dan itibaren yeni teknolojilere odaklan-
maya karar vermiştir. Bu doğrultuda 2004 
yılında ilk patentli dokunmatik bilgisayar 
üretimini gerçekleştirmiş ve Türkiye’de 
bu noktadan sonra tabiri caizse belirleyici 
olmuştur. Kiosk, dokunmatik panel ve PC 
üretimi dışında ayrıca 2007 yılından gü-
nümüze dokunmatik ekranı icat eden Elo 
Touch Systems’in Türkiye’de tek distri-
bütörüyüz . Elo dışında Tayvan merkezli 
Advantech, Getac ve Aplex gibi markala-
rın da Türkiye’de dağıtıcılığını yapmak-
tayız. Son olarak önümüzdeki yıllarda ge-
rek kendi patentli ürünlerimizle gerekse 
distribütörlüğünü yaptığımız markaların 
ürünleri ile sektörde varlığımızı büyü-
yerek devam ettireceğimize inancımızın 
tam olduğunu söylemek istiyorum.

HS: İmalatçı hangi müşterileriniz var? 
RG: İmalat sektörü son zamanlarda ge-
rek gıda gerekse de otomasyon ve metal 
bazında üzerinde fokuslandığımız ve 
geliştireceğimiz çözümlerle büyük fayda 
sağlayacağını düşünüyorum. Bu anlamda 
çözümlerimizin fayda-maliyet ekseninde 
değerlendirildiğinde sektör için büyük 
kazanç olacağını düşünüyorum. Birkaç 
örnek verecek olursam gıda sektöründe 
Namet Gıda, Pamir Gıda, metal sektörün-
den ise Vorne İleri Kalıpçılık ve Atasan 

Metal’i söyleyebiliriz. Örnekleri artırmak 
mümkün.

ESA Elektronik Türkiye -Ülke Satış 
Müdürü -Tamer Yiğit (TY): 1975 yılın-
da İtalya’da kurulmuş olan firma 90’lara 
kadar özel tasarım elektronik makine 
görüntüleme ve kontrol ekipmanı imal 
etmiş, 1985 yılında dokunmatik ve tuşlu 
dokunmatik paneller yapmaya başlamış. 
Dünyada 7 ülkede kendi ofisi ile bulunu-
yor. Yaklaşık 80 ülkede distribütörlerimiz 
mevcut. 2010 yılına kadar distribütörlük-
ler ile Türkiye’de faaliyetlerini sürdürür-
ken 2010 yılından itibaren ülkemize olan 

güveninin de bir sonucu olarak kendi ofi-
sini İstanbul Şerifali’de faaliyete geçirdi. 
ESA’nın asıl odaklandığı alan operatör 
panelleri ve endüstriyel bilgisayar alanla-
rıydı. Son 3 aydan beri Soft PLC’yi ba-
rındıran, I/O’ları da içeren yeni Esaware 
isimli bir ürün piyasaya sunduk. 1985’ten 
beri operatör imalatı yapan şirket kendi 
PLC’si olmadığı için PLC markalarına 
uygun üniversal HMI’lar yapmak duru-
mundaydı. Yaklaşık 3 aydan beri de ken-
di PLC ürünlerimizi de piyasaya vermeye 
başladık. 
HMI ürünlerinde şu an iki grup sunuyo-
ruz; birisi metal diğeri plastik kasalı. Me-
tal kasalı ürünlerde  IP66, ATEX ve ma-
rine yani denizcilik sertifikasını standart 
olarak sunuyoruz. Inox serilerimiz IP69K 
özelliğini sunuyor. Ön paneller böylece 
80 C sıcaklıkta 80 bar basınçtaki suya 
dayanıklılık imkanı sağlıyor. VNC isimli 
bir üniversal yazılım var. Dokunmatik pa-
nelin yanındayken ne  yapabiliyorsa cep 
telefonundan da bu sağlanabiliyor. Böy-
lece ESA kullanıcıları, uzaktan erişimi 
ücretsiz bir şekilde sağlayarak, cihazla-
rını sistemlerini, makine başına gitmeden 
de izleyip kontrol edebiliyorlar. 
HMI’da rekabet oldukça fazla olduğun-
dan  ESA da Çin’de bir fabrika satın ala-
rak İtalya’daki fabrika standartlarını ora-
ya uygulayıp üretime geçti. Bu fabrikada 
sadece ekonomik seri olan 3,5” ve 7” 
operatör panelleri üretiyoruz. Türkiye’de 
ciromuzun  yüzde 50’den fazlasını En-
düstriyel PC’lerden sağlıyoruz. ESA 
olarak Türkiye’deki yoğun rekabet nede-
niyle fiyat noktasında tam ortada durmayı 
tercih ediyoruz. 
Bizim ürünlerimiz imalattan tek tek test 
edilmeden müşterilerimize teslim edil-
mez. Bu testlerin başında +50 C’de 8 
saat süren bir sıcaklık testi gelir. Yanısı-
ra ürünler 20 saat süren farklı testlerden 
geçirilir. Her test yapılan bilgisayar ıslak 
imzalı test formu ile müşteriye sunulur. 
Türkiye’de ESA ürünleri nasıl kabul gör-
düğünü anlatmam gerekirse; Bursa’da 
otomotiv sektöründeki bazı fabrikalarda 
makina üzerinde gelen bazı başka marka 
ürünlerle ilgili sıkıntılar yaşanıyordu. Ör-
neğin 1 adet / dk. araç üreten bir firmanın 
durmaya kesinlikle tahammülü yoktu. 
Tofaş bu konuda önemli bir referans kul-
lanıcımız olmuştur. Özellikle  boyahane-
de kullanılan başka markalı ürünler için 
fayda/maliyet değerlendirmesi ile daha 
iyi bir alternatif olabileceğimiz düşünce-
si ile, ürünlerimizi denemelerini istedik. 

