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ÖNSÖZ
Değerli CTP-SANDER üyeleri;

Kurulduğu günden bu yana Cam

Elyaf Sanayii A.Ş.’nin maddi ve

manevi her türlü destek ve

yardımını arkasına alarak

çalışmalarını ve faaliyetlerini

sürdüren derneğimiz, 3. Genel

Kurulu’nda tüm sektörü

kucaklamak konusunda önemli

adımlar atmıştır.

Öncelikle Dernek ofisimizin Cam

Elyaf Sanayii A.Ş.’nin kendisine

tahsis ettiği mekandan ayrılarak

Camelyaf Takviyeli Plastik

Sanayicilerinin yoğunlukla yer

aldığı Pendik Kurtköy semtinde

yeni açılan Atlantis AVM’nin ofis

binasına taşınmasına karar

vererek sanayicilere daha yakın

olma şansına kavuşmuştur.

İkinci olarak da Yönetim

Kurulu’nda daha önce de temsil

olunan Cam Elyaf Sanayii A.Ş.,

Avitaş A.Ş., ve Armaplast Ltd

Sti’nin yanına bu dönemde

Subor A.Ş. ve Fibrosan A.Ş.’nin

temsilcilerinin katılımıyla 7 kişilik

Yönetim Kurulundaki Sanayici

üye sayısı beşe ulaşmıştır.

Önümüzdeki dönemde

yenilenmiş Yönetim Kurulu ile

yeni ofisinde faaliyetlerini

sürdürecek olan Derneğimiz

sizlerin daha çok destek ve

ilginize ihtiyaç duyacaktır.

Öncelikle; Ocak ayı içerisinde

oluşturulacak olan çeşitli çalışma

gruplarında yer alarak Dernek

faaliyetlerine katkı sağlamanız

için yapılacak çağrıya olumlu

cevap vermenizin beklentisi

içinde olacağız.

Bol, kazançlı ve bereketli işler

dileğimizle….

İsmail Hakkı Hacıalioğlu
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DERNEĞĠMĠZDE                        

YENĠ BĠR DÖNEM  

BAġLIYOR
Cam Elyaf Sanayii A.Ş. önderliğinde kurulmuş olan Camelyaf Takviyeli

Plastik Sanayicileri Derneği, beşinci çalışma yılını tamamlamış ve

tüzüğünde belirtildiği şekilde, 18 Kasım 2009 tarihinde 3. Genel Kurul

toplantısını yapmıştır.

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda, CTP konusunda, eğitim

kurumlarında ders verilmesini sağlamak, derneği referans bir kurum

hüviyetine kavuşturmak, CTP konusunda Türkiye’de ilk iki ihtisas

fuarlarını ve sempozyumlarını düzenlemek, CTP’nin kamuoyuna, kamu

ve özel kuruluşlara konferans, dergi, gazete ve televizyon araçlarını

kullanarak tanıtımı başta olmak üzere çok önemli çalışmalar

gerçekleştirilmiş olan derneğimiz, artık kuruluş sürecini tamamlamış,

genişleyen üye potföyü ile faaliyetini sürdürmeyi hedefleyerek, kendi

ayakları üzerinde durabilme sürecine girmiştir.

Bu kapsamda, üçüncü Genel Kurul’umuzda çok önemli iki karar

alınarak tüzük değişikliğine gidilmiş ve Derneğimizin bağımsız bir

mekanda faaliyetine devam etmek üzere, Cam Elyaf san. A.Ş.

Bünyesinde yer alan mekanından, İstanbul Pendik’te yer alan kendi

mekanına taşınması ve yıllık aidat ödentilerinin 1200 TL’den 1500

TL’ye çıkartılmasını oybirliği ile karar altına almıştır.

Yapılan Genel Kurul’da, Yönetim Kurulu’nun 5 sanayici üye, 1

profesyonel üye ve 1 üniversite temsilcisi üyeden oluşacak yeni bir

kadro ile çalışmasına da oybirliği ile karar verilmiştir.

Her zaman üye olmaya davet ettiğimiz CTP sanayicilerinin yanısıra,
artık tüm CTP hammadde üreticilerini de derneğimize üye olmaya
davet ediyoruz.

