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W ANKARZE
Ankara… serce Turcji…
Ankara nie szczędziła starań, aby stać się nie tylko stolicą państwa, ale także stolicą przemysłu.
Produkcję w Pierwszej Zorganizowanej Strefie Przemysłowej rozpoczęto w roku 1990.
Jest to miejsce, gdzie ciężka praca połączona z technologią kreuje nowoczesne produkty, gdzie na
chwilę obecną produkcja odbywa się na 335 działkach przemysłowych w sześciu osobnych kwartałach
na powierzchni 1000 ha. Pierwsza Zorganizowana Strefa Przemysłowa jest piątą największą
zorganizowaną strefą przemysłową w Turcji zatrudniającą prawie 35 tysięcy osób.
Udział Strefy w całkowitym eksporcie z Turcji wynosi 2 mld USD, a jej roczny wkład w gospodarkę
krajową szacuje się na 6 mld euro. Jest wyposażona w pełną infrastrukturę i obiekty zaplecza
wymagane we współczesnej produkcji. Kampus produkcyjny posiada wszelki zaawansowany sprzęt
technologiczny gwarantujący jego bezpieczeństwo.
Izba Przemysłu Pierwszej Zorganizowanej Strefy Przemysłowej w Ankarze to kampus firm
produkcyjnych z różnych sektorów zorientowany w szczególności na produkcję o zrównoważonym
bilansie ekologicznym, a także na przemysł meblarski, odlewniczy, środków spożywczych,
elektryczności i elektroniki, maszynowy, aluminium, tekstylny, sprzętu rolnego, przemysł obronny,
chemiczny i wyrobów metalowych.
Infrastruktura i zaplecze socjalne strefy zostało zmodernizowane z wykorzystaniem zaawansowanych
technologii i materiałów. Linie energetyczne położono pod ziemią w celu zachowania walorów
estetycznych strefy.
Laboratorium Środowiskowe Izby Przemysłu Pierwszej Zorganizowanej Strefy Przemysłowej w Ankarze
wykonuje pomiary aż 10 tys. parametrów rocznie i świadczy również usługi na poziomie
międzynarodowym.
W Strefie działa również pierwszy w Turcji Bank Halonu jest stosowany w zarządzaniu gazami
halonowymi uszkadzającymi warstwę ozonową.
„Pierwsza” w Turcji Wyższa Szkoła Techniczna Anatolia Izby Przemysłu w Ankarze założony przez
Zorganizowaną Strefę Przemysłową zajmuje powierzchnię 26 tys. m2, obejmuje laboratoria
i pracownie wyposażone w nowoczesne technologie i zapewnia edukację na wysokim poziomie
w czterech różnych specjalizacjach dla 1000 stypendystów.
Od początku XXI wieku serce tureckiego przemysłu bije w Ankarze...
Izba Przemysłu Pierwszej Zorganizowanej Strefy Przemysłowej w Ankarze, dumna z przyjaznej dla
środowiska
produkcji
i
przyciągająca
zainteresowanie
inwestorów
modelem
„kampusu produkcyjnego” przekształcającemu kampus produkcyjny w „Akademickie Studia
Międzywydziałowe” w ramach instytucjonalizacji współpracy między nauką a przemysłem, świeci jasno
jak słońce na niebie Anatolii i jednocześnie ma znaczący wkład w gospodarkę krajową.