Noya Bilgisayar İş Geliştirme 
Sorumlusu Rıdvan Günay

ESA Elektronik Türkiye Ülke Satış 
Müdürü Tamer Yiğit
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Testten geçince bizim yolumuz da açıl-
mış oldu. Boyahanenin yanısıra, ayrıca 
üretim ve montaj sırasında “hatasızlaştır-
ma” ismi verilen projesi kapsamında yine 
ESA ürünlerini tercih ettiler. 
Bunun dışında kendimizi sektöre tanıta-
bileceğimiz başka projeler arayışı içine 
girdik. Hayat Grubu’nun Kastamonu En-
tegre fabrikalarında bir çalışmamız oldu. 
Sunta tesisi toz ve sıcaklık, kimyasalların 
yoğun bulunduğu bir ortamdı. Çalışan 
sistemlerin bilgisayarlarında yaşanan 
problemleri öğrenince ürünümüzü test et-
melerini istedik. Burada da testten geçtik. 
Şu an Hayat Grubu’nun 6 farklı lokasyon-
da ESA’nın ürünleri doğrudan kullanılır 
hale geldi. Unutmadan söylemeliyim ki 
pazara sadece hardware olarak Endüstri-
yel PC’leri sunuyoruz.  

HS: Esaware platformunu da anlatır 
mısınız bize? 
TY: HMI’larda ekonomik seri Smart-
Click ve IT serileri, Endüstriyel PC’lerde 
ise XS Panel PC ve XB Box PC serilerine 
sahipiz. ESA, diğer ürün gruplarını kal-
dırmadan yeni Esaware platformu altında 
ürünleri birleştirdi. Renklerimiz griden 
siyaha döndü ve İtalyan şıklığı geldi. Tef-
lon kaplı ürünlerle antibakteriyellik özel-
liği doğrudan sunulmaya başlandı. Esa-
ware aynı kasa üzerinde hem HMI hem 
de PLC’yi birarada sunuyor.  Şu anda 
dahili Soft PLC ‘yi de sağlamış oluyo-
ruz. HMI grubumuzda ürünler 3 bölüme 
ayrılıyor;  Standart HMI, HMI+Soft PLC 
ve HMI+Soft PLC+ I/O ürünleri. Esawa-
re HMI ürünlerde EtherCAT’de sunulan 
haberleşme protokollerinden biri olacak.
Şu an 4 inçlik bir grupta 4 tane I/O  kartı 
takarken, 15 inçlik ekranda 16 kart takı-
labilecek. Esaware HMI grubu ile maki-
na imalatçılarını hedefliyoruz. Makina 
sektöründe hep donanımsal olarak PLC 
beklentisi varken müşterilerimiz HMI’ya 
ve PLC’ye dokunacaklar ancak I/O’lara 
pano kapağının arkasından ulaşabilecek-
ler.  Ürünü Türkiye’ye yeni getirmemize 
rağmen 3 müşterimizden sipariş aldık 
bile. Panel PC tarafında ise, EW2 serisi 
ile ekran çözünürlükleri ve renkler artma-
sına, yeni nesil işlemciler rağmen fiyatlar 
aşağıya düşmeye başladı. 
Pazarda çok küçük bilgisayarlar bekleni-
yordu. XB serisi ürünler A4 sayfası bü-
yüklüğünde idi. Ancak EW410 ile yeni 
seride  bir hesap makinası büyüklüğünde 
ürünler sunabilir hale geldik. Bunların 
makina otomasyonunda kullanılmasını 