CTP-SANDER’in yeni adresi :

YeniĢehir Mahallesi,

Osmanlı Bulvarı

Atlantis AVM, 

A Blok Kat 8, Daire 34

Pendik / Ġstanbul

Telefon / Faks : (216) 685 12 68
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2010-2011 DÖNEMĠ YÖNETĠM KADROMUZ

YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ

Ġsmail Hakkı Hacıalioğlu

1955 Trabzon doğumlu, makine 

mühendisi olup, halen Camelyaf 

Takviyeli Plastik Sanayicileri Derneği, 

Yönetim kurulu Başkanı olarak görev 

yapmaktadır.

ġekib Avdagiç

1959 Zenica doğumlu makine mühendisi 

olup, halen Avitaş A.Ş. Genel Müdürü 

olarak görev yapmaktadır Derneğimizin 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

olarak seçilmiştir.

Bülent ÇetinbaĢ

1959 İstanbul doğumlu sanayici olup, 

halen Armaplast firmasının Genel 

Müdürü olarak görev yapmaktadır. 

Derneğimizin Sayman üyesi olarak 

seçilmiştir.

Bilge Bıçakçıoğlu

1971 İstanbul doğumlu, iktisatçı olup, 

halen Cam Elyaf Sanayii A.Ş. ‘ nde 

Pazarlama ve Satış Müdürü olarak görev 

yapmaktadır. Derneğimizde Genel 

Sekreter olarak seçilmiştir.

Prof.Dr. Selim Küsefoğlu

1947 İstanbul doğumlu, kimya doktoru 

olup, halen Boğaziçi Üniversitesi, 

Kimya Bölümü Başkanı olarak görev 

yapmaktadır.

Erdem Yücel

1951 İzmir doğumlu sanayici olup, halen 

Fibrosan firmasının Genel Müdürü olarak 

görev yapmaktadır.

Kemal Tunç

1965 İstanbul doğumlu olup, halen 

Subor A.Ş. Genel Müdürü olarak 

görev yapmaktadır.

DENETĠM KURULU ÜYELERĠ

Mehmet Ġhsan Orhon

1947 İstanbul doğumlu iktisatçı olup, 

halen T.Şişe ve Cam Fab. A.Ş’ de 

Kimyasallar Grubu İFK Başkan 

Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Erhan Karadağ

1953 Sivas doğumlu iktisatçı olup, halen 

Cam Elyaf Sanayi A.Ş.’nde Mali İşlerl 

Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Hamdi Turan

1966 Kayseri doğumlu  yüksek mimar 

olup, halen Plasto firmasının ortağı 

olarak görev yapmaktadır.



antikorozif özelliği konusunda

yenileme maliyetlerin de de ciddi

katma değerler sağlanmıştır.

Soğutma kulelerinde, günümüze kadar

10 milyon metrekare malzeme

üretimimizle C.T.P. yerine ikame

edilecek olan ahşapla doğal

dönüşümde de ciddi katkılar

sağlamıştır.

FĠBROSAN A.ġ. 2004 yılında

gerçekleştirdiği düz levha üretim hattı

yatırımı ile frigorifik treyler sektörüne

de hizmet vermeye başladık.

Transport sektörü için kesintisiz

kalıplama ve laminasyon sistemi ile

üretilen düz CTP levhalar ile kısa

sürede Avrupa, Amerika, Ortadoğu ve

ülkemizin en önemli otomotiv

üreticilerinin tedarikcisi ve çözüm

ortağı olmuştur.

FĠBROSAN A.ġ. firma ve ürün kalitesi

konusunda son derece hassas olan

otomotiv sektörüne bugune kadar

ülkemizde üretilememiş bir ürünle

hizmet vermeye çalışmak, oldukça

riskli ve zor olsa da çok kısa sürede

kendisini sektöre kabul ettirmiş ve

sektörün önemli dinamiklerinden

olmuştur.

FĠBROSAN A.ġ. C.T.P. levha üretimi

konusunda gösterdiğimiz yüksek

performans sonuçu avrupanın en

önemli frigo treyler gövdesi

üreticisinden türkiyede ortak yatırım

teklifi almıştır. 2010 yılının şubat

ayından itibaren de bu konuda üretim

tesisimizde HLM INTERNATIONAL

olarak üretime başlayacaktır.