Izba Przemysłu Pierwszej Strefy Przemysłowej w Ankarze (1. Strefa
Przemysłowa ASO) została założona w roku 1990 i od tego czasu stała się
5. największą Strefą Przemysłową w Turcji. Na chwilę obecną, w 1. Strefie
Przemysłowej ASO mieści się ponad 300 producentów z różnych gałęzi
przemysłu, w tym przemysłu meblarskiego, odlewnictwa, środków
spożywczych, elektryczności i elektroniki, produkcji maszyn, aluminium,
tekstyliów, sprzętu rolniczego, przemysłu obronnego, chemicznego
i wyrobów metalowych. Wartość łącznej rocznej produkcji wynosi ok.
6 mld USD, a roczną wartość eksportu szacuje się na ok. 2 mld USD.
Naszym obowiązkiem jako Zarządu 1. Strefy Przemysłowej ASO wobec najemców Strefy Przemysłowej
jest zaoferowanie środowiska biznesowego przyjaznego dla inwestycji opartego o nowoczesną
infrastrukturę i zaplecze socjalne. Nie chcemy się jednak ograniczać tylko do standardowych usług;
chcemy pójść krok naprzód i wspomóc naszych producentów w ich działaniach na rzecz rozwoju ich
działalności za granicą. W tym celu, przy wsparciu tureckiego Ministerstwa Gospodarki, w roku 2015
stworzyliśmy Klaster Maszyn Budowlanych i Górniczych. Jak wskazuje nazwa, Klaster Maszynowy
gromadzi producentów maszyn stosowanych głównie w sektorze budownictwa i górnictwa. Program
Klastra jest sponsorowany przez tureckie Ministerstwo Gospodarki, a jego głównym celem jest
stworzenie nowych międzynarodowych przedsięwzięć biznesowych dla członków klastra.
Po starannej analizie, na cele pierwszych wizyt delegacji biznesowych członków Klastra Maszynowego
wybrano Rumunię i Polskę. Głównymi przesłankami dokonania takiego wyboru była, m.in., dynamiczna
gospodarka obu krajów, o dobrze rozwiniętym sektorze budowlanym i górniczym. W porównaniu do
najwyżej rozwiniętych gospodarek UE, Rumunia i Polska rozwijają się szybciej, zatem to właśnie te dwie
dynamicznie i szybko rosnące gospodarki oferują obiecujące możliwości i szanse dla biznesu. W celu
wykorzystania niektórych z tych możliwości i utworzenia nowych partnerstw biznesowych, w dniach 26 –
31 marca 2018 r. Rumunię i Polskę odwiedzi 8 członków Klastra Maszynowego.
Jesteśmy głęboko przekonani, że 8 producentów uczestniczących w delegacji po spotkaniu z rumuńskimi
i polskimi firmami nawiąże szereg relacji biznesowych. Forma takich relacji może obejmować import,
eksport i wspólne inwestycje. W związku z powyższym, serdecznie zapraszam spółki rumuńskie i polskie
do udziału w spotkaniach B2B, które odbędą się w Bukareszcie, Cluj oraz Warszawie, odpowiednio w
dniach 27, 28 i 29 marca, w celu zapoznania się z nowymi możliwościami biznesowymi.
Ponadto, chciałbym podziękować wszystkim stronom, które pomogły nam w organizacji wizyty naszej
delegacji biznesowej.
Z poważaniem,
Niyazi AKDAS
Prezes Zarządu Wykonawczego
Izba Przemysłu Pierwszej Zorganizowanej Strefy Przemysłowej w Ankarze
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: AKDAŞ DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET A.Ş
: Oğuz Cad. No:40, OSB,
06935 Sincan Ankara/Turcja
: +90 312 267 18 80
: +90 312 267 18 88
: www.akdas.com.tr
: akdas@akdas.com.tr
: Pan NECDET AKDAŞ
Akdas Casting Ind. Trade Co. prowadzi
działalność produkcyjną w dwóch
odlewniach, trzech fabrykach maszyn
i spawalni
znajdujących
się
w Zorganizowanej Strefie Przemysłowej
Sincan
w
Ankarze.
Całkowita
powierzchnia obiektów to 110 000 m2,
z czego obszar zamknięty stanowi
55 000m2. Roczna produkcja wynosi ok.
35 000 ton. Akdas świadczy usługi dla
przemysłu
samochodowego,
cementowego, budownictwa górniczego,
energetycznego, spożywczego, żelaza
i stali, morskiego i stoczniowego.
Akdas eksportuje ponad 80% produkcji
do OEM w Europie, USA i Afryce
Południowej.

