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BAŞKAN’IN MESAJI

Değerli Kompozit Dostu;

Derneğimizin üyelik geliştirme çalışmaları çerçevesinde, 
geçtiğimiz dönemde derneğimize üye olan Heksagon 
Mühendislik ve Tasarım A.Ş. ile Erginer Seramik ve 
Kompozit San. Tic. A.Ş. firmaları daha da güçlenmemizi 
sağlamışlardır.

Derneğimiz, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile oluşturduğu 
işbirliği çerçevesinde geçtiğimiz yıl, Milli İştirak Organizas-
yonu Şemsiyesi altında 16, bağımsız katılımcı 12 olmak 
üzere toplam 28 Türk firmasının katılımı ile gerçekleştirilen 
JEC Composites 2014 Paris Fuarı’ndan sonra bu yıl da aynı 
örgütlülük içerisinde 16, bağımsız katılımcı 13 olmak üzere 
toplam 29 Türk firmasının katılımı ile JEC Composites 2015 
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 göste-
rilen ilgi Türk kompozitinin ve Türk kompozit firmalarının 
Dünya pazarındaki yerlerini giderek sağlamlaştırdıklarının 
önemli bir göstergesi olmuştur. 2014 yılında daha da bü-
yüyen Türkiye Kompozit Sanayi, Fuara katılan temsilcileri 
vasıtası ile ulaştığı konumu uluslararası düzeyde bir kez 
daha gösterme fırsatını bulmuştur.

Bu yıl 12.’si düzenlenen IDEF’15 – 12. Uluslararası Savun-
ma Sanayi Fuarı 5-6-7-8 Mayıs 2015 tarihlerinde Tüyap 
İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. 
Derneğimizin de bir stant ile katıldığı IDEF’15 Fuarı’nda 
Türk Savunma Sanayi’nde gelinen seviyenin en önemli 
göstergesi olan Savunma Sanayi Firmalarının ürettikleri 
özgün savunma ürünlerinde kompozit malzeme kulla-
nımının daha önceki yıllara nazaran giderek artması ve 
kompozit parçaların birçok uygulamada başarılı bir şekilde 
kullanılmakta olması sektörümüz açısından sevindirici 
olmuştur.

14 Nisan 2015 tarihinde, İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Süleyman Demirel Kültür Merkezinde, İstanbul Kalkınma 
Ajansı tarafından desteklenen ve Sabancı Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Koç Üniversitesi, Tekno-

park İstanbul ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından ha-
yata geçirilen “İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği 
Platformu” projesi kapsamında, “Sivil Havacılık Sektöründe 
Kompozit Malzemeler ve Türkiye için Önemi” konulu bir 
farkındalık semineri gerçekleştirilmiştir. 

Derneğimiz de 28 Mayıs 2015 Perşembe günü Teknopark 
İstanbul yerleşkesinde üyemiz Havacılık ve Uzay Kümelen-
mesi Derneği (HUKD) ile birlikte İleri Kompozit Malzemeler 
Çalıştayı’nı gerçekleştirmiştir. Devletimizin yerli üretim 
uçak, otomobil ve savunma sanayi ürünleri için düğmeye 
bastığı bu günlerde her iki seminer ve sempozyumun bu 
projelerin vazgeçilmez malzemesi olan kompozit malze-
menin üreticilerinin farkındalıklarını arttırmak açısından 
önemli ve tam zamanında gerçekleştirildiğini düşünmek-
teyim.

2. Türk ve Bölgesel Kompozit Sanayi, Teknoloji ve Uygu-
lamaları etkinliğini yani TURK KOMPOZIT 2015 Kompozit 
Zirvesi’ni 8-9-10 Ekim 2015 tarihlerinde üyemiz Boytek 
Reçine Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş.’nin mekan sponsorlu-
ğunda İstanbul Gorrion Hotel’de gerçekleştirme doğrultu-
sundaki çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Bu tarihleri 
ajandanıza not ederek o günleri etkinliğe ayırmanızı şimdi-
den tavsiye ederim.

Sektörümüzün önemli fuar organizasyonlarından biri olan 
Composites Europe Fuarı’na bu yıl ilk kez bir info stant ile 
katılacağız. Almanya’nın Stuttgart şehrinde düzenlenecek 
olan bu fuarda Türk kompozitçileri ile birlikte yer alarak 
Türk kompozitinin yeteneklerini Avrupalı kompozit kulla-
nıcılarına sergilemenin kompozit sektörümüzün ihracatına 
da olumlu katkıları olacağına inanmaktayım.

Dergimizin bu sayısının ana konusunu “Karbon Elyaf Takvi-
yeli Kompozit Uygulamaları” oluşturmaktadır. Konu ile ilgili 
ayrıntılı yazımızı bu sayının dosya konusu olarak dergimizin 
orta sayfalarında bulabilirsiniz. 

Mayıs ayında 10. yaşına giren Derneğimizin kuruluşundan 
bu güne kadar kat ettiği mesafe ile ilgili bir yazı 5. sayfa-
mızda yer almaktadır.

Tüm kompozit sektörü mensuplarına bol kazançlı ve bere-
ketli işler dilerim.

Şekib Avdagiç
Kompozit Sanayicileri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı
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Composites Turkey dergisi, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yayımlanmaktadır. 
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Dear Friend of Composite;
Within the framework of our association’s efforts for 
membership development, Heksagon Mühendislik ve 
Tasarım A.Ş and Erginer Seramik ve Kompozit San. 
Tic. A.Ş. which became member of our association in 
the past period have strengthen us further.
After last year’s JEC Composites Show&Conferences 
2014 in Paris with the participation of in total 28 
Turkish companies, 16 of which attended within the 
scope of Turkish National Participation Organization 
as a result of our association’s cooperation made 
with Istanbul Chamber of Commerce (ITO) whereas 
12 of them attended on an individual basis; this year 
in total 29 Turkish Companies has participated in JEC 
Composites Show&Conferences 2015 in Paris, 13 of 
which participated on an individual basis whereas 16 
of them participated owing to the fact that our associ-
ation has maintained its organized manner same as 
the last year.
Within the scope of the Turkish National Participation 
Organization, Turkish companies have been able to 
have the opportunity to entertain their guests and 
to promote their products within a larger exhibition 
space within an adjacent order. In the participation 
ensured by the excellent organization of the ITO, the 
interest shown to our companies has been an import-
ant indicator that composite of Turkey and Turkish 
composite companies have increasingly strengthen 
their positions in the world market. Turkey’s Compos-
ite Industry which has grown more in 2014, has been 
able to show the position it reached by means of its 
representatives who attended the event once more in 
the international level.
This year as the 12th of it, “IDEF’15 - 12th Interna-
tional Defence Industry Fair” has been realized in 
TÜYAP İstanbul Fair, Congress and Convention Center 
on 5-6-7-8 May 2015. It is pleasing for our sector 
that use of the composite materials in the authen-
tic defence products produced by Defence Industry 
Firms which are the most significant sign of the level 
reached in the Turkish Defence Industry has increased 
in comparison to the past years in The IDEF’15 fair in 
which Our Association also participated with its stand 
and that those are being used in many applications 
successfully.
A raising awareness seminar on “Composite Mate-
rials on Civil Aviation Sector and Its Importance for 
Turkey” within the scope of the project of “Istanbul 
Aviation Sector Innovative Cooperation Platform” 
realized by Sabanci University, Istanbul Technical Uni-
versity (ITU), Koc University, Teknopark Istanbul and 
Istanbul Chamber of Industry (ISO) funded by Istanbul 
Development Agency has been held on 14 April 2015 
in Istanbul Technical University, Süleyman Demirel 
Culture and Convention Centre. 
The Workshop on Advanced Composites Materials 
which was held by our association in cooperation 
with our member Aerospace Clustering Association 
(Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği-HUKD) at 
the campus of Teknopark Istanbul has been conduct-
ed on 28 May 2015. I think that both seminars and 
symposium have been conducted on time and that 
they are significant with regard to raise the awareness 
of the producers of composite materials which are 
the inevitable materials of those projects while on 
these days our state has been initiated the process of 
manufacturing of domestic aircrafts, automobiles and 
defence industry products.
For 2. Turkish and Regional Composite Industry, Tech-
nology and Applications Event which is also called as 
TURK KOMPOZIT 2015 Composite Summit, our efforts 
to hold it on 8-9-10 October 2015 in İstanbul Gordion 
Hotel with the area sponsorship of our member 
Boytek Reçine Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş. (Boytek 
Resin Paint and Chemicals Trade Inc.) have continued. 
I highly recommend you to note the dates of the event 
in your schedule in advance and to allocate those days 
for the event. 
In Composites Europe as one of the most important 
fair organizations in our industry, this year we will 
participate with an info stand for the first time. I 
believe that taking part along with Turkey’s compos-
ite manufacturers in this fair which will be held in 
Stuttgart, Germany and to demonstrate the abilities 
of Turkish composites to European users has positive 
contributions to our sector’s exports.
The main topic of this issue of our journal comprises 
“Carbon Fiber Reinforced Composite Applications”. 
You can find our detailed article related to this subject 
in the center pages of our journal as this issue’s main 
topic.
I wish all members of the composite sector prosper-
ous and generous business.
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DERNEKTEN HABERLER

10 yıllık süre içerisinde geriye dönüp baktığımızda Der-
neğimizin 100’e ulaşan üye sayısı, sürdürdüğü faaliyetler, 
gerçekleştirdiği çalışmalar ile kazandığı konum ve yer 
aldığı platformlar çerçevesinde sektörün vazgeçilmez çatı 
örgütü olma niteliğine kavuştuğunu iftiharla belirtiriz.

Derneğimiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kimya 
Sanayii Sektör Meclisi'ne üyedir ve Kimya Sanayii Sektör 
Meclisi'ne bağlı olarak kurulan Kompozit Üreticileri Alt 
Komitesi'nin de başkanlığını sürdürmektedir. Yeni kuru-
lacak olan Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Sektör 
Meclisi'nde de yer alacaktır. Derneğimiz ayrıca Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği Savunma Sanayii Sektör Meclisi'ne 
de izleyici olarak katılmaktadır.

Derneğimiz çeşitli Dernek ve Sivil Toplum Kuruluşları'nın 
bir araya gelmesiyle oluşan Kimya Sektör Platformu ve 
Plastik Sektör Platformlarının da üyesidir.

Derneğimiz Bakanlıklar tarafından oluşturulan çeşitli 
sektörel çalışma gruplarında (Kimya Teknik 
Komitesi, Plastik-Kauçuk ve Kompozit 
Teknik Alt Komitesi, Parlayıcı ve Patlayıcı 
Ortamlarda Güvenliğin Sağlanması 
Platformu, Girdi Tedarik Stratejileri 
Hazırlama Kurulu ve Kimya Sanayi 
Strateji Belgesi Hazırlama Kurulu) 
da yer alarak Kompozit Sektörü-
nün çıkar ve menfaatleri doğrultu-
sunda çalışmalar yapmakta, görüş 
oluşturulmasına katkıda bulun-
maktadır. Derneğimiz ayrıca Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlı’ğı önderli-
ğinde hazırlanan Ulusal Geri Dönüşüm 
Strateji Belgesi ve Eylem Planları’nda 
Sektörün Uluslararası Alandaki uygulama-
larını inceleyip ülkemizde uygulanabilir olanlarını 
belirlemekle görevlendirilmiştir. Sürdürülen bu çalışmala-
rın sonucunda Kompozit Sanayicileri Derneğimiz resmi ve 
özel kurum ve kuruluşlar nezdinde referans kurum olma 
niteliğini kazanmıştır.

Kompozit Sanayicileri Derneğimiz üyesi olduğu ve Yönetim 
Kurulunda da yer aldığı Avrupa Kompozit Sanayileri Birliği 
(EuCIA) vasıtasıyla Avrupa Birliği kurum ve kuruluşları 
nezdinde de referans kurum olma niteliğine kavuşmuştur. 
Derneğimiz ayrıca Amerikan Kompozit Üreticileri Birliği'nin 
(ACMA) de üyesidir.

Ürün Standartlarını belirlemek amacıyla üyesi bulunduğu-
muz ve Yönetim Kurulunda da yer aldığımız Avrupa Kom-
pozit Sanayi Birliği ve Almanya Kompozit Üreticileri Birliği 
önderliğinde başlayan çalışmaların içerisinde yer alınarak 
belirlenecek standartların ülkemizde de standartlaştırılma-
sı için çaba gösterilmektedir.

2012 Mart ayında yayın hayatına başlayan, sektörün tek 
yayın organı olan her dört ayda bir yayınlanan "Composi-
tes Turkey" dergisinin nitelikli bir şekilde yayınlanmasını 
sağlamaktadır. Dergimiz bu sayı ile 10. Sayısını çıkartmış 
bulunmaktadır.

Derneğimiz Ulusal ve Uluslararası Fuarlara sektörel katılım 
organizasyonları düzenlemektedir. Dünyadaki en önemli 
sektör buluşması olan JEC 2015 Paris Fuarına geçtiğimiz 
yıllarda olduğu gibi bu yıl da İstanbul Ticaret Odası önder-
liğinde Ulusal Katılım Organizasyonu içerisinde katılarak 
Türk Kompozitinin yeteneklerini tüm ilgililerin dikkatlerine 
sunmayı başarmıştır. 

Derneğimiz ayrıca 2013 yılının 3, 4 ve 5 Ekim tarihlerinde 
İstanbul’da düzenlediği “1. Türk ve Bölgesel Kompozit Tek-
nolojileri, Sanayi ve Uygulamaları Sempozyumu ve Foru-
mu” veya kısaca “Türk Kompozit Sanayi Zirvesi” ile önemli 
bir buluşmaya ev sahipliği yaparak, Türk Kompozitinin ilk 

kez en güçlü bir şekilde biraraya gelerek se-
sini duyurduğu bir etkinliğe imzasını atmıştır. 

Derneğimiz aynı etkinliği 2015 yılının 8, 9 
ve 10 Ekim tarihlerinde tekrarlayarak 

Türk Kompozitinin gelişmesini güçlü 
bir şekilde ortaya koyacaktır.

Derneğimiz Kuruluşundan beri 
sürdürmekte olduğu eğitim 
çalışmalarına Gebze Teknik 
Üniversitesi’nde “Kompozit 
Teknolojisi” isimli ders ile devam 

etmektedir. Eğitim çalışmalarımız 
çalıştay, konferans, seminer ve benze-

ri faaliyetlerle önümüzdeki dönemde de 
artarak devam edecektir.

Nitelikli işgücü sağlanmasına dönük olarak 5 
adet kompozit meslek standartlarının oluşturulmasını ve 
bunların ulusal standartlar haline gelmesini sağlamıştır. 
Derneğimiz öncelikle Resmi Gazete’de yayınlanarak Ulusal 
Meslek Standartları haline getirdiği standartlara birkaç 
ilave yaparak bu standartların yeterliliklerini hazırlamaya 
başlamış bulunmaktadır. Bu sürecin sonunda belgeli, çalış-
kan, nitelikli ve eğitimli işgücü hedefi yatmaktadır.

Kısa sürede vazgeçilmez bir konuma ulaşan Kompozit 
Sanayicileri Derneğimiz 10. yılına varmanın kıvanç ve gu-
ruru ile gerek faaliyetleri gerekse de kompozit sektöründe 
faaliyet gösteren hammaddeci, tedarikçi, kompozit üreticisi 
ve üniversite mensuplarını bünyesinde barındıran yönetim 
yapısı ile bugüne kadar gerçekleştirdiği öncü rolünü gide-
rek artan bir kararlılıkla sürdürmek için sektörel sorumlu-
luk içerisinde çalışmak inanç ve kararlılığındadır.

Nice senelere Kompozit Sanayicileri Derneği...

KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİMİZ 10 YAŞINDA
Kompozitlerin kullanımının hayatın her alanında giderek artması amacı ile, hükümet, yerel 
yöneticiler, sanayiciler ve kullanıcılar nezdinde tanıtım, tutundurma, bilgilendirme ve geliştirme 
faaliyetinde bulunmak; kompozitlerin üretim ve kullanımının bilimsel temellerde sürdürülmesi 
için gerekli çalışmaları yapmak; üyelerimizi ortak hedeflere yönlendirmek; paylaşılacak fırsatları 
geliştirmek; sanayicileri ve bilimsel kuruluşları bir çatı altında toplayarak sinerji yaratmak 
misyonu ile 18 Mayıs 2005 tarihinde kurularak faaliyetlerine devam eden Kompozit Sanayicileri 
Derneğimiz tüm sektörü kucaklamak amacıyla sürdürdüğü çalışmaların geldiği bu noktada 10 
yaşına girmenin kıvancını yaşamaktadır.
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DERNEKTEN HABERLER

JEC Composites 2015 Paris Fuarı başarı ile gerçekleştirildi
Derneğimiz, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile oluşturduğu işbirliği çerçevesinde geçtiğimiz yıl, 
Milli İştirak Organizasyonu Şemsiyesi altında 16, bağımsız katılımcı 12 olmak üzere toplam 
28 Türk firmasının katılımı ile gerçekleştirilen JEC Composites 2014 Paris Fuarı'ndan sonra 
bu yıl da aynı örgütlülük içerisinde 16, bağımsız katılımcı 13 olmak üzere toplam 29 Türk 
firmasının katılımı ile JEC Composites 2015 Paris Fuarı'nı başarı ile gerçekleştirmiştir.

