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Bosch Rexroth dünyasında önemli gelişme 

Bosch Rexroth Türkiye 
Ortadoğu’da 15 ülkenin merkezi oldu 

 
 Bosch Rexroth Türkiye, 15 ülkenin bulunduğu Türkiye ve Orta Doğu 

Bölgesi'nin merkezi oldu. Bosch Rexroth Türkiye Genel Müdürü 
olarak görev yapan Servet Akkaynak da 1 Ekim tarihi itibarıyla 
Türkiye ve Ortadoğu Genel Müdürü olarak atandı. 

 
Bosch Rexroth Türkiye, 1 Ekim 2016 tarihi itibarıyla aralarında İran, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Afganistan, Bahreyn, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Pakistan, 
Katar, Suudi Arabistan, Suriye ve Yemen’in de olduğu 15 ülkenin merkezi haline 
geldi. Aralık 2011’den bu yana Bosch Rexroth Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Genel Müdürlüğü görevini yürüten Servet Akkaynak da aynı tarih itibarıyla 
Ortadoğu Genel Müdürlüğünü de üstlenmiş oldu.  
 
Bosch Rexroth Türkiye’nin yarım asra yakın süredir kazandığı uzmanlık ve 
deneyim, 1.000’i aşkın kalifiye çalışanıyla Türk sanayicisinin güvendiği iş ortağı 
olarak son yıllarda yakaladığı bölgesel başarı bu kararın alınmasında etkili oldu.  
 
Akkaynak: “Bölgedeki sanayicinin güvenilir iş ortağı olmayı sürdüreceğiz” 
 
Bosch Rexroth Türkiye ve Ortadoğu Genel Müdürü Servet Akkaynak, “1970’li 
yıllarda sadece 5 kişiyle başlayan hikâyemiz, bugün Türkiye’nin Ortadoğu’daki 15 
ülkenin merkezi olmasıyla büyüyerek devam ediyor. Yedek parça satışı yapan bir 
temsilcilikten dünyaya ihraç edilen teknolojilerin üretildiği fabrika olmak için 40 
yıldır çalışıyoruz. Gebze ve Bursa’daki fabrika yatırımlarımız, geniş satış ve servis 
ağımızla 1.000 kişiye istihdam sağlıyoruz. Bugüne kadar Türk sanayicisinin 
güvendiği iş ortağı olmayı başardık. Bugünden sonra da Bosch Rexroth 
dünyasının da öngördüğü gibi, ‘hareket’ denilince akla gelen ilk marka olmaya 
çalışacağız. Tüm bölge sanayicisini anlayan ve tüm ihtiyaçlarını hızla karşılayan 
güvenilir iş ortağı olmaya devam edeceğiz” dedi. 
 
 
 



Servet Akkaynak kimdir? 
 
Alman Lisesi’ni bitirdikten sonra Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
bölümünden 1988 yılında mezun olan Servet Akkaynak, Bosch Rexroth ailesine 
katılmadan önce Robert Bosch İran Genel Müdürlüğü, ZF Trading A.Ş. 
(Mannesmann Sachs Handel) Genel Müdürlüğü ve Anadolu Endüstriyel Motor 
A.Ş.’nde Pazarlama ve Satış Direktörlüğü pozisyonlarında yer almıştır. 2005 
yılında Bosch Ailesine katılan Servet Akkaynak, 2011 yılına kadar İran’daki 
operasyonun kurulmasından sorumlu olmuş ve genel müdürlüğünü üstlenmiştir. 
15 Kasım 2011 tarihinden itibaren ise Bosch Rexroth Genel Müdürlüğü ve 
Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. Akkaynak, Türkiye’nin bölge 
merkezi olmasıyla birlikte, görevine Bosch Rexroth Türkiye ve Orta Doğu Genel 
Müdürü olarak devam edecektir. 
 
 
 
Bosch Rexroth Türkiye Hakkında  

Bosch Rexroth AG'nin Türkiye'deki faaliyetleri 1976 yılında Hidropar A.Ş. adıyla başlamış ve 
Mayıs 2001'den itibaren, Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. adıyla devam etmiştir. 
Gebze'deki satış ofisi ve Bursa'daki seri üretim fabrikasıyla bugün, 120.000 m2’lik bir alan ve 
1000'e yakın çalışan sayısına ulaşmıştır. Bosch Rexroth A.Ş. Gebze'deki tüm satış öncesi ve 
sonrası mühendislik çalışmalarıyla birlikte sistem tasarım, montajı ve testi, satış sonrası eğitim 
ve saha servis hizmetleri vermektedir. Bursa'daki seri üretim tesisinde hidrolik uygulamalarda 
kullanılan valfler ve hidrolik pompalar üretilirken, üretim hacminin %90'undan fazlası Avrupa ve 
dünya pazarlarına ihraç edilmektedir. 

Bosch Rexroth’un ekonomik, hassas, güvenilir ve enerji tasarrufu sağlayan tahrik ve kontrol 
teknolojileri her boyuttaki makine ve sistemi hareket ettirebilir. Şirket yenilikçi bileşenlerin 
yanında müşteriye özel entegre otomasyon çözümleri ve hizmetleri geliştirmek için Mobil 
Uygulamalar, Makine Uygulamaları ve Mühendisliği ve Fabrika Otomasyonu pazar 
segmentlerindeki global uygulama deneyimini bir araya getirmektedir. Bosch Rexroth 
müşterilerine hidrolik, elektrikli tahrik ve kontrol, dişli teknolojileri ve doğrusal hareket ve montaj 
teknolojilerini tek kaynaktan sunmaktadır. 80 ülkedeki lokasyonları ile globalde 2015 yılında 
31.100 çalışanıyla yaklaşık 5,4 milyar avro ciro gerçekleştirilmiştir.    

Detaylı bilgi için: www.boschrexroth.com.tr  adresini ziyaret edebilirsiniz. 

 
 
 
 
 

http://www.boschrexroth.com.tr/


Detaylı Bilgi İçin:  

 
Seda Tacer, Bosch Rexroth 
(262) 676 00 46 seda.tacer@boschrexroth.com.tr 
 
Tuğçe Yücel, Ünite İletişim   
(212) 272 93 13 tugce.yucel@unite.com.tr; www.unite.com.tr  
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