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De€erli 
Kompozit Dostu;
Dergimizin 2. sayısının yayınlanmasından bu yana geçen zaman 
içerisinde derneğimiz ve üyeleri açısından çok önemli gelişmeler yaşadık.

Öncelikle derneğimiz, Avrupa Kompozit Sanayi Birliği’ne (European 
Composites Industry Association [EuCIA]) tam üye olarak katılarak 

aktivitelerini ülke boyutlarının dışına taşımıştır. Böylece, Brüksel’de, 
Avrupa Birliği kurum ve kuruluşlarının nezdinde kompozit 

sanayicilerini temsil eden çatı örgütü EuCIA örgütlülüğü içerisinde 
derneğimiz Türk kamu kurum ve kuruluşlarından sonra Avrupa 

Birliği nezdinde de Türkiyeli Kompozit Sanayicilerini temsil 
etme niteliğine kavuşmuş bulunmaktadır. Tüm sektörümüze 
hayırlı olmasını diliyorum.

Derneğimizin ikinci sektör yemeği, Ramazan ayı 
münasebetiyle bir iftar yemeği olarak yine İstanbul Ticaret 

Odası (İTO) Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleştirilmiştir. 
14 Ağustos 2012 tarihinde gerçekleştirilen sohbetli iftar 
yemeği toplantımıza 26 kişi katılmıştır. Toplantıda üyeler birbirleri 
ile sohbet etme ve sektörün çeşitli konularını paylaşma fırsatı 
bulmuşlardır. İS
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Derneğimiz, yeni katılan üyeler ile etkinliğini her geçen 

ay daha da arttırmaktadır. Alpa Hidrolik Makina, Turkuaz 

Polyester, Global Teknik ve Eskim Kimya bu dönem 

aramıza katılan yeni üyelerimiz olmuşlardır. Kendilerine 

aramıza hoş geldiniz diyoruz.

2007 yılında Harbiye Askeri Müzesi’nde Kompoist’07 

adı altında başlattığımız ve sonrasında 2008 ve 2010 

yıllarında daha geniş bir mekan olan Yeşilköy İstanbul 

Fuar Merkezi’nde (İFM) Kompoist’08 ve Kompoist’10 

olarak devam ettirdiğimiz fuarlardan sonra, 24-26 Mayıs 

2012 tarihleri arasında Kompoist’12 - “4. Kompozit 

Ürünler ve Ham Maddeleri Fuarı”nı gerçekleştirdik. 

Sentez Uluslararası Fuar Organizasyon A.Ş. ile birlikte 

düzenlediğimiz bu son fuar ile “Kompozit Ürünleri ve 

Ham Maddeleri Fuarı”, Türkiye’de gelenekselleşen 

ihtisas fuarları arasında yerini almıştır.

Yine sektörümüzde gelenekselleşen bir diğer aktivite 

olan “METYX Kompozit Günleri” toplantısının üçüncüsü 

04-05 Haziran 2012 tarihleri arasında Crowne Plaza’da 

yapılmıştır. Dernek olarak üyemiz METYX firmasını bu 

önemli aktivitesini her iki yılda bir gerçekleştirmesinden 

dolayı kutluyor ve bir sonraki kompozit günlerinde de 

birlikte olmayı diliyorum.

Sektörümüzü ilgilendiren bir diğer önemli konu ise 

ilk sayımızda duyurduğumuz AKSA-DOW Chemicals 

ortaklığının bu dönemde hayata geçmesi olmuştur. 20 

Aralık 2011 tarihinde düzenlenen bir basın toplantısı 

ile ilk imzaların atılmasını takiben Dow Europe Holding 

B.V. ve Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş., karbon elyaf, 

karbon elyaf bazlı ürünlerin üretimi ve dünya çapında 

pazarlanması konusunda çalışacak yeni ortak girişim 

DowAksa İleri Kompozit Malzemeler Sanayi Limited 

Şirketi için nihai anlaşmayı imzalamışlardır. Sektörümüze 

hayırlı olmasını diliyorum.

Göğsümüzü kabartan bir diğer önemli haber de 

METYX firmasından gelmiştir. Üyemiz METYX kompozit 

firması İtalya Mondavio’daki, LEDA ve ADVANCED 

COMPOSITE TECHNOLOGY firmalarını satın almıştır. 

Bu stratejik satın alma ile METYX, müşterilerine dünya 

çapında, geniş kapsamlı kompozit çözümler sunma 

konusunda önemli bir adım atmış bulunmaktadır. 

Kendilerine ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.

Sektörümüzün 2011 yılında başlayan çalışmaları 

sonucunda, JEC EUROPE 2013 fuarına İstanbul Ticaret 

Odası (İTO) önderliğinde Milli Katılım Organizasyonu 

çerçevesinde katılacak noktaya gelmesini, Kompozit 

Sektörü’nün bir diğer önemli gelişmesi olarak 

değerlendirmekteyim. Bu konuda göstereceğimiz katılım 

performansı bundan sonraki organizasyonlar için de bir 

örnek teşkil edecektir.

Bol ve bereketli işler dilerim. Bir sonraki dergimizde 

buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.
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EDITOR
Dear Composite Friend,
Since the 2nd issue of our magazine was published, 

we have made a great progress for our association 
and its members.

Firstly, our association, participating in the 
European Composites Industry Association [EuCIA] 
as a full member, has carried its activities beyond the 
borders of the country. Thus, our association within 
the organized parent association EuCIA representing 
the composite manufacturers in Brussels in the 
presence of European Union state institutions and 
organizations, has reached the qualification of 
representing the composite manufacturers from 
Turkey, in the presence of European Union besides 
the Turkish state institutions and organizations. We 
wish our entire sector good luck with it.

Our association increases its strength every month 
with its new members participating in. Alpa Hidrolik 
Makina, Turkuaz Polyester, Global Teknik and Eskim 
Kimya are our new members in this period. We are 
welcoming them to our association.

After the fairs which we started under the title 
of Kompoist’07 in Harbiye Military Museum in 
2007 and afterwards continued as Kompoist’08 
and Kompoist’10 in 2008 and 2010 in Yeşilköy 
Istanbul Fair Centre (IFM) which is a larger place, 
we organized the fair Kompoist’12 - “4th Composite 
Products and Raw Materials Fair” between the dates 
of 24-26th May 2012. With this last fair we organized 
together with Sentez International Fair Organization 
Inc., “Composite Products and Raw Materials Fair”, 
has gained a place among the special fairs becoming 
a tradition in Turkey.

Third meeting of the “METYX Composite Days” 
which is another activity that has also become a 
tradition in our sector was held in Crown Plaza between 
the dates of 4-5th June 2012. As an association, we 
are congratulating our member company METYX 
due to holding this important activity every other year 
and we hope to be together also on the following 
composite days.

A big news making us proud has come from 
the company METYX. Our member METYX, the 
composite company, has acquired the companies 
LEDA and ADVANCED COMPOSITE TECHNOLOGY 
in Italy Mondavio. With this strategic acquisition, 
METYX has taken an important step in offering 
extensive composite solutions to its customers 
globally. We wish them and our entire sector good 
luck with it.

I consider the participation of our sector in JEC 
EUROPE 2013 fair under the leadership of Istanbul 
Chamber of Commerce within the scope of National 
Participation Organization in consequence of works 
starting in 2011, as another important progress of 
the Composite Sector. Participation performance that 
we’ll show in this subject, will serve as a model for the 
following organizations.

Good luck on your works. Hope to see you on the 
next issue of our magazine.
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Kompozit Sanayicileri Derneği, Avrupa Kompozit 

Sanayi Birliği’ne (Europen Composites Industry 

Association-EuCIA) 16 Ağustos 2012 tarihinde İstanbul’da 

yapılan toplantıda üyelik protokolünün karşılıklı olarak 

imzalanmasıyla birlikte üye olmuştur.

Amacı yaklaşık 10.000 şirket ve 150.000 çalışanın 

faaliyet gösterdiği Avrupa kompozit sektörünü, üyesi olan 

ulusal kompozit birlik ve derneklerin çatı örgütü olarak, 

Avrupa Birliği organları nezdinde Brüksel’de temsil etmek 

olan EuCIA’ya halen, 

•	 Belçika	-	AGORIA	-	Reinforplast,	

•	 Danimarka	-	The	Danish	Plastics	Federation	(DPF),	

•	 Finlandiya	-	Finnish	Plastics	Industries	Federation		

  (FiPIF), 

•	 Fransa	-	Groupement	de	la	Plasturgie	Industrielle	et		

  des Composites (GPIC),

•		 Almanya	-	Federation	of	Reinforced	Plastics	(AVK),	

•	 İtalya	-	Italian	Composites	Association		 	

  (ASSOCOMPOSITI), 

•	 Hollanda-	Dutch	Association	for	Reinforced	Plastics		

  (VKCN), 

•	 Norveç	-	Norvegian	Composites	Association	(NKF),	

•	 İspanya	-	Agrupacion	Espanola	de	Industrias			

  de Composites - Spanish Composites Industry  

  Association (AESICOM), 

•	 İsveç	-	The	Plastics	and	Chemicals	Federation,		

  Composites Group (Plast & Kemiforetagen) olmak  

  üzere 10 ulusal, 

•	 Belçika	-	European	UP/VE	Resin	Association,

•	 Belçika	-	European	Alliance	for	SMC/BMC,	

•	 Belçika	-	European	Composite	Recycling	Services

Company (ECRC) olmak üzere 3 sektörel organizasyon, 

üye durumdadır. EuCIA’ya Rusya - The Russian Union of 

Composite Manufacturers (UNCM) ise katılımcı üyedir.

Kompozit Sanayicileri Derneği, birliğe katılan 11. 

ulusal kompozit üreticileri organizasyonudur. Dernek, 

Türk kompozit sanayini ve üreticilerini Türkiye kamu 

kurum ve kuruluşları nezdinde olduğu gibi bundan böyle 

Avrupa Birliği kurum ve kuruluşları nezdinde de etkili 

biçimde temsil etmeye devam edecektir. Bu amaçla ulus 

olarak Avrupa Birliği’ne katılma yolunda müzakereler 

sürdürürken bir sanayici birliği olan derneğin Avrupa 

Birliği’nde faaliyet gösteren EuCIA’ya katılması anlam ve 

önem arz etmektedir.  

Kompozit Sanayicileri Derneği, EuCIA’ya ulusal 

organizasyon olarak tam üye olmasının akabinde Yönetim 

Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Hacıalioğlu, 09 Ekim 2012 

tarihinde Almanya’nın Düsseldorf kentinde yapılacak olan 

EuCIA Yönetim Kurulu toplantısına, Türkiye kompozit 

sektörünü tanıtıcı bir konuşma yapmak üzere davet 

edilmiştir. 

Kompozit Sanayicileri Derneği, 
Avrupa Kompozit Sanayi Birliği’ne Üye Oldu

Our Association Became A Member of The European Composites 
Industry Association (EuCIA)

On 16 August 2012 our Association has become a member of the 
EuCIA (European Composites Industry Association) whose aim is to 
represent the European Composites Industry including approximately 
10,000 companies and 150,000 employees as the roof organization of 
its member composite associations and unions at the European Union 
Institutions in Brussels.

10 national organizations, 3 sectorial organizations are currently 
members of the EuCIA. Our Association is the 11th national composite 
producers organization in the union.

Our Association will continue to represent the Turkish Composites 
Industry and Producers at the European Union institutions and entities as 
it has always been at the Turkish Public institutions and entities.

We hope our Association’s membership in EuCIA will be beneficial for 
the Turkish composites sector.

Volker Fritz (left) and Ismail Hakki Hacialioglu (Photo: EuCIA)

TCMA currently represents 67 different companies that, according to association president 
Ismail Hakki Hacialioglu (Cam Elyaf), cover the entire industry spectrum, from raw material 
producers to parts manufacturers. Hacialioglu will present an overview of current market 
developments the Middle East and Turkey at the upcoming “Composites Europe” fair 
(www.composites-europe.com), held from 9-11 October in Düsseldorf / Germany.

Ahead of the event, the TCMA president said Turkey’s present composites consumption is 
pegged at around 120,000 t/y, mainly glass-reinforced materials. Although the sector 
suffered losses during the recent economic crisis, which saw growth rates contract to an 
average 8% per year, market insiders expect the rate to rise to between 9-10% once 
Europe emerges from its current economic quagmire. Key drivers are the automotive and 
wind energy sector as well as the construction market, where composites demand is mostly 
driven by the region’s immense need for GFR water pipes.

Aside from 150-160 mid-size to larger players that dominate the sector, Hacialioglu 
estimates that there are about 500 smaller companies active in the field. The most 
well-known Turkish composite manufacturers include Poliya Composite Resins and 
Polymers (Istanbul; www.poliya.net), which in April last year acquired the resins business 
of Sisecam subsidiary Cam Elyaf (Cayirova / Turkey; www.camelyaf.com) – see PIEWeb of 
27.04.2011. Another key player is the carbon fibre joint venture recently created by Dow 
Chemical (Midland, Michigan / USA; www.dow.com) and acrylic fibre producer Aksa 
Akrilik Kimya (Istanbul; www.aksa.com) – see PIEWeb of 06.07.2012 – as well as Metyx 
Composites (Istanbul; www.metyx.com), which early this year commissioned a new 
reinforcing fabrics plant close to Izmir – see PIEWeb of 11.01.2012.
24.08.2012 PIE [223193-0]

COMPOSITES

Turkish market expanding at rapid rate / Local composites association joins 
EuCIA
The number of members in the European Composites Industry Association 
(EuCIA, Brussels / Belgium; www.eucia.org) continues to rise. Just three months 
after the admission of the Russian Union of Composites Manufacturers (UNMC, 
Moscow; www.english.uncm.ru) in mid-May 2012 – see PIEWeb of 12.06.2012 – 
Composites Manufacturers Association (TCMA, Istanbul; www.kompozit.org.tr) 
also joined the European umbrella organisation. the Turkish

Volker Fritz (links) und Ismail Hakki Hacialioglu (Foto: EuCIA)

Zur TCMA zählen aktuell 67 Mitglieder, die laut Hacialioglu „das gesamte Spektrum vom 
Rohstofferzeuger bis zum Teileproduzenten abdecken". Er wird während der Messe „Compos-
ites Europe" (9. bis 11. Oktober 2012; www.composites-europe.com) in Düsseldorf über die 
Marktentwicklung in der Türkei und im Nahen Osten sprechen.

Hacialioglu beziffert den derzeitigen türkischen Composites-Verbrauch auf rund 120.000 t 
jährlich – weitgehend noch mit Glasfaserverstärkung. Die Branche hat im Zuge der Wirtschaft-
skrise zwar Einbußen hinnehmen müssen und die Wachstumskurve verlief mit einem jährlichen 
Plus von durchschnittlich 8 Prozent etwas schwächer, doch wird eine vergleichsweise rasche 
Erholung auf 9 bis 10 Prozent erwartet, sobald Europa die finanziellen Verwerfungen in den 
Griff bekommt. Wachstumstreiber ist neben Automobilbau, Windkraft und der Bauindustrie vor 
allem der hohe Bedarf an GFK-Rohren für die Be- und Entwässerung.

150 bis 160 meist mittelgroße Unternehmen bilden den Kern der Branche. Darüber hinaus, 
schätzt Hacialioglu, gebe es wohl an die 500 kleine Betriebe, die nicht in der Statistik 
auftauchen. Zu den bekannteren Namen gehören Poliya Composite Resins and Polymers Inc 
(Istanbul / Türkei; www.poliya.net), die im April letzten Jahres den Harzbereich der Sisecam-
Tochter Cam Elyaf (Cayirova / Türkei; www.camelyaf.com) übernahm – siehe KIWeb vom 
 06.04.2011. Darüber hinaus gründeten Dow Chemical (Midland, Michigan / USA;
 www.dow.com) und der Acrylfaserhersteller Aksa Akrilik Kimya (Istanbul / Türkei;
 www.aksa.com) ein Joint Venture zur Erzeugung von Carbonfasern (KIWeb vom 04.07.2012),
 während Metyx Composites (Istanbul / Türkei; www.metyx.com) nahe Izmir ein neues Werk für
 multiaxiale Verstärkungsgewebe und -gelege aus Glas- und Carbonfasern in Betrieb nahm –
 siehe KIWeb vom 09.01.2012
24.08.2012 KI [223193-0]

COMPOSITES

Türkei: Markt entwickelt sich rasch / Landesverband TCMA tritt EuCIA bei
Nach dem Beitritt des russischen Composite-Verbands UNMC zum europäischen 
Dachverband European Composites Industry Association (EuCIA, Brüssel / 
Belgien; www.eucia.org) – siehe KIWeb vom 13.06.2012 – hat Mitte August 2012 
auch Ismail Hakki Hacialioglu (Cam Elyaf) als Präsident der Turkish Composites 
Manufacturers Association (TCMA; www.kompozit.org.tr) den Mitgliedsvertrag 
unterzeichnet.
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Kompozit sektörünün en önemli buluşması olan 

JEC PARİS 2012 fuarında Kompozit Sanayicileri 

Derneği, JEC Composites firması ile iş birliği 

sonucu ilk kez 2012 yılında Türk Bayrağı’nın altında 

6 Türk firmasının bir araya gelmesi suretiyle bir 

Türk Pavyonu oluşturmuştur.

Sonrasında sürdürülen çalışmalar sonucu 

dernek, 12-14 Mart 2013 tarihleri arasında Paris’te 

düzenlenecek olan “JEC EUROPE 2013” fuarına 

milli katılım organizasyonu düzenlemek için bu 

konuda yetkili kurumlardan biri olan İstanbul Ticaret 

Odası (İTO) ile iş birliğine gitmiştir.

Bu kapsamda 12-14 Mart 2013 tarihleri arasında 

Fransa’nın Paris şehrinde düzenlenecek olan 

“JEC EUROPE 2013” Fuarı - Türkiye Milli Katılım 

Organizasyonu, İstanbul Ticaret Odası’nca 

gerçekleştirilecektir.

Kompozit malzemeleri ve teknolojileri konusunda 

dünyanın en büyük fuarı olan ve kompozit 

sektörünün profesyonellerini buluşturan en etkili 

platform olarak bilinen “JEC Europe Kompozit 

Fuarı”nda 2013 yılında, dünyanın yükselen 

ekonomileri arasında önde gelen ülkemizin önemli 

kompozit üreticilerinin milli katılım çerçevesinde yer 

almaları beklenmektedir.

JEC EUROPE 2013 National Participation Organization

For the first time in 2012 our Association, in cooperation 

with JEC Composites Company, has created a Turkish Pavillon 

by gathering 6 Turkish companies under the Turkish flag at 

the JEC PARIS 2012 Exhibition, which is the most important 

meeting of the composites sector.

As a result of the attempts made afterwards, our Association 

has cooperated with Istanbul Chamber of Commerce (ITO), 

which is one of the most authorized institutions in this subject, 

to arrange a national participation organization to the “JEC 

EUROPE 2013”, which will be held in Paris between March 12-

14, 2013.

Within this scope, Turkish National Participation Organization 

to “JEC EUROPE 2013” exhibition that will be held in Paris, 

France between March 12-14, 2013 will be realized by Istanbul 

Chamber of Commerce.