FĠBROSAN A.ġ. oluklu ve düz levha
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ÜYEMĠZ KURULUġLAR : YÜCEL GRUP
Bu sayımızdan başlayarak, üyemiz 

olan kuruluşları, kendi ağızlarından 

tanıtmak istiyoruz.

Yücel grubu ile başladığımız bu 

diziye katılmak isteyen tüm üye 

kuruluşlarla devam edeceğiz.

Yazıları ile katkılarından dolayı 

üyemize teşekkür ederiz.

YÜCEL GRUBU olarak, 1949

yılından beri ticari hayatın içindeyiz,

ticari hayatta 60 yılı geride bıraktık.

Ticari hayattaki yenilikler ve sürekli

gelişme inancı ile geleceğe daha da

güvenle bakarak faaliyetlerimizi

sürdürmekteyiz.

1949 yılında kurucu başkanımız

sayın Haydar Yücel’in girişimleriyle

ticari hayatın başlayan grubumuz,

1950’li ve 1960’lı yıllarda “HAYDAR

YÜCEL TĠCARETHANESĠ” adı

altında yapı sektörüne çatı

malzemeleri, boya ve yardımcı

makine ekipman pazarlaması

yaparak hizmet vermiştir.

1970 yılında Ticaret Grup Başkanı

Erdem YÜCEL ve Teknik Grup

Başkanı Erdal YÜCEL’in çalışma

hayatlarına başlamaları ile firma

“HAYDAR YÜCEL ve OĞULLARI”

adı altında faaliyetlerini

sürdürmüştür.

1971 yılında, bugünkü üretim ve

pazarlama firmalarımızın ana konusu

olan C.T.P. (Cam Elyaf Takviyeli

Polyester) sektörüne yönelen

firmamız, takip eden yıllarda

pazarlama faaliyetlerini Türkiye

geneline ve yurtdışına yaymıştır.

YÜCEL KOMPOZĠT MALZEMELERĠ

PAZARLAMA LTD. ġTĠ.

Grubumuzun çekirdek firması olup

günümüzde C.T.P. sektörüne gerek

yurtiçi bayilikleri gerekse yurtdışı

distribütörükleri ile her türlü

hammadde yardımcı malzeme,

makine ve ekipman satışı ile Türkiye

genelinde hizmet vermektedir.

YÜCEL GRUBU yönetimi çatı

pazarındaki 30 yıllık bilgi birikiminden

güç alarak 1983 yılında “FĠBROSAN

C.T.P. SANAYĠ ve TĠC. A.ġ.” yı

kurmuştur.

FĠBROSAN A.ġ. gerek yurtiçi

gerekse yurtdışında cam takviyeli

polyester kompozit sektörü içinde

önemli bir yeri teşkil etmektedir.

Sektörün öncüsü konumundaki üretim

firmamız, ürün çeşitliliği, yıllık 7

milyon metre üretim kapasitesi ve

kalitesi ile güneydoğu avrupanın en

önemli C.T.P. levha üreticisi olmanın

keyfini ve gururunu yaşamaktadır.

İçinde bulunduğumuz çağda, doğal

enerji kaynakları konusunda önem

artmış ve kaçınılmaz olmuştur.

