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De€erli 
Kompozit Dostu;
Dergimizin 3. sayısının yayınlanmasından bu yana tüm sektörümüz 
açısından çok önemli işlere imza attık;

JEC Europe 2013 Paris Fuarı’na İstanbul Ticaret Odası’nın önderliğinde 
“Ulusal Katılım Organizasyonu’’ çerçevesinde 16,  bireysel katılımcı 10 firma 

olmak üzere toplam 26 firma ile katılarak başlangıcından bu yana JEC 
fuarlarına en çok sayıda Türk firması ile katılma konumuna ulaştık. 
Öte yandan, JEC fuarlarında gerçekleşen bir ilke imza atarak ilk 

kez JEC Europe 2013 Fuarı’nda bir ülkenin, “Türkiye’’nin “Onur 
Ülkesi’’ olarak ilan edilmesini sağladık.

Türkiye’de yıllardır düzenlenen kompozit fuar ve 
sempozyumlarının, sanayinin ve sektörün ihtiyaç ve 
taleplerine cevap vermediğini dikkate alan yönetim 
kurulumuz, 3-5 Ekim 2013 tarihlerinde Pendik Greenpark 
Otel’de “TURK KOMPOZIT 2013’’ adlı bir etkinlik 

düzenleyerek, sektörümüzün tüm paydaşlarının buluşmasını 
sağlamaya karar vermiştir. Sergi, seminer, uygulama örnekleri 
ve canlı uygulamaların sergileneceği etkinlik, değişik süpriz ve 
sosyal organizasyonları da içerecektir. Şimdiden katılım için 
başvuruda bulunmanızı öneririm.İS
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Derneğimiz, etkinliğini yeni katılan üyeleri ile daha da 

arttırmaktadır. Dergimizin baskıya girdiği tarihe kadar, Fırat 

Üniversitesi, Literatür Kimya, Akar Makina, Sabancı Üniversitesi 

ve FiberPlast firmaları derneğimize yeni katılan üyeler oldular. 

Kendilerine aramıza hoş geldiniz diyoruz.

Derneğimiz, Plastik Sektör Platformu (PSP), Kimya Sektör 

Platformu (KSP), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 

Kimya Sanayi Meclisi ve TOBB Kimya Sanayi Meclisi’ne 

bağlı Kompozit Üreticileri Alt Komitesi’nin toplantılarına 

katılarak sektörümüzü temsil etmiş, sektörümüz ile ana 

sektörler olan plastik ve kimya sektörleri arasındaki ortak 

konuların paylaşılması, olgunlaştırılması ve ilgililerin nezdinde 

savunulması yolundaki çalışmalarını aksatmadan sürdürmeye 

devam etmiştir.

Derneğimiz, 2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planı 

çalışmaları kapsamında Kimya Özel İhtisas Komisyonu’nun 

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 

Ankara’da ve İstanbul’da gerçekleşen toplantılarına katılarak, 

kompozit sektörünün dünya geneli ve Türkiye özeline ilişkin 

olarak hazırlamış olduğumuz raporun ilgili bölümlerini heyet ile 

paylaşmıştır.

Derneğimiz ayrıca, Sektörel Dernekler Federasyonu 

(SEDEFED) ve TÜSİAD Sabancı Üniversitesi Rekabet 

Forumu’nun (REF) düzenlediği Kimya Sektörü Rekabet Gücü 

Çalıştayı’na katılarak “Rekabet Kongresi’’nde kamuoyu ile 

paylaşılan Kimya Sektörü Sektörel Rekabet Gücü Raporu’nun 

hazırlanmasına katkıda bulunmuştur.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel 

Müdürlüğü’nün başkanlığında sürdürülen “Kimya Teknik 

Komitesi (KİMTEK)’’ toplantılarına katılımı Resmi Gazete’de 

yayınlanarak onaylanan derneğimiz, çağrılı olduğu 11 ve 12 

No’lu toplantılara katılarak “Türkiye Kimya Sektörü Strateji 

Belgesi ve Eylem Planı’’ hakkında sürdürülen çalışmalarda yer 

almaya başlamıştır.

Geçtiğimiz dönemde gerçekleşen “Composites Europe 

2012” Düsseldorf Fuarı’na ziyaretçi olarak, “Plast Eurasia 

2012-İstanbul” Fuarı’na bir info stand ile iştirak eden derneğimiz, 

çalışmalarını fuarları ziyaret eden kişilerle paylaşma imkanı 

bulmuştur. İzmir’de düzenlenen “3. Uluslararası Polimerik 

Kompozitler Sempozyumu, Sergisi ve Çalıştayı” derneğimizin 

geçtiğimiz dönemde aktif olarak, hem bildirileri hem de sergi 

katılımı ile yer aldığı bir diğer önemli etkinlik olmuştur.

Derneğimiz, Almanya Kompozit Üreticileri Birliği’nin 

düzenlediği, “AVK Konferansı-Düsseldorf” etkinliğinde “Türkiye 

ve Ortadoğu Kompozit Pazarı” hakkında bir sunum yaparak 

Türkiye’de ve Ortadoğu’da yükselmekte olan kompozit 

pazarına ilişkin bilgileri katılımcılarla paylaşmıştır.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında üyeleri arasına katıldığımız 

“Avrupa Kompozit Sanayi Birliği”nin (EuCIA) Düsseldorf’da 

yapılan yıllık toplantısına katılan derneğimiz, diğer Avrupalı 

kompozit birlikleri ile aynı platformda Türkiye’yi temsil etmiş ve 

çalışmalara destek vermiştir.

Yıllardır sektörümüzde eksikliği hissedilen “Türkiye 

Kompozit Üreticileri Kataloğu’’nu yayına hazırlayarak sektörün 

hizmetine sunan derneğimiz, bu alanda önemli bir ilke imza 

atarak, derneğimizin üyesi olan sanayicilerin içerisinde yer 

aldığı, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan bir kataloğu 

sektörümüzün tüm paydaşları ile buluşturmuştur.

Bir sonraki dergimizde buluşmak üzere bol ve bereketli işler 

dilerim.
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EDITOR
Since the 3rd issue of our periodical, we have done jobs 

that were of great importance for the entire sector;
We have attended JEC EUROPE 2013 Paris Fair with 

16 participants within the scope of “National Attendance 
Organization” lead by Istanbul Chamber of Commerce, 
and 10 individual participants totaling 26 companies and 
thus we have reached the maximum number of Turkish 
participants since the very beginning of JEC Fairs. On the 
other hand, we have ensured that a country which is “Turkey” 
was pronounced “country of honor” for the first time at JEC 
EUROPE 2013 fair.

Our Board of Directors who have considered that the 
Composite Fairs and Symposiums which have been 
organized in Turkey for years are far from satisfying the needs 
and demands of the industry and the sector, have decided 
to organize an event named “TURK KOMPOZIT 2013” at 
Pendik Greenpark Hotel on October 3-5, 2013 to ensure the 
meeting of all the members of the sector. The event which 
includes exhibitions, seminars, application examples and 
live applications will also have various surprises and social 
organizations.

Until our periodical has been sent to press, Fırat 
University, Sabancı University and the companies named 
Literatür Kimya, Akar Makine, and FiberPlast have become 
new members of our association. We would like to welcome 
them.

Our association has attended the Chemistry Specialty 
Commission Meetings which were held in Ankara 
and Istanbul hosted by Republic of Turkey Ministry of 
Development within the framework of the 10th Development 
Plan studies covering the period between 2014 and 2018, 
and presented the related parts of the report that we have 
prepared on the composite sector in the world and in Turkey.

Our association whose attendance to “Chemistry 
Technical Committee (KİMTEK)” meetings, which are 
organized under the chairmanship of Ministry of Science, 
Industry and Technology, General Directorate of Industry, 
has been published in the Official Gazette and approved 
have attended the meetings numbered 11 and 12 and started 
to take place in the studies that have been conducted on 
“Turkey Chemistry Sector Strategy Document and Action Plan”.

Our association which has participated in “Composites 
Europa 2012” Düsseldorf  fair as a visitor and in “Plast 
Eurasia 2012-İstanbul” by opening g a info stand, has had 
the opportunity to share its studies with the fair visitors. “3rd 

International Polymeric Composites Symposium, Exhibition 
and Workshop” which was organized in İzmir was another 
important event in which our association have actively 
participated in the past period with its declarations and 
exhibition participation.

Our association has given a presentation on “Composite 
Market in Turkey and Middle East” at the “AVK Conference-
Düsseldorf” event which was organized by Composite 
Producers Association of Germany and therefore shared the 
information pertaining to Composite Market which is on the 
rise in Turkey and Middle East with the participants.

Our association which has participated in the Düsseldorf 
Annual Meeting of “European Composite Industry Union 
(EuCIA)” to which we became member in August of last year, 
has represented Turkey on the same platform with other 
European Composite Unions and has given support to the 
studies. 

Our association which has prepared “Composite 
Producers Catalogue of Turkey” of which absence has been 
felt in the sector for years, for publication for the sector, 
therefore provided all of the members of our sector with a 
catalogue including the industrialists who are members of 
our association in English and Turkish.

Looking forward to meet again in our next issue, I wish you 
a fruitful business.
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Composites Turkey: Bir kompozit zirvesi düzenleme 
ihtiyacını neden hissettiniz?

İsmail Hakkı Hacialioğlu: Türkiye kompozit sektörünün 
çift haneli büyüme rakamlarını yakalaması, ülkemizdeki 
kompozit sektörünün gerek nicelik gerekse de nitelik 
olarak Avrupa’nın önemli ülkelerinin seviyesine ulaşması, 
bizde kompozit sektörünün tüm paydaşlarının sinerji 
yaratacak bir ortamda bir araya gelmeleri düşüncesini ve 
ihtiyacını doğurdu. 

C.T.: Türkiye’de düzenlenen kompozit fuar ve 
sempozyumları bu ihtiyaca cevap veremiyor mu?

İ.H.H.: Türkiye’de yıllardır düzenlenen kompozit fuar 
ve sempozyumları bu ihtiyaca cevap vermekten oldukça 
uzak kalmışlardır. Fuarlar tüm sektörü kucaklayamamış, 
sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirilebilmiştir. 
Sempozyumlar ise bilimsel çalışmaların ağırlıklı olarak 
yer aldığı, kompozit sektörüne dönük, sanayicinin 
yararlanacağı sunumları içermeyen ve sektörün ilgisini 
çekecek uygulama ve konular yerine daha sınırlı sayıdaki 
uzman ve akademisyenlerin tartışmaya değer buldukları 
konular üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu nedenle Kompozit 
Sanayicileri Derneği, tüm sektörü kucaklayacak, katılımcı, 
ziyaretçi ve sanayicilerin aradıklarını bulacakları böylesi 
bir etkinliği düzenlemek için kolları sıvamış ve bir 
“Düzenleme Kurulu’’ oluşturarak çalışmalara başlamıştır. 

C.T.: Etkinliğin adı nedir ve nerede gerçekleştirmeyi 
planlıyorsunuz?

İ.H.H.: Etkinliğimizin adı “1. Türk ve Bölgesel Kompozit 
Sanayi, Teknoloji ve Uygulamaları Zirvesi ve Forumu” 
kısaca TURK KOMPOZIT 2013 olarak belirlenmiştir. 
Etkinlik Türkiye pazarına dönüktür ve bölgeseldir. 3, 4 ve 
5 Ekim 2013 tarihlerinde Pendik’teki Green Park Otel’in 
“Kongre Merkezi”nde yapılacaktır.

C.T.: Etkinliğin içeriğinden bahseder misiniz?
İ.H.H.: Etkinliğimiz kompozit sanayine özgü üretim, 

işleme ve uygulama metodları başta olmak üzere tüm 
kompozit sektörünü kapsayan faaliyetleri içerecektir. 
Özellikle ham maddeler (reçineler, elyaf ve takviye 
malzemeleri, teknik tekstiller, termosetler, termoplastikler, 
katkı malzemeleri), yarı ve ara ürünler, nihai ürünler, 
işleme teknolojileri, makina ve ekipmanlar, tüketim 
malzemeleri ve hizmetler, ziyaretçilere dönük teknik 
ve ticari seminerler, ürün sergileri, canlı demolar, ürün 
tanıtımları ve ödüller çerçevesinde sunulacaktır.

C.T.: Etkinliğin hedef sektörlerini hangi sektörler 
oluşturmaktadır?

İ.H.H.: Kompozit malzemeler, hafiflik ve düzgün yüzey 
sağlama avantajları ile otomotiv; hafiflik ve korozyona 
karşı dayanımları ile inşaat; hafiflik, yüzey düzgünlüğü 
ve uzun kullanım ömrü avantajları ile yenilenebilir enerji; 
korozyona karşı ve kimyasal dayanım, hafiflik ve uzun 
ömür avantajları ile altyapı; seracılık uygulamalarında 
ve denizcilik sektörlerinde vazgeçilmez malzeme olma 
özelliğini korumaktadır. Etkinliğimizin hedef sektörlerini 
yukarıda sıralanan sektörlerin yanı sıra havacılık, yapı, 
elektrik ve elektronik, spor ve eğlence ile taşımacılık 
sektörleri oluşturmaktadır.

C.T.: Etkinliğin hedef kitlesinde kimler bulunuyor?
İ.H.H.: Etkinliğin hedef kitlesinde katılımcı olarak; ham 

madde tedarikçileri (reçineler, elyaf ve takviye malzemele-

ri, teknik tekstiller, termosetler, 
termoplastikler, katkı malzeme-
leri), kompozit yarı ve ara ürün 
üreticileri, kompozit nihai ürün 
üreticileri, işleme teknolojileri 
sunan firmalar, makine üre-
ticileri, ekipman tedarikçileri, 
tüketim malzemeleri üreticileri, 
tasarım hizmetleri ve simülas-
yon servisleri tedarikçileri bulunmaktadır. Etkinliğin hedef 
kitlesinde ise ziyaretçi olarak yukarıda sıralanan sektör-
lerin temsilcilerinin yanı sıra, kompozit alanında çalışan 
tasarımcılar, mühendisler, teknik yetkililer, alıcılar, öğren-
ciler, OEM üreticileri, tedarikçiler ve karar vericiler/yöneti-
ciler bulunmaktadır.

C.T.: Etkinlik katılımcılara ne vaad ediyor?
İ.H.H.: Etkinlik katılımcılara öncelikle Türkiye’nin 

yükselen bir sektöründe yer almanın ve güçlerimizi 
birleştirerek sektörün en güçlü tanıtımını yapmanın 
fırsatını sağlayacaktır. Katılımcılar, yerel ve bölgesel 
kullanıcılarla bir araya gelecek, ürünlerini, hizmetlerini 
sunma, sağlıklı iş ilişkileri geliştirme şansına sahip 
olacaklardır.

C.T.: Etkinlik ziyaretçilere ne vaad ediyor?
İ.H.H.: Etkinlik, yerel ve bölgesel kullanıcılara, 

kompozit üreticilerine, ham madde tedarikçilerine, hizmet 
servislerine ulaşabilme, en son teknolojik uygulamalar 
hakkında bilgi alma fırsatı sunmaktadır. Sektörün 
profesyonellerine ise iş ve kariyer fırsatları yaratmaktadır. 
Öğrencilere kompozit sektörünün sunduğu ürün ve 
hizmetleri tanıma fırsatı vermektedir.

C.T.: Etkinlikte yer alan ödül hakkında bilgi verir 
misiniz?

İ.H.H.: Etkinliğimizde bir de “En Yenilikçi Ürün 
Yarışması” bulunmaktadır. Bu yarışma çerçevesinde, 
yarışmaya katılacak ürünler, sergilenme şansına sahip 
olacakları gibi bir de “En Yenilikçi Ürün” ödülü kazanma 
fırsatını da yakalayacaklardır.

C.T.: Etkinliğinizin ülke ekonomisine katkılarda 
bulunmasını diliyoruz.

İ.H.H.: Teşekkür ederim. 

İsmail Hakkı Hacıalioğlu
Kompozit Sanayicileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

INTERVIEW
The title of the event will be “1st Summit and 

Forum for Turkish and Regional Composites 
Industry, Technology, and Applications”, shortly 
TURK KOMPOZIT 2013. It is going to be held in 
the “Convention Centre” of Green Park Hotel in 
Pendik on 3, 4, and 5 October 2013.

The event will include the activities that 
cover the whole composites sector, particularly 
the manufacturing, processing, and application 
methods specific to the Composites Industry. 
Especially raw materials (resins, fibres, and 
reinforcement materials, technical textiles, 
thermosets, thermoplastics, additives), semi 
and intermediate products, end products, 
processing technologies, machinery and 
equipment, consumables and services will be 
presented within the framework of technical 
and commercial seminars, product exhibitions, 

live demonstrations, promotions, and awards 
intended for the guests.

The event will primarily give the participants 
an opportunity to take place in one of Turkey’s 
rising sectors, and cooperate to make the 
strongest promotion of the sector. Also the 
participants will meet local and regional users 
and have the chance to present their products 
and services, and develop healthy business 
relations.

The event will give local and regional 
users, composites manufacturers, raw material 
suppliers the opportunity to reach services and 
get informed about the latest technological 
applications. It will also provide sector’s 
professionals with employment and career 
opportunities, and students the chance of getting 
to know the products and services provided by 
the Composites Sector.



6
 D

E
R

N
E

K
TE

N
 H

A
B

E
R

LE
R

2012 yılında 6 
firmanın tavanın-
da Türk bayrağının 
yer aldığı bir ülke 
pavyonu ile katıldı-
ğı JEC 2012 Paris 
Fuarı’ndan sonra 
Kompozit Sanayi-
cileri Derneği, JEC 
2013 Paris Fuarı için 
çalışmaları, İstanbul 
Ticaret Odası ile iş birliği yaparak bir “Ulusal Katılım 
Organizasyonu” çerçevesinde sürdürmüştür.

Çalışmaların sonucunda fuar idaresince 
Türkiye’nin bu yılki fuarda “onur konuğu ülke” olarak 
seçilmesi herkesi fazlasıyla memnun etmiştir.

Kompozit Sanayicileri Derneği, kompozit sektörü 
için büyük önemi olan JEC Fuarı’nda Türkiye’nin 
onur konuğu ülke olarak seçilmesinin kıvancını tüm 
kompozit sektörü ile paylaşmaktadır. 

Türkiye 2013 JEC Europe Paris Fuarı’nın 
Fuar İdaresince “Onur Konuğu Ülke” 
Olarak 
Seçildi

Honorary Guest of JEC 2013 Paris will be 

Turkey

Turkey is selected as the honorary guest of 2013 Paris 

Exhibition by the Exhibition Committee.

As you know, in 2012, we attended the JEC 2012 

Paris with a Country Pavilion consisting of 6 companies 

and also displayed the Turkish Flag on the ceiling. Later 

on we decided to attend JEC 2013 Paris with a National 

Attendance Organization, which is supported by the 

Turkish Composite Manufacturers Association under the 

leadership of ITO, in close collaboration with Istanbul 

Chamber of Commerce, and we proceed within this 

frame. At this point of our efforts, we are all glad with 

the news of selection of Turkey as the Honorary Guest 

of the exhibition.

We would like to share this pleasure of being selected 

as the Honorary Guest of the Exhibition, which is very 

important for our industry, with all of the composite 

industry.
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Kompozit Sanayicileri Derneği’nin yoğun çaba ve 
katkılarıyla, İstanbul Ticaret Odası önderliğinde Ulusal Katılım 
Organizasyonu şemsiyesi altında katılınan ve Türkiye’nin, 
fuarın “Onur Ülkesi” olarak ilan edildiği JEC 2013 Paris 
Fuarı’nda yer alan Türk firmalarının sayısı 26’yı bulmuştur.

Fuara Kompozit Sanayicileri Derneği’ne üye 16 firma ve 
dernek üyesi olmayan 10 firma katılmıştır:

 1- Ağteks Ltd 
 2- Akar Makina 
 3- Akpa 
 4- Arsan Kauçuk 
 5- Boytek 
 6- Cam Elyaf Sanayii A.Ş 
 7- Carbomid 
 8- C.S.A. Kompozit 
 9- Dowaksa 
 10- Duratek 
 11- Ece Boya 
 12- Esa Kimya 
 13- Eskim Kimya 
 14- Global Teknik 

 15- İstanbul Ticaret Odası
 16- Literatür Kimya
 17- Metyx 
 18- Mir Ar-Ge A.Ş 
 19-  Polin 
 20-  Poliya
 21-  Setex 
 22- Sönmez Tekstil 
 23- Spinteks 
 24- Kompozit Sanayicileri   
  Derneği
 25- Techel
 26- Teknodrom

JEC Europe 2013 Paris Fuarı’nda 
26 Türk Firması Yer Aldı

26 Turkish Companies Participated in Jec 
Europe 2013 Paris Fair

With intensive efforts and contribution 
of our association, the number of Turkish 
companies who have participated in 
JEC 2013 Paris Fair in which we have 
participated under the umbrella of National 
Attendance Organization lead by Istanbul 
Chamber of Commerce and where Turkey 
was pronounced country of honor is 26. 

The activity program in the fair was as 
follows:

Presentations: The schedule of the 
presentations made by our association and 
Istanbul Chamber of Commerce within the 
framework of “Technical Sales Presentation” 
was as follows; Date: 12 March 2013 Place: 
Agora X18

A- Composite Industrialists Association 
Chairman of The Board of Directors Mr. 
İsmail Hakkı Hacıalioğlu at 10:20 hrs.

B- Istanbul Chamber of Commerce 
Advisor Dr. Nevzat Eren at 10:30 hrs.

Official opening ceremony of the fair and 
Cocktail program 12 March 2013

A- At 15:45 hrs. Welcoming by JEC 
Composites Chairman and CEO Mrs. 
Frederique Mutel at the entrance of the fair,

B- At 16:00 hrs. Turkish Pavilion and Visit 
of Turkish Companies,

C- At 17:00 hrs. Opening and Awards 
Ceremony (Place: Agora)

- Opening speech of JEC Composites 
Chairman and CEO Mrs. Frederique Mutel,

- Speech of Sponsoring Company 
(Cytec) Chairman.

D- At 18:00 hrs. Cocktail which was 
organized by Fair Administration (Place: VIP 
Club).

Chairman of The Board of Directors of 
our association Mr. İsmail Hakkı Hacıalioğlu 
has welcome our guests at the stand of our 
association during the period of the fair.

We wish JEC EUROPE 2013 PARIS Fair 
will bring good luck to all participating and 
visiting Turkish companies and Turkish 
composite sector and add up to our export 
success.



Kompozit Sanayicileri Derneği’nin Ağustos ayında üyeleri arasına 
katıldığı European Composites Industry Association (EuCIA) yıllık 
toplantısı 9 Ekim 2012 tarihinde Düsseldorf’da yapılmıştır.

Toplantıda İspanya Kompozit Sanayi Birliği (AESICOM) dışında 
kalan tüm üyeler hazır bulunmuşlardır. Toplantıda gündemdeki 
konulara geçilmeden önce birliğe yeni katılan Türkiye ve Rusya 
kompozit derneklerinin temsilcileri, derneklerini ve aktivitelerini 
anlatan kısa birer tanıtım konuşması yapmışlardır.

Daha sonra gündemdeki konulara geçilerek, Avrupa Birliği 
nezdinde kompozitlerin geri dönüştürülebildiği konusunda sürdürülen 
Avrupa Birliği fonları tarafından da desteklenen “Composite Plus” 
çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir.

EuCIA’nın bütçesinin bilgiye sunulmasının sonrasında 
önümüzdeki dönemde oluşturulacak ve Avrupa Birliği fonları 
tarafından da desteklenecek olan 5 yeni proje hakkında bilgi 
verilmiştir. EuCIA’nın 2012 yılı faaliyetlerinin özetlenmesinden sonra 
toplantı sona ermiştir.

Bir sonraki EuCIA toplantısı ise JEC Paris Fuarı öncesinde
11 Mart’ta Paris’te gerçekleştirilmiştir.

AVK Reinforced Plastics/Composites Conference was 
Held in Dusseldorf in Between October 8-9th, 2012

2012 AVK Reinforced Plastics/Composites conference, 
organized by German Federation of Reinforced Plastics 
was held in Dusseldorf Convention Center in Dusseldorf, 
Germany in between October 8-9th, 2012.

Following the keynote of Mr. Michael Effing, the 
Chairman of the Board of Management of the AVK, 

İsmail Hakkı Hacıalioğlu, our Chairman of the Board of 
Management, presented a paper on “Composit Market 
and Trends in Turkey and Middle East”.

Presentation of our Chairman of the Board of 
Management, attracted the attention of the participants. 
The most important aspect of the presentation, which 
participants paid great attention, was the double-digit 
growth experienced in the composit market of both 
Turkey and Middle East, whilst European composit 

market saw a negative growth in 2012.

A total of 24 papers from various corporations and 
institutions were presented in the conference. With 275 
participants following the conference, traditional AVK 
Innovation prizes were given in the evening of the first day. 
Having met thanks to the conference, representatives of 
the sector had the chance to exchange ideas during 
presentation and lunch breaks, and to share their 
experiences.

Annual Meeting of The European Composites Industry Association (EuCIA) was Held in 
Dusseldorf on October 9th, 2012

Annual meeting of the European Composites Industry Association (EuCIA), which our 
association has just become a member of in August, was held in Dusseldorf on October 
9th, 2012.

All members and new members except the Spanish Association of Composite Industry 
(AESICOM) were present at the meeting. Before discussing the agenda, representatives 
of the new members, Turkish and Russian Composite Associations made a small speech 
presenting their associations and activities.

Then discussing the agenda was started and the members were given information 
regarding the “COMPOSITE PLUS” operations, which have been run in relation to the 
recyclability of composites in the European Union and duly funded by the European Union.

Following the submission of EuCIA budget to members’ attention, they were given 
information regarding 5 new projects that have been planned for the forthcoming period and 
funded by the European Union. The meeting was wrapped up with the summary of operations 
of EuCIA in 2012.

It was decided that the next meeting of EuCIA shall be in Paris, on March 11th at 16.00 
before JEC Paris Fair.

