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BAŞKAN’IN MESAJI

Değerli Kompozit Dostu;
Derneğimiz tüm sektörü kucaklamak amacı ile 
üyelik geliştirme çalışmalarına bütün gücü ile devam 
etmektedir. Bu kapsamdan olmak üzere geçtiği-
miz dönemde Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), 
Kordsa Global End. İplik ve Kord Bezi San. ve Tic. A.Ş., 
Mankiewicz Sanayi Boyaları Tic. Ltd. Şti., SPM Kom-
pozit ve İleri Malzeme Teknolojileri A.Ş. ve Akrulo 
Fırça San. ve Tic. Ltd. Şti. firmaları derneğimize üyelik 
işlemlerini tamamlayarak derneğimizin daha da 
güçlenmesini sağlamışlardır. Önümüzdeki dönemde 
de kompozit sektöründe faaliyet gösteren firmaların 
derneğimize üye olmaları doğrultusunda sürdürdü-
ğümüz çalışmaları daha da ileriye taşıyacağız.

Derneğimiz ve dolayısı ile Türk kompozit sektörü 
açısından önemli bir gelişme de Avrupa Kompozit 
Sanayi Birliği’nde (EuCIA) yaşanmıştır. 10 Mart 2014 
tarihinde Paris’te yapılan toplantıda Derneğimiz 
EuCIA Yönetim Kurulu’na seçilmiştir. Böylece Derne-
ğimiz Avrupa Birliği nezdinde kompozitçileri temsil 
eden EuCIA Platformunda daha güçlü bir şekilde 
temsil edilme olanağına kavuşmuştur. Tüm sektö-
rümüz açısından çok önemli olduğuna inandığımız 
bu konunun ayrıntılarını dergimizin iç sayfalarında 
bulabilirsiniz.

Derneğimiz İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile oluştur-
duğu işbirliği çerçevesinde Ulusal Katılım Şemsiyesi 
altında geçtiğimiz yıl 26 Türk firmasının katılımı 
ile gerçekleştirilen 2013 JEC Composites Paris 

Fuarı’ndan sonra bu yılda aynı örgütlülük içerisinde 
ve 28 Türk firmasının katılımı ile 2014 JEC Compo-
sites Paris Fuarı’nı başarı ile sonuçlandırmıştır. Türk 
kompozitinin marka olma yolunda ilerleyişine JEC 
Composites Paris Fuarlarındaki örgütlü katılımlarımı-
zın önemli katkılarının olacağına inanmaktayız.

Geçtiğimiz dönemin bir diğer önemli gelişmesi ise 
derneğimizin Plastik Sanayicileri Federasyonu’na 
(Plasfed) katılması olmuştur. Sektör derneklerinin 
sorunlarının çözümünde güç birliği yapmalarının 
önemine inanan Derneğimiz Plastik Sanayicileri 
Federasyonu’ndan gelen güçlerimizi birleştirme tale-
bine olumlu yaklaşımda bulunarak federasyon yapısı 
içerisinde yer alma kararı vermiştir. Böylece güçleri-
mizi birleştirerek “Birlikte ve Daha Güçlü” sloganıyla 
çalışmalarını yürüten plastik sektörünün üst örgütü 
olarak, sektörün gelişimine katkı sağlamayı amaç-
layan Plastik Sanayicileri Federasyonu’nun, önemi 
günden güne artan kompozit teknolojileri ile faaliyet 
gösteren işletmeleri de kavrayarak temsil ve bilgi 
yeteneklerini daha da güçlendireceğine inanıyoruz.

Dergimizin bu sayının ana konusunu takviyeli plas-
tikler oluşturmaktadır. Takviyeli plastiklerin kompozit 
sektörü için taşıdıkları anlam ve önemine ilişkin 
ayrıntılı yazımızı bu sayının dosya konusu olarak 
derneğimizin orta sayfalarında bulabilirsiniz. Bol ve 
bereketli işler dilerim.
Saygılarımla.

Şekib Avdagiç
Kompozit Sanayicileri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

SOMA’daki elim kazada 
hayatını kaybeden maden 
işçilerine Allah’tan rahmet, 
ailelerine ve Ulusumuza 
başsağlığı dilerim.
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Dear Friend of Composites; 

Our association carries on its works in all its force 
for developing memberships in order to embrace the 
whole sector. Within this scope, Turkish Aerospace 
Industries Inc. (TUSAŞ), Kordsa GlobalEnd. İplik ve 
Kord Bezi San. ve Tic. A.Ş.,Mankiewicz Sanayi Boyaları 
Tic. Ltd. Şti. SPMKompozit ve İleri Malzeme Teknolo-
jileri A.Ş. and Akrulo Fırça San. Ve Tic. Ltd. Şti. firms 
completed membership procedures and joined our 
association in the previous period and strengthened 
our association. We will carry forward the works we 
have been conducting for firms acting in composite 
sector to join our association in the next period also.
Anther important development for our associa-
tion and Turkish composite sector happened with 
European Composites Industry Association (EuCIA). 
Our association was elected as a Board Member of 
EuCIA during the meeting held in Paris on March 10th 
2014. Thus, our association had the opportunity to b 
represented in a stronger way at EuCIA platform rep-
resenting composite manufacturers in the presence of 
EU. You can find details regarding this subject, which 
we believe to be very important for the whole sector, 
in the middle pages of our journal. 
After 2013 JEC Composites Paris Fair organized last 
year with the participation of 26 Turkish firms under 
the roof of National Participation Program within 
the framework of the cooperation it established with 
Istanbul Chamber of Commerce (İTO), our associa-
tion successfully completed its participation in 2014 
JEC Composites Paris fair with the participation of 
28 Turkish firms in the same organized manner. We 
believe that our organized participation in JEC Com-
posites Paris fairs will make important contribution to 
the progress of Turkish composites to be a brand. 
Another important development in the previous period 
is our association joining Plastics Industry Federation 
(Plasfed). Believing in joining forces for solving the 
problems of the association in the sector, our associ-
ation positively viewed Plastics Industry Federation’s 
invitation to join forces and decided to take part in the 
federation. Thus, we believe that Plastics Industry Fed-
eration, which aims to contribute to the development 
of the sector as the senior organization of the plastics 
sector that carries on its activities with the slogan 
“Together and Stronger” by joining forces with us, 
will comprehend the composite technologies, which 
become more important with every passing day, and 
the business acting in this sector and strengthen its 
representation and knowledge skills. 
Reinforced plastics are the main subject of this 
issue of our journal. You can find our article on the 
importance and meaning of reinforced plastics for 
composite sector in the middle pages of this issue 
as the file subject. I wish you a nice and productive 
working day. 

Best regards

Şe
ki

b 
A

vd
ag

iç
 C

om
po

si
te

s 
In

du
st

ria
lis

ts
 A

ss
oc

ia
tio

n 
Ch

ai
rm

an
 o

f t
he

 B
oa

rd
 o

f D
ire

ct
or

s



5

DERNEKTEN HABERLER

Derneğimiz, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile 
oluşturduğu işbirliği çerçevesinde Ulusal 
Katılım Organizasyonu Şemsiyesi altında 
geçtiğimiz yıl 26 Türk firmasının katılımı ile 
gerçekleştirilen JEC Composites 2013 Paris 
Fuarı’ndan sonra bu yıl da aynı örgütlülük 
içerisinde 28 Türk firmasının katılımı ile JEC 
Composites 2014 Paris Fuarı’nı başarı ile 
gerçekleştirmiştir.

Ulusal Katılım Organizasyonu çerçevesinde bu 
yıl Türk firmaları daha geniş teşhir alanlarında ve 
birbirine bitişik bir düzende ziyaretçilerini ağırlama 
ve ürünlerini tanıtma fırsatını bulmuşlardır. İTO’nun 
mükemmel organizasyonu içerisinde gerçekleştirilen 
katılımda firmalarımıza gösterilen ilgi Türk kompozi-
tinin ve Türk kompozit firmalarının Dünya pazarındaki 
yerlerini giderek sağlamlaştırdıklarının önemli bir 
göstergesi olmuştur. 2013 yılında daha da büyüyen 
Türkiye Kompozit Sanayi, Fuara katılan temsilcileri 
vasıtası ile ulaştığı konumu uluslararası düzeyde bir 
kez daha gösterme fırsatını bulmuştur.

Fuara katılan Türk firmaları:

A. ULUSAL KATILIM ORGANİZASYONU
1. AGTEKS
2. AKAR MAKİNA
3. ARSAN KAUÇUK
4. BİRLİK TİCARET
5. CSA KOMPOZİT
6. ECE BOYA
7. ESA KİMYA
8. ESKİM
9.  GLOBAL TEKNİK
10. İSTANBUL TİCARET ODASI
11. KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ  
12. LİTERATÜR KİMYA
13. MIR UNIQE
14. OLGUN ÇELİK
15. SİSTEM TEKNİK
16. SPİNTEKS
17. TECHEL
18. TEZKOM
 
B. BİREYSEL KATILIM
1. AKPA
2. BOYTEK
3. CAMELYAF
4. DOWAKSA
5. DURATEK
6. METYX
7. POLİYA
8. SÖNMEZ TEKSTİL
 
C. İNOVASYON KÖŞESİ
 FİBROSAN
 
D. BASIN KÖŞESİ
 TURKCHEM

Fuarın sektörümüze ve sanayimize bol ve bereketli 
işler sağlamasını dileriz.

JEC COMPOSITES 2014 Paris Fuarı 
Başarı ile Gerçekleştirildi

JEC COMPOSITES 2014 Paris Fair Was Successfully Organized

After JEC Composites 2013 Paris fair organized with the participation of 26 Turkish firms last year under the roof of National 
Participation Organization within the framework of the cooperation it established with Istanbul Chamber of Commerce (ITO), our 
association also organized  JEC Composites 2014 Paris Fair successfully with the participation of 28 Turkish firms with the same 
organized state.
Turkish firms had the chance to host their visitors and promote their products in larger display areas and in an adjacent order within 
the framework of National Participation Organization.  Interest shown to our firms during their participation realized by means of an 
excellent organization by ITO has been an important indication of Turkish composite materials and Turkish composite firms strength-
ening their place within the world market day by day.  Turkish Composite Industry, which grew even bigger in 2013, had the chance to 
show the position it reached at an international level once again by means of its representatives who participated in the fair.
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UZMAN GÖZÜYLE

Türkiye plastik sektörünün önde gelen 5 derneği ola-
rak, 28 Ekim 2011 tarihinde kurulduğumuz günden 
beri, üyemiz olan bini aşkın firmanın temsil gücünü 
ve etkinliğini artırmak üzere çalışmalarımızı sürdürü-
yor; başarıları kadar sorunları da hızla büyüyen sek-
törümüz için çözüme yönelik projeler geliştiriyoruz.

PLASFED olarak, sektörümüzün sorunlarını çözüm-
leyici projelerimizi, başvurularımızı ilgili platform-
lara taşıyarak; ilgili bakanlıkların, birimlerin gerekli 
tedbirleri alması konusunda girişimlerde bulunuyor, 
konunun takipçisi oluyoruz. Üyelerimiz için rekabet, 
büyüme ve verimlilikte en iyi koşulları yaratmaya 
yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Yaptığımız sektör du-
yurularımızla, basın açıklamaları aracılığıyla sektörü-
müzü mevzuat, teknoloji, vergi, istihdam, personel, iş 
sağlığı ve güvenliği, üretim süreçleri, çevre açısından 
ürünlerimizden istenen yüksek taleplerle ticari ko-
nularda bilgilendiriyoruz. Sektörümüzün ülkemiz için 
olan büyük önemini, değerini anlatırken; plastiklerin 
sürdürülebilir kalkınma ve yaşam kalitesine yaptığı 
katkıları, yenilikçi yapısını da açıklıyoruz. Sektörümü-
zün en önemli sorunlarından biri olan plastikle ilgili 
ön yargılı, yanlış bilgileri düzelterek toplumu sektör 
hakkında bilgilendiriyor, farkındalık yaratıyoruz.

Geçtiğimiz ay, Kozmopit Sanayicileri Derneği’nin 
ardından ZÜCDER’in de (Züccaciyeler Derneği) 
çatımız altına katılmasından büyük memnuniyet 
duyduk. Güneydoğu Anadolu Plastik Sanayicileri 
Derneği’nin kurulumu kararımızla da Türkiye’nin en 
faal ve önemli 8 derneğini çatımız altında buluştur-
muş oluyoruz. Bu yıl sonuna kadar Kocaeli, Konya ve 

Adana’da bölgesel plastik sanayicileri derneklerinin 
de kurularak üye dernek sayımızı en az 10’a çıkarma-
yı ve PLASFED’i sektörün en önemli, en güçlü organı 
haline getirmeyi hedefliyoruz.

Plastik ve plastikle ilgili sektörel sivil toplum örgütleri 
arasında iş ve güç birliği kurulmasını sağlamamız, 
büyük emek ve fedakarlıklarla faaliyetlerini sürdüren 
her bir sektör mensubumuzu hak ettiği konuma ge-
tirmek, sektörümüzü ileriye taşımak açısından büyük 
önem taşıyor.

Hızla büyüyen, Avrupa 2’nciliği ve dünya 7’nciliği ile 
plastik üretiminde önemli bir global oyuncu olan sek-
törümüz, katma değer yaratmak bakımından dünya 
dış ticaretinde hak ettiği yeri hala alamamış durum-
da… Çatımız altında buluşan tüm üyelerimizle birlikte, 
Türkiye’yi plastikte referans merkezi haline getirecek; 
bizi yurt içinde de, yurt dışında da her tür rekabette 
güçlü kılacak projeleri üretmemiz, uygulamamız ge-
rekiyor. Sektörümüzün çoğunluğu KOBİ sınıfında ve 
yeterli miktarda AR-GE yatırımı yapamamaktadır. Bu-
nun da teşviki ile rekabet güçlerinin artırılması önem 
taşıyor. Yerli üreticilerimizin büyümesini destekleye-
rek AR-GE’ye dayalı yeni ürünleri ortaya çıkarmasını 
ülke olarak sağlamalıyız. PAGDER’in başlattığı adımın 
sürdürülerek eğitim kurumlarıyla işbirliği yapılarak, 
nitelikli ara eleman sorununa da kalıcı çözümler 
üretmeliyiz. En azından sektörümüzden bu eğitimi 
sağlamak adına sunulan katkı ve desteklerle hayata 
geçirilmesi planlanan projelerin de hızlıca hayata 
geçirilmesinin sektör temsilcileri olarak üstümüze 
düşen görev olduğunu düşünüyorum.

SELÇUK AKSOY
PLASFED (Türkiye Plastik 
Sanayicileri Federasyonu)
Yönetim Kurulu Başkanı

UZMAN
GÖZÜYLE
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Plastik Sanayicileri
Federasyonuna Katılıyoruz

Kompozitlerin kullanımının hayatın her alanında 
giderek artması amacı ile, hükümet, yerel yöneticiler, 
sanayiciler ve kullanıcılar nezdinde tanıtım, tutundur-
ma, bilgilendirme ve geliştirme faaliyetinde bulun-
mak; kompozitlerin üretim ve kullanımının bilimsel 
temellerde sürdürülmesi için gerekli çalışmaları 
yapmak; üyelerini ortak hedeflere yönlendirmek; pay-
laşılacak fırsatları geliştirmek; sanayicileri ve bilimsel 
kuruluşları bir çatı altında toplayarak sinerji yaratmak 
misyonu ile 2005 yılında kurulan derneğimiz, kompo-
zitlerin Elyaf Takviyeli Polyesterler ve Elyaf Takviyeli 
Plastikler olarak iki temel prosesten ibaret olduğunu,  
kompozitlerin Dünya ölçeğinde yüzde 36’sının Türkiye 
ölçeğinde ise yüzde 17’sinin termoplastiklerden 
oluştuğunu dikkate alarak, güç birliğinin pek çoğu 
ortak olan sorunlarımızın çözümünde ülke sanayine 
olumlu katkılarda bulunacağının bilinci içerisinde 
Türk Plastik Sektörünün güçlü, çalışkan ve saygın çatı 
örgütü Plastik Sanayicileri Federasyonu - PLASFED 
yapılanmasında 6. Üye Kuruluş olarak yer almaya 
karar vermiştir.

Güçlerimizi birleştirerek, “Birlikte ve daha güçlü” slo-
ganıyla çalışmalarını yürüten ve plastik sektörünün 
üst örgütü olarak sektörün gelişimine katkı sağla-
mayı amaçlayan Plastik Sanayicileri Federasyonu 
- PLASFED’in, önemi günden güne artan kompozit 
teknolojilerle faaliyet gösteren işletmeleri de kavra-
yarak, temsil ve bilgi yeteneklerini daha da güçlendi-
receğine inanıyoruz.

Birçok platformda birlikte çalışmaktan ve iş birli-
ği, güç birliği yapmaktan büyük bir memnuniyet 
duyduğumuz Plastik Sanayicileri Federasyonu - 
PLASFED’in bundan sonraki çalışmalarında Kom-
pozit Sanayicileri Derneği olarak daha yakın ve daha 
etkin bir şekilde yer alarak, üzerimize düşecek katkıyı 
ve desteği sağlamaktan geri durmayacağımızı da 
belirtmek isteriz. 

Derneğimizin Plastik Sanayicileri Federasyonu - 
PLASFED yapılanmasında yer alma kararının ülke 
sanayimize hayırlı olmasını dileriz.

We are Joining Plastics Industry Federation

Our Composites Manufacturers Association, decided to join Plastics Industry Federation – PLASEFED the frame organization of 
Turkish Plastics Sector founded by Ankara Plastics Industry Association, Bursa Plastics and Packaging Industry Association, Aegean 
Plastics Industry Association, Kayseri Plastics Businessmen Association and Plastics Industry Association on October 28th 2011.

Kompozit Sanayicileri Derneğimiz, Türk Plastik Sektörünün çatı örgütü, Ankara Plastik 
Sanayicileri Derneği, Bursa Plastik ve Ambalaj Sanayicileri Derneği, Ege Plastik 
Sanayicileri Dayanışma Derneği, Kayseri Plastik İşletmecileri Derneği ve Plastik 
Sanayicileri Derneği tarafından 28 Ekim 2011 tarihinde kurulan Plastik Sanayicileri 
Federasyonu - PLASFED’e katılma kararı almıştır.



8

DERNEKTEN HABERLER

Derneğimiz Avrupa Kompozit Sanayi Birliği 
(EuCIA) Yönetim Kuruluna Seçildi
Derneğimizin üyesi olduğu Avrupa Kompozit Sanayi 
Birliği (EuCIA) 10.03.2014 tarihinde Paris’te Fransız 
Plastik ve Kompozit Üreticileri Birliği (GPIC) Binasında 
15:30 - 17:30 saatleri arasında Genel Kurul toplantısını 
gerçekleştirmiştir. Toplantıda daha önce Başkanlık 
görevini yürüten Mr. Volker Fritz’ in istifası nedeniyle bo-
şalan Başkanlık görevi için seçim yapılmış ve bu göreve 
İtalya Kompozit Üreticileri Birliği’nin (ASSOCOMPOSITI) 
temsilcisi Mr. Roberto Frassine oy birliği ile getirilmiştir. 
Mr. Frassine’ nin Başkan seçilmesi nedeni ile boşalan 
Yönetim Kurulu Üyeliği’ne ise Üye Ulusal Derneklerden 
birinin temsilcisinin seçilmesi için oylama yapılarak bu 
üyeliğe Derneğimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tolga 
Kutluğ oy birliği ile getirilmiştir. Sayın Kutluğ’un EuCIA 
Yönetim Kurulu’nda yer alması ile birlikte Derneğimizin 

Avrupa Birliği nezdinde Kompozit Üreticilerini temsil 
eden EuCIA Platformunda daha güçlü bir şekilde temsil 
edilmesi sağlanmıştır. 
Sektörümüze ve Derneğimize hayırlı olmasını dileriz.

08.04.2014 Salı günü derneğimizi temsilen Yönetim 
Kurulu Üyemiz Sayın Mehmet Çakın Süleyman De-
mirel Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Kariyer Günleri 
çerçevesinde sektörümüzü ve sektörün üniversite-
lerden beklentilerini anlatan bir sunum gerçekleştir-
miştir. Sunum gerek öğrenciler gerekse de öğretim 
üyeleri tarafından yoğun bir ilgi ile karşılanmıştır.