Dzięki technologii VD/VOD o wydajności 80 ton, całkowita moc przerobowa metali płynnych wynosi 240 ton, z możliwością
przerobu różnych stopów. Oferta produkcyjna obejmuje węgiel, mangan i stopy stali do żeliwa szarego i sferoidalnego.

www.akdas.com.tr
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: ALFER MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE
TİCARET SANAYİ A.Ş
: Oğuz Cad. No:15, OSB,
06935 Sincan Ankara/ Turcja
: +90 312 267 01 42 /
: +90 312 267 19 40
: www.alfer.com.tr
: k.pirencek@alfer.com.tr
: Pan KORAY PİRENÇEK

Alfer Engineering jest spółką dostarczającą
rozwiązania inżynieryjne w zakresie kontroli
przepływu powietrza i cząstek stałych,
wytwarzająca na zamówienie wentylatory
przemysłowe i filtry workowe i świadcząca
usługi w zakresie CFD i projektowania
produktów na potrzeby CFD, głównie dla
przemysłu
cementowego,
stalowego
i drzewnego/papierniczego.
Spółka
Alfer
Engineering została założona w roku 1984
i mieści się w Ankarze/Turcja. Jest wiodącym
producentem
wentylatorów
i
filtrów
workowych w Turcji w kategorii ilości, wielkości
i obrotów. Alfer posiada również szerokie
kontakty w sektorze przemysłu ciężkiego,
zarówno z klientami końcowymi, jak
i dostawcami usług. Poza zaawansowanymi
technologiami CAD, przy projektowaniu lub
konfiguracji wentylatorów i systemów oraz
symulacjach korzystamy również z większości
zaawansowanego
licencjonowanego
oprogramowania.
Stosowane przez nas oprogramowanie obejmuje ANSYS BladeModeler, ANSYS Turbo Grid, ANSYS CFX, Fluent i Cf turbo
Turbomachinery Design. W określoncyh przypadkach oferujemy również bezpłatne symulacje CFD interakcji systemów
wentylator/filtr w celu kontroli prawidłowości pracy wentylatora na obiekcie.
Poza szerokim doświadczeniem inżynieryjnym zaplecza, jednym z kluczowych atutów Alfer jest możliwość przeprowadzania
testów wewnętrznych produktów zgodnie z normą ISO 5801 przed ich dostawą.

www.alfer.com.tr
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: GELEN MAKİNE SANAYİ TAAHHÜT TİCARET A.Ş
: Oğuz Cad. No: 31, OSB,
06935 Sincan Ankara/ Turcja
: +90 312 267 06 20
: +90 312 267 06 23
: www.gelencrushers.com
: info@gelencrushers.com
: Pan SARP DUYGUN GELEN

GELEN została założona w roku 1981 jako spółka
produkująca maszyny i urządzenia górnicze,
drogowe i budowlane. Przez ponad 30 lat
działalności, GELEN zrealizowała pomyślnie szereg
projektów
na
rynkach
wewnętrznych
i zewnętrznych i stała się wiarygodnym dostawcą
dla wiodących firm budowlanych w Turcji. Program
produkcyjny
spółki
obejmuje
kruszarki,
przesiewacze i płuczki, przenośniki i maszyny do
hałdowania materiałów sypkich, przenośniki
śrubowe, podnośniki kubełkowe, silosy na cement
i kruszywa.

Oferujemy wiarygodne i racjonalne rozwiązania inżynieryjne dla wszystkich projektów z zakresu zmniejszania wielkości
kruszyw, modernizacji istniejących maszyn i dostaw maszyn indywidualnych; zawsze zgodnie z nowinkami technologicznymi.
Serwis posprzedażowy w ramach terenowego wsparcia technicznego, usługi naprawcze, instalacyjne i dostawy części
zamiennych dla maszyn dostarczanych przez GELEN umożliwiły nam stały rozwój i utrzymanie obecnych klientów.
Nasze projekty i filozofia zorientowane na klienta przyczyniają się do satysfakcji i zadowolenia naszych klientów.