öneriyoruz. En ekonomik serilerimizde 
bile şu an cep telefonundan erişim tekno-
lojilerini sunabiliyoruz.
Esaware, CREW isminde yeni bir plat-
form ile programlanacak. Esaware için-
deki Crew adlı platform tamamen uzak-
tan erişimi de kendi içerisine aldı. 
Mesela ofisinizde projenizi hazırladınız 
diyelim, ESA’nın sağlamış olduğu bir 
server’da özellikle VPN güvenilirliği sa-
yesinde, yazmış olduğunuz projeyi sakla-
yabileceksiniz. 
Programınızı PLC, HMI üzerinde yazıp 
müşteriye yolladığınızı düşünelim, bura-
da bir modifikasyon gerekirse, ofisinizde 
olmasanız bile müşteri herhangi bir yer-
den önce ESA’nın server’ına ulaşarak 
projenin üzerinde gerekli modifikasyonu 

yaparak Ethernet vasıtasıyla problemi 
çözmüş olacak. Crew yazılımı üniversal 
CoDeSys ile hazırlanıyor. Yakın zaman 
içinde bu ürünün satışına başladığımız-
da, ürünle birlikte eğitimlerini de vererek 
sektörü bilinçlendirmeyi hedefliyoruz.  

HS: Otomasyon dünyası ile buluştu-
ğum 1994 yılında aslında bu alanda-
ki bilgi birikimi de çok düşüktü. O 
dönemde Türkiye’nin ilk otomasyon 
firmalarından birisi olan Emikon ve 
yöneticisi Valentin bey ile tanıştım. 
Emikon 20 yıllık süreçte Türk imalat 
sanayisine çok önemli katkılarda bu-
lundu. Aynı zamanda sosyal sorumlu-
luk programı çerçevesinde PLC’lerin 
nasıl programlanmaları gerektiği ko-
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nusunda da bilgi paylaşımları yaptı..
Emikon Otomasyon - Genel Müdürü- 
Valentin Denisenko (VD): Çok teşek-
kürler. Bu 20 yıllık önemli süreçte çok 
büyük krizler atlattık ama yalnızca  oto-
masyon projeleri yapan  bir firma olarak 
hizmet vermeye devam ettik. Önceleri 
makina sektörü uygulamaları ile başla-
mıştık. O zamanlar PLC, Türkiye’de çok 
tanınan bir ürün değildi. Bilinmeyenleri 
çok  olduğundan insanlar tedirginlik ile 
yaklaşıyordu. Otomasyondaki gelişim 
ile birlikte PLC’ler de birkaç  jeneras-
yon geçirdi  . Artık PLC’ler de önemini 
yitirmeye başladı ve işin içine PAC’ler 
girmeye çalışıyor. Emikon,  bünyesinde 
iki şirket barındırıyor; biri  endüstriyel 
otomasyon projeleri yapan  sistem en-
tegratörü konumunda  hizmet veriyor. 
Bu kapsamda proje tasarımından başla-
yıp otomasyon panoları programlama, 
saha enstelasyonu ve devreye alma dahil 
anahtar  teslimi işler  yapılmaktadır. Di-
ğeri ise yurtdışı temsilciliklerimiz vası-
tasıyla  ithal etmiş olduğu ürünlerin satış 
pazarlama  ve uygulamalarını yapıyor 
Bu anlamda özellikle Endüstriyel field-
bus network konusunda odaklandığımızı 
söyleyebilirim.  Örneğin İsveç markası 
HMS’in (Anybus olarak ta bilinir)   belli 
başlı Endüstriyel Fieldbus’lar arası data 
aktarımını sağlayan Gateway ürünlerini 
sektörümüze sunuyoruz.  Toplantı ko-
numuzla ilgili ise IBHsoftec firmasının 
ürünlerini Türkiye’ye getiriyoruz. Daha 
çok Siemens tabanlı ürünler için “S5 for 
Windows” ve “S7 for Windows” olmak 
üzere iki farklı PLC programlama  yazı-
lımı  var. Firma, bu iki üründeki başarı-
dan sonra bunu PLC haline getirmek için 
çaba sarf ederek hem S5 tabanlı hem de 
S7 tabanlı bir Soft PLC üretti.  Çözüm, 
Siemens PLC’yi programlayabilen fir-
malar için bir avantaj teşkil ediyor. En-
düstriyel ortamlarda hem izleme hem de 
kontrol yapmak isteniyorsa bunu tek bir 
PC’de birleştirme olanağı sağlıyor. Veri 
transferi de çok hızlı biçimde kendi arala-
rında sağlanıyor. Dışarıda iki ayrı PC şek-
linde olabileceği gibi aynı PC içerisinde 
hem izleme hem de PLC olabiliyor. Biz 
lisans satıyoruz ancak Türkiyede’ki kul-
lanıcılar genelde  yazılım için para öde-
mek istemiyorlar. O nedenle Türkiye’de 
Soft PLC’leri yerleştirmek çok kolay de-
ğil. Bir de sadece bizim ülkemizde değil 
tüm dünyada fiziksel donanım PLC’ye 
daha bir alışmışlık ve güvenirlik söz ko-
nusu. İnsanların bu alışkanlıklarını de-