Derneğimiz önümüzdeki günlerde Yalova 
Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek Polimer Günleri 
kapsamında da bir sunum gerçekleştirecektir. Ku-

rulduğu günden bu yana Üniversiteler ile iyi ilişkiler 
kurmaya önem veren derneğimiz aynı kapsamdan 
olmak üzere benzeri tanıtım sunularını birçok üniver-
sitede gerçekleştirmiştir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Kariyer Günleri

Süleyman Demirel University Career Days 

Our Board Member representing our association made 
a presentation on 08.04.2014 describing our sector and 
the expectations of our sector from universities within the 
framework of Career Days organized at Süleyman Demirel 
University. The presentation was welcomed with great 
interest by both students and lecturers. 

TCMA was elected for the board of european 
composites industry (EuCIA).

European Composites Industry association (EuCIA), to which 
our association is a member, held its General Meeting 
between the hours 15:30 - 17:30 at French Plastics and Com-
posites Manufacturers’ Association (GPIC) Building in Paris.  
During the meeting, an election was made for the Chairman-
ship seat, which was left vacant because of the resignation 
of Mr. Volker Fritz, who has been acting as chairman, and 
Mr. Roberto Frassine, representative of Italian Composite 
Manufacturers' Association (ASSOCOMPOSITI) was elected 
as chairman through unanimity.  A vote has been taken to 
elect a board member from a one of the Member National 
Associations for the seat left vacant Mr. Frassine's election as 
chairman and the Board Member of Our Association, Mr. Tol-
ga Kutluğ was elected as a member through unanimity. 
With Mr. Kutluğ taking part in EuCIA Board, it has been 
ensured for Our Association to be represented in a stronger 
manner at EuCIA Platform representing Composite Manu-
facturers in the presence European Union. 
 
We wish it to bring luck to our sector and association.
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Yalova Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkalığı ve Polimer Araştırma Kulü-
bü tarafından düzenlenen 3. Polimer Gün-
leri, Yalova Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde 
13-14-15 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçek-
leştirilmiştir.

14 Mayıs 2014 tarihinde öğleden sonra saat 14.30’da 
yapılan oturumda Derneğimiz, Türk kompozit sek-
törü hakkında bir sunum gerçekleştirmiştir. Ger-
çekleştirilen sunum çok sayıda katılımcının ilgisi ile 
karşılanmıştır. Sunumun sonunda yer alan soru-ce-
vap bölümünde ise toplantıya katılanlar sektörle ilgili 
ayrıntılı soru sorma fırsatını yakalamışlardır.

3. Polimer Günleri

3RD Polymer Days 

3rd Polymer Days held by Yalova University, the General 
Office of Health, Culture and Sports Research Club, 
was organized in Yalova Raif Dinçkök Cultural Center 
during 13th, 14th and 15th of May 2014. 
Our Association made a presentation about Turkish 
composites sector during the session held at 14:30 in 
the afternoon on May 14th 2014. The presentation that 
was welcomed warmly by many participants. During 
the question and answer part at the end of the presen-
tation, participants of the meeting had the opportunity 
to ask detailed questions about the sector.
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Samsun Makina Mühendisleri Odası 
Kompozit Semineri

30 Mayıs 2014 tarihinde öğleden sonra saat 14.30’da 
yapılan seminerde Derneğimizin Ge-
nel Sekreteri Sayın İsmail Hakkı 
Hacıalioğlu ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Sayın Tolga Kutluğ, 
Türk kompozit sektörü 
hakkında bir sunum 
gerçekleştirmişlerdir. 
Sunumda kompo-
zit malzemelerin 
1940’lı yıllarda 
ortaya çıkan çağdaş 
bir malzeme olduğu 
belirtilmiştir. Sek-
törde 200’e yakın 
firmanın aktif olarak 
hizmet verdiğini 
söyleyen konuşmacılar, 
yan sanayileriyle beraber 
700’den fazla firmanın bu 
işten kazanç sağladığını anlat-
mışlardır. Kompozit malzemelerin 
yaklaşık 1,2 milyar Euro’luk pazara ulaştığını 
belirten konuşmacılar, sektörde 5 bin işçinin de 
istihdam edildiğini vurgulamışlardır. Konuşmacılar, 

kompozit malzemelerin, havacılık, uzay, savunma, 
ev aletleri, iş ekipmanları, yapı sektörü, 

korozyona dayanıklı ürünler, elekt-
ronik, denizcilik, taşımacılık, 

gıda gibi birçok sektörde 
yaygın olarak kullanıldığı-

nı da belirtmişlerdir.
Gerçekleştirilen su-

num katılımcının ilgi-
si ile karşılanmıştır. 
Sunumun sonunda 
yer alan soru-ce-
vap bölümünde ise 
toplantıya katılanlar 
sektörle ilgili ayrıntılı 

soru sorma fırsatını 
bulmuşlardır.

Ayrıca 19 Mayıs Üniver-
sitesi Havacılık ve Uzay 

Teknolojileri Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’nden (UZAY-

TEM) Öğretim görevlisi Sayın Cevat 
Sunol da UZAYTEM bünyesinde sürdürülen 

“Kompozit Çalışmaları ve Hafif Sportif Uçak Projesi” 
hakkında bir sunum gerçekleştirmiştir.

Samsun Mechanical Engineers Chamber Composites Seminary

Composites Seminary organized by the Samsun Branch of the Chamber of Mechanical Engineers was held in Samsun 
Branch Center of the Chamber of Mechanical Engineers on May 30th 2014. 
The General Secretary of our association Mr. İsmail Hakkı Hacıalioğlu and Board Member of our association Mr. Tolga 
Kutluğ made a presentation about Turkish composites sector during the seminary held at 14:30 on May 30th 2014. 

Makine Mühendisleri Odası, Samsun Şubesi tarafından düzenlenen Kompozit Semineri, 
Makine Mühendisleri Odası Samsun Şube Merkezi’nde 30 Mayıs 2014 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir.
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1. Türk-Japon Polimerik Kompozit 
Malzemeler Ortak Çalıştayı Gerçekleştirildi
Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen 
“1. Türk-Japon Polimerik Kompozit Malze-
meler Ortak Çalıştayı” 12-13 Mayıs 2014 ta-
rihlerinde Sabancı Üniversitesi’nin İstanbul 
Tuzla’daki kampüsünde gerçekleştirilmiştir. 

Arayüz, fabrikasyon, kompozitlerin mekaniği, nano 
kompozitler, çok fonksiyonlu kompozitler, ürün ve 
proses, nümerik simülasyon, malzeme ve karakte-
rizasyon, micro mekanik, yeşil kompozitler, kauçuk 
ve kil kompozitler, tekstil kompozitleri baslıklarından 

oluşan ve paralel gerçekleştirilen oturumlarda 55 
bildiri sunulmuştur. İki gün boyunca 3 adet de özel 
bildiri sunumu gerçekleştirilmiştir.

1st Turkish-Japanese Polymeric Composite Materials Joint Workshop Was Held.

"1st Turkish-Japanese Polymeric Composite Materials Joint Workshop" organized by Sabancı University was held in the campus 
of Sabancı University in Tuzla, Istanbul during 12th and 13th of May, 2014.  

55 declarations were presented during the sessions which were organized in parallel with each other and which were about 
interface, fabrication, mechanics of composites, multi-functional composites, products and process, numerical simulation, ma-
terials and characterization, micro mechanics, green composites, rubber and clay composites, textile composite. Also, 3 special 
declaration presentations were made during these two days.
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Yangının plastik sektörü için nasıl önlenebileceği ve 
tehlike olmaktan çıkabileceği, PAGDER tarafından 
düzenlenen seminerde anlatıldı. 
Plastiklerin yangın açısından riskleri, yangın gü-
venliği, önlemler ve kurtarma teknikleri seminerin 
başlıkları arasında yer aldı. 
Türkiye plastik sektörünün kalite standartları ve 
rekabetçilik açısından dünyanın en iyileri 
arasında yer alması vizyonuyla çalışma-
larını yürüten Plastik Sanayicileri Der-
neği (PAGDER), bu doğrultuda semi-
nerler düzenlemeye devam ediyor. 
Kompozit Sanayicileri Derneği’nin 
talebi ile PAGDER 
tarafından gün-
deme alınarak 
PAGDER’in sektör 
için hayati öneme 
sahip seminerle-
rinden biri de 29 
Mayıs 2014 günü gerçekleştirilen Yangın Semineri ol-
muştur. Saat 13.30-17.00 arasında BAYGEM binasın-
da gerçekleştirilen eğitimde konu “Plastiklerin Yangın 
Açısından Riskleri”, “Yangın Güvenliği, Önlemler ve 
Kurtarma Teknikleri” ve “Yangın Sigortaları ve Yaşa-

nan Süreçler” başlıkları altında değerlendirilmiştir.
Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri 
Mustafa Bağan, İstanbul Üniversitesi Adli Bilimler 
Uzmanı, Yangın ve Patlayan Maddeler Uzmanı ve 
İTÜ Öğretim Görevlisi Şahin İplikçi ve Marsh Baş-
kan Yardımcısı ve Grup Yöneticisi Doğan Zorlu’nun 
konuşmacı olduğu seminerde daha önce yaşanan acı 

tecrübeler örnek vakalar olarak incelenerek ve 
bunların bir daha yaşanmaması için yapılması 

gerekenler konusunda sektör mensupları-
na bilgi verilmiştir.
Seminer, yalnızca Plastik Sanayicileri 
Federasyonu (PLASFED) çatısı altında 

faaliyet gösteren der-
neklere üye firmaların 
temsilcilerine açık ola-
rak gerçekleştirilmiştir. 
Bu doğrultuda seminere 
PAGDER, Ankara Plastik 
Sanayicileri Derneği 

(APSD), Bursa Plastik ve Ambalaj Sanayicileri Der-
neği (BURPAS), Ege Plastik Sanayicileri Dayanışma 
Derneği (EGEPLASDER), Kayseri Plastik İşletmecileri 
Derneği (KAYPİDER) ve Kompozit Sanayicileri Derne-
ği üyeleri katılmışlardır.

PAGDER’den Plastik Sektörüne Yönelik 
Yangın Semineri 

Fire Seminar For The Plastics Sector By Pagder 

Working with the vision of placing Turkish plastics sector among the world’s best in terms of quality standards and competition, 
the Plastics Industrialists Association (PAGDER) continues organizing seminars in this direction. (After being included in the 
agenda by PAGDER upon the request of the Association of Composites Industrialists) One of PAGDER’s seminars essential for 
the sector is the Fire Seminar held on 29 May 2014. In the seminar that was held in the BAYGEM building from 13.30 to 17.00, 
the issue was considered under the titles of “Fire Risks of Plastics”, “Fire Safety, Precautions and Rescue Techniques”, and “Fire 
Insurances and Experienced Processes”.
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), sabit 
ve döner kanatlı hava platformlarından insansız 
hava araçları ve uzay sistemlerine kadar entegre 
havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin tasarım, 
geliştirme, modernizasyon, üretim, entegrasyon 
ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye’nin 
teknoloji merkezi konumunda olup; havacılık, uzay 
ve savunma sanayisinde küresel oyuncular arasında 
yer almaktadır.
“Özgün ürünlere sahip ve küresel rekabet gücüne 
ulaşmış dünya markası havacılık ve uzay şirketi” 
olmak Vizyonu altında ve “Ülkemiz havacılık ve uzay 
sanayisinin gelişmesine öncülük yapmak” Misyonu 
ile TUSAŞ; JSF/F-35, A400M, A350 XWB ve B787 
gibi uluslararası havacılık projelerinde küresel 
anlamda rekabetçi ve önemli bir ortak olmasının 
yolunu açan dünya çapındaki başarısını; ürün ve 
çözümlerinin teknolojik mükemmeliyeti temellerine 
oturtmuştur.
Ankara’da, 5 milyon metrekare alan üzerinde kurulu 
yaklaşık 300 bin metrekare kapalı alandan olu-
şan yüksek teknoloji içeren makine ve teçhizatla 
donatılmış modern tesislerinde tasarım, geliştirme, 
modernizasyon ve sistem entegrasyonu ile parça 
imalatından uçak montajı, uçuş testleri ve teslimata 
kadar gelişmiş mühendislik, üretim ve test imkân 
ve kabiliyetlerine sahip olan TUSAŞ; hem askeri 

hem de ticari ihtiyaçlar için güvenilir bir çözüm 
ortağı konumundadır.
Yaygın ürün ve faaliyet yelpazesi TUSAŞ’a dünyada 
benzersiz bir konum sağlamaktadır. Özgün olarak 
geliştirilen “ANKA” Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı 
(MALE) İnsansız Hava Aracı Sistemi, “HÜRKUŞ” 
Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı, “TURNA” ve 
“ŞİMŞEK” Özgün Hedef Uçak Sistemleri ile Sabit ve 
Döner Kanatlı Hava Platformları için Gelişmiş Aviyo-
nik Modernizasyon Süitleri; T129 Taarruz ve Taktik 
Keşif Helikopteri, A400M Askeri Ulaştırma Uçağı, 
E/O Keşif Gözetleme Uyduları; Özel Görev Uçağı 
Dönüşümleri ile Askeri ve Ticari hava platformları 
komponentleri, sistem entegrasyonları, tasarım 
ve üretimleri TUSAŞ’ın ürün ve faaliyet yelpazesi 
içerisinde yer almaktadır. 
TUSAŞ Uçuş Okulu her seviyede uluslararası stan-
dartlarda asker/polis ve sivil helikopter pilotu yetiş-
tirerek lisanslandırma hizmetleri sağlamaktadır.
Ayrıca TUSAŞ, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahip oldu-
ğu İkmal ve Bakım Merkezleri’nin imkân ve kabili-
yetlerini değerlendirerek, uluslararası müşterilerine 
bakım, onarım ve revizyon hizmetleri verilmektedir.
Dünyadaki son teknolojik gelişmeleri yakından iz-
leyerek havacılık alanında öncü kuruluşlar arasında 
yer almaya kararlı olan TUSAŞ, ülkemize 21. yüzyıl-
da yeni ufuklar açmayı hedeflemektedir.

TUSAŞ - TÜRK Havacılık
ve Uzay Sanayii

Kompozit Sanayicileri Derneği’ne
Yeni Katılan Üyeler

Derneğimiz tüm sektörü kucaklamak amacı ile üyelik geliştirme çalışmalarına bütün 
gücü ile devam etmektedir. Bu kapsamdan olmak üzere geçtiğimiz dönemde Türk 

Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), Kordsa Global End. İplik ve Kord Bezi San. ve Tic. A.Ş., 
Mankiewicz Sanayi Boyaları Tic. Ltd. Şti., SPM Kompozit ve İleri Malzeme Teknolojileri A.Ş. 
ve Akrulo Fırça San. ve Tic. Ltd. Şti. firmaları derneğimize üyelik işlemlerini tamamlayarak 

derneğimizin daha da güçlenmesini sağlamışlardır. Önümüzdeki dönemde de kompozit 
sektöründe faaliyet gösteren firmaların derneğimize üye olmaları doğrultusunda 

sürdürdüğümüz çalışmaları daha da ileriye taşıyacağız.
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KORDSA GLOBAL END. İPLİK VE KORD BEZİ SAN. 
VE TİC. A.Ş.’nin CTO’ su Sn. İbrahim Özgür YILDIRIM, 
Yönetim Kurulumuzun 12 Mayıs 2014 tarihinde ya-
pılan 96. Olağan Toplantısında oy birliği ile Kompozit 
Sanayicileri Derneği üyeliğine kabul edilmiştir.
Dünyanın lider naylon ve polyester iplik, kord bezi ve 
tek kord üreticisi olan Kordsa Global, lastik takviye ve 
kauçuk pazarlarına geniş ürün yelpazesi ile hizmet 
sunmaktadır.
1973 yılında İzmit’te kord bezi fabrikası ile yola 
çıkan Kordsa Global, esnek ve güçlü üretim yapısı, 
yüksek ürün ve servis kalitesi, uzun vadeli devam 

eden müşteri ilişkileri ve iş ortakları ile sektöründe 
küresel bir lider olarak faaliyet göstermektedir. 5 
kıtaya dağılmış 9 ülkede 9 işletmesi ve yaklaşık 4.000 
kişilik iş gücü ile hizmet veren Kordsa Global, etkin 
ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda AR-GE çalışma-
larıyla ürün çeşidini artırarak hizmet alanını genişlet-
mektedir.
Hacı Ömer Sabancı Holding’in %91,1 oranında his-
sedarı olduğu Şirket, sürekli büyüyen global üretim 
yapısı ile sektörüne öncülük ederek ve değişen pazar 
dinamiklerine hızla adapte olarak faaliyetlerini sür-
dürmektedir.

Kordsa Global

SPM Kompozit ve İleri Malzeme Teknolojileri 
A.Ş. Temmuz 2013 tarihinde, 1000 m2 kapalı alan 
üzerinde, ANKARA - OSTİM sanayi bölgesinde 
kurulmuştur. Şirket paydaşları Türk ortaklardan 
oluşmakta ve her birinin uzun yıllar Savunma Sanayi 
tecrübesi bulunmaktadır. Şirketin ana faaliyet alanı, 
kompozit parça üretiminde kullanılan ham madde-
leri yerli imkânlarla geliştirmek ve üretmektir. Bu 
kapsamda ilk olarak kompozit sektörü ihtiyaçlarına 
yönelik yüksek teknoloji Prepreg seri üretim hattı 
kurulmuştur. Almanya menşeli seri üretim hattın-
da yıllık 500 bin metrekare karbon, cam ve aramid 
prepreg üretim kapasitesine ulaşılmış, Ar-Ge ve ürün 
kalitesini kontrol amaçlı test ve doğrulama laboratu-
varı kurulmuştur. Sürdürdüğü araştırma ve geliştir-
me çalışmalarında Üniversite - Sanayi ortaklığını ön 
plana çıkartan SPM Kompozit, Ar-Ge ve kalite kontrol 
yeteneklerini geliştirmek için yatırım ve projelere 
devam etmektedir.

SPM Kompozit ve İleri Malzeme Teknolojileri 
A.Ş., kompozit sektöründe kullanılan karbon, cam 
(E-Glass, S-Glass) ya da aramid kumaşların reçine ile 
emprenye edilmesiyle oluşturulan Prepreg ham-
maddesini geliştiren ve üreten ilk ve tek yerli firmadır. 
Prepreg malzemenin yanı sıra “Surface Prepregler” 
ile ürün ağacı desteklenmektedir.
SPM Kompozit, geliştirdiği karbon, cam ve aramid 
prepreg ürünler ile kompozit üretimlerinizde uygula-
ma kolaylığı, yüksek kalite, zaman ve işgücü tasar-
rufu elde etmenizi hedeflemektedir. Standart ürün 
seçeneklerinin yanı sıra, proje bazlı müşteri ihtiyaçları 
doğrultusunda ürün geliştirmekte ve danışmanlık 
hizmetleri verilmektedir.
SPM Kompozit’in geliştirdiği ürünler arasında otok-
lavsız üretime de elverişli, 200 °C mertebesine kadar 
camsı geçiş sıcaklığına (Tg) sahip, kürleme rejimi 
70 °C’den başlayan, 4-6 hafta soğuk depolanmaya ih-
tiyaç duymayan ve -18 oC’de saklanması durumunda 
1 yıl raf ömrü olan prepreg sistemleri bulunmaktadır.

SPM Kompozit

Mankiewicz Sanayi Boyaları Tic. Ltd. Şti. 1895 Tari-
hinde kurulmuş olup aile şirketi ruhuyla  kurumsal 
yapıyı oluşturmuş 119 yıllık tecrübesiyle Solvent 
ve Subazlı  yüksek teknolojiye sahip Boya sistem-
lerinde Endüstriyel Seri üretimde öncü firmaların-
dandır. Şu an Endüstriyel Makina Sanayi, Otomotiv, 
Havacılık, Vagon Sanayi, Medikal Cihazları, Yat 
sektörü, Tarım ve İnşaat Makinaları sektörüne, son 
teknolojiye sahip Boya sistemleri üretmektedir. 
1000’in üzerinde çalışan sayısına sahip  deneyimli 

ekibi ile ‘Geleceğin Boya Teknolojisini’  üretmek  ve 
ürün kalitesini sürekli artırma politikası ile sadece 
müşterilerin  ihtiyaçları ve taleplerinin değil, gelecek 
nesillerin beklentilerinin de karşılanması için çaba 
harcamaktadır.
Firma Türkiye ofisindeki Teknik ve diğer personeli 
ile müşterilerine hizmet vermektedir.
Firmanın Kalite Yönetim sistemi ve Çevresel yöne-
tim odaklı üretim süreci, ISO 9001, ISO/TS16949, 
VDA 6.3, EN 9100  ve  ISO 14001 sertifikalıdır.