JEC EUROPE 2013
Milli Katılım Organizasyonu
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Kompozit Sanayicileri Derneği, 2007 yılında Harbiye 

Askeri Müze’de Kompoist’07 ile başlattığı, 2008 ve 2010 

yıllarında daha geniş bir mekan olan Yeşilköy İstanbul 

Fuar Merkezi’nde (İFM) Kompoist’08 ve Kompoist’10 

olarak devam ettirdiği fuarlardan sonra, 24-26 Mayıs 2012 

tarihleri arasında da Kompoist’12- “4. Kompozit Ürünler ve 

Ham Maddeleri Fuarı”nı gerçekleştirdi. 

Derneğin Sentez Uluslararası Fuar Organizasyon A.Ş. 

ile birlikte düzenlediği bu son fuar ile “Kompozit Ürünler 

ve Ham Maddeleri Fuarı”, Türkiye’de gelenekselleşen 

ihtisas fuarları arasında yerini aldı. Henüz uluslararası bir 

niteliği olmamasına rağmen çeşitli ülkelerden fuara katılan 

çok sayıda firmanın olması, fuarın ileriki yıllarda tam bir 

uluslararası niteliğe kavuşabileceğinin bir işareti olarak 

değerlendirilmektedir. 

Toplam 1.383 m2 net stand alanı üzerine kurulan fuara 

52 kurum ve kuruluş katılmış olup fuar 2181 ziyaretçi 

tarafından ziyaret edilmiştir. Fuara katılan firmaların

%20’sini, toplam ziyaretçilerin de %10’unu yabancı 

ziyaretçiler oluşturmuştur. Fuara katılan Kompozit 

Sanayicileri Derneği üyesi kuruluş oranı da %27 olmuştur. 

İhtisas fuarlarının özelliği olan bilinçli ziyaretçi, bu fuarın 

da en önemli yanını oluşturmuştur.

 Avrupa Pultruzyon Üreticileri Birliği (EPTA) ve JEC 

Composites, Kompozit Sanayicileri Derneği’nin yanı 

sıra fuarda yer alan diğer kompozit sektörü temsilcileri 

olmuştur. 

Fuara katılan firmalar arasında OCV, Jushi gibi 

uluslararası; Aksa, Boytek, Fibroteks, Sönmez ASF, 

Turkuaz Polyester gibi ulusal, ham maddeci kuruluşların 

yanı sıra Koloğlu, Maskim, Mete Boya, Omnis, Plasto ve 

Yücel Kompozit gibi tedarikçi kuruluşlar da yer almıştır. 

Yine bu fuarda karbon elyaf dokuyan firmaların çokluğu 

da diğer bir dikkati çeken özellik olmuştur.

Kompoist’12 Fuarı Başarı ile 
Gerçekleştirildi

Kompoist’12 Fair Held Successfully

Turkish Composite Manufacturers Association also held 

the Kompoist’12 - “4th Composite Products and Raw Materials 

Fair” between the dates of 24-26th May 2012. 

With this last fair the association organized together with 

Sentez International Fair Organization Inc., the “Composite 

Products and Raw Materials Fair”, has gained a place among 

the special fairs becoming a tradition in Turkey.

In the fair organized on a stand area of total 1383 m2, 52 

institutions and organizations participated and the fair was 

visited by 2181 visitors.
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Kompozit Sanayicileri Derneği, Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan 
(MYK) yetki almasının üzerinden iki yıl geçmeden önemli bir 
başarıya imza atarak sektöre ait 5 adet meslek standardını 
sektör mensubu firmalarla birlikte hazırlamış, MYK ve devletin 
uzman bürokratlarından oluşan kurullarında savunarak kabul 
ettirmiş ve nihayetinde de Resmi Gazete’nin 13 Haziran 2012 
Çarşamba tarihli 28322 (mükerrer) sayısında yayınlatarak 
“Taslak Meslek Standartları”nın “Ulusal Meslek Standartları” 
haline gelmelerini sağlamıştır.

Dernek tüm standartları Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik 
Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS) uzmanı Tolga Çulha 
nezaretinde Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası’ndan 
(PETROL-İŞ) Ayfer Eğilmez ve Kimya Mühendisleri Odası 
(KMO) İstanbul Şubesi’nden Hasan Tahsin Durmuş’un katkıları 
ile hazırlamıştır.

Kompozit Sanayicileri Derneği’nin yanı sıra el yatırması, 
püskürtme, RTM ve infüzyon ile ilgili olan meslek standardı 
hazırlama çalıştayında Poliya, Polin, Polkima, Metyx, Avitaş, 
Subor ve Armaplast firmalarının; HKB ve sıcak kalıplama ile ilgili 
olan meslek standardı hazırlama çalıştayında Kompozit Kimya, 
CTP Kompozit, Elopar, Tongün, Metyx ve Avitaş firmalarının; 
elyaf sarma ve savurma döküm ile ilgili olan meslek standardı 
hazırlama çalıştayında Subor, Superlit, Ece Boru ve Teknoplas 

firmalarının; pultruzyon ile ilgili olan meslek standardı hazırlama 
çalıştayında Armaplast, Pul-tech ve Esa Kimya firmalarının 
ve devamlı levha ile ilgili olan meslek standardı hazırlama 
çalıştayında Polser ve Fibrosan firmalarının uzmanları ve 
mesleği bire bir uygulayan operatörleri yer almışlardır.

Ulusal meslek standartlarının yayınlanmasından sonra 
bu standartlara ilişkin mesleki yeterlilikler hazırlanacak, bu 
çalışmayı da ölçme, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları 
takip edecektir. Tüm bu çalışmalar Meslek Standardı hazırlık 
çalışmalarında olduğu gibi sektör mensuplarının katkıları ve 
destekleri ile mümkün olacaktır.

Derneğin sosyal faaliyetlerinden biri olarak 13 Mart 2012 tarihinde İstanbul Ticaret Odası (İTO) 
Cemile Sultan Korusu’nda düzenlemiş olduğu yemekli sohbet toplantısından sonra 14 Ağustos 
2012 tarihinde yine İTO’nun ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeği ve sonrasındaki sohbet 
toplantısı, 26 kişilik bir katılımla gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Hacıalioğlu aşağıda belirtilen konulardaki 
bilgileri katılımcılarla paylaşmıştır.

1. JEC Paris 2013 Fuarı’na İTO iş birliği ile ulusal katılımın organize edilmesi,
2. Kompozit Sanayicileri Derneği’nin Avrupa Kompozit Üreticileri Birliği’ne üyeliği,
3. 08-09 Ekim 2012 tarihlerinde Dusseldorf’ta yapılacak olan AVK Konferansı,
4. 09-12 Ekim 2012 tarihleri arasında Dusseldorf’ta yapılacak olan Composites Europe Fuarı,
5. 10. Kalkınma Planı çalışmaları, 
6. Kimyevi madde üreten tesislerde yangın tehlikesi,
7. Composites Turkey sektör dergisinin üçüncü sayısı ve Kompozit Sektör Kataloğu,
8. III. Uluslararası Polimerik Kompozitler Sempozyumu.
Genelde bir sohbet havasında geçen toplantıdan sonra katılımcılar bu ve benzeri toplantıların 

dönem dönem yapılması konusundaki temennilerini yönetim kurulu üyeleri ile paylaşmışlardır.

Meslek Standartları Resmi 
Gazetede Yayınlandı

Vocational Standards Published in the Official Gazette
Although it has not been even two years since the Turkish Composite 

Manufacturers Association (TCMA) received an authorization approval from the 
Vocational Qualifications Authority (VQA), the association has prepared the 5 
occupational standards for sector with the member companies of the sector, has 
made them accepted by arguing in the sessions consisting of VQA and senior 
bureaucrats of the state and has finally had it published in the 28322nd (repeated) 

issue of the Official Gazette dated 13th June 2012 Wednesday and has made the 
“Draft of Vocational Standards” to become “National Vocational Standards”.

After the publication of National Vocational Standards, professional 
competencies concerning these standards will be prepared followed by 
assessment, evaluation and certification works. All these works will be possible by 
the contributions and supports of the sector members as it was in the Vocational 
Standards preparatory works.

Iftar Meal of Turkish Composite Manufacturers Association Held in ITO Cemile 

Sultan Korusu

After the meeting with dinner organized in Istanbul Chamber of Commerce (ITO) 
Cemile Sultan Korusu on 13th March 2012 as one of the social activities of the association, 
iftar meal was again hosted by ITO on 14th August 2012 and subsequent conversation 
meeting was carried out with the participation of 26 people.

In the meeting, Chairman of the Board, İsmail Hakkı Hacıalioğlu shared the information 
about current issues with the participants.

After the meeting which was held rather in the mood of conversation, the participants 
shared their requests with the board members that such meetings should be held 
periodically.

Kompozit Sanayicileri Derneği 
İftar Yemeği İTO Cemile Sultan 
Korusu’nda Gerçekleştirildi
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Plastik Sanayicileri Derneği, 
Sektörün En Önemli Sorununa 
Çözüm Üretti

Ülkemizde konut yapılaşmasında olduğu gibi sanayi 
yapılaşmasında da ciddi problemler söz konusu. Birçok 
üretim tesisi, şehir içinde sıkışmış olarak ve modern 
sanayinin alt yapı gereklerinden uzak faaliyet gösteriyor. 
Binlerce küçük işletme, dağınık alanlarda büyük işler 
yapmaya çalışıyor. Ayrıca bu yapı şehri de görüntü olarak 
bozuyor.

“Toprak zengini ülkenin mekan fakiri sanayicileriyiz” 
diyen Plastik Sanayicileri Derneği - PAGDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Semerci, plastik sektörünün bu 
önemli sorunu için geliştirdikleri çözümü müjdeliyor. 

Büyük şehirler ve yakın çevresindeki sanayi yerleşim 
alanlarının büyük servetler karşılığında el değiştirdiğini 
söyleyen Hüseyin Semerci, “Ülkemizin genç sanayisinin 
en büyük problemlerinden bir tanesi de sermaye 
zaafiyetidir. Zaten az ve yetersiz miktardaki sermayesini 
sanayi alanlarına aktaran sanayicilerimiz, büyümelerini 
öteliyor veya ciddi sıkıntılara giriyor. Oldukça geniş 
arazilere sahip, toprak zengini bir ülkeyiz. Belli kriterler 
dahilinde ucuz, hatta bedelsiz ve çok uzun vadeli sanayi 
arsaları, sanayicilerin kullanımına sunulmalı” diyor. Bu 
amaçla yola çıktıklarını ve Türkiye’nin ilk özel OSB’sini ilk 
İhtisas Plastik Organize Sanayi Bölgesi olarak faaliyete 
geçireceklerini ifade eden Semerci, PAGDER & Aslan 
Özel Organize Sanayi Bölgesi için imzaların atıldığını 
ifade ediyor.

PAGDER & Aslan Özel Organize Sanayi Bölgesi’nin 
toplam alanı 60 hektar. Genişleme sahaları ile bölgenin 
büyüklüğü 120 hektara ulaşacak. Türkiye’nin ilk özel 
OSB’si olan yatırımın plastik sektörü ile hayat bulacağını 
söyleyen PAGDER & Aslan Özel Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Fidan Aslan, bölgenin lojistik 
olarak da üreticilere büyük kolaylık sunduğunun altını 
çiziyor.

PAGDER & Aslan Özel Organize Sanayi Bölgesi, Gebze 
Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi ile kıyaslandığında, o 
büyüklükte bir hacmi ifade ediyor. Gebze Plastik Organize 
Sanayi Bölgesi, 137 hektar. 110 civarında firmanın faaliyet 
gösterdiği sanayi bölgesinde çalışan sayısı ise 10 bin 
civarında. Yeni sanayi bölgesinin plastik firmalarından 
oluşturulmasını hedeflediklerini ifade eden Hüseyin 
Semerci, oluşacak ekonomik çerçeve için bu rakamların 
referans alınabileceğini belirtiyor.

Plastik sektörünün kalbi, bu modern yatırımla Kırklareli 
Vize’de atacak gibi görünüyor.

Türkiye’nin ilk İhtisas 
Plastik Organize Sanayi Bölgesi 
Kırklareli Vize’de kuruldu
Plastik Sanayicileri Derneği - PAGDER, plastik üreticilerini bir araya 
toplayarak modern bir üretim alanı oluşturmak ve üretim tesislerini 
şehir içinden çıkarmak için Kırklareli Vize’de Plastik Organize 
Sanayi Bölgesi kurdu.

Turkey’s first Special Plastics Organized Industrial 

Zone established in Vize, Kırklareli

Plastics Manufacturers Association - PAGDER, has 

established a Plastics Organized Industrial Zone in Vize, 

Kırklareli by gathering plastics manufacturers together in 

order to form a modern production area and take their 

production plant out of the city.

Chairman of the Board of Plastics Manufacturers 

Association, Hüseyin Semerci has stated that they will put 

the Turkey’s first private Organized Industrial Zone into 

operation as the first Special Plastics Organized Industrial 

Zone and that they have signed for PAGDER & Aslan 

Private Organized Industrial Zone.

The heart of the Plastics sector seems to be beating in 

Vize, Kırklareli by this modern investment.
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 Metyx Composites Genel Müdürü Uğur Üstünel’in 
açılış konuşmasından sonra Kompozit Sanayicileri 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Hacıalioğlu 
“Türkiye Pazarında Kompozit Materyallerin Geleceği 
ve Kompozit Uygulamaların Pazar Payı” konusunda bir 
sunuş yapmıştır.
Daha sonra sırasıyla;
- Areva Blades (Fransa), “Kalınlığı 50 mm’den Daha  
 Büyük Olan Karbon Monolitik UD Laminatların Üretim  
 Karakteristikleri ve Üretime İlişkin Deneyimler”
- MVC Solutions in Plastics (Brezilya), “Otomotiv   
 Pazarına Yönelik Olarak RTM’nin Evrimi”
- Polin Waterparks & Pool Systems (Türkiye),   
 “Su Kaydıraklarının Üretimi İçin RTM Teknolojisi’nin  
 Faydaları”
- AR Engineers (Almanya), “Yük Altındaki Kompozit  
 Bağlantı Yerlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin Örnekler”

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
 

- METYX Composites (Türkiye), “Modern Model   
 Üretimi, Kapalı Kalıplama ve İnfüzyon Faydaları”
- Scott Bader Co. Ltd. (İngiltere), “İleri Kompozit   
 Malzemelerdeki Gelişmeler”
- Composite Integration (İngiltere), “Vakum İnfüzyon  
 Proses Kontrolü”
- Kreysler & Associates (ABD), “Kompozitler-21. Yüzyıl  
 Mimarisinde Yükselen Bir Yıldız”
- METYX Composites (Türkiye), “METYX Composites:  
 Geçmişimiz ve Geleceğimiz”
- STRUCTeam Ltd. (İngiltere), “Entegrasyon Yoluyla  
 Tasarım Verimliliği ve Yaratıcılığı”
- TAI (Türkiye), “Uygun Maliyetli Kompozit Yapıların  
 Üretimine Yönelik Yeni Nesil Ürünler ve Teknikler”
- Yonca-Onuk JV (Türkiye), “Deniz ve Sahil Güvenliği  
 Alanında Yüksek Performanslı Kompozitlerin Değişen  
 Kullanımı”
- TPI Composites (ABD), “Rüzgar Kanatlarının   
 İmalatının Dizaynı” hakkında birbirinden ilginç ve  
 yararlı sunuşlar yapmışlardır.

Çok sayıda katılımcının dinleyici olarak katıldığı 
Kompozit Konferansı ve aynı salonda sponsor firmaların 
(Airex A.G, Aksa, Duratek, PPG, Reinforced Plastics 
Magazine, Scott Bader, Türk Karbon Derneği, Kompozit 
Sanayicileri Derneği, Umeco) tanıtım standları birbirini 
tamamlayıcı olmuştur.

Katılımcılar benzeri aktivitelerin önümüzdeki yıllarda da 
tekrarlanması ile ilgili olarak temennilerini iletmişlerdir.
06-08 Haziran tarihleri arasında ise uygulamalı RTM 
Okulu aktivitelerine geçilmiştir.

3. Metyx Kompozit Günleri 
“Kompozit Konferansı” 04-05 Haziran 2012 
Tarihlerinde Crowne Plaza’da Yapıldı

Third Metyx Composite Days - “Composite 

Conference” was held on 4-5th June 2012 in 

Crowne Plaza.

İsmail Hakkı Hacıalioğlu, Chairman of the 

Board of Composites Industry Association 

made a presentation about the “Future 

of Composite Materials in Turkey Market 

and Market Share of Composite Practices” 

following the opening speech of General 

Manager of Metyx Composites Mr. Uğur 

Üstünel.

Afterwards, Areva Blades (France), MVC 

Solutions in Plastics (Brasil), Polin (Turkey), 

AR Engineers (Germany), METYX Composites 

(Turkey), Scott Bader Co. Ltd. (England), 

Composite Integration (England), Kreysler 

& Associates (USA), METYX (Turkey), 

STRUCTeam Ltd. (England), TAI (Turkey), 

Yonca-Onuk JV (Turkey) and TPI Composites 

(USA), respectively, made interesting and 

useful presentations.

At the end of the conference, applied RTM 

School activities were held on 6-8th June.
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Alpa
Kompozit sektörüne hidrolik pres makina imalatı yapan 

Alpa Hidrolik Makina Sanayi Limited Şirketi firmasının 
sahibi Bekir Telatar, 18 Haziran 2012 tarihinde yapılan 
70. olağan toplantıda oy birliği ile Kompozit Sanayicileri 
Derneği üyeliğine kabul edilmiştir.

Alpa Hidrolik Makina Sanayi 
Limited Şirketi, 1979 yılında 

İstanbul’da kurulmuş 
olup aynı yıl içinde 

hidrolik pres 
ü r e t i m i n e 
b a ş l a m ı ş t ı r. 
Önceleri bakalit 
ve melamin 
presleri imal 
ederken 1981 
yılından itibaren 
deri sanayi 
sektörüne de 

hizmet vermeye başlamıştır. İlerleyen yıllarda çok çeşitli 
hidrolik presler üretmiştir.

Üretim yelpazesi,  termoset plastikler için transfer 
ve baskı presleri (bakalit, melamin, vb.), metallerin 
şekillendirilmesi için derin çekme presleri, kauçuk ve 
lastik vulkanizasyon presleri, deri ütü ve desen presleri, 
transfer presleri, matbaa desen presleri, ekstrüzyon 
presleri, ahşap baskı presleri, form presleri, metal forming 
presleri, hidroforming presleri, otomatik dozajlamalı ve 
otomatik parça almalı baskı presleri, poliüretan presleri, 
kompozit presleri, polyester presleri, elektrod presleri, 
otomatik dozajlamalı tuz blok presleri, bakalit ve melamin 
tablet makinası ve özel amaca uygun her türlü hidrolik 
presten oluşmaktadır.

Alpa’nın en önemli özelliklerinden birisi de servis 
konusunda gösterdiği hassasiyet ve çabukluktur. 
Satış sonrası hizmetlerin mükemmel olması gereğinin 
bilincinde olarak hizmeti eksiksiz vermeye çalışmakta, 
müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmaya özen 
göstermektedir. Alpa, iç piyasaya yaptığı satışlar yanında 

1982’den itibaren dış ülkelere yaptığı ihracatla da onur 
duymaktadır.