FĠBROSAN A.ġ. çatı ve cephe

sektöründe ekonomik ve estetik

ürünleriyle doğal aydınlatma

sağlamaktadır. Kurulduğun günden

günümüze kadar 40 milyon

metrekareye yaklaşan üretimiyle, 300

milyon metrekare alanın gün ışığı ile

aydınlanması konusunda ülkemiz

enerji tasarrufunda çok ciddi katma

değerler sağlamıştır. Doğal enerji

kaynaklarının verimli kullanılması

yanında C.T.P. ürünlerin sahip olduğu



TUBE 2010: International tube and 

pipe trade fair

12-16 Nisan 2010

Düsseldorf, Almanya

http://www.tube.de

TECHTEXTILE RUSSIA 2010

20-22 Nisan 2010

Moskova, Rusya

http://www.techtextile.com

JEC COMPOSITES

13-15 Nisan 2010

Paris, Fransa

http://www.jeccomposites.com

DIEMOULD INDIA 2010

18-21 Mart 2010

Mumbai, Hindistan

http://www.biztradeshows.com/die
mould-india

COMPOSITE-EXPO 2010

24-26 ġubat 2010

Moskova, Rusya

http://www.mirexpo.ru/eng/exhibiti

ons/composite10.shtml

SEATEC

10-12 ġubat 2010

Carrara, Ġtalya

http://www.sea-tec.it

COMPOSITES 2010

9-11ġubat 2010

Las Vegas, Nevada, USA

http://www.acmanet.org

NORTEC

27-30 Ocak 2010

Hamburg, Almanya

http://www.nortec-hamburg.de
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Camelyaf Takviyeli Plastik Sanayicileri Derneği (CTP-SANDER) adına                                                              

Sahibi ve Sorumlu Müdürü : Ġsmail Hakkı Hacıalioğlu, 

YeniĢehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM, A Blok Kat 8, Daire 34, Pendik / Ġstanbul

Telefon/ Faks : 0216 685 12 68    www.ctpsander.org.tr  e-posta : info@ctpsander.org.tr

CTP-SANDER’in ücretsiz yayınıdır, para ile satılmazCTP-SANDER

AJANDANIZ (3. Sayfadan devam)

üretimi ile inşaat sektöründe seracılıktan hayvancılığa, endüstriden sağlık

sektörüne bir çok alanda, işlevine uygun çağdaş çözümleri hayata geçirmiştir.

Yurtiçindeki lider konumu ve dünya pazarındaki genç dinamik ve rekabetçi

imajıyla ileriye güvenle bakmaktadır.

Özellikle üretim faaliyetlerinde ihtisas laşmanın önemine inanan Grup

yönetimi, daha önce FİBROSAN bünyesinde yapımakta olan C.T.P. tank

üretimini ayırarak 1987 yılında “FĠBERPLAST PLASTĠK ÜRÜNLER SANAYĠ

ve TĠCARET LTD.ġTĠ.” ni kurmuştur.

FĠBERPLAST yüksek tonajlı kimyasal likit stoklama tankları, yüzme havuzları,

zeytin oksidasyon tankları ve projeye dayalı teknolojik cam takviyeli polyester

ürünlerle 25 yılı aşkın süreden bu yana yapmış olduğu uygulamalarla bu

konuda mükemmel bir bilgi potansiyeline sahip olmuştur.

Dünya ticaretinin globalleşmesi ve FİBROSAN’nin avrupa pazarında gösterdiği

performans neticesinde grubumuz bünyesine 1999 yılında Almanya’ da

kurulan FĠBROSAN GmbH, 2007 yılında İngilterede kurulan FĠBROSAN UK

ve 2009 yılında kurulan Slovakya’daki FĠBROSAN SLOVAKĠA dağıtıcı

firmalarımız ile ticari faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Üretimimizin büyük bir kısmını ihracata ayıran firmamız, uzun yıllara dayalı

uluslararası pazar da kurmuş olduğumuz yakın ilişkiler neticesinde Tüm

Avrupa, bazı Afrika ülkeleri ve birçok Ortadoğu ülkerlerinde tercih edilen

ürünleriyle güçlü bir ihracat pazarına sahiptir.

Yücel grubu; yatırımcı gücü ve yeni modern tesisi ile üretimini İzmir

Kemalpaşa’da sürdürmektedir.

2008 yılında inşaatına başlanmış olan yaklaşık 20.000 m2 kapalı alan, 40.000

m2 açık alan, idari ve sosyal binaları ile 60.000 m2 toplam alanıyla FİBROSAN

ve FİBERPLAST olarak yeni tesislerinde üretim faaliyetlerine devam

etmektedir.

Yücel grubu olarak Ar-Ge ve Kalite Kontrol laboratuarlarına sürekli yaptığı

yatırımlar ile ürettiği ürünlerin kalite kontrol testlerini, kendi bünyesinde

yapabilmektedir

Ticari hayatta inadığımız uzun süreli karşılıklı memnuniyete dayalı iş

birlikteliklerimiz, ürettiğimiz ürünlerin yenilikçi işlevsel çözümleri ve kaliteleriyle

sektörde tercih edilen bir noktada yer almaktayız.

Girişim, Yatırım ve Gelişme YÜCEL GRUBU’nun vazgeçemeyeceği üç temel

kavramdır!