AVK Tarafından Düzenlenen Takviyeli Plastikler/Kompozitler 
Konferansı 8-9 Ekim 2012 Tarihlerinde Düsseldorf’da Yapıldı

EuCIA Yıllık Toplantısı 9 Ekim Tarihinde 
Düsseldorf’da Yapıldı
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Almanya Takviyeli Plastikler Federasyonu AVK 
tarafından düzenlenen 2012 AVK Takviyeli Plastikler/ 
Kompozitler Konferansı, 8 - 9 Ekim 2012 tarihlerinde 
Almanya’nın Düsseldorf şehrinde Düsseldorf Kongre 
Merkezi’nde yapılmıştır.

AVK Yönetim Kurulu Başkanı Mr. Michael Effing’in açılış 
konuşmasını takiben başlayan konferansta Kompozit 
Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı 
Hacıalioğlu “Türkiye ve Orta Doğu Kompozit Pazarı ve 
Eğilimleri” konulu bir bildiri sunmuştur.

İsmail Hakkı Hacıalioğlu’nun bildirisi konferansa 
katılanlar tarafından ilgi ile karşılanmıştır. 2012 yılında 

negatif bir büyüme gösteren Avrupa kompozit pazarına 
karşılık Türkiye ve Orta Doğu’da kompozit pazarının 
çift rakamlı büyüme oranlarına ulaşması katılımcıların 
üzerinde durdukları en önemli noktayı oluşturmuştur.

Konferansta değişik kurum ve kuruluşlardan toplam 24 
bildiri sunulmuştur. 275 kişi tarafından izlenen konferansın 
birinci gününün akşamında geleneksel AVK İnovasyon 
Ödülleri, törenle sahiplerine verilmiştir. Konferans 
dolayısıyla bir araya gelen sektör temsilcileri bildiri ve 
yemek aralarında birbirleri ile bolca görüş alışverişinde 
bulunmuşlar ve karşılıklı olarak tecrübelerini paylaşma 
fırsatı bulmuşlardır.
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“Reed Exhibitions” şirketi tarafından düzenlenen European Composites Industry Association (EuCIA), 

Industrievereinigung Verstarkte Kunststoffe e.V. (AVK), VDMA Forum Composite Technology ve 

Reinforced Plastics tarafından desteklenen, Avrupa’nın JEC Fuarından sonra gelen en büyük 2. fuarı 

olan “COMPOSITES EUROPE” fuarı, 7. kez 9-11 Ekim 2012 tarihlerinde Düsseldorf’da yapılmıştır.

Fuara çoğunluğu Alman firması olmak üzere 400 civarında kurum ve kuruluş katılmıştır. Kompozit 

Sanayicileri Derneği üyeleri, Cam Elyaf Sanayii A.Ş., 

DowAksa İleri Kompozit Malzemeler San. Ltd. Şti ve Metyx 

Composites, fuara katılan firmalar arasında yer almışlardır. 

Dernek üyeleri dışında fuarda CC Karbon Kompozit Ltd. Şti. 

adında bir Türk firması daha yer almıştır.

3 gün süren fuar yaklaşık olarak 12 bin ziyaretçi tarafından 

ziyaret edilmiştir. Fuar süresince “Ürün Tanıtım Alanı”nda 

firmalar çeşitli ürün ve uygulamalarını tanıtma olanağı 

bulmuşlardır. Fuar süresince ayrıca “Reinforced Plastics” 

dergisi tarafından düzenlenen bir seri konferanstan oluşan 

“Composites Forum” ziyaretçiler tarafından izlenebilmiştir.

7. Composites Europe Fuarı 9-11 Ekim 
2012 Tarihlerinde Düsseldorf’da Yapıldı

“Composites Europe” Fair was Held in Dusseldorf in 
Between October 9-11, 2012

Organized by “Reed Exhibitions” company and supported 
by European Composites Industry Association (EuCIA), 
Industrievereinigung Verstarkte Kunststoffe e.V. (AVK), VDMA 
Forum Composite Technology and Reinforced Plastics, the 
“COMPOSITES EUROPE” fair, being only second to JEC Fair 
in Europe, was held in Dusselforf in between October 9-11, 
2012 for the 7th time.

Approximately 400 corporations and institutions, of 
which German companies compromise the majority, have 
participated to the fair. Our members such as Cam Elyaf 
Sanayii A.Ş., Dowaksa İleri Kompozit Malzemeler San. Ltd. 
Şti and Metyx Composites also took part at the fair. Apart 
from our members, there was one other Turkish firm titled CC 
Karbon Kompozit that also participated to the fair.

For 3 days, almost 12.000 visitors attended the fair. 
During the fair, companies were able to present their various 
products and applications within the Product Exhibition 
Hall. In addition, the visitors had also the chance to attend 
“Composites Forum”, comprising a series  of conferences 
organized by “Reinforced Plastics” magazine.
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9 Kasım 2012 tarihinde başlayan sempozyum 
çalışmalarının açılış konuşmalarından biri Kompozit 
Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail 
Hakkı Hacıalioğlu tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Yönet im Kurulu Başkanı daha sonra i lk  gün 
3. oturumda “Kompozit Sektörüne Genel Bir Bakış”, 3. 
gün 9. oturumda “Kompozit Ürün Üretiminde Meslek 
Standartları ve Eğitim” ve “Odalar Birliği ve Kompozit 
Malzemeler” konulu 3 bildiri sunmuştur. Sempozyumun 
2. günü 7. oturumun, oturum başkanlığını da yapan 
İsmail Hakkı Hacıalioğlu, sempozyumun 3. gününün 
sonunda yer alan panelde “Dünyada ve Ülkemizde 
Polimerik Kompozit Sektörü’nün Bugünkü Durumu ile 
Geleceğe Yönelik Öneriler ve Sürdürülebilirlik” konulu 
bir konuşma yapmıştır. 3 gün süren sempozyum 
süresince 10 oturum halinde 47 bildiri sunulmuştur. 

Eş zamanlı olarak düzenlenen çalıştayda ise 
4 oturumda 8 bildiri sunulmuştur. Sempozyum ve 
çalıştayın yanı sıra çok sayıda poster sunuşu da 
yapılmıştır. Sempozyum süresince sergi alanında 
ziyarete açık olan sergiye ise aralarında Kompozit 
Sanayicileri Derneği’nin de yer aldığı, 9’u derneğe üye 
olan 26 kurum ve kuruluş katılmıştır. 3 günün sonunda 
tüm aktiviteler toplam 290 kişi tarafından izlenmiştir. 

Dernek ayrıca “Kompozit Sektörü Teknik Terimler 
Sözlüğü”nün de sponsorluğunu yaparak katılımcıların, 
eksikliği hissedilen bir konuda dikkatle hazırlanmış bir 
dokümana sahip olmalarını sağlamıştır.

Ulusal düzeyde olan ilk sempozyum da dahil 
edildiğinde 8 yılda 4 kez düzenlenen Polimerik 
Kompozitler Sempozyumu gelenekselleşen bir 
hüviyete de kavuşmuştur.

“Alman Teknolojisi Türk Tekstili ile Buluşuyor” Konferansı 

ve İkili Görüşmeler etkinliği, 12-13 Kasım 2012 tarihlerinde 

İstanbul WOW Hotel’de yapılmıştır. 

Almanya Tekstil Makinaları Birliği (VDMA) tarafından 

düzenlenen etkinlik kapsamında, teknik tekstiller konusunun 

da bulunması nedeniyle Kompozit Sanayicileri Derneği ve 

üyeleri de etkinliğe davet edilmişlerdir. 

Etkinliğin iki açılış konuşmasından birini yapan 

dernek yönetim kurulu başkanı İsmail Hakkı Hacıalioğlu 

konuşmasında “Türkiye Kompozit Sektörü ve Teknik 

Tekstillerin Kompozit Sektöründeki Önemi”ne değinmiştir.

Çok sayıda izleyicinin katıldığı konferans ve ikili görüşme 

etkinliklerinde Liba, Karl Mayer, Rieter, Dornier gibi tanınmış 

teknik tekstil makina üreticileri de yer almıştır. Etkinlik 15-16 

Kasım 2012 tarihlerinde Gaziantep’te tekrar edilmiştir.

3. Uluslararası Polimerik Kompozitler 
Sempozyumu, Sergisi ve Çalıştayı 
9-11 Kasım 2012 Tarihlerinde İzmir’de Yapıldı

German Technology Meets Turkish 

Textile Conference and Bilateral 

Meetings 

German Technology Meets Turkish 
Textile Conference and Bilateral Meetings 
was held in İstanbul on November 12-13, 2012. Since technical textiles subject was 
included in the coverage of the event which was organized by Textile Machinery 
Association of Germany (VDMA), our association and its members were also invited 
to the event. Our Chairman of The Board of Directors İsmail Hakkı Hacıalioğlu who 
made one of the two opening speeches of the event has touched upon “Turkish 
Composite Sector and The Importance of Technical Textiles in Composite Sector” 
during his speech.

The well-known technical textile machinery producers such as Liba, Karl Mayer, 
Rieter, Dornier also took place in the conference and bilateral meetings event 
which was attended by a large audience. The event was repeated in Gaziantep on 
November 15-16, 2012.

3rd International Polymeric Composites Symposium, Exhibition and  
Workshop 

3rd International Polymeric Composites Symposium, Exhibition and 
Workshop was held between 9-11 November 2012 at İzmir Tepekule Congress 
and Exhibition Center.

One of the opening speeches for the Symposium was given by our Chairman 
of The Board İsmail Hakkı Hacıalioğlu. Our Chairman has given three other 
presentations; “General View of Composite Sector” on day 1, “Occupational 
Standards and Training in Manufacturing of Composite Products” and 
“Association of Chambers and Composite Materials” on day 3. Our Chairman 
has attended the panel at the end of the symposium. Our association has also 
sponsored “Technical Terms Dictionary for Composite Sector”, thus ensured 
that the participants are provided with a carefully prepared document which 
is needed.

“Alman Teknolojisi Türk Tekstili ile Buluşuyor” 
Konferansı ve İkili Görüşmeler Etkinliği
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Plast Eurasia İstanbul 
2012, 86 ülkeden 
sektör profesyonellerini 
Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde bir araya 
getirdi.

22. yılını kutlayan Plast Eurasia 
İstanbul, Tüyap tarafından PAGEV 
(Türk Plastik Sanayicileri, Araştırma, 
Geliştirme ve Eğitim Vakfı) iş birliği ile 43 
ülkeden 1085 firma ve firma temsilciliğinin 
katılımıyla düzenlendi. Sektör firmalarının 
rekabet güçlerini arttırmalarına, yeni 
pazarlara ulaşmalarına büyük katkı 
sağlayan Plast Eurasia İstanbul 2012, 
4 gün boyunca 86 ülkeden plastik 
endüstrisi profesyonellerinin buluşma 
noktası oldu. 

29 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında, 9 salonda 80.000 
m2 sergi alanında gerçekleşen Plast Eurasia İstanbul 
2012, yurtiçi ve yurt dışından gelen misafir ve satın alma 
heyetleri tarafından yoğun ilgi gördü. 

Tüyap ve T.C. Ekonomi Bakanlığı heyet 
organizasyonları kapsamında Azerbaycan, B. Hersek, 
Bulgaristan, Fas, Filistin, Gürcistan, Hindistan, Irak, İran, 
İtalya, Kanada, Kazakistan, Lübnan, Makedonya, Mısır, 
Moldova, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Tayvan, 
Tunus, Ukrayna, Ürdün, Yemen ve Yunanistan’dan gelen 
heyetler de fuarı ziyaret ettiler. 

Plast Eurasia İstanbul 2012’de ayrıca Tüyap’ın 
organize ettiği “Uluslararası Plastik Endüstrisi Yayınları 
Editörler Buluşması” ve PAGEV’in düzenlediği “Plastik 
Teknolojisi ve Tasarım Yarışması Ödül Töreni” 
gerçekleştirildi. 

Türkiye’nin en dinamik ve istikrarlı büyüyen 
sektörlerinden biri olan plastik sektörünün yurtdışına 
yönelik tanıtımını pekiştirme amacıyla düzenlenen 

buluşmaya 12 sektörel yayının editörleri katıldı.

Kompozit Sanayicileri Derneği, fuarda F. 20 no’lu 
standda kompozit malzeme tanıtımını tüm fuar süresince 
sürdürmüştür. Fuar dolayısıyla dernek standına uğrayan 
ziyaretçilere dernek dergisi Composites Turkey’in ilk 
üç sayısının dağıtımı yapılmış, kompozit malzemeler 
hakkında bilgi verilmiştir.

Fuarda dernek üyelerinden Vatan Plastik ve Polyone 
firmaları da yer almışlardır.

Plast Eurasia Istanbul 2012 Fair

Plast Eurasia Istanbul 2012, brought the sector professionals 
from 86 countries together in Tüyap Fair and Congress Center.

Plast Eurasia Istanbul which took place between 29 
November-2 December 2012 in a total of 80.000 m2 exhibition 
area in 9 halls was paid great attention by visitors and buying 
committees from Turkey and abroad. 

Composite Industrialists Association has continued the 

presentation of composite materials F. 20 during the entire period 

of the fair. The guests who visited our stand were given the first 

three issues of our periodical and provided with information on 

composite materials. Vatan Plastik and Polyone companies who 

are members of our association also participated in the fair.
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Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi 
Genel Müdürü Süfyan Emiroğlu 
başkanlığında çalışmalarını 14 
Mayıs 2008 tarihinden bu yana 
sürdüren Kimya Teknik Komitesi’nin 
(KİMTEK) 12 Aralık 2012 tarihinde 
Ankara’da yapılan 11 no’lu 
toplantısına Kompozit Sanayicileri 
Derneği de davet edilmiştir.

Toplantıda Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren 
“Türkiye Kimya Sektörü Strateji 

Belgesi ve Eylem Planı” hakkında 
yapılan sunuşun sonrasında 
Kompozit Sanayicileri Derneği’nin, 
Kimya Teknik Komitesi’nin bundan 
sonraki çalışmalarına Komite Üyesi 
olarak katılması oy birliği ile kabul 
edilmiştir.

Bu doğrultuda, 29 Ocak 
2013 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Kimya Teknik Komitesi’nin 
Oluşumu ve Görevlerine Dair 
Tebliğde Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Tebliğ’’ ile derneğin Kimya 
Teknik Komitesi üyeliği resmiyet 
kazanmıştır.

26 Şubat tarihinde Türkiye 
Cumhuriyeti, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nda yapılan 
KİMTEK 12. Toplantısı’nda 
Kompozit Sanayicileri Derneği 
de hazır bulunmuştur. Toplantıda 
“Türkiye Kimya Sektörü Strateji 
Belgesi ve Eylem Planı’’ ile ilgili 
olarak 2. izleme ve değerlendirme 
çalışmaları yapılmıştır.

Derneğimiz tarafından Türkçe ve İngilizce 

olarak hazırlanan 2013 yılı Kompozit Sektörü 

Kataloğu yayınlanarak sektörün hizmetine 

sunulmuştur. Sektörün tüm paydaşlarının 

masaüstü kitabı olacağını düşündüğümüz 

“Sektör Kataloğu”muz her yıl yenilenecektir.

“ Kimya Teknik Komitesi”    
 Çalışmalarına Katılan 
 Kuruluşlar Arasında Kompozit  
 Sanayicileri Derneği de 
 Yer Almaya Başladı

2013 Yılı Sektör 
Kataloğumuz 
Yayınlandı

Our Association Has Become One Of The Institutions Which Take Part in “Chemistry Technical Committee” Studies

Composite Industrialists Association was also invited to the meeting numbered 12 which was held in Ankara on December 12, 2012 by Chemistry 
Technical Committee (KİMTEK) which has been continuing its studies since May 14, 2008 under the chairmanship of Republic of Turkey Ministry of Science, 
Industry and Technology, Industry General Manager Mr. Süfyan Emiroğlu.

Following the presentation on “Turkey Chemistry Sector Strategy Document and Action Plan” which came into force by being published in the Official 
Gazette, participation of our association in the future studies of Chemistry Technical Committee was accepted unanimously.

Our association was present at the 12th meeting of KİMTEK which was held on February 26 at Republic of Turkey Ministry of Science, Industry and 
Technology. The second monitoring and assessment studies regarding “Turkey Chemistry Sector Strategy Document and Action Plan“ were conducted 
during the meeting.

2013 Turkish Composites Industry Buyers Guıde is Published 

2013 Turkish Composites Industry Buyers Guide prepared in 

Turkish and in English by our association for the use of composite 

sector is published. It is thought that it would be all the companions 

desktop book in the composites industry sector. The catalog will be 

renewed every year.
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10. Kalkınma Planı Kimya 
Özel İhtisas Komisyonu 
Toplantısı 17 Eylül 2012 
tarihinde Ankara Sheraton 
Oteli’nde T.C. Kalkınma 
Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 
gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıda Kompozi t 
Sanayicileri Derneği Başkanı 

İsmail Hakkı Hacıalioğlu’nun yanı sıra Kalkınma 
Bakanlığı uzmanları ve kimya sektörünün değerli 
temsilcileri hazır bulunmuşlardır. Tam gün süren 
toplantıda İsmail Hakkı Hacıalioğlu, kompozit 

sektörünün dünya geneli ve Türkiye özeline ilişkin 
olarak hazırlamış olduğu rapordan ilgili bölümleri 
heyetin bilgisine sunmuştur.

8 Kasım 2012 tarihinde İstanbul‘da Elite World 
Hotel’de Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı 
ile TÜBİTAK yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen 
ve ikincisi yapılan 10. Kalkınma Planı toplantısında 
derneği temsilen, yönetim kurulu başkanı İsmail Hakkı 
Hacıalioğlu yer almıştır.

Toplantıda, İsmail Hakkı Hacıalioğlu tarafından 
hazırlanan ve güncellenen “Kompozit Sektörü 10. 
Kalkınma Planı Raporu” katılımcılara sunulmuştur.

SEDEFED (Sektörel Dernekler Federasyonu) 
ve REF (TÜSİAD Sabancı Üniversitesi Rekabet 
Forumu), sektörlerin rekabet güçlerini ortaya 
koymak amacıyla 2010 yılından itibaren “Sektörel 
Rekabet Gücü Raporları”nı yayınlama kararı 
almıştır. Bu çalışma ile hedeflenen, sürdürülebilir 
bir model yaratarak Türkiye’nin rekabet gücü 
temelinde, sektörlerin özeline inerek, özellikle Türkiye 
ekonomisinin temelini oluşturan hizmet ve üretim sektörlerinin 
rekabet güçlerini ortaya koymak, bunları ölçmek ve karar 
alıcılara yol gösterici bir rehber yaratmaktır. 

Rekabetçilik genel olarak, “bir ülkenin verimlilik düzeyini 
belirleyen kurumların, politikaların ve ilgili unsurların bütünü” 
şeklinde tanımlanmaktadır. Ancak biliyoruz ki rekabetçiliğin 
çok sayıda ve karmaşık yapıda belirleyicileri vardır. Ayrıca 
ulusların, sektörlerin ve firmaların rekabet güçlerini etkiyen 
sosyo-ekonomik etmenler arasında doğrudan bir bağlantı 
bulunmaktadır.

Söz konusu sosyo-ekonomik etmenleri değerlendirerek 
rekabet gücünü ölçmek amacıyla 2001 yılından bu yana 
Dünya Ekonomik Forumu (WEF-World Economic Forum) 
tarafından kullanılan “Küresel Rekabetçilik Endeksi”, bugün 
birçok ülke tarafından genel kabul görmektedir. WEF, bu endeksi 
kullanarak hazırladığı ve her yıl açıkladığı “Küresel Rekabetçilik 
Raporu”nda, ülkelerin rekabet gücünü ölçmekte, kamu ve 
özel sektör başta olmak üzere ilgili tüm taraflara, üzerinde 
çalışabilecekleri ve politika üretebilecekleri bir veri kaynağı 
sağlamaktadır.

SEDEFED ve REF Sektörel Rekabet Gücü Raporları’nda, 
Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Füsun 
Ülengin’in başında bulunduğu bir ekip tarafından geliştirilen ve 
WEF’in Küresel Rekabetçilik Raporlarında kullanılan endeksi 
oluşturan sistem ve parametreler temel alınmıştır. 2010 
yılında otomotiv sektörü ve 2011 yılında demir-çelik sektörü 
için uygulanan modelde yer alan etmenlerin etki dereceleri, 
sektörlere göre değişiklik göstermektedir. Dolayısıyla geliştirilen 

model, her sektör için özel olarak güncellenmektedir. 

Sektörel Rekabet Gücü Raporları dizisinin üçüncü raporu 
olan “Kimya Sektörü Rekabet Gücü Raporu”nda temel alınacak 
modelde kullanılacak parametreler belirlenerek aralarında 
Kompozit Sanayicileri Derneği’nin de bulunduğu kimya 
sektörünün temsilcilerinden oluşan 21 Eylül 2012 tarihinde tam 
gün süren bir çalıştayda tartışılmıştır. Parametrelerin modele 
yerleştirilmelerinden sonra çeşitli politika önerileri geliştirilmiştir.

Sektörel Rekabet Gücü Raporları’nın üçüncüsü, Türkiye 
Kimya Sanayicileri Derneği’nin (TKSD) değerli desteği ile kimya 
sektörü için hazırlanarak 15 Kasım 2012 tarihinde yapılan 
“Rekabet Kongresi”nde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Raporların, 
başta SEDEFED ve TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası 
Konfederasyonu) çatısı altında temsil edilen sektörler olmak 
üzere tüm sektörlere genişletilerek hazırlanması ve her yıl 
güncellenmesi hedeflenmektedir. 

Derneğimiz 10. Kalkınma Planı (2014-2018) 
Kimya Özel İhtisas Komisyonunda Yer Alıyor

“ Kimya Sektörü  
 Rekabet Gücü”  
 Çalıştayı 

10th Development Plan for Our Association (2014-2018) 
Takes Place in Chemistry Specialty Commission

10th Development Plan Chemistry Specialty 
Commission Meeting was held on September 17, 2012 in 
Ankara hosted by R.T. Ministry of Development. Ministry of 
Development Specialists and esteemed representatives of 
chemistry sector were also present at the meeting along 

with the Chairman of Composite Industrialists Association 
İsmail Hakkı Hacıalioğlu. Our Chairman of The Board of 
Directors presented the related parts of the report, which 
he has prepared on the composite sector in the world and 
in Turkey, to the audience during the meeting that took all 
day.

“The Report On The 10th Development Plan for 

Composite Sector” which was prepared and updated by 

our Chairman of The Board of Directors was presented to 

the participants during the 10th Development Plan Meeting 

which was held in İstanbul on November 8, 2012 with 

the attendance of Ministry of Development, Ministry of 

Economy, Ministry of Science, Industry and Technology, 

Ministry of Health and representatives from TUBİTAK.

“Competitive Power Of Chemistry Sector” Workshop 

Within the framework of an organization by SEDEFED (Sectorial Associations 
Federation) and REF (TUSIAD Sabanci University Competition Forum), the 
parameters that will be used in the model on which “Chemistry Sector Competitive 
Power Report” which is the third report of the Sectorial Competitive Power Report 
Series will be based have been determined and discussed in a workshop that was 
attended by the representatives of Chemistry Sector including our association and 
that took all day on 21 September 2012. Miscellaneous policy proposal have been 
developed after the parameters have been installed in the model.

The third of the Sectorial Competitive Power Reports was prepared for chemistry 
sector with the valuable support of Association of Chemistry Industrialists of Turkey 
(TKSD) and presented to the audience at the “Competition Congress” which was 
held on 15 November 2012.



15

Akar Makina

Akar Makina, Eskişehir OSB’de bulunan modern 
tesislerinde ihtiyaçlara cevap üretmektedir. Firma 
kompozit endüstrisi için de kompozit otoklavlar 
sistemlerini yurtiçi ve yurtdışı müşterilerine 
sunmaktadır.

1990 yılından beri faaliyet gösteren ve proje 
yönetimi konusunda ileri, güçlü organizasyon 
yapısına sahip bir firma olan Akar Makina, yüksek 
katma değerli ürünleriyle yurtdışından tedarik 
edilen yüksek teknolojiye sahip ürünlere alternatif 
oluşturmanın gururunu ve sevincini yaşamaktadır.

Akar Makina, otoklav ürünlerinin kullanıldığı cam, 
kompozit, yapı malzemeleri, lastik kaplama/kauçuk, 
gıda ve tıbbi atık sterilizasyon alanlarında anahtar 
teslimi, ileri otomasyon kontrol sistemleri ile donatılı 
ürünler sunmaktadır. 

Firma olarak mevcut ürünlerin geliştirilmesi ve 
yeni ürünlerin piyasaya lanse edilmesi amacı ile her 
yıl satışların önemli bir oranını Ar-Ge harcamalarına 
yönlendirmektedir. Akar Makina, ileri düzeyde 
standartlara tabi olan basınçlı kap üretiminde 
gerekli tüm uluslararası sertifikasyonlara sahiptir.

Akar Makina kompozit sektörüne ise kompozit 
otoklav sistemlerinin üretimini yapmaktadır. İleri 
otomasyon kontrol sistemleri tarafından yönetilen 
otoklavlar, kompozit malzemelerin yoğun olarak 
kullanıldığı havacılık, marina, motosport ve 
otomotiv sektöründeki müşteriler için üretilmektedir. 
Otoklavlar gelişmiş otomasyon sistemi, otoklav/
transfer arabaları, vakum sistemleri, soğutma 
sistemlerinin de içinde olduğu komple paket olarak 
müşterilere sunulabilmektedir.

Akar Makina endüstriyel kompozit malzeme 
üretiminde kullanılan büyük boyutlu otoklavların 

yanında, Ar-Ge tesislerinde ve laboratuarlarda 
kullanılan küçük boyutlu otoklavların da üretimini 
yapmaktadır.

Güvenlik unsurlarının ve standarta göre üretimin 
çok kritik olduğu otoklav ürünlerinde, Akar Makina 
tarafından üretilen otoklavlar, uluslarası kalite 
standartlarında üretilmekte olup uluslararası 
bilinen Bureau Veritas, TUV, Lloyd, Hartford Steam 
Boilers gibi sertifikasyon kuruluşları tarafından 
onaylanmaktadır. 