Mankiewicz
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New Members of Turkish Composites Manufacturers Association

TUSAŞ
The Manufacturing Technologies Manager of TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş. Mr. Hürriyet EĞİL-
MEZ was accepted as a member of the Composites Industry Association during the 92nd Ordinary Meeting of our 
Board on March 3rd 2014.

MANKIEWICZ
General Manager of Mankiewicz Sanayi Boyaları Tic. Ltd. Sti., Mr. İlker KÖSE was accepted as a member of the 
Composites Industry Association during the 95th Ordinary Meeting of our Board on April 21st 2014.

SPM KOMPOZİT 
Board Chairman of SPM Kompozit ve İleri Malzeme Teknolojileri A.Ş., Mr. Emre Tirben was accepted as a mem-
ber of the Composites Industry Association during the 95th Ordinary Meeting of our Board on April 21st 2014.

KORDSA GLOBAL 
CTO of KORDSA GLOBAL END. İPLİK VE KORD BEZİ SAN. VE TİC. A.Ş., Mr. İbrahim Özgür YILDIRIM, was accepted 
as a member of the Composites Industry Association during the 96th Ordinary Meeting of our Board on May 12th 
2014.

AKRULO
General Manager of AKRULO FIRÇA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ., Mr. Recep Sancak was accepted as a member of the 
Composites Industry Association during the 96th Ordinary Meeting of our Board on May 12th 2014.

AKRULO FIRÇA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.'nin Genel 
Müdür'ü Sn. Recep Sancak, Yönetim Kurulumuzun 
12 Mayıs 2014 tarihinde yapılan 96. Olağan Toplan-
tısında oy birliği ile Kompozit Sanayicileri Derneği 
üyeliğine kabul edilmiştir.
AKRULO FIRÇA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ., 1988 yılından 
beri faaliyet göstermektedir. Geniş ürün yelpazesi 
içinde yer alan Posteki Rulo, Polyamid Rulo, Fırça 
ve Ispatula çeşitleri ile Yapı ve Boya Malzemeleri 
sektöründe Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu pazarları 
kapsamında hizmet vermektedir.

Ürünlerin üretimi İstanbul Pendik'te bulunan 1500m2 
kapalı alana sahip tesislerde modern makinalarla 
gerçekleştirilmektedir.
Çok çalışıp çok emek harcayarak elde edilen say-
gınlığı daim kılmak adına, yüklenilen misyon doğ-
rultusunda kaliteli üretim en iyi hizmet ve dürüstlük 
anlayışından ödün vermeyen, AKRULO FIRÇA SAN. 
ve TİC. LTD. ŞTİ., kendilerini bu günlere taşıyan başta 
değerli müşterilerine, tedarikçilerine, dostlarına ve 
çalışanlarına minnet ve şükran borcunun bulunduğu-
nu belirtmektedir.

Akrulo

Our association carries on its works in all its force for developing memberships in order to 
embrace the whole sector.  Within this scope, Turkish Aerospace Industries Inc. (TUSAŞ), 
Kordsa GlobalEnd. İplik ve Kord Bezi San. ve Tic. A.Ş.,Mankiewicz Sanayi Boyaları Tic. Ltd. Şti. 
SPMKompozit ve İleri Malzeme Teknolojileri A.Ş. and Akrulo Fırça San. Ve Tic. Ltd. Şti. firms 
completed membership procedures and joined our association in the previous period and  
strengthened our association.  We will carry forward the works we have been conducting for 
firms acting in composite sector to join our association in the next period also. "
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TAIPEI PLAS 2014 26-30 Eylül 2014

2014 yılı fuarı TWTC Nanagang Fuar alanında düzen-
lenecek olan Taipei Plas’ın, 17 bin ziyaretçi sayısına 
ulaşması beklenmektedir. Fuar alanına Taipei içinden 
ulaşım kolaylığı, ziyaretçiler için önemli bir rahatlık 
sağlamaktadır. 
Tayvan’ın yüksek teknolojiye sahip ve rekabetçi fiyat-
larla sunacakları ürünlerini yakından incelemek ve 
alıcıların üretimlerinde fark yaratmasını sağlayacak 
yenilikleri görmeleri için fuar, önemli bir fırsat oluştu-
racaktır. Bu yılki fuarda özellikle tam otomatik plastik 
enjeksiyon kalıplama makineleri, enerji tasarruflu 
kalıplama makineleri, mikro enjeksiyon makineleri 
gibi yenilikler ziyaretçiler ile buluşturulacaktır. 
   
Teknoloji “Know How”larının ve tecrübelerinin pay-
laşılacağı seminerler fuar boyunca düzenlenecektir. 
2014 yılında, enerji tasarrufu sağlayan makine ve 
ekipmanların tanıtımının yapılacağı fuara Tayvan’ın 
önde gelen firmaları katılacaktır. Tayvan plastik 
sanayinde, Uzak Doğu ülkelerinden sonra Türkiye’nin 
de önemli bir ihracat pazarı olması dolayısıyla, Türk 
üretici firmalarının bu fuara ilgilerinin artacağı tahmin 
edilmektedir. Tayvan menşeili makine ekipmanların 
Türk plastik sanayicisine önemli maliyet avantajları 
sağlaması beklenmektedir.

Victor Taichung Machinery 
Bu yıl fuara katılacak firmalar arasında önemli bir 
Pazar payına sahip Tayvan’ın Taichung şehrinde 
merkezi bulunan firma 1954 yılında aile şirketi olarak 
kurulmuştur. Takım tezgahlarının yanı sıra plastik 
enjeksiyon makineleri de üreten firmanın Tayvan’da 
4 fabrikası mevcuttur. Enjeksiyon makinelerinin 
üretiminde 5 akslı işleme makineleri kullanan firma, 
medikal, havacılık, otomotiv sektörlerine yönelik 
plastik enjeksiyon makineleri sunmaktadır. Temel 
makine parçalarını Almanya ve Japonya’dan ithal 
eden firma, üretiminin yüzde 90’ını ihraç etmekte-
dir. Çin başta olmak üzere, Türkiye ve Mısır önemli 
ihracat pazarlarıdır. Tamamen elektrikli, yüzde 50’ye 
varan enerji tasarruflu enjeksiyon makinelerinin yanı 
sıra hidrolik ve hibrit makineleri de mevcuttur. Taipei 
Plas Fuarı’nda 3,5 saniye üretim hızına sahip tama-
mı elektrikli enjeksiyon makinelerini müşterilerine 
tanıtacaktır.

Plastik ve Kauçuk konusunda makine, malzeme, hammadde, parça ve aksesuarlar 
konusunda bölgedeki önemli plastik fuarlarından biri olan ve iki yılda bir düzenlenen Taipei 
Plas, 2014 yılında 26-30 Eylül tarihleri arasında Tayvan’nın Taipei şehrinde düzenlenecektir. 
Plastik ve kauçuk işleme makineleri konusunda 1,7 milyar dolarlık cirosu ile dünyanın 5. 
büyük tedarikçisi konumundaki Tayvan, bu fuar vasıtası ile yeniliklerini sunmak için pazara 
çıkmaktadır. Global bir oyuncu olan Tayvan plastik sanayiinin ileri gelen firmalarını tek çatı 
altında görme imkânı sağlayan bu fuar, 2012 yılında 500’ün üzerinde firma katılımı ile daha 
önceki senelerin üzerinde bir katılım sağlamıştır.
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Chum Power
1981 yılında kurulan firma, PET şişirme makineleri 
konusunda lider bir kuruluştur. Değişik ebatlarda 
yıllık 120 adet makine üretim kapasiteli Tayvan’ın 
Taichung şehrindeki firmanın Çin’deki üretim tesisle-
rinde de yılda 200 makine üretebilmektedir. Şişirme 
makineleri 20 litre kapasiteli plastik konteyner 
üretme imkânına sahiptir. Yüzde 40’lık Asya pazarının 
yanında, Kuzey Afrika ülkelerine üretimlerinin yüzde 
40’ını ihraç etmektedirler. Toplam 45 milyon dolar 
ciroya sahip firmanın yüksek kapasiteli makineleri de 
mevcuttur. Taipei Plast fuarında L-16 serisi şişirme 
makinelerinin tanıtımını yapacaktır. Küçük üretim 
alanına sahip fabrikalar için ideal bir çözüm olan bu 
seri, bir kişi ile çalıştırılması ve 600cc’lik bir kontey-
nerden saatte 24 bin adet ürün alınmasını sağlama-
sıyla işçilik ve enerji tasarrufunda öne çıkmaktadır. 
Ayrıca estetik, parlaklık ve şeffaflık arzu edilen plastik 
şişelerin üretiminde S10 markalı şişirme makineleri 
de fuar esnasında ziyaretçilere tanıtılacaktır. 

Fong Kee International Machinery
1953 yılında bir aile şirketi olarak Tainan şehrinde ku-
rulan firma halen 150 ülkeye Ektruder, film şişirme, 
tek ve çok katlı film makineleri üretmektedir. Ayrıca 
Çin’de bir montaj hattına sahip olan fabrika üretimi-
nin yüzde 90’ını ihraç etmektedir. 31 milyon dolar 
cirosu yanı sıra 6,5 milyon dolar sermayeye sahiptir. 
Üretimlerinin yüzde 80’i tekrarlanan siparişler aittir. 
Firma, makinelerinin ve teknik hizmet kalitesi ile 
tercih edilen bir üreticidir. Şişirme makineleri, 220 
litre kapasiteli plastik varillerin yanı sıra 1000 Lt’lik 
IBC konteynerlerine kadar üretim imkanı vermekte-
dir. ISO 9002 ve CE sertifikasına sahip fabrika, Türkiye 
pazarına da önemli miktarlarda ihracat yapmaktadır. 

Fu Chun Shin Machinery Co.(FCS)
1974 yılında Tayvan’ın Tainan şehrinde kurulan fabri-
ka, plastik enjeksiyon kalıplama makineleri üzerinde 
ihtisas sahibidir. Tayvan’daki en büyük kapasiteye 
sahip olan bu fabrikanın, Çin’in Ningbo ve Dongguan 
eyaletlerinde de, Çin pazarına hizmet için üretim hat-
ları mevcuttur. Plastik makineleri üretimi konusunda, 
Tayvan’da borsaya kote tek firmadır. 1987-2012 yılları 
arasında muhtelif Mükemmellik Ödüllerine sahip 
olan firmanın 2013 yılı cirosu 91 milyon dolar olup, 
toplam 700 kişilik çalışana sahiptir. Ürünleri arasın-
da, CNC kontrollü, enerji tasarrufu sağlayan Servo 
motorlu, yüksek kapasiteli, çift komponentli, sand-
viç, BMC için termoset reçine uyumlu, PET preform 
enjeksiyon makineleri ve ayrıca kalıp içi etiket baskı 
imkanı veren makineleri ve kauçuk enjeksiyon maki-
neleri mevcuttur. Ayrıca gazlı enjeksiyon makineleri 
ve çift plakalı sistemler hızlı üretim imkanı vererek 
üreticilere maliyet avantajı sağlamaktadır. Taipei Plas 
fuarı esnasında, piyasaya 2014 yılında sürecekleri 
çift plakalı ve çift renkli enerji tasarruflu enjeksiyon 
makinelerinin tanıtımını yapacaklardır.

Jon Wai
Tayvan ve Çin’de birer fabrika olmak üzere iki fabri-
kaya sahip olan firma 1971 yılında kurulmuştur. 300 
çalışanı ve yıllık 1400 adet değişik ebatlarda makine 
üretimi olan fabrika, ilk iki renkli plastik enjeksiyon 
makine üreticisidir. Üretiminin yüzde 80’ini, Çin’de 
üretim yapan Tayvanlı firmalara tedarik etmektedir. 
Makinelerinin yüzde 50’sini elektronik sektörüne, 
geri kalanları ise otomotive ve gıda ambalajı üreten 
firmalara pazarlamaktadır. 2013 yılı cirosu 60 milyon 
dolar olan firmanın Polonya, Rusya ve Türkiye pazar-
larında 20 yılı aşkın süredir temsil edilmektedirler.
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Multiplas
1988 yılında Taoyuan bölgesinde kurulan firma, kendi 
konusunda en çok gelişme gösteren firma konu-
mundadır. Her türlü plastik enjeksiyon makineleri 
üretimi yapan firmanın Kunshan ve Çin’de üretim 
tesisleri mevcuttur. 300 çalışanı ve 55 milyon dolarlık 
2013 cirosu ile önemli üreticiler arasındadır. Özellikle 
dikey kalıplama konusunda ihtisas sahibi firmanın, 
çift komponent ve çift renkli üretim imkanı veren en-
jeksiyon makineleri mevcuttur. Üretimlerinin önemli 
bir bölümü BMC enjeksiyon makineleri oluşturmak-
tadır. Aynı makineler ile Fenolik, kauçuk ve epoksi 
reçinelerin enjeksiyonu mümkündür. Termoplastik 
kompound üretimine yönelik ektruderleri mevcut 
olup Tayvan pazarının kompound üretimine yönelik 
en önemli firmasıdır. Taipei Plas fuarı esnasında dö-
ner tablalı yatay enjeksiyon makinelerinin tanıtımını 
gerçekleştireceklerdir.

Asian Plastic Machinery
1980 yılında Taoyuan bölgesinde üretime başlayan 
firma, Hong Konglu Chen Hsong Group’a bağlı firma-
dır. 2012 yılı rakamlarına göre yıllık 1800 makine üre-
timi ile 55 milyon dolar ciroya sahip olan firmanın 250 
çalışanı mevcuttur. Özellikle araştırma ve geliştirme 
konularına önemli miktarlar ayıran firma plastik en-
jeksiyon makineleri konusunda önemli bilgi birikimi-
ne sahiptir. Hidrolik, çift renk, çift plakalı ürünleri olan 

firma Taipei Plas Fuarı esnasında 150HCV, 160DCV, 
200TSV ve 700DPV markalı yeni teknolojiye sahip 
enjeksiyon makinelerini tanıtacaklardır. ISO 9001 
ve 14001 ve CE sertifikalarına sahip firmanın Kuzey 
Amerika, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına yönelik 
teknik destek merkezleri vardır. Türkiye pazarında en 
aktif üreticilerden biri olan firma, büyük beyaz eşya 
fabrikalarından, otomotiv sektörüne üretim yapan 
firmalara kadar ürün tedarik etmektedir. 10 yıllık bir 
dönemde Türkiye pazarına 1500’ün üzerinde makine 
satışı gerçekleşmiştir. Türkiye pazarına hizmet eden 
temsilcileri, firmanın en eski temsilcisi konumunda-
dır. Kompound ve mühendislik plastikleri konusuna 
hizmet veren makineleri de mevcuttur.

Taipei Plas Fuarı esnasında mühendislik plastikleri 
konusunda kompound üretimlerine yönelik Ektrus-
yon makineleri konusunda bir çok firma da makine-
lerini sunacaktır.

CHANG YI EXTRUSION MACHINERY CO., LTD.
TIEN YI GEAR WORKS CO., LTD.  
SHANG TA CHIA INDUSTRIAL CO., LTD.  
YUHDAK MACHINERY CO., LTD.  
NHIE HO MACHINERY FACTORY CO., LTD.  
YI HUI MACHINERY INDUSTRIAL CORP.
RE-PLAST EXTRUDER CORP., TAIWAN  
 
Mühendislik plastikleri konusunda Tayvan’ın önemli 
üreticileri 
HEYTAHAI CORPORATION 
TITAN PLASTICS COMPOUNDS CO., LTD. 
POLY-MONG PLASTIC INDUSTRY CO., LTD. 
BASF TAIWAN LTD.  
BRYANT INTERNATIONAL CO., LTD.

The Bi annual Taipe Plast Taipei International Plastic and 

Rubber Show will be organized between  26-30 September 

2014 in TWTC Nanagang fair grounds. Taiwan being one of 

the major and important player in plastic machinery industry, 

this will be a good opportunity for all interested parties to visit. 

Taiwan plastic machinery market is the 5th largest with 1,7 

billion US dollar turnover. This years fair is expected to draw 

more than 17.000 visitors.

Many of the global Taiwanese machinery producer will exhibit 

their new line of machinery, concentrating on the energy sav-

ing and faster machines. From blow moulding, stretch, injec-

tion to compounding, extruders and other plastic machinery 

will be on display during this important fair organization. Other 

products that will on display will be raw materials, finished 

products, testing machinery, rubber parts and moulds.

Also seminars on plastic production and technology will be 

organized during the fair tos hare experiences and know how.

For Further information please visit Taipei Plast web site at 

www.taipeiplas.com.tw

TAIPEI PLAS 2014 26 - 30 SEPTEMBER 2014
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Prosesin genel tanımı
Cam elyaf takviyeli kompozit malzeme üretiminde 
sıklıkla kullanılan matriks malzemeleri, polyester ve 
epoksi reçinelerdir. Bu reçinelerin kürleşme süreleri 
ve dolayısıyla nihai ürün üretim süresi günümüzde 
hala hızlı parça üretiminde istenilenden uzundur. Ör-
neğin basketbol topu büyüklüğünde jelkotlu yüzeye 
sahip bir parçanın, spray-up yöntemi ile doymamış 
polyester yapıda reçineler kullanılarak oda sıcak-
lığında üretilmesi yaklaşık 5 saat sürmektedir. Bu 
süre kalıp ayırıcı uygulamasından parçayı kalıptan 
sökmeye kadar geçen süre olarak değerlendirilebi-
lir. Bu süreyi kısaltma amaçlı olarak başlatıcı mik-
tarının kabul edilebilir en üst sınırlarda kullanılması, 
özel reçineler kullanılması, pos kür uygulaması ve 
diğer optimizasyonlar yapılmaktadır. Doymamış 
polyester reçineler yerine daha hızlı kürleşen ve 
uygulama avantajları bulunan poliüretanın kompo-
zit malzemelerde matriks olarak kullanılmasıyla, 
mekanik mukavemet değerlerinden ödün vermeden 
üretim süresinin 30 dakika veya daha kısa sürelere 
kadar düşürülmesi sağlanabilmektedir.

Reçine hakkında bilgi
Polin tarafından spray-up tekniği ile üretilen cam el-
yaf takviyeli bir kompozit malzemenin sahip olması 
gereken minimum başarı kriterleri şunlardır:

Dikey yüzeyleri bulunan kalıplara da uygulanabil-
mesi, nihai halde tiksotropik özellikte olup akma 
yapmaması,
En ince kalıp detaylarını dahi alabilmesi ve boşluk-
suz olarak kalıba yerleşmesi,
Cam elyaf takviyeleri homojen olarak kapatabilmesi 
yani elyaf ıslatma kabiliyetinin yüksek olması,
İhtiyaca göre kalıp yüzeyine önceden uygulanan ve 
kalıptan ayırma işlemi sonrası parça yüzeyine uygu-
lanabilen kaplama malzemesi ve boyalar ile uyumlu 
olarak kullanılabilmesi,

Püskürtme işleminden sonra fiziksel kuvvet uygu-
lanarak boşluk giderme ve kalıba yerleşerek kalp 
detayı alabilme için yeterli süreyi tanıması,
Elyaf ıslatıcı, boşluk-hava giderici, pigment, reolojik 
özellik düzenleyici ve mukavemet arttırıcı katkıların 
reçine için mevcut olması ve bu katkılar ile maksi-
mum uyumlulukta olması,
UV ve klor testlerinde istenen değerleri yakalaması,
Elyaf takviyeli poliüretan sistemin çekme muka-
vemetinin 65 MPa, eğme mukavemetinin 120 MPa 
olması*.
*Poliüretan matriksli sistemlerin mekanik değerle-
rini test etmek için ISO 527 test standardı kullanıl-
maktadır.

Kalıplar ve ekipman
Şekil 1. spray up tekniği ile CTP malzemelerin 
üretiminde kullanılan polyester kalıplar spray-up 
tekniğiyle cam elyaf takviyeli poliüretan malzeme-
lerin üretiminde uygun kalıp ayırıcılar ile güvenle 
kullanılabilmektedir. 

Kalıp ayırıcılar ise poliüretan malzemeler için özel 
olmalıdır. Polyester malzemeler ile kullanılan kalıp 
ayırıcılar poliüretan malzemeler ile genel olarak 
uyumsuzdur. Kullanılan poliüretan matriksin köpüklü 
veya köpüksüz olması ve kürlenme sıcaklığı kalıp ayı-
rıcıya karar verilmesinde en önemli parametrelerdir.