Ulusal Katılım Organizasyonu çerçevesinde bu yıl Türk firmaları daha geniş teşhir alanlarında ve birbirine biti-
şik bir düzende ziyaretçilerini ağırlama ve ürünlerini tanıtma fırsatını bulmuşlardır. İTO'nun mükemmel organi-
zasyonu içerisinde gerçekleştirilen katılımda firmalarımıza gösterilen ilgi Türk kompozitinin ve Türk kompozit 
firmalarının Dünya pazarındaki yerlerini giderek sağlamlaştırdıklarının önemli bir göstergesi olmuştur. 2014 
yılında daha da büyüyen Türkiye Kompozit Sanayi, Fuara katılan temsilcileri vasıtası ile ulaştığı konumu ulusla-
rarası düzeyde bir kez daha gösterme fırsatını bulmuştur.
Fuara katılan Türk firmaları:

JEC COMPOSITES 2015 PARIS FAIR WAS 
SUCCESSFULLY ORGANIZED

After JEC Composites 2014 Paris fair organized with 
the participation of 28 Turkish firms last year under 
the roof of National Participation Organization within 
the framework of the cooperation it established 
with Istanbul Chamber ofCOMMERCE  (ITO), our 
association also organized  JEC Composites 2015 
Paris Fair successfully with the participation of 29 
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 
strengthening their place within the world market 
day by day.  Turkish Composite Industry, which 
grew even bigger in 2014, 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.

1.     EKOTEKS
2.     AKAR MAKİNA
3.     AKPA KİMYA
4.     BOYTEK
5.     KARBOMID
6.     DOWAKSA
7.     DURATEK
8.     ECE BOYA
9.     ESA KİMYA
10.   ESKİM
11.   ARTKİM
12.   HEXAGON STUDIO
13.   İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO)
14.   KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
15.   KORDSA GLOBAL
16.   LİTERATÜR KİMYA

17.   METYX COMPOSITES
18.   NANOKOMP
19.   OLGUN ÇELİK
20.   CAM ELYAF
21.   SİSTEM TEKNİK
22.   SİTEKS
23.   SPİNTEKS
24.   SPM KOMPOZİT
25.   SPORTİF HAVACILIK
26.   STA KOMPOZİT
27.   TECHEL
28.   TEZKOM KOMPOZİT
29.   TONGÜN A.Ş.
 
Fuarın sektörümüze ve sanayimize bol ve bereketli 
işler sağlamasını dileriz.
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IDEF'15 - 12. Uluslararası
Savunma Sanayii Fuarı
Bu yıl 12.'si düzenlenen  "IDEF'15 - 12. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı" 5-6-7-8 Mayıs 
2015 tarihlerinde TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tara-
fından açılışı gerçekleştirilen fuarı 4 gün içerisinde 
78 ülkeden 123 heyet, 1 uluslararası kuruluş ve 493 
heyet üyesi ziyaret etmiştir.

Dünyamızda hızla değişen siyasi ortam, ekonomik 
ve sosyal belirsizlikler, silahlı çatışmalar güvenlik ve 
savunma konularının önemini arttırmıştır. Bu geliş-
melere bağlı olarak ülkelerin güvenliğinin sağlana-
bilmesi ve ulusal çıkarlarının korunabilmesi için ülke 
silahlı kuvvetleri yüksek teknolojiye sahip savunma 
sistemlerine ihtiyaç duymaktadır. 

IDEF'15 Fuarında Türk savunma sanayinde gelinen 
seviyenin en önemli göstergesi olan savunma sanayi 
firmalarının ürettikleri özgün savunma ürünleri ser-
gilenmiştir. Sergilenen ürünlerde kompozit malzeme 
kullanımının daha önceki yıllara nazaran giderek 
artması ve kompozit parçaların birçok uygulamada 
kullanılmakta olması sektörümüz açısından sevindi-
rici olmuştur.

 Derneğimizin de bir stant ile katıldığı iki yılda bir 
düzenlenen söz konusu fuarın bir sonraki tarihi 9-12 
Mayıs 2017'dir.

IDEF'15 – 12th INTERNATIONAL DEFENCE INDUSTRY FAIR

This year as the 12th of it, "IDEF'15 - 12th International Defence Industry Fair" has been realized in TÜYAP İstanbul 
Fair, Congress and Convention Center on 5-6-7-8 May 2015.
The fair was inaugurated by President Mr. Recep Tayyip Erdogan and was visited by 123 delegations from 78 
countries, by 1 international organization and by 493 delegation members within 4 days.
As being a biennial activity, the next one of the fair in which Our Association also participated with its stand will be 
held on 9-12 May 2017 
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Sivil Havacılık Sektöründe
Kompozit Malzeme Kullanımı Semineri
14 Nisan 2015 tarihinde, İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür 
Merkezi’nde, istanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Sabancı Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Koç Üniversitesi, Teknopark İstanbul ve İstanbul Sanayi 
Odası (İSO) tarafından hayata geçirilen "İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği 
Platformu" projesi kapsamında, "Sivil Havacılık Sektöründe Kompozit Malzemeler ve 
Türkiye için Önemi" konulu bir farkındalık semineri düzenlenmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi'den, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. İbrahim Özkol'un, Uçak ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Orhan Kaya'nın ve 
derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şekib 
Avdagiç'in gerçekleştirdiği "Türk Kompozit Sektörüne 
Genel Bir Bakış" isimli açılış konusması ile başlayan 
etkinlik sırası ile;

- Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Ar-Ge ve Teknoloji 
Yönetimi Daire Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ata Şenlikçi'nin 
"Kompozit Malzemelerin Havacılık Sektörü için Öne-
mi" isimli sunumu,

- İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü’nden, Doç. Dr. Gök-
han İnalhan'ın "Dünyada ve Türkiye'de Sivil Havacılık 
Sektörü, Çalışma Alanları, Fırsatlar ve Başarı Örnek-
leri" isimli sunumu,

- THY Teknik Ar-Ge Baskanı, Sayın Mesut Yılmaz’ın 
"Sivil Havacılık Basım-Onarım Sektörü ve Kompozit 
Malzemeler" isimli sunumu,

 - TUSAŞ Mühendislik Hizmetleri Müdürü ve üyemiz, 
Sayın Hürriyet Eğilmez'in "Kompozitlerin Havacılıkta 
Geleceği" isimli sunumu,

 - İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü’nden, Yrd. Doç. Dr. 
Hülya Cebeci'nin "Havacılıkta Kompozit Malzeme 
Kullanımı ve Yenilikçi Çalışmalar" isimli sunumu,

- Roketsan, Malzeme ve Balistik Koruma Tekno-
loji Müdürü Dr. Gökçe Dara'nın "İleri Kompozitlerin 
Savunma ve Uzay Sanayisindeki Önemi ve Geleceği" 
isimli sunumu, 

- Üyemiz Sabancı Üniversitesi’nden, Doç. Dr. Mehmet 
Yıldız'ın "Kompozitlerde Yapısal Sağlık Gözetimi ve 
Havacılık Uygulamalarında Yenilikçi Yaklaşımlar" 
isimli sunumu,

- Üyemiz DowAksa, Ar-Ge Müdürü Dr. Kazım 
Acatay'ın “DowAksa, Yerli Karbon Elyaf ve Havacı-
lık Sektörüne Yönelik Prepreg Geliştirilmesi” isimli 
sunumu,

- TED Üniversitesi, Makina Mühendisliği 
Bölümü’nden Prof. Dr. Levend Parnas'ın "Yapısal 
Kompozitler ve Havacılık Endüstrisindeki Uygulama-
ları" isimli sunumu,

- MIR Araştırma ve Geliştirme A.Ş., Malzeme ve 
Kimya Araştırma Departmanı Müdürü Sayın Mustafa 
Doğu'nun "Termoplastik Kompozitler, Dünyadaki ve 
Türkiye'deki Durum" isimli sunumu ve

- Teknodrom TSU Takım Lideri Sayın Avni Yiğit'in" 
Robotik Kompozit Serme, Trimleme ve İşleme" isimli 
sunumu ile devam etmiştir.

Kalabalık bir izleyici gurubu tarafından ilgi ile izlenen 
Seminer; son konuşmacı olarak yer alan ve yine üye-
miz Sabancı Üniversitesi, Nanoteknoloji Araştırma ve 
Uygulama Merkezi Direktörü Sayın Volkan Özgüz'ün 
"Sertifikasyon, Firmalara Sağlanan Teşvikler, Altyapı 
ve Uzmanlık Destekleri" isimli sunumunun ardından 
başarılı bir şekilde sona ermiştir.

SEMINAR ON USE OF COMPOSITE MATERIALS 
IN CIVIL AVIATION

A raising awareness seminar on “Composite 
Materials on Civil Aviation Sector and Its Importance 
for Turkey” within the scope of the project of “Istanbul 
Aviation Sector Innovative Cooperation Platform” 
realized by Sabanci University, Istanbul Technical 
University (ITU), Koc University, Teknopark Istanbul 
and Istanbul Chamber of Industry (ISO) funded by 
Istanbul Development Agency has been held on 14 
April 2015 in Istanbul Technical University, Süleyman 
Demirel Culture and Convention Centre
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4. Polimerik
Kompozitler Sempozyumu Gerçekleştirildi
4. Uluslararası Polimerik Kompozitler Sempozyumu, Sergisi ve Çalıştayı 7-8-9 Mayıs 2015 
tarihlerinde İzmir Çeşme’de gerçekleştirilmiştir.

7 Mayıs 2015 tarihinde açılış konuşmaları ile başla-
yan Sempozyumda aynı gün derneğimizin Yönetim 
Kurulu Danışmanı Prof. Dr. Ahmet Ünal "Polimerik 
Kompozitlerin Gelişimi ve Geri Dönüşümü" isimli, 
derneğimizin Genel Sekreteri Sayın İsmail Hakkı 
Hacıalioğlu ise 9 Mayıs 2015 tarihinde "Türkiye Kom-
pozit Sektörü 2014 Yılı Değerlendirmesi" isimli birer 
sunum gerçekleştirmişlerdir.

3 gün süren Sempozyum süresince 13 oturum 
halinde 57 bildiri sunulmuştur. Sempozyum "Dün-
yada ve Ülkemizde Polimerik Kompozit Sektörünün 

Bugünkü Durumu ile Geleceğe Yönelik Öneriler ve 
Sürdürebilirlik" konulu bir panel ile sona ermiştir. 
Ayrıca Sempozyumun son gününde 5 oturum halinde 
uygulamalı bir Çalıştay çerçevesinde 12 sunum ve 2 
Kompozit Üretim Tekniği Uygulaması gerçekleştiril-
miştir.

Ulusal düzeyde olan ilk Sempozyum da dahil edildi-
ğinde 10 yılda 5 kez düzenlenen Polimerik Kompo-
zitler Sempozyumu gelenekselleşen bir hüviyete de 
kavuşmuştur. 

4th POLYMERIC COMPOSITES SYMPOSIUM HAS BEEN CONDUCTED

4. Polymeric Composites Symposium, Exhibition and Workshop has been held on 7-8-9 May 2015 in Izmir 
Çeşme.
Within the Symposium which started by the opening remarks on 7 May 2015, The Consultant of Our 
Association’s Board Prof. Dr. Ahmet Unal made a presentation on the same day titled as "Development and 
Recycling of Polymeric Composites" and General Secretary of our association Mr. Ismail Hakki HACIALIOĞLU 
has made a presentation on 9 May 2015titled as "2014 Review of Turkey’s Composite Industry ".
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Derneğimizin Genel Sekreteri Sayın İsmail Hakkı 
Hacıalioğlu açılış konuşmasının ardından derneği-
mizi ve çalışmalarını anlatan bir sunum yapmıştır. 
HUKD Koordinatörü Sayın Zeynep Ergün'ün Havacı-
lık ve Uzay Kümelenmesi Derneği’ni tanıtan sunu-
mundan sonra, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden 
Doç. Dr. Özgür Seydibeyoğlu ileri kompozit malze-
melerin neler olduğu ve bu konudaki gelişmeleri 
içeren bir sunum gerçekleştirmiştir.

HUKD Genel Sekreteri Sayın Yalçın Yılmazkaya'nın 
"Savunma ve Havacılık Sektörlerinde ileri Kompozit 
Üretimine Geçiş" başlığı altında Pazara Genel Bakış 
ve Global Trendler, İleri Kompozit Üretiminde Örnek 
Merkez (CGK Stade) ve Sertifikasyon ve Yatırım için ge-
rekli adımları içeren sunumundan sonra, İzmir Yüksek 

Teknoloji Enstitüsü'nden Prof. Dr. Metin Tanoğlu "İleri 
Kompozitlerde Akademi - Sanayi İlişkisi" hakkında 
Kompozitlerin Havacılık ve Savunma Alanında Kulla-
nımına Yönelik Ar-Ge Proje Örnekleri ve Ortak Proje 
Fırsatlarını içeren bir sunum gerçekleştirmiştir. 

İleri Kompozit
Malzemeler Çalıştayı Gerçekleştirildi
Derneğimizin; 28 Mayıs 2015 Persembe günü, 13:00 - 17:00 saatleri arasında, 
TEKNOPARK İSTANBUL yerleşkesinde, üyemiz Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği 
(HUKD) ile işbirliği içerisinde düzenlediği "İleri Kompozit Malzemeler Çalıştayı" 80'in 
üzerinde katılımcı eşliğinde gerçekleştirilmiştir.
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Çalıştayın Türkiye'den iyi örnekler bölümünde ise 
sırası ile Kordsa Global'den Sayın Deniz Korkmaz, 
Kordsa Global'in Mükemeliyet Merkezi hakkında, 
TUSAŞ'dan Sayın Hürriyet Eğilmez, TUSAŞ'ın kom-
pozit uygulamaları hakkında, Metyx'den Sayın Tunç 
Üstünel, Telateks firmasının kompozit sektöründeki 
gelişmesi ve Roketsan firmasından Sayın Sıla Gün-
gör, Roketsan'daki kompozit çalışmaları hakkında 
ayrıntılı sunumlar gerçekleştirmişlerdir.

Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şekib 
Avdagiç çalıştayın 2. oturmunun başlangıcında 
yaptığı konuşmada bu tür aktivitelerin kompo-

zit sektörü paydaşlarına kısa ve uzun vadede İŞ 
FIRSATLARI  yaratacak sonuçlara yol açmasının 
önemini vurgulamıştır.

Katılımcıların ilgisi ve beğenisi ile karşılanan çalıştay 
sertika dağıtımı ve toplu fotoğraf çekiminin ardından 
sona ermiştir.

Çalıştay için konferans salonunu derneğimize tahsis 
eden Teknopark İstanbul Yönetimine, çağrılı konuş-
macılara ve etkinliğin gerçekleşmesine büyük des-
tek veren HUKD Genel Sekreteri ve Koordinatörü'ne 
teşekkürü bir borç biliriz.

THE WORKSHOP ON ADVANCED COMPOSITE MATERIALS HAS BEEN CONDUCTED

“The Workshop on Advanced Composites Materials” which was held by our association in cooperation with 
Aerospace Clustering Association (Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği-HUKD) at the campus premises of 
TEKNOPARK ISTANBUL has been conducted by the participants over 80 on 28 May 2015, Thursday between 13:00 - 
17:00.
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Marmara Üniversitesi
"Türkiye'de Kompozit Sektörü Semineri"
Derneğimizin üniversitelere yönelik olarak sürdürdüğü kompozit sektörü tanıtım toplantı-
larına bir yenisi daha eklendi.

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve 
Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrenci temsilciliğinin 
daveti üzerine 17 Nisan 2015 tarihinde derneğimiz Ge-
nel Sekreteri Sayın İsmail Hakkı Hacıalioğlu aşağıdaki 
konu başlıklarını içeren bir sunum yapmıştır:

• Kompozit Sanayicileri Derneği hakkında bilgi,

• Kompozit sektörünün ülkemizdeki yeri,

• Kompozit sektörünün geleceği,

• Kompozit sektörü ile ilgili tecrübe ve birikimler,

• Kompozit sektöründe iş sahibi olma imkanı,

• Kompozit sektöründe faaliyet gösteren firmalara 
öğrenciler ile birlikte yapılabilecek teknik geziler ve

• Kompozit sektöründe faaliyet gösteren firmaların 
öğrencilere sunabilecekleri staj ve iş yeri eğitimi 
imkanları

Yoğun bir ilginin olduğu seminer Derneğimize verilen 
bir plaket ile sona ermiştir. Seminere katılan 90 
civarında öğrencinin arkasını imzalayarak konuş-
macıya takdim ettikleri Seminer duyurusunun afişi 
ise toplantının iz bırakan diğer bir anlamlı davranışı 
olmuştur.