Otoklavlar spesifik olarak aşağıdaki standart ve 
sertifikasyonlarla üretilebilmektedir: 

- Pressured Equipment Directive 97/23/EC  
  (PED) 

- ASME SEC VII D.1. 
- GOST-R 
-  EN 3834-2 
-  Farklı ülke ve otoritelerince istenebilecek  

  sertifikasyonlar. 

Kompozit Sanayicileri Derneği’ne 
Yeni Katılan Üyeler
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Sabancı Üniversitesi
Sabancı Topluluğu, 1994 yılında 

Sabancı Vakfı önderliğinde bir “dünya 
üniversitesi” kurmaya karar vermiştir. 
Üniversitenin kuruluş çalışmaları 
sırasında tek bir üniversiteyi model 
olarak seçmek ya da farklı örnek ve 
uygulamaları taklit etmek yerine, yeni ve 
özgün bir üniversite tasarımı yaratılmış, 
üniversite öğrencilerine 1999 yılında 
kapılarını açmıştır. Sabancı Üniversitesi 
bugün pek çok üniversite tarafından 
örnek alınmaktadır.

Sabancı Üniversitesi’ni farklı kılan 
özelliklerin başında, özgün öğrenim 
sistemi gelir. Sabancı Üniversitesi’nde 
akademik programlar, yenilikçi ve 
disiplinler-arası niteliktedir. Alışılmış 
“bölüm” sistemi, disiplinler-arası yaklaşımı kimi zaman 
engellediği, öğrenimde erken ve kısıtlı uzmanlaşmaya 
neden olduğu için Sabancı Üniversitesi’nde “akademik 
bölüm” yoktur.

Sabancı Üniversitesi’ndeki öğrenim sisteminin 

altyapısını Ortak Temel Geliştirme Programı oluşturur. 

Ortak Temel Geliştirme Programı’nın ilk aşamasında, 

tüm öğrenciler aynı dersleri alarak, ilerisi için gereken 

bilgi altyapısını, eleştirel ve disiplinler-arası düşünebilme 

kapasitelerini geliştirirler. Temel Geliştirme Programı’nın 

ikinci aşamasında, her bir öğrencimiz, almak istediği 

programın giriş derslerini özgürce belirler, eğitim almak 

istediği diploma programını 12 program arasından 

seçerek öğrenimine devam eder.

Sabancı Üniversitesi’nde öğrenim, üç fakülte 

aracılığıyla yürütülmektedir: Mühendislik ve Doğa 

Bilimleri Fakültesi (MDBF), Sanat ve Sosyal Bilimler 

Fakültesi (SSBF) ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (YBF). 

Tüm fakültelerde lisans, yüksek lisans ve doktora 

programları sunulmaktadır.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde Bilgisayar 

Bilimi ve Mühendisliği, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, 

Elektronik Mühendisliği ve Üretim Sistemleri Endüstri 

Mühendisliği lisans programlarının yanı sıra Bilişim 

Teknolojileri, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, 

Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, 

Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Malzeme 

Bilimi ve Mühendisliği, Fizik ile Matematik dallarında 

lisansüstü programları sunulmaktadır.

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde lisans 

programları olarak Ekonomi, Görsel Sanatlar ve Görsel 

İletişim Tasarımı, Kültürel Çalışmalar, Toplumsal ve 

Siyasal Bilimler, Uluslararası Çalışmalar; lisansüstü 

programları olarak da Ekonomi, Görsel Sanatlar ve 

Görsel İletişim Tasarımı, Kamu Politikaları, Siyaset Bilimi, 

Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü, Kültürel Çalışmalar, Tarih, 

Avrupa Çalışmaları ve Türkiye Çalışmaları yer almaktadır. 

Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde Yönetim Bilimleri 
alanında lisans, yüksek lisans ve doktora, yöneticiler için 
yönetim ve finans alanında yüksek lisans programları 
sunulmaktadır. 2011-2012 eğitim yılından itibaren 
geçerli olmak üzere Sabancı Üniversitesi Yönetim 
Bilimleri Fakültesi MBA programı ile MIT Sloan, MSMS 
çift diploma programını başlatmıştır. Ayrıca, Zaragoza-
İspanya’da bulunan MIT-Zaragoza Lojistik Merkezi ile 
imzalanan anlaşma uyarınca MBA-MIT Zaragoza ZLOG 
Çift Diploma programı da açılmıştır.

Yönetici Geliştirme Merkezi’nde (EDU) ise iş dünyasına 
yönelik yönetici geliştirme programları yer almaktadır.

Sabancı Üniversitesi, 2000 yılından günümüze kadar; 
3138’i lisans, 1713’ü lisansüstü olmak üzere toplam 4851 
mezun vermiştir. Mezunların %68’i iş hayatındayken, % 
25’i eğitimlerini lisansüstü düzeyde sürdürmeyi tercih 
etmiştir. 2010 yılı mezunlarının, bir yıl içinde işe yerleşme 
oranı % 86’dır.

Sabancı Üniversitesi öncülüğünde Sabancı Vakfı ve 

Devlet Planlama Teşkilatı’nın desteğiyle Türkiye’nin ilk 

disiplinlerarası nanoteknoloji merkezi olan Nanoteknoloji 

Araştırma ve Uygulama Merkezi, Haziran 2011’de 

faaliyete başlamıştır. Bu merkezde, nanoteknolojinin 

fizik, elektronik, mekatronik, malzeme, kimya ve biyoloji 

gibi çeşitli uygulama alanlarında, sanayinin hızlıca 

kullanabileceği ileri ve disiplinlerarası araştırmalar 

yürütülmektedir. Sunumun hedefi, fikrî mülkiyet alanında 

üniversitenin uluslararası rekabet gücünü artırmak 

ve öncü araştırma alanlarında ilerlemesine katkıda 

bulunmaktır.

Sabancı Üniversitesi kampüsü, öğrencilerin günlük 

hayatla ilgili tüm ihtiyaçlarını giderebilmektedir. 

Kampüste, gösteri merkezinden spor merkezine, sağlık 

merkezinden süpermarkete, sinema salonundan açık 

hava spor alanlarına kadar her türlü imkan bulunmaktadır. 

Türkiye’de toplam öğrenci oranına göre en fazla yatak 

kapasiteli öğrenci yurdu Sabancı Üniversitesi’ndedir.
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Fiberplast

CTP sektöründe 65 yıllık tecrübe ve ham madde 

bilgisine sahip Yücel Grubu bünyesinde kurulan 

Fiberplast Ltd. Şti., İzmir Kemalpaşa’daki tesisinde 

son teknoloji ile gıda, tarım hayvancılık, inşaat, 

kimya, arıtma ve diğer endüstri alanlarına tank, silo 

ve projeye dayalı ürünler ile hizmet vermektedir. 

Kuruluşundan bu yana yapmış olduğu 

araştırmalar ve bu konudaki tecrübeler, hangi sıvı 

ve ürünün hangi koşullarda muhafaza edileceği 

konusunda firmaya mükemmel bir bilgi potansiyeli 

sağlamıştır. Yaptığı yeni yatırımlarla, artan 

kapasitesiyle ve kullandığı son teknoloji üretimiyle 

hem iç hem dış piyasada markalaşan Fiberplast’ın 

tüm ürünleri Yücel Grubu garantisindedir.

Fırat Üniversitesi

1975 yılında kurulan Fırat Üniversitesi eğitim 

hayatına; fen edebiyat, veteriner ve mühendislik 

fakültelerinin açılmasıyla birlikte başladı. 36 yıllık 

geçmişiyle binlerce öğrenciyi mezun ederek meslek 

sahibi yapan Fırat Üniversitesi, 30.000 öğrencisi 

ile bölgesindeki büyük üniversitelerden biri olma 

özelliğini sürdürmektedir.

Fırat Üniversitesi hem lisans hem de lisansüstü 

seviyelerde temel bütün akademik disiplinlerde 

dersler vermekte ve akademik faaliyetin bütün 

yelpazesini kapsayan alanlarda araştırmalar 

yapmaktadır. Fırat Üniversitesi, öğrencilerine 

hem entelektüel gelişime hem de mesleki bilgi ve 

becerilerin edinilmesine yönelik fırsatlar sağlayan 

zengin ve renkli bir akademik ortam sunmaktadır. 

Eğitim kalitesinin, eğitim alan öğrencilere ve 

eğitimi veren öğretim elemanları ile idari personele 

sunulan sosyal, kültürel ve çevresel faaliyetlerle 

doğru orantılı olduğu bilinciyle hareket eden 

Fırat Üniversitesi, kampüs içerisinde yapmış 

olduğu düzenlemeler ve yeşillendirme çalışmaları 

ile Elazığ’ın en yeşil alanlarından biridir. Fırat 

Üniversitesi, toplamda 2.000.000 m2’ye ulaşan bir 

alana sahiptir.

Kompozit Sanayicileri Derneği’ne yeni üye 

olan Fırat Üniversitesi bugün, 13 fakülte, 3 

yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 66 fakültelere 

bağlı bölüm, 7 yüksekokullara bağlı bölüm, 65 

meslek yüksekokullarına bağlı program, 2 devlet 

konservatuarı, 4 enstitü, 75 yüksek lisans programı, 

58 doktora programı, 21 araştırma merkezi ile 

eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

2011-2012 öğretim yılı itibarıyla 6.101 ön lisans, 

21.023 lisans, 1.694 yüksek lisans, 2.282 doktora ile 

649 tıp ihtisas öğrencisi olmak üzere toplam 29.406 

öğrencisi olan Fırat Üniversitesi’nde 1.509 öğretim 

elemanı ve 1.355 idari personel bulunmaktadır.
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Literatür Kimya
2003 yılında Sıcak Pres Kalıplama Hamuru (BMC-Bulk 

Moulding Compound) üretmek üzere kurulmuştur. 2006 

yılında Reçine Transfer Kalıplama (RTM - Resin Transfer 

Moulding), 2009 yılında Sıcak Pres Kalıplama Pestili 

(SMC - Sheet Moulding Compound) üretimi teknolojisini de 

portföyüne eklemiştir.

2008 yılında Balıkesir O.S.B’ ye yatırım yaparak kendine 

ait 5000 m2’lik alanda 1000 m2’lik binasına taşınmıştır. 

Yeni binasında BMC, SMC, RTM üretimi haricinde pres 

parkuru ile de müşterilerine bitmiş ürün sağlayarak üretim 

kapasitesini arttırmıştır. SMC & BMC bitmiş ürünlerin 

kullanım alanlarında, elektrik ve otomotiv sektörleri 

ağırlıkta olup inşaat, makine sanayi ve başka birçok alanda 

kullanımları da mevcuttur.

Müşterilerinin kalıplama parkurunda kullandıkları 

kompozit ham madde (SMC & BMC) özelliklerine göre, 

tamamı ile kendi kaynakları ile Ar-Ge çalışmalarını yaptıkları 

farklı formülleri mevcuttur. Firma, kalite ve fiyat odaklı 

hizmet verebilmenin üretim maliyetleri ile ilgili olduğunun 

bilinciyle proseslerinde de geliştirmeler yapmaktadır.

Talepler doğrultusunda fason olarak veya proje bazında 

özellikle elektrik sanayine polyester panolar, toprak altı 

ve toprak üstü tank kapakları, şalterler, izolatörler, bara 

tutucular, klemensler; otomotiv sektörüne ise far yuvası, 

distribütör kapağı, büyük ticari araçlarda tampon, rüzgarlık, 

ön kaput bagaj kapağı gibi yurt içinde birçok kurumsal 

firmanın kompozit ürün ihtiyacı karşılanmaktadır.

İlgili sektörler veya kompozit ürünler için düzenlenen 

fuarlara katılarak yurtdışında da girişimler hedeflenmektedir.

Şirketin kalite politikası:

* Müşteriyi ürünlerinin kullanımı ile ilgili detaylı bir

 şekilde bilgilendirmek; ihtiyaç ve beklentilerini en

 üst seviyede eksiksiz ve en uygun zamanda   

 karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlamak.

* Mevcut durumu korumakla yetinmeyip her noktada  

 sürekli iyileşmeyi temel ilke olarak belirlemek.

* Faaliyetler sırasında çevre ve topluma olan   

 sorumluluklarının bilincinde hareket etmek.

* Çalışanlarında kalite, verimlilik ve eğitimi sürekli hale  

 getirmek temel ilkeleridir.

*  Belirledikleri politika çerçevesinde günün koşullarına  

 göre planlar yapan çalışanları ile mutlu bir kurum  

 amaçlamaktadırlar.

Çalışanlarının iş güvenliği ve memnuniyetini en üst 

düzeyde tutarak ürettiği ürünlerde müşteri memnuniyetini 

merkezleyen teslim zamanı, fiyat ve kalite anlayışı birincil 

hedeftir ve şirket vizyonu olarak kabul edilmiştir.

Literatur Kimya, cam elyaf takviyeli polyester ürünleri 

ve bunların türevlerini, bileşenlerini, konusundaki tüm 

gelişmeleri, dünya teknolojilerini takip ederek, kompozit 

dünyasında saygın ve güvenilir bir yer edinmeyi, kaynakları 

doğrultusunda yeni iş sahalarında faaliyetlerde bulunmayı 

misyon olarak edinmiştir.

New Members of  Turkish Composi tes Manufacturers Associat ion

The managing partner of Akar Machinery 
Industry and Trade Ltd. which produces 
Pressurized Container/Autoclave that is used 
in various sectors and constructs turnkey 
Rubber Coating Facilities Mr. Sadettin Ak was 
accepted unanimously to the membership of 
Composite Industrialists Association during 
the 76th ordinary meeting of our Board of 
Directors which was held on 17 December 
2012.

Asst. Prof. Dr. Serkan Ünal from the 
Engineering and Natural Sciences Faculty, 
Advanced Composites and Polymer Process 

Laboratories (AC2PL) research group of 
Sabanci University which was founded as a 
world university by Sabanci was accepted 
unanimously to the membership of Composite 
Industrialists Association during the 76th 
ordinary meeting of our Board of Directors 
which was held on 17 December 2012.

Mr. Eray Yücel who is the Assistant 
General Manager of Fiberplast Plastic 
Products Industry and Trade Ltd. which 
produces high tonnage chemical liquid 
storage tanks, swimming pools and project 
based technological CTP was accepted 

unanimously to the membership of Composite 
Industrialists Association during the 76th 
ordinary meeting of our Board of Directors 
which was held on 17 December 2012.

Mr. Özgür Sönmez who is the General 
Manager of Literatür Chemistry Electricity, 
Construction, Contracting, Tourism, 
Automotive, Industry and Trade Ltd. which 
produces various SMC pestils, BMC pastes 
and SMC, BMC, RTM parts in composite 
sector was accepted unanimously to the 
membership of Composite Industrialists 
Association during the 75th ordinary meeting 

of our Board of Directors which was held on 

19 November 2012.

Asst. Prof. Dr. Haşim Pıhtılı from 

Mechanical Engineering department of Fırat 

University which is one of the important 

universities in Turkey and which opened its 

doors for education in 1975 was accepted 

unanimously to the membership of Composite 

Industrialists Association during the 73rd 

ordinary meeting of our Board of Directors 

which was held on 24 September 2012.
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CTP  levhalar içinde en çok tanınan çatılarda ışık geçirgen 
levhalardır. Otomotiv denince hep SMC, LFT gibi uygulamalar 
akla gelmektedir. Oysa kullanım alanı açısından belki de en büyük 
fırsatları sunan sektör, CTP levha açısından da otomotivdir. 

Bu öngörü ile Fibrosan, 30. yılını kutladığı 2013’te bambaşka 
bir kulvara geçerek High Gloss-çok yüksek yüzey kalitesine sahip 
levhaların üretimine başlamıştır. High Gloss halen dünyada üretimi 
var olmakla birlikte Fibrosan, bir ilki uygulayarak tamamen robotik 
teknoloji ile donatılmış yeni hatlarında dünyada üretilen en yüksek 
yüzey kalitesine ulaşmayı ve var olandan üstün, toleranslar açısından 
eşsiz bir ürün serisi ile bu segmente girmeyi hedeflemektedir. Henüz 
bu tür ürünler Türkiye’de kullanılmasa da hızla gelişen sanayimizin 
yakın gelecekteki ihtiyacını bugünden karşılayacak ürünler ile değer 
yaratmayı hedefleyen Fibrosan, bu konuda olduğu gibi diğer faaliyet 
alanlarında da geleceğin ihtiyaçlarını ve gerekliliklerini bugünden 
belirleyerek fark ve değer yaratmak üzerine pozisyonlanmaktadır.

Geleceğin ihtiyaçlarını bugünden belirlemek, şirketin tüm 
fonksiyonlarının farklı bir bakış açısı ile çalışmasını da beraberinde 
getirmektedir. Bu müşteri ilişkilerinden üretime, çevre koşullarından 
paketlemeye kadar, kanun ve yönetmeliklerin gerekleri üzerinde 
ve öncesinde önlem alınması, iş akışlarının gözden geçirilmesi 
ve yönetimi anlamına gelmektedir. Bu bakış açısı, 2013 yılında 
Fibrosan’a daha önce hiçbir kompozit şirketine verilmeyen, sayılı 
sanayicinin layık görüldüğü bir çevre ödülünü kazandırmıştır.  

Bu ödülün yanı sıra Fibrosan, uzun yıllardır Kemalpaşa fabrikasında 
yağmur sularını toplayarak, toprağa karışmasını engellemekte ayrıca 
da bu suyu yeniden değerlendirmektedir. Ürünleri ile daha iyi bir 
dünya oluşturmak için çalışmaktadır. Kendi yarattığı markası ile aldığı 
ihracat artışı üstün performans ödülü, istihdam ödülü gibi ödüller de 
çalışmalarının takdir edildiğini göstermektedir.  

Fibrosan’ın bir başka amacı da ışık geçirgen levha ve panelleri 
ile enerji kullanımını düşürmektir. Panolux seri ile Sabiha Gökçen 
THY Teknik binasında bunu başarıyla hayata geçirmiştir. Aynı örnek 
şu anda Seul İncheon havalimanında da montaj aşamasındadır. 
Panolux, dev boyutlu cephe veya kargo kapısı uygulaması 
yapabilmeyi sağlamaktadır. Aynı anda ses, ısı ve zararlı UV koruması 
ile birlikte ışıklı bir çalışma ortamı da yaratmaktadır. Üstelik sonsuz 
renk seçeneği sunar. Fibrosan bu sayede fabrika çatılarındaki ışık 
geçirgen tek kat levha işinin geleceğini şekillendirmektedir. 

Fibrosan’ın aynı zamanda gıda tesislerinin bakteri üretmeyen 
ortamlara dönüşmesi ve gıdanın bu ortamlarda işlenmesi amacıyla 
da çalışmalarını sürdürmektedir. Seramik,  boya gibi tekrar yapılması 
gereken ve hijyen açısından zamanla tehlike yaratabilecek 
alternatiflere daha uzun vadeli bir çözüm üretmektedir. CTP 
levhalarıyla uygulama yapılan tesislere bu anlamda değer ve sağlık 
katmaya uzun yıllardır devam etmektedir. 

Cephe kaplamaları konusunda da henüz ülkemizde yaygın olmayan 
uygulamalar yapmakta ve geliştirmektedir. Cephe uygulamalarında 
de Decoplan Facade serisi ile bina cephelerini hafifleten ve direnç 
sağlayan bir başka çözüm sunmaktadır. 

Fibrosan sadece levha üretmekle kalmamakta, daha iyi bir dünya 
için kompozit bazlı çözümler üretmektedir. Diğer grup şirketleri ile 
birlikte bu yönde değer yaratan çözümler sağlayan Fibrosan, 220 
kişilik ailesini de bu yönde büyütmeye devam etmektedir. 

Fibrosan Towards A Global Company

The pellucid roof panels are the most known 
CTP panels. As for automotive, applications 
such as SMC and LFT come to mind.

However, automotive is the sector which 
presents the biggest opportunities for CTP 
panels. With this prevision, Fibrosan started 
to produce High Gloss panels i.e. panels with 

high quality surface in 2013 which its 30th 
anniversary. 

Another goal of us is energy efficiency in 
transport and caravan sector; lighter buses 
and frigofric vehicles mean both energy 
efficiency and transport of food in more 
hygienic conditions. All of our products prevent 
corrosion.

Bir Dünya Şirketine Doğru Fibrosan

Fibrosan Has Commissioned Its High-
Gloss CTP Panel Facility In Its Pınarbaşı 
Factory 

Decopan HG products set a brand new 
standard in the sector with its visual features 
by presenting a smooth and high gloss 
surface in addition to the current advantages 
of composite panels.

Being different from the classical 
continuous lamination system, the new 
product range which has robotic support 

and has been produced with a technology 

that allows the existing computer controlled, 

even thickness having CTP surface quality to 

be taken to its top level, has more and more 

areas of usage every day in the world being 

used mainly in automotive sector, especially 

in buses, caravans, cold chain transportation 

and construction flashing.

Fibrosan which exported to 52 countries 

in 2012, reinforces its position further in the 

global market with this new product.

Fibrosan High-Gloss CTP Levha Tesisini Pınarbaşı 
Fabrikası’nda Devreye Aldı 

Decopan HG ürünleri, kompozit levhaların 
avantajlarına ek olarak pürüzsüz, çok parlak 
bir yüzey sunarak CTP’nin  görsel özellikleri ile 
sektörde yepyeni bir standart oluşturuyor.

Klasik devamlı laminasyon sisteminden farklı 
olarak, tamamen bilgisayar kontrollü, 
her noktasında eşit kalınlığa sahip, şu 
ana kadar var olan CTP yüzey kalitesini 

en üst noktaya taşıyan bir teknoloji ile 
üretilen ve robotik destekli olan yeni ürün gamı, 

başta otomotiv olmak üzere özellikle otobüs, 
karavan, soğuk zincir taşımacılığı ve inşaat cephe 
kaplamasında dünyada her geçen gün daha fazla 
kullanım alanı buluyor.

2012’de 52 ülkeye ihracat yapan Fibrosan bu 
yeni ürün ile dünya pazarındaki yerini daha da 
sağlamlaştırmış oluyor.
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Aşut, Mobil Üretim Tesisi ile Yurtdışındaki 
Rekabet Gücünü Artıracak

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde Türkiye 
fiberglas boru ve baca üretimi gerçekleştiren Aşut 
Fiberglass, gelecek yıl yurtdışında devreye alacağı mobil 
üretim tesisleri ile rekabet gücünü artırmaya hazırlanıyor. 
Yeni tesisleri ile özellikle 8 metre ve üzeri çaplı taşınması zor 
boru ve bacaların yerinde üretimini gerçekleştireceklerini 
anlatan Aşut Fiberglass Üretim ve Planlama Müdürü Fatih 
Aşut, ilk uygulamayı Romanya’da gerçekleştireceklerini, 
mobil üretim tesisleri ile lojistik maliyetlerini en aza indirerek 
rekabet güçlerini artıracaklarına işaret etti. 

Sektörde 46 yıllık deneyime sahip olduklarını ifade 
eden Fatih Aşut, CTP’den mamul (Cam Takviyeli Plastik) 
ürünler üretiminde ihtisaslaştıklarını ve üretimlerinin yüzde 
75’ini ihraç ettiklerini dile getirdi. Ayrıca, Aşut, boru, tank, 
boru ek parçası, duct, baca gibi ürünlerin ana kalemlerini 
oluşturduğunu ancak  proje bazlı çalışmaları nedeniyle ürün 
yelpazelerinde sınır olmadığını vurguladı.

“Fitting Üretiminde Dünyada İlk 
Sıradayız”

Türkiye’de fiberglas üzerine yaptıkları üretimde rakipleri 
bulunmadığına dikkat çeken Fatih Aşut, fittings adı verilen 
boru ek parçaları alanında ise kalite bakımından dünyada ilk 
sırada bulunduklarını söyledi. “Ham maddelerimiz 1. kalite 
olduğu için ürünlerimiz de bu doğrultuda dayanıklılık ve 
sağlamlık esasında öncü konumdadır” diyen Aşut, “Geniş 
ürün yelpazemiz ve proje bazlı çalışabilme esnekliğimiz bizi 

farklı kılan en büyük özelliklerdir” ifadelerini kullandı. 

Ayrıca,  Güney Afrika’da bir ortaklık ve yatırıma giderek 

uzun soluklu bir projeye başladıklarını dile getiren Aşut, 

“Uzun vadede ise mevcut misyon ve kalite politikamızdan 

taviz vermeden ürünlerimizi özellikle Ortadoğu, Avrupa 

ve Afrika’da kalitenin simgesi haline getirerek, yapılacak 

ortaklıklar ve yatırımlarla üretim hacmimizi arttırarak mevcut 

talebi en iyi şekilde karşılayabilmektir” dedi.

Firma hakkında bilgi de veren Fatih Aşut, Mersin, 
Türkiye’deki 10 bin metrekaresi kapalı toplam 40 bin 
metrekarelik fabrikalarına taşındıklarını kaydeden Aşut, 
burada ürün gamlarını zenginleştirdiklerini ve dış pazarlara 
açılmaya başladıklarını anlattı. ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 sertifikalarına sahip olduklarına dikkat 
çeken Fatih Aşut, “Firmamız, üstün düzeyde ve uluslararası 
tüm standartların gereklerine uygun olarak üretim yapar bir 
konuma gelmiş ve bugün toplam kalite bilinci ile üretimine 
devam etmektedir” dedi. 

Tüm ürünlerini imalat öncesi ANSYS programı ile sanal 
ortamda mukavemet, mekanik ve titreşim gibi yönlerden 
test ettiklerini kaydeden Fatih Aşut şu bilgileri verdi: 
“Detaylı Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmekte, ürünün 
daha kaliteli ve uygun maliyetli olması yönünde çalışmalar 
yapmaktayız. Radyal üretim teknik ve teknolojileri ile faaliyet 
göstermekteyiz.  

Asut Will Enhance Competition Power With The Mobile 

Production Plant 

Aşut Fiberglass Production and Planning Director Mr. Fatih 
Aşut stated that his firm is going to use its new mobile production 
plant to realize onsite manufacturing of 8 meter and over diameter 
pipes which create difficulty of carriage and pointed out said that 
they will have the first implementation in Romania and this project 

will reduce logistic costs to the minimum and will accordingly 
increase their power of competition. 