ğiştirmelerini istemek de zorlandığımız 
konuların başında geliyor. Soft PLC’lerin 
Türkiye’de oturması için biraz daha za-
mana ihtiyaç var diye düşünüyorum. 

HS: Sistem entegrasyonu konusunda 
müşterileriniz ile görüşürken, bilgisa-
yar destekli Soft PLC çözümü sunma  
gayreti güdüyor musunuz? 
VD: Elbette ama önyargıyı kırmak ger-
çekten kolay olmuyor. Bu iş bir süreç 
meselesi ve yıllar içerisinde oturacak. As-
lında, data toplama, uzaktan erişim sağla-
yabilme, Ethernet teknolojisinin gelişme-
si ve son zamanlarda Endüstriyel PC ve 
diğer endüstriyel ürünler arasında yaygın-
laşması, çok daha fazla verinin taşınabil-
mesi gibi büyük avantajları da beraberin-
de getiriyor. Bana göre önümüzdeki tek 
sıkıntı; fiyatı makul ve sağlıklı çalışacak 
yani endüstriyel ortamdaki enterferans 
ve gürültülerden etkilenmeyecek PClerin 
yapılması. Bu koşul sağlandığında  Soft 
PLC’lerin önü açılacaktır.  Kullanıcılar, 
Standart bir PC için 100 dolarlık bedel 
ödeyecekken Endüstriyel PC için ekra-
nına bağlı olarak 700 Euro’dan başlayan 
bedeller ödemek istemiyorlar.

HS: Normal bir PLC çalıştırırken çok 
düşük nitelikli bir eleman istihdam et-
meniz yeterli oluyor. Ancak bunu PC 
tabanlı halde Soft PLC yaptığınızda 
eleman yatırımını gerektirecek olma-
sı şimdilik Soft PLC’leri frenleyen bir 
unsur olarak göze çarpıyor. 
VD: Soft PLC dil bakımından CoDeSys’in 

imkanları ile geliştirildiği taktirde bir uni-
formty sağlayacaktır. Herkes sadece Co-
DeSys öğrenerek Soft PLC programlaya-
bilecektir. Boylelikle bu sorun da kısman 
aşılacaktır. Siemens, Avrupa pazarının çok 
büyük bir kısmını domine ettiği için bizim 
temsilciliğini yaptığımız firma programla-
mayı Siemens yazılımı ile çözmüş . Bu du-
rum sayesinde ek bir yatırım gerekmemek-
te Siemens PLC programlamayı bilenler 
bu ürünü kolaylıkla kullanabilmektedirler.  
Şimdiki durumda  kim piyasayı domine 
ediyorsa o kendi kurallarını koyduğu için 
dil konusunda bir birlik sağlanamıyor.