MARMARA UNIVERSITY "SEMINAR ON 
COMPOSITES INDUSTRY IN TURKEY"

Anew publicity meeting regarding the composite 
sector for the universities organized by our 
association has been held at Marmara University.
  
Upon the invitation by Marmara University Faculty of 
Technology, Metallurgical and Materials Engineering 
Department’s Student Representative Board, the 
Secretary General of our association Mr. Ismail 
Hakki HACIALİOĞLU has made a presentation on 17 
April 2015
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Kimya Teknik Komitesi (KİMTEK) 15. Toplantısı
Derneğimizin de üyesi olduğu Kimya Teknik Komitesi (KİMTEK) 15. toplantısı 13 Şubat 
2015 tarihinde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ASO toplantı salonunda Sanayi 
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Ahmet Can başkanlığında gerçekleştirilmiştir.  

Sayın Can'ın açılış konusmasını takiben gündeminde-
ki maddeleri görüşmeye başlayan komite çalışma-
larında Dışişleri Bakanlığı'nca Avustralya Grubu ve 
Nükleer Tedarikçiler Grubu hakkında bilgilendirme, 
TÜBİTAK destekleri konusunda sunum ve Düzenlen-
memiş alanda bulunan standartlar hakkında bilgi-
lendirme yapılmıştır. Gümrüklerde yaşanan sorunlar, 
kimya sektörünün Bakanlık mevzuatına yönelik gö-

rüşleri ve öncelikli üretilmesi gereken kimyasallara 
yönelik yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. Büyük 
Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Yönetmeliği'ne göre 
güvenlik raporu hazırlanması konusunda bilgilendir-
me yapılmasını takiben toplantı sona ermiştir.

Kimya Teknik Komitesi'nin bir sonraki toplantısı 
Mayıs 2015 tarihinde yapılacaktır.

15th MEETING 
OF CHEMISTRY 
TECHNICAL 
COMMITTEE 
(KIMTEK) 

15th Meeting of 
Chemistry Technical 
Committee (KIMTEK) 
in which our 
association is also a 
member has been 
held on ASO meeting 
room of Ministry of 
Science, Industry 
and Technology by 
the chairmanship of 
Industry Directorate 
General Head of 
Department Mr. 
Ahmet Can.
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2023 Vizyonu Çerçevesinde
Kimya Eğitiminin Mevcut Yapısı ve Geleceği Çalıştayı
Derneğimizin de üyesi bulunduğu Kimya Sektör Plarformu önderliğinde, İstanbul Kimyevi 
Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen "2023 Vizyonu 
Çerçevesinde Kimya Eğitiminin Mevcut Yapısı ve Geleceği Çalıstayı" 21 ve 22 Şubat 2015 
tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.

80'e yakın katılımcının yer aldığı çalıştayda çeşitli 
üniversitelerden öğretim üyeleri, sektör dernekleri
temsilcileri, sektör profesyonelleri ve alt sektörlerin
temsilcileri yer almıştır. Çalıştayda kimya eğitimine 
cazibe kazandırılması, kimya eğitiminde ve eğitim 
sanayi işbirliğinde sonuç odaklı entegrasyon, yüksek 
lisans - doktora düzeyinde multidisipliner AR-GE 
uygulamaları, kimyagerlik ve kimya mühendisli-
ği meslek profili tanımları, kimyagerlik ve kimya 
mühendisliği müfredatlarının dünyadaki gelişmeler 
doğrultusunda güncellenmesi ve genel çerçevesinin 
belirlenmesi, sektörde insan kaynağı, bilgi biriki-
mi, veri alt yapısı ve benzeri konularda envanter ve 
ihtiyaç planlamasının genel çerçevesinin belirlenmesi 
konularında çalışmalar yapılmıştır.

 Sonuçlar değerlendirilip bir rapor haline getirildikten 
sonra sektörle birlikte ilgili kurum ve kuruluşlarla da 
paylaşılacaktır.

WORKSHOP ON THE PRESENT STRUCTURE AND FUTURE OF CHEMISTRY TRAINING WITHIN THE 
FRAMEWORK OF 2023 VISION

 “Workshop on the Present Structure and Future of Chemistry Training Within the Framework of 2023 Vision” has 
been held by Istanbul Chemicals and Chemical Products Exporters' Association (İKMİB) in Istanbul on 21 and 22 
February 2015, by the leadership of the Chemistry Sector Platform to which our association is also a member. 
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Plastik Kauçuk Kompozit Teknik Alt Komitesi
V. Toplantısı Gerçekleştirildi
T.C. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Plastik, 
Kauçuk ve Kompozit Teknik Alt Komitesi'nin V. Toplantısı, 26 Mart 2015 tarihinde 09:00 - 
12:30 saatleri arasında İstanbul Sanayi Odası'nda gerçekleştirilmiştir.

Toplantı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Daire 
Başkanı Sn. Ahmet Can, Sanayi Genel Müdürlüğü 
Kimya Sanayi Şube Müdürü Sn. Orhan Çetinkaya, 
Alt Komite Başkanı ve PAGEV Yönetim Kurulu 
Başkanı Sn. Yavuz Eroğlu, Kauçuk Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Sn. Nurhan Kaya, İTO Plastik ve Ka-
uçuk Meslek Komitesi Başkanı Sn. Rüknet Yeşilyurt 
ve Kompozit Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri 

Sn. İsmail Hakkı Hacıalioğlu'nun yer aldığı Başkanlık 
Divanının açılış konuşmaları ile baslamıştır.    

Toplantıda görüşülen konu başlıkları aşağıdaki 
gibidir:

1. İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimine Tabi 
Ürünler listesinde yer alan mevzuatlardan her üç 
sektör açısından gereksiz olanların elimine edilmesi,

2. AB-ABD Transatlantik Ticaret ve Yatırım  
Anlaşması'nın Plastik Sektörüne etkisi,

3. 5402.20.00.29.12 GTİP kodlu Sentetik filament ip-
likleri gümrük vergisinin askıya alınması / Otonom 
tarife kontenjanı açılması ile GTİP kodu 59.06.99 
olan diğer kauçuklu mensucat ürünlerde ilave vergi 
uygulanması, kota konulması, Dahilde İşleme Reji-
minden çıkarılması konularının görüşülmesi

4. Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği'nde yapılan 
değişikliğin görüşülmesi,

5. Komite başkanlığının devredilmesi.

Toplantı sonunda komite başkanlığı 2 yıllık süre 
için Kauçuk Derneği Başkanı Sn. Nurhan Kaya'ya 
devredilmiştir.

V. PLASTICS RUBBER AND COMPOSITE SUB-COMMITTEE MEETING HAS BEEN HELD.

The V. Meeting of Plastics, Rubber and Composite Sub-Committee, established within the General Directorate of 
Industry of Ministry of Science, Industry and Technology has been held on 26 March 2015 between 13:00 – 17:00, at 
Istanbul Chamber of Commerce.
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"Kimyasallar ve Kimyasal Ürünler İmalatı Sanayi 
Sektör Raporu" Tanıtım Toplantısı

Hazırlanmasına derneğimizin de katkıda bulunduğu "Kimyasallar ve Kimyasal Ürünler 
İmalatı Sanayi Sektör Raporu" tanıtım toplantısı 9 Nisan 2015 Perşembe günü, İSO Odakule 
Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

İSO Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nihat Kemalbay'ın 
açılış konuşmasını takiben, İSO Danışmanı Sayın Dr. 
Can Fuat Gürlesel "Kimyasallar ve Kimyasal Ürünler 
İmalatı Sektör Raporu Tanıtımı"'nı yapmıştır.

Daha sonra İSO Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel 
Moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Dünyada ve 
Türkiye'de Kimyasallar ve Kimyasal Ürünler Sektörü-
nün Geleceği" panelinde sırası ile İSO 17. Grup Temel 
Kimya Sanayii Meslek Komitesi Başkanı Sayın Haluk 
Erceber, İSO 18. Grup Boya, Vernik, Reçine ve Çeşitli 

Kimya Sanayii Meslek Komitesi Üyesi Sayın Adil 
Pelister, İSO 19. Grup Sabun, Deterjan, Kozmetik ve 
Esans Sanayii Meslek Komitesi Başkanı Sayın Sevda 
Arıkan, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın Timur Erk, Boya Sanayicileri 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Faik 
Bitlis ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi 
Genel Müdürlüğü, Kimya Sanayi Şube Müdürü Sayın 
Orhan Çetinkaya görüşlerini belirtmişlerdir.

Toplantı soru-cevap bölümü ile sona ermiştir.

PUBLICITY MEETING OF
"CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS MANUFACTURING INDUSTRY SECTOR REPORT".

Publicity meeting of "Chemicals and Chemical Products Manufacturing Industry Sector Report", of which the 
preparation our association also contributed to, has been realized on 9 April 2015 Thursday at the ISO Odakule 
Conference Hall.
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TOBB Savunma Sanayi Meclisi Toplandı

TOBB Savunma Sanayi Meclis Başkanı Sayın Yılmaz 
Küçükseyhan'ın, Savunma Sanayinin 2014 yılı perfor-
mans tablosu açıklamalarının ardından katılımcılar 
gündemde yer alan orta ve yüksek teknolojili ürünler 
listesinin hazırlanması, 5746 sayılı Ar-Ge faaliyetleri-
nin desteklenmesi, Savunma ve Havacılık Kümeleri-
nin etkinliğinin arttırılması, Devletten Devlete satış ve 
kredilendirme yasal alt yapısı, Dahilde İşleme Rejimi 
- Dahilde İşleme İzin Belgeleri, 5201 ve 5202 sayılı 
yasalara ilişkin yönetmelikler, kafile kabul sürecine 
ilişkin görüş ve öneriler ile 3056 sayılı KDV Kanu-
nunun 13. maddesinin (F) bendi nedeniyle yaşanan 
sıkıntılar maddelerini görüşmüşlerdir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Savunma Sanayi Meclisi'nin 28. Olağan 
Toplantısı 22 Mayıs 2015 Cuma günü saat 14.00'de TOBB Ankara Merkez Binasında 
yapılmıştır. Meclis üyelerinin büyük ölçüde hazır bulundukları toplantıya çok sayıda 
bürokrat da katılmıştır.

TOBB DEFENSE
INDUSTRY COUNCIL HAS BEEN CONVENED

Turkish Union of Chambers and Commodity 
Exchanges (TOBB) Turkey's Defense Industry 
Council’s 28th Ordinary Meeting has been 
held on 22 May 2015 Friday at 14:00 on TOBB 
Headquarters in Ankara. In the meeting where 
the council members are largely present many 
bureaucrats has also participated. 

TOBB DEFENSE INDUSTRY ASSEMBLY HAS BEEN CONVENED

Turkish Union of Chambers and Commodity Exchanges (TOBB) Turkey’s Chemical Industry Assembly’s 28th 
Ordinary Meeting has been held on 9 April  2015 Thursday at 14:00 on TOBB Building in Istanbul. In the meeting 
where  the assembly members are largely present bureaucrats has also participated.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kimya Sanayi Meclisi’nin toplantısı
9 Nisan 2015 Perşembe günü saat 14.00’de TOBB İstanbul Hizmet Binasında yapılmıştır. 
Meclis üyelerinin büyük ölçüde hazır bulundukları toplantıya bürokratlar da katılmıştır.

TOBB Kimya Sanayi Meclisi Toplandı

TOBB Kimya Sanayi Meclis Başkanı Sayın Timur 
Erk’in açılış konuşmasının ardından katılımcılar gün-
demde yer alan Kimya Sanayinde Güncel Durum ve 
İhracatın Sektör Paydaşlarınca İredelenmesi, Mevcut 
Plastik Hammadde İmalatındaki Sorunlar (2015/29 

Sayılı Ürün Güvenliği Ve Denetimi Tebliği), “Kimya 
Sanayinde DIR, Gümrükler ve İthalat Rejiminde 
Yaşanan Sorunlar” toplantısında gündeme getirilecek 
konuların genel hatlarının tartışılması ve Chemport 
projesindeki gelişmeler maddelerini görüşmüşlerdir.
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KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ’NE
YENİ KATILAN ÜYELER

Erginer Seramik ve 
Kompozit San. Tic. A.Ş.

3Dwovens, 1952 yılında kurulmuş Erginer 
Seramik ve Kompozit Firmasının tescilli mar-
kasıdır. Firma 2010 yılından itibaren 3 boyutlu 
dokuma teknolojisine dair yaptığı yatırımlar ve 
mühendislik çalışmaları ile Kompozit Sektö-
rüne 2014 yılında 3Dwowens markası ile giriş 
yapmıştır. Firma, dinamik ekibi ve tecrübeli 

kadrosu sayesinde taleplerinizi yerine getirme-
ye hazırdır.

Erginer Seramik ve Kompozit San. Tic. A.Ş.’nin 
Kompozit Sanayicileri Derneği’nin gücünü ve 
etkinliğini daha da arttıracağına olan inancımız-
la kendilerine aramıza hoş geldiniz diyoruz. 

Erginer Seramik ve Kompozit San. Tic. A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Adil 
Nalbant Yönetim Kurulumuzun 15 Haziran 2015 tarihinde yapılan 110. Olağan 
Toplantısında oy birliği ile Kompozit Sanayicileri Derneği üyeliğine kabul edilmiştir.
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Heksagon Mühendislik 
ve Tasarım A.Ş.

Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. (Hexa-
gon Studio), Kıraça Holding A.Ş. ile Heksagon 
Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.’ nin ortak girişimi 
tarafından 2006 yılında kurulan Türkiye’nin en 
büyük bağımsız tasarım ve mühendislik firma-
sıdır.

Şirketin hedefi ulaşım, savunma ve deniz sanayi 
sektörlerinde yerel ve uluslararası OEM ve teda-
rikçiler için sürdürülebilir tasarım ve mühendis-
lik çözümleri sunmaktır.

Hexagon Studio kendi bünyesinde çalışan 
250’den fazla ve dış kaynaklarla birlikte 350’ye 
ulaşan özel çalışanları ile 2.500 m²’lik mühen-
dislik ve 4.170 m²’lik prototip imalat tesislerinde 
ürün geliştirme döngüsünün tüm profesyonel 
adımlarını kapsamaktadır.

Hexagon Studio 2011 yılında T.C. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı AR-GE 
merkezi olarak akredite edilmiştir.

Hexagon Studio bugüne kadar yerli ve yaban-
cı müşteriler için 100’den fazla projeye imza 
atmıştır.

Hexagon Studio ISO 9001:2008 sertifikası ile 
kalitesini garanti eder ve

• TAYSAD (Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Der-
neği)

• SASAD (Savunma ve Havacılık Sanayi İmalat-
çıları Derneği)

• OTEP (Otomotiv Teknoloji Platformu)

• EARPA (Avrupa Otomotiv Araştırma Geliştir-
me Kuruluşları) 

üyesidir.

Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş.’nin 
Kompozit Sanayicileri Derneği’nin gücünü ve 
etkinliğini daha da arttıracağına olan inancımızla 
kendilerine aramıza hoş geldiniz diyoruz. 

Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş.'nin İş Geliştirme Müdürü Sn. Necdet 
Ünal Elbeyli Yönetim Kurulumuzun 23 Mart 2015 tarihinde yapılan 107. Olağan 
Toplantısında oy birliği ile Kompozit Sanayicileri Derneği üyeliğine kabul edilmiştir.

NEW MEMBERSHIP TO OUR ASSOCIATION

HEKSAGON

The membership of Necdet Ünal Elbeyli who is the Business Development Manager of Heksagon Mühendislik ve 
Tasarım A.Ş. has been accepted unanimously to the Turkish Composites Manufacturers Association in the 107th 
Ordinary Meeting of our Board held on 23 March 2015.

ERGINER

The membership of Adil Nalbant who is the Presedent of Erginer Seramik ve Kompozit San. Tic. A.Ş. has been 
accepted unanimously to the Turkish Composites Manufacturers Association in the 110th Ordinary Meeting of 
our Board held on 15 June 2015.



20

ÜYELERDEN HABERLER

Ford ve DowAksa, uygun fiyatlı, yüksek hacimli oto-
motiv uygulamalarına uygun karbon elyaf için ortak 
geliştirme çalışmaları yapmak üzere bir anlaşma 
imzaladı. Geliştirilecek karbon elyafın daha hafif araç-
lar üretme ve buna bağlı olarak daha yüksek yakıt 
tasarrufu, performans ve kapasite elde etme hedefle-
rine ulaşmada büyük rol oynaması bekleniyor. 