www.gelencrushers.com
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: GÖKER İŞ MAKİNELERİ TİCARET SANAYİ A.Ş.
: Oğuz Cad. No:43, OSB,
06935 Sincan Ankara/ Turcja
: +90 312 267 09 94
: +90 312 267 09 99
: www.goker.com.tr
: sales1@goker.com.tr
: Pan TOLGA İMAMOĞLU

Założona w roku 1974 Goker Construction
Machinery jest pierwszą spółką w Turcji
importującą maszyny do produkcji gotowych
mieszanek betonowych.
NASZE ATUTY
 Silna obecnośc na rynku tureckim
 Dogłębna znajomość branży
 40 lat doświadczenia i pozycja potentata
na rynku
 Znajomość rynku lokalnego i lokalna sieć
sprzedaży rozszerzona o kontakty
z partnerami międzynarodowymi
 Baza lojalnych klientów
Przez ponad 40 lat budujemy doświadczenie
w oparciu o dogłębną wiedzę o lokalnym
przemyśle i pozycję lidera na rynku. Nasza
marka jest wyrazem ciągłości i tradycji naszej
działalności.
Marka Goker w wyjątkowy sposób łączy budowanie i utrzymywanie relacji z klientami z ofertą najlepszych maszyn do
produkcji betonu.

www.goker.com.tr
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: OPTİMA MÜHENDİSLİK METAL SANAYİ
TİCARET LTD.
: Büyüktimur Cd No:2, OSB,
06935 Sincan Ankara/ Turcja
: +90 312 395 45 40
: +90 312 395 45 39
: www.optimamuhendislik.com.tr
: info@optimamuhendislik.com.tr
: Pan HÜSEYİN VAROL

Od momentu założenia w roku 2002, Optima Engineering
dostarcza rozwiązania i produkty dla produktów sypkich
i procesów chemicznych.
Rozpoczynając
od
systemów
przenośników
pneumatycznych w pierwszych latach działalności
i zdobywając doświadczenie w tej dziedzinie, Optima
Engineering rozszerzyła z czasem zakres usług
o projektowanie i produkcję sprzętu w pokrewnych
dziedzinach.
Optima Engineering jest pionierem i ekspertem
w obróbce materiałów sypkich, opierając się o jakość
zgodnie ze standardami inżynieryjnymi oraz poszerzając
swój portfel produktów z zachowaniem innowacyjnego,
dynamicznego i finezyjnego charakteru.

Instalacja odciągania pyłów

Projekty pod klucz

Oferta Optima Engineering obejmuje szereg produktów,
od maszyn specjalistycznych do projektów pod klucz.

Workownica do
dużych worków
Instalacja do produkcji wapna gaszonego

Instalacja do odciągania pyłów z filtrami workowymi

Instalacja opróżniania dużych
worków

www.optimamuhendislik.com.tr
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: SONSAN SONDAJ SANAYİ LTD. ŞTİ.
: Türkmenistan Cad. No:5, OSB,
06935 Sincan Ankara/ Turcja
: +90 312 267 16 07
: +90 312 267 14 88
: www.sonsan.com.tr
: guzide@sonsan.com.tr
: Pani GÜZİDE ÇETİN

Sonsan została założona w roku 1974
przez inżyniera przemysłu naftowego,
Pana Hikmeta Dinçera oraz specjalistów
z branży jako spółka współpracujaca z Oil
industry.

*0

Od roku 1987 spółka jest własnością
rodziny Dinçer. Obecnie, Pan Hikmet
Dinçer (inżynier przemysłu naftowego
dyplomowany w roku 1966), założyciel
spółki, pracuje w niej jako doradca. Pan
Emrah Dinçer, główny udziałowiec
(inżynier mechaniki dyplomowany w roku
1993) pracuje jako dyrektor spółki.