HS: Faruk bey siz konuşmanızda ima-
lat ortamında bilgisayar kullanmanın 
sadece kontrol fonksiyonunu değil be-
raberinde imalattan veri toplama vb. 
gibi başka fonksiyonları da getirecek 
bir araç olarak gördüğünüzü ifade etti-
niz. Diğer yandan, imalat ve yönetimin 
entegrasyonu önce imalat düzeyinde 
olmalı ve bunu entegre edecek araç da 
bilgisayar. Bilgisayarda tek bir kontrol 
yazılımını çalıştırmak mı yoksa virtual 
machine uygulamaları ile en azından 
2 adet kontrol fonksiyonunu tek bir 
bilgisayara toplamak mı? Çünkü bu, 
donanım verimliliği ve entegrasyonu 
sağlayacak, sizin yaklaşımınızda  farklı 
bilgisayarlar arası haberleşmeleri de 
adresleyen çözümler var. Bu açıdan 
bakıldığında, görünür gelecekte Beck-
hoff; otomasyon kontrol, imalat yöne-
timi konularını nasıl görüyor? 
FA: TwinCAT 3 yazılımı ile beraber çok 
çekirdekli işlemci dünyasına farklı bir 
bakış getiriyoruz.  Böylece birden fazla 
çekirdeğe sahip CPU’lara görevler atama 
imkanına kavuştuk. Bir makine ya da te-
sisin PLC fonksiyonlarını çekirdeğin bir 
tanesine atayabiliriz. Windows işletim 
sistemini diğer bir çekirdeğe;  Motion 
gibi programları da başka bir çekirdeğe 
atayabiliriz. Bunun dışında düşünülmesi 
gereken Safety entegrasyonu var. Bir En-
düstriyel PC içerisine onaylanmış safety 
entegrasyonu sunabiliyoruz. TwinCAT 
içerisinde TwinSAFE adını verdğimiz bir 
bölüm var. TwinSAFE ile makine ya da 
tesisin ihtiyaç duyduğu güvenlik fonksi-
yonlarını gerçekleyebiliyoruz ve Ether-
CAT üzerinden Safety giriş çıkışları ile 
entegrasyonu sağlayabiliyoruz. Örneğin, 
“acil stop” butonuna basıldığında buto-
nun bilgisine göre gerçeklenmesi  gere-
ken güvenli çalışma yada güvenli durma 
fonksiyonlarını yerine getireceğini garan-

Emikon Otomasyon Genel Müdürü 
Valentin Denisenko
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ti edebilir bir sistem sunuyoruz. Bu, PC 
tabanlı otomasyona güvenle ilgili en be-
lirgin verebileceğimiz örnek olarak düşü-
nülebilir. Bir tesiste en vazgeçilmez olan 
şey güvenlik. Tehlikeli  bir durum oldu-
ğunda onun elimine edilmesi için tedbir 
alınabilmesi gerekiyor. Türkiye’nin de 
Avrupa ile uyum sürecinde kabul ettiği 
ISO 13849-1 standardı var. Buna göre bir 
risk analizi yaparak performans seviyesi 
ortaya çıkartmak gerekiyor. Biz I/O kart-
larımızla Endüstriyel PC ile SIL3 seviye-
sine sahip kontrol sağlayabiliyoruz.  
Ayrıca diğer taraftan farklı görevlerin 
atanması gündeme geliyor. PC’de sade-
ce TwinCAT PLC, Motion yada Safety’i 
çalışmak zorunda değil, üst seviye üretim 
planlama ya da satın alma süreçlerinin 
yönetildiği yapılar da olabilir. Bu enteg-
rasyonu da tek bir PC içerisinde gerçek-
leyebiliriz. Bunlar farklı master/slave’ler 
ile farklı noktalardaki cihazlar ile haber-
leşme imkanı sunabilirler. 
XTS “eXtanded Transfer System” ismini 
verdiğimiz yeni sistemimiz var. Bir line-
er motor ile servo motor arasında çözüm 
olarak adlandırabileceğimiz sistem olarak 
düşünün. Buna ilave olarak delta robot 
ile lojistik otomasyonunun simülasyonu 
Hannover Fuarı’ndaki uygulamada yapıl-
dı. Belirli parçalar XTS üzerinden belirli 
pozisyonlara getiriliyor, delta robot par-
çayı alıyor ve ilgili lokasyona yerleştiri-

yor.  Uygulamada Google Glass gözlüğü 
kullanılarak bizim otomasyon sistemi-
mizde farklı bir bakış elde edilmiş. Ça-
lışmasına gelecek olursak; makinenın 
bir karekodlu etiketi var, onu Google 
Glass’ın  kamerası ile görüntülediğinizde 
internet üzerinden bir Web Based Scada 
sayfasına erişiyorsunuz, daha önceden 
atadığınız; üretim rakamları, makinenin 
genel durumu, enerji tüketimleri vb. gibi 
ilgili sayfaları sizin gözünüze getiriyor. 

HS: Bu tamamlanmış bir çözüm mü?
FA: Elbette, Hannover Fuarı’nda sergile-
dik. Bu uygulama biraz da hayal gücü ile 
endüstride farklı teknolojileri görebilece-
ğimizin de sinyali oldu. Bugünün klasik 
otomasyon yöntemleri ile kendimizi sı-
nırlandırmış oluyoruz. Sınırları aşmak, 
PC tabanlı otomasyon, Soft PLC ve diğer 
uygulamalar ile mümkün olacak. 