 Alpa, hidrolik makina üretiminde üstlendiği 
sorumluluğu bilerek ileri teknoloji ve uzman kadrosuyla 
bu hizmeti en iyi şekilde yapmaya devam edeceğini 
belirtmektedir.

Eskim
Kompozit sektöründe muhtelif boya, vernik, inceltici, 

polyester, alkid ve mevcut ürünlerine ait muhtelif yardımcı 
malzemeler üretimi yapan Eskim Kimya Sanayi ve 
Ticaret A. Ş. firmasının Genel Müdürü Emre Tezgören, 
17 Temmuz 2012 tarihinde yapılan 71. olağan toplantıda 
oy birliği ile Kompozit Sanayicileri Derneği üyeliğine kabul 
edilmiştir.

1975 yılında Yılmaz Tezgören tarafından Eskim Kolektif 
Şirketi’nin kurulması ile kuruluşun ticari anlamdaki faaliyeti 
başlamıştır. 

Bugüne kadarki süreçte, teknolojik yatırımlara ağırlık 
veren ve günün modern teknolojisini bünyesine adapte 
eden, mobilya ve inşaat sektörleri ile çeşitli sanayi 
gruplarına boya, koruyucu ve yarı mamüller sağlayan 
Eskim, mobilya, inşaat, sanayi, 
polyester ürünler ve alkid reçineler 
ana grupları altında, 25.000 m2’lik 
toplam alanın 15.000 m2’ si kapalı 
alanda, dinamik ve verimli çalışan 
100	 personeliyle,	 50.000	 ton/yıl	
toplam kapasiteyle muhtelif boya, 
vernik, inceltici, polyester, alkid 
ve mevcut ürünlerine ait muhtelif 
yardımcı malzemeler üretimi yapan 
ve kimya sektöründe hizmet veren 
bir kuruluştur. Merkezi Eskişehir’ de 
olmak üzere Ankara ve İzmir’de iki 
ayrı bölge müdürlüğü vardır.

Modern donanımlı laboratuarlarda 
gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları 
ve süreç kontrolleri ile üstün 
teknolojiye sahip tesislerde üretilen 

yüksek kalitede, doymamış polyester reçineler, yardımcı 
malzemeleri ve incelticiler; tekne, ulaşım, tarım, düğme, 
elektrik, inşaat vb. sektörlerde; banyo küvetleri, lavabo, 
suni mermer, çatı kaplama örtüleri, su depoları, inşaat yapı 
panelleri, elektrik malzemelerinin yerleştirildiği muhafaza 
kutuları, düğme, hediyelik eşya gibi çok geniş alanlarda 
kullanıma sunulmaktadır. Alkid reçineleri, tüm boya üretim 
alanlarında güvenle kullanılacak şekilde üretilmektedir.

Eskim, çalışanları ile birlikte müşteri memnuniyetini 
sağlayarak, sağlıklı gelişmeyi, evrensel kalite 
standartlarında ürün ve hizmet sunmayı amaçlamakta, 
ülkesi ve müşterileri için güvenirlilik, devamlılık ve 
saygınlık simgesi olmak için çalışmaktadır.

Kompozit Sanayicileri Derneği’ne 
Yeni Katılan Üyeler
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Global Teknik
Kompozit sektöründe savunma sanayi, havacılık, anayurt 

güvenliği,	insansız	araçlar,	CAD/CAM	tasarım,	model	kalıp	
ve prototip imalatı, kompozit imalatı yapan Global Teknik 
Elektronik Yazılım Mühendislik Havacılık Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karalar, 
18 Haziran 2012 tarihinde yapılan 70. olağan toplantıda 
oy birliği ile Kompozit Sanayicileri Derneği üyeliğine kabul 
edilmiştir.

Global Teknik, 2004 yılında, dinamik, yetenekli işgücüyle, 
ISO 9001:2000 standartlarında, gelişmiş teknolojik ürünler 
tasarlayıp üreterek, dünya çapında kapsamlı “Havacılık, 
Savunma, Otomasyon ve Anayurt Güvenliği” çözümlerini 
temin etme konusunda uzmanlaşmıştır. Firma, askeri 
- sivil - kamu sektöründe farklı uygulamalara yönelik, 
insansız araçlar (hava, kara, deniz), sınır güvenliğine 
yönelik x-ray sistemlerin tasarım, yazılım ve üretimi, 
elektronik ve mekanik tasarım, sistem entegrasyonu, 
meteorolojik gözlem istasyonları üretimi ve kurulumu, 
havacılık, güvenlik, otomasyon ve haberleşme teknolojileri 
konularında maksimum yerli katkı sağlayarak projelerde 
yer almaktadır. Tüm üretimler, Ankara Sincan, 1. Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki 5000 m2’lik MSB Tesis Güvenlik 
Bölgesi’ne sahip fabrika tesislerinde, ISO 9001:2000 kalite 
yönetim sistemi ile milli olarak gerçekleştirilmektedir. 

Global	 Teknik’in	 savunma	 sanayinin	 CAD/CAM	
farklı ihtiyaçlarına yönelik kompozit parça tasarımı, 
modellemesi, kalıplanması ve üretilmesi, X-Ray ile ilgili tır 

tarama, bagaj kontrol, paket kontrol, malzeme kontrolü, 
sistemlerinin yazılım geliştirme, kurulum, eğitim ve idamesi 
(Kapıkule, İpsala, Habur), lojistik otomasyon sistemlerinin 
kurulumu ve entegrasyonu, Elektro Manyetik Uyumluluk 
laboratuarlarının (EMC) kurulumu ve mühendislik hizmetleri 
(Hacettepe Piyasa Gözetim Laboratuarı), Elektromekanik 
sistem tasarımı üretimi ve otomasyon projeleri uygulaması, 
Selter, askeri araç, gözlem ve simülasyon laboratuarları iç 
donanım tasarımı konularında da teslimatı tamamlanmış 
referansları mevcuttur. 

Global Teknik’in vizyonu, yüksek teknolojiye sahip 
ürünlerin, istikrarlı Ar-Ge çalışmaları ile ülkemiz bünyesine 
kazandırılmasını sağlamak, ortaya çıkan ürünleri yurtiçi, 
yurtdışı pazarlara tanıtarak dünya markası haline 
getirmektedir.

Turkuaz Polyester
Kompozit sektörüne doymamış polyester reçineler, 

jelkotlar ve yardımcı malzeme üretimi yapan Turkuaz 
Polyester Reçine Kimya San. Tic. Ltd. Şti. firmasının 
Genel Müdürü Eralp Erdem, 18 Haziran 2012 tarihinde 

yapılan 70. olağan toplantıda oy birliği ile Kompozit 
Sanayicileri Derneği üyeliğine kabul edilmiştir. 

Turkuaz Polyester, 2011 yılında kurulmuştur. Firma, 
doymamış polyester reçineler, jelkotlar ve yardımcı 
malzemeler alanında faaliyet göstermektedir. Turkuaz 
Polyester, deneyimli uzman kadrosu, modern üretim 
tesisi ve güvenilir bilimsel çalışmaları ile sektörün öncü 
firmalarından biri olmaya adaydır. İleri teknolojilerin 
kullanıldığı AR-GE çalışmaları ile yeni ve özgün ürünler 
geliştirerek, portföyündeki müşterilerine güvenilir ve 
kaliteli ürünler sunmak prensiplerinden biridir.

Turkuaz Polyester, İstanbul Boya Vernikçiler Sitesi’nde 
bulunmaktadır. Üretim tesisi ve AR-GE çalışmalarını 
yürüttüğü laboratuarları bu alanda yer almaktadır.

Turkuaz Polyesterin hedefleri; teknoloji ve kalite 
açısından sektörün lider kuruluşlarından biri olmak ve 
uluslararası bir marka haline gelmektir. Bu hedefler 
doğrultusunda çalışmalarına tüm yasal ve etik koşullara 
uyarak devam etmektedir. 

Alpa

Bekir Telatar, the owner of the 

Alpa Hidrolik Makina Sanayi Limited 

Şirketi which manufactures hydraulic 

machines for the composite sector, 

was admitted to the membership of 

the Turkish Composite Manufacturers 

Association in 70th stated meeting held 

on 18th June 2012 by unanimous vote.

Eskim

Emre Tezgören, General Director of 

Eskim Kimya Sanayi ve Ticaret A. Ş. which 

manufactures various paints, varnish, 

diluting agents, polyesters, alkyds and 

such kinds of auxiliary materials for the 

composite sector, was admitted to the 

membership of the Turkish Composite 

Manufacturers Association in the 71st 

stated meeting held on 17th July 2012 by 

unanimous vote.

Global Teknik

Hakan Karalar, Chairman of Board of Global 

Teknik Elektronik Yazılım Mühendislik Havacılık 

Sanayi ve Ticaret A. Ş. which manufactures 

defense, aviation, homeland security, 

unmanned vehicles, CAD/CAM designs, 

model molds and prototypes for the composite 

sector, was admitted to the membership of the 

Turkish Composite Manufacturers Association 

in the 70th stated meeting held on 18th June 

2012 by unanimous vote.

Turkuaz Polyester

Eralp Erdem, General Director 

of Turkuaz Polyester Reçine Kimya 

San. Tic. Ltd. Şti. which manufactures 

unsaturated polyester resins, gel coats 

and auxiliary materials, was admitted 

to the membership of the Turkish 

Composite Manufacturers Association 

in the 70th stated meeting held on 18th 

June 2012 by unanimous vote. 

New Members of  Turkish Composi tes Manufacturers Associat ion
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20. yüzyılda insanlığın kullanımına giren, Türkiye’de 
ve dünyadaki önemi gittikçe artan polimerik kompozit 
malzemeler, üretimi ve kullanımı her çeşit sanayide 
ve yaşamda geniş uygulama alanı bulan, geleceği de 
şekillendirecek teknolojik malzemelerdir.

Özellikle inşaat, otomotiv, ulaşım, denizcilik, havacılık, 
savunma sanayi, yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar 
ve güneş enerjisi yatırımlarında gelişmelerin son yıllarda 
kazandığı pozitif ivme, bu sektörlerde polimerik kompozit 
ürün ve malzemenin kullanım alanlarını arttırmıştır. 
Günümüzde birçok Ar-Ge projesi bu alanlarda kullanıma 
yönelik ürün geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

Sürekli gelişmekte olan bu alanlarda bilginin uluslararası 
ölçekte paylaşılması, uygulamaya aktarılması ve 
karşılaşılan sorunların tartışılması ilerleme ve ulusal 
kazanımlarımız için gerekliliktir. Bu amaçla bilimsel ve 
teknik etkinliklerin yapılması, sektör bileşenlerinin bir araya 
getirilmesi zorunludur.

Bu nedenle Kimya Mühendisleri Odası, kendi ilgi 
alanı içerisinde de olan bu etkinliği Ege Bölge Şubesi 
koordinasyonuyla ilgili sanayici ve bilim çevrelerinin 
katılım ve katkıları sağlanarak iki yılda bir, ilki 2006 yılında 
ulusal düzeyde “I. Polimerik Kompozitler Sempozyum 

ve Sergisi” olarak sonrasında 2008 yılında “Uluslararası 
Katılımlı Polimerik Kompozitler Sempozyum - Sergi ve 
Çalıştayları” adı altında, son olarak da “II. Uluslararası 
Katılımlı Polimerik Kompozitler Sempozyum - Sergi ve 
Proje Pazarı” olarak 2010 yılında düzenlemiştir. Bu yıl 
4.’sü düzenlenecek olan sempozyumun uluslararası ölçeği 
genişletilerek, “III. Uluslararası Polimerik Kompozitler 
Sempozyumu, Sergi ve Çalıştayı’’ adıyla 9-11 Kasım 2012 
tarihlerinde İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Sempozyum, sergi ve çalıştayın ana teması “Dünyada 
ve Ülkemizde Polimerik Kompozit Sektörünün Bugünkü 
Durumu ile Geleceğe Yönelik Öneriler ve Sürdürülebilirlik” 
olarak belirlenmiştir.

Sempozyum programında, “Kompozit Ürünlerin Çevresel 
Etkileri” ve “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarınının İlgili 
Sanayi alanlarında Kullanımı ve Önemi” nin tartışılacağı 
özel oturumların yanında, sektörde uygulamaya yönelik 
bildirilerden oluşan çalıştay da gerçekleştirilecektir. Sergi 
alanında da kamu kurumları, 
sanayi temsilcisi firmaları ve 
sivil toplum kuruluşları yer 
alacaklardır.  

3. Uluslararası Polimerik Kompozitler 
Sempozyumu, Sergi ve Çalıştayı 
9-11 Kasım Tarihleri Arasında Gerçekleşecek

Third International Polymeric Composites Symposium, 
Exhibition and Workshop

Symposium to be organized for the 4th time with the 
coordination of Chamber of Chemical Engineers Aegean 
Region Branch will be carried out under the title of 
“Third International Polymeric Composites Symposium, 
Exhibition and Workshop” on 9-11th November 2012 
in İzmir Tepekule Convention and Exhibition Centre by 
extending it’s scope.

Main theme of the symposium, exhibition and workshop 

is determined as “Suggestions for Current Situation and 
Future of Polymeric Composites Sector in World and in 
Our Country and Sustainability”.

Symposium program includes a workshop consisting 
of declarations on practices in sector as well as 
special sessions in which the “Environmental Impacts 
of Composite Products” and “Use and Importance of 
Renewable Energy Sources in Respective Industrial 
Areas” will be discussed.
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DowAksa Karbon Elyaf ve Karbon Elyaf Esaslı 
Ürünler için Yeni Ortak Girişim Kuruldu

The Dow Chemical Company firmasının tamamına sahip 
olduğu iştiraki Dow Europe Holding B.V. ve dünya akrilik 
elyaf sektörünün lider şirketi Aksa Akrilik Kimya Sanayii 
A.Ş., karbon elyaf, karbon elyaf bazlı ürünlerin üretimi ve 
dünya çapında pazarlanması konusunda çalışacak yeni 
ortak girişimlerini, “DowAksa İleri Kompozit Malzemeler 
Sanayi Limited Şirketi” adı altında kurdu. Aksa ve Dow ortak 
girişimi için ilk imzalar 20 Aralık 2011 tarihinde düzenlenen 
bir basın toplantısında atılmıştı.

DowAksa, hızla büyüyen karbon elyaf kompozit 
endüstrisine geniş bir ürün yelpazesi sunacak 
ve teknik servis desteğini geliştirerek küresel 
çapta pazarlayacak. Yeni ortak girişim, 
toplam maliyetlerin düşürülmesine 
yönelik çözümler geliştirerek, çeşitli 
endüstriyel piyasalarda çok daha 
geniş bir uygulama alanına 
sahip olacak. Böylelikle tüm 
ürün zincirindeki toplam 
maliyetlerde tasarruf 
edilmesini sağlayacak. 
DowAksa, özellikle küresel 
çapta gelişen enerji, 
taşımacılık, altyapı alanlarında 
entegre karbon elyaf kompozit 
çözümlerine önem verecek.

Karbon elyaf bazlı materyaller, güçlü ancak 
hafif yapılarıyla enerji verimliliği, hafiflik, dayanıklılık ve 
düşük emisyon salımının temel performans kriterleri olduğu 
gelişen sektörlerde kapsamlı olarak uygulanıyor. Şu anda 
dünyada 10 milyar ABD doları büyüklüğünde olduğu tahmin 
edilen karbon elyaf kompozit endüstrisinin, 2022 yılına 
kadar 40 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.

Aksa Ar-Ge ekibinin başarısının ürünü olan karbon elyaf, 
2009 yılından bu yana Aksa’nın Yalova’daki fabrikasında 
üretilmektedir. DowAksa, Aksa’nın Yalova’da bulunan 

mevcut karbon elyaf tesislerinde, ileri karbon elyaf 
teknolojilerinin üretim ve tedariğinde büyük çaplı ve entegre 
üretim becerisiyle büyüyecek.

Aksa ve Dow bu ortak girişimde yüzde 50’lik hisseye 
sahip olacak; büyümesini faaliyet gelirleri ve finansman 
yoluyla elde edilecek nakit akışı ile sağlayacaktır.

Akkök Grup Şirketleri CEO’su ve Aksa Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Ali Berkman, “Türkiye’de 
gerçekleştirdiğimiz bu ortaklığın kurulmasıyla, karbon 

elyaf teknolojileri ve yatırımlarının, ileri malzeme 
teknolojilerinin temelini teşkil eden karbon 

elyaf ve türev ürünleri konusunda 
DowAksa’nın geleceğine asli 
unsur olarak yapacağı katkıdan 
dolayı çok mutluyuz. Geleceğin 
malzemesi olarak metalin yerini 
alacağı tahmin edilen karbon 
elyaf ve ileri malzeme teknolojileri, 

Türkiye’de ve dünyada taşımacılık 
(otomobil, hızlı tren, gemi ve ağır 

taşıtlar vb), rüzgar enerjisi teknolojileri 
ve inşaat gibi temel sektörlerde, özellikle 

depreme dayanıklı binalar konusunda 
gerek Türkiye’de gerekse dünyada önemli 

değişikliklerin temelini atacaktır” dedi.
Dow Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Andrew 

N. Liveris konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Aksa ile 
kurduğumuz bu ortaklık, Dow’un yenilikçi çalışmalarının 

ve gelişen büyüme stratejisinin önemli bir örneğidir. Aksa 
ve Dow, rüzgar türbinlerinin enerji üretiminin artırılması, 
otomobillerdeki yakıt tüketiminin azaltılması, altyapı 
ve yapıların güçlendirilerek ömürlerinin uzatılması gibi 
dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli sorunlara yönelik 
inovatif çözümler sunmak için bilimle birinci sınıf üretim 
yeteneklerini ve teknik uzmanlıklarının gücünü birleştirecek, 
bu zorlukların aşılmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

DowAksa - A New Joint Venture Company for 
Carbon Fiber and Carbon Fiber Reinforced Composites 
is Established 

Established in 2012, DowAksa is an international 
50:50 joint venture between The Dow Chemical 
Company and Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.  
Combining the strengths of both partners, the joint 
venture will manufacture and commercialize carbon 
fibers and derivatives with a specific focus on the 

energy, infrastructure and transportation markets.
As one of the largest chemistry and science-based 

companies, Dow, based in Midland, Michigan, offers 
world-class capabilities and global reach along with 
proven technologies in the area of composites as well 
as formulation and technical service capabilities. 

Aksa, based in Yalova, Turkey, is the world’s largest 
producer of acrylic fibers, a key raw material in the 
production of carbon fibers, and is one of the newest 

entrants in the manufacture of carbon fiber. Aksa has 
the infrastructure and capacity to expand the supply of 
carbon fiber precursor to meet the demand for high-
quality, reliably supplied and competitively priced 
carbon fiber composites.

Together, Dow and Aksa will deliver a strong focus 
on bringing solutions to market that reduce overall 
costs, thereby enhancing economics and driving 
adoption in a broader array of markets.



17

Pul-Tech FRP ve BNM Yapı ortaklığı ile 2011 yılında 

üretimlerine başlayan Kompozit Sanayicileri Derneği üye 

kuruluşlarından Egem Boru ürün gamını genişletmeye 

devam ediyor. 