Ford Motor Company, Ford Global Technologies ve 
DowAksa – The Dow Chemical Company ve Aksa 
Akrilik Kimya Sanayii’nin %50 eşit hisseli ortak giri-
şimi – arasında imzalanan bu anlaşma, DowAksa’nın 
hammadde kapasitesi, karbon elyaf ve ara maddeleri 
üretimindeki yetkinliği ile Ford’un tasarım, mühen-
dislik ve yüksek hacimli üretim deneyimini bir araya 
getiriyor. Bu anlaşma ile çelikten daha hafif, aynı 
zamanda otomotiv uygulamalarında kullanabile-
cek uygun fiyatlı karbon elyaf malzemeleri üretimi 
amaçlanıyor. 

İmza töreninde konuşan Ford Research & Advanced 
Engineering Vehicle Enterprise Sciences Direktörü 
Mike Whitens, “Bu ortak geliştirme anlaşması Ford 
olarak bizim DowAksa ile yürüttüğümüz işbirliği ile 
karbon elyafı daha geniş pazarlara sunma  konusun-
daki kararlılığımızı gösteriyor.” dedi. “Bu anlaşmanın 
hedefleri, gelecekte Ford araçlarının kullanıcıların ya-
kıt tasarrufu ve düşük karbon emisyonu beklentilerini 
karşılamak hatta aşmak olan şirketimizin Sürdürüle-
bilirlik Planı ile de örtüşmektedir.” 

DowAksa Yönetim Kurulu Başkanı Heinz Haller ise 
konuyla ilgili olarak şöyle konuştu: “Bugün imzalanan 
anlaşma otomotiv endüstrisine yönelik hafif çözüm-
ler geliştirmek için yürüttüğümüz işbirliğimizde tarihi 
bir dönemeci oluşturuyor. Ford ve DowAksa’nın ortak 
çalışması, yüksek performans ve yakıt tasarrufu için 
gerekli gelişmiş malzeme ve teknolojilerin hayat 
bulmasını hızlandıracak.”

DowAksa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet 
Ali Berkman yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Oto-
motiv üreticileri yüksek hacimli üretim eksikliği ve 
yüksek fiyatları nedeniyle karbon elyaf bazlı malze-
melere şüpheyle yaklaşmaktaydı. Biz bu ortaklık ile 

her şirketin kendine özgü güçlü yönlerini birleştirerek 
bu iki kilit soruna çözüm bulmak için çalışacağız.” 

Ortak Geliştirme Anlaşması, şirketlerin yeni, düşük 
maliyetli otomotiv uygulamalarına yönelik karbon 
elyaf üretmesine olanak sağlayacak. Geliştirilen 
malzemelerin aynı zamanda termoset ve termop-
lastik matrislerle uyumlu, düzenli ve düzensiz elyaf 
formatlarına uygun olması amaçlanıyor. 

Berkman, şunları ilave etti: “DowAksa olarak karbon 
elyafın avantajlarını endüstriyel pazara taşımaya 
kararlıyız.  Bu anlaşma ile DowAksa çevresel sür-
dürülebilir çözümler sağlama yolunda ciddi bir adım 
atmaktadır; burada amaç, optimum performans ve 
maliyetle, daha az yakıt tüketimi ve egzoz emisyonla-
rı sağlayacak çok daha hafif araçlar üretmektir.” 

Şirketler, Ocak ayında ABD Başkanı Barack Obama 

Ford ve DowAksa, Yüksek Hacimli, Düşük Ağırlıklı
Otomotiv Uygulamaları için Karbon Elyaf Geliştirecek

• Ford ve DowAksa, otomobillerde sağlamlıktan ödün vermeden hafif, yakıt tasarruf 
sağlayan, düşük maliyetli çözümler geliştirmek için ortak çalışma yürütecek
• İmzalanan anlaşma ile yüksek hacimli üretim ortaklığı için önemli bir adım atıldı
• Ortak geliştirme anlaşması, Ocak ayında açıklanan ve Amerika’daki Yüksek Teknoloji 
İçeren Yenilikçi Kompozit Üretim Enstitüsü kapsamında gerçekleşen ortak araştırma 
anlaşmasını bir adım ileri taşıyacak
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FORD, DOWAKSA TO JOINTLY DEVELOP CARBON FIBER FOR HIGH-VOLUME AUTOMOTIVE 
LIGHT-WEIGHTING APPLICATIONS

• Ford and DowAksa formalize agreement to advance the adoption of cost-effective carbon fiber components 
through technology validation and proof of concept to reduce vehicle weight and increase fuel efficiency without 
sacrificing strength

 • Agreement provides pathway for a high-volume manufacturing partnership

 • New joint development agreement accelerates joint research announced in January in partnership under new 
U.S. composites manufacturing institute

tarafından duyurulan Yüksek Teknoloji İçeren Yenilikçi 
Kompozit Üretim Enstitüsü’nün (IACMI) üyeleri arasında 
yer alıyor. Bu Enstitü aynı zamanda ABD Enerji Bakanlığı 
tarafından desteklenen Inovasyon Üretimi Ulusal Ağı’nın 
da bir parçası. Ortak geliştirme anlaşması sayesinde şir-

ketler, IACMI tarafından ele alınan otomotiv uygulama-
larında karbon elyaf kullanımını kısıtlayan yüksek fiyat 
ve sınırlı üretim sorunlarına çözüm bulma konularındaki 
çalışmalara destek sağlayacak. 

Ford Motor Company Hakkında

Merkezi Dearborn, Michigan’da bulunan bir 
global otomotiv sektör lideri olan Ford Motor 
Company, altı kıtada otomobiller üretmekte 
veya dağıtmaktadır. Dünya çapında 180.000 ça-
lışanı ve 65 fabrikası bulunan Şirket’in otomobil 
markaları arasında Ford ve Lincoln de bulun-
maktadır. Şirket, Ford Motor Credit Company 
aracılığıyla finans hizmetleri de sunmaktadır. 
Dünya çapında Ford ve ürünleri hakkında daha 
fazla bilgi almak için, lütfen www.corporate.ford.
com adresini ziyaret ediniz.

DowAksa Hakkında

DowAksa, 2012 yılında hammaddesi karbon 
elyaf olan global kompozit sektörüne geniş 
bir ürün yelpazesi ve teknik hizmet sunmak 
hedefiyle Dow Chemical Company ve Aksa 
Akrilik San. A.Ş’nin ortak girişimi olarak 
kuruldu. Aksa’nın büyümeye müsait bir ortam 
sağlayan altyapısı ile Dow’ın reçine konusunda 
bilgi ve deneyimi sayesinde, DowAksa bugün 
karbon elyaf ve karbon elyaf ara malzemeler 
üretiminde liderliğe oynayan en güçlü şirketler 
arasında yer alıyor.



22

ÜYELERDEN HABERLER

Maliyet Avantajlı DowAksa CarbonWrap™ 
Teknolojisi ile Günümüzün Altyapı 
Sorunlarına Bakış

Eskiyen ve güçsüzleşen altyapılar, dünya genelinde 
giderek büyüyen bir sorundur; insan güvenliğini tehdit 
eder, önemli aksamalara neden olur ve ekonomileri 
güçsüzleştirir. Binalar, altyapı boru hatları, yollar ve 
köprülerin onarımı için uzun ömürlü ve verimli uygu-
lamaların hayata geçirilmesi önemli bir süreçtir 

DowAksa CarbonWrap™ sistemi, dünyanın altyapı 
sistemlerinin yenilenmesine ve güçlendirilmesine 
yönelik maliyet avantajı ve yenilikçi bir çözüm sun-
mayı hedeflemektedir. Bir çözüm teknolojisi olarak 
CarbonWrap, binaları daha güvenli hale getirir, boru 
hatlarının daha uzun ömürlü olmasını sağlar, yol ve 
köprüleri güçlendirir. Özellikle Türkiye gibi deprem 
bölgelerinde, depremin yapılar üzerindeki olumsuz 
etkilerini kontrol etmeye ve azaltmaya yöneliktir.

DowAksa ABD Genel Müdürü Eric Coleman Car-
bonWrap teknolojisini şöyle açıklıyor: “CarbonWrap 
sistemi, dünya genelinde çok sayıda beton, taş, 
çelik ve ahşap yapının onarılmasında kullanılmıştır. 
Ayrıca ağır ekipman kullanımı olmadan mevcut alt 
tabaka üzerine doğrudan kaplandığından, genellikle 

geleneksel güçlendirme tekniklerine göre maliyet ve 
zaman açısından daha avantajlıdır.”

DowAksa CarbonWrapTM Çözüm Teknolojisinin 
Avantajları

DowAksa CarbonWrapTM sistemi, sahada doygun 
hale getirilen ve özel olarak formüle edilmiş yapısal 
epoksi reçine formülleri kullanarak alt tabakaya 
bağlanan karbon elyaftan dokunmuş bir esnek ağ 
dokudan oluşur. Hafif, güçlü, korozyona dayanıklı ve 
termal olarak uyumlu karbon elyaf yükü taşırken, 
reçine matrisi yükün elyafa dağılımını sağlar ve elyafı 
çevresel etkilerden korur. 

Kompozit malzemenin öncesi esnekliği, beton ve 
çelik kirişler, beton sütunlar, taş ve tuğla duvarlar ve 
beton ve çelik borular gibi çeşitli uygulamalara yöne-
lik özel çalışmaları kolaylaştırır. Karbon elyaf, çeliğe 
göre hafif ve mukavemetli, koruma gücü yüksek, 
korozyona dayanıklı, elektrik iletkenliği ve ısı yalıt-
kanlığı özellikleri ile enerji ve çevre yönetmeliklerine 
uygun bir üründür. 

Güçlendirilmeye ihtiyaç duyan yapıların kısmen veya 
tamamen yıkılıp yeniden yapımını gerektiren gele-
neksel güçlendirme veya yeniden inşa tekniklerinin 
aksine, DowAksa CarbonWrap sistemi mevcut alt 

Yapılar Daha Az Maliyetle Daha Uzun Süre Dayanır
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tabaka üzerinden doğrudan geçer ve geleneksel 
restorasyon yöntemleri ve malzemelerine kıyasla 
aşağıda ifade edilen birçok önemli avantaj sağlar:

• Uygulama sırasında yapının kullanımına devam 
edilebilmesi

• Daha kolay uygulama 

• Yapının orijinal özelliklerinin korunması

Bunun sonucunda, DowAksa CarbonWrap™ sistemi-
nin maliyeti genel olarak daha düşüktür, uygulanması 
daha az zaman gerektirir ve sistem, alternatiflerine 
göre daha dayanıklıdır. Son otuz yılda, CarbonWrap 
teknolojisi Amerika Birleşik Devletleri başta olmak 
üzere birçok ülkede yüzlerce yapının onarılması ve 
güçlendirilmesinde başarıyla kullanılmıştır. Bu güç-
lendirmelerin uygulanmış olduğu yapılar günümüzde 
orijinal tasarımlarına oranla daha yüksek dayanım 
özelliklerine sahip olarak hizmet vermeye devam 
etmektedir.

Kanıtlanmış Teknoloji. Benzersiz Sonuçlar

DowAksa CarbonWrap™ sisteminin hayata geçiril-
mesine 1987 yılında DowAksa CarbonWrapTM Altyapı 
yönetim müdürü olan Hamid Saadatmanesh tara-
fından öncülük edilmiştir. Amerikan Beton Enstitüsü 
(ACI) dergisinde, alanında ilk makaleyi yayınlayarak 
bu teknolojiyi tanıtmıştır. O zamandan beri, konuyla 
ilgili yüzden fazla teknik makale yayınlamış ve FRP 
teknolojisi ve inşaat sektöründe uygulamasının 
anlaşılmasına yaptığı katkılarından dolayı birçok 
ödül almıştır. 

Teknoloji 25 yılı aşkın bir süredir var olmasına rağ-
men hala gelişmeye devam etmektedir.  Saadatma-
nesh “En zorlu projelerin dahi alternatif yöntemlerde 
gereken süre ve maliyetin sadece bir kısmı kullanıla-
rak güçlendirilmesini sağlayacak yenilikçi uygulama 
yöntemleri geliştirmeye devam ediyoruz” demiştir.

Vaka Çalışması:  Büyük Çaplı Boruların Onarımı

Dünya Bankası’na göre, şehir su şebekeleri ortalama 
olarak su kaynaklarının yüzde 30 kadarını sızıntı ne-
deniyle kaybetmekte ve bu da yıllık 14 milyar dolarlık 
bir kayba denk gelmektedir. Günümüzde, su dağıtım 
ağları, petrol dağıtım hatları alanlarda kullanılan, 
akışkanların taşındığı çok sayıda boru kötü durum-
dadır ve onarım veya güçlendirmeye ihtiyacı vardır.  
Bununla birlikte, bu tür onarımlar maliyetli olabilir ve 
hizmet bakımından büyük aksamalara neden olabilir.

DowAksa CarbonWrap™’nin en ekonomik ve etkin 
uygulamalarından biri gömülü boruların güçlendi-
rilmesidir. Boruların orijinal basınç oranlarının da 
üstünde güçlendirilmeleri mümkündür ve onarımlar 
genellikle kazı gerektirmez. 90 cm’lik ve büyük çaplı 
borularda kontrol bacaları ile basit erişim sağlanır ve 
tüm işlemler içten yürütülür. CarbonWrap, yaklaşık 

1/8 inç kalınlığında olduğundan borunun iç çapını 
ve akış hacmini azaltmaz. Boruya dışarıdan erişile-
bilmesi durumunda, sarma işlemi borunun dışında 
yapılarak aynı faydalar sağlanır.

Teksas El Paso Su Dairesi kentin 48 inç çapındaki su 
şebekelerinden birinde sızıntı olduğunu öğrendiğinde, 
yetkililer güç bir durumla karşı karşıya olduklarının 
farkındaydı.  Kent borunun hizmet dışı bırakılması-
nı ve müşterilere su dağıtımının aksamasını göze 
alamazdı. Bu nedenle boru kazıldı, temizlendi, 
kullanıma hazırlandı ve bu işlemler yapılırken hala 
kullanımdaydı. Ardından, borunun çevresi borunun 
sarmalanması ve sızıntının ortadan kaldırılması için 
iki tabaka CarbonWrap ile sarıldı. Alan daha sonra 
yeniden dolduruldu. 

Bölgenin yüksek düzeyde alkali içeren ve aşındırıcı 
toprağında, tesis yetkilileri hasarlı bir borunun dışına 
sarılan CarbonWrap’in sağlam ve kalıcı bir tamir için 
gerekli gücü sağladığını keşfetmiştir. Malzeme aynı 
zamanda uygun ve mümkün olduğunda borunun iç 
yüzeylerine de uygulanır. 

El Paso Su Şebekesi, su sistemi bölüm müdürü John 
E. Balliew durumu şu sözlerle açıklıyor: “El Paso Su 
Şebekesi, 48 inçlik çelik silindir beton boru segmenti-
mizde yapılan dış CarbonWrap onarımının sonuçların-
dan son derece memnun oldu. Onarımı, donatı telinin 
kırıldığını bildiğimiz ek yerine hedefleyerek, değiştir-
me işlemine kıyasla önemli miktarda para tasarrufu 
sağladık. Harici sargı kullanarak da onarım sırasında 
boru hattının kullanımda kalmasını sağladık.”
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Vaka Çalışması: 
Deprem Bölgelerinde Sismik Güçlendirme

Depremler, yapılar için en maliyetli risklerdendir. 
Yapıların güçlendirilmesi veya iyileştirilmesi onları 
sismik aktivite, yer hareketi veya toprak bozulmasına 
karşı daha dayanıklı hale getirebilir. 

Kaliforniya San Francisco Bay Area’da, Bay Area 
Rapid Transit (BART) sistemi, beşten fazla aktif fay 
hattına yakın mesafede bulunan bir raylı toplu taşıma 
sistemidir. BART, sayısız köprü, tünel ve binaya 
sahiptir ve dört Kuzey Kaliforniya bölgesinde yaklaşık 
104 millik ray sistemi üzerinde yolcu trafiğini taşır. 
Bu yapıların çoğu, 1970’li yıllarda yeni sismik tasarım 
gereksinimleri uygulamaya konmadan önce tasar-
lanmıştır.

2000’li yılların başında, can güvenliğini ve bu kritik 
ulaşım sisteminin deprem sonrası çalışabilirliğini 
iyileştirmek için BART Deprem Güvenliği Programı 
hayata geçirilmiştir. Birçok durumda, kolonlar ve 
iskeleler dahil olmak üzere istasyon ve köprü yapı-
larının tasarımı eksikti; kolonlar 150 kip ila 1100 kip 
(kip: 1000 pound) ilave kayma mukavemeti gerektiri-
yordu. Geleneksel inşaat yöntemleri, yüksek kayma 
taleplerinin karşılanması için kolon ve kirişlerin 
etrafına büyük miktarlarda betonarme eklenmesini 
gerektirmekteydi. 