TY: İnsanlara endüstriyel bilgisayardan 
beklentilerini sorduğumuzda; 7/24 çalış-
sın, sıcaklığa, titreşime neme dayansın, 
yani özetle gözü arkada kalmasın istiyor. 
Bundan 6 ay önce karşılaştığım 2 projede 
kullanılacak ürünler istedikleri tüm özel-
likleri sahada sağlamasına rağmen müş-
teriler sadece fiyatlar nedeniyle Desktop 
PC’lere geçtiler. Bugün dış hava sıcaklığı 
Ağustos ayında 40 C ise içeride 40 C’nin 
üzerine çıkmış demektir. Mühendislik gru-

bu bir bilgisayar kuracağını satın alma gru-
buna ilettiğinde onlar sadece fiyat odaklı 
hareket ettikleri vakit gerçekten endüstri-
yel şartlarda çalışacak ürünü temin eden 
firmalar ürünlerini satamıyorlar.  Problem 
yaşadıktan sonra bize geliyorlar ama işin 
bir bölümünü kaybetmiş oluyoruz.

HS: Kaliteli ürün kullanımına nasıl ba-
kıyorsunuz? 
FT: Kendime şahsımın kullanabileceği 
bir ürün alıyorsam kaliteyi tercih ediyo-
rum ve parama kıyabiliyorum. Oysa fab-
rikada üretim için fabrikanın kullanacağı 
makinenin ucuza mal olması isteniyor. Bu 
da zaman zaman kaliteli mal kullanımını 
törpülüyor. İşte bu zihniyeti yok edebilir-
sek, fabrikadaki yetkili kişiler iyi malze-
me kullanmak ister, bu da makine üreti-
cisini iyi malzeme kullanmaya zorlar. 
Fabrikamın para kazanmasını sağlayan 
makinam günlük hayattaki arabamdan 
daha değerli olmalı. Bu bilinci oturtabi-
lirsek sorun da ortadan kalkmış olur. 

HS: Endüstriyel satınalmada ödediği-
niz bedel, bir elektrik motorunu örnek 
verecek olursak, yaşamı boyunca oluş-
turacağı maliyetin yüzde 5’i kadardır. 
Kötü bir motor seçerseniz onun yüzde 
95’ini çektiği ama faydalı işe dönüştü-
remediği elektrik enerjisine ödersiniz. 
Toplam life cycle cost kısmı. Bir de 
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denklemin üstünde toplam kullanıcı 
faydası var.  Ömrü boyunca ne fayda 
sağladığına bakmak gerek. 

Rıdvan bey sizin ürünleriniz Tayvan 
’dan mı geliyor? 
RG: Evet, Tayvan dokunmatik ekran sek-
töründe öncü ülkelerden. Yurt dışından 
gelen ürünlerimizin büyük çoğunluğu 
Tayvan’dan gelmektedir. 

Lojistik konusuyla ilginiz nedir, iç lo-
jistikle mi ilgileniyorsunuz? 
RG: Üretim-otomasyon sektörünün dı-
şında çözüm geliştereceğimize inandığı-
mız ve üzerine ciddi mesai harcadığımız 
sektörlerden biri de lojistik sektörüdür.
Ürün gamımızda sektörün bir çok eksikli-
ğine ciddi çözüm geliştirecek tablet, araç 
içi PC ve el terminalleri bulunmaktadır. 
Bu anlamda Türkiye’de lojistik sektörü-
nün sunacağımız çözümlere kulak vere-
ceğine inanıyorum. Bu arada bir uygu-
lama örneği de vermek isterim. Vnomix 
adında lojistik üzerine yazılımlar sağla-
yan bir ABD şirketi distribütörlüğünü 
yaptığımız Advantech ile işbirliği oluştu-
rarak bir ABD lojistik şirketinin nakliye 
kamyonlarına çözüm geliştirmişlerdir. 
Sürücünün araç kullanma paternini çıka-
ran bu yazılım, paternin dışına çıktığında 
uyarı sistemini çalıştırıyor. Ayrıca da şo-
förlerin ara verme zamanları, performans 
grafikleri ve uydu takip sistemi ile en ide-
al güzergahın belirlenmesi gibi faydalar 
sağlanmıştır. Rakamsal olarak da %7’nin 
üzerinde yakıt tasarrufu yanında, sürücü-
yü daha güvenli ve aracın daha etkin kul-

lanılmasına olanak sağlar. Türkiye’de bu 
sistemi yaygınlaştırmaya çalışacağız. 

HS.Beijer’in ürünlerindeki yüksek fi-
yatlar satışta bir sorun yaratıyor mu? 
FT:  Beijer ülke bazlı üretimler de ya-
pıyor. Örneğin Türkiye için ekonomik 
seri olan E serisi panel üretimi yaptı. Bu 
seride metal kasa kullanılmadan, asitle-
re ve saldırgan kimyasallara karşı ekran 
dayanımı düşük olacak şekilde ve marine 
sertifikasız olacak şekilde tasarım yapıl-
dı. Böylece kaliteden taviz vermeden, 
kullanılmayan özellikler için fazla para 
ödenmesine mani olduk ve operatör pa-
nellerini 300 euro’ya kadar getirebildik. 
Talebin çok artması bize bu konu mem-
nuniyet kazandırdı ve daha çok müşteri 
kitlesine ulaşma adına bize referans oldu.

