Bosan, metal kaplama, endüstriyel yaş boyama, elektrostatik toz
boyama ve kumlama alanlarında hizmet vermek amacıyla 1996
yılında İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde kuruldu.
2020 yılında büyük bir yatırım yaparak ASO 2 OSB’de toplam
13.500 m2 alana sahip tesisinde, %40’ı kadın personelden oluşan
ve sürekli artan nitelikli iş gücü ile havacılık, uzay ve savunma
sanayi sektörüne hizmet vermeye devam etmektedir.
Bosan, kuruluşundan bu yana ileri teknoloji sistemleri kullanarak,
programlı bir şekilde müşteri ve ürün portföyünü genişletmiş
olup bugün tam otomatik metal kaplama sistemi, son teknoloji
boyama kabinleri ve kurutma fırınları ile müşterilerinin talepleri
doğrultusunda havacılık, uzay ve savunma sanayi için hizmetlerini
sürdürmektedir.
Kaliteli ve hassas ölçülerde çalışmayı prensip edinen Bosan,
müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmuş ve uzun yıllar
edindiği bilgi birikimi ve kalite anlayışıyla sektöründe en iyi alt yapıya
sahip lider firma konumuna gelmiştir.
Verdiği hizmetleri sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi kendisine ilke
edinen, kaliteden ve çalışma ilkelerinden ödün vermeden, müşteri
memnuniyetini sürekli gözeten Bosan, AS 9100 Kalite Yönetim
Sistemi Belgesi ile ulusal ve uluslararası havacılık, uzay ve savunma
sanayisinin değerli firmalarına hizmet vermeye devam etmektedir.

Önsöz
Bosan, 1996’dan günümüze, 25 yıla yaklaşan yolcuğu
boyunca Türk Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi sektörüne
boyama ve kaplama alanlarında hizmet verdi. Bilim ve
teknolojinin gelişimini yakından takip ederek tam otomatik
sisteme sahip olan kaplama hattı ile rakiplerinden ayrışmayı
başardı.
Türk savunma sanayi sektörüne hizmet veren tüm kuruluşların
bir zincir ile birbirine bağlı olması Bosan yönetiminde
sorumluluk bilincini arttırdı. Bu nedenle sürekli iyileşme ve
gelişme faaliyetleri doğrultusunda üretim kapasitesini arttırarak
bu yolda sağlam adımlar ile ilerledi.
Bosan yönetimi yerli ve milli gücü arttırma yolunu her kitleyi bu
zincire bir halka olarak bağlanması ile sağlanacağı anlayışına
sahip; bu nedenle Türk savunma sanayine katkı sağlamanın
yanı sıra kadın ve genç nüfus için istihdamı arttırmayı hedef
olarak benimsedi.
Bosan, faaliyetlerini uluslararası kalite yönetim sistemi olan AS
9100 standartlarına göre kurup kurumsal yönetim, müşteri
memnuniyeti, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk anlayışı
ile yürüttü.
Aynı zamanda çevreye duyarlı faaliyetleri, çalışanları için
güvenlik ve ergonomik koşulları önemseyen Bosan ISO
14001 İş Sağlığı ve Güvenliği ve ISO 45001 Çevre
Yönetim Sistemi belgelerine sahip.
Günümüzde Türkiye’nin sektöründe öncü
firması olarak gelecekte de tüm paydaşları
için değer yaratmaya devam edecek.

Bektaş MUTLUER
Genel Müdür

Metal
Kaplama
Hizmeti
Metal veya alaşımların yüzeyini korozyona
karşı dayanıklı hale getirmek için kullanılan
yöntemlerdir. Metallerin kullanım alanlarına
yönelik akımlı ve akımsız daldırma
yöntemleriyle gerçekleşir.

Metal Kaplama Hizmeti

Metal Kaplama Hizmeti

METAL KAPLAMA HİZMETLERİ

• AKIMSIZ NİKEL KAPLAMA

• ALKALİ ÇİNKO KAPLAMA İŞLEMİ
(SARI, BEYAZ, SİYAH PASİVASYON)

• AKIMLI NİKEL KAPLAMA
• ALTIN KAPLAMA

• KADMİYUM KAPLAMA İŞLEMİ
(SARI, BEYAZ, SİYAH PASİVASYON)

• GÜMÜŞ KAPLAMA

• KALAY KAPLAMA

• BEYAZ KROMAT KAPLAMA İŞLEMİ

• PASLANMAZ PASİVASYON İŞLEMİ

• SARI KROMAT KAPLAMA İŞLEMİ

• PASLANMAZ KİMYASAL KARARTMA
İŞLEMİ

• ELOKSAL KAPLAMA İŞLEMİ
• BAKIR KAPLAMA

• ÇİNKO NİKEL KAPLAMA İŞLEMİ
(SARI, BEYAZ, SİYAH PASİVASYON)

• ÇİNKO FOSFAT KAPLAMA İŞLEMİ

• FIRINLAMA KÜRLEME

• MANGAN FOSFAT KAPLAMA İŞLEMİ

• GERİLİM GİDERME (KIRILGANLIK)
İŞLEMİ

Endüstriyel
Yaş Boyama
Hizmeti
Korozyona karşı koruyucu, dekoratif
özellikler kazandıran yüzey koruma işlemidir.
Boya iki önemli unsuru içerir. Birincisi
korumak ikincisi ise estetik görünüm
oluşturmaktır. Boya ile ilgili müşteri
ihtiyaçlarının büyük bir bölümü, uygulama
sonucunda elde edilen kuru filmin renk,
görünüm, yapışma, sertlik, dayanıklılık ve
direnç gibi özellikleriyle ilgilidir.