Hızlı Kompozit Parça Üretme Amaçlı Cam Elyaf Takviyeli 
Spray-Up Yönteminde Alternatif Reçine Olarak Hızlı 
Kürleşen Poliüretan Kullanımı

Şekil 1
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Çift komponentli poliüretan ve poliüre malzemeleri 
püskürtmek amaçlı spray-up makineleri şerit elyaf 
kesme ve fırlatma başlığı eklenerek cam elyaf tak-
viyeli köpük içermeyen yapıdaki poliüretan malze-
melerin üretiminde rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Avantajları
Spray-up polyester sistemlere oranla daha hızlı parça 
üretme imkânı,
Sonradan kaplama malzemesi veya boya uygulan-
maya uygunluğu ile olarak polyestere oranla daha 
esnek üretim seçenekleri sunması, 
Çoğu zaman polyester sistemlerin aksine pos kür 
işlemine ihtiyaç duymaması,
Spray-up polyester sistemlerinde kullanılan kalıplara 
rahatlıkla uygulanabilmesi,
Klor, ozmos ve UV dayanımı olarak en az polyester 
kadar performans sergiliyor olması

Dezavantajları
Spray-up tekniği ile üretilen cam elyaf takviyeli pol-
yester ile kıyaslandığında sadece matriks değiştiril-
diğinde görece olarak daha düşük mekanik mukave-
mete sahip olması
Birim parça maliyetinin hammadde olarak polyestere 
oranla daha pahalı olması
Poliüretan malzemeler ile uyumlu özel elyaflara 
ihtiyaç duyması (polyester elyafları ile de uyumlu 
olmakla beraber daha iyi sonuçlar için gereklidir).
Kalıp detayı ve kalıp yüzeyinden akmama özelliklerini 
sağlanmasının aynı anda mümkün olamaması nede-
ni ile optimum değerlere ayarlanmaları gerekliliği.

Uygulama örneği
Kalıp malzemesi poliüretan malzemeler için özel 
tasarlanmış olabileceği gibi polyester malzemelere 
uygun kalıplar da kullanılabilir. Kalıp tasarımı ise 
sprey-up yöntemi ile parça üretimine ve poliüretan 
malzemeler gibi kürlenme zamanı kısa olan mal-
zemeler için özel olmalıdır. Kürlenme zamanı kısa 
malzemelerin kalıp detaylarını alması için gerekli 
zamandan yoksun olduğu göz önüne alınmalıdır. Ka-
lıp yüzeyine kalıp ayırıcı malzemenin uygulanması ilk 
adımdır. Kalıp ayırıcı malzeme püskürtülen poliüretan 
malzeme ile kimyasal reaksiyona girecek herhangi 
bir içerik içermemelidir özellikle poliüretan malze-
melerin kürlenme öncesi ve esnasında köpürmesine 
eden olabilecek içerikler bulunmamalıdır. Parçanın 
kürlenme sonrası yüzeyden rahat ayrılması için 
yeterli miktarda iticiliğe sahip olmalı fakat daha fazla 
iticiliğe sahip olup kalıp detayını ve parça yüzeyini 
bozmamalıdır. 

Matriks ve elyaf önceden belirlenerek optimize 
edilmiş hızlarda ve matriks komponentleri için uygun 
sıcaklıklarda kalıp yüzeyine matriks ve elyaf kırpı-
cı püskürtücü çift komponentli sprey-up cihazı ile 
uygulanır. Uygulama adımları ise 5 adımlı olmalıdır. 
Parça matriks içerisinde kullanılan katalizör miktarı, 

matriks ile ortam sıcaklığı ve matriks içeriğine bağlı 
olarak kürlenme zamanı değişmektedir. Kürlenme 
zamanı buluşun amacı ile uyumlu olarak her zaman 
için polyester malzemelerin kürlenme zamanından 
kısa sürede olmalıdır. Kürlenme sonrası oluşan 
parça kalıp yüzeyinden ayrılarak depolanır. Parçalar 
depolama işleminden sonra istenilen renklerde boya/
kaplama ile kaplanırlar, bu sayede farklı müşteri ta-
lepleri için farklı renklerde parça depolanması ihtiyacı 
ortadan kalktığından, depolama maliyeti azalır.

Şekil 2. Köpük içermeyen rijit yapıdaki cam elyaf tak-
viyeli poliüretan malzemenin aşamalı olarak üretim 
tekniğinin grafiksel anlatımı.

Üretilecek olan malzemenin şeklini verecek olan 
polyester kalıp yüzeyi temizlenerek hazırlanır (1). Rijit 
yapıdaki cam elyaf takviyeli köpük içermeyen poliü-
retan sistemler için özel hazırlanmış kalıp ayırıcılar 
kalıp yüzeyine uygulanır, fonksiyonalize olmayan sili-
kon polimer, fonksiyonalize edilmemiş wax, teflon ve 
diğer polimer yapıdaki kalıp ayırıcılar (2). Poliüretan 
malzemeler ile uyumlu kaplama ve boyalar önceden 
kalıp yüzeyine de uygulanabilmekle beraber tercih 
edildiği üzere kalıptan ayırma işlemi sonrası da uy-
gulanabilir (2,9). Parçanın püskürtülmesi 5 aşamada 
gerçekleştirilmelidir. Sadece matriks püskürtülmesi 
(3). Elyaf ve matriksin beraber olarak püskürtülmesi 
(parça kalınlığı için gerekli olan miktarda) (4). Fiziksel 
kuvvet ile kabarcık ve boşlukların elimine edilme-
si (5). Elyaflar arasında yetersiz miktarda matriks 
varlığını ve parçanın kalıpta olmayan yüzeyinde 
elyafın gözükmesini telafi amacı ile sadece matriks 
uygulaması (6). Tekrar fiziksel kuvvet ile kabarcık ve 
boşlukların elimine edilmesi (7). Matriks jelleşme 
süresi 5-15 dakika arasında olmalıdır. 20-30 dakika 
arasında kürleşme tamamlanmalıdır. Parçanın kalıp-
tan ayrılma süresi ise kürlenme sonrası 30-60 dakika 
arasında olmalıdır (8). Kaplama ve boyama işlemi 
sonradan yapılması tercih nedenidir. Kaplama/boya 

Şekil 2
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malzemesi olarak poliüretan malzeme ile uyumlu 
özel jelkot ve/veya poliaspartik poliüre kullanılır (9). 

Mekanik mukavemet arttırıcı ve tiksotropik özellik 
arttırıcı katkı malzemeleri püskürtme öncesi reak-
siyon vermeyeceği komponent ile karıştırılır (poliol). 
Püskürtme basıncı tercihen elyafa uygun olan 
poliüretan oranı gözetilerek ayarlanır. Elyaf miktarı 
ise mekanik mukavemet arttırma amacı taşıdı-
ğından ortalama olarak reçinenin ıslatma gücüne 
göre ayarlanması gerekmektedir. Tipik olarak parça 
ağırlığında yüzde 20 ile 40 arasında değişir. 

Makalede aşamaları tarif edilen yöntem ile üreti-
len cam elyaf takviyeli poliüretan parçada 65 MPa 
çekme, 141 MPa eğme değerleri elde edilmiştir. 
Aynı yöntem ile üretilen polyester parçada ise 68 
MPa çekme ve 132MPa eğme değeri elde edilmiş-
tir. Üretilen örnekler karşılaştırıldığında mekanik 
mukavemet olarak rijit yapıda köpüksüz cam elyaf 
takviyeli poliüretan malzeme cam elyaf takviyeli 
polyester malzemelerin yerine spray-up yöntemi ile 
üretilmeye uygundur.

Üretim Denemeleri
Test amaçlı olarak POLİN A.Ş.’nin yeni su tabancası 
dizaynı hem CTP hem de cam elyaf takviyeli köpük 
içermeyen yapıdaki poliüretan malzeme ile üretil-
miştir. Daha sonra bu su tabancaları saha denemesi 
için iki farklı su parkında aktif olarak kullanılmak 
üzere monte edilmişlerdir. 

Şekil 3. Soldaki fotoğrafta CTP malzeme ile üreti-
len turet tipi yeni su tabancası tasarımı ve sağdaki 
fotoğrafta ise cam elyaf takviyeli PU malzeme ile 
üretilen turet tipi yeni su tabancası tasarımı görül-
mektedir.

Üretilen iki farklı tabancanın cam elyaf takviyeli PU 
ve CTP tabancanın sahada yapılan montaj uygula-

ması sonucunda mekanik aksamda bir olumsuzlu-
ğa rastlanmamıştır. Her iki su tabancası da güneş 
ışığı, havuz suyu ve kullanım ile zamanla kabul 
edilebilir sınırların altında minimal oranda yıpranma 
gözlemlenmiştir. Her iki tabanca da sistem olarak 
bir birine benzer durumdadır. Yeni su tabancası 
dizaynı hem cam elyaf takviyeli PU hem de mev-
cut CTP malzemeden üretilmeye uygundur. Ürün 
kalitesi olarak cam elyaf takviyeli PU malzeme CTP 
malzemenin yerine muadil olarak kullanılabilir.

Projenin geleceği
Cam elyaf takviyeli poliüretan sistemleri proje 
kapsamında yapılan formülasyon ve üretim tekniği 
optimizasyonları neticesinde statik veya dinamik 
olarak yük taşımayacak ürünlerin seri ve hızlı olarak 
üretiminin gerektiği durumlarda CTP’nin yerini 
rahatlıkla alabilecek durumdadır. Bu sistemler 
teknik ve teknolojik olarak uygulanabilirdir. İlgili 
patent başvurusu yapılmıştır: Türk Patent Enstitüsü 
22.04.2014 tarih ve 2014-G-143959.

Bilgilendirme ve Teşekkür
Proje TUBITAK-TEYDEB desteği ile yapılmıştır. Proje No: 
3130136-ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELERDE MAT-
RİKS MALZEMESİ OLARAK POLİÜRETAN REÇİNE KULLANIMI.

Dr. Cem Öztürk, Deniz Yılmaz, Burak Mısırlı, Kutsal Erdoğan, Özkan SUR*
*Polin Su Parkları, İstasyon Mah. 1495/2 Sok. No:1 41400 Gebze Kocaeli Türkiye
T. (+90 262) 656 64 67 | F. (+90 262) 656 64 75
ozkan.sur@polin.com.tr

Abstract

In the production of GRF plastics unsaturated polyester and ep-
oxy are the two most abundantly used resins. Part production 
time at room temperature of a basketball sized object GFR-UPE 
with gelcoat is around 5 hours with spray up technique. Using 
current optimization techniques it is possible to reduce the 
part production rate with spray-up technique. By changing 
resin from UPE to polyurethane it is possible to reduce the 
curing time to 30 minutes with spray up technique while using 
chopped fiberglass as reinforcement and polyaspartic polyurea 
as coating.

Şekil 3
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En sonuncusu 2012’de 18 farklı ülkeden 200’ü aşkın 
ziyaretçinin katılımı ile gerçekleşen METYX Kompozit 
Günleri, bu yıl 21-24 Ekim 2014 tarihleri arasında 
düzenlenecek.
Dört gün sürecek olan zirvenin ilk iki gününde kon-
feranslar yer alacak; sonrasında ise bir günlük RTM 
eğitimi ve bir günlük de vakum infüzyon eğitimi yer 
alıyor.
Odak konularından biri “mimari uygulamalarda kom-

pozit kullanımı” olan etkinlikte bu yıl her bir sektöre ait 
sunumlar ayrı ayrı gruplandırılacak.
Amacı katılımcıların bilgi seviyesini arttırmak, mevcut 
ve yeni işleri için ilham kaynağı olmak olan zirveye, 
birçok alandan son kullanıcılar, üreticiler, akademis-
yenler katılmakta.
Etkinliğe katılım için detaylı bilgilere önümüzdeki gün-
lerde www.metyx.com adresinden ulaşılabilecektir.

METYX Dördüncü Kompozit Günleri
Kompozit sektörünü 2007 yılından beri 2 yılda bir düzenlediği Kompozit Günleri ile ulusal 
ve uluslararası çapta bir araya getiren METYX Composites, etkinliğin dördüncüsünü 
gerçekleştirmek için çalışmalara başladı.

METYX Fourth Composites Summit

METYX Composites is proud to announce that METYX Fourth Composites Summit will be held October 21-24, 2014 in Istanbul, Turkey.

It is the most comprehensive event for high-performance composites in Turkey. It amasses an international community of industry 
leaders and experts to discuss the latest innovations and developments in advanced composites materials and processes.
 
METYX Fourth Composites Summit will be a four-day event comprised of a two-day composites conference, a one-day RTM school, 
and one-day vacuum infusion school. All parts were designed to provide the maximum amount of targeted content, including theory 
and practice.
 
This year's Summit promises to be particularly exciting because certain industry sectors will be grouped together to make the content 
even more targeted. One of the focus areas will be composites in architectural applications, for example. This format should maxi-
mize the number of attendees and their learning potential

Attendees will also gain access to key composites industry decision makers and an audience of end-users, manufacturers, processors, 
and academics from Turkey and around the globe. METYX Third Composites Summit was attended by a total of 200 participants from 18 
different countries. Attendance has grown with each Summit. You can visit www.metyx.com for more details in the following days.
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Günümüzde mühendislik plastiklerinden 
elde edilen kompozitler iletkenlik, 
dayanıklılık, mukavemet, sertlik, alev 
direnci ve ısı dayanımı gibi gereksinimleri 
karşılayabilecek özelliklere sahiptirler. 
Metallerin aksine plastikler çevre dostudur. 
Düşük yoğunluk ve kolay işlenebilme 
özellikleri ile az enerji harcayarak tek 
adımda istenilen parçanın elde edilmesini 
sağlarlar. Tüm bunların yanı sıra korozyon 
ve kimyasal etkilere karşı dayanıklı 
oldukları için üretilen ürünler metale 
kıyasla çok daha uzun ömürlü olur ve 
gerektiğinde kolayca geri dönüşüme tabi 
tutulabilirler.

Standart termoplastikler çeşitli katkılar, dolgular 
ve takviyeler ile kompozit yapılar haline getirilerek; 
dayanıklılık, sertlik, aşınma dayanımı, mukavemet, 
iletkenlik ve alev direnci gibi özellikler kazanırlar. 
Birçok plastik, termal ve elektriksel olarak yalıtkandır. 
Mükemmel yalıtkanlar olarak, herhangi bir arızaya 
neden olmadan, yüksek voltajlara ve akımlara karşı 
dayanırken ısı akışını da izole edebilirler. Ancak gerek 
duyulduğunda, çeşitli katkı ve takviyeler kullanılarak, 
yüksek termal ve elektrik iletimini sağlayabilir duru-
ma da gelebilirler. 
İletken termoplastik kompozitelere, PA66 bazlı 
özel karbon elyaf takviyeli Tecomid® markalı ürün 
örnektir. Yüksek elektrik iletkenliğine sahip olan bu 
malzeme, kullanıldığı uygulamalarda, ürüne elektro-
manyetik dalgaları engelleme, yüksek mukavemet 
ve sertlik özelliklerini sağlamaktadır.
Metal yerine geçen plastiklerin önemli bir özelliği de 
kimyasal dayanımdır. Plastik malzemelerin ve onlar-
dan üretilen kompozitlerin dirençli olduğu kimyasal-
lar plastiğin çeşidine göre değişmektedir. Bu sebeple 
uygulamanın çalışma şartlarına göre seçilmiş plastik 
kompozitler, metallere göre daha uzun kullanım 
ömrüne sahip olacaklardır. Nemli ortam altında 
gösterdiği boyutsal kararlılık ve birçok kimyasala 
karşı gösterdiği dayanımla, Tecotek® marka cam 
elyaf takviyeli PPO/PS malzemeler ile uzun ömürlü 
ürünler üretilebilmektedir. Ayrıca bu malzeme, çok 
iyi darbe dayanımı ve mükemmel hidroliz dayanıma 
sahiptir, kanalizasyon sistemleri gibi ağır koşullara 
karşı dayanıklı ürünler üretilmesine imkan sağlar.

Metaller önceleri yüksek operasyonel sıcaklıklara ve 
yüksek ısıda yaşlanmaya karşı dayanıklılık gerektiren 
alanlarda kullanılmaktaydı. Bugün ise mühendislik 
plastiklerinde ısı stabilizesi ve yüksek performanslı 
polimerlerde gerçekleşen çeşitli gelişmeler sonu-
cunda, termoplastikler de gerekli olan operasyonel 
sıcaklıklara çıkmakta ve yüksek ısıda yaşlanmaya 
karşı dayanıklı hale gelmektedir.
Metallerin bir başka temel özelliği ise mekanik güç 
ve sertliktir. Özel takviyeler kullanılarak plastikler, 
çok ağır yükleri taşıyabilecek yüksek mukavemete 
sahip hale getirilebilirler. Geliştirilen kompozitlerde 
doğru oranda doğru dolgu kullanıldığında; yüksek 
bir mekanik mukavemet, darbe direnci ve çok iyi 
bir sertlik elde edilir. Tecomid® HT marka cam elyaf 
takviyeli PPA, bu özellikleri sağlayan kompozit 
yapılara verilebilecek örneklerdendir. Malzemenin 
sahip olduğu 18000 MPa çekme modülü ve 225 MPa 
çekme mukavemeti, kullanıldığı uygulamalara, üstün 
mekanik kuvvet ve sertlik kazandırmasının yansıra, 
PPA polimeri ve özel katkıları sayesinde yüksek 
operasyonel sıcaklıklarda rahatlıkla çalışılmasını 
sağlamaktadır.
Alev geciktirici termoplastik kompozitler, olası yangın 
tehlikelerini, aleve karşı direnerek ve yayılmasını 
önleyerek en aza indirger. Tecodur® marka cam elyaf 
takviyeli PBT, V0 (UL94) yanmazlık seviyesi ile iyi 
bir örnektir. Bu ürün sayesinde en önemli güvenlik 
ekipmanı olan yangın söndürme sisteminin kontrol 
paneli, bir yangın sırasında, alev dayanımı özelliği 
olduğu için işlevselliğini korumaya devam eder. 
Mükemmel alev dayanımının yanında, sıcaklık altında 
deformasyon derecesi 0.45 MPa (acc. to ISO 75)‘da 
210 °C olduğu için kontrol panelinin çok yüksek 
sıcaklıklarda da kısa süre çalışmasını sağlar.
Kolay işlenebilmesi, şekillendirilebilmesi ve kullanı-
cılara büyük maliyet avantajı sağlaması göz önüne 
alındığında, metallerin kullanıldığı birçok uygula-
manın plastiğe doğru geçişi hız kesmeden devam 
edecek gibi görünmektedir.

Eurotec’ten Metal Yerine Geçen Plastikler

Metal Replacement

Traditionally metals have been used for the strength , stiffness, conductivity, durability, fire and heat resistances however manufacturers 
can replace them by using specialty engineering thermoplastics.
Unlike metals, termoplastics are low density and easy processing materials that require much less energy for production and recycling. 
Moreover with a single step sophisticated components can be produced without any further secondary operations. Several components 
can be integrated as one providing decrease in the number of assembly operations.In addition, corrosion and chemical resistance 
increase the durability and life span of the products. Therefore plastics are environmentally friendly and cost effective materials. 
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Vatan Plastik,
Bu Yıl Piyasaya İki Yeni Ürün Sundu
Plastik Sektörüne yönelik çalışmalarına 
aralıksız devam eden Vatan Plastik, 2013 
yılında Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde 
dördüncü fabrikasını faaliyete geçirmiştir. 
Bu fabrikada 2013 yılı içerisinde geliştirilip 
piyasaya sundukları “Uzun Cam Elyaf 
Takviyeli Polipropilen” ve “Ahşap Takviyeli 
Polipropilen” ürünleri ile Kompozit 
Sanayiine katkıda bulunmaktadırlar.