W roku 1987 Sonsan jako pierwsza firma w Turcji otrzymała certyfikat API Spec 7. Spółka uczestniczyła
w programie do roku 1997. W tym Sonsan zawiesiła uczestnictwo, ale nadal utrzymuje standardy systemu
zapewnienia jakości.
Nasz zakład mieści się w stolicy Turcji, w strefie przemysłowej o nowoczesnej infrastrukturze; powierzchnia
zakładu wynosi 3668 m2 i 1858 m2 przestrzeni zamkniętej.

www.sonsan.com.tr

SPÓŁKA
ADRES

ROK ZAŁOŻENIA: 1997

TEL.
FAKS
STRONA
E-MAIL
KONTAKT

: UĞUR MAKİNA TAAHHÜT SANAYİ TİCARET A.Ş
: Türkistan Cad. No:7, OSB,
06935 Sincan Ankara/Turcja
: +90 312 267 41 11
: +90 312 267 41 13
: www.ugurmak.com.tr
: ugurmak@ugurmak.com.tr
: Pan AHMET BAĞCI

Podstawą naszej polityki środowiskowej jako
Ugur Makina jest efektywne korzystanie
z zasobów, stała optymalizacja systemu
zarządzania środowiskiem, identyfikacja
ryzyk
środowiskowych,
zapobieganie
zanieczyszczeniom poprzez prowadzenie
niezbędnych analiz ryzyka oraz eliminacja
zagrożeń, segregacja odpadów, które mogą
powstać podczas naszej działalności u źródła
oraz ich recykling najodpowiedniejszymi
metodami
na
etapie
projektowania,
produkcji i montażu naszych kruszarek,
przesiewaczy,
płuczek
i
urządzeń
pomocniczych oraz konstrukcji stalowych,
zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami
i regulacjami.
Ugur Makina dostarcza najwyższej jakości rozwiązania i produkty high-tech dla sektora produkcji kruszyw i betonu
dzięki doświadczonym inżynierom.
Ugur Makina dąży do realizacji zadań zgodnie z kryteriami krajowymi i międzynarodowymi, mającymi zastosowanie
regulacjami, specyfikacjami i normami, w określonych ramach czasowych i w sposób przyjazny dla środowiska,
z uwzględnieniem przepisów BHP.

www.ugurmak.com.tr
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: UTEST MALZEME TEST CİHAZLARI AŞ.
: URAL CAD. NO:18, OSB,
06935 Sincan Ankara/Turcja
: +90 312 394 38 75
: +90 312 394 38 77
: www.utest.com.tr
: ayhancan@utest.com.tr
: Pan AYHAN CAN

UTEST jest wiodącym producentem i dostawcą aparatury testowopomiarowej dla materiałów budowlanych w Turcji, cieszącą się
uznaniem i zaufaniem na całym świecie. W produkcji uczestniczy ponad
100 ekspertów i wykwalifikowanych pracowników na 12 000 m2
przestrzeni zamkniętej w Zorganizowanej Strefie Przemysłowej Sincan,
Ankara. UTEST eksportuje produkty do ponad 60 krajów i świadczy
usługi przez autoryzowanych dystrybutorów i przedstawicieli.
Priorytetem usług świadczonych przez UTEST jest satysfakcja klienta na
etapie projektowania, produkcji i dostawy aparatury testowopomiarowej zgodnie z międzynarodowymi normami jakości. UTEST
projektuje również specjalne systemy i aparaturę testowo-pomiarową
na potrzeby kontroli jakości oraz B&R na całej linii produkcyjnej.
Wszystkie produkty UTEST są przetestowane pod kątem jakości,
wiarygodności i sprawności w oparciu o normy i gwarancje
międzynarodowe. W ramach inwestycji w produkty klientów, UTEST
świadczy kompleksowe usługi serwisu posprzedażowego. Lata
doświadczenia, udokumentowane osiągnięcia, starannie zarządzany
i audytowany system jakości spełniają wszystkie wymogi klientów.
W zaawansowanym technologicznie Laboratorium Kontroli Jakości
i Kalibracji wszystkie produkty są poddawane badaniom na każdym
etapie produkcji i kalibrowane przed opuszczeniem zakładu.

www.utest.com.tr
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