Biraz araştırma yaptıktan sonra, BART maliyet etkin 
bir sismik güçlendirme seçeneği olarak hafif ve 
yüksek mukavemetli CarbonWrap sistemini seçti. 
Güçlendirilen birincil unsurlar 180 cm’lik altıgen beto-
narme kolonlar oldu. Kolonlara ilave çekme takviyesi 
sağlamak için elyaf takviyeli polimer (FRP) sargılar 
kullanılmış ve çelikle sağlanan güce yakın bir güç 
sağlanmıştır. FRP sargıları, arzu edilen mukavemeti 
elde etmek için gerekli olan her konumda uygulanan 
çoklu katmanlarla kolonların boy eksenine çapraz 
olarak uygulanmıştır.  Diğer alternatiflerin maliyet ve 
süresinin bir kısmına kurulan DowAksa CarbonW-

rapTM sistemi, kolun kütlesini artırmayan ve sismik 
performansta önemli bir iyileşmeyle sonuçlanan 
uzun süreli ve etkili bir güçlendirme çözümü sağla-
mıştır. 

Saadatmanesh projeye katkılarını, “Elyaf takviyeli po-
limer teknolojisi yıpranan altyapının iyileştirilmesinde 
düşük maliyetli, kolay kurulumlu bir çözüm sunarak 
bir projenin ömrü boyunca olağanüstü destek sağla-
maktadır” diye açıklamaktadır.

DowAksa CarbonWrap™ 
Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Belirli uygulamalarda DowAksa CarbonWrap™ 
sisteminin kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi için www.
dowaksausa.com veya www.dowaksa.com adresleri-
ni  ziyaret edebilirsiniz.  

Dünya Standartlarında İki Şirketin Gücünün 
Birleştirilmesi

Türk mühendislerinin başarısı sonucunda ken-
di teknolojik altyapısını geliştirerek 2009 yılında 
karbon elyaf pazarına giren Aksa, 2012 yılında The 
Dow Chemical Company’nin iştiraki Dow Europe 
Holdings B.V. ile %50’lik eşit hisseye dayalı ortak 
bir global girişim olan DowAksa’yı kurdu.  Bu global 
girişim ile DowAksa, karbon elyaf ve karbon elyaf 
ara malları üretiminde liderliğe oynayan en güçlü 
adaylardan biri oldu. 

DowAksa, enerji, ulaşım ve alt yapı sektörleri başta 
olmak üzere endüstriyel sektörlere entegre karbon 
elyaf kompozit ürünler sunmayı hedeflemektedir. Şir-
ket, toplam maliyeti düşürmeyi hedefleyen çözümler 
geliştirmekte ve hızla büyüyen karbon elyaf kompozit 
sektörüne geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. 
Karbon elyaf endüstrisinin tek büyük ölçekli, tam 
hizmet sunan, tam entegre çözüm sağlayıcısı olarak, 
DowAksa karbon elyaf müşterilerinin gereksinim-
lerini güvenle karşılamak için gerekli kapasite ve 
kararlılığa sahiptir. 

MAKING STRUCTURES LAST LONGER FOR LESS

Addressing Today’s Infrastructure Challenges with Cost-Effective DowAksa CarbonWrap ™ Technology

Across the globe, aging infrastructure is a growing concern – threatening public safety, causing major disruptions 
and draining economies. Finding long-lasting and efficient ways to repair buildings, pipelines, roads and bridges is 
a challenge. 

The DowAksa CarbonWrap™ system is a cost-effective and innovative solution for restoring the world's infra-
structure. It doesn’t just repair degraded structures; it actually makes buildings safer, pipelines last longer, and 
roads and bridges stronger. It can also mitigate the harmful effects of seismic activity, such as found in earth-
quake-prone regions of Turkey. 

“The CarbonWrap system has been used to restore numerous concrete, masonry, steel and wood structures 
around the world,” said Eric Coleman, U.S. General Manager, DowAksa. “And because it goes right over the 
existing substrate without the use of heavy equipment, it typically requires only a fraction of the cost and time of 
conventional retrofit and repair materials and techniques.”
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Tüm formülasyon ve sanayileşme süreçlerini bünye-
sinde gerçekleştiren SPM, 2014 yılından bu yana, başta 
savunma sanayiimiz olmak üzere ileri kompozit parça 
üreticilerinin karbon, cam ve aramid elyaf takviyeli 
termoset prepreg malzeme ihtiyaçlarını karşılamakta-
dır. Prepreg teknolojisini daima bir üst seviyeye taşımayı 
hedefleyen SPM yeni Ar-Ge projeleri ve laboratuar 
yatırımlarına devam ediyor. Sürdürülen Ar-Ge faaliyetle-
ri ülkemizin stratejik sektör ihtiyaçları gözetilerek plan-
lanıyor, Türk Kompozit sanayiindeki yerlilik oranı ve milli 
kazanımların arttırılması hedeflenerek sürdürülüyor.  

SPM otoklav, vakum torbalama (OOA) ve yüksek ha-
cimli sıcak press üretimleri için optimize edilmiş ürün-
leri ile bir çok uygulama alanına hitap edebilyor. Ayrıca 
müşteri isterleri doğrultusunda formülasyon yaparak, 
özel müşteri isterlerini tam olarak karşılayabiliyor. 

SPM Prepregleri halihazırda insansız hava araçları, 
mühimmat sistemleri, zırhlı kara araçları, radar 
sistemleri, balistik uygulamalar, otomotiv, marine ve 
makine imalat sektörleri, medikal ürünler gibi pek 
çok uygulamada ürün test ve kabul süreçlerini başa-
rıyla tamamlayarak, seri imalatlarda müşterilerinin 
yerli çözümü haline geldi. 

SPM, 2014 yılından bu yana İngiltere başta ol-
mak üzere bir çok ülkeye ihracat gerçekleştirerek 
Türkiye’nin ileri malzeme teknolojisi ürün ihracatı 
yapan firmaları arasında yerini aldı. 

Her yıl en az iki yeni ülkeye açılmayı ve bir yeni ürün 
geliştirmeyi hedefleyen SPM ülkemizin milli tekno-
lojiye dayalı kalkınma sürecine müşterileriyle birlikte 
büyüyerek katkı sağlamayı sürdürüyor.

SPM Prepreg İhracatına Başladı

SPM STARTED EXPORTING PREPREGS

SPM Kompozit was founded in 2013 in Ankara as the first serial prepreg manufacturer in Turkey. Following the 
completion of R&D stages in 2014, the serial production line was installed and started production. With its inter-
nally formulated resin systems SPM became a reliable supplier for defence, aerospace, automotive, marine and 
medical sectors in Turkey. SPM continues investing in R&D projects with the aim of continuous development in 
prepreg technology.  

SPM Prepregs are being used in UAV’s, balistics, radomes, automotive parts, armed vehicles, medical appliances 
etc. With prepregs optimised for autoclave, out of autoclave and hot press (compression molding) methods, SPM 
can offer solutions in wide range of applications.  

In 2014, SPM became one of the advanced material technology exporters in Turkey. Company started exporting 
prepregs mainly to United Kingdom and other European countries.

With the target of one new product and two new export markets per year, SPM will continue to be a part of growth 
and developent in Turkey with its customers.

Türkiye’de ilk seri prepreg malzeme üretimini yapmak 
üzere 2013 yılında Ankara’da kurulan SPM Kompozit, Ar-Ge 
süreçlerinin tamamlanmasının ardından 500.000 m2/yıl 
kapasiteli seri üretim hattını  2014 yılında devreye aldı. 



Composite Technologies 
Center Of Excellence
Kordsa Global’s new investment “Composite 
Technologies Center of Excellence” will be the 
key development facility in composite industry 
in collaboration with Sabancı University to 
bring together engineers, researchers, faculty 
members, students, entrepreneurs and 
designers under one roof including
• Kordsa Global Prepreg Production Line
• Kordsa Global Composite Reinforcement    
   R&D Center
• Sabancı University PhD Programs
• Incubation Centers
• Kordsa Global – Sabancı University Joint   

Composite R&D Labs:
– Wet Chemistry
– Material Characterization
– Polymer Processing
– Micro Nano Manufacturing
– Advanced Composite
– Mechanical Characterization and 
  Nondestructive Testing

Fabric Products
Kordsa Global is currently capable of weaving 
unidirectional and bidirectional fabrics (plain, 
twill, harness satin and basket). Carbon, glass 
or aramid fibres can be used as reinforcement 
materials in traditional and hybrid fabrics.

Carbon fabrics
• Carbon fibres : from 1K to 50K
• Fabric width : 150mm – 1700mm
• Areal weight : 120 gsm – 1500 gsm
• Fabric type : Plain, Twill, Satin, Basket, Leno

Thermoset and 
Thermoplastic Prepregs
The reinforcement material used in prepegs 
can be carbon, aramid, and glass fiber. 
The primary resin matrices used are:
• Epoxy (thermoset)
• PA6, PA 66, PP (thermoplastic)

Kordsa Global’s thermoset prepregs have:
• Long outlife for easier handling and processing
• More than 6 weeks out-life at room   
   temperature
• 6 months shelf life at 0oF (-18oC)
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Son birkaç yıl için karbon elyafa olan talebin gelişimi-
ne baktığımızda (Şek. 1), 2009 yılındaki genel ekono-
mik durgunluktan beri pazarın istikrarlı ve sürekli bir 
büyüme içinde olduğunu görmekteyiz.  Bu dönemde 
karbon elyafa olan talep, 2009 yılında 26.500 ton-
ken, % 20'nin üzerinde bir başlangıç seviyesinden 
başlayan yüksek yıllık büyüme oranları ve yaklaşık 
şimdilerdeki % 7 büyüme oranı düzeyine gelmesi ile 
2013 yılında 46.500 ton olmuştur. Bu da gelir bazında 
1.77 milyar $’a tekabül etmektedir.

Şek. 1: 2008 – 2020 arası küresel karbon elyaf talebi, (1000 ton) 
(*tahmini).

Önümüzdeki birkaç yıl için 2020 yılına kadar %10 
civarında yıllık büyüme oranları öngörülmektedir.

Üretici açısından

2011 ve 2013 yılları arasında tüm önde gelen karbon 
elyaf üreticileri sürekli artan küresel taleple başa çık-
mak için üretim kapasitelerini önemli ölçüde geniş-
letmiştir. Buna ek olarak, özellikle Rusya, Güney Kore 
ve Hindistan’da yeni kapasiteler meydana getirilmiş-
tir. 2013 yılı için Poliakrilonitril (PAN) bazlı karbon 
elyafta % 41 oranında kapasite fazlalığı bildirilmiştir. 
Sonuç olarak, pazar liderleri 2013 yılında ve 2014’ün 
ilk yarısında çok az miktarda ek üretim kapasitesinin 
kurulumunu gerçekleştirmiş olup, bunun nedenini 
de muhtemelen mevcut durumda atıl bir kapasitenin 
bulunması oluşturmuştur.

Şekil. 2, farklı üreticilerin karbon elyaf üretim kapa-
sitelerini göstermektedir. Genel olarak, karbon elyaf 
pazarı 2013 yılında toplam üretim kapasitesinin % 
91’ine sahip olan 10 Pazar Lideri firma tarafından 
kontrol edilmektedir.

Mart 2014’te Toray, Zoltek’i devralmış ve böylece 
pazar lideri konumunu önemli ölçüde genişletmiştir. 
SGL ise, yıllık üretim kapasitesini genişlettiğini du-
yurmuştur. SGL ve BMW ortak bir projeye 100 milyon 
$ yatırım yapmış ve ABD’de Moses Lake’teki tesisin 
kapasitesini 3000’den 6000 tona çıkartmıştır.

Şek. 2: Üreticilerin KE kapasiteleri, (1000 ton) (2013)

Bu üretim hatları, bu rapor yazılırken henüz faali-
yete olmadığından, bu rakamlar genel kapasiteler 
içerisine dahil edilmemiştir. 2014 yılında, PAN bazlı 
karbon elyafın teorik toplam üretim kapasitesi yak-
laşık 101.200 ton olmuştur. Japonya, ABD ve Çin’de, 
karbon elyaf ayrıca, öncü malzeme olarak zift kullanı-
larak üretilmektedir. Bu yöntemde toplam kapasite 
yıllık 3,400 ton civarındadır. Karbon elyafta teorik 
kombine toplam kapasite 2014 yılında bu nedenle 
104.600 ton olmuştur.
  
Bölgesel açıdan

Ülkeye/bölgeye göre yıllık üretim kapasiteleri Şekil 
3’te gösterilmektedir. Üretim kapasitesi oranları 
açısından % 30 ile Kuzey Amerika, Avrupa (% 24) 
ve Japonya (% 20) önemli bölgeler olmaya de-

Karbon Elyaf Uygulamalarına Bakış
2013 yılında karbon elyafa olan 46.500 tonluk gerçek küresel talep, 2014 yılında tahmini 
olarak 51.000 ton olmuştur. Tüketim, 2012 yılına nazaran % 6,9 daha fazla gerçekleşmiş ve 
2008 yılına kıyasla toplamda % 47,6 büyüme görülmüştür ki bu da % 8,1’lik yıllık büyüme 
hızına karşılık gelmektedir. Mali krizden sonraki yıl olan 2009 yılı baz yıl (26.500 ton) olarak 
ele alındığında, hesaplanan yıllık büyüme oranı %15,1’den daha da fazladır. 2013 yılında 
karbon fiber piyasası için küresel gelir, toplamda 1,77 milyar  $ olarak gerçekleşmiştir. 
2012 yılında ise bu rakam 1.63 milyar $ olmuştur.
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vam etmektedir. “Dünyanın geri kalanı” Çin, Güney 

Kore, Rusya ve Hindistan’daki mevcut kapasitelerin 

bileşimidir. Özellikle Çin Halk Cumhuriyeti’nde kayıtlı 

şirketlerin üretim kapasitesi hakkında hiçbir güvenilir 

rakam mevcut değildir. Resmi rakamların aksine, 

ülkedeki tüm üreticilerin gerçek toplam kapasitesi 

muhtemelen halen 10.000 ton altındadır. Bu şirket-

lerin öncü üretim malzemesi ve karbon elyaf için 

gerekli olan teknolojilere sınırlı bir erişimleri oldu-

ğundan, buralarda yalnızca ortalama bir büyüme 

oranı beklenmeye devam edilmektedir.

Şek. 3: Ülke/bölgelere göre KE üretim kapasitesi, (1000 ton)

Uygulama açısından

Geçtiğimiz yıllar boyunca, karbon elyafın uygulama 

alanlarında bir dizi değişiklik meydana gelmiştir. 

Havacılık & Savunma uygulamaları önemli ölçüde 

büyüme kaydetmiş ve 13.900 tonluk veya toplamda 

46.500 tonda % 30’luk oranıyla şu anda  karbon elya-

fın en büyük tüketicisi konumundadır (Şek. 4). Bunu, 

her biri toplam talebin %14’ünü teşkil eden spor/

eğlence sektörü ve rüzgar türbinleri izlemektedir. 

Otomotiv segmenti geçtiğimiz yıl iki katına çıkan yak-

laşık 5.000 tonluk karbon elyaf tüketimi ile giderek 

önem kazanmaktadır. Muhtemelen bunun nedeni 

BMW’nin i-modelleri için üretim artırma aşamasıdır. 

Diğer uygulamalar arasında ise kalıplama&bileşim, 

tesis inşaatı, basınçlı kaplar, inşaat mühendisliği ve 

denizcilik bulunmaktadır. 

Şek. 4: Uygulamaya göre küresel KE talebi (1000 ton) (2013).

Uygulama açısından karbon elyaf gelirlerini analiz 

ederken (Şek. 5), standart üretim süreçleri ve kalite 

gereksinimleri açısından sektörler arasında fark-

lılıklar olduğu unutulmamalıdır. Örneğin, havacılık 

& savunma sektörü üretilen karbon elyafın hacim 

olarak % 30’unu tüketir ancak değer olarak küresel 

karbon elyaf gelirlerinin % 50’sini oluşturur. Havacılık 

& savunma uygulamaları yalnızca yüksek kalite stan-

dartlarına tabi olmaz, aynı zamanda yüksek belgele-

me ve malzeme denetim masraflarına da tabidir.

Diğer tüm uygulama alanlarında yüzdeler, üretilen 

malzeme miktarıyla ilgili olarak düşüktür. Ancak, 

sıralama Şekil 4’te gösterildiği biçimdedir. 2012 ile 

karşılaştırıldığında, özellikle havacılık & savunma, 

inşaat mühendisliği ve otomotiv sektörlerinde karbon 
elyaf tüketimi ve kazanılan gelirlerde önemli bir artış 
meydana gelmiştir. Yüzdesel olarak bu kazanımlar 
rüzgar türbini segmenti lehine olmuştur.