Mr. Fatih Aşut pointed out that his firm is the second of none in 
the nationwide fiberglass manufacturing and said that they were 
taking their place on the top of worldwide fitting manufacturers in 
terms of quality.
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20 yılı aşkın süredir kompozit plastik alanında özellikle 
termoset malzemeler üzerine yoğunlaşan CTP Kompozit, 
ağırlıklı olarak otomotiv sektöründe traktör segmentine, 
son kat boyalı şekilde, kaporta, güneşlik, çamurluk gibi 
dış estetik parçalar üretmekle birlikte, demiryolu, otomotiv, 
elektrik, aydınlatma ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet 
göstermektedir. 

Kompozit malzemeler, faaliyet alanı olarak Türkiye için 
çok eskiye dayanmayan bir konu olduğundan, ürünlerin 
birçoğu Türk pazarında yeni ürünler olarak yer bulmaktadır. 

Firma, ham madde üretiminden, kalıp tasarım ve 
üretimine, parçaların ısı ve basınç altında şekillenmesinden, 
montaj ve son kat boya işlemlerine kadar termoset 
üretiminin tüm süreçleri için gerekli tesisleri bünyesinde 
barındırmaktadır. İç pazarda kompozit alanında bu 
şekilde entegre üretim kapasitesine sahip olan ve tüm 
alt birimleri kendi bünyesinde barındıran başka bir firma 
bulunmamaktadır. 

CTP Kompozit, 2004 yılında Just-In-Time üretim 
sürecine geçti ve Ankara’da bir boyahane tesisi daha 
faaliyete geçirdi. Firma, 2005 yılından itibaren yurtdışına 
direk ihracata başladı. 

Firma, başta İtalya olmak üzere Orta Avrupa (Almanya-
Fransa-Avusturya), Güney Amerika (Brezilya), Asya 
(Hindistan) bölgelerine ihracat yapmaktadır. 

Firma, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 
Çevre Yönetim Sistemi ile belgelendirildi. ISO 16949 Kalite 
Yönetim Sistemi için altyapı çalışmalarına başlandı. 

Firma, Carraro S.P.A firmasının, traktör üreten kolu 

Agritalia, Rovigo firmasında, 13 Nisan 2010’da düzenlenen 
geleneksel tedarikçi gününde, 2009 yılının “en başarılı 
tedarikçi” ödülünü aldı.

2010 yılında, firmanın üretim faaliyetlerine İtalya’ya 
yapılan parça sevklerinde, komple montajlı kaporta üretimi 
de eklendi. Firma, 2011 yılının sonunda, ilk kuruluşunda 
1500 m2 olan fabrika alanını, 25 bin m2’ye çıkartarak, yeni 
fabrikasında üretime geçti. 2012 yılında, İstanbul Ticaret 
Odası’nın düzenlemiş olduğu Başarılı Kobi Yarışmasında 
“jüri özel ödülü” almaya hak kazandı. 

Uzun Soluklu Proje Bazlı Çalışmalar
CTP Kompozit, Fiat Grup satın alma için 2011 yılının en 

yüksek cirolu projesi olan Utility Projesi’nin yıllık cirosu 4,5 
milyon Euro olarak hedeflenen kısmında, çözüm ortaklığını 
üstlenmiş ve yan sanayi olarak seçilmiştir. 

John Deere ile yapılan anlaşma kapsamında, 2014 
yılında üretimine geçilecek projenin çalışmalarına 
başlamıştır. Üretimi yapılacak kaportanın modellemesi 
firma tarafından yapılmıştır. 2013’te kalıpların imalatına 
başlanacaktır. 

40 Milyon TL’lik Yatırım
CTP Kompozit, kazancını yatırıma dönüştürerek, 2011 

yılında yeni bina için yaklaşık 16 milyon TL, kapasite artışı 
ve otomasyon için yaklaşık 4 milyon TL yatırım yapmıştır. 
Arazi yatırımı ile birlikte firma yapmış olduğu 40 milyon 
TL’lik yatırım neticesinde ürün çeşitliliğinde de artış olması 
hedeflemektedir. 

İstanbul’da kurulan yeni fabrika tesisinde enerji verimliliği 
ve çevre projeleri kapsamında, akıllı aydınlatmaya geçilmiş, 

su arıtma tesisi ve çevre dostu boyahane 
tesisi kurulmuş, ısı geri kazanım cihazları 
alınmıştır. 

CTP-Fiberglass Reinforced Polyesters

For over 20 years, CTP-Fiberglass Reinforced Polyesters, of 
which field activity is mostly in business to business market, has 
been developing high quality SMC/BMC parts destined to various 
applications: automotive, tractor, electrics lighting, white goods.

Fiberglass Reinforced Polyesters in the form of SMC and 
BMC have mostly replaced the traditional materials due to better 
technical and economic performance. 

CTP is the only SMC and BMC supplier at the domestic market, 
which has all the required units to handle the entire process of 
producing SMC/BMC parts, from production of SMC/BMC raw 
materials to molding design and manufacturing services to the 
final coat painting and the final assembly.

CTP Kompozit
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Kürlendirme Şartları: 23oC’de 7 Gün + 50oC’de 16 Saat

Kalıpların İnfüzyon Prosesi. Resmin mülkiyeti TÜBİTAK’a aittir.

Kalıpların Bitmiş Hali. Resmin mülkiyeti TÜBİTAK’a aittir.

Epoksi Sistemlerde Duratek’in 40. Yılı

2013 - 40th Anniversary in Epoxy Systems

November 2013 marks the 40th anniversary of Duratek, which continues to take part in many challenging projects. The company 
designs, produces and sells epoxy and polyurethane based systems, sustaining its unique place in the market by focusing on 
customer needs as a priority. 

Its sister company Paksoy Kimya, which produces epoxy raw materials, provides Duratek with a tremendous advantage in that 
it starts the new material tailoring process one step ahead. This integrated company structure is very rare in the world. Two recent 
composite projects that use Duratek products are the Milres and Dream symphony projects.

Tablo 1: DURATEK 1200’ün Mekanik Özellikleri
(With Slow Hardener)

Çekme Dayanımı (N/mm2) 75 - 85

E-Modülü (N/mm2) 3.000 - 3.500

Uzama (%) 3,5 - 4,0

Eğilme Dayanımı (N/mm2) 120 - 130

Eğilme E-Modülü (N/mm2) 3.000 - 3.500

HDT (oC) 70 - 75

Su Emme (%) 0,35 - 0,40

Duratek, müşteri istek ve ihtiyaçlarına odaklanarak 
epoksi ve poliüretan sistemleri konusunda rakipleri 
arasında kendine özel bir yer edinmiştir. Milres ve Dream 
Symphony gibi önemli ve prestijli iki projede Duratek 
malzemelerinin kullanılıyor olması bunun en güzel 
örneğidir.

Epoksi ve poliüretan esaslı ürünleri tasarlayan, 
üreten ve satışını yapan Duratek ve kardeş firmaları, 
Kasım 2013’de 40. yılını kutlayacaktır. Duratek, bu 40 
yılını her zaman iddialı projelere ismini yazdırmasına, 
müşteri ihtiyaçlarına odaklanmasına ve sorunlara çözüm 
üretmesine borçludur. Kardeş firması Paksoy Kimyevi’nin 
epoksi ham maddelerini de üretiyor olması, Duratek’e 
sistem tasarlarken bir adım önde başlama avantajı 
sağlamaktadır. İki firmanın sahip olduğu entegre yapıya 
dünyada çok sık rastlanmamaktadır.

Milli Rüzgar Enerjisi Sistemleri’nin kısaltılmış hali Milres 
projesinin ilk adımı olan 500 kW’lık rüzgar türbini 2013 yılı 
içinde devreye girecektir. Projede kanatların imalatından 
sorumlu olan TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay San. A.Ş.) 
2012 yılında Duratek’in epoksi esaslı laminasyon ve 
yapısal yapıştırıcı sistemlerini onaylamıştır. Eawind firması 
da aynı yıl bu ürünleri kullanarak kalıpların ve kanatların 
üretimine başlamıştır. 

Duratek 1200 Epoksi Esaslı İnfüzyon Reçinesi, 
uluslararası bilinirliği ve tanınırlığı olan Germanischer 
Lloyd tarafından da onaylı bir üründür. Sistemin tasarımının 
yanı sıra ham maddelerinin de geliştirilmesinden dolayı 
sertifikalandırma süreci yaklaşık 3 yıl sürmüştür.

Oda sıcaklığında 300 - 350 mPas’lik bir viskoziteye 
sahip olan Duratek 1200’ün düşük ekzotermisi spar cap 
gibi kalın parçaların dahi imalatına olanak sağlamaktadır. 
Duratek 1200, oda sıcaklığında kürlenen bir sistem 
olmasının yanı sıra sıcak kürlendirme ile HDT ve Tg 
değerleri GL standartlarının çok üzerine çıkarılabilir.

Duratek 1200 Sistemi, biri hızlı diğeri yavaş iki 
sertleştiriciden oluşur. 23 m boyundaki kanatların kalıpları 
infüzyon yöntemi ile yavaş sertleştiricili sistem kullanılarak 
üretilmiştir. Aynı teknik ve epoksi sistemi kanat üretiminde 
de kullanılacak. Mekanik özellikler Tablo 1’de özetlenmiştir.

Kanat yapımında kullanılacak olan bir diğer ürün de 
Epoksi Esaslı Yapısal Yapıştırıcı Sistemi DTM 2204’dir. 
800 gr’lık karışımının 23oC’deki karışım ömrü 80 dakika 
civarında olan sistem, 23 m’lik veya daha büyük bir 
kanadın flanşlarına yapıştırıcının uygulanması ve daha 
sonra kanadın iki yarısının birleştirilmesi için gereken 
süreyi fazlasıyla sağlar.





24
Ü

Y
E

LE
R

D
E

N
 H

A
B

E
R

LE
R

Epoksi ile Yapıştırılmış Ahşap Papeller

Yapım Aşamasındaki Bir Ahşap Teknenin Postaları

Dream Symphony. Resmin mülkiyeti DSV’ye aittir.

Milres Projesi’nin ikinci bölümü olan 2,5 MW’lık türbinin 
üretimine, 500 kW’lık türbin faaliyete geçtikten sonra 
başlanacaktır.

Duratek’in devam eden diğer prestijli kompozit projesi 
ise, bittiğinde dünyanın en büyük ahşap gemisi olacak 
olan Dream Symphony’dir. 141 metrelik tekne Dream Ship 
Victory tarafından Marmaris’te inşa edilmektedir.

Ken Freivokh ve Dyxtra and Partners tarafından 
tasarlanan 141 metrelik yatın yapımına 2011 yılında 
başlanmıştır. Dev geminin yapısalının inşası halen devam 
etmektedir.

Teknenin yapısalında Duratek’in iki ürünü, KLM 474 
Epoksi Esaslı Ahşap Laminasyon Sistemi ve Duratek 1000 
Epoksi Esaslı Elyaf Laminasyon Sistemi kullanılmaktadır.

Ahşap laminasyon sisteminde, yapıştırıcı ahşap 
papellerin arasına uygulandıktan sonra papeller özel bir 
işkence masasına yatırılarak son şekli verilir. Bu sistemde 
kullanılan yapıştırıcının açıkta kalma süresi uzun olmak 
zorundadır. Aksi takdirde pek çok papelin arasına 
sürülmüş olan yapıştırıcı, papel grubu daha işkence 
masasında şekillendirilmeden kürlenir.

KLM 474 özellikle ahşap laminasyonu için geliştirildiği 
için elyaf laminasyon sistemlerinde olduğu gibi içine 
bir takım dolgular katılarak ahşap yapıştırıcısına 
dönüştürülmesi gerekmemektedir. KLM 474 ahşap 
laminasyon reçinesi olarak hem Lloyd’s Register hem de 
Rina sertifikalarına sahiptir.

Dream Symphony Projesi, Rina tarafından kontrol 
edildiği için, KLM 474 Rina tarafından özel bir test 
serisine tabi tutulmuştur. Çok kapsamlı olan bu seri, zorlu 
şartlandırma süreçlerinden geçirilmiş test numunelerinin 
çekmede kayma kuvveti, delaminasyon dayanımı, çapraz 
çekme dayanımı ve büzülme testlerini içermektedir. 8 aylık 
test süreci 2012 sonunda bitmiştir. Bu şekilde KLM 474 
ilgili standartlara göre sertifikalandırılmış çok az sayıda 
belki de tek ahşap laminasyon reçinesi olmuştur.

KLM 474’ün uygulayıcı için bir diğer önemli avantajı 
da yüksek nem toleransıdır. KLM 474 nemli, hatta ıslak 
yüzeylere dahi uygulanabilir ve uygulandıktan sonra 
suyun içinde de kürlenebilir.

141 metrelik projenin kabuk kısmını ekstradan 
güçlendirilmesini sağlayacak elyaf laminasyonunda 
DURATEK 1000’in kullanılması tercih edilmiştir.

DURATEK 1000 aslında el yatırması veya vakum 
torbalama gibi kompozit üretim yöntemleri için geliştirilmiş 
olan bir elyaf laminasyon reçinesidir. Büyük boyutta 
kompozit deniz araçlarının imalatına uygun olan 
DURATEK 1000’in tekne kabuğunun laminasyonu için son 
derece doğru bir seçimdir.

DURATEK 1000 Sistemi’nin biri hızlı, diğeri yavaş iki 
tip sertleştiricisi vardır. Bu sertleştiriciler kendi aralarında 
ağırlıkça aynı karışım oranına sahiplerdir. Bu şekilde 
uygulayıcı sistemin kürlenme süresini ortam şartlarına 
göre ayarlayabilir.

Tablo 2: DTM 2204’ün Mekanik Özellikleri
a. Çekmede Kesme Kuvveti
Yapış. Kalınlığı Kürlendirme /  N/mm
(mm) Test Kond.

3,0 1 g  23oC / 23oC 14,5

3,0 1 g  23oC / 50oC 14,0

0,5 1 g  23oC / 23oC 20,8

0,5 1 g  23oC / 50oC 17,8

3,0 Saf suda 1000s/23oC 15,1

3,0 Saf suda 1000s/23oC 15,0

0,5 Saf suda 1000s/23oC 21,0

0,5 Saf suda 1000s/23oC 20,9

b. T-Soyulma Kuvveti
Yapış. Kalınlığı Kürlendirme /  N/mm
(mm) Test Kond.

3,0 1 g  23oC / 23oC 8,71

0,5 1 g  23oC / 23oC 7,32

3,0 Saf suda 1000s/23oC 7,20

0,5 Saf suda 1000s/23oC 7,99

c. HDT (oC)
23oC’de 1 gün kürlendirme 90

Saf suda 1000 saat kürlendirme 79
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Mühendislik plastikleri üreticilerinin Türkiye’deki lideri konumundaki firma, 
üretim kapasitesini 22.500 tona çıkarıyor.

Eurotec 
Kapasitesini 

%50 
Artırıyor

Akar Makina ve Boğaziçi Üniversitesi 
Kompozit Laboratuvar Projesi İş Birliği  

Eurotec Increases Its Capacity By 50%.

Eurotec which is member of our association and is one 
of the leading companies in Turkey on engineering plastics 
has taken a decision to increase its production capacity by 
50% in order to meet the increasing demand on a timely 
basis and made an agreement with Coperion for the new 
production line. 

Eurotec which will maintain its status of being the 
company that has the largest capacity of engineering 
plastics production by increasing its production capacity 
from the current 15.000 tons to 22.500 tons, exports more 
than half of its production. The company which has active 
sales and distribution channels in more than 30 countries 
has the opportunity to provide its customers with its 
innovative and problem solving products. 

Thanks to the investment which is to be made in order 
to meet the increasing demand for its products that it 
develops by predicting the prospected needs, it will also 
have brought the latest technology of compounding to our 
country.

Eskişehir merkezli ve kompozit otoklavlarının 
üretimini gerçekleştiren Akar Makina, İstanbul 
Kalkınma Ajansı’nın desteği ile Boğaziçi 
Üniversitesi’nde kurulacak laboratuvar projesinde 
Boğaziçi Üniversitesi ile iş birliği yapmaktadır. 
Kurulacak merkezde ileri teknoloji kompozit 
malzeme ve üretim teknolojileri alanındaki araştırma 
ve geliştirme faaliyetleri yapılacak olup, merkez 
ülkemizde kompozit alanında yapılacak çalışmalara 
ciddi katkı sağlayacaktır. Sözkonusu projenin önemli 
bir unsuru olan kompozit malzeme kürleme otoklavı 
ve tamamlayıcı unsurlarının kurulumu Akar Makina 
tarafından sağlanacaktır.   

Akar Makina Yönetici Ortağı Sadettin Ak, konuyla 
ilgili şunları söylemiştir: “Ülkemizin lider akademik 
kuruluşlarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi ile 
yaptığımız iş birliği, üniversite ile sanayinin bir araya 
gelme çalışmalarının somut örneğidir. Sözkonusu 
projenin önemli bir parçası olmak firmamız için çok 
anlam ifade etmektedir”

Kompozit Sanayicileri Derneği üyesi ve Türkiye’nin 
mühendislik plastikleri konusunda en önde gelen 
firmalarından Eurotec, artan talebe zamanında cevap 
verebilmek için üretim kapasitesini %50 artırma kararı 
alarak Coperion ile yeni üretim hattı konusunda 
anlaşma yaptı.

15.000 ton olan üretim kapasitesini 22.500 tona 
çıkarmak suretiyle, mühendislik plastikleri üretiminde 
en büyük kapasiteli firma olma durumunu da koruyacak 
olan Eurotec, üretimlerinin yarıdan fazlasını ihraç 
etmektedir. 30’dan fazla ülkede aktif satış ve dağıtım 
kanalı bulunan firma, müşterilerine yenilikçi ve sorun 
çözen ürünlerini sunma şansına sahip durumdadır. 
Bu sayede, oluşacak ihtiyacı önden tespit ederek 
geliştirdiği ürünlerine artan talebe cevap verebilmek 
için yapılan yatırım ile, kompaunding adına en yeni ve 
gelişmiş teknolojiyi de ülkemize getirmiş olacaktır.  

Akar Makine - Bosphorus University Composite Laboratory 

Project Cooperation  

Eskişehir based Akar Makine which produces composite 

autoclaves (www.autoclave.com.tr) cooperates with Bosphorus 

University on a project involving establishment of a laboratory in 

Bosphorus University with the support of İstanbul Development 

Agency. Research and Development activities on advanced 

technology composite material and production technologies 

will be carried out in the center which is to be established and 

the center will make a significant contribution to studies on 

composite in our country. Installation of the composite material 

curing autoclave and its supplementary components which is 

an important element of the said project will be realized by Akar 

Makine.

Managing Partner Sadettin AK has stated that they produce 

products with high added value, and they are happy and proud 

that the technological products which had been traditionally 

obtained from the companies abroad are now produced by 

Akar Makine which is a Turkish company as an alternative for the 

domestic customers.
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Yenilikçi, Araştırmacı 
ve Çözüm Odaklı: Spinteks

Spinteks: Innovative, Inquisitive and Solution Focused
Starting its operations in textile industry in 2002 Spinteks 

has added manufacturing and trade of various technical textile 
products since 2007. In 2011, it started to produce carbon fiber 
woven fabric with the aim of rendering services to a substantial 
part of composite industry by investing a facility of carbon fiber 
woven fabric. In the same year Spinteks signed an agreement 
with Technobasalt LLC for the sales, marketing, logistics and 
storage of basalt fiber, endless yarns and basalt fittings in 
Turkey.

While Spinteks Tekstil İnşaat A.Ş renders services for the 
industries such as defense industry, aviation, automotive, health 

and construction as well as composite industry in the country, 
it also exports certain quantity of 100% domestically produced 
carbon fabric.

In 2012, Spinteks signed an agreement with P-D INTERGLAS 
TECHNOLOGIES GmbH, one of the leading companies of 
Germany regarding distributorship covering Turkey, Turkic 
countries, Russia, Ukraine and the Middle East and by his way, 
the company added sales of fireproof industrial fabrics such 
as Flamline® and Atex Screen® in A2 norm, which are patented 
products of the company and which can be used acoustic 
applications to its product range.    

Besides, 100% non-combustible character of Flamline®, 

it also distinguishes the concept of “fireproof” from “flame 
retardant” and “non flame conducting” features and it can be 
produced in ten different types of fabric depending on desired 
colors and patterns.

Atex Screen® is highly resistant to UV rays, rain and 
mechanical friction in exterior and roller blind applications 
thanks to its special coating.    

Spinteks is one of the prominent companies in the industry 
with its solution focused, innovative and inquisitive structure 
having carbon, basalt and glass fiber fabrics in its portfolio. 

Ü
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2002 yılında tekstil alanında faaliyetlerine başlayan Spinteks, 
2007 yılından bu yana çeşitli teknik tekstil ürünlerinin üretimi 
ve ticaretini faaliyetlerine eklemiştir. 2011 yılında  karbon elyaf 
dokuma kumaş tesisi yatırımı yaparak ülkemizde kompozit 
sektörünün ihtiyacının önemli bir kısmına hizmet vermek 
hedefiyle karbon elyaf dokuma kumaş üretimine başlamıştır. 
Spinteks aynı yıl içerisinde Technobasalt LLC firması ile bazalt 
elyaf, sonsuz filament iplik ve bazalt donatı ürünlerinin Türkiye 
satışı, pazarlaması, lojistik ve depolama konusunda antlaşma 
imzalamıştır. 

Spinteks Tekstil İnşaat A.Ş, karbon kumaş konusunda 
yurtiçinde kompozit sektörünün yanı sıra savunma sanayi, 
havacılık, otomotiv, sağlık ve inşaat sektörü gibi diğer sektörlere 
de hizmet vermekle beraber %100 yerli üretim olan karbon 
kumaşların bir kısmını da ihraç etmektedir.

Spinteks 2012 yılında Almanya’nın önde gelen firmalarından 
P-D İNTERGLAS TECHNOLOGIES GmbH firması ile Türkiye, 

Türki Cumhuriyetler, Rusya, Ukrayna ve Ortadoğu’yu kapsayan 
distribütörlük anlaşması imzalayarak firmanın patentli ürünleri 
olan, A2 normunda  yanmaz, akustik uygulamalarda kullanılabilen 
Flamline® ve Atex Screen® endüstriyel kumaşlarının satışı ile 
hizmet alanına yeni bir ürün eklemiştir. 

“Yanmazlık’’ kavramını “geç tutuşurluk’’ ve “alev yürütmezlik’’ 
gibi uygulamalardan tamamen ayıran Flamline® %100 yanmaz 
özelliğinin yanı sıra, on ayrı kumaş tipi ile istenilen renklerde ve 
desenlerde üretilebilirliği, Flamline®’ın öne çıkan özellikleridir.

Özel kaplaması ile Atex Screen® dış cephelerde ve stor perde 
uygulamalarında UV ışınlarına, yağmura ve mekanik sürtünmeye 
karşı son derece dayanıklıdır.  

Spinteks, karbon, bazalt ve cam elyaf kumaşları ve ürünleri 
portföyünde bulunduran sektörde yenilikçi, araştırmacı ve çözüm 
odaklı öncü firmalardandır. 

İlkalem A.Ş., özellikle Ar-Ge faaliyetlerine 
yapmış olduğu yatırımlarla sürekli gelişmekte olan 
kompozit sektörüne en üst düzeyde hizmet vermeyi 
misyon edinmiştir. Bu sektörün önde gelen çözüm 
ortağı olarak gerek sahip olduğu ürün portföyünü 
genişleterek, gerekse mevcut ürünlerini ihtiyaç 
doğrultusunda geliştirerek sektöre yön vermektedir. 
Üretimini yapmakta olduğu polyester reçine, 
vinilester reçine, jelkot ve pigment pastanın yanı 
sıra üretmekte olduğu tamamlayıcı yan ürünlerle 
müşteri ihtiyaçlarına akılcı çözümler sunmaktadır. 
Uzun yıllardır üretimini yapmakta olduğu TIX ve 
TK TIX yapıştırıcı ürünlerini geliştirerek yeni nesil 
yapıştırıcıları ürün portföyüne dahil etmiştir. 

Yeni nesil likit mat bonding paste olan TIX 081, 
bünyesindeki mikronize elyaf katkısı ve özel 
yapısı sayesinde özellikle girintili çıkıntılı kompozit 
parçalarda elyafın rahat işlenemediği bölümlerde 
boşluk doldurmak amaçlı kullanılmaktadır. Bu sayede 
elyafın kolayca işlenemediği bölgelerdeki mekanik 
mukavemet değerlerinin düşmesi engellenmektedir. 

Bir diğer yeni nesil bonding paste olan TK 
501BP, bünyesindeki mikronize elyaf katkısı ve 
spesifik formulasyona sahiptir. Kompozit parçaları 
yapıştırmakta kullanılan TK 501BP, güçlü yapıştırma 

niteliği ile başta otomotiv, marin, aquapark olmak 
üzere kompozit sektöründe önemli bir ihtiyaca cevap 
vermektedir. 

Müşterilerden gelen talepler doğrultusunda 
araştırma geliştirme çalışmalarına yön veren 
İlkalem, her geçen gün ürün gamını geliştirmektedir. 
Özellikle otomotiv sektöründe, sonradan boyanan 
parçalardaki jelkot çatlama problemini, tasarladığı 
yeni zımparalanabilir jelkot ile tamamen ortadan 
kaldırmıştır. Fırça tipi G-318 ve püskürtme tipi G-18 
jelkotlar istenilen renkte üretime uygundur. 

İlkalem Supplied Its New Generation 

Adhesives and Gel Coats To The Sector

İlkalem A.Ş., provides practical solutions 

that would satisfy the needs of the customers 

with its supplementary by-products along 

with polyester resins, vinyl-ester resins, gel 

coats and pigment pastes that it produces. 

TIX 081 which is a new generation liquid 

opaque bonding paste is used to fill the 

gaps especially in the intricate composite 

parts, where the fiber cannot be processed 

properly, thanks to its special structure and 

the micronized fiber additive in its body. 

