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Boya alanında uzman kuruluş:

KEMİPAZ A.Ş.

M. Mitat Alagöz tarafından 1982 yılı başında Aral
Ticaret adıyla kurulan Şirket, 1991 yılında Kemi-
paz Ltd. Şti. unvanını alıyor. 1982 yılından 2012
yılına kadar tamamen boya ve boya yardımcı mal-
zemesi satışı odaklı bir şirket olan Kemipaz’ın ana
hedefini; bayiliğini üstlendiği her biri dünya devi
firmaların, sürekli gelişen teknolojileri ve yenilik-
leri ile ülkemiz sanayicilerine kalite konusunda
yarattığı işbirliği ortamını sunmak oluşturuyor.

Kemipaz bünyesinde Kansai-Altan Genel Sanayi 
Boyaları, Akzo Nobel Kemipol Oto Tamir Boyala-
rı, Akzo Nobel International Ağır Sanayi Boyaları, 
Henkel Yüzey İşlem Kimyasalları, Henkel Endüst-
riyel Paket Yapıştırıcıları, Henkel Tamir Bakım 
Yapıştırıcıları, Henkel Oto Tamir Malzemeleri, 3M 
Oto Tamir malzemeleri, 3M İş Güvenliği Malzeme-
leri ve 3M Kesici ve Aşındırıcı Malzemeleri Bayiliği 
bulunuyor. 

Sanayicilerin, sanayi boyalarını ihtiyaçları doğrul-
tusunda, amacına uygun olarak bilinçli bir şekilde 
kullanmalarını sağlamak, onları bu konuda bilinç-

lendirmek ve milli serveti korumak Kemipaz'ın 
başlıca amaçları arasında yer alıyor. Bu hedefe 
yönelik olarak 100'e yakın personeli ile satış ve 
uygulama konusunda sanayiye her zaman önemli 
destekte bulunan Şirket, kadrosunda bulundurdu-
ğu 10'a yakın mühendis, sertifikalı boya kontrolörü 
ve teknik personeli ile satış ve üretim süreçlerinin 
ilgili mühendislik prensiplerine uygun yapılması 
konusun da her an sanayinin yanında bulunuyor. 

Sanayicilerin, sanayi boyalarını ihtiyaçları doğrultusunda, amacına uygun olarak bilinçli bir 
şekilde kullanmalarını sağlamak, onları bu konuda bilinçlendirmek ve milli serveti korumak 
Şirketin ana hedeflerinin başında geliyor.

Bayiliğini üstlendiği dünyaca ünlü dev firmaların ürünlerinin en doğru şekilde kullanılmasını 
kendisine amaç edinen Kemipaz A.Ş. Başkent OSB’deki tesislerinde uzmanlık isteyen zorlu 
iklim koşullarında kullanılacak yüksek performanslı boya uygulamalarını da başarıyla 
yerine getiriyor. 
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KEMİPAZ A.Ş.

Kemipaz A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve hem 
uzmanlık, hem tecrübe hem de alt yapı gerektiren 
önemli boya uygulamalarından bazıları şöyle sıra-
lanıyor:

- Off-Shore yapay petrol sondaj adalarında kulla-
nılmak üzere yapılan yüksek korozyon dirençli
yaşam konteynırları boya uygulamaları,

- Maden, enerji petrokimya tesisleri ve ekipman-
ları boya uygulamaları,

- Enerji nakil hattı ve telekomünikasyon direkle-
ri galvaniz üzeri yüksek korozyon dirençli boya
uygulamaları,

- Marine sınıfı boya uygulamaları,
- Sanayi tesisleri kimyasal dirençli boya uygula-

maları,
- Savunma sanayi boya uygulamaları,
- Otomotiv sektörü boya uygulamaları,

KEMİPAZ her geçen gün uygulama alanında daha 
da tecrübelenerek sanayicilerin ihtiyaç duydu-
ğu, zorlu ve uzmanlık gerektiren boya ve kapla-
ma uygulamalarında kendini daha da geliştirerek 
ülkemiz sanayine olan desteğini daha da artırmayı 
amaçlıyor. 

TALEPLER ANINDA KARŞILANIYOR:

Bu arada Kemipaz, gerek Ankara Macunköy'de, 
gerekse Başkent OSB'de bulunan toplam 10.000m3 
hacme sahip depoları, bilgisayarlı boya renklendir-
me ekipmanları ve 10'un üzerindeki sevkiyat araç-
ları ile Ankara, Aksaray, Niğde, Eskişehir, Kırık-
kale, Çankırı, Çorum, Amasya, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Eskişehir, Merzifon illerindeki 
müşterilerinin taleplerini en seri şekilde karşılıyor. 

AĞIRLIK BOYA UYGULAMALARINDA

Öte yandan, Kemipaz sanayide tekniğine uygun, 
kaliteli ve zamanında boya uygulaması ihtiyacı ve 
talebi doğrultusunda 2012 yılında Başkent Orga-
nize Sanayi Bölgesinde 18.000 m2 arazi üzerine 
kurulu 11.000 m2 kapalı alana sahip boya uygula-
ma tesisini hizmete açıyor. 33 senelik tecrübe ışı-
ğında 2015 yılında kurulan Kemipaz A.Ş. ağırlığını 
tamamen boya uygulamasına veriyor. 

Boya uygulama tesisinde; boya uygulamasının sağ-
lıklı yapılabilmesi için uygun yüzey işlem yapılma-
sı gerekliliğinden hareketle yaklaşık 1000 m2’lik 
alan yüzey işleme için ayrılmış bulunuyor. Şir-
ket gerek 2007 yılından beri sürdürmekte oldu-
ğu Henkel yüzey işlem kimyasalları bayiliğinden 
elde ettiği tecrübe, gerekse otomatik, yarı otoma-
tik kumlama tesisleri ile şartnamelerde belirtilen 
yüzey işlem kalitelerini eksiksiz sağlıyor. 

20 tona kadar yatay düşey taşıma kapasitesi ile ağır 
sanayi boya uygulamaları için önemli bir kapasite-
ye de sahip olan Şirket, konveyör hattı ve fırınları 
ile adetli imalatlar için çok hızlı boya uygulaması 
yapabiliyor. 

Kemipaz A.Ş. uluslararası projelerde ve müşteri-
lerinden gelen talepler üzerine uzmanlık isteyen 
zorlu iklim koşullarında kullanılacak yüksek per-
formanslı boya uygulamalarını da yapma kabiliye-
tini bünyesinde barındırıyor. Bu çerçevede boya 
uygulaması yapılan işlerin çok önemli bir bölümü 
yurt dışına gönderiliyor. Uluslararası müşterilerin 
beklentisi doğrultusunda sunulan hizmetin kalitesi 
günden güne daha da artıyor. 
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