Türkiye’nin dünyadaki konumunu güçlendirmek için 
kompozit konusunda da rekabet gücünün artırılması 
gerektiğine dikkat çeken Vatan 4 Fabrika Müdürü 
Özlem Şentürk, bu düşünce ile iki yeni ürünü üret-
meye başladıklarını kaydetti. Her iki ürünün imalatını 
Türkiye’de yapan tek firma olduklarını da ekleyen 
Şentürk, Vatan Plastik’in yenilikçi bakış açısıyla kom-
pozite yönelik Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini 
söyledi.
Ürünlerden Uzun Cam Elyaf Takviyeli PP ürünü Va-
polen LFT PP ismi ile diğer ürün Ahşap Takviyeli PP 
ise Vapolen WPC PP ismi ile piyasada satışa sunul-
maktadır. LFT ürününün uzun cam elyafı ile güçlendi-
rilmiş olması, kısa cam elyafı ile güçlendirilmiş olan 
ürüne göre göre çok daha yüksek mekanik muka-
vemete sahip olmasını sağlamaktadır. Bu ise LFT 
ürününün yüksek mekanik dayanım isteyen parça-
larda kullanılmasına olanak sağlar. Ürünün daldırma 
yöntemi ile üretiliyor olması, klasik kaplama yöntemi 

ile hazırlanan LFT ürününe göre cam elyafının daha 
iyi ıslanmasını ve dolayısıyla elyafların enjeksiyonda 
homojen dağılımını sağlamaktadır. Elyaf boyu 10mm, 
12mm ve 25 mm (ürün ve granül boyu eşit), cam 
oranı ise yüzde 20, yüzde 30, yüzde 40, yüzde 50 ve 
yüzde 60 (siyah ve natürel) olarak üretilmektedir. 
Ürünün sorunsuz bir şekilde kısa cam elyaf takviyeli 
poliamid yerine kullanılabilmesi, ürünün piyasada 
daha hızlı yer almasına olanak sağlamaktadır. Bu 
proje kapsamında uzun cam elyaf takviyeli poliamid 
çalışmalarına devam edilmektedir. 
Enjeksiyonda kullanılmak üzere tasarlanmış olan 
ikinci ürün olan WPC ise, ahşap elyaf ve termoplastik 
malzemenin karıştırılarak elde edildiği, plastik gibi 
davranan ancak ahşap ve plastik özelliklerini barın-
dıran kompozit bir malzemedir. Özel bir karıştırma 
sistemi kullanılarak üretilen malzemede, ahşap fi-
berlerin plastik ile homojen karışımı sağlanmaktadır. 
Özel katkı malzemeleri ürüne plastiğe göre gelişmiş 
mekanik mukavemet sağlarken, ahşaba göre çok 
daha az su emme özelliği vermektedir.  Genel amaçlı 
ürün, katkı malzemeleri ile müşteri isteği doğrultu-
sunda modifiye edilebilmektedir. Her renkte üretile-
bilen WPC birçok alanda kullanılabilmektedir. Ürünün 
renklendirilebilme özelliğinin olması, geri dönüştürü-
lebilmesi, cam elyaf /talk takviyeli PP ürünleri yerine 
kullanıldığında üründe hafiflik sağlaması ve sağladığı 
maliyet avantajı ile piyasada her geçen gün daha çok 
kullanılır duruma gelmektedir. Bu proje kapsamında 
da farklı plastiklerin ahşap ile takviye edilmesine 
yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Vatan Plastik

Vatan Plastik made a contribution to Turkish Composite Industry by developing two new products; namely, “Long Glass Fiber Rein-
forced Polypropylene, LFT PP” and “Wood Reinforced Polypropylene, WPC PP”. LFT is long glass fiber reinforced plypropylene whereas 
WPC is a composite material obtained by mixing wood fiber and PP that is processed just like plastic but has the features of wood and 
plastics. Both products are designed to be used in injection moulding process. LFT PP can be used when there is need of higher me-
chanical properties and also instead of short glass fiber reinforced Polyamide. WPC PP can replace short glass fiber and talc reinforced 
PP in case of weight reduction. Both are general purpose products but can be modified according to the customer requirements. 

WPC LFT
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Herhangi bir termoset veya termoplastik 
reçine takviye edildiği zaman kompozit olarak 
adlandırılmaktadır.
“Cam Elyafı Takviyeli Plastikler” (CTP) terimi geçen 
yıllar içerisinde “Cam Elyafı Takviyeli Polyester” ifade-
si ile eş anlamlı hale gelmiştir. “Fiberglass Reinforced 
Plastics” (FRP) veya “Glassfiber Reinforced Plastics” 
(GRP) şeklindeki İngilizce ifadelerde de bu eş anlamlı 
kullanım geçerlidir. Bu yazıda, “Kompozit” kavramı 
ister termoset, ister termoplastik yapıda olsun; ister 
elyaf ile, ister diğer takviye malzemeleri ile perfor-
mansı yükseltilmiş olsun tüm takviye edilmiş plastik 
malzemeleri tanımlamak amacı ile kullanılmıştır. 
(Uluslararası bir kuruluş olan “SPI Composite Institu-
te” da bu tanımlamayı kabul ve tavsiye etmektedir.)

TERMOPLASTİK VE TERMOSET FARKI
Plastiklerin büyük bir çoğunluğu ve hemen hemen 
takviyesiz plastiklerin tamamı termoplastiktir.

Termoplastik malzemeler ısıtıldığında yumuşar ve 
yarı akışkan haldeyken yeniden şekillendirilebilir. 
Plastik malzeme soğuduğunda ise yeni kalıplanmış 
şekil elde edilir. Daha sonra yeniden farklı bir ürün 
elde etmek istenirse, termoplastik malzemenin 
yeniden ısıtılması ve kalı planması mümkündür. 
Termoplastiklerin kalıplama özellikleri mumun 
özelliklerine benzetilebilir. Öyle ki, mum yarı akışkan 
hale gelecek kadar ısıtıldıktan sonra bir kalıp içerisine 
dökülecek olursa, kalıbın şeklini alacaktır. Bu şekilde 
kalıplanmış olan mum tekrar ısıtılıp bir başka kalıp 
içine dökülürse bu kez de yeni kalıbın şeklini alacak-
tır. Termoplastiklerin ısıtılma ve soğuma özellikleri 
genelde birbirine benzemektedir.

Takviyeli plastiklerin büyük bir çoğunluğu termosettir. 
Termoset reçineler genellikle sıvı haldedir. Bazı özel 
termoset reçinelerin düşük ergime derecelerinde 
katı halde bulundukları da bilinmektedir. Kalıplama 
sırasında meydana gelen kimyasal ve egzotermik (ısı 
çıkartan) reaksiyonlar sonucunda termoset reçineler 
sertleşmektedirler. Genellikle termoset reaksiyonlar 
geri dönüşümlü değildir. Bu özelliği ile termoset re-
çineler yumurtaya benzemektedir. Bir başka deyişle, 
bir kere pişirildiğinde katı hale gelen yumurtayı sıvı 
haldeki ilk şekline döndürmek veya kabuğunun içine 
yerleştirmek mümkün değildir. Değişim kalıcıdır. 

Termoset reçineler uygun malzemelerle takviye 
edildiğinde ağırlıklarına oranla teknolojinin geliştirdiği 
en dayanıklı malzemeler arasında yer almaktadırlar. 

Bunun yanısıra takviyeli termoplastiklere duyulan 
ilgi de her geçen gün artmaktadır. Birkaç yıl öncesine 
kadar, yalnızca takviyeli termoset reçinelerle karşıla-
nabilen birçok performans özelliği, artık geliştirilmiş 
takviyeli termoplastiklerle de sağlanabilmektedir.

TERMOSET-TERMOPLASTİK
Reçineler veya plastikler, termoset ve termoplastik 
olarak bilinen iki büyük gruba ayrılırlar. Termoplastik 
reçineler ısıtıldıklarında yumuşarlar ve ısıtılmış yarı 
sıvı haldeyken şekillendirilebilir veya kalıplanabilir-
ler. Termoset reçineler bunun aksine ilk hallerinde 
genelde sıvıdır veya düşük ergime noktasındaki 
katılardır. Son ürüne yönelik olarak kullanıldığında 
termoset reçineler bir katalizörün, ısının ya da her 
ikisinin yardımıyla sertleşme aşamasına geçerler. 
Sertleşme tamamlandıktan sonra katı termoset reçi-
neler orijinal sıvı hallerine döndürülemezler.

Termoplastik reçinelerin aksine, sertleşme reaksiyo-
nuna giren termosetler ısıtıldıklarında ergimeyecek 
ve akmayacaklardır. Bir kez şekillendiğinde bir daha, 
yeniden şekillendirilemezler. Kompozit endüstrisi 
öncelikle üretim proseslerindeki farklı gereksin-
meler nedeniyle, termoset ve termoplastik grupları 
olarak ikiye ayrılmıştır. Her iki plastik türü de takviye 
edilebilir niteliktedir. Kompozitlerin ilk gelişmesi 
termosetler alanında olmuştur. (Öncelikli cam elyafı 
takviyeli doymamış polyester reçineler olarak) Bu-
nunla birlikte, son zamanlarda takviyeli termoplastik-
lerin kullanımında da hızlı bir büyüme yaşanmaktadır. 
Termoplastiklerin özellikleri ve maliyet koşulların-
daki olumlu gelişmelere paralel olarak bu gelişme 
trendinin devam etmesi beklenmektedir. Bu yüzden, 
kompozitlerin kullanımını tasarlayan kişilerin hem 
termoset hem de termoplastik polimerler konusunda 
tecrübeli olmaları da gittikçe önem kazanmaktadır.

TERMOPLASTİK REÇİNELER
Kompozit ürünlerde, termoplastik reçineler özellikle 
elyafla takviye edildiğinde eşsiz ve avantajlı özellikler 
sunmaktadır. Tasarımcılar ürün performansını arttır-
mak ve üretim harcamalarını düşürmek için, giderek 
termoplastik kompozitlerin özellikleri üzerinde 
yoğunlaşmaktadırlar. Termoset reçineler, tipik olarak 
sert ve parlak olarak nitelendirilmelerine karşın, ter-
moplastik reçineler yapısal olarak sağlam ve darbeye 
karşı olağanüstü dayanıklılık gösterir. Ayrıca, termop-
lastik reçinelerde, termosetlerdeki gibi bir sertleştir-
me işlemi yoktur; soğuyunca kendi sertliğine ulaşır. 
Bu özelliklerinden dolayı üretim, artan üretkenliğe ve 
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düşük parça maliyetine dönüşmektedir. Önemli bir 
gelişme de, termoplastik reçinelerden yapılan kom-
pozit ürünler, özellikle otomotiv piyasası nda çevresel 
gereksinimlere cevap verebilecek bir biçimde, ko-
layca geri dönüştürülebilmektedirler. İlaveten, bu tür 
reçineler en kuvvetli kimyasallara, petrol ürünlerine 
ve çevresel elementlere karşı dayanıklıdırlar. Sonuç 
olarak, termoplastik reçine çeşitleri geliştikçe ve de-
ğiştikçe, son uygulamaya uygun, istenen özelliklere 
sahip bir reçine sunumu da artmaktadır.

KOMPOZİTLERDE KULLANILAN
TERMOPLASTİKLER
Kompozit üretiminde kullanılan en bilinen termop-
lastik reçinelerin listesi ilgili özellikleriyle birlikte 
verilmiştir.
Naylon (PA): Yüksek sertlik ve darbeye dayanıklılık, 
makul sıcaklık stabilitesi özelliklerine sahip olup, eğ-
lence alanındaki ürünlerde popülerlik kazanmaktadır.
Polifinilen Sülfür (PPS): Mukavemette mükemmel 
denge, yüksek ısı derecelerinde kullanım ve maliyet 
/ kimyasal dayanım dengesi özelliklerine sahip olup, 
otomotiv sektöründe kaput altı uygulamalarında 
artan önem göstermektedir.
Sıvı Kristal Polimerler (LCP): Olağanüstü elekt-
riksel özellikler, yüksek ısı ve kimyasal dayanıklılık, 
mükemmel mukavemet özellikleri olup daha yaygın 
olarak elektrik bağlantı kutuları ve prizlerde kullanıl-
maktadır.

Polyetheretherketone (PEEK): Kimyasal daya-
nım, yüksek ısı dayanımı, düşük duman çıkışı, yangın 
dayanımı gibi özelliklerin arandığı uygulamalar için 
elverişlidir.
Polipropilen (PP): Yüksek spesifik mukavemet, 
düşük maliyet, çok iyi kimyasal dayanım ve esneklik 
özelliklerine sahip olup, petrokimya ve boru ürünle-
rinde kullanılmaktadır.
Polietilen (PE): Özellikleri bakımından biraz polipro-
pilene benzer, kolay işlenebilir ve çok dayanıklı olup, 
çeşitli moleküler ağırlıklarda mevcuttur.
Polyetherimid (PEI): Yüksek sıcaklıklarda mükem-
mel mukavemet ve sertlik, alev dayanımı, boyutsal 
değişmezlik özelliklerine sahip olup, uçak iç parçala-
rında, sterilize edilen tıbbi aletlerde kullanılmaktadır.
Fluoropolimerler: Çok iyi kimyasal dayanım, 
kuvvetli elektriksel özellikler ve düşük sürtünme 
katsayısı özelliklerine sahip bir reçine türüdür.

DİĞER POLİMERLER
Kompozit endüstrisinde çoğunlukla kullanılan diğer 
polimerler; PPO (polifenilen oksit), SAN (stiren akrilo-
nitril) ve diğerlerini kapsamaktadır.

Termoplastik reçinelerin çeşitliliği kompozit uygula-
malarının gelişimi açısından büyük bir avantajdır. Aynı 
zamanda bu çeşitlilik, bir mühendis veya tasarımcıya, 
özel uygulamalar için doğru malzeme seçiminde,
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malzeme özellikleri, malzeme uyumu, maliyet / 
performans ilişkisi gibi konuların arasındaki bağıntı 
yı doğru kurma olanağını da sağlamaktadır. Ba-
şarılı kompozit uygulamalarının gelişimine destek 
sağlamak amacıyla termoplastik reçinelerin ve hazır 
bileşim tedarikçilerinin iyi bir donanıma sahip olması 
gerekmektedir.

Büyük kurululuşlar, her yıl malzeme ve teçhizat 
tedarikçileri konusunda anlaşılabilir bir kılavuz yayın-
lamaktadır. SPI’ın “Membership Directory and Buyer’s 
guide” yayını, endüstride önde gelen kaynaklardan 
biri olup, gerekli olan bilgiye sahip olma açısından 
oldukça yararlıdır.

TERMOPLASTİK İÇİN KATKILAR
Termosetlerde olduğu gibi termoplastiklerde de kat-
kılar daha geliflmifl ürün özelliklerinin işlenilebilirliğin 
ve dış görünümün sağlanabilmesi için malzeme sis-
temini değiştirebilir ve modifiye edebilirler. Renklen-
diriciler, alev geciktiriciler ve kalıp ayırıcılar termoset-
lerde olduğu gibi termoplastiklerde de benzer bir rol 
oynamaktadırlar.
Isı Stabilizatörü: Isının açığa çıkması sonucunda, 
polimerin bozulmasını önlemek amacıyla termoplas-
tik sistemlerde kullanılmaktadırlar.
Ultraviyole Stabilizatörü: Termoset ve termop-
lastik kompozitlerin her iki grubu için de parlaklık, 
çatlama, ufalanma etkisi ve renk kaybının önlenmesi, 
elektriksel karakteristiklerin korunması, gevrek-
leşme ve ultraviyole ışınları nedeniyle dağılma gibi 
sorunlara karşı eklenen bazı özel malzemeler kul-
lanılabilir. UV ışınlarını emerek kompozitleri koruyan 
katkılar, ultraviyole absorblayıcıları olarak adlandı-
rılmaktadır. Daha karmaşık bir biçimde polimerleri 
koruyan malzemeler ultraviyole stabilizatörü olarak 
bilinmektedir.

Katkı malzemeleri ve modifiye edici girdiler, polimer-
lerin sağladığı faydayı ve ürün işlenilebilirliliğini veya 
ürün dayanıklılığını arttırmaktadır. 

Katkılar ve modifiye ediciler temel malzeme sis-
temlerinin maliyetlerini genellikle artırırken, bu 
malzemeler maliyet/performans özelliklerinin ve 
verimliliğin artmasına veya daha pahalı polimerle-
rin kullanılmasını gerektirebilecek uygulamalarda 
daha ucuz maliyetli polimerlerin kullanımına olanak 
sağlamaktadır.

ENJEKSİYON KALIPLAMA
PROSESİN GENEL TANIMI
Yüksek boyutsal stabiliteli ve karmaşık şekilli ürün-
lerin kalıplanmasında yaygın olarak kullanılan bir 
üretim yöntemidir. Yüksek hacimli üretimler için uy-
gundur. Bazı durumlarda, üretim hızı makina başına 
saatte binlerce adet parçaya çıkabilir. Bu yöntemde 
elde edilen ürünlerin çoğu takviyesiz termoplastik-
lerdir. Takviyeli termoplastiklerin kalıplanması için, 
ekipman ve kalıplama tekniğinde çok küçük deği-
şiklikler yapılması yeterli olmakta hatta bazen hiçbir 
değişikliğe gerek duyulmamaktadır. Yöntemin temel 
prensibi, termoplastiklerin ısıtıldığında yumuşama-
sına ve soğutulduğunda sertleşmesine dayalıdır. Bir 
çok enjeksiyon kalıplamasında granül halindeki ter-
moplastik reçine bir huniden, ısıtılmış metal silindirin 
bir ucuna beslenir. Silindir içinde enjeksiyon burgu 
yivleri dönmeye başlar ve reçine sıcak silindir içine 
alınır. Isıtma süresince reçine yarı akışkan bir duruma 
gelerek, kalıp içine enjekte edilir.
Enjeksiyon kalıplama yivleri dönerken aynı zamanda 
silindiri de ekseni üzerinde ileri ve geri hareket ettirir. 
Bu hareketin iki önemli fonksiyonu vardır. Kalıbın dol-
ması için gerekli ergimiş reçine hacminin ölçümü ve 
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ölçülen miktarda reçinenin kalıba transferi. Reçine-
nin şekillendirilmesine ve ergimiş reçine miktarının 
ölçümüne ek olarak enjeksiyon makinesinin bir diğer 
fonksiyonu enjeksiyon sırasında kapalı kalıbı basınç 
altında tutmak ve soğutma sonrasında parçanın 
kalıptan çıkartılmasını sağlamaktır. Kalıp boşluğu 
üretilecek parçanın tam şeklini sağlayacak konum-
dadır. Kalıplar genelikle ergimiş plastiğin işlenebile-
ceği sıcaklıktan daha düşük olan bir sıcaklıkta ısıtılır. 
Yarı akışkan reçine daha düşük sıcaklı kta olan kalıba 
alındığında reçine kalıp boşluğunun şeklini alarak ka-
tılaşacaktır. Enjeksiyon kalıplama yönteminin önemli 
bileşenleri:
• Termoplastik reçinenin ergimesi veya “plastifikas-
yon”
• Ergimiş reçinenin ölçümü ve kalıba transferi 
• Kalıplama süresine uygun olarak kalıbın açılması ve 
kapanmasını ve parçanın kalıptan alınmasını sağla-
yan kilit sistemleri
• Üretim süreci içinde reçinenin doğru sıcaklıkta, doğ-
ru süre ile kalıplanmasını kontrol altında tutabilecek 
kumanda düzeneği.

REÇİNELER VE TAKVİYE MALZEMELERİ
Enjeksiyon yönteminde termoplastik reçine olarak 
genellikle naylon (PA), PVC, asetal, polietilen, polip-
ropilen, ABS, SAN ve polikarbonat kullanılmaktadır. 
Takviye malzemesi olarak ise genellikle 5-40 mm. 
uzunluğunda, kırpılmış cam elyafı kullanılmaktadır. 
Elyaf takviyesi ağırlıkça %5-40 arasında değişmek-
tedir.

EKİPMAN
Aşağıdaki parametrelere göre tanımlanır.
• Reçinenin plastifikasyon oranı, ısıtılarak akışkan 
hale getirilen reçinenin bir saat süre içindeki kilog-
ram miktarı olarak ifade edilir.

• Kalıp sıkıştırma kuvveti, ton olarak ifade edilir.
• Makinenin, bir defada enjekte edebileceği malzeme 
miktarı, kalıp içerisine her kalıplama için gönderilen 
malzeme miktarını gram cinsinden ifade eder.

Enjeksiyon kalıplama makinelerinin enjekte edebile-
ceği malzeme kapasitesi aralığı, gramkilogram aralı-
ğında, sıkıştırma kapasitesi 1 –5000 ton arasındadır.                         