Endüstriyel Yaş Boyama Hizmeti

YAŞ BOYA UYGULAMA VE
KURUTMA KABİNLERİ

Endüstriyel Yaş Boyama Hizmeti

FLASH-OFF KABİNİ
Bu kabin astar uygulama ve son kat boya uygulaması biten malzemelerin kurutma
öncesi bekletileceği aynı zamanda kurutma olarak da kullanılabileceği kabin olarak
tasarlanmıştır.

Boyama anında 20-24 ºC, kurutma anında 60 - 80 ºC aralığında çalışmaktır.

Bu kabin 20 - 80 ºC aralığında çalışmaktır.

Kabin içerisinde oluşan pis havayı filtre ederek kabin dışına göndermekte,
dışarıdan aldığı havayı yine filtre ederek temiz hava ile doldurmaktadır. Kabin
içerisinde homojen hava ve ısı dağılımı vardır.

Flash-off bekleme anında malzeme
üzerine, filtresi sayesinde toz partikül
düşmesi engellenir.

KABİN A (1 ADET)
Otobüs, zırhlı araç, askeri araç, treyler
boyama ve kurutma yapabilecek
şekilde dizayn edilmiştir.
EN

5.000 mm

BOY

17.000 mm

YÜKSEKLİK

5.000 mm

KABİN B (3 ADET)
EN

5.000 mm

BOY

5.000 mm

YÜKSEKLİK

3.000 mm

KABİN C (1 ADET) (VİNÇLİ SİSTEM - 3 TON)
Kurutma fırını ve kabin arasında hareketli
vinç sistemi ile ağır parçalar hem fırına
hem de kabine taşınır.
EN

5.000 mm

BOY

8.000 mm

YÜKSEKLİK

5.000 mm

EN

6.000 mm

BOY

6.000 mm

YÜKSEKLİK

3.000 mm

KURUTMA FIRINLARI
Bu fırın tüm prosesleri tamamlanmış malzemelerin kurutma işlemini tamamlamak
için uygulanmıştır. Sistem termobloklu dizayn edilerek fırın içindeki hava
sirkülasyonunun her yerde homojen olması sağlanmıştır.
Çalışma sıcaklığı max. 200 ºC ve
fırında kalma süresi dijital göstergeleri
sayesinde ayarlanmaktadır. Ve verilen
sıcaklık değeri ve zamanı tamamlandıktan
sonra sistem sesli uyarı vererek kendini
resetlemektedir.
FIRIN A
EN

1.250 mm

BOY

4.000 mm

YÜKSEKLİK

2.000 mm

FIRIN B
EN

2000 mm

BOY

6.000 mm

YÜKSEKLİK

3.000 mm

Elektrostatik
Toz Boyama
Hizmeti
Elektrostatik toz boyama solvent içermeyen
bir yüzey kaplama metodudur. Kaplayıcı
malzeme, son kat boya tabakasını oluşturan
çok ince toz boya partikülleridir. Toz boya,
boya kabininde özel boya tabancaları
vasıtasıyla atılır. Tabancadan geçerken
elektrostatik yüklenen toz boya partikülleri
kabin içinde boyanacak malzemeye yapışır
ve boyama işlemi gerçekleşmiş olur.

Elektrostatik Toz Boyama Hizmeti

TOZ BOYA UYGULAMA TESİSİ
Üstten palet konveyörlü sistem prensibiyle yarı otomatik çalışmaktadır.

PİŞİRME FIRINI
Bu fırın toz boyası tamamlanmış malzemelerin pişirme işlemini tamamlamak
için uygulanmıştır. Sistem termobloklu dizayn edilerek fırın içindeki hava
sirkülasyonunun her yerde homojen olması sağlanmıştır.
Üstten palet konveyörü sayesinde malzemenin girişi ve çıkışı yarı otomatik
sağlanmaktadır.
Çalışma sıcaklığı max. 220 ºC ve
fırında kalma süresi dijital göstergeleri
sayesinde ayarlanmaktadır.
Verilen sıcaklık değeri ve zamanı
tamamlandıktan sonra sistem sesli
uyarı vererek kendini resetlemektedir.
EN

2.000 mm

BOY

3.200 mm

YÜKSEKLİK

2.300 mm

Elektrostatik Toz Boyama Hizmeti

Kumlama
Hizmeti
Kumlama, metalin zamanla pas ve
korozyona uğramasından dolayı üzerindeki
yağ, kir, pas ve korozyonu kaldırıp, boyama
işlemi ile metalin kullanım ömrünü uzatmak
için uygulanan bir yöntemdir. Kumlama
işlemi özel imal edilmiş çeşitli aşındırıcı
maddeler ile yapılır.