CTP boru ve tank üretimlerinin yanı sıra su soğutma 

kulesi firmalarına soğutma kulesi gövdesi de üreterek 

paket tip soğutma kulelerine farklı bir boyut kazandırıyor. 

Genelde kare şeklinde olan paket tip soğutma kulesi 

gövdeleri, Egem Boru’nun usta ellerinden dairesel bir 

görünümde çıkıyor. Şeklinin dairesel olması da birçok 

avantajı yanında getiriyor. 

Üretmiş olduğu 3800 mm çapındaki 6 adet soğutma 

kulesi gövdesini Alp İnşaat’a teslim eden Egem Boru, 

sektöre yeni bir soluk getirdi. Alp İnşaat tarafından A.B 

Gıda’ya montajı gerçekleştirilen bu soğutma kuleleri ise 

sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

İstenilen ölçülerde CTP boru, tank ve soğutma kulesi 

gövdesi üretimi yapabilen Egem Boru, ortaklarının 15 yılı 

aşkın deneyimiyle sektörde emin adımlarla ilerliyor.

TS EN ISO 9001:2008 belgesine sahip olan İLKALEM A.Ş. kompozit 
sektörüne yönelik başta el yatırması, fitil sarma, infüzyon, SMC-
BMC, RTM, pultruzyon olmak üzere birçok üretim uygulamalarında 
kullanılabilen polyester reçine, jelkot ve pigment pasta üretimi 
yapmaktadır.  

Hem jelkotlu hem de jelkotsuz 
uygulamalarda nihai ürünün her iki 
yüzeyinin son derece düzgün ve 
sert çıkması, uygulama sırasında 
insan ve çevre sağlığı açısından da 
uyumlu bir sistem olması sayesinde 
RTM uygulamalarının kompozit 
sektöründe kullanılan yöntemler 
arasındaki kullanım payı her geçen 
gün artmaktadır.

İlkalem A.Ş., kompozit sektöründe 
öncelikle RTM uygulama yöntemini 

tercih eden otomotiv, otobüs, kamyon, raylı sistemler, marin, tekne ve 
aquapark firmalarının taleplerini en üst düzeyde karşılamak amaçlı 
özel olarak üretilen yüksek HDT ve yüksek mekanik değerlere sahip 
ortofitalik ve izofitalik  RTM reçineleri üretmektedir. Yüksek reaktiviteye 
sahip izofitalik RTM ürünlerin peak sıcaklık değerleri taleplere uygun 
olarak ayarlanmakta, bu sayede arzu edilen kalınlıkta ve büyüklükte 
ürün elde edilebilmektedir. 

Üretilmekte olan RTM reçineleri sertleşme esnasında oluşabilecek 
bünyesel gerilimleri minimize edilmiş olan reçinelerdir. Bu özellikleri 
sayesinde 15 m2 büyüklüğünde ve 0.6 cm’den 1.5 cm kalınlığa kadar 
çeşitli ebatlardaki modüllerin üretiminde rahatlıkla kullanılmaktadır. 
Müşteri talepleri doğrultusunda tasarlanmış ve üretim portföyüne dahil 
edilmiş olan RTM reçineleri arasında hem çeşitli dolgu miktarlarını 
kabul eden hem de şeffaf üretime yönelik RTM reçineleri bulunmaktadır. 

İlkalem A.Ş. tarafından üretilen RTM reçineleri Kobalt-MEK Peroksit 
veya Kobalt-AAP (Asetilaseton peroksit) sistemleri ile kullanıma 
uygundur. 

Egem Boru CTP Soğutma Kulesi Gövdesi 
Üretimine Başladı

İlkalem A. Ş. RTM Reçineleri Yıllardır 
Sektörün Hizmetinde…

Egem Boru Commenced The Production of CTP Cooling Tower Body

One of the member companies of our association, Egem Boru which was 
commenced its productions in 2011 with the partnership of Pul-Tech FRP and 
BNM Construction, continues to extending its product range. 

Besides CTP pipe and tank productions, they add new dimensions to modular 
cooling towers by also manufacturing cooling tower bodies for water cooling 
tower companies. 

Delivering 6 cooling tower bodies manufactured with a diameter of 3800 mm to 
Alp İnşaat, Egem Boru has brought a breath of fresh air to the sector.

Capable of manufacturing tailored CTP pipes, tanks and cooling tower bodies, 
Egem Boru continues to take firm steps forward in the sector with their partners 
having experience over 15 years.

Ilkalem A.Ş. RTM resins at Sector’s Service for Years…

ILKALEM A.Ş. manufactures polyester resins, gel coat and pigment paste used in many manufacturing applications 
such as hand lay-up, filament winding, infusion, SMC-BMC, RTM and pultrusion for composite sector. 

Ilkalem A.Ş. manufactures tailored orthophthalic and isophthalic RTM resins having high HDT and high mechanical 
values to meet the demands of companies of automotive, bus, truck, rail systems, marine, boat and aquapark that 
primarily prefer the method of RTM application in the composite sector. RTM resins designed according to customer 
demands and incorporated into manufacturing portfolio include RTM resins both for transparent manufacturing and 
suitable to various filling quantities. 

Dairesel soğutma kulelerinin farkı
Köşeli soğutma kulelerinde ölü köşeler oluştuğundan 
hava akımı yeterince sağlanamamaktadır. Dairesel 
soğutma kulelerinde ise hava akımının verimliliği 

artırılmaktadır. Bir diğer avantaj ise dairesel soğutma 
kulelerinde, vibrasyon önemli ölçüde azaltılmıştır.
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Kompozit sektörüne uygulamada 35 yıl, dağıtım 
alanında 20 yıldır sektöre kesintisiz hizmet sunan Maskim 
Kompozit, İstanbul-Pendik ve Kartal’daki kendi mülkü olan 
toplam 3.500 m2 kapalı ticari alanda, RTM uygulamasına 
geçiş yapmak isteyen firmalara, makine ve ekipman, kalıp 
yapım malzemeleri, kalıp yapım desteği yanı sıra seri 
üretim için her türlü ham madde ve uygulama desteği 
hizmetini, sektörün öncü distribütörü sıfatını koruyarak 
sunmaya devam ediyor. Deneyimli teknik kadrosu ile 
sektörün çözüm ortağı olarak sektöre değer katıyor.

Dünyadaki sayılı kompozit makineleri üreticilerinden biri 
olan Alman WolfangeL GmbH’nin Türkiye distribütörü olan 
Maskim Kompozit, alanındaki en sağlam, kullanımı en basit 
ve pratik olan Wolfangel kompozit uygulama makinelerini 
(jelkot püskürtme makinesi, spray up makinesi, RTM 
makinesi, laminasyon makinesi, dozajlama üniteleri 
vb.) uygulama desteği vererek sektörün kullanımına 
sunmaktadır.

Özellikle RTM uygulama metoduna geçmiş veya geçiş 
yapacak firmalar için Maskim Kompozit, zaman zaman 
ücretsiz RTM uygulama seminerleri düzenlemektedir. 
Konu ile ilgili makine ve ekipmanlar, kalıp yapım 
malzeme ve aksesuarları, kalıp yapım yöntemleri, RTM 
metoduyla yapılan üretimlerde kullanılan ham maddeleri 
ve uygulama yöntemleri hakkında müşterilerine ayrıntılı 
bilgiler sunmaktadır.

Kompozit sanayi firmaları ister klasik RTM, ister light 
RTM veya VARTM (vakum destekli RTM) uygulaması 
yapıyor olsunlar, bu uygulamada ihtiyaçları olan:

- RTM makineleri (Polyester Tipi veya Epoksi Tipi)
- Vakum pompaları
- Vakum (reçine taşma) tankları
- Vakum manometreleri
- Kalıp yapım contaları
- Enjeksiyon adaptörleri, klempler vb. aksesuar ürünler
- Kalıp yapım jelkotları
- Kalıp yapım reçineleri (klasik tip veya “sıfır çekmeli”
 one-shoot reçineler)
- Seri ürün üretimi için RTM reçineleri, performans 

jelkotlar veya zımparalanabilir jelkotlar
- Seri ürün üretimi için RTM takviye cam  

 elyafları (MULTICORE, METYCORE,  
 UNIFILO)

- Yüksek mukavemetli hafif ürünler elde 
	 etmek	için	PET/PVC	Köpük	“3D	CORE”
 malzemeler
- Kendinden karmaşık renkli desenli ürünler (örneğin
 ahşap, kamuflaj, çiçek vb. görünümlü) elde etmek 
 için renkli, baskılı korteller ve bu ürünler gibi
 profesyonel ürünler için Maskim Kompozit, 

sektörden gelecek olan her türlü talebi karşılamaya hazır 
beklemektedir.

Wolfangel RTM makineleri ve uygulama ile ilgili daha 
geniş bilgi edinmek isteyen veya 1997 yılından beri 
Türkiye’nin dört bir yanında sorunsuz çalışan yüzlerce 
Wolfangel makinesi ile ilgili referans firmaları öğrenmek 
isteyen kişiler, www.maskim.com.tr  ya da info@maskim.
com.tr ‘dan Maskim Kompozit ile irtibata geçebilirler. 

Kompozit Sanayi ve RTM Teknolojisine 
Dair Komple Çözümler Maskim’de…

METYX Firmasından Stratejik Satın Alma

Maskim is Offering Complete 
Solutions to Composites Industry and 
RTM Technology

MASKİM KOMPOZİT  has give non-
stop service to composite industry 
for  35 years in application side and 
20 years in distribution side in his 
own 3.500 sqm area in İstanbul and 
survive to provide every kind of RTM 
Machines (Polyester Type and Epoxy 
Type), equipments, raw materials, 
auxilary materials, tooling materials  
and accessories to his customers with 
keeping the leading distributor title.

Maskim Kompozit is the distributor 
of the German GRP Applications 
machines producer WOLFANGEL 
GmbH (reliable and easy usage Gelcoat 
Machine, Spray Up machine, İnjection 

Machine (RTM), Mat İmpregnation 
Machine, Dosing units etc). Maskim 
Kompozit gives technical support 
to their customers about usage and 
applications of these machines. Time 
to time Maskim Kompozit organizes a 
free RTM Apllication Seminars and give 
details informations about RTM method 
and tooling.

İf you want to receive more 
informations about WOLFANGEL GRP 
Applications Machines, raw materials, 
auxilary materials, reinforcement 
materials, equipments and other 
professional materials (PET or PVC 
Core Materials “3D CORE”, Coloured 
printed Veils etc.) please contact with 
MASKİM KOMPOZİT (web: www.
maskim.com.tr e-mail: info@maskim.



METYX Firmasından Stratejik Satın Alma

 Metyx Composites firmasının LEDA ve İtalya Mondavio’daki ADVANCED COMPOSITE 

TECHNOLOGY (ACT Grubu) firmalarını satın alması ile ilgili olarak yapmış olduğu basın açıklaması 

aşağıda yer almaktadır. 
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Bu stratejik satın alma Metyx Composites firmasının dünya çapında, müşterilerine geniş 

kapsamlı kompozit çözümler sunma konusuna verdiği önemi vurgulamaktadır.
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Yerüstü ve yeraltı tesisleri, su temini, tuzlu su deşarj 

boru hatları temini, montajı ve kavern çözeltme işlemleri 

çerçevesindeki Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama 

Projesi, yerüstü ve yeraltı tesislerinin yapımı, Hirfanlı 

Barajı’ndan su temini için boru hattının yapımı, tuzlu 

su deşarj boru hattının yapımı, tuz formasyonlarının 

çözeltilmesi işlemi ile diğer ilgili işleri kapsamaktadır.

Temmuz ayı içerisinde imzalanan sözleşme 

kapsamında temin edilecek olan  DN 900 mm çapındaki 

Flowtite CTP boruların montajı başlamıştır. ASTM ve 

AWWA standartlarına göre üretilmekte olan Subor CTP 

borularının projede tercih edilmesindeki en önemli etken, 

korozyona mükemmel dayanım sağlamasıdır. 

Üretim haricinde sevkiyat ve montaj işlemlerinin de 

Subor tarafından temin edileceği projede, toplam uzunluğu 

30 km’den fazla olan Flowtite CTP boruların üretimi, 

montaja paralel şekilde devam etmektedir. Projenin 

montaj aşamasında mevcut arazi yapısının özellikle 

Tuz Gölü’ne yakın kısımlarda gevşek ve suya doygun 

olmasından dolayı oluşabilecek zaman sıkıntısı Subor 

CTP boruların hafif yapısı ve hızlı montaj edilebilmesi 

sayesinde önlenecektir.   

Projenin hayata geçmesiyle beraber ülkemizdeki 

doğalgaz akışında yaşanacak olası kesintilerde darboğaza 

düşme sorununun ortadan kalkması hedeflenen Tuz Gölü 

Yeraltı Doğalgaz Depolama Projesi’ne Flowtite CTP 

borularını temin eden Subor, bu denli önem arz eden 

projeye ürün ve hizmetleriyle katkı sağlamaktan büyük 

gurur duymaktadır.

Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Projesi’nde 

Subor CTP Boruların Montajı Başladı

Subor, BOTAŞ’ın (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) Ankara’nın yaklaşık 200 km güneyine 

inşa edilecek olan yeraltı doğalgaz depolama tesislerinin devreye alınmasıyla doğalgaz 

sisteminde arz talep dengesini sağlamayı hedeflediği proje kapsamında China Tianchen 

Mühendislik A.Ş. ile CTP boru temini için sözleşme imzaladı.

Installation of Flowtite GRP Pipes for Tuz Gölü UGS Project 

Begins

Within the contract signed with China Tianchen Engineering 

Corp., Subor will supply more than 30 km of Flowtite GRP pipes 

in diameter class DN 900 mm, for Tuz Gölü Underground Gas 

Storage (UGS) Project.
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Boru sistemleri üzerine düzenlenen VII. Uluslararası 
Boru, Tesisat, Altyapı ve Su  Teknolojileri Fuarı “City Pipe 
2012”, 05-08 Haziran tarihleri arasında Moskova’nın 
modern fuar alanı Crocus Expo’nun ev sahipliğinde, 
Subor’un katılımıyla gerçekleşmiştir.

Belediye altyapı boru sistemlerinin yapımı, onarım ve 
işletmesi ile ısı, su, enerji temini, atık su ve teknolojileri 
ile ilgili konuları kapsayan firmalarının katılımı ile 
gerçekleşen fuarda, Subor enerji ve altyapı sektörünün 
önde gelen proje firmaları ve idareleri ile görüşmeler 
yaparak, ileriye dönük iş birliktelikleri sağlamıştır.

Subor, bu denli kapsamlı bir organizasyonda yer 

alarak, CTP boru 
s e k t ö r ü n d e k i 
gereksin imlere 
paralel olarak 
geliştirdiği yeni 
ürünleri doğrudan 
ziyaretçileriyle buluşturma fırsatı bulmuştur.

Enerji Projelerinin Lider CTP Boru Tedarikçisi 

Subor, Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan’da 

Hayat Bulacak 6 HES Projesine CTP Boru Temin 

Etmek için Sözleşme İmzaladı

 

Flowtite GRP Pipes for New 

SHPP Projects...

Subor has recently signed 

contracts for 6 new SHPP projects 

in Bosnia and Herzegovina, 

Montenegro and Serbia to supply 

Flowtite GRP pipes and fittings. 

Subor Receives Great Attention at “City Pipe 2012”

By taking part, The VII. International Exhibition on piping systems “City Pipe 

2012” took place between 05-08 May at Crocus Expo Exhibition Center in 

Moscow, Subor represented the GRP pipe manufacturing sector by presenting 

new technologies to the visitors.

Subor’un EBH d.o.o. firması ile imzaladığı 
Bosna Hersek’teki Cardak, Botasnica & Rujevica 
HES projelerine temin edeceği Flowtite CTP 
borular sırasıyla toplam 1.020 metre, DN 1700-
1800 mm çap sınıflarında, PN 6 bar basıncında 
ve	 SN	 5000	 N/m2 rijitliğinde; 3 kilometre 
uzunluğunda, DN 1000-1200 mm çap sınıflarında, 
PN	6	bar	basıncında,	SN	5000	N/m2 rijitliğinde ve 
1.600 metre uzunluğunda DN 1200-1400 mm çap 
sınıflarında,	PN	6	bar	basıncında	ve	SN	5000	N/
m2 rijitliğindedir.

Karadağ’da hayat bulacak Orah & Jezerstica 
HES projeleri için Bemax d.o.o. firması ile 
imzalanan sözleşmeler kapsamında ise sırasıyla 
3.150 metre uzunluğunda, DN 900-1000 mm 
çaplarında, PN 10-16 bar basınç sınıflarında, 
SN	 10000	 N/m2 rijitliğinde ve 1.650 metre 
uzunluğunda DN 500 mm çapında, PN 6-32 
bar	 basınç	 sınıflarında,	 SN	 5000-10000	 N/m2 
rijitliğinde Subor CTP borusu temin edilecektir.

Geçtiğimiz yıl Best Energy firması ile 

imzalanan Procevci 
I HES Projesi’nin 
ardından bu yıl da 
devreye alınacak 
olan Procevci 
II HES projesi 
kapsamında yine 
Subor CTP boruları 
tercih edildi. Proje kapsamında toplam 1.800 
metre uzunluğunda, DN 1300-1400 mm çap 
sınıflarında,	PN	6	bar	basıncında	ve	SN	5000	N/
m2 CTP boru temin edilecektir.

Söz  konusu projeler kapsamında üretimi 
2012 yılı içerisinde tamamlanacak olan farklı 
çaplardaki CTP borular, hafifliğinin verdiği avantaj 
ile montajda sunduğu büyük kolaylığın yanı sıra 
iç içe nakliye edilerek sevkiyatta ciddi tasarruf 
sağlamaktadır. Subor, eski Yugoslav ülkelerinde 
devam eden altyapı yatırımlarına ürün ve 
hizmetleriyle çözüm ortaklığı sunmaya devam 
etmektedir.

 Subor 
 CTP Boruları 
“ City Pipe   
 2012”de
 Büyük İlgi   
 Topladı.
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Prosesin Genel Tanımı

Önceden kesilmiş veya önceden şekillendirilmiş takviye 

malzemelerinin, erkek ve dişi kalıp arasına yerleştirilerek 

kapatıldığı bir kapalı kalıplama yöntemidir. Reçine, 

enjeksiyon kanallarından, basınç altında kalıp içerisine 

pompalanır. Genellikle enjeksiyon basıncı 2,75-3,5 

bar’dır. Kalıp çevresine yerleştirilen bir conta sistemi ile 

sızdırmazlık sağlanmakta ayrıca, contaya yakın bir yerden 

hava çıkışını sağlayacak ve reçine firesini azaltacak 

hava vanaları yerleştirilmektedir. Kalıp yapımında kalıbın 

karşılaşacağı basınç dikkate alınmalıdır. RTM orta 

düzeyde üretim hacmine sahip bir kalıplama yöntemidir. 

Birçok uygulama alanında ve çeşitli boyutlarda kullanımını 

cazip hale getiren özel nitelikleri vardır. Kalıp yüzeylerinden 

birine veya ikisine birden jelkot uygulanabilir. Korozyon 

dayanımı	ve/veya	dış	yüzey	görünümünün	daha	iyi	olması	

istenen durumlarda tül veya yüzey keçesi kullanılabilir. 