EKSTRÜZYON
Takviyeli ve takviyesiz termoplastiklerden kompozit 
ürün elde etmeye yönelik bir prosestir. Bu proses 
üç temel aşamadan oluşur. Viskoziteyi düşürmek 
üzere malzemenin ısıtılması, şekillendirilmek üzere 
malzemenin metal kalıba aktarılması ve parçanın 
soğumasıyla istenilen profilin elde edilmesi. Ekstrüz-
yonla üretilen parçalar, genellikle parça boyunca aynı 
kesite sahiptir.
Bir çok termoplastik malzeme bu yöntemde kullanı 
labilir. Takviyeli termoplastiklerin ekstrüzyonu, tak-
viyesiz termoplastiklerin ekstrüzyonu kadar yaygın 
değildir. Takviyeli parçalar, takviyesiz olanlara oranla 
daha yüksek sertlik ve mukavemet özellikleri sağla-
maktadır. Uzun elyaf ile takviye edilmiş termoplastik-
lerin ekstrüzyonuyla üretilen parçalar, konvansiyonel 
olarak takviye edilmiş termoplastik ürünlerdeki 
yüksek rijitlik ve mukavemet özelliklerine ek olarak, 
darbe dayanımı da kazanmaktadır. Bir çok farklı 
malzeme tek bir profilde kullanılabilir. Çok bileşenli 
malzemelerin koekstrüzyonu parçanın farklı bölge-
lerinde farklı malzemeler kullanılabilmesine imkan 
tanır. Örnek olarak yumuşak kenarlı, sert parçalar.

TAKVİYELİ TERMOPLASTİK LEVHA PRES 
KALIPLAMA (GMT)
PROSESİN GENEL TANIMI
Takviyeli termoplastik kompozit levha preslemesi, 
yüksek darbe mukavemeti ile sertliği bir arada sağla-
yan özel bir teknolojidir. Proseste termoplastik reçine 
ve cam elyafı takviyesinin önceden birleştirilmesiyle 
elde edilen levha kullanılmaktadır.

Önceden belirlenen sıcaklıkta ısıtılmış bu levhalar, 
kalıp boyutuna uygun olarak plakalar halinde kesilir, 
uygun sıcaklığa gelen plakalar prese monte edil-
miş maçalı kalıplar arasına yerleştirilir ve kalıplar 
kapatılarak plakalar şekillendirilir. Kalıp sıcaklığı 
plastik malzemenin sertleşebileceği fakat kalıptan 
kolaylıkla çıkartılabileceği bir sıcaklıkta tutulmaktadır. 
Kullanılan preslerde bazı modifikasyonların yapılması 
gerekse de günümüzde takviyeli termoplastiklerin 
büyük bir çoğunluğu bu teknik kullanılarak, yüksek 
hızlı preslerde işlenmektedir. Basınç aralığı 100-200 
bar mertebesinde olup, kalıplama süresi parça-
nın kalınlığına bağlı olarak genellikle 30-90 saniye 
sürmektedir. Ortalama olarak, 42.500–105.500 kg./
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cm2 arasında değişen bir eğilme modülü aralığı elde 
edilmektedir.

REÇİNELER
Reçine olarak öncelikle polipropilen kullanılmakla 
birlikte, PET, PBT ve PC (polikarbonat) gibi termop-
lastik reçine türleri de kullanılmaktadır.

TAKVİYELER
Termoplastik reçine kullanılarak üretilen kompozit 
levha ürünleri %22-50 arasında cam elyafı içeren 
geniş bir çeşitlilik arzetmektedir. Takviye türleri 
kırpılmış cam lifleri, iğnelenmiş kontinü keçeler ve 
tek yönlü keçeleri içerir. Kırpma ürünleri, karmaşık 
şekilli parçaların üretiminde kontinü keçeler, yüksek 
mukavemet gerektiren ürünlerde kullanılmakta, tek 
yönlü takviyeler çok yüksek eğilme modülü veya 
sertlik değerleri sağlamaktadır.

EKİPMAN
Prosesin temeli, kızılötesi veya sıcak hava fırınında 
önceden ısıtılan kompozit plakaların preslenmesine 
dayanır. Polipropilen için plakaları n ısıtılma sıcak-
lığı 200-215°C mertebesinde olup, ısıtılan plakalar 
yüksek hızda çalışan prese yerleştirilir. Bu şekilde 
kalıplanan termoplastik kompozit plakalar, doğal 

haliyle treyler iç parçalarında, duvarlarda beton taşı-
yıcı kalkan olarak, ya da beton şekiller dökmeküzere 
kullanılabilmektedir.

GMT KALIPLAMA YÖNTEMİNİN AVANTAJLARI
• Yüksek mukavemet, yüksek darbe dayanımı
• Çok amaçlı kullanılabilirlik
• Yüksek verimlilik
• Düşük spesifik ağırlık
• Geri dönüştürülebilirlik
• Uygun maliyet
• İyi kimyasal dayanım

GMT KALIPLAMA YÖNTEMİNİN 
DEZAVANTAJLARI
• Yatırım harcamaları SMC de olduğu gibi yüksektir 
ve benzer kısıtlamaları vardır.
• Kullanıcı sayısının az olması sonucu olarak, rakip 
malzemelere göre fiyat performansı düşük kalmak-
tadır.
• Isı dayanımları termoset reçinelerin kullanıldığı 
proseslerde olduğu kadar yüksek değildir.

GMT UYGULAMALARI
• Tampon bağlantıları
• Araç panel taşıyıcıları
• Koltuk şaseleri
• Motor gürültü kalkanları
• Pil yatakları
• Ön modüller
• Büyük hacimli malzeme taşıyan gemi konteynerleri
• Römork hatları
• Havalandırma şaseleri
İç kapı panelleri ve tavan kaplamaları gelecekteki 
uygulama alanlarının başında gelmektedir.

GMT’NİN GELECEĞİ
Takviyeli termoplastik levha pres kalıplama prosesi, 
büyük bir büyüme potansiyeline sahiptir. Yüksek 
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performans kabiliyeti ve geri dönüştürülebilirlilik 
özelliklerine sahip olan malzeme sistemi ile düşük 
işcilik ve yüksek verimlilik özelliklerini birleştirmek-
tedir. Bu kalıplama yönteminin kullanımını daha cazip 
hale getirmek için yeni polimer ve polimer karışımları 
üzerinde çalışılmaktadır. Başka malzeme tedarikçile-
rinin de katılımı ile ekonomik açıdan rekabet ortamı 
oluşması beklenmektedir.

TERMOPLASTİK ESASLI ELYAF SARMA
Termoplastiklerin bu yöntemde kullanımı yaygınlaş-
maktadır. Takviye malzemeleri ve reçineler, mandrele 
sarılabilecek bir şerit oluşturmak amacıyla çeşitli 
tekniklerle önceden birleştirilir. Bu malzemenin 
mandrelin bantla temasının sağlandığı noktada ısıtıl-
ması integral (bütün) bir yapı elde edilmesini sağlar.
Termoplastiklerin bu proseste ekonomik olarak
kullanımının mümkün olması için geliştirilmesi 
gerekmektedir.

PREPREG KALIPLAMA
(KALIPLAMA ÖNCESİ REÇİNE EMDİRİLMİŞ 
TAKVİYE ÜRÜNLERİ)
Yüksek teknolojili kompozit uygulamalarında, 
prepreg malzemeler yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Kolay işlenebilir bir kalıplama malzemesi elde etmek 
üzere, reçine ve takviye malzemesinin birleştirilmesi 
yöntemidir. Elyafın çok doğru bir biçimde yerleşti-
rilmesinin gerekli olduğu uygulamalarda otomatik 
şerit yerleştirme (ATP) tekniği kullanıldığında veya 
kalıp yüzeyine el yatırması işleminin özenle yapılması 
gerektiğinde kullanılan bir yöntemdir. Prepreg malze-
mede, takviye/reçine oranının çok hassas bir şekilde 
kontrol edilmesi, son ürünün elde edilmesinden 
önce, malzeme kalite kontrol testlerinin yapılabilme-
sine olanak tanımaktadır. Prepregde takviye malze-
mesi olarak devamlı lifler, keçeler, düz dokumalar 
ve kumaşlar kullanılmaktadır. Reçine olarak polyes-
ter, epoksi ve fenolik reçineler yanı sıra, polyester, 
polietereterketon (PEEK) ve polifenilensulfür (PPS) 
gibi termoplastiklerin bir kısmı da prepreg üretiminde 
kullanılmaktadır.

ROTASYON KALIPLAMA
Rotasyon kalıplama, içi boş ve eksiz olması gereken, 
basınçlı su, su arıtma tankları, filtreler gibi ürünlerin 
kalıplanmasında kullanılmaktadır. Bu yöntemde, 
takviye malzemesi ve reçine kapalı bir kalıp içine 
yerleştirilmektedir. Kalıplar eşzamanlı olarak iki 
yönde dönerek, hem kalıp içindeki malzemenin 
karışmasını, hem de kalıp iç yüzeyinin malzeme ile 
kaplanmasını sağlar. Kalıplamasüreci; ısıtma, soğut-
ma, kalıptan alma ve yeniden yükleme olmak üzere 
dört aşamadan oluşmaktadır. Yakın zamana kadar 
bu yöntemde termoplastik reçineler tercih edilmek-
teydi. Günümüzde ise, şebeke yapısı (cross-link) 
oluşturabilen polietilenler ve bazı termoset reçineler 
kullanılabilmektedir. Bu yöntemin avantajları ise, 
düşük sermaye yatırımı, karmaşık şekilli parçaların 
kalıplanabilmesi, minimum fire ve kontrol edilebilir 
gaz emisyonudur.

RİJİTLEŞTİRİLMİŞ TERMOPLASTİK LEVHA
Termoform ile şekillendirilen termoplastik levha-
ların arka yüzeyinin takviye edilerek rijitleştirilmesi 
yöntemidir. Bu yöntemde, akrilik veya ABS gibi 
takviyesiz termoplastik plaka yumuşama noktasına 
kadar ısıtılır ve vakum ya da basınçla ürüne son şekli 
verilir. Şekillendirilen plakalar soğutulduktan sonra, 
plaka arka yüzeyi, el yatırması veya püskürtme gibi 
açık kalıplama yöntemleriyle polyester reçine ve cam 
elyafı takviyesi uygulanarak rijit hale getirilir. Kam-
yon kabinlerindeki yolcu yatağı, port bagaj, tesisat 
boruları ve bazı denizcilik uygulamaları gibi büyük 
parçaların yanı sıra, küvet ve duş tekneleri, lavabolar 
da bu kalıplama yöntemiyle üretilmektedir.

Kumaş

Reçine
banyosu

Reçine
emdirilmiş

kumaş

Dönme
Yönü

Kalıp

Isı
Kaynağı
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Pul-Tech, Alp İnşaat ve Egem Boru 
Katlanarak Büyümeye Devam Ediyor!

2004 yılında üretim faaliyetlerine başlayan Pul-Tech 
FRP A.Ş., CTP profil ve ızgara üretiminde en büyük 
kapasiteye sahip firmadır. 2013 yılındaki 1,8 milyon 
kg’lık üretiminin yüzde 70’i ihracat olarak yurt dışı 
pazarlarına sevk edilmiştir. Pul-Tech FRP’nin 2014 yılı 
hedefleri arasında üretimi yüzde 40 artırarak pazar 
payını da buna paralel olarak artırmak vardır. 2014 
yılı içerisinde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 
tarafından ihâle edilen 900.000 adet CTP yol kenar 
dikmesi ihâlesini de kazanan firmamız, makine 
parkuruna yaptığı yatırımlarla da adından sıkça söz 
ettirmektedir. 
2011 yılında Uşak ilinde Karma Organize Sanayi 
Bölgesinde kurulan EGEM BORU teknolojideki geliş-
melere paralel olarak altyapı ve yer üstü uygulama-
larının gereksinim duyduğu her türlü CTP (Camelyaf 
Takviyeli Polyester) boru, özel ek parçaları ve tank 
imalatlarını “EGEM BORU” markasıyla üretmektedir. 
9.000 m² kapalı ve 16.000 m² açık toplam 25.000 m² 
alan üzerine kurulu tesis içerisinde 3.000 m² kapalı 
alanda, (filament wound) elyaf sarım teknolojisi ile 
üretim yapmakta olan EGEM BORU, modern tesis-
leriyle üretim kapasitesini ve ürün çeşidini genişlet-
meyi hedeflemektedir. Kurulduğu günden bugüne 
kadar kaliteden ödün vermeyen EGEM BORU, son 

olarak HABAŞ İnşai Tip Soğutma Kuleleri Boru Hattı 
Projesi’ni tamamladı. Proje kapsamında boru hattının 
imalatını ve montajını tecrübeli ve uzman ekibi ile 
gerçekleştirdi. Ayrıca 10000 mm çapında ve 10 m 
yüksekliğinde dev scrubber imalatını ve montajını 
HAK-SU Teknik Firması adına İZMİR Ödemiş’te ger-
çekleştirmiştir. 

Alp Grup olarak CTP (Camelyaf Takviyeli Polyester) sektöründe 15 yılı aşkın tecrübesi ile 
hizmet veren grubumuz, PUL-TECH FRP, ALP İNŞAAT ve EGEM BORU firmalarıyla sektörün 
önde gelen isimleri arasında yer almaktadır.
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Alp İnşaat ise sektörün ihtiyaç duyduğu taahhüt 
işlerini uzman kadrosuyla anahtar teslim olarak 
tamamlamaktadır. Türkiye’nin en büyük organize 
sanayi bölgesi olan Gaziantep OSB’de bulunan Atıksu 
Arıtma Tesisi’nin bütün koku giderme üniteleri MASS 
Arıtma firması adına Alp İnşaat tarafından sürdürül-
mektedir. 
Ayrıca Alp İnşaat bünyesinde Alp Soğutma Kuleleri 
markasıyla müşterilere sunulan su soğutma kulele-
rine rağbet her geçen gün artmaktadır. Su soğutma 
kulesi sektöründeki 40 yıllık bilgi birikimini yeni mar-
kasına aktaran firma yöneticileri ve çalışanları 2014 
yılının başında yakaladıkları ivmenin verdiği gururla 
çalışmalarına devam etmektedirler. Çoğunlukla paket 
tip su soğutma kulesi imâl eden firmamız, inşâî tip 
su soğutma kulelerinde de yakın zamanda adından 
söz ettirir hâle gelecektir.

Pul-Tech, Alp İnşaat and Egem Boru 
Is Continuing To Grow Exponentially!

Pul-Tech FRP A.Ş., which began its manufacturing activities in 2004, is the company with the largest capacity for manufac-
turing of FRP profiles and gratings. In 2013, 70 per cent of the 1.8 million kg of production was dispatched to foreign markets 
as exportation. Amongst the 2014 objectives of Pul-Tech FRP, there is the goal to increase production by 40% and its market 
share in parallel with the former statement. Our company, which won the 900.000 pcs FRP Road Side Delineator tender 
awarded by the General Directorate of Highways (KGM), is also renowned for its investments in machinery. 

EGEM BORU, which was established in 2011, at Mixed Organised Industrial Zone in the province of Uşak, is manufacturing 
all kinds of FRP (Fiberglass Reinforced Polyester) tubes, special articulation components and tank products under the “EGEM 
BORU” brand which are required by the infrastructure and overland applications in parallel with the developments in technol-
ogy. 
Alp İnşaat, on the other hand, is conducting its undertaking activities as turnkey projects with its staff of experts. All deodorisa-
tion units within the Wastewater Treatment Facility located in Gaziantep OIZ, which is the largest organised industrial zone in 
Turkey, are maintained by Alp İnşaat in behalf of MASS Treatment company.
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Kurulduğu 1976 yılından beri sürekli artan kapasite-
siyle Cam Elyaf Avrupa’nın önemli cam elyafı üretici-
lerinden biri olarak kompozit sektöründe yer almak-
tadır. Gelişimini sürdüren teknoloji, ürün kalitesi ve 
servisiyle sektörün artan taleplerin karşılamaktadır. 
Camelyaf satış ve gelirlerini yurt içinde ve yurtdışında 
olmak üzere arttırmayı hedeflemektedir.
Cam Elyaf, kompozit endüstrisi için temel girdisini 
oluşturan cam elyafı ürünleri üretmekte ve pazar-
lamaktadır. Kompozit sektöründe sayısız avantajlar 
sunan E camından kırpma elyafı termoplastik sektö-
rüyle otomotiv, ev aletleri, inşaat ve sanayi gibi çeşitli 
alanlarda kullanılmaktadır.

Cam Elyaf, dünyada ve Türkiye’de hızla gelişen ter-
moplastik sektörüne odaklanarak 2014 yılından iti-
baren kırpma gurubu üretim kapasitesini arttırmaya 
karar vermiştir. Bu anlamda stratejisini desteklemek 
adına PA6 ve PA66 için FDA ve EU sertifikalı yüksek 
modüllü kırpma ürünü geliştirmiştir.
Bu yatırımla yeni kırpma üretimi, Türkiye ve Avru-
pa’daki mevcut ve potansiyel müşterilerine üstün 
kalite ve yüksek mukavemetli kırpma ürünü sağlar.
Cam Elyaf bununla birlikte, termoplastik sektöründe 
PP, PBT ve PET kompaundlarının yanı sıra alçı takvi-
yesi ve yüzey tülü üretimi için yaş kırpma ürünlerine 
de destek sağlamaktadır.

Cam Elyaf’tan yeni bir kompozit takviyesi; mühendislik termoplastiğine yüksek modüllü 
kırpma camelyafı takviyesi…

Cam Elyaf’tan Yeni Bir Kompozit Takviyesi

Cam Elyaf’s new reinforcement; high modulus Chopped Strand for engineering thermoplastics…

Since production has started in 1976, Cam Elyaf has continually increased its capacity and grown to be one of the valuable Euro-
pean glass fiber manufacturers. Its continuous developments in technology, products and quality of services meet the increasing 
demands of the composite industry. Cam Elyaf aims its export and domestic sales with substantially increasing sales revenues in 
its local and foreign markets.
Cam Elyaf, produces and markets glass fibre products that constitute the main input for the composites industry. The one of the 
main product group the Company engaged in is: chopped strands. E-Glass chopped strands reinforcements, which offer countless 
advantages in composite sector, are utilised in various areas, primarily thermoplastics serving automotive, household appliances, 
construction, and industrial products. 

Cam Elyaf decided to increase chopped strand production capacity starting from 2014, focusing on growing thermoplastic sector 
worldwide and in especially Turkey. In this regard, to sport the strategy, Cam Elyaf developed a new high modulus reinforcement 
for PA6 & PA66, and certified by FDA & EU/10/2011.

By this investment our new chopped stands production enables us to promote a high quality product with high mechanical proper-
ties both for current and potential customers in our main markets Turkey and Europe.

Moreover, Cam Elyaf supports PP, PBT, PET compounding in Thermoplastics sector as well as wet chopped strands for gypsum 
and glass tissue production.
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Antalya Gazipaşa Ovası Suya Kavuşuyor
SUBOR, Fernas İnşaat ile imzaladığı sözleşme kapsamında Antalya Gazipaşa 2. Merhale 
Projesi Antalya Gazipaşa Ovası Sulaması’na CTP boru ve bağlantı parçalarını temin ediyor.
Söz konusu proje kapsamında DN 700-1200 mm 
çapları arasında PN 4-20 Atm basınç sınıflarında ve 
SN 2500 N/m2 rijitliğinde toplam 51.232 m CTP boru 
temini gerçekleştirecektir. DSİ Antalya 13. Bölge 
Müdürlüğü sulama programı kapsamında Gökçeler 
Barajı’ndan alınacak su ile 4.740 ha alanın tarımsal 

sulaması gerçekleştirecek ve Gazipaşa’nın en önemli 
meselesi olan tarımsal sulama suyu temini konu-
sundaki sıkıntıda ortadan kalkacaktır.
Proje tamamlandığında 5700 kişiye istihdam ve 
milli ekonomiye yıllık 7.631.400 TL sulama faydası 
sağlanacaktır.
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Kırklareli Kızılcıkdere Arazileri SUBOR 
Borularıyla Canlanıyor
SUBOR, Kırklareli Kızılcıkdere Sulaması projesi kapsamında toplam 28.817 m CTP boru 
temin ederek 1.422 ha tarım arazisini suya kavuşmasına katkı sağlayacak.

Aktel Yapı Sanayi firması ile imzalanan sözleşme 
kapsamında temin edilecek CTP borular 800-1300 
mm çap sınıflarında, PN 4-16 Atm basınçlarında ve 
SN 2500 N/mm2 rijitliğinde toplam 28.817 metredir. 
DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğü sulama programı 
dahilinde devreye alınan proje kapsamında, Kırkla-
reli Armağan barajından alınacak su ile hem 1422 

ha. tarım arazisi sulanacak hem de Kırklareli ilimize 
içmesuyu temin edilecektir.
Flowtite teknolojisinin getirdiği üstün kalitenin 
yanında saha ve mühendislik hizmetleri konusunda 
da tüm bilgi ve tecrübesini ortaya koyan SUBOR, 
Türkiye’de ve Dünya’da sulama projelerinin lider CTP 
boru üreticisidir.