Şek. 5: Uygulamaya göre küresel KE gelirleri (Milyon $) (2013).

Küresel Karbon Elyaf Takviyeli Kompozit 
(KETK) Pazarı

Dünya çapında üretilen karbon elyafın neredeyse 
tamamı, karbon kompozitlerin üretilmesi için bir bağ-
layıcı matris ile bir arada kullanılmaktadır. Bunun bir 
sonucu olarak, karbon elyaf ve karbon elyaf takviyeli 
kompozit (KETK) piyasalarında gözlenen büyüme 
eğilimi çok benzerdir. Bu bölümde yer alan önemli 
ölçüde daha yüksek olan tonajlar matris bileşeninin 
ilave edilmesinden kaynaklanmaktadır.

Şekil. 6, ton olarak küresel KETK talebinin gelişimini 
göstermektedir. 2013 yılında, KETK için olan talep 
72.000 ton civarındadır, bir önceki yıla göre % 9,1’lik 
bir artış meydana gelmiştir. KETK tüketimindeki 
büyümenin karbon elyaftakiyle eşlenik olarak 2020 
yılına kadar % 10,6 olarak devam edeceği tahmin 
edilmektedir. 
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Şek. 6: Küresel KETK talebi ( 1,000 ton) 2008–2020 (*tahmini).

Matris açısından

Karbon elyaf takviyeli kompozitler çeşitli matrisler 
kullanılarak üretilmektedir. Karbon, seramik ve metal 
matris malzemeleri, özel uygulamalarda kullanıl-
masına rağmen, aşağıdaki bölümün odak noktası ön-
celikle karbon elyaf takviyeli plastik (KETP) olacaktır. 
2013 yılında, karbon elyaf takviyeli kompozitlerin 
toplam değeri yaklaşık 14.7 milyar $, KETP’in ise 
9.4 milyar $ olmuştur (Şek. 7). Dolayısıyla, yaratılan 
toplam değerin % 64’ü bir polimer matrisine dayalı 
kompozitler tarafından sağlamıştır.
KETP üretiminde kullanılan matris polimerler ter-
moplastik ve termoset plastikler olarak ikiye ayrılabi-
lir (bkz. Şekil 7’de sağdaki dairesel grafik). Termoset 
plastikler, karbon elyafla en yaygın kullanılan polimer 
matris olmaya devam etmektedir. Bu aynı zamanda 
KETP için toplam değerdeki bu iki polimer türünün 
değer paylarına da yansımaktadır.

Şek. 7: Matris materyaline göre karbon kompozit gelirleri
(Milyar $) (2013).

İmalat süreçleri açısından

KETP malzemelerinin/parçalarının imalatında farklı 
türden çeşitli üretim prosesleri kullanılır (Şek. 8). 
Prepreg kullanılan el yatırması işlemleri (% 37) uy-
gulanan süreçlerin büyük bir bölümünü oluşturmaya 
devam etmektedir. Ancak, profil çekme ve sarma 
işlemi önem kazanmakta ve prepregin pazar payını 
yakalayarak toplamda pazarın % 40’ını temsil etmek-

tedir. Kolayca otomasyon uygulanabilen presleme 

ve enjeksiyon proseslerinin (örneğin RTM) yanı sıra, 

ıslak laminasyon ve vakum infüzyon / infiltrasyon 

gibi manuel prosesler de sıklıkla kullanılmaktadır.

Şek. 8: Üretim süreçlerine göre KETP pazarı (Milyon $) (2013)

Bölgesel açıdan

Şekil 9, bölgelere göre karbon elyaf takviyeli kompo-

zit değer dağılımını göstermektedir. Özellikle Kuzey 

Amerika ve ABD, uçak ve askeri teçhizat konusunda 

önemli üreticiler olarak, elde ettikleri yaklaşık 5 mil-

yar $ ile toplam küresel değerin üçte birini yaratmak-

tadır. Pazardaki bu dağılıma göre, Batı Avrupa, elde 

ettiği 4.7 milyar $ ile yaratılan değer bazında karbon 

kompozit ekonomisinde ikinci büyük bölgedir. Avrupa 

Kuzey Amerika’ya rakip bir havacılık endüstrisine 

sahip olmasının yanı sıra, aynı zamanda karbon kom-

pozitler için güçlü bir talep meydana getiren rüzgar 

türbini, otomotiv ve makine mühendisliği sektörle-

rinde birçok üreticiye de ev sahipliği yapmaktadır. 

Japonya, bünyesindeki birçok karbon elyaf üreticisi 

sayesinde, 2,2 milyar $’lık geliri ile karbon kompozit 

pazarındaki üçüncü büyük bölgedir. Asya’da (Japon-

ya hariç, Pasifik dahil olmak üzere) rüzgar enerjisi 

sektöründe özellikle Çin’in gösterdiği performans, 1.9 

milyar $ gelir elde edilmesine yardımcı olmuştur.

Şek. 9: Bölgelere göre karbon kompozit gelirleri (Milyar $) (2013).
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Uygulama açısından
Havacılık & savunma

ABD ve Avrupa, Boeing ve Airbus gibi uçakların 
üreticilerinin talepleri tarafından şekillendirilen 
havacılık&savunma sektörünün en önemli ekonomik 
bölgeleridir. Pazar segmenti, toplam değerin 2,5 
milyar $’lık (% 60) kısmını oluşturan ticari havacılığın 
ve büyük yolcu ve kargo uçağı üretiminin hakimiyeti 
altındadır. Askeri savaş ve nakliye uçakları segmenti 
oluşturdukları 700 milyon $’lık değer ile bu sektörde-
ki ikinci büyük alandır. Bu uygulamaları özel uçaklar, 
helikopterler ve öncelikle uzay ve havacılık, spor 
uygulamalarını içeren diğer ürünler takip etmektedir.

Şek. 10: Alt segmentlerine göre Havacılık& Savunma pazar 
segmentinde karbon kompozit değer dağılımı (milyon $) (2013).

Rüzgar türbinleri

Rüzgar türbini pazarı, karbon elyaf tüketimi açısından 
ikinci büyük segmenttir. Küresel rüzgar enerjisi kapa-
sitesi 2005 yılından bu yana sürekli büyüme göstermiş 
(Şek. 11) ve 2013 yılında toplamda yaklaşık 318 GW 
değere ulaşmıştır. Her rüzgar türbininin elektrik üretimi 
kendi rotor çapının bir kuadratik fonksiyonu olduğun-
dan, üreticiler daha uzun ve daha hafif rotor kanatları 
geliştirmek konusunda baskı altındadır. 1985 yılında, 
ortalama rotor çapı yalnızca 15 m olup 1 MW değerin-
den daha az ortalama üretim sağlamıştır. 2013 yılında, 
rüzgar türbinleri 100 m ortalama rotor çapına sahiptir 
ve 2,5 MW ortalama üretim sağlamaktadır . 40’tan 50 
m’ye rotor kanatlarının inşası için uygun tek malzeme 
karbon elyaf olduğu için bu çok megavatlık rüzgar 
türbinleri karbon elyafa olan talebi artırmaktadır.

2013 yılında, rüzgar enerjisi pazarı yaklaşık 6.700 ton 
karbon elyaf tüketmiş ve yaklaşık olarak 1,8 milyar $ 
karbon kompozit değeri üretmiştir. Ancak, sektörde 
karbon elyafa olan talep 2012 yılına kıyasla (10.000 t) 
daha düşüktür. Bunun sebepleri mali ve teknik zorluklar 
nedeniyle kıyıdan uzakta rüzgâr parklarının yapımındaki 
düşük düzeyde otomasyon ve gecikmelerdir. Örneğin, 

2013 yılında dünya çapında yeni rüzgar enerjisi üretim 

kapasitesinin sadece 35 GW’lik kısmının kurulumu 

yapılmıştır (Şekil. 11).

Şek. 11: Küresel yerleşik rüzgar türbini üretimi (GW). 

Bu sektöre üç büyük ulusal ekonomi hakimdir: Çin 

Halk Cumhuriyeti, son yıllarda kapasitesini önemli 

ölçüde genişletmiştir ve 2013 yılında toplam değeri 

91 GW’ye çıkarmıştır – bu da küresel rüzgar enerjisi 

kapasitesinin yaklaşık % 30’udur. Çin, 62 GW kapasite 

ile ABD ve 34 GW kapasite ile Almanya tarafından 

takip edilmektedir (Şek. 12). [6]

Şek. 12: Ülkelere göre yerleşik rüzgar türbini üretimi (GW). 
(Aralık 2013).

Spor/Eğlence

Spor/Eğlence pazar segmenti, 2013 yılında, karbon 
kompozitte yaklaşık 1.5 milyar $’lık değer yaratmıştır. 
Bu sektör uzay araçları ile beraber karbon kompozit 
kullanan ve geliştiren ilklerden biri olmuştur. Karbon 
kompozit artık sadece profesyonel ve yüksek perfor-
manslı sporlarda değil aynı zamanda geniş bir yelpa-
zeden spor dalında birçok üründe kullanılmaktadır: 
golf sopaları, tenis ve badminton raketleri, bisiklet 
gövdeleri vb. bu segmentteki en önemli ürünlerdir 
ve bir bütün olarak ele alındığında toplam değerin 
yaklaşık dörtte üçünü oluşturmaktadır (Şek. 13). Ayrı-
ca kış sporları (kayak, kayak çubukları, snowboard) 
ve su sporları (kürek, rüzgar sörfü direkleri) gibi diğer 
birçok uygulamalar da vardır.
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Şek. 13: Alt segmentlerine göre Spor/Eğlence pazar 
segmentinde karbon kompozit değer dağılımı (milyon $) 

Otomotiv

KETP, CO2 emisyonunun azaltılması, araçların 
hafifletilmesi ve e-mobilite ile ilgili otomobil endüst-
risinin birçok alanında önemli bir malzeme olarak 
kabul edilir. Otomotiv uygulamalarındaki uygulama 
hızı KETP bileşenlerinin fiyatlarında elde edilecek dü-
şüşlere bağlı olmasına rağmen, KETP kullanımı hala 
erken bir aşamadadır ve gelecek için mükemmel bir 
potansiyel sunmaktadır. 

1980’lerde, eksantrik mil gibi ilk karbon elyaf uygula-
maları, motor sporları sektörü dışında da benimsen-
meye başlanmıştır ve küçük seri üretim araçlarında 
yer bulmuştur. Karbon kompozit artık otomobillerde 
geniş bir yelpazede - karbon elyaf takviyeli seramik 
frenler, çarpma elemanları ve monobloklar, yolcu 
bölmeleri ve yarı römorklar gibi- yapısal ve dışsal 
uygulamalarda kullanılmaktadır. Karbon kompozitler 
ayrıca demiryolu endüstrisi için, cam silecekleri gibi 
küçük bileşenlerden, ön uç ve zeminaltı yapılarına ka-
dar, uygulamalarda daha büyük bir rol üstlenmektedir.

Yaklaşık 2.2 milyar $ geliri ile otomotiv segmentinin 
karbon kompozit pazarında önemi artmıştır. Otomo-
biller % 46 oranında sektör değeri üreten en önemli 
alandır. Karbon kompozit bileşenlerinin devam eden 
yüksek maliyeti, şimdiye kadar öncelikle bunların 
kullanımını lüks arabalarla sınırlamıştır. Alt segment-
ler olan kamyonetler (% 18), motor sporları (% 15) 
ve yolcu trenleri (% 13), otomotiv sektörü tarafından 
üretilen toplam değere kayda değer bir katkıda 
bulunmaktadırlar.

Şek. 14: Alt segmentlerine göre otomotiv sektöründe karbon 
kompozit gelirleri (milyon $) (2013).

Trendler ve görünüm

Analistler önümüzdeki beş yıl boyunca, karbon elyaf 
pazarı için yıllık yaklaşık % 9 büyüme oranı tahmin 
etmektedir. Bu, daha sonra daha da artacak ve 
yaklaşık % 10 olacaktır (Şek.1). Bu tahmine daya-
narak, karbon elyaf için küresel talebin bu nedenle 
2020 yılına kadar 89.000 tona ulaşması ve 3.3 milyar 
$ üzerinde gelir getirmesi beklenebilir. Halihazırda 
kapasite fazlalığı bulunmasına karşın, bir dizi elyaf 
üreticisi başka tesisler için yatırım yapmak niyetinde 
olduklarını açıklamıştır:
• SGL ve BMW, üretim kapasitesini 6000 tondan orta 
vadeli hedef olan 9000 tona çıkarmak için, Moses La-
ke’teki (300 milyon $ getiren) tesislerine 100 milyon $ 
daha yatırım yapacaktır.
• Mitsubishi Rayon 2016 ortalarında Sacramento, 
ABD’deki karbon fiber fabrikasında üretim kapasite-
sini 2000 ton genişletip toplam kapasitesi iki katına 
çıkaracaktır.
2013 yılında 14.7 milyar $ toplam değeri olan karbon 
kompozit pazarının yaklaşık olarak aynı oranda bü-
yümesi beklenmektedir. KETP toplamda 9.4 milyar $ 
değer üreten buradaki en önemli alandır. KETP pazarı 
stabil ve üstün büyüme potansiyeli sunmaya devam 
etmektedir. Havacılık ve rüzgar enerjisi sektörlerinin 
yanı sıra, otomotiv, inşaat ve sanayide KETP’in artan 
kullanımı, pazarı etkileyen önemli faktörlerdir. Pazar 
araştırmaları, önümüzdeki beş yılda yaratılan değer 
olarak ortalama yıllık artışın % 6 ve % 11 arasında 
olacağını ve daha sonra ise % 10’un üzerinde sürdü-
rülebilir bir oranda devam edeceğini öngörmektedir. 
Örneğin, 2020 yılında, sanayi, KETP talebinin 146,000 
ton olacağı ve 16 milyar $ değer yaratacağı tahmin 
edilmektedir. 2020 için, diğer matrisler dahil olmak 
üzere tüm karbon kompozit pazarı için yaratılacak 
değerin toplamda yaklaşık 25 milyar $ olacağı öngö-
rülmektedir.

Havacılık & savunma

Havacılık&savunma sektörü, karbon kompozit 
pazarının büyümesinde önemli bir rol oynamaya 
devam edecektir. A380 ile Airbus ve Dreamliner 787 
ile Boeing, en güncel geniş gövdeli yolcu uçağının 
üretimine ve teslimatına başlamıştır. Her iki modelin 
de yapılarında önemli miktarda karbon kompozit 
kullanılmaktadır ve bu durum kalıcı, ve artan bir talep 
meydana getirmektedir.

Bu çalışma sırasında, Airbus yılda bu uçaklardan 
25-30 tane üretmeye başlamış ve 180 tanesi için 
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de sipariş almış durumdadır. Boeing de şimdilerde 
teslim edilmeyi bekleyen toplamda 887 Dreamliners 
siparişi almıştır. Kompozitlerden üretilen A350XWM 
ya da karbon kompozit kanatlara sahip Boeing 777X  
gibi geleceğin projeleri, uçak üreticilerinden gelen 
karbon kompozit talebinin, A380 ya da 787’nin kulla-
nım ömrünün çok ötesine geçerek artmaya devam 
edeceğini göstermiştir.

Sanayi analistleri, önümüzdeki yıllarda % 8 ila 13 
büyüme gerçekleşmesini beklemektedir. 2022 
yılında tek başına yolcu uçağı sektörünün 6 milyar $ 
civarında karbon kompozit değeri yaratacağı öngö-
rülmektedir. 

Karbon kompozit yapılar halihazırda nispeten savun-
ma segmentinde daha köklüdür. A400M, F-22, F-35, 
Eurofighter veya Eurocopter Tiger gibi tüm modern 
savunma projeleri kompozit malzemelere dayan-
maktadır. Ancak, sanayileşmiş ülkelerin dayattığı sa-
vunma bakanlıklarındaki bütçe kesintileri ve ihracat 
kısıtlamaları büyümeyi sınırlayacaktır. Bu faktörlere 
rağmen, bu segmentte de % 6-12 arası güçlü bir yıllık 
büyüme beklenmektedir. 2022’de, 1.4 milyar $’lık 
değer yaratılması  beklenmektedir. 