Sandviç konstrüksiyon ara malzemeleri, mekanik ekleme 

parçaları ve somun cıvata gibi metal parçalar kalıplama 

sırasında bünye içerisine gömülerek birlikte kalıplanabilir.

Reçineler

RTM kalıplama yönteminde ortofitalik ve izofitalik 

polyesterler, vinil ester reçineler kullanılmaktadır. Ayrıca, 

daha iyi bir yüzey görünümü sağlamak üzere özel olarak 

RTM için üretilmiş düşük çekmeli ve hassas profilli 

polyester reçineler de geliştirilmiştir. Bunların dışında, 

epoksiler,	üretanlar,	bismaleimidler	(BMI),	akrilik/polyester	

hibridleri ve fenolik reçineler de RTM de kullanılmaktadır. 

Bu tür yeni reçinelerin kullanımı için enjeksiyon 

ekipmanında ölçüm ve reçine şartlarında özelliklerine 

göre bazı değişiklikler yapılması gerekebilir. Bu sistemler 

RTM prosesi için yepyeni maliyet ve performans ufukları 

açmaktadır.

Takviye Malzemeleri

RTM’de genellikle kontinü keçe ve kırpılmış demetten ön 

şekillendirilmiş takviye malzemeleri (Preform) yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Ayrıca, termoplastik bağlayıcı kullanılarak 

yapılmış özel keçeler, termoforming (ısı ile şekillendirme) 

işlemi ile kalıp şekline tam uyan ön şekillendirilmiş takviye 

malzemesi olarak kullanılabilmektedir. Farklı dokunmuş ve 

dokunmamış cam elyafı ürünleri, iki ve üç yönlü keçeler, 

RTM prosesi için geliştirilmiştir. Karbon elyafı ve aramid 

gibi yüksek performanslı diğer takviye türleri de RTM 

kullanılarak yapılan kompozit parçalarda tek başına veya 

hibrid takviye biçiminde kullanılabilirler.

Kalıplar ve Ekipman

Tipik bir RTM kalıbı, kalıp ömrünü ve proses 

kontrolünü arttırmak üzere sabit sıcaklıklarda üretimin 

gerçekleşmesini sağlayan ısıtma ve soğutma sistemlerini 

içerecek şekilde tasarlanmaktadır. RTM yöntemiyle 

kalıplanan ürünler, özel reçine takviyelerinin, kalıpların 

ve üretim koşullarının bileşkesi sonucu olarak, A sınıfı bir 

yüzey kalitesine ulaşabilmektedir.

RTM basınç altında reçine ile çalışan kapalı bir 

kalıplama sistemi olduğundan, kalıbın her iki yarısının 

da tam olarak kapanabilmesini sağlamak üzere bir dizi 

mekanik kilit sistemini gerektirmektedir.

RTM’de doğru ve güvenilir bir reçine enjeksiyonu 

yapılması önemlidir. Pompalama cihazı, reçinenin doğru 

bir şekilde sertleşmesini sağlayacak miktarda katalizörü 

ölçer. Genel olarak proseste, reçine ve katalizörü 

karıştırmak için hareketsiz ya da mekanik olmayan 

karıştırıcılar kullanılır. Karıştırıcıların temizlenmesi için 

ayrıca bir solvent püskürtme sistemi de ekipman içinde 

yer almaktadır.

RTM Kalıplamanın Avantajları

RTM parçaları proses ve tasarım koşullarına bağlı olarak 

kalıp başına saatte çok sayıda parçanın kalıplanmasına 

olanak tanımaktadır. RTM kapalı bir kalıp sistemi olması 

sebebiyle, çalışma ortamına açık kalıplardan daha az 

uçucu organik madde açığa çıkarırlar. Kalıp devir süreleri 

Reçine Enjeksiyon Kalıplama (RTM)
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el yatırması ve püskürtme yöntemlerine göre daha kısadır.

RTM kalıplarının maliyeti diğer kapalı kalıplama 

yöntemlerinde kullanılan kalıplara oranla daha ucuzdur. 

Kalıplanmış parçaların her iki yüzeyi de düzgündür. Girinti, 

çıkıntı ve ribler gibi ikincil takviyeler kolaylıkla bünye içine 

katılabilirler. Daha iyi bir yüzey performansı için reçinenin 

çekmesini kontrol altında tutabilecek sistemler kullanılabilir. 

Dolgu sistemleri maliyeti düşürmekte, alevlenmeme ve 

duman yaymama özellikleri, daha iyi yüzey görünümü ve 

daha yüksek kırılma dayanımı gibi performans özellikleri 

katmaktadır.

Bu kalıplama yöntemi, pazar değerlendirmesi için 

prototip yapımında da kullanılabilir. SMC kalıplaması için 

büyük bir yatırım yapılmadan önce tasarım özelliklerini ve 

kabul kriterlerini değerlendirmek üzere RTM kalıplama 

metodu ile prototip üretim yapılarak ürün ve pazar 

performansı ölçülebilir. Bu durumda, RTM’in kısa üretim 

süresi ve nispeten düşük maliyetli kalıpları gerçek 

avantajlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

RTM Kalıplamanın Dezavantajları

Kalıp ve ekipman maliyetleri, el yatırması ve püskürtme 

yöntemlerine göre yüksektir. RTM, orta ölçekli üretim 

hacmine sahip bir üretim yöntemidir. Enjeksiyon 

basınçlarının ayarlanması, kalıp tasarımı ve üretimi, kilit 

ve conta sistemi ele alındığında proses daha karmaşıktır.

RTM Uygulamaları

Başlıca RTM uygulamaları; kamyon gövde parçaları, 

otomobil gövde panelleri, otobüs panelleri, spoiler, 

gösterge panelleri, tıbbi cihazlar, depolama tankları, 

araç koltukları, kimyasal pompalar, küçük tekneler gibi 

denizcilik parçaları, rüzgar enerjisi tribün kanatları, uçak 

parçaları, mermi gövdeleri, havan ve roketatar gövdeleri, 

bisiklet gövdeleri ve kapılardır.

RTM’nin Geleceği

Birçok takviyeli kompozit uygulamasında RTM kalıplama 

yöntemi kullanılabilmektedir. Reçine ve kalıplardaki 

gelişmelerin, pazar olanaklarını arttıracağı, kalıp ve 

ekipman üreticisi firmaların, kalıplama yöntemini daha 

fazla tercih edeceği ve pazar fırsatlarının genişleyeceği 

beklenmektedir. Birçok takviye malzemesinin kullanımına 

olanak vermesi ve yüksek yüzey performansı sebebiyle 

RTM, otomotiv ve birçok değişik alanda taşıyıcı 

parçaların üretiminde kullanılmakta olup farklı kalıplama 

yöntemlerine rakip olacak bir kalıplama yöntemi haline 

gelmiştir. Potansiyel yeni uygulamaların başında otomotiv 

ve uçaklarda kullanılan yapısal parçalar gelmektedir.

Kompozit kalıplama yöntemlerinde yeni çevre 

düzenleme ve kısıtlamaları sonucunda açık kalıplama 

sistemlerinde değişiklikler yapılması ve önlemler alınması 

zorunluluğu, RTM’yi bu endüstride pratik bir alternatif 

haline getirmektedir. Uzmanlar bu çok yönlü kompozit 

kalıplama yönteminin ileride daha önemli bir konuma 

geleceğine inanmaktadırlar.

Resin Transfer Molding (RTM)
General Definition of Process

A method of closed molding in which reinforcing materials previously cut or shaped 

are closed by placing between the male mold and the female mold. Resin is pumped 

into the mold under pressure through injection lines.

Gel coat can be applied to one or both of the surfaces of the molds. In cases 

corrosion resistance and/or the appearance of the exterior surface are expected to be 

better, glass tissue or surface veal can be used. Sandwich construction intermediate 

materials, mechanical fittings and metals like nuts and bolts can be molded together 

by embedding in the structure.

Resins

In RTM method, orthophtalic and isophtalic polyesters and vinyl ester resins are 

used. Moreover, low-shrink resins and susceptible polyester resins custom-engineered 

for RTM to provide a better surface appearance have been developed. 

Reinforcing Materials

Reinforcing materials generally preformed from the continuous mat and the 

chopped strands are commonly used in RTM. Furthermore, special mats made using 

thermoplastic sizing can be used as a preformed reinforcing material fitting into the 

mold by the thermoforming method (forming by heat). Different woven or non-woven 

glass fiber products, bi or three directional mats have been developed for the RTM 

process. Other high performance reinforcing materials such as carbon fibers and 

aramid can also be used alone or in the form of hybrid reinforcement in the composites 

made using RTM.

Molds and Equipment

Products molded by RTM can gain a surface quality of class A as a result of the 

combination of special resin, reinforcing materials, molds and production conditions.

Since RTM is a system of closed molding working with the resin under pressure, a 

series of mechanical locking system is required to have the both halves of the mold 

closed.

Advantages of RTM

RTM pieces enable lots of pieces to be molded per mold in an hour due to the 

process and design conditions. Since RTM is a closed molding system, it releases 

less volatile organic substances into the operating environment compared to the open 

molds. Mold cycle time is shorter than those of hand lay-up and spray-up methods.

Disadvantages of RTM

Costs of molds and equipment are higher than those of hand lay-up and spray-

up methods. RTM is a production method having a medium-sized production volume. 

Considering the adjustment of injection pressures, design and production of molds, 

and locking and sealing systems, the process is more complicated.
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 Polin kurulduğu 1976 yılından bu yana kompozit ürünlerin 
üretiminde sektörü yönlendiren öncü firmalardan biri oldu. 
Teknoloji, güvenlik ve kalite konularında sektörel standartları 
belirleyen firma olma konumunu her zaman korudu. Bu bilinç 
ile müşterilerine ve partnerlerine duyduğu sorumluluk, Polin’i 
her zaman en üstün teknolojiye yatırım yapmaya yöneltti.

Polin, 2006 yılından bu yana kaydıraklarını, uzay mekiği 
üretiminde kullanılan iki tarafı parlak yüzeyli ve pürüzsüz, daha 
mukavim ama daha hafif, görselliği mükemmel ürün elde etme 
gibi önemli avantajları olan RTM (Resin Transfer Molding) 
yöntemiyle üretmeye başlamıştır. RTM bir kapalı kalıp üretim 
yöntemidir ve kaydırak üretiminde en ileri noktadır. Uzay ve 
uçak sanayinde kullanılan RTM (Resin Transfer Molding) ve 
LRTM (Light Resin Transfer Molding) teknolojisinin klasik 
yöntemler olan Hand Lay Up ve Spray Up yöntemlerine göre 
son müşteri açısından birçok avantajı vardır. 

Polin, bu üretim tekniğini kullanarak üretim yapan ilk ve 
tek Avrupalı su kaydırağı üreticisi olmuştur. Polin, üretiminin 
%100’ünü RTM ile gerçekleştiren ve dünyanın en büyük RTM 
üretimli kaydırak komponentlerini üreten firmasıdır. Polin, 
3000 mm genişliğinde family slides kaydırak grubunu da 
RTM yöntemiyle üretmektedir. Böylece, teknoloji ve kaliteyle 
bilinen ününü pekiştirmiştir. Polin bu teknikle üretimini yaptığı 
ürünlerini “Magic Shine” olarak adlandırmaktadır. 

Polin, detaylı bir analizden sonra büyük bir yatırımı göze 

alarak,	 binlerce	 kalıbını	 dişi/erkek	 kalıp	 şeklinde	 2	 katına	
çıkarmış ve RTM yöntemiyle üretime başlamıştır. Bugün Polin 
kaydırak üretiminin %100’ünü bu yöntemle üretmektedir. 
Bu yeni yöntemin avantajlarını kısaca özetleyecek olursak:
-  İçi ve dışı pürüzsüz ve mükemmel parlaklıkta ürün elde  
 etmek mümkündür. 
-  RTM üretiminde kullanılan ham maddeler multiaxiel   
 elyaflar (multiaxiel mat); hand lay up ve spray up (chopped  
 strand mat and roving) yöntemlerinde kullanılanlara göre  
 çok daha mukavimdir.
-  Daha güçlü ama daha hafif bir kaydırak elde edildiğinden  
 montaj kolaylığı vardır.
-  Diğer iki yönteme kıyasla çok daha homojen kalınlık  
 dağılımı elde etme imkanı sağlar.
- Sitren emisyonu diğer iki yönteme göre daha az olduğu  
 için daha temiz bir çevre sunar.
-  Görsel açıdan daha üstün bir ürün elde etmeye olanak  
 sağlar. 
-  Dış yüzeyin parlaklığı ve pürüzsüzlüğü kullanımını da  
 kolaylaştırır. Pürüzsüz yüzey olduğundan kir tutmaz ve  
 silinmesi daha kolaydır. Böylece kaydırağın temiz tutulması  
 kolaylaşmaktadır. 

Bu yöntem özetle, hem estetik olarak hem fiziksel olarak 
üstün kaydırakları daha kısa zamanda ve daha temiz bir 
çevrede üretmeyi sağlamaktadır. 

Polin kaydırak üretiminde en ileri teknoloji olan RTM teknolojisini kullanan 
ilk Avrupalı su kaydırağı üreticisi, dünyanın en büyük RTM kaydıraklarını 
üretebilen sektörün tek firmasıdır.

Polin Raised the Bar in Production of RTM Water Slides!

As of 2006, Polin has started to manufacture their 

slides with RTM (Resin Transfer Molding) method having 

advantages of obtaining products used in the production 

of space shuttles with both sides glossy and smooth, more 

resistant but lighter, the visuality of which is perfect. Polin, 

thus, has been the first and only European manufacturer of 

water slides using this manufacturing method. 

Today, Polin is a company making 100% of their 

productions with RTM and is the world’s largest company 

that manufacturing slide components of RTM production. 

Polin, today also manufactures the 3000 mm wide-family 

slide group with the RTM method. Polin names the 

products they manufactured with this technique as “Magic 

Shine”. 

Polin RTM 
Su Kaydırakları 
Üretiminde Çıtayı 
Yükseltti!
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RTM için Etkili Çözümler

The features of Spartan II Deluxe:

The GRACO Spartan II Deluxe is the latest technology available from GRACO that 

is specifically designed for low-pressure injection of polyester and vinyl ester resin 

in Resin Transfer Moulding (RTM and RTM Lite) Injection Applications. The Spartan 

II Deluxe family comes in a variety of configurations that can be used in manual or 

automatic injection, depending on your needs. Please contact OMNIS KOMPOZIT 

for more information about GRACO Spartan RTM family. info@omniskompozit.com

- Designed for RTM LITE - Dispense timer

- Low pressure injection with Accu-pressue - Adjustable one button flush

- Recirculation - Stroke counter

- Pneumatic trigger - Auto-Valve ready

- Air/solvent flush - User friendly control panel

- Spartan dispense head - Adjustable one button

 
RTM 

 
RTM

 Vakum
  

LITE
 İnfüzyon

   İşlemi

Parça Hacmi Ortadan Orta Küçük
 Genişe
 Doğru

Parça Ebatı Küçükten Orta Geniş
 Ortaya
 Doğru

Enjeksiyon 40-50 Psi 12-14 Yok
Basıncı 

Vakum Değerleri N/A -10/-15 Hg -25/-26 Hg

Kalıp A Katı Katı Katı

Kalıp B Katı Elastik/ Polyfilm
  Yarı Esnek

Maksimum Elyaf 
%60 %40 %40

İçeriği

Geometrik 
~.004” ~.02 ?

Tolerans

RTM kapalı kalıp üretim işlemidir. Bitmiş parçalar; 
Camelyaf, karbon elyaf veya başka tür takviyeler içeren 
kapalı kalıplara polyester veya vinilester reçine ilave 
edilmesiyle elde edilir.

Kullanıldığı alanlar:

- Denizcilik ve deniz taşıtlarında,
- Havuz ve Spa üretim işlerinde,
- Banyo ürünlerinde,
- Tüketici ürünlerinde,
- Otomobil panel ve parçalarında,
- Uçak parça ve bileşenlerinde.

Neden RTM kullanmalıyız?

 - Atık ham madde miktarını azaltır.
 - Daha hızlı üretim işlemi sağlar.
 - Parçanın iki tarafı da bitmiş elde edilir.
 - Daha hafif ve zengin cam elyaf içeriği.
 - Sitren emisyonunda %40’lara varan azalma.
 - Daha sağlıklı çalışma alanı.
 - Isıtma maliyetinde %61’lere varan tasarruf.
 - Temizlik için kullanılan solventte %88’lere varan    

 tasarruf.

SPARTAN II DELUXE’un özellikleri:
•	RTM	Lite	için	dizayn	edilmiştir.																				
•	Düşük	basınç	enjeksiyonu	hassasiyeti
•	Devirdaim
•	Havalı	Tetik	
•	Hava/Solvent	Temizliği
•	Spartan	Dağıtım	Başlığı
•	Zamanlı	Dağıtıcı
•	Ayarlanabilir	tek	düğme	ile	temizlik	
•	Pompa	Sayımı
•	Otomatik	Vana	Açımı
•	Kolay	Kullanılan	Kontrol	Paneli
•	Tek	Düğme	İle	Çalışma

Spartan II Deluxe, Graco’nun son teknoloji ürünüdür, özellikle düşük 
basınçta polyester ve vinilester reçine enjeksiyon için, RTM ve RTM Lite 
uygulamaları için tasarlanmıştır. Spartan II  RTM makine grubu çok çeşitli 
şekillerde tasarlanmıştır. Spartan II Deluxe RTM makineleri ihtiyaca göre çok 
geniş kullanımlı olarak manuel ya da otomatik enjeksiyonludur. Spartan RTM 
makineleri için info@omniskompozit.com’dan Omnis Kompozit ile irtibata 
geçebilirsiniz. 

SPARTAN II DELUXE
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Türkiye’nin en büyük kompozit üreticilerinden biri olan 
Pul-Tech FRP tarafından üretilen CTP yol kenar dikmeleri, 
Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında kullanılmaya devam 
ediyor. 

Kaliteden ödün vermeden üretimlerine devam eden 
Pul-Tech FRP, geçen sene olduğu gibi bu sene de TCK 
tarafından açılan 800.000 adet CTP yol kenar dikmesi 
ihalesini kazandı. Bünyesindeki TÜBİTAK destekli 
laboratuvar sayesinde TCK tarafından istenilen bütün 

deneyleri de yapabilen Pul-Tech FRP, bu yoğun Ar-Ge 
çalışmalarının sonucu olarak ilk teslimatını sorunsuz bir 
şekilde gerçekleştirmiştir. 

Kaliteli üretim ve zamanında teslimat için üretimine 
7/24	 devam	 eden	 Pul-Tech	 FRP,	 bu	 doğrultuda	 makine	
parkurunu da genişletmeye devam ediyor. Makine 
parkuruna dahil ettiği kodlama makinesi ve konveyör 
bant sistemi ile birlikte üretimlerini daha hızlı bir şekilde 
yapan Pul-Tech FRP, bu sistemi kurarak sektörde de bir 
ilki gerçekleştirmiş oldu. 

 

 Bir Sönmez Holding kuruluşu olan STA (Sönmez 
Textiles Advanced) üretim tesisleri Multiaxial ve RTM 
kuvvetlendirici ara malzeme üretimi yapılan iki ana 
bölümden	oluşmaktadır.	Mevcut	kapasitesi	5	bin	ton/
yıl olan STA tesislerinde cam, karbon ve aramid elyaflar 
kullanılarak	Multiaxial	ve	RTM/L-RTM	kuvvetlendirici	ara	
malzemesi üretimi yapılmaktadır.