TK 501BP which is another new 

generation bonding paste satisfies a major 

need in the composite sector with its strong 

adhesive quality that comes handy mainly in 

automotive, marine and aqua park sectors. 

Especially in automotive sector, Ilkalem 

has completely removed the gel coat 

cracking problem on the subsequently 

painted parts with the new grindable gel 

coat that it designed. Brush type G-318 and 

spray type G-18 gel coats are suitable for 

production in the desired color. 

İlkalem, Yeni Nesil Yapıştırıcı ve Çatlamayan 
Jelkotlarını Sektöre Sundu
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 Türkiye’deki mevcut yol ağı üzerinde bulunan, standart trafik 
işaret ve bilgi levhaları her yıl çeşitli nedenlerden dolayı önemli 
miktarlarda yenilenmektedir. Özellikle alüminyum malzemeden 
yapılan levhaların satılmak amacıyla çalınması, kırsal bölgelerde 
kurşunlanması, üzerindeki reflektif malzemelerin soyulması, 
trafik kazaları ve bunun gibi nedenlerden dolayı ciddi hasarlar 
görmektedir.  Bu tarz problemleri engellemek isteyen Karayolları 
Genel Müdürlüğü, bir süredir kullandığı alüminyum ve sac 
levhaların yerine cam takviyeli polyesterden üretilen levhaların 
kullanımını sıklaştırmaya başlamıştır.

25 yıllık sektör tecrübesiyle Özgürler Trafik İşaretleri, cam elyaf 
takviyeli polyesterden (CTP) üretilen trafik levhaları alanında da, 
gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip ederek trafik sektörünün 
öncü firması olmaya devam etmektedir.

CTP malzemenin trafik levhalarına uygulanması alanında 
Türkiye’nin ilk üreticilerden olan Özgürler Trafik İşaretleri, bu 
alanda yaptığı başarılı işlerle de adını duyurmaktadır. Son olarak 
2012 yılı sonunda, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ihalesini 

kazanan firma, sektör içerisinde CTP 
teknolojisinin kullanımının yayılmasının 
hem sektör için daha sağlıklı 
olduğunu hem de çoğu açıdan diğer 
materyallerden üretilen levhalara göre 
daha verimli olduğunu belirtmektedir. 

Günümüzde trafik levhalarının 
üretiminde kullanılan ham maddelerin 
başında alüminyum ve sac malzemeleri 
gelmektedir. CTP malzemeden yapılan 
trafik levhaları ise sektör içerisinde diğer 

malzemelere göre daha avantajlı özelliklere sahip olmasına 
rağmen kullanımı daha azdır. Özgürler Trafik İşaretleri 10 yılı 
aşkın bir süredir, trafik levhalarında kullanılan ham maddenin 
CTP olması için Ar-Ge çalışmalarına devam etmekte, mevcut 

kullanıma katkı sağlamakta ve bu payın 
daha da artması için çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

CTP malzemeden yapılan trafik 
levhalarının, alüminyum veya saclara göre 
çok daha fazla avantajı bulunmaktadır.  Geri 
dönüşümlü malzemelerden üretildiği için 
çevre dostudur. Ayrıca herhangi bir hurda 
bedeli olmadığı için de çalınıp, satılma 

riski bulunmamaktadır.  Bundan dolayı milli servete de katkısı 
büyüktür. 

CTP malzemeden üretilen trafik levhaları, özet olarak hem 
ekonomiktir hem de kullanım süresi açısından da korozyona 
uğramadığı için diğer levha ham maddelerine göre daha uzun 
ömürlüdür. Ayrıca üzerine kullanılan reflektifin ömrü kadar 
dayanabilmektedir. 

Türkiye’de olduğu gibi yurtdışında da önemli projelere imza 
atan Özgürler Trafik İşaretleri, CTP malzemeden yapılan trafik 
levhalarının, ileriki dönemlerde sektör içerisinde daha önemli 
bir yere sahip olacağını belirtmektedir ve sektörden gelecek her 
türlü talebi karşılamaya hazırdır.

 Daha detaylı bilgi için www.ozgurlertrafik.com.tr adresini 
inceleyebilirsiniz veya info@ozgurlertrafik.com.tr adresiyle 
irtibata geçebilirsiniz. 

Özgürler Trafik 
CTP Levha ile 
Yollarda 

Özgürler Trafik is on The Road with 
CTP Traffic Signs

Each year, significant amount of 
standart traffic signs and information signs 
are renewing, on the existing road network 
of Turkey. Especially, the signs made by 
aluminium, are damaging seriously by the 
cause of stealing, getting shots by hunters 
or traffic accident. General Directorate of 
Highways who wants to prevent these kind 
of problems, began to tighten the use of 
glass-reinforced polyester sheets instead 
of using the steel and aluminum sheets.

With 25 years of sector experience, 
Özgürler Trafik İşaretleri who is traffic 
sector’s leading company, is also 
progressing with adopting newly 

developments and innovations in the field 
of glass fiber reinforced polyester (GRP) 
traffic signs. Traffic boards made of GRP, 
has more advantages than aluminum 
or sheet metal. GRP is producing from 
recycled materials, so it is eco-friendly. 
In addition, there is no salvage value, so 
there is no stealing risk. Therefore, the 
materials’ contribution to national wealth 
is great. 

Özgürler Trafik İşaretleri signs important 
projects in Turkey, as well as abroad. And 
firm will have a more important role in the 
future of GRP traffic signs field. Özgürler 
Trafik İşaretleri also states that they ready 
to meet the all kind of future demand from 
the sector. 
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Devamlı Levha

Devamlı levha pro-
sesi, opak veya şeffaf 
görünümlü düz paneller, 
kamyon treyler panelle-
ri, buzdolabı kaplama-
ları, saniter malzeme-
ler, yol işaretleri vb. gibi 
birçok farklı uygulama 
alanında kullanılan bir 
yöntemdir. 

Genellikle 3 metre-
ye kadar genişliği olan 
ve yüksek kapasitede 
üretim yapabilen ma-
kinelerde, takviye mal-
zemeleri ve reçineler, 
proses boyunca çekilen 
bir plastik film üzerinde 
bir araya getirilmektedir. 
İkinci bir plastik film tak-
viye malzemesi ve reçi-
ne üzerine yayılmakta, 
hemen sonrasında ise 
genellikle rulolarla ka-
rışımın homojen hale 
getirilmesi ve hava kabarcıklarının atılması sağ-
lanmaktadır. Sertleşme, fırın içerisinde gerçekleşti-
rilir. Levhalar otomatik olarak, eni boyunca trimlenir, 
istenilen uzunluklarda otomatik olarak kesilir. Özel 
yüzey efektleri elde etmek amacıyla daha sonra 
kaldırılan şeffaf koruyucu film tabakaları kullanılır. 

Keçe ve kırpılmış fitil şeklindeki cam elyafı takviye 
malzemelerinin her ikisi de bu proseste kullanılmak-
tadır. Polyester ve su dayanımını arttırmak amacıyla 
kullanılan modifiye akrilik polyesterler, devamlı levha 
prosesinde en çok kullanılan reçinelerdir.
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Seracılık Uygulamaları

Continuous Panel

The continuous panel process is a method 

which is used in many areas such as opaque 

or transparent flat panels, truck trailer panels, 

refrigerator coating, sanitary materials, road 

signs etc. The reinforcement materials and resins 

are brought together on a plastic film that is 

applied across the process in the high capacity 

machines which are up to 3 meters in width. A 

second plastic film is placed on the reinforcing 

material and resin, and then the mixture is made 

homogenous by rolls and the air bubbles are 

discharged. The hardening is realized in the 

furnace. The panels are automatically trimmed 

crosswise and automatically cut in the desired 

length. Transparent protective film layers that 

are to be removed later on are used in order to 

achieve special surface effects. Both of the fiber 

glass reinforcing materials which are in the form 

of felt and clipped wick are used in this process. 

Polyesters and modified acrylic polyesters that 

are used in order to increase water resistance 

are the most widely used resins which are used in 

continuous panel process.

Especially in recent years, developments in 

fruit and vegetable cultivation in greenhouses in 

the world and the removal of the barriers before 

the modern greenhouse investments and the 

available incentives in Turkey put the greenhouse 

producers in action.

The greenhouse production applications 

which are more modern, more durable, stronger 

and low cost were tried to be achieved by new 

technologies. For this purpose, CTP greenhouse 

applications are becoming more widely used day 

by day in Turkey and in the world.

 Elastic, light and shockproof CTP 

transparent sinus and trapeze corrugated panels 

are preferred due to their;

*  Natural lighting feature, 

*  Homogenous light distribution, 

*  Stand alone use, 

*  Use together with all roof material, 

*  Structure which is not affected from   

 chemical substances, 

*  Resistance to U.V. radiation and film coated  

 production facilities. 

Özellikle son yıllarda dünyada seracılığın geliş-
mesi, Türkiye’de de modern seracılık yatırımlarının 
önündeki engellerin kalkması ve uygulanan teşvik-
ler sera üreticilerini de harekete geçirmiştir.

Sera üretiminde daha modern, daha uzun ömürlü, 
daha dayanıklı ve daha düşük maliyetli uygulamalara 
yeni teknolojiler ile ulaşılmak istenmiştir. Bu amaçla 
CTP seracılık uygulamaları dünyada ve ülkemizde 
her geçen gün daha da yaygınlaşmaktadır.

 Esnek, hafif, darbelere dayanıklı CTP şeffaf 
sinüs ve trapez oluklu levhalar;

* Doğal aydınlatma özelliği, 
* Homojen ışık dağılımı, 
*  Tek başına kullanım, 
* Tüm çatı malzemeleri ile birlikte kullanım, 
* Kimyasal maddelerden etkilenmeyen yapı, 
* UV. ışınlarına dayanım ve film kaplı üretim  

 imkanları açısından tercih edilmektedirler.

Devamlı levhalar yüksek mekanik dayanıma sa-
hip, hafif, korozyon ve kimyasal etkilere dayanıklı bir 
malzemedir. Elektrik yalıtımına ve düşük ısı iletken-
liğine sahip olması, uzun yıllar bakım ve boya gibi 
ek bir hizmete ihtiyaç duymaması önemli avantajla-
rındandır. Montaj kolaylığı, tasarım esnekliği sağla-
ması, kolay tamir edilebilmesinin yanı sıra üretimin 
düşük iş gücü ile yapılabilir olması önem taşır. Dış 
ortamdan gelen seslere karşı yüksek ses yalıtımı-
na sahiptir. Darbelere karşı dayanıklıdır. Kendinden 
renklendirilebilme olanağı, istenildiğinde ışık geçir-
genliği özelliği sağlaması, düşük nakliye maliyeti 
gibi özelliklerinden de bahsedilebilir.

Özel haber sayfalarında yer alan görseller Fibrosan’dan temin edilmiştir.
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Fosil türevli yakıt teknolojisinin yerini almaya başlayan 
elektrik enerjisi ile çalışan hibrit motorlar otomobillerde 
olduğu gibi artık teknelerde de kullanılmaya başladı. 
Doğayı korumasının yanında işletim maliyetleri ve sessiz 
çalışmaları göz önüne alındığında fosil yakıtlarla çalışan 
klasik teknolojinin yerini alacağa benziyor.

Ar-Ge çalışmalarına bundan yaklaşık 1 yıl önce 
başlayan Fipol Marine,  bünyesindeki Larus marka lobster 
sınıfı teknelerinde artık, kompozit alanında edindiği 
tecrübe ve başarılarının yanında, hibrit motor teknolojisini 
de  kullanarak çevreye olan duyarlılık hareketine ortak 
oluyor.

Günümüz koşullarında denizlerimiz, havamız, sularımız 
kısacası yaşamamız için gerekli tüm doğal kaynaklarımız 
çok hızlı kirleniyor. Mavi renkli denizlerimiz ne yazık ki 
gri tonlara bürünüyor. Fipol Marine ufak da olsa bir adım 
atabilecek seviyeye geldiğine inanıyor. İşte bu sebeple 
kirliliğe biraz yeşil renk katmak için yeni modellerinde yeşil 
bir teknoloji kullanmayı amaçlıyor. 

Hibrit sistemlerde elektrik ve dizel motorlar bir arada 
kullanılmaktadır. Larus için özel olarak tasarlanan hibrit 
sistem ile Larus’un yolcularına konforlu, gürültüsüz 
seyahat etme şansı vermesi, çevreci ve ekonomik bir 
yapıya sahip olması amaçlanmıştır. Eklenen güneş 
panelleriyle de sessiz ve çevreci yolculuk deneyimi 
uzatılmaya çalışılmıştır.

Yeni Larus elektrik enerjisini lityum teknolojisi ile 
üretilmiş bataryalardan sağlamaktadır. Lityum bataryalar 

10 seneye yakın kullanım süreleri, bakım gerektirmeyen 
yapıları, yüksek enerji yoğunlukları ile yeni Larus için ideal 
enerji depolama sistemleridir. Bu bakımdan yeni Larus, 
çok dar bir alanda yüksek miktarda elektrik enerjisini 
depolayabilecekdir. Aynı zamanda hibrit Larus, Lityum 
bataryalarını, çok kısa sürede şebeke, güneş veya dizel 
motorlarından sağladığı enerji ile şarj edebilecektir.

Teknoloji

Yeni Larus’un tahrik sistemi için paralel hibrit 
konfigürasyona sahip 2 adet motor kullanılacaktır. 
Böylelikle toplamda 4 motordan (2 elektrik motoru + 
2 dizel motor) oluşan yeni tasarım, seyahat sırasında 
yaşanabilecek herhangi bir mekanik veya elektriksel 
aksaklığa karşı konvansiyonel sistemlere göre 2 kat daha 
fazla yedek tahrik sistemine sahip olacaktır. 

Yeni Larus’un makine dairesinde ise paralel hibrit 
iki adet motor yer alacaktır. Bu motorlar boyut olarak 
mevcut motorlar ile neredeyse aynı boyutta olacaktır. 
Motorlar eski sistemde olduğu gibi yeni Larus’lara monte 
edilebilecektir. Yeni Larus’un elektriksel konfigürasyonu, 
seyir halindeyken dizel motorlarla, limandayken şebeke 
üzerinden ve her durumda güneş enerjisi ile Lityum 
teknolojisi ile üretilmiş bataryaları, yüksek akımlarla ve 
kısa sürede şarj etmeye izin verecektir.

Çevre

Tasarlanan sistemin ana hedefi düşük seyir hızlarında 
elektrik motorunu kullanmak, yüksek hızlarda ise dizel 

Engin Maviliklerde Yeşil Seyirler 
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motoru kullanmaktır. Böylelikle tekne sahipleri düşük 
seyir hızlarında, sıfır karbondioksit emisyonuyla ve 
sessizce seyahat edebilecektir. Böylelikle hem gürültünün 
hem de karbondiositin neden olacağı çevre kirliliği 
azaltılacaktır. Aynı zamanda, tasarıma eklenen güneş 
panelleri ve yüksek performanslı lityum enerji depolama 
sistemi, kullanıcıların bu keyifli seyahatlerinin sürelerini 
maksimuma çıkarıp, çevreye verdikleri zararı minimuma 
indirecektir. 

Performans

Yapılan tasarımın konvansiyonel Larus’lar ile eşit 
performansa sahip olması amaçlanmıştır. Bu yüzden, 
kullanılan hibrit tahrik sistemi teknolojisinin paralel hibrit 
olmasına karar verilmiştir. Bu hibrit konfigürasyonu, 
sadece dizel motorları kullanarak, teknenin yüksek 
hızlarda seyretmesine olanak sağlayacaktır. 

Ekonomi

Konvansiyonel tekneler, sahip oldukları dizel motorları 
düşük hızlarda ve düşük verimlerde kullanmaktadırlar. 
Bu yüzden çok fazla yakıt tüketilmektedir. Hibrit Larus 
sahip olduğu dizel motorları, konvansiyonel sistemlerden 
çok daha yüksek verimde kullanarak yakıt tüketimini en 
aza indirecektir. Bununla birlikte, hibrit konfigürasyonun 
dizel motorun yanında elektrik motorunu da kullanması 
sayesinde, dizel motorun kullanım süresi azaltılacak ve 
verimi arttırılacaktır. Sonuçta, Hibrit Larus konvansiyonel 
teknelere göre çok daha az bakıma ihtiyaç duyacaktır. 
Model standart motorlara göre %30 yakıt verimi 
sağlarken %50 daha az çevre kirliliği sağlamaktadır. 
Bunları sağlamanın dışında daha yüksek performansı da 
beraberinde getirmektedir.

Larus modelinde, Ar-Ge çalışmalarına devam 
edilmekte ve bu yeni versiyonun testlerinin 2013 yılı içinde 
tamamlanarak seri üretime hazır hale gelmesi, ayrıca 
model üzerinde oldukça çeşitli iç tasarım seçeneklerinin 
de sunulması planlanmaktadır.

Green Voyages in The Deep Blue

Fipol Marine is contributing to the environmental 

awareness movement by using hybrid engine technology 

in combination with its composite experience on its Larus 

lobster yachts. It started R&D studies for the new project 

approximately one year ago.

Nowadays, unfortunately, the natural resources essential 

for life, such as the oceans, air and fresh water, are fast 

being polluted and the blue seas are taking on a grey 

tinge. In the belief that they are now in a position to take a 

leap forward, Fipol Marine is targeting greener technology 

for their new composite models.
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Engelli insanların yaşamın bir parçası olması 
ve yaşamlarını sürdürürken dış etkenlerden 
zarar görmemeleri için ilk yapılacak şey yaşam 
mekanlarının engelsiz olmasıdır. Engelli insanların 
da en büyük hakkı olan engelsiz insanlar gibi 
normal hayatın bir parçası olması adına herkese 
büyük sorumluklar ve görevler düşmektedir.

Görme engelliler için de hayatı kolaylaştırmak 
adına birçok proje ve ürün geliştirilmektedir. 
Günümüzde bu konuyla ilgili en bilinen ve gün 
geçtikçe de yaygınlaşan uygulamalardan biri de 
hissedilebilir yüzey uygulamalarıdır. Bu uygulama 
sayesinde görme engelli insanlar kapalı veya açık 
alanlarda daha rahat hareket kabiliyeti kazanmakta 
ve ulaşacakları noktaya daha güvenli ve hızlı bir 
biçimde ulaşmaktadırlar.

Hissedilebilir yüzey ilk kez Seiichi Miyake 
tarafından 1965 yılında Japonya’da bulunmuştur. 
İlk uygulama 1967 yılında Okayama Görme 
Engelliler Okulu’nun yanında bulunan ulusal yolda 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca o yıllarda raylı sistemi 
geliştirmekte olan Japonya’da görme engellilerin 
platformdan düşmesini engellemek için aynı 
hissedilebilir yüzey platformlara da uygulanmıştır. 
Böylece hissedilebilir yüzey uygulaması önce 
aşama aşama Japonya’da ve daha sonra diğer 
ülkelerde yayılmaya başlamıştır.

Amerika’da ise 1980 yılında Amerikalı 
araştırmacılar tarafından, eski standartları ANSI 
A117.1-1960 (Yapı ve İnşaat) ve ANSI 177.1-
1980 (Amerikan Ulusal Standardı: Binaların ve 
Donatıların Fiziksel Engelli Bireyler İçin Ulaşılabilir 

CTP Kompozit Esaslı 
Hissedilebilir Yüzey Uygulamaları 
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ve Kullanılabilir Yapılması) hissedilebilir yüzeyi 
kapsayacak şekilde revize edilmiştir.

İngiltere de hissedilebilir yüzey ile ilgili çalışmalara 
erken başlayan ülkelerdendir. 1983 yılında İngiltere 
Ulaşım ve Yol Araştırma Laboratuvarı hissedilebilir 
yüzey konusunda dönüm noktası sayılabilecek 
olan Görme Engelli Yayalar için Doku Kaplaması 
raporunu yayınlamıştır. İngiltere Ulaşım Bakanlığı, 
hissedilebilir yüzeylerde formlarda ve ölçülerde 
standardın sağlanması amacı ile daha ayrıntılı bir 
standart yayınlamıştır.

Daha sonra diğer ülkeler de yıllar boyunca kendi 
standartlarını oluşturmaya başlamış olsalar da, 
hissedilebilir yüzey uygulaması ile ilgili uluslararası 
kabul görmüş bir standart bulunmamaktadır. 
Farklı ülkelerde bu konuda farklı uygulamalar 
görülebileceği gibi aynı ülkenin farklı bölgelerinde 
bile hissedilebilir yüzeylerin farklı uygulandığı 
görülmektedir. Bu durum, görme engelli bireyler için 
algıda zorluk oluşturmasının yanı sıra tehlikelere 
neden olabilmektedir.

2011 yılında yapılan hissedilebilir yüzey çalıştayı 
ve akabinde TSE’de belirlenen standartlar 
doğrultusunda 2012 yılından itibaren Futuraform 
olarak CTP esaslı malzemeden RTM ve SMC 
üretim teknolojilerini kullanarak hissedilebilir 
yüzey ürünlerinin gelişimine ve daha sağlıklı ve 
sağlam ürünler geliştirilmesine katkıda bulunmaya 
başlamıştır.

CTP kompozit esaslı hissedilebilir yüzey 
uygulamalarında öncü firma olarak kompozit 
malzemenin sağladığı tüm avantajları görme 
engellilerin hizmetine sunmaya ve ürün geliştirmeye 
de devam etmektedir.

Bu ürünlerin özellikle kompozit malzemeden 
yapılmasının avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir :

1. Geri dönüşüm değeri olmadığından ürünün  
 çalınma riski yoktur.

2. Esnek yapı sayesinde kolay monte edilebilir.

3. Çok kolay şekilde tamirat yapılabilir.

4. En yüksek esneklik-mukavemet oranına sahip  
 üründür.

5. Akustik olarak görme engelliler için ayırt edici  
 düzeyde bir eko verir.

6. Kolay şekil verilebilme ve geniş renk   
 seçeneğiyle değişik amaçlı ürün geliştirmeye  
 imkan vermektedir.

Futuraform olarak bu kadar kısa sürede kompozit 
malzemeden hissedilebilir yüzey ürünlerini üretip 
piyasada da yapıştırma ürünler arasında en çok 
rağbet gören ürünü yaratmaktan ve bu ürünleri 
görme engellilerin faydasına sunmaktan dolayı 
ayrıca gurur duymaktadır. 

Yapılan projelere ait bazı referanslar aşağıdaki 
gibidir:

1 - Adapazarı Belediyesi-Türkiye

2 - Istanbul Belediyesi-Türkiye 
 (Anadolu Yakası metro İstasyonları)

3 - Istanbul Belediyesi-Türkiye 
 (İskele ve Limanlar)

4 - Istanbul Belediyesi-Türkiye (Bağdat Caddesi)

5 - Casablanca Havaalanı-Fas 

6 - Çeşitli hastaneler

7 - Istanbul Trafik Eğitim Parkı

GRP Tactile Surfaces Made Using RTM Technology

Futuraform Composites Co. has used RTM technology 

to develop improved tactile surfaces made of glass fibre 

reinforced plastics (GRP), and these have been put into 

service for people with visual impairments. The company’s 

tactile surface products are quickly snapped up by the 

industry.

References for tactile surface applications

- Adapazari Municipality: 2,500 metres of sidewalk   

 finished, 6,000 metres still ongoing

- Istanbul Municipality: 5,000 metres of subway   

 application still ongoing

- Istanbul Municipality: 5,000 metres of ferry-station   

 application still ongoing

- Istanbul Municipality: 500-metre application in   

 Bagdat Street finished

- Casablanca Airport, Morocco: 2,500 metres still   

 ongoing

- Several hospital applications have been finished

- Istanbul Traffic Education Park: 1,000 metres, still   

 ongoing
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Polser A.Ş. Yeni Yatırımlarla 
Türkiye’nin En Büyük 
Düz Levha Üreticisi Oluyor
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Polser Inc. Becomes The Biggest Flat 
Panel Producer Of Turkey Thanks To Its New 
Investments. 

Polser Inc. which has been an important 
producer in the composite sector of our 
country since 1986 and continues its growth 
steadily has declared 2013 as a pivotal year  
to enter the new sector that it aims and to 
realize the related investments. 

The entire know how of the company 
which has been gained through years has 
been transferred to the high technology 

flat panel production line that will be 

commissioned by Polser in the first half of 

the year. The said production line which will 

produce large and thick flat panels will be 

operated with hot system continuous casting 

method. 

2013 investment plan of Polser is not 

limited to flat panel production only. The 

company will also initiate its investment on 

composite panel production with continuous 

lamination technique. 

Poliya, Üretim Noktalarına Rusya ile 
Bir Yenisini Ekliyor

Poliya firması üretim noktalarına Rusya ile bir 
yenisini eklediğine dair 11 Mart tarihinde bir basın 
açıklaması yapmıştır. Basın açıklaması aşağıdadır: 

Poliya, polyester ve vinilester reçineleri yanında, 
yüksek performans jelkot üretimini Rusya’da 
gerçekleştirerek, CIS ülkeleri kompozit üreticileri ile 
buluşuyor.

İstanbul, 11 Mart 2013’te yapılan açıklamada, Poliya 
stratejik büyüme planları çerçevesinde Rusya’da 
üretim yapmaya başlayacağını duyurdu. Yeni atılımla, 
Mayıs 2013’ten itibaren Rusya’da Poliya markalı 
ürünler üretilecek.

Konuyu değerlendiren Poliya CEO’su Bülent 
Öztuna: “Poliya açısından stratejik öneme sahip olan 
bu bölgede üretime başlamakla, öncelikle Rusya 
olmak üzere, tüm CIS ülkelerinde (Rusya, Ukrayna, 
Kazakistan, Belarus, Azerbaycan, Özbekistan, 
Türkmenistan, Gürcistan, Ermenistan, Tacikistan, 
Kırgızistan ve Moldovya) yer alan müşterilerimizin ve 
kompozit üreticilerinin, polyester reçine ve renkli jelkot 
ihtiyaçlarını lojistik açıdan etkin, daha hızlı ve daha 
düşük maliyetle karşılamayı amaçlıyoruz” şeklinde 
görüşlerini dile getirdi.