Karadağ’daki Enerji Santralleri Subor’u Seçti
Karadağ yeni yatırımlarında SUBOR markasını tercih ediyor, HES projelerinde SUBOR bo-
ruları kalite ve güvenilirliği ile ön plana çıkıyor. Rmus-Spalcevici-Bistrica HES projeleri ve 
Jara-Bobino Polje HES projelerinin imzaları atılmış, üretimleri başlamıştır.

Karadağ’ın en büyük HES yatırımcısı ve inşaat 
firması ile imzalanan sözleşme kapsamında 3 adet 
HES projesi için DN 500-1600 mm çap aralıkların-
da, PN6-25 Atm basınç sınıfında ve SN 5000 N/m2 
rijitlik sınıfında toplam 8.402 m borunun sevkiyatına 
başlanmış ve 2014 sonbaharında projenin bitirilmesi 

planlanmaktadır.  
Karadağ’da diğer bir yatırımcı ile yapılan anlaşma 
çerçevesinde 2 adet HES projesi için DN 800-900 mm 
çap aralıklarında, PN6-32 Atm basınç sınıfında ve 
SN 5000 N/m2 rijitlik sınıfında toplam 7.506 m boru 
temini gerçekleştirilecektir. 
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SUBOR, ICCI 2014 Fuarında Enerji 
Sektöründe de İddalı Olduğunu Gösterdi
1994 yılından itibaren başarıyla düzenlenmekte olan 
ve enerji sektöründe konuyla ilgili yaklaşık 16.000 yerli 
ve yabancı katılımcı tarafından düzenli olarak takip 
edilen ICCI Fuar ve Konferansı'nın 20.'si geliştirilmiş 
konu içeriği ile Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı adı 
altında 24-25-26 Nisan 2014 tarihlerinde İstanbul Fuar 
Merkezi'nde gerçekleşti. 250'ye yakın konuşmacının 
katıldığı, teknik, bilimsel güncel konuların ele alındığı 
fuara SUBOR kendi özel standı ile katıldı. 

Subor, bünyesindeki Mühendislik ve Saha Hizmetleri 
bölümleriyle yatırımcılara, projelerine özel mühen-
dislik, tasarım ve boru montajı konularında çözümler 
sunmaktadır. 

Doğal Gaz Kombine Çevrim, Termik ve Hidroelektrik 
Santral projelerinde lider firmamız fuarda sektörün 
yetkili kişileriyle buluşarak, CTP boru sektörünü 
başarı ile temsil etmiştir.
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Balkanlar’da da Lider Subor
SUBOR, Balkan ülkelerinde geçmiş yıllarda göstermiş olduğu başarılarına, pazar payını 
genişleterek devam ediyor. Bosna Hersek SUBOR boruları ile enerjiye kavuşuyor. 

Ragotica şehrinde yer alan toplam 22 MW Kapa-
siteli Dub HES ve Ustipraca HES projeleri kapsa-
mında DN 2400-2600 mm çapları aralığında PN 
10-16 Atm basınç sınıflarında ve SN 5000 N/m2 
rijitliğinde toplam 5.993 m boru teslim edilmeye 
başlanmıştır. 

Bunun yanısıra yine Bosna Hersek’te Mostar şeh-
rinde bulunan Kraljuscica 1 ve Kraljuscica 2 HES 
projelerinin boru sevkiyatına başlanmaktadır. Proje 
kapsamında DN 1100 mm çap aralığında PN 6-25 
Atm basınç sınıflarında ve SN 10000 N/m2 rijitliğinde 
toplam 6.172 m boru bulunmaktadır.
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Subor, Yurtdışı
Fuarlarında Yine Ön Planda
SUBOR yurtdışı pazarlardaki etkinliğini katılmış ol-
duğu fuarlarla perçinliyor. 2014 Yılı başından itibaren 
Yunanistan’da her yıl gerçekleştirilen Watertec Su 
Teknolojileri fuarına katıldık. Sırbistan’da ise ilk kez 
düzenlenmiş olan Hydro Summit fuar ve konfe-

ransında yer aldık. Arnavutluk’ta da her yıl düzenli 
olarak gerçekleştirilen Constructions Exhibition 
İnşaat Fuarındaki firma standımızda teknolojimiz 
ve referanslarımız potansiyel müşterilerimiz ile 
paylaşılmıştır.
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Boruda Lider Subor, Hokeyde 
Şampiyon Milenyumspor
Bayan buz hokeyi takımı üstüste 5. kez şampiyonluğa ulaştı.

SUBOR içinde bulunduğu topluma ve dünyaya karşı 
sorumluluğunun farkında olarak var olan değerlerine 
sahip çıkmak ve yaşatmak adına spora, sporculara ve 
önemli sosyal sorumluluk projelerine destek veriyor.
SUBOR’un sponsoru olduğu Milenyumspor, Türkiye 
Bayanlar Buz Hokeyi liginde Erzurum Narman Spor 
Kulübünü yenerek şampiyonluk kupasını üstüste 
5’inci kez kazanma başarısı gösterdi. Ankara Buz 
Pisti’nde sezonun son maçını Narman karşısında 

oynayan mor beyazlılar maçın bitiminde düzenlenen 
törenle kupalarına kavuştular.

Final maçı sonrasında yapılan ödül töreninde Milen-
yum Spor Kulübü'ne kupa ve madalyaları Türkiye 
Buz Hokeyi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerin-
den Handan Duman ve Murat Uzar tarafından verildi.
Biz de SUBOR ailesi olarak Milenyumspor’un bu üs-
tün başarısını kutlar ve başarılarının devamını dileriz.
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Tila Kompozit is on Fast Track with University Training Programs

Tila Kompozit is on fast track with free of charge academic training programs 
besides the commercial trainings.
In today's world, due to the materials science is giving direction to different 
disciplines from biology to mechanics; polymeric composite materials have gained 
tremendous importance.
Tile Kompozit is cooperating with various national academic institutes and universi-
ties for to support of cultivating knowledgeable and skilled graduates.
In the new calendar year, Tila Kompozit has completed trainings with Ankara 
University Faculty of Engineering Department of Chemical Engineering and Istanbul 
Technical University Department of Industrial Product Design, reaching many 
students. 
Mr. A. İhsan Otabatmaz from Epsilon Aerospace and Defense Industries, whom has 
an experience over 25 years in composite industry, shared his insights and experi-
ence with the students of Ankara University as Tila Kompozit’s guest speaker.
Tila Kompozit Academic Training Program consists of general description of 

composite materials, areas of use, raw and auxiliary materials, general principles 
of manufacturing methods with quality control and finally occupational safety. 
Program is also supported with workshop sessions with real life applications.
Worlds Leading Manufacturer Owens Corning’s Thermoplastic Solutions Represent-
ed By Tila Kompozit
Tila Kompozit is providing world's leading fiberglass and related products manu-
facturer Owens Corning’s thermoplastic reinforcements for resins such as PA, PBT, 
PET, PP, POM, PPS & HT, PPO, LCP, PC, PVC, TPU in its product portfolio.
Owens Corning’s products, represented by Tila Kompozit, are targeting manufactur-
ers which compete with high quality products in their respective markets.
About Tila Kompozit:
Tila Kompozit has been established in January 2012 in partnership of Tugce Peker 
Darcan and Burak Darcan with personal capital. We serve to an international client 
base in training, consulting and sales for composite materials by following the 
principles of material expertise, product diversity and continuity of supply. For more 
info: www.tila.co

Günümüz dünyasında malzeme biliminin biyolojiden 
mekaniğe kadar farklı disiplinlere yön vermesine 
paralel olarak polimerik kompozit malzemeler büyük 
önem kazanmıştır.
 Tila Kompozit sektöre araştırmacı, yüksek bilgi ve 
beceriye sahip katma değerli mezunlar kazandırma 
hedefleri doğrultusunda, polimerik kompozitleri 
sektörden bir bakış açısıyla anlatarak farklı akademik 
kurumlarla işbirliği yapmaktadır.
Yeni takvim yılında Ankara Üniversitesi Kimya Mühen-
disliği Fakültesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Endüst-
ri Ürünleri Tasarımı Bölümleri ile yapılan Polimerik 
Kompozit’e Giriş eğitimleri tamamlanmış olup çok 
sayıda öğrenciye ulaşılmıştır.
Ankara Üniversitesi’nde yapılan eğitim kapsamında 
Epsilon Havacılık Uzay ve Savunma Sanayi bünyesinde 
görev almakta olan ve sektörde 25 yılı aşkın tecrübesi 
olan Sayın A. İhsan Otabatmaz’da misafir konuşmacı 
olarak yer alarak öğrencilerle bilgi ve tecrübelerini 
paylaşmıştır.
Polimerik Kompozit malzemelerin genel tanımı, 
kullanım alanları, hammadde ve yardımcı malzeme-
ler, üretim yöntemlerine genel bakış ve kalite kontrol 
ile temel iş güvenliği kurallarını içeren Tila Kompozit 
Akademik Eğitim Programı, aynı zamanda teorik bil-
giler yanı sıra pratik uygulamalar ile zenginleştirilerek 
sunulmaktadır.

Dünya Devi Owens Corning’in Termoplastik 
Ürünleri Tila Kompozit Güvencesiyle Türkiye’de
Dünyanın önde gelen cam elyaf üreticisi Owens 
Corning’in, başta otomotiv, ulaşım ve endüstriyel uy-
gulamalar olmak üzere termoplastik üretiminde kulla-
nılan PA, PBT, PET, PP, POM, PPS & HT, PPO, LCP, PC, 
PVC, TPU gibi reçinelerin takviyesi için kullanılan tüm 

elyafları Tila Kompozit’in ürün gamında yer almaktadır. 
Yüksek performanslı üst düzey ürünleriyle, kalite ile 
rekabet etmeyi amaçlayan Termoplastik üreticilerini 
hedefleyen Owens Corning ürünlerinin satışı Türkiye 
yetkili temsilcisi olan Tila Kompozit tarafından yapıl-
maktadır.

Tila Kompozit Hakkında:
Tila Kompozit 2012 Ocak ayında Tuğce Peker Darcan 
ve Burak Darcan tarafından kişisel sermaye ile kurul-
muş bir limited şirketidir. Malzeme uzmanlığı, ürün 
çeşitliliği ve tedarikte devamlılık ilkeleri doğrultusunda 
kompozit malzemelerle ilgili eğitim, danışmanlık ve 
satış başlıkları altında uluslararası müşteri portföyüne 
hizmet vermektedir. Daha fazla bilgi için: www.tila.co 

Tila Kompozit Üniversite Eğitimleri 
Büyük Bir Hızla Devam Ediyor !
Tila Kompozit eğitim faaliyetleri kapsamında sektöre yönelik ücretli eğitimlerin yanı sıra 
akademik kurumlara yönelik ücretsiz eğitimlerine büyük bir hızla devam ediyor.
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Petkim’den Boytek’e Bir Ödül Daha
Petkim PetroKimya Holding A.Ş. tarafından, 
49. Kuruluş Yıldönümü kutlamaları kapsa-
mında Petkim Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
ödül töreniyle Petkim müşterilerine çeşitli 
kategorilerde plaketler verildi. “Uzun Yıllar-
dır Birlikte Çalışılan Müşteri” kategorisinde, 
1987’den beri Petkim ile işbirliği içerisinde 
olan Boytek Reçine Boya ve Kimya San. Tic. 
A.Ş. de yer aldı. SOCAR Türkiye Başkanı Ke-
nan Yavuz ve Petkim Genel Müdürü Sadettin 
Korkut tarafından verilen ödülü Boytek A.Ş. 
adına Finans Müdürü İfakat Darcan Bozkurt 
kabul etti. Boytek A.Ş. Genel Müdürü İsmail 
Darcan, yaptığı açıklamada; “Firma pren-
siplerimiz ve yerli sanayiinin desteklenmesi 
hassasiyetiyle 27 yıldır karşılıklı hoşgörü 
ve sadakatle devam eden ticari ilişkimizin 
önümüzdeki yıllarda da aynı hassasiyetlerle 
devam edeceği inancıyla Petkim yönetim ve 
çalışanlarına dostane sevgi ve saygılarımızı 
iletiyoruz” dedi.

Another Prize from Petkim to Boytek

Petkim Petrochemical Holding, Inc.’s 49th Anniversary held in Izmir 
recognized the top three long term customers of the company including 
Boytek Resins. The award was presented by Kenan Yavuz, Turkey 
President of SOCAR and Sadettin Korkut, Petkim General Manager to 
Boytek’s Chief Financial Officer Ifakat Bozkurt Darcan. Mr. Ismail Darcan, 
the CEO of Boytek Resins, highlighted the importance of 27-year long 
business relationship and the support given by his company to local 
manufacturing. “We are hoping to continue working with Petkim and 
this is a great opportunity to give our thanks to top management and 
key personnel”; stated Mr. Darcan.

Boytek’in Turizm Sektöründeki İlk Yatırımı 
Olan GORRION HOTEL ISTANBUL Açıldı

1978 yılından beri kimya sektö-
ründe üretim yapan Boytek A.Ş., 
2012 yılında turizm sektörüne 
de yatırım yapma kararı alması-
nın ardından GORRION marka-
sıyla sektöre girdi. Gorrion Hotel 
Istanbul; Yenibosna’da, Boytek 
markasının doğduğu ve ilk üre-
tim tesisinin bulunduğu arazide 
252 odası, toplamda 2000 m2’yi 
bulan toplantı salonları, bar ve 
restoranları, SPA merkezi ve 
pek çok ünite ile yerli ve yabancı 
misafirlere hizmet vermek 
amacıyla kapılarını açtı. Otel 
ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.
gorrion.com web adresinden 
ulaşılabilir. 

Boytek’s First Investment in the Tourism Sector GORRION HOTEL ISTANBUL is Now Open 

Boytek Resins, the leading producer of high quality unsaturated polyester resins, vinyl ester resins, gel coats, and pigment pastes; 
opened Gorrion Hotel Istanbul in Yenibosna where Boytek brand was born. GORRION brand has been created by Boytek Resins with 
the company’s decision to invest in the tourism sector as well in 2012. The hotel has 252 luxury rooms, 2000 m2 meeting facilities, 
SPA center, and other amenities to serve local and international guests. For additional information: www.gorrion.com 
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Boytek’ten Yeni Mermer Yapıştırıcı Reçinesi
Boytek Ar-Ge laboratuvarı tarafından geliştirilen 
BRE 3011 kodlu mermer yapıştırıcı reçinesi, üstün 
performans özellikleriyle sektörün önemli firmaları 
tarafından onaylandı. BRE 3011 içeriğindeki özel 
amin bileşikleri sayesinde kürleşme sonrasında 
renk değişimine uğramaz ve bu özelliği sayesinde 
de şeffaf mermer yapıştırıcı üretiminde oldukça iyi 
sonuçlar verir. Ayrıca soğuk iklim şartlarında dahi 

tam kürleşme sağlayarak son ürünün kullanımını 
kolaylaştırır. BRE 3011 ile üretilen mermer yapıştırıcı 
macunları çok uzun raf ömrüne sahip oldukları gibi, 
standart reçinelerde görülen depolama esnasında jel 
süresi uzaması problemi de özel hızlandırıcı ve inhibi-
tör kombinasyonu ile bertaraf edilmiştir. BRE 3011 ile 
ilgili teknik bilgi veya numune istekleriniz için lütfen 
satis@boytek.com.tr adresiyle irtibata geçebilirsiniz.

New Marble Bonding Paste Resin from Boytek

The new marble bonding paste resin, specially engineered and designed by Boytek Resins R&D Department, has been approved by 
the key players of the composites sector. Thanks to the special amine compounds in it, the color stays stable even after polymer-
ization. The resin can be used for applications requiring high reactivity and to prepare fillers and putties for clear marble/stones. For 
technical information and/or sample request, please contact: satis@boytek.com.tr



45

RÖPORTAJ

İsmail Hakkı Hacıalioğlu: Kompozit işine 
başlamak nereden aklınıza geldi? Polyester 
üretimine başlamanız nasıl oldu?
İsmail Darcan: 1975 yılında Yıldız Teknik Kimya 
Mühendisliği Bölümü’nü bitirdikten sonra Almanya’da 
polimer kimyası üzerine yüksek lisans yaptım. 
Kompozit pazarının daha fazla üretime uygun yapısı 
ve köy kökenli olmam üretici sanayici olma isteği-
mi kamçılamıştır. O dönemlerde Türkiye’de kimya 
alanında en gelişmiş sektör boya sektörü olduğu 
için boya ile ilgili birtakım reçineler üretmeye karar 
verdim. 1977 ortalarında Türkiye’ye dönerek, reçine 
üretimi için gerekli olan reaktör ve ekipmanlarının 
siparişini verdim. 1977 sonlarında 2 ton kapasiteli ilk 
reaktörümüzü Yenibosna’da kurduk ve 11 Ocak 1978 
tarihinde ilk ürünümüz olan alkit reçinesini pazara 
sunduk. Aynı reaktörde dönüşümlü olarak alkit reçi-
nesi ve polyester reçinesi üretebiliyorken, emekleme 
aşamasındaki kompozit sektörünün hızla büyüyece-
ğine olan inancımız ve gözlemlerimiz üzerine 1982 
yılında yalnız polyester reçinesi üretme kararı aldık. 
Aynı zamanda polyester reçine üretiminde uzman-

laşmak için gücümüzü tümüyle bu alana yoğunlaş-
tırmamız gerekliydi. Bu stratejik kararın doğruluğu 
birkaç yıl içinde kanıtlandı ve bugün bile doğru bir 
karar vermiş olmanın mutluluğunu yaşamaktayım. 

İ. H. H.: Başladığınız günden bu yana kompozit 
sektörünün gelişimini anlatır mısınız?
İ. D.: 1978 yılında ilk üretime başladığımız yıllar 
Türk ekonomisinin hammadde ve döviz darboğazı 
içerisinde olduğu yıllardı. Yaptığımız iş, dış ülkeler-
den hammadde girdilerine muhtaçtı. O dönemde 
Türkiye’de 3 firma polyester reçinesi üretiyordu. 
Hammadde temini konusunda döviz darboğazından 
dolayı zorluklar vardı. 80’li yıllarda polyester reçi-
nesi tüketimi; mobilya sektöründe, ağırlıklı olarak 
su depolamak için depo imalatında, mermer tozu 
gibi muhtelif dolgularla dolgulandırılarak 50-100 kg 
ağırlığında banyo küvetleri imalatında kullanılmakta 
idi. Ayrıca, otomotiv sektöründe tampon, kaporta 
aksamı ve düğme üretimi revaçta olan sektörler idi. 
Daha sonraki yıllarda farklı sektörlerde uygulamalar 
başladı. 