STA Multiaxial ürünler, cam, karbon ve aramid gibi 
mukavemeti yüksek elyaflardan üretilen, kıvrımsız ve 
mekanik özellikleri güçlü, dikişli takviye malzemeleridir. 
RTM, infüzyon, el yatırması ve çeşitli kapalı kalıplama 
teknikleri ile otomotiv, marin, rüzgar enerjisi, havacılık, 
balistik, spor ekipmanları, inşaat, CTP boru sanayi ve 
benzeri üretim alanlarında kullanılmaktadır. STA, 250 
mm	-	2540	mm	ende	ve	200	g/m2	-	4000	g/m2 arasındaki 
ağırlıklarda müşteri istekleri doğrultusunda ürünler 
gerçekleştirerek geniş bir ürün yelpazesinde hizmet 
vermektedir. 
 STA Multiaxial ürünlerin rakiplerinin önüne geçen en 
önemli özellikleri;
•	 Güçlü	mekanik	özellikler	ve			
 hafiflik,
•	 Düşük	reçine	tüketimi,	hızlı	ve		
 kolay ıslanma,
•	 Zaman	tasarrufu	ve	azalan
 işçilik maliyetleri ile birlikte   
 verimlilik artışı,
•	 Geniş	ürün	yelpazesi	ile		 	
 üretim süreçlerine uygunluk,
•		Yüksek	cam	içeriği	ve		 	
 mükemmel yüzey görünümü  

 olarak sıralanabilir.
 ST-CORE grubu ürünler, RTM  
 ve L-RTM kapalı kalıp 
 üretiminde ara takviye
 malzemesi olarak kullanılır.
 RTM süreçlerinin tüm
 gereksinimlerini karşılar ve  
 verimliliğini artırmaya 
 yardımcı olur. RTM ve L-RTM  
 kapalı kalıplama teknikleri ile  
 otomotiv, marin, inşaat ve benzeri  
 üretim alanlarında kullanılmaktadır.
 ST-CORE grubu ürünleri rakiplerinden  
 ayıran en önemli özellikleri ise;
•		Kalıp	içine	yerleştirme	sürecinde	yüksek	uzama			
 özelliği ve esneklik,
•		Reçine	transferi	esnasında	hızlı	ve	etkili	reçine	akışı,
•	 Ürün	yüzeyinin	tamamında		homojen	elyaf	gramaj		
 dağılımı,

•	 Gel-Coat	uygulamalarına	özel		
 geliştirilmiş dikiş sistemi ile elde  
 edilen yüzey düzgünlüğü,
•	 Müşteri	isteklerine	göre		 	
 ayarlanabilir en ve gramajlarıdır.

STA, multiaxial örgüleri ve RTM  
 elyafları ile kompozit malzeme  
 sektöründe, “Müşteri Odaklılık”  
 ve son teknolojiyi hedefleyen  
 üstün rekabetçi yapısı ile faaliyet  
 göstermektedir.

STA COMPOSITES Kaliteli Ürünleri 
ile RTM Sektöründe Fark Yaratıyor

GRP Road Delineators Manufactured by Pul-tech FRP now on the roads of 
Turkey

Pul-Tech FRP has won this year’s tender of 800.000 GRP road delineators initiated 
by TCK as it was in the last year. Also capable of performing the experiments 
required by TCK thanks to its TÜBİTAK supported laboratory, Pul-Tech FRP has 
done the first delivery without any problem. 

Performing their manufacturing processes faster with the coding machine and 
conveyor belt system they included in their machinery, Pul-Tech FRP has broken 
new ground in the sector by building this system. 

 

STA Composites Multiaxials makes difference in 

RTM Applications

Sönmez Holding is a 38 year old family owned 

corporation that is based in Bursa, Turkey. The core 

business of the company has been textiles since 1970’s. 

In 2010, the group has invested in its newest division, 

STA (Sönmez Textiles Advanced). At STA production 

plant glass, carbon, and aramid fibres are used to 

produce Multiaxial and RTM/L-RTM reinforcement  

fabrics for the composites industry. Made of high-

performance fibers like glass, carbon and aramid, 

STA Multiaxial products are non-crimp stitch-bonded 

renforcement materials which provide high mechanical 

properties. ST-CORE reinforcement range is used in 

RTM and L-RTM closed mold processing. ST-CORE 

reinforcements are able to handle all the requirements 

of the RTM precesses while increasing efficiency.

PUL-TECH FRP tarafından Üretilen 
CTP Yol Kenar Dikmeleri 

Türkiye Yollarında
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Türkiye’de kompozit malzemelerinin kullanılmaya 
başlaması 1960’lı yıllara dayanır. Başlangıçta, banyo 
ürünlerinin imalatı, otomotiv ve yatçılık sektöründe el 
yatırması ve döküm gibi basit üretim teknikleriyle başlayan 
kompozit malzeme üretimi daha ileriki yıllarda tüketici 
talebinin artmasıyla birlikte daha hızlı ve kaliteli bir üretim 
yapma arayışına girmiştir. 

El yatırma yöntemiyle üretilen vitrifiye, otomotiv 
parçaları, vb. kompozit ürünlerde tam anlamıyla 
rijit olmama, yüzey ve kenar deformasyonları gibi 
üretimde standardizasyonu bozan olumsuz neticelerle 
karşılaşılıyordu. Bu nedenle kompozit malzeme üreticileri 
daha uygun ham madde, bilgi ve tecrübelerine sadık 
kalarak gelişen kompozit sektöründe makineleşme 
yöntemine geçmeyi tercih etmişler böylece üretimde 
standart ve daha kaliteli ürünler ortaya çıkmıştır.

 Makineleşmeyle birlikte reçine ve kırpılmış elyaf 
püskürtme uygulaması, el yatırma sistemine göre hem 
daha hızlı bir uygulama yöntemi olmuş, hem de daha az 
malzeme tüketimi ile maliyetlerde düşüş, üretim hızında ve 
ürün kalitesinin standart olması konusunda el yatırmasına 
göre büyük avantaj sağlanmıştır.

Ayrıca jelkot uygulamalarında da makineleşme ile 
birlikte daha önceden fırça ile yapılan uygulamalara göre 
hem kalite standardizasyonu, hem de üretim süreçleri ve  
de gereksiz malzeme tüketimi gibi konularda avantajlar 
sağlanmıştır. RTM uygulamalarında da makineleşme yine 
yukarıda bahsedilen diğer yöntemler gibi kalite ve üretim 
hızı konusunda ilerlemelerin kaydedilmesinde büyük 
etken olmuştur.

 Yücel Grubu sektördeki makineleşmeye, Türkiye 
distrübütörü olduğu Magnum Venus Plastech makinelerini, 
hem kendi bünyesinde kullanarak, hem de diğer üretici 
firmaların hizmetine sunarak gerekli desteği  vermektedir.

Son dönemlerde makineleşmeyle birlikte artan talebi 
karşılayabilmek amacıyla üretim hızını arttırma ve hata 
payını azaltma konusunda çalışmalar yapılmış bant 
sistemine geçişler gerçekleşmiş ve bununla birlikte robotik 
uygulamalar devreye girmiştir.

Özellikle akrilik malzemenin küvet ve banyo ürünleri 
imalatında yerini alması, dünya pazarında daha fazla 
talep edilmesi bu sektörün imalat kapasitesini arttırmış ve 
robotik uygulamalara geçişte bu sektörü öncü kılmıştır.

Robotik uygulamaların mevcut kullanımının yanı sıra, 
kompozit sektöründe kullanılan püskürtme makinelerinin 

robotik uygulamalara adaptasyonu konusunda da ciddi 
mesafeler katedilmiştir. Bu konuyla ilgili olarak ülkemizde 
uygulayıcı Kerim Robotic gibi bazı firmalar başarılı 
çalışmalar yapmaktadır. 

Yapılan ve yapılmakta olan tüm iyileştirme çalışmaları, 
kompozit  sektörünün Türkiye’de geliştiğini gösteren 
verilerdir. Yücel Grubu da imkanları dahilinde sektöre 
destek vermeye devam edip diğer firmalarının da 
aynı duyarlılık içinde olmalarını ve bu gelişim sürecini 
desteklemelerini temenni etmektedir. 

Kompozit Sektöründe 
Makine ve Robot 
Uygulamalarına Geçiş

Transition to Machine and Robot Applications in 

Composite Sector

Yücel Group supports the mechanization in sector by 

both using Magnum Venus Plastech machines of which 

they are distributor in Turkey within the company and 

providing them to other manufacturer companies.

Recently, works have been done for increasing the 

production rate and decreasing the margin of error to 

meet the demands increased with mechanization and 

transitions to band systems have become reality and 

robotic applications have taken place as well.

In addition to current use of robotic applications, 

significant progression has been achieved in adaptation 

of spraying machines used in composites sector to 

robotic applications. Some implementing companies like 

Kerim Robotic perform successful works related to this 

subject.
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25 yıldır fiberglass alanında tasarımından üretim 

sürecine kadar olan safhada, kaliteyi daima ön planda 

tutan SAF-ER MOBO, ürün yelpazesinde yer alan 

mobo modüler kabinin yanı sıra, 2003 yılından itibaren 

motorbot, sandal, deniz bisikleti ve kano gibi ürünleri de 

ürün gamında sergilemeye başlamıştır.

Kartal, Yunus’daki fabrikada 2003’de tekne üretimine 

başlayan firma, ilk günden bugüne kadar değişik 

segmentte ve tasarımda modeller üreterek, marin 

sektöründe de iddialı olduğunu göstermiştir.

Marin sektörü gibi özel ve farklı müşterilerin ve 

firmaların oluşturduğu pazarda, Safter Marin, her yıl artan 

satış rakamları, müşteri memnuniyeti ile bu sektörün kalıcı 

bir aktörü olduğunu göstermiştir.

Özellikle 2010 yılında, Kartal Atalar’da, şimdiye kadar 

marin sektöründe çokça rastlanılmayan tekne, motor, 

deniz malzemeleri ve aksesuarlarını içeren Safter Marin 

Showroom’u, aynı anda Silivri’de açtığı Marin Showroom’u 

da sektörün ve deniz tutkunlarının hizmetine sunmuştur.

Safter Marin, her yıl geniş alanlarda katıldığı 

boatshow’larda, sergilediği yeni tasarım tekneler ile 

yurtdışından gelen katılımcılar tarafından da fark edilmiş 

ve  uluslararası pazarda önemli bir yer edinmiştir.

Tekneler, Almanya, İtalya, Fas, Libya, Katar, Romanya 

ve Ukrayna gibi ülkelerin denizlerinde, göllerinde ve 

akarsularında yüzmektedir. Tekne üretiminin %25’i ihraç 

edilmektedir.

Farklı boyda ve konseptte üretilen yıllık yaklaşık bin 

adetlik tekne sayısı, yeni dış pazarlar sayesinde daha 

da artarak büyüyecek ve Safter Marin bu ivme ile üretim 

teknolojisini, kapasitesini ve dünya ile entegre olmuş 

vizyonunu geliştirecektir.

Safter Marin Tekne Üretimini Arttırıyor…

Safter Marin is Expanding Boat Production

In addition to prioritising design and production of 

high quality fiberglass modular cabins  for 25 years, SAF-

ER MOBO has extended its product line by motorboats, 

rowboats, pedalos, and canoes since 2003. From the 

begining of the first production at its own factory located in 

Yunus- Kartal, Safter Marin has proven its assertiveness for 

Marine Sector by manufacturing several designs for different 

segments almost for ten years. Safter Marin stimulates new 

local and international buyers by participating with an 

extensive new product line in Boat shows every year. Today 

our exports reached 25% of annual production volume 

and our boats are always safely afloat in Germany, Italy, 

Morocco, Libya, Qatar, Ukraine and  Romania.
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İsmail Hakkı Hacıalioğlu: Neden polyesterle 
başladınız? Yani ilk karar nasıl alındı?

Ahmet Poçuklu: 1957 yılında kurulmuş olan 

şirketimizin kurucusu Bay Vladimir Haralambof’tur. 

Pleksiglas üretimi ile faaliyete başlayan şirketimiz bir 

süre sonra kompozit sektörüne girmeye karar verdiğinde 

ilk üretimi, İlkester markası adı altında genel amaçlı 

polyester olmuştur. Daha sonra tekstil sektörü için 

düğme polyesteri üretmeye başlamış ve aynı zamanda 

Türkiye’de ilk polyester düğme fabrikasını kurmuştur. 1983 

yılından beri sahipleri Kani Çobanoğlu, oğulları Tamer 

Çobanoğlu ve Dinçer Çobanoğlu’dur. Şu anda Tamer 

Bey ve Dinçer Bey işin başında olup severek, büyük bir 

emekle şirketi daha ileri noktalara götürmek için çaba 

göstermektedirler. Özellikle son 5 yılda insan gücü ve 

makineye yapmış olduğumuz yatırımlar ile hızlı bir şekilde 

gelişmekte olan kompozit sektörüne en üst düzeyde 

hizmet vermekteyiz. 1982 yılından bu yana çalışmakta 

olduğum bu şirkette 30 seneyi aşkın sürede her şeyi dört 

dörtlük yapmamış olabilirim. Ancak İlkalem firmasının 

her zaman herkesle iyi bir iletişim içerisinde olması için 

çok çaba gösterdim. Kompozit sektöründe başı çeken, 

çok değerli hizmetleri olan firmaların birçoğuyla yıllardır 

çalışıyorum. Ben onlara doğru hizmet verebiliyorsam, 

piyasa şartlarını sunabiliyorsam ve tüm taleplerine doğru 

bir şekilde cevap verebiliyorsam bu birliktelik devam 

edecektir diye düşünüyorum. Bütün amacım benden 

sonra da bu birlikteliğin aynı şekilde devam etmesidir. Bu 

birliktelikler çok sağlıklı devam ederken tabii ki bizler de 

yaşlanıyoruz. Fabrikamızda 30 yılı aşkın süredir çalışan 

tecrübeli bir yönetim kadrosu var. Bu nedenle hem idari 

anlamda,	 hem	 satış/pazarlama	 anlamında	 hem	 üretim	

anlamında kadromuzu genç mühendis arkadaşlarla 

desteklemekteyiz. Bildiğiniz gibi çok çeşitli polyester 

üretimimizin dışında yüksek performans jelkot ve yüksek 

performans pigment pasta üretmekteyiz. Ayrıca bir de 

PVA esaslı tutkal üretimimiz bulunuyor. Bu üretimimizin 

ne kadar önemli olduğunu en iyi siz bilirsiniz çünkü yakın 

zamana kadar Genel Müdürlüğü’nü yaptığınız Cam Elyaf 

firmasının 35 yıldır elyaf bağlayıcısını biz üretmekteyiz. 

Sahip olduğumuz genç kadromuz ve tecrübeleri uzun 

yıllara dayanan ekibimizle çok daha ileri noktalara gitmeyi 

amaçlıyoruz. 

İ.H.H.: Başlangıç tarihinde daha Cam Elyaf yok 
değil mi?

A.P.: Cam Elyaf yok tabii ki. Cam Elyaf’la bizim 35 

seneye yakın bir ilişkimiz var. Bu sürenin 31 senesini 

ben biliyorum. Yani Cam Elyaf firmasının kurulduğu 

yıllardan beri çözüm ortağıyız. Ürün gamımızı arttırmak 

adına karşılıklı çalışmalarımız sürmektedir. Amacımız 

Türkiye’deki tek yerli camelyaf üreticisi olan Cam 

Elyaf firmasının bazı ham maddelerde dışarıya olan 

bağımlılığını tamamen ortadan kaldırmak. 

İ.H.H.: Ama Cam Elyaf’tan önce ithal elyaf 
var zannediyorum. Bay Viktor Bali Vetrotex’in 
temsilciliğini yapıyormuş. Yani siz böylece kompozit 
sektörünün tamamlayıcı ya da ana grubunu üretmeye 
başladınız.

A.P.: Evet. Zaten İlkester markamızdan da anlaşılacağı 

gibi her şeyin ilki hep biz olduk.

Ahmet Poçuklu
İLKALEM
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İ.H.H.: Cam Elyaf San. A. Ş.’nin yıllardır sürdürdüğü 
polyester işinin Poliya firmasına satılmasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

A.P.: Her firmanın kendine has, sektör tarafından kabul 
görmüş bazı ürünleri vardır. Cam Elyaf firmasının CE 
92 kodlu ürünü de bunlardan bir tanesidir. İsminin yok 
edilmemesi açısından satılmasını da satıldığı yeri de 
doğru bulmaktayım. 

İ.H.H.: Partner ilişkilerinize ne kadar önem verdiğiniz, 
ilişkilerinizin Polin, Sazcılar, Alpin, Avitaş ve diğer iş 
yaptığınız önemli firmalarla yıllarca sürmesinden belli 

olmakta. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?

A.P.: Benim 3 nesil boyunca çalıştığım firmalar 

bulunmaktadır. Örnek olarak Sazcılar firmasıyla rahmetli 

Mehmet Sazcılar ile çalışmaya başladım. Şu anda 

çocukları ve torunları ile çalışmaktayım. Polsan Düğme 

firmasıyla da aynı şekilde üç nesildir çalışmaktayım. Yani 

yukarıda belirtiğiniz firmaların tümüyle 30 yıla dayanan 

birlikteliğim bulunuyor. Bu piyasada şuna çok değer 

veriyorum. Hem ticaret olarak hem de insani olarak 

ahlaklı olacaksın. Onun için bu piyasada yanlış yapan 

insanları kabullenemiyorum. Hem üretici hem tüketici 

anlamında bu sektöre hizmet veren insanların artık 

düzgün, piyasaya yakışır ve katma değeri olan, kaliteli iş 

yapmaları gereğine inanmaktayım. Bunun savaşını ben 

çok uzun yıllar verdim. Her verdiğim mülakatta bıkmadan 

usanmadan bu değerleri özellikle belirtmeye çalıştım. 

Zaten konjonktür olarak son derece düşük karlarla çalışan 

sektörümüzün rekabet ederken de mutlaka dürüst olması 

gerekmektedir. Kurulmuş olan derneğimize bu değerleri 

korumamız anlamında çok önemli görevler düştüğüne 

inanmaktayım. Onun için derneğimizin güçlenmesini ve 

belirleyici olmasını arzu ediyorum. 

İ.H.H.: İlk firma İlkester, fakat tonaj olarak yüksek 
tonajların peşinde değil. Belirli kalite, imaj ve doğru 
ürünün peşinde olduğunuzu görüyorum ben. Siz ise 
Ar-Ge gerektiren ürünlerde özellikle yoğunlaştınız. 

Bunun bir nedeni var mı? 