Bu duyuru, Şişecam’a bağlı cam elyaf reçine işinin 
2011’de Poliya bünyesine katılmasının ve 2012 yılında 
İtalya’da üretime başlamasının ardından, Poliya’nın 
sürdürülebilir büyümesini sergileyen bir başka önemli 
dönüm noktası oldu.

Poliya Expands Its Production to 
Russia

Poliya will start production in Russia 
to offer polyester, vinyl ester and high 
performance gelcoats to composite 
manufacturers in Russia and CIS 
countries.

Istanbul, March 11 2013-Today, 
according to strategic expansion 
plans, Poliya announced it is starting 
production in Russia. Set to begin in 
May 2013, Poliya branded products will 
be manufactured in Russia in addition to 
their factories in Turkey and Italy.

Commenting on today’s news, Buelent 
Oeztuna, CEO of Poliya, stated “This is 
an important step for Poliya. Our newest 
location in Russia means this production 

plant will be much closer to a large 
number of up and coming and existing 
composites manufacturers in the region 
including Russia, Ukraine, Kazakhstan, 
Belarus, Azerbaijan, Uzbekistan, 
Turkmenistan, Georgia, Armenia, 
Tajikistan, Kyrgyzstan and Moldova. This 
expansion will allow Poliya to not only 
provide the customized polyester and 
vinyl ester resins we are best known for 
but also allow improved logistics, faster 
response times and lower costs over all.”

This announcement marks another 
key milestone in Poliya’s sustainable 
growth following the acquisition of 
Cam Elyaf Resins in 2011 as well as 
expanded manufacturing operations in 
Italy in 2012.

1986 yılından beri ülkemiz kompozit sektöründe önemli bir üretici 
konumunda olan ve istikrarlı bir şekilde büyümesine devam eden Polser 
A.Ş., 2013 yılını hedeflediği yeni sektörlere girmek ve bu konulardaki 
önemli yatırımlarını hayata geçirmek için sıçrama yılı ilan etti. 

Senenin ilk yarısında Polser’in devreye alacağı yüksek teknoloji ürünü 
düz levha hattında şirketin yıllar boyunca sahip olduğu tüm bilgi birikimi 
ve know-how aktarılmış durumda. Yüksek kalitede gerek geniş gerekse 
de kalın düz levha üretimi yapacak üretim hattı sıcak sistem sürekli 
kalıplama yöntemi ile çalışıyor olacak. 

55’den fazla ülkeye ihracat yapan Polser A.Ş. şimdiye kadar yurtdışı 
pazarlarda ve yurtiçi pazarda prestijli bir CTP oluklu levha üreticisi olarak 
bilinmekte iken bu yeni yatırımı ile hem pazardaki konumunu pekiştirmiş 
olacak, hem de müşterilerinin taleplerini daha geniş bir ölçekte karşılamış 
olacak. Üretilen düz levhalar başta frigofrik araç gövdeleri ve karavan 
kasaları olmak üzere yapı sektöründe de kullanılacak. 

Polser’in 2013 yılı yatırım programı sadece düz levha üretimi 
konusu ile sınırlı değil. Şirket aynı zamanda sürekli laminasyon tekniği 
ile kompozit panel üretimi konusundaki yatırımını da hayata geçiriyor. 
CTP levhaların üstün özelliklerini XPS, EPS ve taş yünü gibi yalıtım 
malzemeleri ile birleştirecek olan paneller hijyenik olmaları, yüksek 
mukavemet değerleri, isteğe göre geniş bir ebat yelpazesinde üretilecek 
olmaları sayesinde pazarda mevcut olan klasik panellere karşı avantajlı 
seçenekler oluşturacak. 

Bunun yanında yine 2013 yılında, Polser A.Ş. ülkemizde ilk defa olarak 
polikarbonat oluklu levha üretim tesisini de devreye almayı planlıyor. 
Özellikle şirketin yurtdışındaki müşterilerinin talepleri doğrultusunda 
hayata geçirilen yatırım ile Polser A.Ş. CTP oluklu levha sektöründe her 
iki tip ürüne de ihtiyaç duyan müşterilerinin tek tedarikçi ile çalışmasına 
olanak sağlayacak.

Polser A.Ş. sektöründe dünya şirketi olma vizyonu ile hedefleri 
doğrultusunda çalışmaya devam ediyor. 
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Müşteri odaklı çözüm ortaklığı ve inovasyon stratejisi ile 
büyüme hedefini her geçen yıl  artıran Poliya, 2012 yılında 
da reçine, jelkot, pigment ve kalıp ayırıcı ürünlerinde yap-
tığı yeniliklerle ürün portföyünü zenginleştirmiştir. 

Poliya Polyester Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 1983 yılında 
kurulan, kompozit ve polimer ürünler geliştirme ve üreti-
minde uzmanlaşmış, Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi 
(CEFIC), Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) ve 
Kompozit Sanayicileri Derneği üyesi bir Türk şirketidir. 
Türk kompozit sektörünün, en geniş ürün yelpazesine sa-
hip tedarikçisidir. Poliya’nın merkez ofisi İstanbul’da, Avru-
pa ofisi Almanya‘da yer almaktadır.

Bu yıl, kuruluşunun 30. yılını kutlayacak olan Poliya, 
Türkiye üretim tesisi Çerkezköy ve Avrupa üretim tesisi 
Novaresine ile dünya çapında 25 ülkede operasyonla-
rını sürdürmektedir. Poliya, Avrupa’nın en hızlı büyüyen 
kompozit reçine üreticisi olmasının yanında, adını en çok 
Polijel-Yüksek performans jelkot serisi ile duyurmuştur. 
Bunun yanı sıra doymamış polyester reçineleri, vinilester 

reçineleri, renklendirici 
pigment pastalar, masif 
yüzey tanecikleri, yapış-
tırıcı pastalar, yapıştırıcı 
sistemleri ve kalıp ayırıcı 
vakslar geliştirmekte ve 
üretmektedir.

Şirketin büyüme fak-
törleri arasında yer alan, 

müşteri odaklı çözüm ortaklığı ve sürdürülebilir inovasyon 
stratejisi temel alınarak, 2012 yılı atılımlarına bakıldığın-
da, başarılı bir dönem geçirdiği görülmektedir. Bu dönem 
için, toplam cirosunda %62 oranında artış ve tüm operas-
yonlarında %38 miktarsal artış sergileyerek hem dünya, 
hem de Türkiye kompozit seviyelerinin üzerinde bir per-
formans ortaya koymuştur. Özellikle Cam elyaf Resins™ 
markalı operasyonlarının katkısıyla, bunun sürdürülebilir 
büyüme çizgisinde kalmasını da hedeflemektedir. Poliya, 
sürdürülebilir büyüme hedefinin ikinci ayağı olan İtalya 
üretim operasyonu ile Nisan 2012 itibariyle kapasitesini 
%25 oranında artırmıştır. Böylece, Avrupa‘ya sevkiyat hı-
zını artırma yönünde önemli bir adım daha atmıştır.

Poliya, 2012 yılında teknolojik altyapı yatırımlarına yö-
nelik   sıvı maleik kullanımı, katı yükleme hattı otomasyonu 
ve 50 MT kapasiteli yeni reaktör yatırımını gerçekleştirmiş-

tir. Bu yatırımlarla, üretim hızı ve kapasitesini önemli ölçü-
de arttırmıştır. Ürün kalitesinden taviz vermeyen, güvenli 
ambalaj sistemini de yine 2012 yılında devreye almıştır.

Tüm bu atılımların sonucu olarak Poliya, 2012 yılı üçün-
cü çeyreği, bir önceki yıl aynı döneme göre, yurtiçinde 
%70, yurtdışında %65 miktarsal artışlar sağlamış ve 2012 
bütçe hedefini geçerek, 2012 yılını başarı 
ile tamamlamıştır. 

Poliya 2013 yılında sürdürülebilir per-
formans artışı sağlama amacına uygun 
olarak, dünyada ve Türkiye’de proje yatı-
rımlarına devam etmeyi planlamaktadır. 
Kullanıcılara, istenilen ölçekte ve kısa 
sürede renkli jelkot tedarik edebilmek için 
jelkot renklendirme sistemini 2013 yılı 
başında devreye almayı hedeflemekte-
dir. Böylelikle, tüm Avrupa, Asya, Rusya 
ve Türkiye’de jelkotlarımızın pazar payını 
önemli ölçüde artırmış olacaktır.

Ar-Ge yatırımlarına ayırdığı kaynak ve zaman ile üretici-
lere sunduğu standart ve özelleştirilmiş ürün sayısı sürekli 
artış göstermektedir. Bariyerkot ürün çeşitliliğini artırarak, 
mükemmel yüzey kalitesinin sağlanmasına yönelik, farklı 
çözümler yaratmaya devam etmektedir. Bariyerkot esnek 
vinilester yapısının yanı sıra yüksek ozmos ve kabarma 
direnci ile tekne, yüzme havuzu, kaydırak üretiminde ve 
otomotiv sektöründe yüksek yüzey kalitesi sağlamak üze-
re formüle edilmiştir.

Son geliştirme çalışmaları ile renkli jelkotlarda büyük 
ölçüde performans artışı sağlanmıştır.

Kalıp ayırıcı ürün serisinin yeni geliştirilen ürünü, çok 
yüksek ve çok düşük sıcaklıklarda uygulama kolaylığının 
yanı sıra bir uygulama ile çok 
daha fazla ürün alabilme ola-
nağı sağlamaktadır. 

SMC-BMC uygulamalarına 
yönelik olarak yüksek yüzey 
kalitesi sağlayan reçine siste-
mi, otomotiv parçalarının  üre-
tilmesinde performans artırıcı 
bir sistem olarak geliştirilmiştir. 

Hızla gelişen yenilenebilir 
enerji projelerinin kompozit 

Poliya’da Inovatif Adımlar ve 
Türkiye Kompozit Sektöründeki Değişim
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parçalarına ilişkin özel reçine geliştirme çalışmaları da 
hızla devam etmektedir.

Poliya’nın çevreye olan duyarlılığı, geliştirdiği projeler-
de de temel oluşturmaktadır. Kullanılan ham maddeden 
ambalaja kadar, çevre bilinci ile hareket edilmektedir. Çev-
reyle dost, kurşun ve ağır metal içermeyen ekoloji dostu 
pigment serisinin tüm çalışmaları tamamlanmıştır. Karbon 
ayak izini azaltmak üzere alternatif ham madde çalışma-
larının yanı sıra geri dönüşüm sistemleri kullanımına yö-
nelik Ar-Ge projelerinde de önemli adımlar kaydedilmiş-
tir. Poliya, atık ambalaj sarfiyatını düşürmek üzere 2012 
yılında kullanımına başladığı “inliner”ın yanı sıra 2013’de 
yeni ambalaj seçenekleri sunabilmek için altyapı hazırlığı 
içerisindedir. 

Innovative Steps At Poliya and The Change in Composite 

Sector in Turkey

Poliya the 30th anniversary of which we will celebrate 

this year continues its operations in 25 countries across 

the world with its Turkish production facility in Çerkezköy 

and European production facility in Novaresine. Poliya 

has made itself well known mostly for its Polygel High 

Performance gel coat series besides its being the most 

rapidly growing composite resin producer in Europe. 

Furthermore, it develops and produces unsaturated 

polyester resins, vinyl-ester resins, colorist pigment pastes, 

solid surface particles, adhesive pastes, adhesive systems 

and mould separating waxes.

We demonstrated a performance which was above the 

world and Turkey composite figures in this period with an 

increase of 62% in our total turnover and an increase of 

38% in all of our operations. We increased our capacity 

by 25% as of April 2012 thanks to the Italy production 

operation which is the second leg of our sustainable 

growth goal. Therefore, we have taken another important 

step on our way to increase the speed of our supplies to 

Europe.

As for the technological infrastructure investments, 

we realized investments for liquid maleic utilization, 

automation of solid loading line and a new reactor with 

a capacity of 50MT in the year 2012. We increased the 

speed and capacity of our production significantly with 

these investments. We commissioned our safe packaging 

system which does not compromise our product quality 

again in 2012.

As a result of all these developments, we achieved an 

increase by 70% domestically and 65% internationally in 

the third quarter of 2012 when compared with the same 

period of the previous year and we outperformed our 

budget target for 2012 resulting in a complete success for 

the year 2012.
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Diler Holding Atlas Energy İskenderun Thermal Power 

Plant Cooling System

With its contractor Atlas Energy, Diler Holding is 

building İskenderun Thermal Power Plant which is 

Turkey’s biggest themal power plant in Sarıseki district. 

Plant is expected to be completed in 3 years and cost 

1.2 billion USD, in the cooling water system of the 

project Superlit GRP pipes and fittings are qualified for 

installation. 

Pipes and fittings are designed according to particular 

project requirements diameter range is between 2400 

mm and 4000 mm. Total need of 4.000 mtr of pipes 

having different pressure classes between 4 and 10 bars 

are delivered to jobsite and installation is under way with 

the supervision of Superlit Site Support Team.

Plant has an installed capacity of 2x600 MW and runs 

on imported coal by benefiting pulverized coal boiler 

technology .

Diler Holding bünyesinde yer alan Atlas Enerji 
tarafından İskenderun Organize Sanayi Bölgesinde yapımı 
sürdürülen ve Türkiye’nin en büyük termik santrallerinden 
biri olma özelliğini taşıyan “Iskenderun Termik Santral 
Projesi”nin soğutma suyu hattında Superlit CTP boru ve 
ek parçaları tercih edildi.

Termik santral projesi, 2x600 MW kurulu gücünde ithal 
kömüre dayalı pülverize kazan teknolojisi ile planlanan 
termik santraldir ve soğutma suyu hattı Superlit CTP boru 
ve ek parçaları ile yapılacaktır. 

Yaklaşık 1,2 milyar dolara mal olacak olan ve 3 yılda 
tamamlanması planlanan tesiste DN 4000-DN 3400-DN 
3200-DN 2400 mm çaplarında SN 5000, PN 4 ve 10 atü, 
4.000  mt. CTP boru ve bu tesis için özel olarak tasarlanan 
CTP özel parçaların imalatı ve sevkiyatı Superlit Boru 
Sanayi A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiş olup, Avrupa’nın 
en büyük CTP DN 3200-2400 PN10 Bifurcation (pantolon) 
parçası bu proje için Superlit tarafından üretilmiştir. 
Superlit şantiye destek ekibinin  gözetiminde montaj işlemi 
halen devam etmektedir. 

2012 yılında başlatılan en önemli enerji yatırımı olan 
Atlas Enerji-İskenderun Termik Santrali’nde sağlanan 
yüksek müşteri memnuniyeti, Superlit’in bu alandaki 
yetkinliğini ortaya koymaktadır. CTP boru sektörünün lider 
kuruluşlarından biri olan Superlit, 50 yılı aşkın tecrübesi, 
yüksek yetkinliğe sahip teknik ekibi sayesinde 2013 
yılında da yurtiçi ve yurtdışı enerji santrali yatırımlarında 
seçkin konumunu korumayı hedeflemektedir.

Türkiye’nin En Büyük 
Termik Santrallerinden 
Birinde Superlit 
CTP Boru ve Bağlantı 
Parçaları Kullanılıyor.
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2011 yılında aylık 600 ton polyester reçine kapasitesiyle 
üretime başlayan Turkuaz Polyester, 2013 yılı Ocak ayında 
devreye soktuğu yeni reaktörü ile kapasitesini aylık 1.250 
tona taşıdı.

Tek şarjda 25 ton üretim yapmanın, özellikle tanker 
bazında reçine tedarik eden firmalara hizmet açısından 
kendilerini çok rahatlattığını belirten firma genel müdürü 
Eralp Erdem sözlerini şöyle sürdürdü: “CTP levha sektörü 
de polyester reçineyi tanker bazında almayı tercih ediyor, 
yeni yatırımımız sayesinde bu sektöre de rahatlıkla hizmet 
verebileceğiz ”.

Üretim kadrosunu %20 oranında artırırken, üretim kapa-
sitesini %100 oranında artıran Turkuaz Polyester bu ham-
lesi ile sektörde daha da rekabetçi olmayı hedefliyor. 

Rekabetin piyasaya dinamizm getirdiğini belirten Eralp 
Erdem “Amacımız kendimiz olduğumuz kadar bayilerimizi 
de pazarda rekabetçi tutabilmek. Rekabet aynı zamanda 
yaratıcılığı ve yenilik yapma zorunluluğunu da beraberinde 
getiriyor. Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız ISO/
NPG esaslı akrilik modifiyeli yeni yüksek performans jel-
kotumuz TP-1000’i Mart ayı itibariyle piyasaya sunuyoruz.” 
şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Turkuaz Polyester’in genç ve dinamik bir firma olduğunu 
belirten Eralp Erdem, temel amaçlarının tonaj anlamında 
Türkiye’de reçine üretimi yapan ilk 3 firmadan biri olmak, 
müşteriye hizmet anlamında ise en ufak tonajda dahi 

müşterisinin spesifik 
taleplerini yerine ge-
tirebilmek olduğunu 
sözlerine ekledi.

“Her müşterinin 
kendi işletme ve 
çalışma koşullarına 
göre çeşitli modifi-
kasyon talepleri olu-
yor. Eğer bu taleple-
re duyarsız kalmaz 
ve müşteriye özel 
üretim yapabilirse-
niz, müşterinin tercih 
sebebi haline geli-
yorsunuz. Biz bu noktada, bunu başardığımıza inanıyoruz. 
Müşterinin kalbine giden yol kaliteli ürün ve uygun fiyattan 
geçer” açıklamasını yapan Turkuaz Polyester Pazarlama 
Müdürü İbrahim Ünlüsoy sözlerini şöyle sürdürdü: “Başarı-
mızın en büyük sırrı, bize inanan ve güvenen bayilerimizin 
ve müşterilerimizin olması. Henüz 2 yıllık bir firma olmamı-
za rağmen Türkiye’nin en belirgin noktalarında ve Erbil’de 
kuvvetli bayilerimizin olması gücümüze güç katıyor.”

2012’deki hedeflerinin yılın ilk altı ayında gerçekleşmesi 
üzerine ilave reaktör yatırımı kararını aldıklarını belirten İb-
rahim Ünlüsoy, bu kararlarının ne kadar yerinde olduğunu 
2013 yılının ilk çeyreğinde gördüklerini belirtti.

Turkuaz Polyester’den İlave Reaktör Yatırımı
Bir Şarjda 25 Ton, Günde 50 Ton

Additional Reactor Investment From Turkuaz 
Polyester

25 Tonnes in One Loading, 50 Tonnes 
Per Day

Turkuaz Polyester begins production with 
600 tonnes/month capacity in 2011. However, 
with the additional reactor investment, Turkuaz 
Polyester increases its production capacity to 
1250 tonnes/month in 2013. 25 tonnes in one 
reactor loading provides more facility to Turkuaz 

Polyester’s customers, especially who supply 
unsaturated polyester resin (UPR) in tanker 
terms such as FRP sheet producers etc. Turkuaz 
Polyester’s aim is being more competitive with 
100% increase in production capacity and 20% 
increase in production technical staff.

Turkuaz Polyester has one more innovation for 
their customers: TP1000 ISO/NPG based, Acrylic 
Modified, High Performance Gelcoat. TP1000 is 
very special for Turkuaz Polyester because they 

were working on it about for 6 months and in the 

end they put TP1000 High Performance Gelcoat 

on the market.

Turkuaz Polyester’s main purpose is 

producing high-quality products and having 

the best price for their customers. According 

to Turkuaz Polyester, their success depends on 

their innovative experimental studies and having 

reliable distributors and customers.
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Maskim Bought Berta Acrylic Industry and Trade Ltd.

The press statement which was made by our member Maskim 

Composite Products Industry and Trade Ltd. on the occasion of its buying 

Berta Acrylic Industry and Trade Company is as follows: “The leading 

distributor of composite industry Maskim Composite Products Industry 

and Trade Ltd. bought Berta Acrylic Industry and Trade Company which 

produce cast acrylic sheet by casting method. 

Maskim Composite continues its entire production program with its 

“Sanitary Cast Acrylic Sheet” production which is needed by acrylic 

bathtub producers taking the lead with its own experienced staff of 

engineers in addition to the production staff in the 2.500 m2 production 

facilities of Berta Acrylic which is established on a total open area of 

11.600 m2. 

Maskim, Döküm Yöntemi ile 
Saf Akrilik Levha Üretimi Yapan 
Berta Akrilik’i Satın Aldı

Maskim Kompozit Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 
Berta Akrilik San. ve Tic. Şti.’yi satın alması ile ilgili 
olarak yapmış olduğu basın açıklaması aşağıdadır:

“Kompozit sanayinin öncü distribütörü Maskim 
Kompozit Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti., döküm 
yöntemi ile saf akrilik levha (cast acrylic sheet) 
üretimi yapan Berta Akrilik San. ve Tic. Ltd. Şti.’ni 
satın aldı.

Aralık ayı içinde gerçekleşen satınalma işlemi 
ile Maskim Kompozit, Berta Akrilik Sanayi’nin 
tüm gayrimenkullerinin, üretim tesisinin ve üretim 
haklarının yeni sahibi oldu.

Gebze Pelitli Köyü Sanayi Bölgesi’nde faaliyet 
gösteren Berta Akrilik, 1999 yılından beri döküm 
yöntemi ile 1 mm’den 8 mm’ye kadar her renk 
Sanitari Akrilik Levhası ve 1 mm’den 30 mm’ye 
kadar her renk Reklam Akrilik Levhası (plexiglas) 
üretimi yapmakta ayrıca hazır mutfak üreticileri 
ve/veya dekorasyon tasarımcıları için ham MDF 
levhalar üzerine 1 mm’lik her renk “cast acrylic 
levha” vb. levhaları presleyebilmektedir.

Maskim Kompozit, Berta Akrilik’in 11.600 m2’lik 

açık alan üzerine kurulu 2.500 m2’lik modern üretim 
tesislerinde mevcut üretim kadrosuna kattığı kendi 
deneyimli mühendis kadrosu ile; başta akrilik küvet 
üreticilerinin ihtiyacı “Sanitary Cast Acrylic Sheet-
Sanitari Döküm Akrilik Levhası” üretimi olmak üzere 
tüm üretim programını kesintisiz sürdürmektedir. 
(Yeni web sitesi hazırlıkları devam etmekte olup, 
hazır oluncaya kadar eski şirketin web sayfası 
www.bertaacrylic.com web sayfası hizmete devam 
edecektir.)

Maskim Kompozit, kendisini var eden kompozit 
sektöründeki lider ve öncü distribütörlük misyonuna 
daha büyük bir heyecan ve sorumlulukla devam 
edecek, Berta Akrilik Sanayi’ndeki üretim faaliyetini 
kardeş şirketi Doruk Kompozit End. Ürünler San. ve 
Tic. Ltd. Şti. eliyle sürdürecektir.

Doruk Kompozit, kurucusu ve rol modeli Maskim 
Kompozit’in “sektörden kazandığını, sektörün 
hizmetine sunma” prensibinden ayrılmadan akrilik 
levha üretimini sektörün ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirmeye, çeşitlendirmeye ve bu konudaki 
gelişmeleri ve kazanımları sektörle paylaşmaya 
devam edecektir.”



Yücel Grubu son dönemde yapmakta olduğu çalışmalarının karşılığı olarak pek çok 
ödüle layık görüldü. Özellikle çevre ve çevreciliğin gittikçe artan önemine istinaden aldıkları 
“çevre ödülü” kompozit sektörü adına bir ilk  olmasının yanı sıra Türkiye’de yalnızca lider 
olan sayılı firmanın layık görüldüğü bir ödül olma özelliğine sahip olduğundan firma için 
gurur kaynağı olmuştur.

Alınan ödüller: 

Fibrosan A.Ş.

- Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından sayılı firmaya layık  
 görülen çevreci tesis ödülü, 

-  2011 yılı itibariyle kompozit ve diğer mineral ürünler sanayi meslek  
 grubunda, en yüksek ihracat  gerçekleştiren firma birincilik ödülü,

- Yarattığı marka ile yurtdışı üstün satış performansı ödülü,

- 2011 yılı itibariyle kompozit ve diğer mineral ürünler sanayi meslek  
 grubunda en fazla istihdam sağlayan firma ikincilik ödülü,

- 2011 yılı itibariyla kompozit ve diğer mineral ürünler sanayi  
 meslek grubunda en yüksek üretim gerçekleştiren firma ikincilik  
 ödülü,

Fiberplast A.Ş.

-  2011 yılı itibariyle kompozit ve diğer mineral ürünler sanayi  
 meslek grubunda en yüksek ihracat  gerçekleştiren firma   
 üçüncülük ödülü
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Spinteks has signed a 

distributorship agreement with 

P-D Interglas Technologies 

GmbH

Spinteks Textile Construction 

Inc. has signed a 

distributorship agreement with 

one of the leading companies 

of Germany P-D INTERGLAS 

TECHNOLOGIES GmbH that 

covers Turkey and Middle 

East on the sales of Flamline® 

and Atex Screen®  industrial 

fabrics which are patented 

products produced by the 

German company and are 

non-flammable in A2 norm, 

smoke free in s1 norm and 

non-dripping in d0 norm and 

which are used in acoustic 

applications and therefore 

added a new product to its 

service range.

Flamline®  is a 100% non-

flammable substance which 

completely separates the 

term “Non-flammable” from 

the applications such as “late 

ignition” and “flame inhibition”. 

With its ten different fabric 

types and paintable quality, 

Flamline® is considered to 

be making up for the “non-

flammable” deficiency in 

various applications by being 

integrated with the textile 

infrastructure of the Spinteks 

Company.

Yücel Group has been granted with many 
awards

Yücel Group has been granted with many awards in 
return for its recent activities. Particularly the environment 
award which is granted only to a limited number of 
companies who are leaders and pioneers in Turkey 
based on the continuously increasing importance of 
environmental issues and environmentalism has become 
the first award granted to a company in composite sector, 
therefore it is especially an ornament for the sector.