Şek. 15: Havacılık& Savunma pazar segmentinde karbon 
kompozit gelişimi (milyon $)

Rüzgar türbinleri
Rüzgar türbini segmenti için, yenilenebilir enerjiye 
geçişe ve bununla ilişkili olarak rüzgar çiftliklerinin 
yaygınlaşmasına dayalı ortalama olarak % 9,7 üze-
rinde yıllık büyüme tahmin edilmektedir. Analistler 
şu anda 2022 itibariyle yaklaşık 4 milyar dolarlık bir 
karbon kompozit değeri yaratılacağını öngörmekte-
dir. Her zamankinden daha uzun rotor kanatlarıyla 
yeni multi-megavat türbinler geliştirilmekte ve hem 
kıyıdan uzaktaki hem de ülke içindeki rüzgar çiftlik-
lerinde kullanılmaktadır. Örneğin, bu sebeple 7 MW 
çıkışlı ve 83,5 m rotor kanat uzunluğuna sahip rüzgar 
türbinleri 2015 itibariyle Kuzey Denizi’nde faaliyete 
geçmiştir. Fraunhofer IWES’e göre, daha uzun rotor 
kanatlarıyla 20 MW türbinleri 2020 yılı itibariyle kul-
lanmak mümkün olacaktır. En son yüksek teknolo-

jiye sahip uçaklar gibi, bunlar da, stabilite ve kabul 
edilebilir ağırlığı garantilemek amacıyla rotorlar için 
destek yapılarında yüksek oranda karbon fiber kulla-
nımına ihtiyaç duymaktadır.

Şek. 16: Rüzgar türbinleri pazar segmentinde karbon kompozit 
gelişimi (milyon $)

Otomotiv

Yeni i-serisinin büyük ölçekli üretimi ile BMW öncü 
bir adım atmıştır. Üretim 2013 yılının Eylül ayın-
da başlamış ve 2014’te hızlandırılmıştır ve günde 
yaklaşık 100 i3 modeli üretilmektedir. BMW Group, 
aynı zamanda diğer ürünlerinde de KETP kullanımı-
nı genişletmeyi planlamaktadır. Bunu yapmak için, 
BMW yalnızca SGL ile karbon fiber üretim ortaklığını 
genişletmemiş, aynı zamanda kendi KETP üretim ve 
işleme kapasitesini de artırmıştır. Son zamanlarda, 
şirket Wackersdorf’taki KETP istifleme tesisine 20 
milyon € yatırım yapmıştır. Diğer üreticiler de KETP’i 
daha yaygın olarak kullanmaktadır ancak karbon 
kompozit bileşenlerin devam eden yüksek maliyetleri 
nedeniyle daha temkinli davranmaktadır.

Yaratılan değerin yaklaşık % 12 oranında artmasın-
dan önce 2018 yılına kadar yıllık % 7 oranında büyü-
mesi beklenmektedir. 2022 yılı itibariyle, yıllık küresel 
karbon kompozit değerinin 20.000 ton karbon elyafa 
tekabül eden 4.9 milyar $ değerine ulaşacağı tahmin 
edilmektedir. Böylelikle Otomotiv uygulamaları, pazar 
segmentleri lig tablosunda rüzgar türbininden sonra 
ikinci sıraya yükselecektir.

Şek. 17: Otomotiv pazar segmentinde karbon kompozit gelişimi 
(milyon $)
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Spor/Eğlence

Pazar segmenti olarak spor / eğlence her zaman 
karbon elyaf ve karbon kompozit endüstrilerinin ka-
lelerinden biri olmuştur. Güçlü fiyatlandırma baskısı 
nedeniyle, önümüzdeki yıllarda değer olarak yalnızca 
az bir miktar (yıllık % 4) büyümesi beklenmektedir. 
2018’den itibaren, yıllık büyüme oranı, uçak, otomotiv 
ve rüzgar türbini pazarlarındaki büyüme oranının 
altında seyrederek yaklaşık % 7,5 olacaktır. Karbon 
kompozit değeri 2022’de 2.4 milyar $ olacaktır bu 
nedenle bu sektör otomotiv sektörünün gerisinde 
kalacaktır.

Şek. 19: Spor/eğlence pazar segmentinde karbon kompozit 
gelişimi (milyon $)

İnşaat

Analistler inşaat sektöründe karbon elyaf kullanmak 
için iyi bir potansiyel olduğuna inanmaktadır. Yeni 
mimari yapıların yanı sıra köprüler ve diğer eskiyen 
yapıları onarmak için karbon elyaf takviyeli beton 
(“karbon beton”) kullanımı giderek artmaktadır. Mal-
zeme maliyeti çelik takviyeli betondan daha yüksek 
olmasına karşın, bu durum, daha hızlı ve daha düşük 
maliyetle kurulum, daha hafif nakliye ve uzun vadede 
binaları ve yapıları stabilize etme yeteneği ile bir 
ölçüde dengelenmektedir.
Karbon beton maliyeti daha da aşağı çekilebilirse 
eğer, inşaat sektörü çok sayıda fırsat sunmaktadır. 
ABD’de, ülkedeki yaklaşık 600.000 köprünün nere-
deyse yarısı iyi bir durumda değil. Avrupa’da da birçok 
köprü de restorasyon ya da yenileme gerektiren es-
kilikte. Bir araştırmaya göre, 2030 itibariyle Almanya 
tek başına bu tür projelerde 16-17 milyar € yatırım 
gerçekleştirmiş olacak. 2013 yılında, bu sektörde 
karbon elyafa olan talep 2300 ton olarak tahmin edil-
miştir. Karbon kompozit değeri yaklaşık 590 milyon $ 
olarak gerçekleşmiştir Önümüzdeki beş yıl için yıllık 
% 6, uzun vadeli olaraksa % 9 büyüme oranı tahmin 
edilmektedir.

Şek. 19: İnşaat pazar segmentinde karbon kompozit gelişimi 
(milyon $) 

Nihai gözlemler

İlk yıllarda ve 2009 yılındaki küresel ekonomik ve 
mali kriz sonrasında görülen olağanüstü büyümeyi 
müteakiben, karbon elyaf piyasası yaklaşık % 10 
oranında (2010-2013 ortalaması) sağlıklı ve istikrarlı 
bir stabil büyüme hızına erişmiştir. Aynı şekilde, 
KETP piyasası son üç yıl içinde % 10,5 oranında yıllık 
büyüme kaydetmiştir. 2014 yılında, karbon elyaf tüke-
timinin ilk kez 50.000 tonu aşması ve yaklaşık olarak 
1.77 milyar $ gelir getirmesi beklenmektedir. Karbon 
kompozit pazarı için, toplam yaratılan değerin 2014 
yılında 15 milyar $ civarında olacağı tahmin edilmek-
tedir. 
Önümüzdeki yıllarda istikrar garantisi ile % 10 
civarında sürekli büyüme göstereceği tahmin edilen 
sektörler; havacılık & savunma, rüzgar türbinleri 
ve spor / eğlence sektörleridir.  Otomotiv ve inşaat 
piyasa segmentlerinde de istisnai, ancak daha az 
kesinliğe sahip, bir büyüme potansiyeli mevcuttur. 
Bu iki sektörde, karbon fiber ve karbon kompozitlerin 
büyük ölçekli olarak kullanılması, bu malzemele-
rin fiyatlarını düşürmek konusunda büyük ölçüde 
sanayinin göstereceği beceriye bağlıdır. Bu belirsizlik, 
genel karbon elyaf ve karbon kompozit piyasaları için 
değer tahminlerine de yansımaktadır.
Tutucu tahminler dahi, gelecekte piyasaların son 
derece canlı olacağını tahmin etmektedir. Yine de, 
sanayinin, örneğin otomasyonda, maliyet düşürmede 
ve seri üretim için uygun olan üretim süreçlerinin 
gelişiminde bir dizi engeli aşması gerekir. Fiyat-per-
formans oranı, hangi uygulama alanlarında hangi 
malzemelerin veya malzeme kombinasyonlarının 
kabul edileceğine karar verecektir. Ekolojik yönlerin 
-bunlar kanun yapıcılar tarafından talep edilirlerse 
veya ekonomik olarak dezavantajlı konumda değilse-
ler – sadece işe ilişkin hususlara kıyasla, görece daha 
büyük önem arz ettiğini söyleyebilmek muhtemeldir.

Bu yazının içindekiler Carbon Composites e. V. “Composites Market 

Report 2014” isimli rapordan alınmıştır. 
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At 46,500 tonnes, actual global demand for carbon fibre 
in 2013 was somewhat lower than estimated in last 
year’s market report. Consumption was 6.9% higher 
than 2012 and has grown by a total of 47.6% compared 
to 2008 – this corresponds to an annual growth rate of 
8.1%. If we take 2009, the year after the financial crisis, 
as the base year (26,500 t), the annual growth rate 
calculated is even higher at 15.1%. According to Acmite, 
global revenues for the carbon fibre market in 2013 
totalled US$1.77 billion.

In 2012, this figure was US$1.63 billion [2]. If we look 
at the development of carbon fibre demand over the 
last few years (Fig. 1), we can see that the market has 
enjoyed steady and continuous growth since the general 
economic recession in 2009. During this period, demand 
for carbon fibre grew from 26,500 t in 2009 to 46,500 t in 
2013 with high annual growth rates starting at an initial 
level of over 20% and easing to a current level of nearly 
7%. This corresponds to approx. US$1.7 billion on the 
revenue side [1].

Fig. 1: Global demand for carbon fibre in 1,000 tonnes
2008 – 2020 (*estimate). [1] [2]

The demand forecast provided in the last market report 
for the next few years has been revised downwards 
slightly due to the availability of new and more up-
to-date data. However, it still anticipates high annual 
growth rates of around 10% until 2020.

The global carbon composites market
Virtually all carbon fibre manufactured worldwide is 
used in combination with a binding matrix to produce 
carbon composites. As a result, the growth trends 
observed in the carbon fibre and carbon composite 
markets are very similar. The significantly higher ton-
nages stated in this section are due to the addition of the 
matrix component.

Fig. 2 shows the development of global CRP demand 
in tonnes. In 2013, demand for CRP was around 
72,000 t, an increase of 9.1% compared to the previ-
ous year. Growth in CRP consumption is forecast to 
continue at 10.6% until 2020, essentially matching 
that of carbon fibre.

Fig. 2: Global CRP demand in 1,000 tonnes 2008–2020 
(*estimated).

Final observations
After exceptional growth in the early years and in the 
wake of the global economic and financial crisis in 2009, 
the carbon fibre market has now stabilised at a healthy 
and steady growth rate of around 10% (average 2010 
- 2013). Likewise, the CRP market has grown at an 
annual rate of 10.5% over the past three years. In 2014, 
carbon fibre consumption is expected to exceed 50,000 
t for the first time and generate revenues of approx. 
US$1.77 billion. For the carbon composites market, total 
annual revenues are estimated to be in the region of 
US$15 billion in 2014.

Continuous growth of around 10% is forecast for the 
coming years with stability guaranteed by the sectors 
aerospace & defence, wind turbines and sport/leisure.
There is also exceptional, but less certain, growth poten-
tial in the automotive and construction market segments. 
In both these sectors, the large scale use of carbon fibre 
and carbon composites depends heavily on the industry’s 
ability to reduce the prices of these materials. This uncer-
tainty is reflected in the revenue forecasts for the overall 
carbon fibre and carbon composite markets.

The generally positive outlook is also reflected in recent 
results of the Composites Germany market survey, which 
is conducted twice annually among the business asso-
ciation’s members. Composites Germany was founded 
in 2013 by the four major organisations representing 
the composites industry in Germany – AVK, CCeV, CFK 
Valley Stade and VDMA Forum Composite Technology. 
Overwhelmingly, the association’s members described 
the growth of their companies as positive or very positive.

Even conservative estimates predict an extremely vibrant 
future market. However, the industry must also overcome 
a number of hurdles, for example in automation, cost-cut-
ting and the development of manufacturing processes suit-
able for mass production. The price-performance ratio will 
decide which materials or combinations of materials will 
be adopted in which application areas. Ecological aspects – 
if these are demanded by lawmakers or not economically 
disadvantageous – are likely to assume greater relative 
importance than pure business considerations.

THE GLOBAL CARBON FIBRE MARKET
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Stratejik öneme sahip bir ürün olarak kabul edilen 
karbon elyaf pek çok alanda mukavemeti, korozyo-
na dayanımı, hafif olması ile güçlü metallerin yerini 
almaya başladı. Rüzgar türbin kanatları, elektronik 
eşya gövdeleri ve yüksek basınca dayanıklı kapların 
üretiminde öne çıkan karbon elyaf teknolojisi geçen 
yıllar süresince havacılık sektöründe, denizcilikte, 
yapı güçlendirmede, otomotiv, enerji nakil kabloları, 
spor eşyaları, savunma sanayi üretiminde de yaygın 
olarak kullanılmaya başlandı. 2010 yılında 43 bin ton 
olan dünya karbon elyaf tüketiminin, 2020 yılında 150 
bin ton mertebesine çıkması öngörülürken, ülke-
mizde de bu konuda öncü olarak sektörü yaratan ve 
gelişmesine ön ayak olan DowAksa firması sayesin-
de tüketimin önümüzdeki 10 yıl içerisinde 1500 ton’a 
çıkması beklenmektedir.

Birlik Ticaret Türk AŞ de, karbon & aramid elyaftan 
mamül kumaş ve kompozit malzeme üretiminde 
CARBOMID markası ile sektörde temsil edilmek-
tedir. Üretiminin % 95’ini Avrupa Birliği ülkelerine 
ihrac eden, kaliteli üretim, zamanında teslim, ARGE 
çalışmaları, yurtiçi ve yurtdışı sektörel fuar katılımları, 
sağlıklı müşteri ilişkileri ile pazardaki yerini sağlam-
laştıran CARBOMID, teknik tekstil ve kompozit sektö-
ründe çalışmalarına istikrar ile devam etmektedir.

21. yüzyılın stratejik önemdeki malzemesi “Karbon”

THE MOST STRATEGIC IMPORTANT MATERIAL OF 21ST CENTURY “CARBON”

Having accepted as a product of strategic importance in many areas, carbon fiber starts to replace the strong 
metals with its specs like strength, corrosion resistance, lightness. The first application areas of carbon fiber were 
wind turbine blades, electronics housings and high pressure vessels but in recent years carbon fiber began to 
be widely used in aviation industry , marine, structure reinforcement, automotive, power transmission cables, 
sporting goods and defense industry . While the carbon fiber consumption was 43.000 tons worldwide in 2010, the 
expectations are around 150.000 tons in 2020. In this regard DowAksa as a fiber producer is the pioneer in our 
country, created the industry and developed the market. The consumption in local market is expected to increase 
to 1500 tons in the next 10 years.

Birlik Ticaret Türk AŞ, as a manufacturer of carbon & aramid fabrics and composite materials is represented by its 
own brand CARBOMID. 95% of the production will be exported to European Union countries. CARBOMID consol-
idates and stabilizes its existence in terms of technical textiles and composites in the market with high-quality 
production, timely delivery, R & D activities, domestic and international industrial trade fair participation, good 
relations with customers. Our aim is to make contribution to the production of composites which are arguably the 
most important building material in the 21st century.



37

ÜYELERDEN HABERLER

Yerli Gururumuz Bayraktar Göklerde...

Orta İrtifa ve Uzun Menzil İnsansız Hava Araçları sınıfı 
ihtiyacını karşılamak için tamamen Türk mühen-
disleri tarafından geliştirilen ve yerli üretim olan 
BAYRAKTAR TB2 İHA’larının üretimini yapmakta 
olan BAYKAR Makina San. ve Tic. A.Ş. Türkiye genel 
distribütörlüğünü yaptığımız Sika Deutschland GmbH 
firmasının kalıp malzemelerini ve gövde üretiminde 
kullanılan epoksi sistemini tercih etmiştir. 

Karbon/Kevlar gövde yapısına sahip gövdede Biresin 
CR122 kompozit reçine sistemi kullanılmış, ortam 
şartlarına bağlı olarak farklı kullanım süreli sertleş-
tiriciler tercih edilerek uygulayıcıların kolay çalışması 
ve vakum infüzyonun sorunsuz olması sağlanmıştır.

Vakum infüzyon kalıplarının üretiminde, parlatılabilir 
Biresin S8 jelkot tercih edilmiştir. Yüksek ısı dayanımlı 
bu jelkot sayesinde temiz bir yüzey elde edilmiştir. 
Yüzey jelkotunun arkasına, kalıp reçinesi olarak Bire-
sin CR122 sistemi kullanılmıştır.

BAYRAKTAR TB2 İHA, Orta İrtifa ve Uzun Menzil 
(MALE) sınıfı İHA konseptine uygun olarak geliştirilen 
Taktik İnsansız Hava Aracı Sistemi Milli ve Özgün tam 
otomatik uçuş kontrol özellikleri (Taksi, Kalkış, Seyir, 
İniş ve Park) ve üç yedekli uçuş kontrol sistem mima-
risi, özgün seyrüsefer ve sensör füzyonu uygulamaları 
ile dünya klasmanında en ileri teknolojik seviyede 
geliştirilmekte olan keşif ve gözetleme aracıdır.

Gövde üretimi için kullanılan kalıp malzemeleri ve ana gövde epoksisini tedarik ettiğimiz 
Baykar Makina San. ve Tic. A.Ş. üretimi BAYRAKTAR TB2 sınıfı insansız hava araçlarının 
ikinci partisi ordumuza teslim edilmeye başladı.