A.P.: İşe ilk girdiğim yıllarda Karaköy’de 3, İzmir’de 1, 

Ankara’da 2 ana bayimiz vardı. Tabii ki bu işin aracısı 

bayiler olacak ve olmak mecburiyetinde. Onları asla 

yadsımıyorum, hatta ürünlerin tanıtımı ve yayılması 

açısından büyük öneme sahip olduğunu düşünüyorum ve 

son derece önemsiyorum. Ancak gelişmek ve özel üretim 

yapabilmek açısından ağırlıklı olarak tüketiciye yönelik 

çalışmanın da ne kadar önemli olduğunu düşünerek 

birtakım radikal kararlar aldık. Bugün kalite anlamında 

gelmiş olduğumuz nokta açısından bu kararın ne kadar 

doğru olduğunu görmekten de 

son derece mutluyum.  Tabii ki 

bu nitelikli ürünü üretebilmek 

için Ar-Ge’mizin de her yönden 

gelişmesi son derece önemli idi. 

Hem polyester hem jelkot hem 

de pigment pastada çok önemli 

mesafeler kat ettik. Bugün yüksek 

perfomans jelkot ve yüksek 

performans pigment konusunda 

dünyanın önde gelen firmaları ile 

kalite anlamında rekabet edecek 

düzeydeyiz. Tonaja dayalı üretim 

ile nitelikli üretimin bir arada 

yürümeyeceğini daha doğrusu 

her iki üretimin paralel olarak 

yapılmasının nitelikli üretimimizi 

negatif yönde etkileyebileceğini 

düşündüğümüz için tonaja dayalı 

üretimi ikinci plana attık.  

Bununla birlikte iki seneyi 

aşkın süredir Reichhold Türkiye 

firması ile üretim ortaklığı 

yapmaktayız. Bu dünya devi firma ile yapmış olduğumuz 

üretim birlikteliği son derece başarılı bir şekilde devam 

etmektedir. Bu ortaklıkla birlikte dolaylı olarak tonajlı 

üretim eksiğimizi de bir derece kapatmaktayız. Bütün bu 

taleplere cevap verebilmek için kapasitemizi arttırmak 

mecburiyetindeydik. İyi ki de arttırmışız. 

İ.H.H.: Kapasiteyi yaklaşık iki katına çıkartmışsınız.

A.P.: Evet şu an üretim kapasitemiz aylık 2500 ton 
civarındadır. Polyester üretim kapasitemizin yanında 
renkli jelkot üretimimizin 
kapasitesinde de 
%100’lük bir artış 
gerçekleştirdik. Kompozit 
sektörünün önde gelen 
firmalarından Alpin, 
Avitaş, Polin Su Parkları, 
Pultech, Sazcılar firmaları 
başta olmak üzere birçok 
firmanın nitelikli ürün 
talepleri, gelişmemizde 
son derece önemli rol 
oynamıştır. Bu gelişim 
süresince birçok nitelikli 
yeni ürün portföyümüze 
dahil olmuştur. Bu 
ürünlere örnek olarak, 
epoksi esaslı vinilester 
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reçine ve jelkot, ahşap ve karbon fiberi kaplayabilecek mine 

polyesteri LAK-1030T, kompoziti kompozite yapıştıran, 

yapısal olarak güçlü bonding paste’ler, ürünlerde hafiflik 

sağlayan TIX-14 ULB kodlu özel dolgulu döküm polyesteri, 

mobilya sektörü için özel geliştirilmiş olan, çivi çakılabilen, 

vidalanabilen ve çatlamayan P-512TD kodlu özel dolgulu 

döküm polyesteri, inşaat sektörü için PVM-300 kodlu 

dübel yapım polyesteri gibi ürünleri sayabiliriz. 

Bu özellikli ürünlerimizden olan epoksi esaslı vinilester 

reçinenin üretimine nasıl başladığımıza değinmek 

istiyorum. Yaklaşık 20 yıl kadar önce doğudaki olaylarda 

tankların mayın patlamalarından zarar görmesini önlemek 

amacıyla bizden özel bir ürün talep edilmişti. Belli kalınlıkta 

yapılacak bu plakalar için kapsamlı bir çalışma yapıldı ve 

en uygun ürünün epoksi esaslı vinilester reçine olduğu 

tespit edilerek üretimine başladık. Bu ürün ile TSK’ya çok 

önemli katkılarımız oldu.   

Renkli jelkot ve pigment pasta konusunda her 

ürünümüz ısı, UV, su ve kimyasal testlerden sınıfı geçmek 

mecburiyetindedir. Renkli jelkotlarda istenilen yüksek 

niteliklerin dışında renklerdeki DE sapmaları özel kontrol 

sistemimizle %0,5’lerin altındadır. Bu renk standardının 

sektör için ne kadar önemli olduğunun hepimiz 

bilincindeyiz. 

İ.H.H.: Peki özel olarak RTM’ye dönük çalışmalar 
hakkında neler söyleyebilirsiniz?

A.P.: Tabii ki RTM konusunda çok uzun yıllara dayanan 
bir tecrübemiz var. RTM sektörü için şu anda hem ortofitalik, 
hem izofitalik polyester üretmekteyiz. Ortofitalik ürünleri 
daha çok otomotiv sektörüne veriyoruz. RTM sektöründe 
faaliyet gösteren firmaların ürün spesifikasyonları ile 
ilgili talepleri birbirlerinden farklılıklar göstermektedir. Bu 
yüzden her firma için taleplere uygun ayrı değerlerde ürün 
üretilmektedir. 

Interview with Mr. Ahmet Pocuklu

Ismail Hakki Hacialioglu: Why did you started with polyesters? In other words, how was 
the first decision taken?

Ahmet Pocuklu: The founder of our company established in 1957 is Mr. Vladimir 
Haralambof. The first production of our company who went into action with the production 
of Plexyglass was the general-purpose polyesters under the brand name of İlkester.  
Since 1983, the owners have been Kani Çobanoğlu and his sons, Tamer Çobanoğlu and 
Dinçer Çobanoğlu. We have been giving the highest quality service to the composite 
sector growing rapidly with the investment we have made in manpower and machine 
especially for the last 5 years. I have been working with most of the companies that are 
taking the lead in the composite sector and that have had valuable service, for years. 
I do believe that this cooperation will carry on if I give them the right service, can offer 
the market conditions and can satisfy all their demands in the right way. As you know, we 
have been producing high performance gelcoat and high performance pigment paste 
as well as performing the wide variety of polyester production. Besides, we also produce 
PVA-based sizings. We are aiming to go much further with our young staff and our team 
with the experience of many years. 

İ.H.H.: There was not Cam Elyaf on the starting date, was there? However I suppose 
the imported fiber was present before the Cam Elyaf. Mr. Viktor Bali had been representing 
Vetrotex. So, in this way, you have started to produce the complementary or the main 
group of the composite sector.

A.P.: Yes. After all, as is also understood from our brand İlkester, we have been the 
first of everything.

İ.H.H.: Importance you place on your partner relationships is obvious from the 
continuation of your relationships with the significant companies you work with, for years.  
What could you say about this subject?

A.P.: There are companies I have been working with for 3 generations. For instance, I 
started working with the company Sazcılar thanks to late Mehmet Sazcılar. And now, I am 
working with his children and grandchildren. In the same way, I have also been working 
with the company Polsan Düğme for three generations. So there has been a cooperation 
of mine with all the major companies you’ve mentioned above for 30 years. I value so 
much in this market that you will be ethical both as a trader and a human.

İ.H.H.: The first company is İlkester; however, as tonnage, it is not chasing after high 
tonnages. I see that you are after a specific quality, image and the right product. As for 
that, you have especially concentrated on the R&D required products. Is there a reason 
for that? 

A.P.: We have pushed the tonnage-based production into the background since we 
think that the tonnage-based production and the qualified production won’t be carried 
out together, more precisely that whenever both of the productions are carried out in 
parallel with each other, they could affect our qualified production negatively. 

On the other hand, we have been making a production partnership with the company 
Reichhold Turkey for more than two years. Thanks to this partnership, we have also 
been covering our need of production with tonnage indirectly to some extent. We had 
to increase our capacity to be able to satisfy all these demands. I am glad that we have 
increased it. 

İ.H.H.: You have nearly doubled the capacity.
A.P.: Yes, now our production capacity is around 2500 tones. We have also made a 

100% increase in the capacity of the production of colored gelcoat besides our capacity 
of polyester production. Many qualified new products have been included in our portfolio 
throughout this development process. As an example of these products, we can count 
products such as epoxy based vinyl ester resins and gelcoat, the enamel polyester LAK-
1030T that could coat wood and carbon fiber, adhesives that bond composites to each 
other, structurally strong bonding pastes, TIX-14 coded specially filled casting polyester 
that provides lightness, P-512TD coded specially filled casting polyester that is specially 
developed for the furniture sector, nailable, screwable and uncrackable, PVM-300 coded 
dowel construction polyester for the construction sector. 

İ.H.H.: Well, what could you say about the specific works related to RTM?
A.P.: Of course we’ve had an experience on RTM for many years. We are now 

producing both ortophtalic and isophtalic polyesters for the RTM sector.  We usually offer 
the ortophtalic products to the automotive sector. The demands on product specifications 
of the companies that are active in the RTM sector differ from each other. That’s why  
products of different value that match the demands are produced for each company. 

İ.H.H.: Are there  products related to marine and wind power?
A.P.: Of course, as a company that makes quality and boutique production, we are 

also active in the marine sector. We offer service to this sector with both our ortophtalic 
and isophtalic and also vinyl ester resins and gelcoats. In order to offer service to the 
wind power sector, studies on developing our product range are going on.  

İ.H.H.: Let’s talk about the subject Anadol.
A.P.: Haha, yes. The first home production in the automotive sector is the brand 

Anadol the company Ford Otosan had produced.  The polyester used in all Anadol cars 
produced in Turkey belongs to our company İlkalem. Of course, the body of Anadol 
standing in front of our factory right now is also a product of İlkester. We are exhibiting 
it proudly. 

İ.H.H.: What can you say about the exportation of İlkester?
A.P.: We care about the exportation at least as much as the home market. We export 

to 13 countries in Europe, Asia and Africa right now. Especially in recent years, there has 
been a specific increase in the demands on high performance colored gelcoat related to 
specific areas of usage. The loyalty of our customers on our products has been increasing 
day by day because of this feature of ours and our quality standard. According to these 
features of ours, of course, our export volume has also been increasing day by day.  

İ.H.H.: I thank you so much for this nice conversation.
A.P.: I also thank you on behalf of İlkalem Family for your time and the effort you’ve 

made for the composite sector. 

“Hem ticaret olarak hem de insani olarak 
ahlaklı olacaksın. Onun için bu piyasada 

yanlış yapan insanları kabullenemiyorum. 
Hem üretici hem tüketici anlamında bu 

sektöre hizmet veren insanların artık 
düzgün, piyasaya yakışır ve 

katma değeri olan, kaliteli iş yapmaları 
gereğine inanmaktayım.”
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İzofitalik RTM konusunda ise en önemli çözüm 

ortağımız bir dünya markası olan Polin Su Parkları’dır. 

Uzun yıllardır olan birlikteliğimiz esnasında Polin firması 

ve İlkalem firmasının ekipleri birlikte çalışarak son 

derece yüksek değerlere sahip bir polyester yelpazesi 

oluşturmuşlardır. Şu anda Polin firmasının üretmiş olduğu 

RTM parça büyüklükleri ve kalınlıkları dikkate alındığında, 

diğer üreticilerin bu boyutlarda ürün üretemediğini 

düşünmekteyim.   

Ürün niteliği yüksek ve uluslararası pazarlarda gururla 

bahsedilen bu firmaların çözüm ortağı olmanın haklı 

mutluluğunu yaşamaktayım. 

İ.H.H.: Marin ve rüzgar enerjisine dönük ürün ya da 
çalışma var mı?

A.P.: Nitelikli ve butik üretim yapan bir firma olarak 
tabii ki marin sektöründe de faaliyet göstermekteyiz. Bu 
sektöre hem ortafitalik, hem izofitalik hem de vinilester 
reçine ve jelkotlarımız ile hizmet vermekteyiz. Daha 
önce de bahsetmiş olduğum yüksek performans pigment 
pastalarımız özellikle marin sektöründen büyük talep 
görmektedir. Bu sektöre vermiş olduğumuz ortafitalik 
ve izoftalik polyesterlerimiz TSE belgesine, izofitalik 
polyesterimiz ise ayrıca Lloyd’s belgesine sahiptir.

Rüzgar enerjisi sektörüne hizmet verebilmek adına 
ürün yelpazemizi geliştirme çalışmaları devam etmektedir.   

İ.H.H.: Anadol konusuna gelelim.

A.P.: Haha, evet. Otomotiv sektöründe ilk yerli üretim 
Ford Otosan firmasının üretmiş olduğu Anadol markasıdır. 
Türkiye’de üretilmiş bütün Anadol arabalarında kullanılan 
polyester, firmamız İlkalem’e aittir. Daha sonra yine 
Ford Otosan’ın üretmiş olduğu kamyon üretiminde 
polyesterimiz kullanılmıştır. O dönemde Ford Otosan 
üretimi kendisi yapmaktaydı. Daha sonraları otomotiv 
parça üretimlerini yan sanayilere devretmiştir. Yine bunun 
dışında Ford Otosan’a MKE’ye (Makine Kimya Endüstrisi)  
tüfek dipçiklerinin üretimi için SMC polyesteri veren tek 

firma idik. Şu anda fabrikamızın önünde durmakta olan 
Anadol arabasının kaportası da tabii ki İlkester ürünüdür. 
Bunu büyük bir gururla sergilemekteyiz. Anadol otomotiv 
sektöründe nitelik olarak bugünle tabii ki kıyaslanamaz 
ancak otomotiv sektörünün ivme kazanmasında çok 
önemli bir kilometre taşıdır. Bu kilometre taşının içerinde 
olmak İlkalem için son derece değerlidir. 

İ.H.H.: İlkester’in ihracatı konusunda neler 
söyleyeceksiniz?

A.P.: İhracatı da en az iç piyasa kadar önemsiyoruz. 
Şu anda Avrupa, Asya ve Afrika kıtasında 13 ülkeye 
ihracat yapıyoruz. Özellikle son yıllarda spesifik kullanım 
alanlarına yönelik yüksek performans renkli jelkot 
taleplerinde belirgin bir artış söz konusudur. Yüksek 
performans renkli jelkot demişken özellikle belirtmek 
isterim ki üretmiş olduğumuz jelkotun %70’i yüksek 
performanslı renkli jelkottur. Şu anda sadece iki firmaya 
75 farklı renkte jelkot üretmekteyiz. Bu özelliğimiz ve kalite 
standardımızdan dolayı hem iç piyasada hem de ihracatta, 
müşterilerimizin ürünlerimize olan bağlılığı günden güne 
artmaktadır. Kalite kontrol konusunda son derece agresif 
bir o kadar da becerikli olduğumuzu yüksek sesle iddia 
etmekteyim. Bu özelliklerimize bağlı olarak tabii ki ihracat 
hacmimiz de her geçen gün artmaktadır. 

Yukarıda bahsetmiş olduğum bütün konuların dışında 
özellikle belirtmek isterim ki firma satış politikası olarak en 
büyük özelliğimiz, çözüm ortağı olduğumuz hiçbir firmanın 
hiçbir özellikli ürününü başka bir firmaya teklif etmeyiz 
ve vermeyiz. Çünkü o ürünün oluşmasında karşılıklı çok 
büyük emek harcanmaktadır. Bunun bilincinde olarak 
hareket etmekteyiz. 

İ.H.H.: Bu güzel sohbet için size çok teşekkür 
ederim.

A.P.: İlkalem ailesi adına ben de, bizlere ayırmış 
olduğunuz zaman ve kompozit sektörüne emekleriniz için 
sizlere çok teşekkür ederim. 
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Rüzgar türbinlerinin ana parçalarından olan kanat 

bölümlerinin üretiminde günümüzde polimerik kompozit 

teknolojisinden yararlanılmaktadır. Kompozit malzemeler 

uygulama kolaylığı ve tekrar işlenebilirlik özellikleri 

nedeniyle rüzgar türbin kanatlarının üretiminde öncelikli 

olarak tercih edilen yapılar olmuşlardır.

Rüzgar türbin kanatlarının üretiminde polimer 

matriks olarak epoksi reçine ve takviye malzemesi 

olarak da dokunmuş cam kumaşı tercih edilmektedir. 

Rüzgar türbin pazarının gelişiminin başladığı 1970’li 

yıllardan 1990’ların sonuna kadar rüzgar türbin kanadı 

üretiminde uygulama metodu olarak el yatırması yöntemi 

kullanılmıştır. 1990’ların sonundan itibaren rüzgar türbin 

kanadı üretiminde uygulama metodu olarak vakum 

infüzyon yöntemi kullanılmaya başlanmıştır. Rüzgar 

enerji sektöründe her geçen yıl daha yüksek nominal 

güce sahip rüzgar türbinlerinin tasarlanması sonucu daha 

uzun rüzgar türbin kanatlarına ihtiyaç duyulmuştur. Daha 

büyük ölçekteki rüzgar türbinlerinde mekanik stabilitenin 

sağlanabilmesi için vakum infüzyon yöntemi günümüzde 

rüzgar enerji sektöründe en yayın olarak kullanılan 

kompozit üretim metodu haline gelmiştir.

Vakum infüzyon yöntemi temel olarak izole edilmiş 

bir uygulama alanında oluşturulan basınç farkı ile bir 

akışkanın bir bölgeden diğer bölgeye transferi olarak 

tanımlanabilir. Rüzgar türbin kanatlarının üretiminde el 

yatırması yöntemi ile karşılaştırıldığında vakum infüzyon 

yönteminin sağladığı iki temel avantaj bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki işçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamında 

değerlendirilebilir. Vakum infüzyon yöntemi kapalı bir 

sistem içinde olduğu için uygulama sırasında ortaya 

çıkan zararlı salımlar minimize edilmektedir. Vakum 

infüzyon metodunun bir diğer avantajı da teknik 

uygulamalar alanındadır. Polimer matriksin kompozit yapı 

içinde homojen dağılımının sağlanarak temel tasarım 

parametrelerinden birisi olan polimer matriks-takviye 

malzemesi oranın daha kolay sağlanmasıdır.

Rüzgar Enerjisi ve Vakum İnfüzyon 
Teknolojisi

Wind Energy and Vacuum Infusion Technology

Wind turbine rotor blades are produced with polymeric 

composite technology. Generally epoxy resins are 

preferable as polymer matrix and woven glass fabrics 

are preferable as reinforced materials for production of 

wind turbine rotor blades. From 1970s to 1990s, hand-

lay up method was used as production technique for 

wind turbine rotor blade production. At the end of 1990s, 

vacuum infusion technique started to use for rotor blade 

production. Basic principle of vacuum infusion technique 

is that fluid transfer with pressure difference. There are 

two basic advantages of vacuum infusion technique 

according to hand-lay up method. First one is related 

with workers health & safety area second one is related 

with homogenous distribution of polymer matrix on the 

application area.
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Against this background, the technical staff 

at MVC Solutions in Plastics (Soluções 

em Plásticos), a Brazilian company that 

specializes in engineering plastics processing, decided 

to look for a practical solution to the problem. It took 

six years of development and studies to reach the final 

concept, a process that combines the characteristics of 

thermoplastics with those of thermosets.

RTM-S, as the process was named, ensures excellent 

surface quality by means of a thermoplastic skin bonded 

to the composite material and shaped by the RTM 

Light process. This thermoplastic skin makes painting 

preparation much easier, significantly reducing the costs 

of this operation.