KUMLAMA ODASI ÖLÇÜLERİ
EN

7.000 mm

BOY

16.000 mm

YÜKSEKLİK

4.000 mm

OTOMATİK KUMLAMA
MAKİNESİ ÖLÇÜLERİ
EN

2.000 mm

BOY

36.000 mm

YÜKSEKLİK

800 mm

Test
Uygulamaları

Test Uygulamaları

Test Uygulamaları

Darbe Testi
Darbe Direnci, (ASTM-D2794) boya kuru filminin üzerine uygulanan ani kuvvetlere karşı
gösterdiği dirençtir. Bu test darbe cihazı ile yapılır.

Kuru ve Yaş Kalınlık Ölçme
Tasarımlarınız için gerekli olan boya kalınlıklarının tarafımızca sağlandığının kanıtıdır.

Konik Bükme Testi
Boyanmış test panellerinin konik şeklindeki mandrel etrafında bükülerek boya
tabakasının elastikiyeti , kırılma direnci, uzaması ve test panelinden ayrılma direncini tespit
etmek için kullanılan bir testtir.
Parlaklık Ölçme
Parçaların parlaklığı ölçülebilir ise
(Parlaklık cihazının probe’unun
ölçüm yapabileceği özelliklerde ise)
parlaklık ölçüm cihazı kullanılarak
ölçüm yapılır.

Yapışma Testi
Boyalı parçaların, yüzeylerine yapışma testi cihazı ile 6 adet dikey çizgi ve bu çizgilere dik
6 adet yatay çizgi çekilir. Oluşan kare şeklindeki tabakaların yüzey özellikleri yapışma testi
ile incelenir, yüzey karakterlerine göre boya kalitesi yorumlanır.

Kimyasal Analiz
Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerimizin kalitesinin belgelenmesi için
laboratuvarımızda kaplama banyolarının kimyasal analizleri yapılmaktadır.

Kalite
Politikası

Çevre
Politikası

• Savunma ve havacılık sanayi sektöründe, metal yüzey üzeri kaplama ve
boyama için müşterilerinin belirlediği istekleri ve yürürlükteki yasal şartları
sağlayacak uygun ürünler üretip, zamanında teslim ederek, müşteri
memnuniyeti sağlamak.

• Kalıcı çözümlerle çevre kirlenmesini önlemeye çalışmak

• Kaynak ihtiyaçlarını belirlemek ve bunları temin edip etkin olarak kullanmak,
• İnsan sağlığı ve çevre konusunda duyarlı olmak,
• Çalışan memnuniyetini ve gelişimlerini sağlamak
• Tüm çalışanlarda kalite bilincinin oluşmasını-yerleşmesini sağlamak

• Doğal çevreyi etkileyecek hususlarda azaltıcı faaliyetler göstermek
• Gerekli eğitim ve etkinlikler ile çevre temizliği için sürdürülebilirliği sağlamak
• Atıkları kaynağında ayrı toplayarak geri dönüşüm ve geri kazanıma katkı sağlamak
• Çevre mevzuatında belirtilen yasal şartlara ve diğer gereklilikleri uymak
• Endüstriyel atık sularımız için ön arıtma faaliyetlerinde bulunmak
• Çevre bilincini tüm paydaşlarımızda oluşmasını sağlamak

• Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi ve ilk defada doğru üretim
prensibi ile verimliliğin arttırılmasına çalışmak.
Bu politika doğrultusunda taahhütlerimizi tüm faaliyet alanlarımızda
uygulayacak ve sürekli olarak takip ederek geliştireceğiz.

İSG
Politikası
• İşveren beklentilerine ve yürürlükteki ilgili tüm yasal ve diğer gerekliliklerine uymak
• Tüm paydaşlarımız (işverenler, çalışanlar, altyükleniciler, tedarikçiler, ziyaretçiler,
bölge halkları) için güvenli ortam oluşturmak
• Oluşabilecek acil durumlar için planlama yaparak önlemleri belirlemek ve almak
• İş kazalarını, yaralanmaları, meslek hastalıklarını, insanların uğrayacağı zararı
önlemek için güvenli çalışma yöntemlerini uygulamak
• Tehlikeleri ve riskleri belirleyip ortadan kaldırmak veya azaltmak
• Çalışanlarımız için gerekli İSG eğitimlerini belirlemek ve sağlamak
• Çalışanlarımızdan iş güvenliği konusunda geri bildirim almak
• Güvenli iş yapım yöntemlerini belirlemek ve güvenli ekipman/araç sağlamak
Bu politika doğrultusunda taahhütlerimizi tüm faaliyet alanlarımızda
uygulayacak ve sürekli olarak takip ederek geliştireceğiz.

Referanslar

Kaplama ve boyama
tasarımlarınızın
bir parçası ise,
çözüm: BOSAN.