ESA’nın Ar-Ge’si nasıl? 
TY: Hem donanım hem de yazılım tara-
fında Ar-Ge gerçekleştiriyor. İtalya’daki 
fabrikada yaklaşık 80 Ar-Ge mühendisi 
tamamen donanım üzerine yoğunlaşır-
ken, Hindistan’daki yerleşkenin ismi 
ESA Software olup tamamen yazılım 
üzerine çalışılıyor. Orada geliştirilen ya-
zılımlar, donanım ile uyumlu hale getiri-
lerek piyasaya sunuluyor. 
Ar-Ge ekibi dışında İtalya’da call center 
formatında çalışan 20 kişilik uzman bir 
teknik destek ekibine de sahibiz. Telefon, 
Skype yada e-mail vasıtasıyla kendilerine 
ulaşılabiliyor. Tabi ki Türkiye, Hindistan, 
Çin, Almanya, İspanya ve İtalya’daki 
fabrikalarda yerel teknik destek ekipleri-
miz de mevcut. 

HS: Bizim  ülke olarak katma değeri-
miz imalatta değil de mühendislik hiz-
metlerinde sanırım.
VD: Evet, endüstriyel otomasyon sek-
töründe yerli cihaz üretme konusunda 
sıkıntımız var ama proje üretme bakımın-
dan iyi bir potansiyele sahibiz. 

HS: Faruk Bey, Soft PLC’yi benimsetmek-
te zorlanırken siz Soft Motion Controller’e 
kadar uzanmışsınız. Bunu yayıgınlaştır-
mak daha da zor olmuyor mu? 
FA: Benim kanaatim Soft Motion’ı ka-
bul etmek Soft PLC’yi kabul etmekten 
daha kolay. Çünkü uygulama kolaylığına 
sahipler. AX5000 serisi sürücülerimizde 
herhangi bir parametre ayarı yapılmıyor. 
Sanki bir kontaktörü elektrik panosuna 
bağlıyormuş gibi sürücü bağlıyorsunuz. 
Ona haberleşme kablosu Fieldbus için 
EtherCAT, eğer tek kablo teknolojisini 
kullanıyorsak bir motor besleme kablosu 
bağlıyoruz. Bir elektrik  teknisyeninin ko-
laylıkla yapabileceği bir devreye alma söz 
konusu. Rakiplerimizle programlama efo-
ru olarak karşılaştırdığımızda plc ve mo-
tion tarafında çok kolay devreye alma sü-
reçleri sağlayacak yazılım avantajları var.

HS: End-user friendly çözümler bu 
mantıkla gelişir elbette ama ben reali-
bilty açısından sormuştum.
FA: Güvenilirlik anlamında bir sorun yaşa-
mıyoruz. Endüstriyel PC’lerimizin tamamı 
ana kartı dahil Beckhoff Almanya tarafından 
üretiliyor ve her bir PC için  testleri yapıl-
dıktan sonra satışı gerçekleştiriliyor.  Nasıl 
ki işletim sisteminin bir kernel’i ve enerji 
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verildikten sonra açılma prosedürü var; 
aynı şekilde TwinCAT’in de kendisine 
ait bir kernel’i var. Biz enerjiyi verdikten 
sonra TwinCAT ihtiyaç duyduğu sistem 
kaynaklarını öncelikle kendisine tahsis 
ediyor. Geride kalan platform içinde de 
PC’nin işletim sisteminin çalışmasına im-
kan tanıyor. TwinCAT sayesinde işimizi 
pek de işletim sistemine bırakmayan bir 
yapıya sahibiz. 

HS: İşletim sistemi Windows ise onun 
gerçek zamanlılığını artırmak için ne-
ler yapılabilir? 
FA: Aslında real-time olan TwinCAT’in 
ta kendisi. Bunu da EtherCAT’in hızı ile 
sağlayabiliyoruz. EtherCAT protokolü ve 
TwinCAT yazılımı bir araya geldiğinde 
real-time yapıdan söz edebiliyoruz. 

HS:Fatih bey piyasayı nasıl görüyor-
sunuz? 
FT: Şubat, Mart ve Nisan ayı çok canlı 
geçti. Buna bakarak otomasyonda trendin 
daha da yukarıya doğru gittiğini görüyo-
ruz. Buda bize satış hedeflerimizi aşaca-
ğımız konusunda çok olumlu bir gösterge.