The process also promotes a “class A” surface finish 

and may even totally eliminate the need for painting. To 

this end, the conventional ABS skin can be replaced by a 

multilayer thermoplastic system prepared for this purpose 

such as, for example, ABS+ASA+PMMA (3 layers), 

offering a colour match guarantee, UV resistance and 

high gloss, just as with conventional painting.

More information:
MVC Soluções em Plásticos belongs to the Artecola and Marcopolo groups. Acting in the plastic processing 

sector since 1989, MVC employs over 750 professionals in four factories in Brazil: in São José dos Pinhais, State 

of Paraná; in Catalão, State of Goiás; in Sete Lagoas, State of Minas Gerais; and in Caxias do Sul, State of Rio 

Grande do Sul. A fifth plant is being implemented in Bahia state (MVC Bahia), to attend the eolic energy market, 

with infusion and RTM processes. In 2009, it acquired Poloplast Painéis, a business unit that manufactures high-

performance panels and the “Wall System” building system. In line with the strategies of the Artecola Group, 

a reference in adhesive specialties, engineering plastics and PPEs, MVC has technological innovation as one 

of its key differentials. As a result, it supplies large companies in the domestic and international markets with 

thermoplastic and thermoset components manufactured by extrusion, vacuum forming,  RTM and continuous 

lamination, ensuring agility, flexibility and low investment for the development of products and solutions.

www.mvcplasticos.com.br

RTM-S: A New Manufacturing 
Concept for Composites

By

RENAN HOLZMANN 

ENGINEERING MANAGER 

MVC

The low surface quality and high 
costs of painting preparation are 
two issues that plague 
composite-based products. 
This is not exclusive to RTM, 
extending to almost all 
composite processes. 
The market, in turn, suffers from 
these disadvantages.



The process is ideally suited to the 

production of external parts with high 

surface finish requirements, parts with 

high preparing and painting costs, and 

parts with specific surface finish and 

structural needs with or without paint.

Based on this description, it is easy to 

understand why the process was named 

RTM-S: RTM refers to the Resin Transfer 

Moulding process and the letter S to the 

term “surface”, making reference to “class 

A” quality surface that the RTM-S aims to 

achieve.

The main challenge of the new concept 

was to ensure perfect adhesion between 

thermosetting and thermoplastic resins, 

as well as dimensional and mechanical 

stability between the parts considering 

the different behaviour of the resins under 

specific conditions, such as exposure to 

sun, cold and humidity.

The development of the RTM-S process 

was prompted by a number of reasons, 

including:

- Low surface quality of the current   

 composite processes

 Low surface quality is a general   

 problem in all composite processes,

 generating high manpower for  the

 preparation for final painting. RTM- S,

 in turn, ensures excellent surface 

   quality  (“class A”).

- Long cycle times of RTM

 RTM-S reduces the long cycle times   

 of RTM by eliminating the gelcoat   

 step and offering the possibility of direct  

 mantling over the previously moulded   

 thermoplastic shell, so that the cycle  

 only includes the injection, resin catalysis 

 and mould release steps.

- High painting preparation and   

 painting process costs

 This is currently a general problem in

 the industry, especially for composite 

 processes, which ultimately involve long 

 lead times in this step. In the new

 process, the thermoplastic material  

 covers the visible area of parts, so that 

 a remarkable time reduction is expected  

 for this process step, or even its total

 elimination, when using the thermoplastic 

 multilayer system.

- Short lifetime of composite moulds  

 The thermoplastic shell obtained by the 

 new process acts as a protective barrier 

 between the composite mould surface 

 and the resin, significantly reducing

 mould wear, especially during the resin’s

 exothermic peak. The life of the

 composite mould will at least increase  

 threefold.

- Limited factory space 

 RTM-S optimizes and saves factory

 space by eliminating the areas

 dedicated to the gelcoat step

 (application booths,  stoves) and by 

 reducing the number of moulds, since  

 both production cycle and mould wear   

 are reduced.

Process variants
RTM-S as a monolithic structure

A monolithic structure is the basic form 

of the RTM-S concept. Some fixation 

elements, such as metallic reinforcements, 

can be bonded to the product’s composite 

side (“B” side, Fig 1).

RTM-S with integrated core

This variant integrates a PU core, that 

improves rigidity and thermo-acoustic 

insulation properties, and metal inserts 

for subsequent fastening. The key benefit 

is the preparation of several processes 

with advantageous properties in a single 

injection step. This eliminates the need for 

further gluing of internal reinforcements 

and for additional tooling, while reducing 

labour and the consumption of finishing 

materials such as structural adhesives 

(Fig 2).

RTM-S as a no-painting concept 

Eliminates the need for painting by 

replacing the conventional ABS skin by a 

multilayer thermoplastic system prepared 

for this purpose, offering a colour match 

guarantee, UV resistance and high gloss, 

just as conventional painting (Fig 3 & 4).
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Fig. 1: Insert for bonded assembly

Fig. 2: RTM-S with intergrated core

Fig. 3: RTM as a no-painting concept



Fig. 7: Vacuum forming - Molding

Fig. 8: Mould preparation

Fig. 9: Injection

Fig. 10: Final product

RTM Light
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Fig. 4: Example of a skin, with five layers system, for a no-painting concept.

Fig. 5: Sheet Extrusion

Fig. 6: Vacuum forming - Heating

RTM-S for textured parts
Textured composite parts are also a major 

problem because they usually require rework in 

some areas, or are vulnerable in the details of 

texture, easily suffering minor damage that can 

totally disable a particular part. 

RTM-S is well suited to these kinds of parts 

because the textured part is obtained from the 

thermoplastic material previously moulded in 

an already-textured mould, offering impeccable 

finish and excellent resistance.

Manufacturing steps 
Thermoplastic skin production 
Thermoplastic sheets are produced by 

extrusion for subsequent moulding through the 

vacuum forming process.

Conclusions
When comparing a part manufactured 

by the RTM-S process with a similar one 
produced by the RTM light process, we can 
conclude that this new process offers the 
following advantages:

RTM light process, we can conclude

that this new process offers the 

following advantages:

- Tooling investment approx-imately 

 20% lower;

- Equivalent product development  

 time;

- Reduced product cost with  

 significantly reduced RTM   

 production cycle, with the

 elimination of gelcoat and mat

 mounting out of the mould 

 (on moulded thermoplastic skin). 

 Up to 10% reduction in the case of

 painted parts and 30% in parts 

 where painting is eliminated  

 through the use of special multilayer

 thermoplastic compounds

	 (e.g.	ABS/ASA/PMMA);

- Significantly increased life

 of composite tooling since the

 thermoplastic skin acts as a

 protective barrier between the resin 

 and the mould surface;

- Total elimination of styrene  

 emissions. As RTM-S eliminates

 the use of a gelcoat, it does not

 emit this pollutant into the

 atmosphere, helping the

 environment.

- In addition, RTM-S promotes

 factory space optimization since it

 eliminates the need for special

 booths for gelcoat application.

 The project was only feasible due

 to the strong involvement of MVC’s 

 technical team, strategic  partners 

 and vendors, who helped   

 developing materials to meet the  

 requirements of the new process. 



39

L-RTM Tanımı
•	L-	RTM	prosesi	kompozit	yapıların	iki	veya	daha	fazla	

parçalı (dişi-erkek) birbirini tamamlayan bir kalıpta üretimi 
için tasarlanmış bir prosestir.  

•	 Geleneksel	 RTM	 prosesi	 ile	 karşılaştırıldığında,	
vakumla kalıplama yükte oldukça hafiftir ve bu maliyeti 
kayda değer bir biçimde düşürür. Proses prensibi, kalıbı 
kapatmak için bir kuvvet olarak mekanik yolla kenetleme 
yönteminin yerine atmosfer basıncının (vakum) 
kullanılmasına dayanır ve klasik RTM prosesi gibi oldukça 
yüksek miktarda güçlendirilmiş (takviye edilmiş) kalıp 
yapıları gerektirmez.

•	 Vakum	 torbasının	 kullanıldığı	 infüzyon	 prosesinin		
aksine vakumla kalıplama prosesinde (L-RTM) yarı 
sert üst kalıp kullanılır ve bu yüzeyden kalıplanmış 
‘’B’’ yüzeyinin pürüzsüzlüğü sağlanabilir ve bağlantılar, 
sandviç malzemeler veya yüzey dokusu gibi ilave 
ayrıntılar kolayca kalıplanabilir.

•	 Genellikle	 alınacak	 parçanın	 ‘’A’’	 yüzünü	 (ön	 yüz)	
verecek olan ilk kalıp (alt kalıp) biçim bozukluğuna meydan 
vermeyecek basit bir çelik taşıyıcı profil üzerinde oldukça 
sağlam bir yapıya sahip olacak şekilde imal edilir. Üst kalıp 
daha hafif  bir yapıya sahiptir ve kalıp boşluğu üzerinde 
3-4 mm kalınlığında yarı-şeffaf  yada mat bir laminasyona 
sahiptir ve çevresinde sertleştirilmiş kanat (flanş) bölgesi 
vardır. Buraya da biçim bozukluğunu önlemek ve kolay 
tutum sağlamak için basit bir taşıyıcı profil ilave edilebilir. 
Bu uygulama L-RTM’de değiştirilemez bir kural değildir. 
Yaşanılan tecrübelere ve üretilen parça kalınlıklarına 
dayanılarak değişik kalınlıklarda üst kalıplar tasarlanabilir. 

L-RTML-RTM
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•	Üst	kalıp,	çevre	kanatlarda	bulunan	iki	ayrı	contanın	

üzerine yerleşecek şekilde imal edilir. Dış vakum contası 
kanat şeklinde bir kesite sahiptir ve kanatların dış kenarı 
boyunca yerleştirilmiştir. Bu ana vakum contasıdır. 

•	 İç	conta	klasik	bir	sıkıştırma	contası	veya	şişirilebilir	
hareketli contada olabilir ve reçineyi kalıp boşluğuna 
yönlendirmek ve kanat bölgesine sızmasını engellemek 
içinde kullanılır. Reçine bu iç contanın hemen iç kısmı 
çevresinde bulunan kanala enjekte edilir.

•	 Vakumla	 kalıplama	 prosesi	 üst	 ve	 alt	 kalıptan	 iki	
farklı seviyede vakum çekecek şekilde çalışır. İki conta 
arasındaki boşluk, maksimum -0,8 ile -1 bar seviyesinde 
boşaltılır, (iki kalıba da bir bağlantı ekleyerek) ve bu basınç 
contaların sıkışması için gerekli temel kenetleme gücünü 
sağlar.

•	Kalıplamada	alınan	parçanın	kalınlığı	büyük	bir	ölçüde	
kalıp boşluğuna konulan elyafın sıkıştırma kapasitesine 
bağlıdır. Vakum kapanma basıncı kısıtlıdır ve bundan 
dolayı bazı elyaf şekilleri diğerlerinden daha kullanışlıdır. 
Elyaf sıkıştırıldığında reçine akışına ve enjektesine imkan 
verecek şekilde geçirgen olmalıdır.

•	 Kırpılmış	 keçe	 kombinasyonları	 (Metycore,	 Polymat	
vb..) genellikle kolay şekil verilebilmeleri ve reçine 
geçirgenliği tutarlı kalınlığı sağlamalarından dolayı 
vakumla kalıplama prosesi için uygundur.  Sürekli flament 
içeren diğer keçeler, dokuma ve dokunmamış yönlü 
elyaflar ürün özelliğine bağlı olarak kullanılabilir.

•	Kalıbımız	reçinenin	mekanik	bir	enjeksiyon	valfı	veya	
basit tek kullanımlık hortum kullanarak enjekte edilmesine 
imkan verecek şekilde tasarlanıp imal edilebilir. Enjeksiyon 
iki kalıp parçasının da içine yerleştirilebilir ve bu kararı 
alırken kalıp imalat şeklide dikkate alınmalıdır.  Vakum 
tarafından sınırlı kenetleme gücü sağlanacağından, 
bu tip proseste kullanılan enjeksiyon ekipmanı kalıbın 
açılmasına sebebiyet verecek reçine basıncını 
engellemek için hassa basınç kontrolüne (özellikle 1 barın 
altında ) sahip olmalıdır. Enjeksiyon reçinesinin de kısıtlı 
enjeksiyon basınçlarında elyaf demetlerinin içine kolayca 
akabilmesi için reçine oldukça düşük viskoziteye sahip 
olmalıdır.

•	Kalıp	boşluğu	ise	-0,5	ile	-0,6	bar	gibi	daha	az	basınç	
için merkezi kaçış kabı vasıtasıyla boşaltılır. Bu azaltılmış 
basınç seviyesi reçine içindeki uçucu organik bileşenleri 
buharlaştırmak ve kalıp içerisinde köpürmesini engellemek 
içindir.  Bir diğer sebepte kalıp alanı  büyüdükçe  tas kabına 
-0,9 bar uygulanan bir kalıbın zamanla olması gereken 
kalınlığın altında parça çıkmasına sebebiyet vereceğini 
görebiliriz ve üst kalıpta olması gereken zamandan çok 
daha önce çatlaklar oluşacağı için uzun süreli tadilat 
işlemleri görecektir.
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L-RTM Definition

• L- RTM  process is a process designed for the production of composite 

structures in a mold with two or more pieces (female-male) completing each other. 

• When compared to the traditional RTM process, vacuum molding is 

considerably light in weight and this brings down the cost significantly. The 

process principle is based on the use of atmospheric pressure (vacuum) instead 

of the mechanically clamping method as a force to close the mold and it does not 

require highly powered (reinforced) mold structures as the classical RTM process 

does.

• Unlike the infusion process in which vacuum bag is used, semi-rigid upper 

mold is used in the vacuum molding process (L-RTM) and slickness of the “B” 

surface molded from this surface could be provided and additional details such 

as joints, sandwich materials or surface texture could easily be molded.

• Vacuum molding process works in a way that vacuum at two different levels 

will be drawn from the upper and the lower molds. The cavity between two seals 

is deflated at a maximum level of -0.8 and -1 bar (by adding one joint to both of 

the molds) and this pressure provides the basic clamping force required to have 

the seals tightened.

• The thickness of the part taken in molding largely depends on the tightening 

capacity of the fiber put in the mold cavity. The vacuum closing pressure is limited 

and that’s why some fiber forms are more useful than the others. When the fiber is 

compacted, it should be permeable to allow resin flow and injection.

• Combinations of chopped strand mat (Metycore, Polymat, etc.) are generally 

appropriate for the vacuum molding process since they are easily shapable 

and provide consistent resin permeability. The other mats containing continuous 

filaments may be used depending on the product feature of woven and non-

woven fibers.
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1. Uluslararası AVK Konferansı

Uluslararası AVK Konferansı, 08-09 Ekim 2012 

tarihlerinde Dusseldorf Kongre Merkezi’nde yapılacaktır.

Konferansta sektörün uzmanları çeşitli ve özgün 

elyaf takviyeli plastik uygulamaları konusunda bildiriler 

sunacaklardır. Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail Hakkı 

Hacıalioğlu da konferansta Türkiye ve Ortadoğu kompozit 

sektörü konusunda bir bildiri sunacaktır.

AVK yaratıcılık ödülleri de konferansın bir parçası 

olarak 08 Ekim tarihinde verilecektir.

2. Composites Europe

09-11 Ekim 2012 tarihlerinde Düsseldorf Messe 

alanında European Composites Industry Association 

(EuCIA) ve AVK tarafından desteklenen ve Avrupa’nın 

ikinci büyük sektör buluşması olan Composites Europe 

fuarı yapılacaktır.

Türkiye’den üyemiz Aksa Karbon Elyaf Sanayi A.Ş. 

(stand	no:	8b/b40),	Camelyaf	Sanayi	A.Ş.	(stand	no:	8a/

d41)	ve	Metyx	(stand	no:	8b/d02)	firmaları	fuarda	katılımcı	

olarak yer alacaklardır.

Fuar ile eş zamanlı olarak çeşitli konferans, sunum ve 

katılımcı firmaların aktivitelerinden oluşan bir kompozit 

sektör forumu da düzenlenmiş bulunmaktadır.

3. India Composites Show 2012

01-03 Kasım 2012 tarihleri arasında Yeni Delhi’nin 

Pragatı Maidan alanında Hindistan’ın en önemli sektör 

buluşması olan India Composites Show ve Konferansı 

yapılacaktır.

Kompozit sektöründe çok hızlı bir gelişme gösteren 

Hindistan’ın, günümüzde, 300.000 tonu aşkın kompozit 

malzeme ürettiği bilinmektedir. Son yıllarda çift rakamlı 

büyüme gösteren sektörün Hindistan’da önümüzdeki 

yıllarda da bu büyüme trendini devam ettirmesi 

beklenmektedir.

Hindistan kompozit pazarının %32’sini boru ve tank, 

%26’sını taşımacılık ve otomotiv, %16’sını rüzgar enerjisi, 

%9’unu elektrik-elektronik, %7’sini yapı ve inşaat ve 

%2’sini de denizcilik uygulamaları oluşturmaktadır.

4. Jec America 2012

Jec America 2012 Kompozit Fuarı ve konferansları 

07-09 Kasım 2012 tarihlerinde Boston’da yapılacaktır.

Dünya toplam kompozit üretiminin 34%’ünü üreten 

ve kompozit sektörünün en yüksek katma değerli 

ürünlerinin üretildiği Kuzey Amerika ülke pazarına dönük 

olarak düzenlenen fuar, sektörün Amerika’daki ACMA 

Composites fuarlarından sonra gelen en önemli aktivitesi 

olma yolundadır.

5. 3. Uluslararası Polimerik 
Kompozitler Sempozyumu ve 
Sergisi

09-11 Kasım 2012 tarihlerinde İzmir, Tepekule Kongre 

ve Sergi Merkezi’nde 3. Uluslararası Polimerik Kompozitler 

Sempozyumu ve sergisi düzenlenmiştir. Bu etkinlikte 

polimerik kompozitler sektörü mensubu akademisyenler 

ve sanayiciler çeşitli konularda bildiriler sunacaklardır. 

Sempozyuma paralel olarak düzenlenecek proje pazarı 

ile teknoloji transferlerinin gerçekleştirilmesi, yeni ticari 

ortaklıklar kurulması sayesinde bu alana yeni bir boyut 

kazandırması amaçlanmaktadır.

Sempozyum - sergi ve proje pazarının ana teması 

“Dünyada ve ülkemizde Polimerik Kompozit Sektörünün 

Bugünkü Durumu ile Geleceğe Yönelik Öneriler ve 

Sürdürülebilirlik” olarak belirlenmiştir.

Agenda

1- INTERNATIONAL AVK CONFERENCE

International AVK Conference will be held in Congress Center 

Dusseldorf on 08-09 October 2012.

2- COMPOSITES EUROPE

Composites Europe Trade Fair & Forum for composites will be 

held in Dusseldorf between 09-11 October 2012.

3- INDIA COMPOSITES SHOW 2012

India Composites Show 2012 will be held in New Delhi 

between 01-03 November 2012.

4- JEC AMERICA 2012

Jec America Composites Show and Conferences will be held 

in Boston between 07-09 November 2012.

5- 3. INTERNATIONAL POLIMERIC COMPOSITES 

SYMPOSIUM AND EXHIBITION

III. International Polimeric Composites Symposium and 

Exhibition will be held in İzmir between 09-11 November 2012.