Fibrosan A.Ş.
- Environmentally friendly facility award which is 

granted only a limited number of companies by healthy 
cities association of Turkey,

- Awards granted to Yücel Group companies by 
aegean region chamber of industry;

- First prize for “The Company Which Has The Highest 
Volume of Export” in composite and other mineral 
products industry group as of 2011,

- Superior foreign sales performance award thanks to 
the brand it has created;

- Second prize for “The Company Which Has The 
Highest Number of Employees” in composite and other 
mineral products industry group as of 2011,

- Second prize for “The Company Which Has The 
Highest Volume of Production” in composite and other 
mineral products industry group as of 2011.

Fiberplast A.Ş.
Third prize for “The Company Which Has The Highest 

Volume of Export” in composite and other mineral 
products industry group as of 2011.

Spinteks, P-D Interglas 
Technologies GmbH ile 
Türkiye ve Ortadoğu 
Distribütörlük Antlaşması 
İmzaladı

Spinteks Tekstil İnşaat A.Ş, Almanya’nın önde 
gelen firmalarından P-D Interglas Technologies 
GmbH firması ile Türkiye ve Ortadoğu’yu kapsayan 
distribütörlük anlaşması imzalayarak firmanın patentli 
olarak ürettiği A2 normunda yanmaz, s1 normunda 
duman çıkartmaz ve d0 normunda damlamaz ayrıca 
akustik uygulamalarda kullanılan Flamline® ve Atex 
Screen® endüstriyel kumaşlarının satışı ile hizmet 
alanına yeni bir ürün eklemiştir.

“Yanmazlık” kavramını “geç tutuşurluk” ve “alev 
yürütmezlik” gibi uygulamalardan tamamen ayıran 
Flamline® %100 yanmaz özelliğe sahiptir. On ayrı 
kumaş tipi ve boyanabilir özelliği ile Flamline® çeşitli 
uygulamalardaki “yanmazlık’’ konusunda eksikliği 
Spinteks firmasının tekstil altyapısı ile birleştirip 
tamamlayacaktır.

Başlıca kullanım alanları
•	Fabrikalarda	yangın	perdeleri
•	Döşeme	ve	mobilyalarda	süngeri	koruyan	alev						

 bariyerleri  
•	Tavan	ve	iç	dekorasyonlar
•	Akustik	paneller
•	Okullar
•	Hastaneler
•	Sinemalar
•	Oteller
•	Alışveriş	merkezleri
•	Ulaşım	araçları
•	Yanmaz	elbiseler
•	Baskı	yapılma	özelliği	ile	kişisel	tasarımlar

Özel kaplaması ile Atex Screen® dış cephelerde ve 
stor perde uygulamalarında UV ışınlarına, yağmura ve 
mekanik sürtünmeye karşı son derece dayanıklıdır.

Yücel Grubu Ödüle Doymuyor...

Zürih Havaalanı

Almanya Parlamentosu

Saarbrücken Kongre Merkezi

Akustik Büro Uygulamaları
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Boğaziçi Üniversitesi’nde 
Kompozit Malzemeler ve Uygulamaları

 İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle 
Boğaziçi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nuri Ersoy’un 
yürütücülüğünde “Plastik ve kompozit üretiminde 
enerji verimliliği yüksek ve geri dönüşüme olanak 
tanıyan üretim teknolojileri” başlıklı proje geçtiğimiz 
aylarda başladı. Projede, Makine Mühendisliği 
Bölümü’nden Prof. Dr. Günay Anlaş, Prof. Dr. Fazıl 
Önder Sönmez ve Kimya Bölümü’nden Prof. Dr. 
Selim Küsefoğlu da yer alıyor. Proje kapsamında 
kompozit malzemeler ve güçlendirilmiş plastiklerin 
enerji verimliliği yüksek ve çevreye duyarlı yenilikçi 
imalat teknolojileri ile üretilmesi konusunda birbiri 
içine geçmiş üç fonksiyonu -eğitim, araştırma ve 
endüstriyel hizmet- yerine getirecek bir araştırma 
ve uygulama merkezi kurulması hedeflenmektedir. 
Bu çerçevede kompozit ve güçlendirilmiş plastik 
üretimi ile ilgili belli pilot üretim teknolojilerinin 
kurulması, endüstriye yönelik eğitim hizmetleri 
verilmesi, otomotiv ve beyaz eşya sektörüne 
yönelik olarak kompozit ve güçlendirilmiş plastik 
formülasyonlarının geliştirilmesi, nanokompozitler 
ile ilgili akademik araştırmalara katkı sunulması 
hedeflenmektedir. 

Projenin yeni yaklaşımlar getirmek için yola 
çıktığı üç temel kavram yüksek katma değerli 
üretim, enerji verimliliği ve geri dönüşümdür. Bu 
süreçte geri dönüştürülebilirlikleri göz önünde 
bulundurularak mamul ve yarı mamul formlarda 
yüksek katma değerli kompozit malzemeler 
üretmek için pilot üretim sistemleri kurmak, bu 
üretim sistemlerinde enerji verimliliğini maksimize 
etmek, geliştirilen teknikleri ve teknolojileri eğitim 
ve ortak projeler yoluyla sektördeki kuruluşlara 
aktarmak amaçlanmaktadır. Projeye Arçelik A.Ş. 
ve Kompozit Sanayicileri Derneği iştirakçi olarak 
katılmakta, sektörün önde gelen kuruluşları ile 
yapılan görüşmeler ve ortak projeler yoluyla geniş 
bir bilgi paylaşım ağı kurulmaya çalışılmaktadır. 

Bilindiği gibi kompozit malzemeler ve güçlendiril-
miş plastikler günümüzde uzay ve havacılık, gemi 
inşaat, spor gereçleri ve otomotiv sektörlerinde yay-
gın olarak kullanılan malzemelerdir. Bu tür malze-
melerin en önemli özelliği birim ağırlık başına yük-
sek mukavemete sahip olmalarıdır.

Havacılık alanında kullanılan yüksek performansa 
sahip kompozit malzemeler sürekli elyafla takviye 
edilmiş polimerik tabanlı malzemeler olup genellikle 

prepreg denilen yarı mamul bir formda temin 
edilmekte ve tabakalar çeşitli yönlerde serilip yüksek 
sıcaklık ve basınç altında birleştirilmektedir. Yüksek 
katma değerli bu üretim teknolojisi ülkemizde 
yaygın olarak kullanılan bir teknoloji değildir, belli 
bir karmaşıklığı içermekte ve üretim teknolojisine 
ilişkin belli bir know-how gerektirmektedir. Merkezde 
kurulacak otoklav sistemi ile 400oC sıcaklığa kadar 
termoplastik ve termoset kompozit laminasyonu 
yapılabilecektir.

Rüzgâr enerjisi sektöründe ve denizcilik 
sektöründe kullanılan kompozit malzemeler ise 
genellikle vakum infüzyon denilen görece basit 
bir üretim teknolojisi ile üretilmekte, daha sonra 
polimerik reçine oda sıcaklığında kürlenmeye 
bırakılmaktadır. Ancak bu üretim teknolojisi ile 
üretilen parçalarda gözenek ve ıslanmama, 
reçinenin tam kürlenmemesi gibi üretim kusurları 
ile karşılaşılabilmektedir. Bu nedenle bu sektörde 
de yüksek sıcaklıkta kürlenen reçine kullanımı 
yaygınlaşmaktadır. Oda sıcaklığında kürlenme 
yapılsa bile sonrasında daha yüksek mekanik 
özellikler ve çevresel dayanım elde etmek için bir 
post-kürleme işlemi uygulanması da yaygın bir 
yöntemdir. Bu durum kompozit parça imalatında 
enerji kullanımını arttırmaktadır. Son zamanlarda 
kompozit parça üretiminde ısı kaynağı olarak 
kullanılmaya başlanan mikrodalga ve indüksiyon 
ile ısıtma, merkezde üzerinde araştırma yapılacak 
konuların başında gelmektedir.

Geri dönüşümün önemli bir kriter olduğu 
otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde ise genellikle 
mineral dolgulu ya da kırpık elyaf ile güçlendirilmiş 
termoplastik tabanlı kompozit malzemeler 
kullanılmaktadır. Ancak son zamanlarda sürekli 
elyaf takviyeli termoplastik esaslı kompozitler 
de özellikle darbe emici elemanlar ve panellerin 
imalatında kullanılmaya başlanmıştır. Bu parçaların 
kitle üretiminin gerektirdiği hız ve kararlılıkta 
üretimi de önümüzdeki yıllarda merkezde üzerinde 
çalışılacak güncel araştırma konularından birisidir.

Bu durum tespitleri ve problem tanımlamaları, 
projenin genel hedefinin hem havacılık, gemi inşa 
ve rüzgâr enerjisi sektörlerinde kullanılan sürekli 
elyaf ile takviye edilmiş kompozit malzemeler, hem 
de otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde kullanılan 
ileri mühendislik plastiklerinin ve termoplastik esaslı
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Model rüzgâr türbini kanadı üretimi

İndüksiyon ile kürleme işlemi

Kompozit malzemelerin mekanik testleri

kompozitlerin enerji verimliliği ve geri dönüşüm 
kavramları çerçevesinde üretimi ile ilgili bilgi tabanını 
geliştirmek olarak belirlenmesini sağlamıştır.

Proje kapsamında yapılan çalışmalarda kompozit 
imalatında enerji verimliliğini yükselten mikrodalga 
ve indüksiyon ile ısıtma yöntemlerini geliştirmek için 
araştırmalar yapılmaktadır. Bu sistemler kurulacak 
otoklav ve kompozit laminasyon presine entegre 
edilerek, kompozit kürleme işleminin saatler 
mertebesinden dakikalar mertebesine indirilmesinin 
yolları aranmaktadır. Bu sayede hem üretim 
sırasında enerji verimliliğinin artması hem de üretim 
sürelerinin kısalması hedeflenecektir. 

Projenin temel hedeflerinden birisi de kompozit 
sektöründe çalışan mühendislerin bilgi birikimini 
arttırmak için modüler bir mesleki eğitim programı 
tasarlamaktır. Bu eğitim programında kompozit 
malzeme imalatında kullanılan termoplastik ve 
termoset reçinelerin ve elyafların özellikleri, elyaf 
yüzey işlemleri, kompozit malzemelerin imalat 
yöntemleri, imalatta karşılaşılan sorunlar, imalat 
simülasyonları, kompozit malzemelerin mekanik 
özellikleri ve test yöntemleri, bilgisayar destekli 
kompozit parça tasarımı gibi eğitim paketleri olması 
düşünülmektedir. Eğitim programlarının içeriklerine 
sektör kuruluşlarının gereksinimleri doğrultusunda 
şekil verilecektir.

Proje kapsamında yapılan ve yapılması planlanan 
bütün Ar-Ge faaliyetlerinin yanı sıra yapılan altyapı 
çalışmaları gösteriyor ki, sürekli elyaf takviyeli 
kompozitler ve takviyeli plastikler konularında 
çalışan firmalar, araştırma ve eğitim kurumları ve 
meslek kuruluşları arasında bir iletişim ağı ve bilgi 
paylaşım sistemi kurulması, rekabet öncesi iş birliği 
kanallarının geliştirilmesi ülkemiz adına büyük 
önem arz etmektedir.  

İletişim için: Nuri.Ersoy@boun.edu.tr

Composite Material and its applications 
in Bosphorus University

The project titled “Production 
Technologies with high energy efficiency 
that allow recycling in plastic and 
composite production” and headed by 
Asst. Prof. Nuri Ersoy from Bosphorus 
University commenced recently with 
the support of Istanbul Development 
Agency. A research an application center 
which will execute three interconnected 
functions-training, research and industrial 
service-on the production of composite 
materials and reinforced plastics with 
innovative manufacturing technologies 
with high energy efficiency and 
environmental awareness is planned to 
be established within the framework of 
the project. In this context, installation 
of pilot production technologies related 
with the production of composite and 
reinforced plastic, provision of training for 
the industry, development of composite 
and reinforced plastic formulations for 
automotive and white goods sectors, 
making contribution to academic 
researches on nano-composites are 
planned.

The three basic concepts on which 
the project is based in order to produce 
new approaches are production with 
high added value, energy efficiency and 
recycling. In this process, it is aimed to 
establish pilot production systems in 
order to produce composite materials 
with high added value in finished product 
and intermediate product forms, to 

maximize the energy efficiency in these 
production systems, and to convey the 
developed techniques and technologies 
to the institutions in the sector through 
training and joint projects. Arçelik A.Ş. and 
Association of Composite Industrialists 
participate in the project, and a large 
information sharing network is tried to 
be established through discussions held 
with leading institutions in the sector and 
joint projects. 

Thermoplast ic and thermoset 
composite lamination up to a temperature 
of 400oC will be able to be applied with the 
autoclave system which will be installed 
in the center. Heating with microwave 
and induction which has recently been 
started to be used as heat source in 
composite parts production is one of the 
main subjects on which a research will be 
conducted in the center.

Production of thermoplastic based 
composite parts continuously reinforced 
with fibers at a speed and stability that 
is required by mass production is one of 
the current subjects on which a research 
will be conducted in the center in the 
following years.

One of the fundamental goals of 
the project is designing a modular 
occupational training program in order to 
improve the knowledge of the engineers 
who work in composite sector. The 
content of the training programs will be 
determined in line with the needs of the 
institutions in the sector. 
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Polin’in
“King 
Cobra”sı
Avrupa’daki 
En İyi Su 
Kaydırağı 
Seçildi

Kompozit Sanayicileri Derneği üyesi Polin Su Parkları 
ve Havuz Sistemleri A.Ş.’nin ürettiği “Aqualand Frejus”da 
bulunan “KING COBRA” su kaydırağı “Kirmes & Park 
Revue Magazine” tarafından Avrupa’daki en iyi su 
kaydırakları kategorisinde birinci sırayı almıştır. Bu 

başarılarından dolayı kendilerini kutlar başarılarının 
devamlı olmasını dileriz.

Konu ile ilgili olarak Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri 
A.Ş. tarafından yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
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Subor’da Testler 
Akredite Laboratuvarlarda Yapılıyor

Subor Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1997 yılında Sakar-

ya’daki fabrikasında başladığı Cam elyaf Takviyeli Pol-

yester (CTP) boru ve bağlantı parçaları üretimine ileriki 

yıllarda Şanlıurfa’daki fabrikasını ve yeni üretim hatlarını 

dahil ederek, bugün itibariyle değişik çaplarda yıllık 800 

km üretim kapasitesine ulaşmıştır.

Bugün iki tesisindeki dört üretim hattı ile 300 mm. ile 

4000 mm. çap aralığında üretim yapabilen Subor, 16 yıllık 

tarihi boyunca değişik çaplarda 5.300 km. boru üreterek, 

Türkiye ve diğer ülkelerde 1100’den fazla projeye imza 

atmıştır.

Subor CTP boruları AWWA, ATSM, ISO, EN, BS gibi 

sektörün temel uluslararası standartları ile ulusal TSE 

standartlarının gerekliliklerini karşılayacak şekilde tasar-

lanmakta ve ilgili testlere tabi tutulmaktadır. Bu standartlar 

başlangıç tasarım koşullarını tanımlamakta, ürün yeterlilik 

ve performans kriterlerini belirlemektedir.

CTP boru üretiminde kullanılan temel bazı standart-

lar; AWWA C 950, ISO 10639, ISO 10467, EN 1796, EN 

14364, ASTM D 3262, ASTM D 3754, ASTM D 3517 ola-

rak sıralanabilir.

Yapılan testler ham maddenin tesise girişinden, nihai 

ürünün sevkiyatına kadar tüm süreci kapsamakta, ürünün 

kısa ve uzun dönem performans değerlerini ölçecek şekil-

de gerçekleştirilmektedir. Sonuçlar gerektiğinde müşterile-

rin de ulaşabileceği şekilde kayıt altına alınmaktadır. 

Üretim süreci esnasında standartların belirlediği sıklık-

larda ve referans metodlara göre yapılan kontrol ve perfor-

mans testlerinden aşağıda belirtilenler ürünlerin mekanik 

performansları hakkında bilgi vermektedir;

- Rijitlik (Stiffness) Testi

- Yük Altında İç Yüzeyde Hasar Kontrolü

- Yük Altında Tabaka Ayrılması Kontrolü

- Eksenel Çekme Dayanım Testi

- Çember Çekme Dayanım Testi

Rutin olarak gerçekleştirilen bu mekanik testlerin amacı 

standartlarca belirlenmiş bir sehim altında borunun rijitliği-

nin ölçülmesi, arttırılmış sehim altında iç yüzeylerde hasar 

ve katmanlar arası ayrışma kontrolü olmaması, borunun 

birim çevresi başına sahip olması gereken minimum bo-

yuna çekme kuvvetlerin ölçülmesi ve aynı şekilde birim 

genişlik başına düşen minimum çember çekme dayanım-

larının tespit edilmesidir.

Söz konusu testler Subor’un TS EN ISO/IEC 

17025:2005 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Yeter-

lilik Standartı’na uygunluğu TÜRKAK tarafından akredite 

edilmiş laboratuvarlarında gerçekleştirmektedir.

Subor laboratuvar-

larının akredite edildiği 

TS EN ISO/IEC 17025 

standartı bir yönetim 

sistemini uyguladıkları-

nı, numune alma dahil 

teknik olarak yeterli ol-

duklarını ve geçerli tek-

nik sonuçları üretebildik-

lerini göstermek isteyen 

deney ve kalibrasyon 

laboratuvarlarının sağ-

laması gereken bütün 

şartları içerir. Laboratu-

var kalite yönetim sis-

temi ve laboratuvar tek-

nik şartlarını kapsayan 

standartın genel amacı, 

yapılan deney, kalibras-

yon ve test sonuçlarının 

müşterileri adına güve-

nilirliğini sağlamaktır.

TÜRKAK tarafından 

yapılan değerlendirme, 

yeterli laboratuvar ko-
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At Subor, tests are performed in 

accredited laboratories.

Subor GRP Pipes are designed and 

tested in compliance with the world’s fun-

damental and acknowledged industry 

standards such as AWWA, ASTM, ISO, EN 

and BS as well as to meet the requirements 

of the national TSE standard. These stand-

ards define the initial design specifications 

and set out the product qualification and 

performance criteria. 

Some of the fundamental standards in 

using GRP pipe production are AWWA C 

950, ISO 10639, ISO 10467, EN 1796, EN 

14364, ASTM D 3262, ASTM D 3754, ASTM 

D 3517.

During the production process, below 

control and performance tests that frequen-

cies and methods based on the standards 

are performed to prove the mechanical per-

formances of the products;

- Stiffness Test

- Failure Control at 

 Inner Surface Under  

 Load

- Delamination Control  

 Under Load

- Axial Tensile Strength

- Circumferential 

 Tensile Strength

 The purpose of the 

aforesaid mechanical tests 

routinely performed are; 

stiffness measurements of 

the pipe under a defined 

deflection determined ac-

cording to the standards, 

the lack of damages on 

the inner surfaces and 

delaminations under the 

enhanced deflection, 

measuring the minimum axial forces which 

is required per unit circumference of the 

pipe and determination of the minimum cir-

cumferential tensile strength per unit width 

value.  

Those mechanical tests are conducted 

in Subor’s Laboratories accredited by 

TURKAK in accordance with TS EN ISO/

IEC 17025:2005 Test and Calibration Labo-

ratories Qualification Standards.

Subor laboratories are accredited to TS 

EN ISO/IEC 17025 standard that demon-

strate to implement a management system, 

to be technically qualified including random 

sampling and to contain all the require-

ments of test and calibration laboratories 

to demonstrate production of the valid 

technical results. The main purpose of the 

standard that contains Laboratory Quality 

Management System and Laboratory Tech-

nical Terms is to ensure the reliability of the 

experiment, calibration and test results on 

behalf of clients.

şullarının varlığını ve koşulların sürdürülebilirliğinin tespiti 

yanında, kalite yönetim sisteminin ve yetkin personel istih-

dam edildiğinin tespitini de kapsamaktadır.

Akreditasyon için yerine getirilmesi gereken diğer bazı 

gereklilikler aşağıda belirtildiği gibidir;

•	 Gerçekleştirilen	kalibrasyon/deneyler,	müşterilerin	ih-

tiyaçlarını karşılayabilen ve uygulanacak deney/kalibras-

yon metodlarına uygun yöntemler kullanılarak gerçekleşti-

rilmelidir.

•	 Laboratuvar,	kalibrasyon/deneylerin	doğru	bir	şekilde	

yapılması için gerekli cihazlara sahip olmalı ve cihazların 

kalibrasyonu için, Uluslararası Birimler Sistemi’ne (SI) 

göre izlenebilir olmasını sağlayacak bir kalibrasyon prog-

ramı uygulamalıdır. 

•	 Laboratuvar,	 gerçekleştirilen	 kalibrasyon/deney	 faa-

liyetlerinin geçerliliğinin izlenmesi amacıyla karşılaştırma 

ölçümlerine veya yeterlilik deney programlarına katılmalı-

dır.

•	 Laboratuvar	 tarafından	 yapılan	 kalibrasyon/deney	

sonuçları, doğru, açık, kesin ve tarafsız olarak uygun bir 

şekilde rapor haline getirilmelidir.

Bu kapsamda TÜRKAK tarafından Subor laboratuvarın-

da rijitlik testi (Stiffness) için TS EN 1228/ISO 7685, çem-

ber çekme dayanım testi için TS EN 1394/ISO 8521 ve 

eksenel çekme dayanım testi için TS EN 1393/ISO 8513 

deney metodları baz alınarak değerlendirmeler yapılmış 

ve laboratuvar akredite edilmiştir.
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İsmail Hakkı Hacıalioğlu: Kompozit sektörüne 
nasıl girdiniz?

Kadir Çınar: İnşaat mühendisi olarak yapı 
sektöründe çalışırken, İzmir’de inşaatlar yapıyordum. 
1979 yılı sonlarına doğru küvet ihtiyacımız vardı, ama 
Türkiye’de birçok malzemenin yokluğu gibi küvet 
yokluğu da yaşıyorduk. Tesisat malzemeleri satın 
aldığım Kordon’daki bir mağazadan, bir gün beni 
çağırdılar ve bir küvet gösterdiler. Mermer tozundan 
ve polyesterden yapılmış bu küveti kullanır mısın 
inşaatlarında diye sordular. İhtiyacımız var. Döküm 
küvet piyasada yok. Bu küvette güzel görüntüsüyle 
hoşumuza da gitti, aldık kullandık. Arkadan da bu 
küvetin imalatına girip giremeyeceğimi sordular. Ben 
olur dedim, hiç tereddüt etmeden. Zaten piyasada 
ihtiyaç da var. Benim gibi yatırımcı bir iki arkadaş daha 
bu işe iştirak etmek istediler. Neticede toplantılar 
yapıldı, toplantılardan sonra bu küvet yatırımımıza 
sıra geldiğinde hiç kimse kalmadı, ben tek başıma 
kaldım, bir de bu küvet işini yapmasını bilen, şu anda 
da birlikte çalıştığımız Hüseyin Usta vardı. Neticede 
ikimiz birlikte yola çıktık. Karabağlar’da 200-300 
metrekarelik küçük bir atölye kiraladık. Biz küvet 
imalatına başladıktan sonra uzunca bir süre üretimi 
oturtana kadar büyük zorluklar yaşadık. Daha sonra 
küvet imalatı düzgün bir şekilde, kaliteli bir şekilde 

devam etti. Seri üretimine de başladık. Bizim küvet 
ürettiğimiz sırada, Türkiye’de benden evvel küvet 
üreten bir İstanbul’da Merban firması vardı, bir de 
İzmir’de Mazhar Zorlu’ya ait Mermerit firması vardı. 
Mermer tozundan yapılıyordu. Bir de mermer tozu 
kullanmadan cam elyafla yapılan imalat tekniği vardı. 
Mermer tozu olan daha makbuldü. Diğeri çok daha 
hafif, kalıptan çıkartılıyor, arkasından bir kat iki kat 
elyaf işleniyordu. 

Biz küvet imalatını oturttuk. Piyasada da belirli bir 
yere gelince, işler iyi gidecek ümidindeyken 12 Eylül 
1980 ihtilali oldu. İhtilal ile birlikte bütün ekonomi 
alt üst oldu. Küvet siparişleri malzeme siparişleri 
tamamen durdurdu. Ankara’dan bir günde yüzlerce 
sipariş alıp gelmiştim, 12 Eylül’ün ertesi günü herkes 
siparişini iptal etti. İhtilalin darbe vurduğu sektörler, 
sanayiciler. Yani ben onu görüyorum ama o tarihte 
de 12 Eylül’ü istememek mümkün değildi. Can 
derdindeydik yani, mal değil can derdindeydik.  Şimdi 
küvet olayı bu ihtilalle darbeyi yiyince iki sene üç 
sene mücadele ettim. Şimdi bize rakip olan döküm 
küvetler ondan sonra, ihtilalden sonra üretilmeye 
başlandı. Ucuz malzeme olarak emaye küvet çıktı, 
bizim küvet satılmamaya başladı. Neticede 1983 
yılında bu işi kapadım ben. O zamanki firmamın 
ismi de Mervet idi. Zaten benim ana işim inşaat idi. 
İnşaat firmamız İzmir’de çok sayıda büyük inşaatlar 

Kadir Çınar
POLSER
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yapmıştır. İnşaat sektöründe devam ederken, benim 
eskiden kader birliği yaptığım ortağım olan Hüseyin 
Usta ve onun arkadaşı Tuncer Usta bana ısrarla 
levha işine girmemi önerdiler. Başımıza geç, levha 
işini birlikte kuralım şeklinde beni teşvik ettiler. Ben 
uzun müddet direndim. Kendilerine ben inşaat 
yapıyorum, bu işe tekrar dönmek istemiyorum dedim 
ama sonra arkadaşlarımızın ısrarı ile tekrar levha 
imalatına başlama kararı aldık.

İ.H.H.: Herhalde makine ile değil de el imalatı 
ile başladınız levha işine.