TY: Mayıs ayı biraz durgun geçti, ancak 
pazara yeni giren şirketler yavaşlamalar-
dan çok fazla etkilenmiyor, çünkü sürekli 
büyüme halindeyiz. 

Faruk Bey Beckhoff’un yeni hangi 
ürünleri var? 
FA: Hannover Fuarı’nda çoklu dokun-
matik ekrana sahip ürünlerimiz ön plan-
daydı. İşlemcisi İntel® Core™ i serisi 

CP22xx sayılabilir ayrıca CP27xx serisi 
fansız PC’ler, paslanmaz çelik gövdeye 
sahip CP32xx serisi PC’lerin tanıtım-
ları yapıldı. XTS “eXtanded Transfer 
System” yeni ürünlerimizin başında yer 
alıyor. Fabrikalar için “durum izleme” 
ürünleri ilgi çeken diğer ürünler olarak 
sayılabilir. Özellikle motorlarda vibras-
yon ölçümü, kestirimci bakım ile ilgili 
çözümler, farklı sektörler için yazılım 
ürünleri fuarda yerini aldı. Hem ürün hem 
de yazılım anlamında yenilikçi çözümle-
rimiz devam ediyor.

TY: Esaware’de yeni ARM Cortex serisi 
1 GHz işlemciler kullanıldı. ESA’dan al-
dığım bilgilere göre piyasada 1 GHz’lik 
fazla sayıda HMI ürün yok ama bu ne ka-
dar devam edecek bilemeyiz. 

HS: Donanım da kolay ama yazılım 
farklarını kopyalamak çok zor. Çünkü 
orada algoritma devreye giriyor. Fark 
gözle görülmese de sonuçları ile hisse-
diliyor. 
FA: Beckhoff’un Panel PC’lerinde baş-
langıç seviyesi olarak 1 GHz işlemci 
hızına sahip ARM Cortex A8 işlemciyi 
kullanıyoruz. Üst seviyelerde ise dört çe-
kirdekli Intel® Core™ i7 2.3 GHz işlem-
cileri temin edebiliyoruz. Ofis PC’lerinde 
kullanılan işlemcilerdeki hızlı gelişmeye 
paralel olarak çok kısa bir sürede aynı 
işlemcileri Beckhoff’ta Endüstriyel PC 
olarak temin edilebiliyor. 
Bu da güçlü CPU gereksinimleri olan pro-
jelerde çok büyük avantajlar ortaya çıka-
rıyor. Aynı şekilde yazılım tarafında ga-

yet güçlü ürünlerimiz mevcut. TwinCAT 
yazılım platformu 1996 yılından bu tarafa 
otomasyon dünyasına hizmet vermekte. 
Beckhoff Otomasyon, hem Türkiye’de 
hem de dünyada otomasyon pazarındaki 
payını artırmaya devam etmektedir.

TY: Bundan 2 yıl kadar önce bir müş-
teriye gittiğimde kendi notebook’um i5 
işlemciye sahipti ve Core 2 Duo işlemci 
önerdiğimizde müşteride haklı olarak “siz 
i5 işlemci kullanırken bana neden Core 2 
Duo önerebiliyorsunuz?” diye sordu. Ben 
de İtalya merkezimize sordum. 
Orada tamamen üretici Intel ile ilgili bir 
durum söz konusu. Örneğin; Intel’in i7 
serisi işlemci kataloğuna baktığınızda 
belki 10 adet farklı i7 işlemcisi olduğunu 
görürsünüz. Sadece 1-2 tanesini endüstri-
yel ortamlarda kullanılacak kartlara takı-
labilir şeklinde seçiyor. Böyle bir nokta-
da bizim gibi firmalar; Intel’in önerdiği 
işlemcileri alıp test ediyor, 3-5 ay bazen 
1 yıl endüstriyel ortam şartlarında çalış-
tırıyor, emin olduktan sonra müşterisine 
veriyor. Bu tür işlemcilerin Endüstriyel 
PC’lere, Ofis PC’lerine oranla biraz daha 
geç gelmesinin sebebi de budur. 

HS: Yazılımcılar hangi proses üzerinde 
çalışılacağını dikkate alarak program 
geliştirirler. İşlemci teknolojisi Murr 
Yasasına göre her 18 ayda bir, 2 misli 
güce ulaşır, dolayısıyla o yazılım da yeni 
işlemcinin yeteneklerini kullanamaz.

Ben katılımınız ve verdiğiniz bilgiler için 
çok teşekkür ederim. 