İsmail Darcan
Boytek
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İ. H. H.: Kompozit sektörünün gelişimine dönük 
olarak neler yaptığınızı Boytek’in gelişmesi 
çerçevesinde değerlendirir misiniz?
İ. D.: 1 Nisan 1984’ten itibaren dördüncü üretici ola-
rak pazara girmiş olan Şişecam grubunun Cam Elyaf 
Sanayii firması başlamış olduğu reçine üretiminin 
satışlarını arttırmak amacıyla paket satış (1 kg elyaf 
isteyen müşterisine 2 kg polyesteri kendilerinden 
alma şartını koyarak) politikasını uygulamaya başladı. 
Boytek olarak bu tarih bizim için bir dönüm noktası 
idi. Bu satış politikasına karşı çözüm üretmek veya 
polyester reçinesi üretiminden alkit ve boya üretimine 
geçmek kararını vermeliydik. Biz, mücadele etme-
yi seven yapımızla çözümü Sırbistan’dan yüzde 35 
gümrük vergisi ödeme riskini göz önüne alarak itha-
lat yapmaya karar verdik. Bizi, o dönemde de bu dö-
nemde de müşterimiz olan 8 iş ortağımız destekledi. 
İthalat maliyeti 940 TL, yerli üretici Cam Elyaf’ın satış 
fiyatı 710 TL gibi çılgın bir fark olan maliyetin yarısını 
Boytek, yarısını da bu 8 müşteri karşıladı. Bu yüzden, 
elyaf ithalatına başlamak Boytek için ve kompozit 
sektörünün gelişmesi için önemli bir dönüm noktası 
olmuştur. Bu kararla, haksız rekabet kuralları yıkılmış 
ve pazarın gelişmesi için kapılar açılmıştır. 
Bugün, işimize olan saygı ve sevgimiz bizi 13 tane 
yerli üretici firmanın içerisinde birinci sıralara taşıdığı 
gibi; bulunduğumuz bölgede ve yakın kıtalarda lider 
bir kuruluş haline geldik. 1982 yılında jelkot üretimi-
ne başlamamız, 1984 yılı itibariyle ilk elyaf ithalatına 
yönelmemiz, 1985 yılında Avrupa’ya ilk polyester 
ihracatımızı gerçekleştirmemiz, 1992 yılında Vetro-
tex firmasının mümessilliğini almamız ve ardından 
başlayan Ortadoğu ve Kuzey Afrika ihracatlarımızla 

sektöre sürekli katkı sağladık. 1978 yılında Yenibos-
na İstanbul’da bir reaktör ile başlayan yolculuğu-
muz, 1999 yılı başında Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi’nde ikinci tesisle binlerce tona ulaşmıştır. 
2009 yılının sonunda Tuzla Birlik Organize’de üçüncü 
tesisimizin de devreye girmesiyle kapasitemiz 85.000 
tonu yakalamıştır. Şu anda Boytek, kurumsal olarak 
kompozit sektöründeki 36 yıllık birikimi ve tecrübe-
siyle olgunluk dönemini yaşamaktadır. Ürettiğimiz 
ürünler, otomotiv, inşaat, boru, deniz araçları, mobil-
ya, düğme gibi değişik sektör gruplarındaki malze-
melerin ana hammaddesidir. 
Biz, 1984 yılında yayınlanmış olan çevre kanunun 
devamlı içinde olarak konunun hassasiyetiyle reçine 
üretiminde ortaya çıkan deşarj sularının bertarafı hu-
susunda İTÜ Çevre ve Kimya Mühendisliği Bölümleri 
ile çalışarak, akışkan yataklı insineratör sistemini 
geliştirip hem tesislerimizde uygulamış; hem de yurt 
dışında iki adet makale yayınlayarak eski cumhur-
başkanımız Sayın Süleyman Demirel’den ödüle layık 
görülmüşüzdür. 

İ. H. H.: Bugün gelinen noktada sektörü nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
İ. D.: Sektörümüz, ekstrem durumlar olmadığı za-
man, yıllık yüzde 8-12 oranında büyüme trendi göste-
ren bir sektördür. Bugün, Türkiye’de ulaşılan polyes-
ter reçinesi tüketim rakamları 115-120 bin ton/yıl’a 
ulaşmış durumdadır. Bunda, kompozit sektörünün 
en hızlı büyüyen grubu olan altyapı yatırımlarını teşkil 
eden boru sektörünün payı büyüktür. Diğer sektörleri 
de aynı paralelde büyütmek hedefimiz olmalıdır. 
İ. H. H.: Polyester üretiminde bir dünya markası 
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olma yolunda büyük mesafe kat ettiniz, bundan 
sonraki hedefleriniz nelerdir?
İ. D.: Bu zengin ürün portföyümüzü kimya sektörü-
nün olmazsa olmazı kabul ettiğimiz AR-GE çalışma-
larına verdiğimiz büyük öneme borçluyuz. Gelecekte 
de ilerlemenin ve gelişmenin motoru AR-GE çalış-
malarıdır. 2014 yılı hedeflerimizin içerisinde AR-GE 
yatırımlarımızı önceki yıllarda olduğu gibi devam 
ettirerek yeni ürünleri piyasaya sunmayı hedefliyoruz. 
Kasım 2013’te Çevre Mühendisi olan kızım Beril’in 
de aramıza katılmasıyla çevresel sürdürülebilirlik, 
çevreye duyarlı ürünlerin geliştirilmesi ve sosyal 
sorumluluk projelerine daha fazla ağırlık vermeye 
başladık. 
Bu sektörde kazandığımızı işimizin gelişmesine 
yatırım yapma prensibimiz desteklemiştir. Kurum-
sal yapımız neyi ne zaman yapacağımız hususunda 
bilinçli hareketimizle değerleri korumak üzerine ku-
rulmuştur. Bu içerikte, Yenibosna’daki ilk tesisimizin 
arazisine 2012 yılında turizm yatırımı yapmaya karar 
verip, GORRION Hotel İstanbul adıyla 252 odalı, 5 
yıldızlı, geniş toplantı salonlarıyla otel yatırımımı-
zı tamamladık ve bugünlerde müşteri kabulüne 
başladık. 
Bir dünya markası olmak amacıyla yola çıktığımız 
kompozit sektöründe her zaman dürüstlüğü prensip 
edinerek teknolojik ürün geliştirme ve üretici-tü-
ketici işbirliği ile dünya markası olmaya devam 
edecek, herkesin de doğruları uygulama konusunda 
hassasiyetimizi ve tavsiyelerimizi sektöre daima 
dikte edeceğiz. 

İ. H. H.: Dönüp geriye baktığınızda 
istediklerinizi yapabildiğinizi düşünüyor 
musunuz? 
İ. D.: Evet. Öncelikle, üniversiteye girişte lise 
yıllarından heves duyduğum kimya mühendisliğini 
okumuş olmam, devamında girmiş olduğum kom-
pozit sektöründe prensipleriyle 36 yıldır yürüyen bir 
firmayı ortaya çıkarmış olmam bunun göstergesi ve 
mutluluğudur. 

İ. H. H.: Kompozit Sanayicileri Derneğinin 
kuruluşunda yer almamanıza rağmen derneğin 
çalışmalarına her zaman büyük destek 
verdiniz. Bugün gelinen noktada Derneğin 
konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
İ. D.: Derneğin ilk kurulduğu yıllarda yukarıda anlat-
tığım 1984 yılına ait politikaların, derneğin yapısına da 
tamamen yansımış olduğunu düşünmemiz o yıllarda 
dernek çatısı altında bulunmamamıza sebebiyet ver-
miştir. Ancak, sektör aşkımız ve sektörün gelişmesi 
için her türlü konuda (ürün kalitesi, çevre koruma, 
birtakım platformlarda derneğin sesini duyurması 
vs.) duyarlılığımızı göstererek derneğin bu konu-

lardaki çalışmalarına desteğimizi üye olmamamıza 
rağmen verdik. Derneğin tek kontrollü bir çatı altın-
dan hür bir konuma gelmesinden sonra yukarıdaki 
konuların haricinde her türlü aktivitenin destekçisi 
olmaya devam edeceğimizi de belirtiriz. Bugün 
dernek; üye yapısı, pazarı kucaklaması ve pazarın 
çeşitli platformlarda sözcüsü olmasıyla kompozit 
sektörüne çok yüksek derecede değer katmaktadır. 
Umuyorum ki ilerideki dönemde sektörün her türlü 
sorunun çözümünde baş aktör olacaktır. 

İ. H. H.: Sektörün önündeki engeller ve 
çözümleri hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
İ. D.: Ekonomideki kur politikaları ve artan faizler 
maalesef sektördeki bütün oyuncuları zorlamakta-
dır. Sektörümüzün yetişmiş eleman ve hammad-
delerimizin yerlileştirilmesi konularında maalesef 
zorlukları devam etmektedir. Bu konuda, her 
sektörde olduğu gibi daha lise sıralarından başlayıp 
teknik kaynaklı eğitim sisteminin yerleştirilmediği 
bir milli eğitim politikasının değiştirme ihtiyacı bu-
lunmaktadır. Ayrıca ülkemizde petrokimya sektö-
rüyle ilgili hammadde yatırımlarının teşvik edilmesi 
gerekmektedir. Çünkü biz ülke olarak maalesef dışa 
bağımlılığımızla yaptığımız ihracatların yüzde 60’ı 
ithal kaynaklı hammadde, yüzde 40’ı yerli oranlarıyla 
bu bağımlılığımızdan kurtulmak mecburiyetinde-
yiz ki gelişmiş ülke olabilelim. Bu konuda herkese 
görev düşmektedir. Bunların bir nebze çözülmesiyle 
ilgili olarak bendeniz geçen yıl İstanbul Sanayi Odası 
Kimya Meslek Komitesi’ne girip sektör sorunlarımızı 
daha üst platformlara taşıma görevini üstlenmiş 
bulunmaktayım. 

İ. H. H.: Kompozit sektöründe yıllardır faaliyet 
gösteren bir kişi olarak sektöre ne gibi 
tavsiyelerde bulunursunuz?
İ. D.: Kompozit Dünyası dergimizin eski sayılarında 
da belirtmiş olduğum gibi sektör oyuncularının NEYİ 
NE İÇİN YAPTIĞINI bilme mecburiyetini anlamaları 
gerekmektedir. Bu içerikte, ürettiğimiz ürünlerin kali-
te, standardizasyon, uygulama esnasındaki doğrular, 
uygulama sonrası ürün performansları, insan ve 
çevreye karşı duyarlılığı hususlarında bilinçli üretici – 
bilinçli tüketici yaratılmalıdır. Bu yaratılmazsa fiyatı en 
ucuz ürün arayışıyla kompozit sektörü kendi ayağına 
kurşun sıkarak kalite anlayışından uzak ürünlerle 
bu büyüme trendlerini süratle küçülme trendlerine 
dönüştürecektir. Ayrıca, biz sektör oyuncularının 
sektörü ilgilendiren her konuda dernek çatısı altında 
katılımcı olarak öneriler sunması ve bu önerilerin 
uygulanması için destekçi olması gerekmektedir. 
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İsmail Hakkı Hacıalioğlu: How did you decide to start a compos-
ites business? How did you start manufacturing polyesters?
İsmail Darcan: After graduating from the Department of Chemical 
Engineering at Yıldız Technical University in 1975, I earned a master’s 
degree in Germany for chemistry of polymers. Characteristics of the 
composites market as more suitable to manufacturing and my rural 
origins stimulated my desire to be a manufacturing industrialist. As 
the most developed sector in the field of chemistry in Turkey was the 
paint industry, I decided to manufacture some resins related to paints. 
I returned to Turkey in the middle of 1977 and ordered the reactor and 
equipment required for manufacturing resin. We installed our first reac-
tor with a capacity of 2 tons in Yenibosna at about the end of 1977, and 
we placed alkyd resin, our first product, on the market on 11 January 
1978. While we were able to manufacture alkyd resin and polyester res-
in alternately in the same reactor, we decided to manufacture polyester 
resin in 1982 in line with our belief and observation that the composites 
sector, which was in its infancy then, would rapidly grow. We also had to 
focus our strength on manufacturing polyester resin in order to special-
ize in this field. The accuracy of this strategic decision proved itself in a 
few years and I am still glad to have taken the right decision even today.
İ. H. H.: Could you tell us the development of composites sector 
since the day you started your business?
İ. D.: When we started production in 1978, Turkish economy was in 
a raw material and foreign exchange bottleneck. Our business was 
dependent on raw material inputs from foreign countries. There were 
3 companies that manufactured polyester resin in Turkey back then. 
There were difficulties arising from foreign exchange bottleneck in raw 
material supply. Consumption of polyester resin in 1980s concentrated 
in furniture industry, manufacturing reservoirs for water storage, and 
manufacturing bathtubs that weigh 50 to 100 kg, which are filled with 
various filling materials such as marble powder. Manufacturing of bum-
pers, bodywork, and buttons in the automotive industry were in demand. 
Applications started in different sectors in following years.
İ. H. H.: Could you tell us what you did for development of the 
sector with reference to development of Boytek?
İ. D.: Having entered the market as the fourth manufacturer by 1 April 
1984, Şişecam Group started a monopolistic practice against other 
manufacturers in the market by its principle of package sales (which 
required the customers who want to purchase 1 kg fiber to purchase 
2 kg polyester from Şişecam) in order to increase the sales of resin 
production it started. This date was a turning point for Boytek. We had 
to generate a solution against this mindset or switch to manufacturing 
alkyd paint from manufacturing polyester resin. With our challenging 
character, we ran the risk of paying a customs duty of 35% by deciding 
to import materials from Serbia. Our 8 business partner which were 
and still are our customers supported us. Although there was a huge 
difference between the import cost of 940 TL and the sales price of 
domestically-manufactured Fiber Glass which was 710 TL, this cost was 
shared in half by Boytek and the 8 customers that I have just mentioned. 
For this reason, starting to import fiber was an important turning point 
for Boytek and development of the composites sector. This decision 
abolished unfair competition and made it possible for the market to 
develop.
Today, the respect and passion that we have for our business has 
carried us to higher ranks among 13 domestic manufacturers, and 
made us a leading company in our region and near continents. We have 
always contributed to the sector by starting to manufacture gelcoat in 
1982, engaging in fiber import for the first time in 1984, making our 
first export of polyester to Europe in 1985, taking the distributorship of 
the Vetrotex company in 1992, and then, making exports to Middle East 
and North Africa. Our journey that started with a reactor in Yenibosna, 
İstanbul in 1978 reached thousands of thons with our second facility in 
Çerkezköy Organized Industrial Zone in early 1999. As our third plant in 
Tuzla Birlik Organized Industrial Zone was commissioned at the end of 
2009, our capacity reached 85000 tons. Now with 36 years of knowledge 
and experience, Boytek is in its veteran time in corporate terms. Our 
products are primary raw materials of the materials in various sector 
groups such as automotive, construction, pipe, naval transportation, 
furniture, and buttons. 
Having always been interested in the environmental law issued in 1984, 
we developed the incinerator system with fluidized bed in collaboration 
with the Departments of Environmental and Chemical Engineering in 
Istanbul Technical University (ITU), and both implemented this system 
in our plant and published two papers, for which we were rewarded by 
former president of Turkey, Süleyman Demirel.
İ. H. H.: What are your opinions on the sector today?
İ. D.: Our sector shows a growth trend of 8% to 12% in the absence 
of extreme situations. Today, the polyester resin consumption figures 
achieved in Turkey have exceeded 115 to 120 thousand tons/year. The 
pipe sector that makes up the investments of infrastructure, which is the 
fastest growing group of composites sector. It must be our objective to 

grow other sectors in parallel to this sector.
İ. H. H.: You have covered a great distance towards becoming 
a global brand in polyester manufacture. What are your next 
goals?
İ. D.: For our wide range of products, we are indebted to the importance 
we place on R&D works, which we consider an essential part of the 
chemistry sector. R&D works will continue to be the engine of progress 
and development. We want to continue our R&D investments and 
release new products in 2014 as we did in previous years. Now that my 
daughter Beril, who is an environmental engineer joined us in 2013, we 
have started to work more intensely on environmental sustainability, 
development of environment-friendly products and social responsibility 
projects. 
Our principle of investing in development of our business has supported 
our success in this sector. Our corporate structure is based on protection 
of values by our conscious behaviors on what to do and when to do. In 
this regard, we decided to invest in tourism at the lot of our first plant 
in Yenibosna in 2012, and completed our investment under the name 
of GORRION Hotel Istanbul, which is a 5-star hotel with 252 rooms and 
large meeting halls. We have recently started accepting our customers. 
In the composites sector, which we set out with the objective to become 
a global brand, we will continue to be a global brand with technological 
product development and cooperation between manufacturer and 
consumer, always dictating to the sector our sensitivity and suggestions 
on everyone's responsibility to do the right things.
İ. H. H.: When you look back, do you think you managed to attain 
your goals?
İ. D.: Yes. First, I managed to study chemical engineering, which I had 
been very enthusiastic about in my high school years, and then I estab-
lished a company that has been on its way in the composites sector for 
36 years, and these are the indications of my success in attaining my 
goals.
İ. H. H.: Although you did not ake part in establishment of the 
Association of Composites Industrialists, you have always 
supported its activities. How do you see see the position of the 
association today?
İ. D.: Due to the fact that the monopolist mindset of 1984 which I 
stated above characterized the association in its early years, we did 
not operate under the roof of the association in those years. However, 
because of our passion for the sector and our sensitivity (product quality, 
environmental protection, making the sector heard in some platforms, 
etc.) for all issues related to the development of the sector made us give 
any kind of support to the activities of the sector even though we were 
not a member of it. When the association adopts a free position after its 
status as an entity controlled by a single authority, we would like to state 
that we will continue to support any kind of activity other than the issues 
mentioned above. Today, the association adds much value to the com-
posites sector with its member structure, and by embracing the market 
and making it heard in various platforms. I hope that it will be the main 
actor in solving any problem of the sector in the future.
İ. H. H.: What is your opinion about the obstacles before the 
sector and solutions to them?
İ. D.: Unfortunately, the exchange rate policy and increasing rates of 
interest challenge all players in the sector. The challenges in qualified 
employees and domesticity of raw materials continue. This makes it 
necessary to change the education policy in which the technical educa-
tion system is not settled by high school years. Also, it is necessary to 
encourage the raw material investments for the petrochemical sector 
in our country, because we must overcome our dependence on foreign 
sources with our export consisting of imported raw materials by 60%, 
and domestic raw materials by 40% in order to become a developed 
country. Everyone has a responsibility in this regard. In order to bring 
a solution to these problems to some extent, I took part in the Profes-
sional Committee of Chemistry of İstanbul Chamber of Commerce, 
and assumed the duty of communicating the problems of our sector to 
higher platforms.
İ. H. H.: As a person who operates in the sector for years what 
are your suggestions to the sector?
İ. D.: As I stated in the former issues of Composite World journal, the 
players of the sector must understand what they do and why they do 
it. In this regard, manufacturer and consumer awareness should be 
raised for the right aspects in quality, standardization and practice of the 
products we manufacture, as well as the post-practice performances; 
and sensitivity towards humans and environment. If this is not achieved, 
the composites sector would shoot itself in the foot by searching for 
the cheapest products, hence turning its trend of growth into that of 
reduction. Also as the sector's players, we must come up with sugges-
tions - as the participants under the roof of the association - in every 
aspect that interest the sector under the roof of the association and give 
support for practicing these suggestions. 

İsmail Darcan
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VEFAT

Ömer ALTIN, 10.12.1952 tarihinde eski 
Yugoslavya’nın Priboj şehrinde doğmuştur. 
1967 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç 
ederek orta öğrenimine Türkiye’de devam 
etmiş ve daha sonra ülke dışında, eski 
memleketinde kimya mühendisliği eğitimini 
tamamlayarak tekrar Türkiye’ye geri dönmüş 
ve baba mesleği olan CTP işine girmiştir. 
Merhum Zühtü ALTIN’ın oğlu olan Ömer 
ALTIN; babası ve kardeşi Muammer ALTIN ile 
birlikte 1973 yılında Teknoplas A.Ş. firmasını 
kurmuşlardır.
1974 yılında ise askerde iken Kıbrıs 
çıkarmasında Kıbrıs’a giden ilk gemilerde 
yer almış ve Gazi ünvanını alarak askerliğini 
tamamlamıştır.

1973 yılında TEKNOPLAS A.Ş.’nin 
kurulumundan bu yana Kompozit CTP 
sanayisinde çok önemli katkıları olmuştur. 
Kendine olan iş güveni ile kompozit dalında 
CTP ürünlerini geliştirerek bugün kimya, 
inşaat, enerji otomotiv ve diğer sanayi 
kollarında onun getirdiği ve geliştirdiği 
yenilikler CTP kompozit sanayisinde 
kullanılmaktadır. (Havalandırmalar, 
koku giderme sistemleri, hidroelektrik 
santrallerdeki cebri borular vs.)
Kompozit sanayi dalında kaliteye titizlikle 
hep önem vermiştir. CTP imalatı konusunda 
hep öncü olmuştur. Sektöre yaptığı katkılar 
tüm sektör tarafından her zaman takdirle 
anılacaktır.

ACI KAYBIMIZ
TEKNOPLAS POLYESTER PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. Şirketimizin kurucularından 
ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın, ÖMER ALTIN’ı  28.03.2014 tarihinde kaybettik.





Sadece Mühendislik Plastikleri

Akılcı
Çözümler 

Ürün Çeşitleri
  Takviyeli  

  Darbe Dayanımlı

  Alev Geciktiricili

  Elektrik İletken

  Termal İletken 

  Yüzey Dayanımı   
İyileştirilmiş 

  Isı Stabilizeli

  UV-Işık Stabilizeli

  Renkli

Eurotec, standart ürünlerde rekabetçi, 
müşteriye özel ürünlerde akılcı çözümler sunar.

Mühendislik Plastikleri Üretimi