K.Ç.: O tarihte zaten üretim her yerde el yatırması 
yapılıyor. En güzel şey o. El yatırmasıyla başladık. 
Polyester film de aldıktan sonra üretime başladık. 
Arkadaşların hafta sonlarında bana katılmaları ile 
üretim yaptık. Üretimi belirli bir seviyeye getirdik, ama 
el yatırması devam ediyor. Ben bir taraftan da inşaat 

yapıyorum. İşim inşaat ağırlıklı olduğu için levha 
işini biraz ihmal ettim. Hatta o tarihlerde Mersin’de 
Çupaser firması bu işi makineli olarak yapıyordu. 
Türkiye’de tek üreten oydu zaten. Çupaser’ciler 
benim el yatırması yöntemi ile imalat yaptığımı 
duymuşlar makinalarını vermek için teklif getirdiler. 

İ.H.H.: Onlar işten çıkıyorlar mıydı?

K.Ç.: Çıkıyorlardı, evet. Nedense orada benim 
bir ihmalkarlığım oldu. Makinayı alan ilk ben olacak 
idim. Çünkü şartları da uygundu. Onu ihmal ettik. 
Çupaser’in makinesini alarak başlayabilirdim. Ancak 
ben biraz tereddütlü girdim. İtalya’daki o tarihteki 
büyük levha üreticilerini gezdim. Rivierasca, Larim 
ve Brianza. İtalya o tarihlerde bu işin merkeziydi. 
Daha sonra biz de oğlum Ahmet’in önerisiyle hemen 
üretim hattı ile üretim yapar hale geldik.

İ.H.H.: Peki makineyi de kendiniz mi yaptınız ?

K.Ç.: Makinenin bir kısmını kendimiz yaptık, tabi 
bazı parçaları Almanya’dan ve İspanya’dan geldi. Biz 
94 yılında makineyi kurduk ve kırpıcılı olarak yaptık. 
Makine o günden bugüne kadar çok revizyon gördü, 
çok büyük yenilikler yapıldı. Otomasyonla bu hale 
geldi, hızıyla, kalitesiyle ve kontrol sistemiyle çok 
iyi hale getirildi. İki, üç sene sonra daha geniş 2,40 
m. üretim yapabilen, 3 parça şerit halinde keserek 
Amerikan standartlarına getirebilen (Amerika’da 
levha genişliği 70-80 cm.’dir) oluklu levha da 
üretebilen bir makine daha yaptırdık. Makine üretimi 
böylece gelişti. 

İ.H.H.: Sonraki gelişmeler nasıl oldu?

K.Ç.: Öncelikle bizler 3 mühendisiz. Oğullarım 
çok iyi bir eğitim aldılar. İki oğlum da Boğaziçi 
Üniversitesi’den İnşaat Fakültesi mezunu. Büyük 

oğlum Ahmet mezun olduktan 
sonra İtalya’da  Bocconi 
Üniversitesinde MBA yaptı, küçük 
oğlum Alpay ise Texas Rice 
Üniversitesinde MBA yaptı. Yani 
biz iyi bir ekibiz. 

Oğlum Ahmet, 95’ten sonra 
üretimin başına geçti. Polser, 
yurtdışı pazarlarda çok ciddi 
marka oldu, isim oldu yani, 
60 ülkeye ihracat yapan ve 
Amerika’ya, Avrupa’nın tamamı, 
Yeni Zelanda’dan başlayıp, 
Güney Amerika dahil birçok yerin 
ihtiyacını karşılayan, imalatının 
%60’ını yurtdışına pazarlayan 
bir kuruluş haline geldi. Polser, 
yurtdışı fuarlara katılıyor mesela, 
son Paris Batimat Yapı fuarında, 
Türkiye’yi sektöründe temsil eden 
tek firma oldu. Güney Afrika’da, 
Moskova’da, Dubai’de teşhir 

edilmek önemli. Bu tipte üretim yapan firmalar dahi 
ürün kalitemize hayranlıkla bakmaktadır. Konsept 
üretimine devam ediyoruz. Diğer oğlum da Polimar 
firması ile ilk işimiz olan küvet üretiminin gelişmiş 
ve modern versiyonu olan akrilik küvet üretimini 
kurdu. Polimar, akrilik küvet üretiminde ciddi bir 
marka oldu. Bu gün Türkiye’deki 3-5 küvet üreticisi 
sıralandığı zaman kalitesiyle ve kapasitesiyle 
önde gelen firmalardan biriyiz ve 10 ülkeye ihracat 
yapıyoruz. Polser gibi değil ama bu şirketimiz de 
büyüyor. Avrupalı üreticiler bizden alıp güvenle 
kendi markaları ile satıyorlar. Ancak Villaroy Boch 
ve Vitra gibi firmaların üretebildiği zor modelleri 
üretebiliyoruz.

İ.H.H.: Yapabilecek çok güzel çok enteresan 
konular var. Kompozit malzeme esasında değerli 



bir malzeme. Bugün artık kompozitler inşaat 
sektöründe, gıdada, hayvancılıkta, seracılıkta, 
tarımda, ulaştırmada, hava ulaşımı, deniz ulaşımı 
gibi her konuda aşağı yukarı var. 

K.Ç.:  Evet şimdi çok önemli bir şey olmuştu. 
Bundan 10 yıl evvel İstanbul’da Lütfi Kırdar 
sergi salonunda bir sempozyum düzenlendi. 
Bunu düzenleyen de TÜYAP ve İstanbul Teknik 
Üniversitesi. Müştereken yapı malzemelerinin 
geleceği konuşuluyor. Üst düzey mimarlar, 
müteahhitler, işadamları ve üreticiler vardı. 
Gelecekteki yapı malzemeleri konusunda herkes 
kendine göre bir şeyler söylüyor. Mesela demir çelik 
üreticileri daha yüksek mukavemette çelik yapacağız 
diyorlar. Betoncu daha yüksek mukavemette 
beton yapacağız diyor. Seramikçi daha ince, daha 
hafif seramik yapacağız diyor. Ben sözü aldım o 
zaman dedim ki kompozit malzemeler geleceğin 
yapı malzemeleridir, nedeni de şu çeliğin üçte biri 
kadar veya beşte biri kadar hafif, çeliğin üç misli 
kadar çekme mukavemeti verebilen bir sistem var, 
korozyon ve paslanma yok. Çevre koşullarından 
etkilenme yok, hafif, şekillendirme kolaylığı var. 
Deprem bölgesi olan ülkemizde bu malzemenin 

öncelikle kullanılır hale getirilmesi lazım. O zaman 
kompozit lafını bilen yoktu.

İ.H.H.: Evet doğru.

K.Ç.: İstanbul Teknik Üniversitesi rektörü 
fabrikamızı ziyaret etti. Bazı konuları, yeni 
mühendislerin ve mimarların bilmediğini tespit 
ettik. Yapı kürsüsünde bir Polser standı açmamızı 
önerdi genç öğrencilerin, mühendislerin öğrenmeleri 
bakımından. Şimdi bu kompozit, dediğimiz gibi 
bugün hayatımızın her yerinde her şeyine girmiş. 
Biz bu konuda artık dönüşü olmayan bir yoldayız ve 
başkalarında olmayan birçok yeniliğin de önderliğini 
yapıyoruz. Bunların içerisinde güneş enerjisinden, 
yenilenebilir enerjiden faydalanmak için tamamen 
bize ait malzemelerden oluşan ve patenti de bize ait 
olan bir sistem geliştirdik. Güneş panelleri. Güneş 
panelinden elde ettiğimiz sıcak havayla üzüm, 
incir, domates gibi gıda-tarım sektöründeki her 
çeşit meyve ve sebzenin kurutulmasını sağlıyoruz. 
Kurutmanın dışında konutların ısıtılması, sanayide 
ısıtma, sıcak hava ihtiyacı olan birçok sektör var 
tekstil boyahaneleri var. Güneş enerjisiyle dışarıda 
0 derece sıcaklık olsun, ben +30 derece +40 derece 
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ısıtılmış hava elde ediyorum ve saatte 150 ve 200 
metreküp olan bir kapasitede. Bizim panellerde 
kazanılan enerjinin amortisman süresi 1 yıl. 1 yılda 
kendini amorti eden bir sistemi sağladık ve bunu 
geliştirmek üzere de AR-GE bölümümüz yoğun 
şekilde çalışıyor

İ.H.H.: Bir ara siz CTP kapı da yapıyordunuz 
hatırlıyorum. 

K.Ç.: Evet CTP kapı da yapıyoruz. Esasında 
bunlar çok kaliteli kapılardır. Pek çok otel projesinde 
ürünlerimiz kullanıldı ama diğer piyasa kapılarına 
göre pahalı geliyor, pahalı olması nedeniyle de satışta 
zorlanıyoruz. Polser bugün dünyada bir markadır. Bu 
sektörde Amerikalı veya İtalya’nın markası neyse 
Polser de bir alternatiftir. Benden 15 senedir mal 
alan Alman müşterimiz var İngiliz müşterimiz var. Bu 
şu demektir 15 senedir hem fiyatımla hem kalitemle 

piyasadaki rakiplerimle rekabet edebiliyorum. 
Güneş panellerinde de prototip üretiminden bu sene 
sanayi tipi kurutmaya geçtik. Yani günde 1 ton üzüm 
kurutacağız 1 ton incir kurutacağız şu anda 100 kilo 
kurutuyoruz elimizdeki makineyle. 

İ.H.H.: Sektörün gelişmesi hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

K.Ç.: Kompozit sektörü benim görüşlerime göre 
yeteri kadar hızlı gelişmedi. Bunda en büyük pay 
ham maddecilerin. Üreticileri sahiplenmediler. Ben 
mesela seracılıkta CTP levhaların kullanılması 
konusunda uzun yıllardır mücadele ediyorum. 
Niye mücadele ediyorum? CTP sera örtülerinin bu 
kullanım için doğru malzeme olduğuna inanıyorum. 
Şimdi derneğimizin kurulmuş olmasının birlikte 
hareket sağladığı için hayırlı bir başlangıç olmasını 
temenni ediyorum. Güzel bir oluşumdur,  gerekli 
bir oluşumdur, geç kalınmış bir oluşumdur. Şimdi 

ben Polser olarak Antalya’nın Patara bölgesinde 
1000 metrekarelik bir serayı CTP ile kapladım. 
Yanı başında naylon sera var, cam sera var. Üçünü 
mukayese etmek için naylon seradan daha geç fidan 
ekilmesine rağmen sera sahibi bizim fidanlar naylon 
seranınkileri geçti diyor, resimleriyle, belgeleriyle bu 
ortada ve %30 daha fazla verim aldım diyor, ısıtma 
giderim yarı yarıya düştü diyor, doludan, fırtınadan, 
rüzgardan zarar görmedim diyor. İki senede bir sera 
değiştirmekten kurtuldum diyor. Şimdi ben Polser 
olarak tek başıma bu kadar mücadele edebiliyorum 
ama bunun mücadelesinin bu sektörün temsilcileri 
ve ham maddecileri ile birlikte dayanışma halinde 
olması lazım.

İ.H.H.: Pazar büyürse herkes büyüyen 
pazardan payını alır. 

K.Ç.: Bunu diğer üretici arkadaşların da inşallah 
benimsemesi halinde sektörümüz çok daha ileriye 
gidecek. Biz kendi çapımızda Polser olarak Ar-Ge’ye 
ciddi önem verdik ve yaptığımız bir çok yenilik vardır. 
Yani hiçbir kimsenin düşünemediği yenilikleri yaptık. 
Uyguladıklarımız oldu uygulamadıklarımız oldu ama 
bunun devam etmesi lazım bulunmuş güzel şeylerin 
de teşvik edilmesi lazım.

İ.H.H.: Kesinlikle yani bu sektörü hep beraber 
desteklersek bir şey olabilir. Peki kurumsallaşma 
ne durumda Polser’de.

K.Ç.: Kurumsallaşma ile ilgili grubumuzda ciddi 
çalışmalar yapılıyor. Çocuklarım aldıkları eğitimi, 
bilgi ve tecrübelerini şirketlerimizde uyguluyorlar. 
Bu konuda artık büyük bir KOBİ olarak geleceğe 
yatırım yapıyoruz. Şirketlerimizi gelecek kuşaklara 
bırakabilmek için alt yapıyı şimdiden hazırlıyoruz.   

İ.H.H.: Yeni yatırımlar ve projeler var mı?

K.Ç.: Otomotiv sektörüne giriyoruz, panel 
üreteceğiz. Bu konuda kalite konusunda iddialıyız. 
İhracat ağırlıklı bir çalışma olacak. Beraberinde yine 
zamanı geldikçe açıklayacağımız yeni projelerimiz 
var. 

İ.H.H.: Dönüp geri baktığınızda düşündüğünüz 
her şeyi yapabildiniz mi yada şu işi de yapsaydım 
dediğiniz bir şey oldu mu? Denizciliğe ilgi 
duymamışsınız, mesela tekne yapmadınız.

K.Ç.: Tekne hala hayalimde. Tekne işine girilmesini 
tavsiye ediyorum çocuklara. En azından küçük 
çaplı tekne yapmayı teşvik ediyorum. Çocuklara 
ben müdahale etmiyorum onlar kendi hedeflerini 
yönlerini kendileri çiziyorlar. Onlar karar veriyorlar 
yatırım konusunda. Ama benim kararım yenilenebilir 
enerjiyle ilgili. Ben bu konu üzerinde çalışacağım. 
Benim ilk amacım, ilk hedefim şu anda bu güneş 
enerjisini kurutmak amacıyla kullanmak. Çok ciddi 
talep var, çok ciddi ihtiyaç var. Arkadan da güneşten 
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elektrik üretimi var gene patentli olarak müracaat 
ettiğimiz çalışmalar var tam neticelenmediği için 
ortaya çıkarmak istemiyoruz 

İ.H.H.: Güneş enerjisinden elektrik üretmek 
bence çok önemli.

K.Ç.: İhtiyaç var. Biz ülke olarak çok güneşli bir 
bölgedeyiz. O sektöre girilmesini ısrarla çocuklardan 
istiyorum.

İ.H.H.: Bu işi yıllardır yapan bir kişi olarak 
takipçilerinize ne tavsiye edersiniz ne önerirsiniz? 

K.Ç.: Yenilikleri, literatürü kesinlikle takip 
etmelerini, dünyadaki her türlü gelişmeleri yakinen 
izlemelerini, gerek literatür olarak, kitap olarak, 
gerekse de görsel olarak fuarlara giderek kompozit 
işinin gelişmesini takip etmelerini tavsiye ederim. 
Yani devamlı bir arayış, araştırma içinde olmalarını 
tavsiye ediyorum. Pastayı büyütmek için mücadeleyi 
de birlikte yapmamız lazım üretenler olarak. Bir de 
bu malzemenin itibarına zarar verecek üretimlerin 
olmaması lazım. 

Türkiye’nin zaten temel sorunlarından birisi 
teknolojik yenilikler üretememesidir. Halbuki artık 
Türkiye’den de Ar-Ge çalışması yapan yapmak 
isteyen firmalar için her türlü kaynak mevcuttur. 
Benim sanayici meslektaşlarıma nasihatim Ar-Ge 
çalışmalarını layığıyla yürüterek bilim ve teknolojik 
gelişmeleri sadece takip etmekle kalmayıp gerekli 
yatırımları yaparak  özgün ve katma değerli üretimlere 
geçmeye çalışmalardır. Yurt dışı ürünü kopya ve 
taklit etmek gerçek Ar-Ge’nin yerini tutmaz, firmaları 
geleceğe taşımaz. Bunu yapamayan firmaların 
elinde zaten fiyat rekabeti kozu kalır ki günümüzde 
bu da yeterli değildir. 

Interview with Kadir Çınar 

İ.H.H.: How did you enter the composite sector?
Kadir Çınar: I was constructing buildings in İzmir when I was working in construction 

sector as a civil engineer. There was a lack of bathtubs like there were lacks of any other 
materials in Turkey. There was a foreman named Hüseyin with whom we are still working 
together. In the end, we started off together and rented a small atelier in Karabağlar. After 
we started to manufacture bathtubs, we experienced great difficulties until we have put 
the production process in order. Then, we began mass production. There was a military 
coup in 12 September 1980. The entire economy was turned upside down. Orders for 
bathtubs and materials completely stopped. Enameled bathtubs appeared as cheap 
material, therefore our bathtubs stopped selling. In the end, I went out of business in 
1983. When I was back in construction business, my ex partner foreman Hüseyin and 
his friend foreman Tuncer insisted that I should enter panel business. I resisted for a long 
time. I told them I was in construction business and I didn’t want to do such business 
again, however, we later decided to start panel manufacturing again upon persistent 
demand of our friends.

İ.H.H.: Presumably, you started to manufacture handmade panels, not machine made.
K.Ç.: Back in the day, they were all handmade. We started off with handmade. We 

started production after we purchased polyester film. Since I was concentrated on 
construction business, I neglected panel business a little. At that time, Çupaser Company 
in Mersin was doing this job with machinery. People from Çupaser have heard that I had 
been producing handmade and they came with an offer to sell their machinery. 

İ.H.H.: Were they going out of business?
K.Ç.: Yes, they were. For some reason, I did not show interest. Later on, we also 

started to use production line upon suggestion of my son Ahmet.
İ.H.H.: Did you build the machine on your own?
K.Ç.: We installed the machine in 1994 as a clip type machine. It was provided with 

a very good condition through automation with respect to its speed, quality and control 
system. 2-3 years later, we had another larger machine which was capable of producing 
corrugated panels in 2,40 m. Machine made production developed this way. 

İ.H.H.: What was the later developments?
K.Ç.: Firstly, we are three engineers. My sons received a very good education. Both of 

my sons graduated from Bosphorus University Faculty of Civil Engineering. My elder son 
Ahmet has his MBA degree in Bocconi University in Italy, whereas my younger son Alpay 
had his MBA degree in Texas Rice University. That is to say, we are a good team. My 
son Ahmet became the head of production after 1995. Polser became a major brand in 
foreign markets and turned into an institution which exports 60% of its production volume. 
My other son started the acrylic bathtub production business with the company named 
Polimar which is the modern and developed version of our initial bathtub business. 
Polimar became a major brand in acrylic bathtub production. 

İ.H.H.: There are so many interesting areas to do business in. Composite material is 
actually a valuable material. 

K.Ç.: Yes, a very important thing has happened. 10 years ago, a symposium was 
organized in Istanbul Lütfi Kırdar Exhibition Center. Then, I said that composite materials 
are the construction materials of the future and this material should be given priority in our 
country which is an earthquake zone. 

İ.H.H.: That is right.
K.Ç.: We have developed a system whose patent belongs to us and which is composed 

of materials that are completely of our own in order to take advantage of renewable 
energy. We achieved a system which pays off in 1 year and our R&D department has 
been working intensively to develop this system.

İ.H.H.: What do you think about the development in the sector?
K.Ç.: I hope foundation of our association will be a good start in that it ensures acting 

collectively. It is a nice movement, a necessary one and a belated one. 
İ.H.H.: Everybody has his share from the growing market. 
K.Ç.: When the fellow producers hopefully adopt this, our sector will be improved 

further. 
İ.H.H.: Absolutely, it only happens if we collectively support this sector. Can you tell us 

about corporate governance in Polser?
K.Ç.: We have been conducting serious studies pertaining to corporate governance 

in our group. We prepare the infrastructure that would allow us to leave our companies 
to the next generations.   

İ.H.H.: Do you have new investments and projects?
K.Ç.: We are entering automotive sector, we will produce panels. We also have new 

projects which will be announcing later. 
İ.H.H.: You have not shown interest in maritime business. For example, you have never 

constructed a boat.
K.Ç.: My first goal is to make use of solar energy for drying purposes. Then, we 

have applied for the patent of a system for producing electricity from solar energy and 
there are others, however we would not like to talk about them since they have not been 
finalized yet. 

İ.H.H.: In my opinion, it is very important to produce electricity from solar energy.
K.Ç.: There is a need for that. We have a very sunny land as a country. I insist that my 

children should enter that sector.
İ.H.H.: As a person who has been doing this job for years, what would you recommend 

to your followers? 
K.Ç.: I recommend them to follow the literature and the innovations and to follow 

closely all kinds of developments in the world as well as the developments in composite 
business. My advice to my fellow industrialists would be to conduct R&D studies properly 
and to produce unique products with added value by not only following the scientific and 
technological developments, but also making the necessary investments. 

“Kompozit malzemeler geleceğin yapı 
malzemeleridir. Nedeni de şu, çeliğin üçte biri 

kadar veya beşte biri kadar hafif, çeliğin üç misli 
kadar çekme mukavemeti verebilen bir sistem 

var, korozyon ve paslanma yok. 
Çevre koşullarından etkilenme yok, hafif, 

şekillendirme kolaylığı var.”  
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1. Jec Asia 2013

JEC ASIA 2013 Kompozit Fuarı ve Konferansları 25-27 

Haziran 2013 tarihlerinde Singapur’da yapılacaktır.

Dünya toplam kompozit üretiminin %44’ünü üreten ve 

kompozit sektöründe yıllık yaklaşık %8’lik bir büyüme 

gösteren Asya-Pasifik ülke pazarına dönük olarak 

düzenlenen fuar, sektörün Uzak Doğu’daki önemli 

fuarlarından biri olma yolunda hızla yol almaktadır. Fuara 

% 40’ı Avrupa ‘dan, % 50’si Asya - Pasifik ülkelerinden ve 

%10’u da Amerika’dan olmak üzere çok sayıda firmanın 

katılması beklenmektedir.

2. China Composites Expo 2013

CHINA COMPOSITES EXPO 2013 Fuarı 11-13 Eylül 

2013 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin başkenti 

Pekin’de yapılacaktır.

Çin’in en büyük kompozit fuarı olan ve dünya toplam 

kompozit üretiminin %25’lik bölümünü üreterek yıllık 

%8’lik bir büyüme gösteren Çin pazarına dönük olarak 

düzenlenen China Composites Expo fuarı sektörün uzak 

doğudaki en önemli fuarı olma özelliğini korumaya devam 

etmektedir.

3. Composites Europe 2013

17-19 Eylül 2013 tarihlerinde Stuttgart Messe alanında 

European Composites Industry Association (EuCIA) 

tarafından desteklenen ve Avrupa’nın ikinci büyük 

sektör buluşması olan “8. Avrupa Kompozit Teknoloji ve 

Uygulamaları Ticari Fuar ve Forumu’’ COMPOSITES 

EUROPE FUARI yapılacaktır. Fuar ile eş zamanlı 

olarak çeşitli konferans, sunum ve katılımcı firmaların 

gösterilerinden oluşan bir kompozit sektör forumu da 

düzenlenmiş bulunmaktadır.

4. Jec America 2013

JEC AMERICAS 2013 Kompozit Fuarı ve Konferansları 

2-4 Ekim 2013 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 Fuarları’ndan sonra gelen en önemli aktivitesi 

olma yolundadır.

5. Türk Kompozit 2013

TURK KOMPOZİT 2013 Kompozit Zirvesi 3-5 Ekim 

2013 tarihleri arasında Pendik The Green Park Hotel’de 

yapılacaktır. 

Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından düzenlenen 

Türkiye’nin Kompozit Etkinliği, Türkiye’deki tüm kompozit 

sektörünü bir araya getiren en önemli etkinlik olarak öne 

çıkmaktadır. Seminerler, ürün tanıtımları, demolar ve 

ödüller ile ürün sergilemelerinin de yer alacağı etkinliğe 

yerli kuruluşların yanı sıra Türkiye ile iş yapan yabancı 

kuruluşların da katılması beklenmektedir. Etkinliğin hedef 

ziyaretçi kitlesi kompozit alanında çalışan tasarımcılar, 

mühendisler, teknik yetkililer, alıcılar, öğrenciler, OEM 

üreticileri, tedarikçiler ve karar vericiler ile yöneticiler 

olarak belirlenmiştir. Ham madde tedarikçileri, yan ve ara 

ürün üreticileri, nihai ürün üreticileri, işleme teknolojisi 

sağlayan firmalar, makina üreticileri,  ekipman tedarikçileri, 

tasarım ve dizayn hizmetleri sunan kuruluşların katılacağı 

etkinliğin sektörümüzün gelişimine önemli bir etki yapması 

beklenmektedir.

6. India Composites Show 2013 

INDIA COMPOSITES SHOW 2013 Fuarı 24-26 Ekim 

2013 tarihlerinde yeni Delhi’de yapılacaktır. 

Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’den oluşan BRIC 

ülkelerinden biri olan Hindistan, kompozit uygulamaları 

konusunda potansiyel vaad eden bir ülke konumundadır. 

Ülkenin kompozit sektöründeki büyüme oranı son üç yıl 

%18-%20 civarında gerçekleşmiştir. 2011 yılında dünya 

toplam üretiminin %3’ünü (180.000 ton) gerçekleştiren 

Hindistan’da en önemli alt sektörler, sırasıyla denizcilik, 

rüzgar enerjisi, taşımacılık ve bina ve inşaat sektörleri 

olarak belirginleşmektedir. Fuar ile eş zamanlı olarak 2 

günlük bir kompozit konferansı da düzenlenmektedir.

Agenda

1- JEC ASIA 2013

JEC ASIA 2013 Composites Show and Conferences will be 

held in Singapure on 25-27 June 2013.

2- CHINA COMPOSITES EXPO 2013

The 19th China International Composites Industrial Technical 

Expo “CHINA COMPOSITES EXPO 2013” will be held in 

Beijing on 11-13 September 2013.

3- COMPOSITES EUROPE 2013

8th European Trade Fair & Forum for Composites, Technology 

and Applications “COMPOSITES EUROPE 2013” will be held 

in Messe Stuttgart on 17-19 September 2013.

4- JEC AMERICAS 2013

JEC AMERICAS 2013 Composites Show and Conferences will 

be held in Boston on 2-4 October 2013. 

5- TURK KOMPOZİT 2013

1st Turkish and Regional Summit & Forum for Composites, 

Technology, Industry and Applications “TURK KOMPOZİT 

2013 Composites Summit” will be held in Istanbul on 3-5 

October 2013.

6- INDIA COMPOSITES SHOW 2013 

International Exhibition & Conference on Indian Composites 

& Advanced Materials Industry “INDIA COMPOSITES SHOW 

2013” will be held in New Delhi on 24-26 October 2013. 