Yaklaşık 7,350 km uçuş yüksekliğine sahip sistem 
24 saat havada kalabilmektedir. 150 km haberleşme 
menziline sahip olan sistem ile talep edilen her türlü 
insansız hava aracı ihtiyaçları karşılanabilmektedir.

Firmamız Tekno Endüstriyel Kimyasallar San. ve Tic.
Ltd. Şti., bu projede kalıp üretiminden parça üreti-
mine kadar yer almaktan ve teknik destek vererek  
projenin bir parçası olmaktan gurur duymaktadır.
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Sibirya kıyısında, palmiye ağaçlarından oluşan bir 
orman ya da etrafı çiçeklerle kaplı bir yer hayal et-
mezsiniz değil mi? İşte tam da bu düşüncenin tersine 
Rusya’daki Kapalı Su Parkı Aquario huzur veren iklimi 
ile misafirlerini başka bir dünyaya taşıyor.

Ural bölgesinin En Büyük Su Parkı

8.000m2 kapalı alan üzerine kurulu su parkının keyfini 
çıkarmak isteyen misafirler erkenden Aquario Su Par-
kındaki yerlerini aldılar. Heyecan arayanlar için 7 çeşit 
yetişkin su kaydırağı bulunurken, eğlenceyi çocuklarıy-
la paylaşmak isteyen aileler için de su parkında 5 çeşit 
çocuk kaydırağı bulunuyor.

Tesise girer girmez misafirleri dalga havuzunun 
yarattığı dalgalar selamlarken yanında bulunan aile 
havuzunda adeta bir spa etkisi yaşanıyor. Kıyıdan 
başlayıp derinleşen dalga havuzu ise çocukların ve 
hatta yetişkinlerin oyun oynayabilecekleri mükemmel 
bir seçenek. İçeride geçirilen kısa bir zamandan sonra 
hemen parkın bir kenarı boyunca uzanan Looping 
Slide dikkat çekiyor.

Kaydırak Çeşitliliği

Aquario  Su Parkı’nın cesur misafirleri kalp atışlarını 
hızlandırmak için Polin tarafından tasarlanan ve kuru-
lan, yüksek hızlı ve heyecanlı kaydırakları denemeleri 
yeterli olacaktır. Heyecan dolu kaydıraklar misafirle-
rin bu olağanüstü deneyimleri hiç unutmamalarını 
sağlayacak özelliklere sahip. Aquario Su Parkındaki 
tüm kaydıraklar RTM teknolojisi ile üretilmiştir. Polin 
kaydırak üretiminde bu teknolojinin uygulanması ve 
ileriye taşınmasında öncü olmuştur. Bir Türk firması 
olan Polin bu teknolojiyle üretilen kaydıraklara Magic 
Shine adını vermiştir çünkü üretim sonrasında elde 

edilen ürünün iki yüzeyi de kusursuz parlaklıktadır. Bu 
ürün çekici olmasının yanı sıra diğer ürünlere kıyas-
la daha hafif ve mukavemeti daha yüksektir, ayrıca 
pürüzsüz bir yüzeye sahiptir ve bu özellikleri sayesinde 
kurulumu oldukça kolaydır.

Polin RTM teknolojisi ile üretim yapan ilk Avrupalı 
su kaydırağı üreticisidir. Bugün, Polin en büyük su 
kaydırağı parçalarını bile RTM ile üretebilmektedir ve 
Aquario’ da bulunan tüm kaydıraklar da bu teknoloji 
ile üretilmiştir. İşte o kaydıraklar:  Looping Rocket, 
Multisurf, Freefall, Wave slide, Body slide, Space Hole, 
Compact Slide

Aileler için Biçilmiş Kaftan

Adrenalin duygusu için gelen birçok kişi olsa da, aileler 
de parkın küçük çocuklar için sunduğu özelliklerden 
dolayı parka akın ediyorlar. En güzel örneklerden biri 
olarak Polin’in rengarenk , orman temalı ve üzerinde 
kuşların bulunduğu palmiye ağaçları ile süslenmiş 
interaktif su oyun grubu gösterilebilir. Çocukları 
saatlerce eğlenceyle meşgul edecek bu ürüne farklı 
renk ve tema seçenekleri uygulanabilir. Polin’in bu 
ürünü tesislere müşterilerinin ihtiyaçlarıyla örtüşen 
en iyi seçimi yapabilecekleri, kaydıraklar, fıskiyeler, su 
tabancaları, kovalar, şelaleler ve  tırmanma ağları gibi 
opsiyonlar sunar. Böyle ürünlerin/ortamların çocuk-
ların merakını tetikleyerek,  öğrenme ve keşfetme 
yetisine katkıda bulunduğu yapılan araştırmalarla 
kanıtlanmıştır.

Çocuklar için tasarlanmış diğer ürünler ise Tavşan 
Kaydırak, Mini Gökkuşağı Kaydırak, Mantar , Yunus ve 
Fil Fıskiyelerdir.

Polin Rus Ofisi Genel Müdürü Selim Doğuoğlu Aquario 
projesinin takibini üstlendi ve 10 Nisan’da yapılan 
açılışa katılma mutluluğunu yaşadı. Bugüne kadar 
Aquario’ ya benzeyen birçok farklı tesis gören Doğuoğ-
lu, kısa zaman içinde Aquario Su Parkının hem bölge 
insanları hem de bölge dışından gelen ziyaretçiler 
arasında popüler olacağından emin olduğunu söyledi.

“Aquario gibi kapalı su parkları insanlara hava koşul-
larından bağımsız olarak eğlenme fırsatı sunuyor. Açık 
su parklarından farklı olarak Aquario’nun içinde hava 
her zaman mükemmel.” diyen Doğuoğlu Aquario Su 
Parkı’nın gencinden yaşlısına, heyecan eşiği ne olursa 
herkes için eğlence vadeden bir tesis olduğunu ekledi.

Aquario Kapalı Su Parkı
Rusya’nın Omsk Şehrinde Açıldı
Kendi kategorisinde Ural bölgesindeki en büyük Kapalı Su Parkı olan Aquario 10 Nisan 
2015’de kapılarını açtı. 
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Forum’a katılım maksimum düzeydeydi ve bu da 
bizlere İstanbul’un ne kadar doğru bir seçim olduğu-
nu gösterdi. İki günlük organizasyonda başta Doğu 
Avrupalı üyeler olmak üzere Avrupa eğlence sektörü 
çalışanlarını bir araya getirerek, çalışanların birlikte 
bir ağ kurmalarına ve birbirlerinin deneyimlerinden 
yararlanmalarına imkan verildi. Misafirler Vialand ve 
Kidzania‘da bu benzersiz eğlence tesislerini "behind 
the scenes" keşfetme imkanı buldular. Ayrıca katılım-
cılar gelişen Türkiye ve Polonya pazarları hakkında 
sektöre ilişkin güvenlik, trendler ve planlanan pro-
jelerle ilgili bilgi edindiler. 1. Günün akşamında canlı 
müzik ve eşsiz İstanbul manzarası eşliğinde deniz 
üzerinde/gemide akşam yemeği yenildi.

2. gün KidZania’ya ya gerçekleşen turun ardından 
katılımcılar Polin üretim tesisine düzenlenen turla, 
bu kez  kaydırakların nasıl üretildiğini görme fırsatı 
yakaladılar. Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direk-
törü Şöhret Pakiş ise katılımcılara kaydırak üreti-
mindeki trendler ve yeni ürünler hakkında bir sunum 
yaptı. Sunumun ardından Teknik Birimler Direktörü 
Özkan Sur eşliğinde üretim alanı gezildi ve sonrasın-
da katılımcılar Satış ve Tasarım Direktörü Dr. Kubilay 
Alpdoğan rehberliğinde Antalya’ ya uçarak organi-
zasyonun 2. ayağına geçmiş oldular. 

Katılımcılar Antalya’da güne 5 yıldızlı Crystal Water-
word Resort&Spa’da kendileri için hazırlanan özel 
bir kahvaltıyla başladı. Otelin Genel Müdürü Erdoğan 
Turan’ın da katıldığı kahvaltının ardından misafirler 
Polin’in oyun değiştiren (ezber bozan) King Cobra 
kaydırağı da dahil olmak üzere Otelin su parkındaki 
kaydırakları denediler. Çok eğlenceli anların yaşandığı 
parkta, bize bu imkanı sunan Kilit Grup’ un sahi-
bi  Süleyman Kilit ve Tolga Kilit’e sonsuz teşekkür 
ederiz. Polin olarak Crystal Waterworld ve Kilit Grup 
ile olan partnerliğimizden ve onlara özel su parkları 
sunmaktan gurur duyuyoruz.

Crystal Waterworld’deki kaydıraklarda eğlendikten 
sonra, yine Kilit Grup’un sahibi olduğu Kemer’deki 
bir diğer 5 yıldızlı resort olan Crystal Aura’yı ziyaret 
ettik. Tesisin sahil kenarında bulunan ve Polin’in eşsiz 
kaydıraklarının da izlenebildiği restoranında öğle 
yemeği ile karşılandık. Ziyaretçiler burada çok geniş 
olmayan  bir alan içine özel tasarımlarla ne kadar 
çok kaydırak sığabileceğini de görerek hayrete düştü-
ler. Ayrıca kaydırakların üretimlerinde kullanılan RTM 
teknolojisi sayesinde tesiste bulunan tüm kaydıraklar 
güneş ışıkları altında göz kamaştırıyorlardı, özellik-
lede Sphere kaydırağı. Bu ziyareti mümkün kılan Ali 
Zengin, Umut Uysal, Ersin Özdemir’e ve Crystal Aura’ 
ya misafirperverlikleri için çok teşekkür ederiz.

Su parkları gezimizde 3. ve son olarak başka bir 
muhteşem Otel  olan Rixos Premium Tekirova’yı zi-
yaret ettik. Tesise girdikten sonra su parkı görüş ala-
nımıza girdiği ilk andan itibaren kalabalıktan şaşkın-
lıklarını ifade eden sesler yükseldi. Bu tesiste Polin’in 
Looping Rocket, Spheres Surf Safari gibi en heyecan 
verici kaydırakları ve devasa su oyun alanı ile eğlence 
dolu bir kapanış gerçekleşti. Ahmet Çolakoğlu’na ve 
Rixos Premium Tekirova’ya misafirperverlikleri için 
çok teşekkür ederiz.

Organizasyonun sponsorlardan biri olarak bu  harika 
tecrübenin bir parçası olmaktan fazlasıyla memnun 
olduk ve umuyoruz ki tüm misafirlerimizde bizimle 
aynı duyguları paylaşmıştır. Polin neredeyse 40 yıldır 
insanlara unutamayacakları tecrübeler yaşatmak için 
çalışıyor. Bu işe başladığımız ilk günden beri  yaşat-
tığımız her tecrübeye tutkumuzu da kattık. Bizi dün-
yanın birçok yerinde eşsiz su parkları inşa etmemiz 
sağlayanda işte bu tutku oldu.

Umarız  sizde bizim tecrübemizden faydalanıp, tutku-
muzu paylaşırsınız.

Bu yıl IAAPA Europe Spring Forum gerçekten heyecan vericiydi. Nedenini merak edenler 
için hemen söyleyelim; Forum tarihinde ilk defa İstanbul’ da düzenlendi.

Spring Forum ile
Eğlencenin “En”leri İstanbul’daydı!
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Arjantin’in Buenos Aires kentinde bulunan Parque de 
la Costa, tema parkına eklediği su parkı ile büyüyor. 
Kentin kuzeyinde yer alan Tigre bölgesindeki tema 
parkta açılan Aquafan Su Parkı, bölgedeki ilk su parkı 
olmasının yanı sıra, tema park tesisini de eğlencenin 
merkezi haline dönüştürüyor.

Parque de la Costa’nın 6.76 milyon dolara mal olan 
yeni su parkı yaklaşık 3.5 dönüm alan üzerine kurulu 
ve içerisinde bir VIP alanı, bir video oyun merkezi, altı 
noktada yiyecek içecek alanı, bir dalga havuzu ve en 
önemlisi 6 kaydırak ile birlikte çocuklara özel su oyun 
alanı mevcut.

Tesisin tüm su kaydırakları Arjantin’de ilk defa su 
parkı projesi gerçekleştiren Türkiye’deki  Polin Su 
Parkları firması tarafından üretildi. Polin ürünlerinin 
eşsiz özellikleri sayesinde, Aquafan kısa sürede son 
teknolojiye sahip bir park olarak ün saldı bile. Polin’in 
sektöre kattığı ve uzmanı olduğu RTM teknolojisi 
sayesinde böylesine ayrıcalıklı bir park ortaya çıkmış 
oldu.

Parkta bulunan kaydıraklar:

• Freefall. Tam bir eğlence deneyimi sunmak için 
macera ve adrenalini birleştiren bu kaydırak, serbest 
düşüş heyecanın tehlikeye girmeden yaşamak iste-
yen misafirlere en heyecanlı düşüşleri vadediyor.  

• Compact Slide. Bu kaydırak için Polin mühendisleri-
nin bir düeti olduğunu söylenebilir. Özellikle dar alan-
lar için eşsiz çözümler sunan bu kaydırak, herkesi 
mutlu edecek sonuçlar ortaya çıkarıyor.

• Multislide. Bu interaktif kaydırak, başa baş bir 
heyecana sokar sizi. Multislide, iki kulvardan istedi-
ğiniz kulvar sayısında yapılabilir. Multislide gerçek bir 
heyecan, eğlence ve rekabet kaydırağıdır. Standart 
matlerle kayabileceğiniz gibi sadece mayonuzla da 
kayabilirsiniz. 

• Black Hole. Kendisine özgü ve inanılmaz bir kayış 
zevki yaşatan bu kapalı/karanlık kaydırak, kesinlikle 
en popüler kaydıraklarımızdan biridir. Bu kaydırağa 
ait doğal effektler kaydırağın içindeki suyla harika 
bir görsel uyum gösterirken, yüksek hızla kayanlara 
unutulmaz bir görsel şölen sunmaktadır. 

• Turbolance Slide. Turbolance Polin'in tasarım ve 
mühendislikte geldiği noktayı özetliyor. Botlu freefall 
olarak başlayıp; bu bölümde aldığı hızla yükselerek 
yön değiştirip, tekrar hızlanan ve bir dalga oluşturup 
havuzla ya da kuru çıkışla sonlanan bir kaydıraktır.

• Rafting Slide. Her yaştan kişinin birlikte kaymasına 
imkan veren kaydırak, konveyör sistemi sayesin-
de, başlangıç noktasına aktarılan 4 kişilik botlarla 
kayıldığında, bir saatte 720 kişiye kayma deneyimi 
yaşatabiliyor.

Aquafan’daki  cennet temalı çocuklara özel interaktif 
su oyun alanına gelen minik ziyaretçiler kendilerini 
için yapılmış bu alanın zevkine varacaklar. Özel olarak 
tasarlanmış bu alanda, devrilen kova, su tabancaları 
ve çocuklara özel kaydıraklar bulunmakta.

Çocuk oyun alanında 6 kolunun üçü kaydırak üçü 
merdiven olan ve çocuklar için rengarenk bir oyun 
alanı sunan ahtapot kaydırak bulunmakta. Ortada 
bulunan mantar ise altında duranlara üzerlerine bir 
şelale dökülüyormuş hisse vermekte. Bunların dışın-
da kaygan dilinden çocuklara kayma imkanı sunan 
kurbağa kaydırak ve havuzdan zıplıyormuş gibi gö-
züken yunus fıskiye çocukları düşünerek tasarlanmış 
diğer ürünler olarak karşımıza çıkıyor.

Parque de la Costa’nın Gelişim ve Teknoloji Direk-
törü Luciano Savasta parkın hava koşullarına bağlı 
olmaksızın tüm sezon boyunca ziyaretçilerini eğlen-
direceğini söyledi. Soğuk havalarda tema park sıcak 
havalarda ise su parkının ilgi odağı olacağına dikkat 
çekti.

Aquafan Su Parkı Eğlencesini
Buenos Aires’e Taşıyor
Parque de la Costa bölgenin ilk su parkını Arjantin’de bulunan tema parkına ekliyor.
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MORE ON POST SPRING FORUM PROGRAM 
POLIN FACILITY TOUR & POLIN WATERPARK DAY A QUICK REPORT

IAAPA's Europe Spring Forum was especially exciting this year! Wondering why? Because, for the first time ever, it took place in 
Istanbul, Turkey - our hometown!  

 The Forum was sold out - a clear indicator to us that the city was the perfect location! Part of the two-day event included be-
hind-the-scenes tours of Vialand and KidZania theme parks, which gave guests fascinating looks at how the two parks operate. 
Attendees also got to hear about safety, trends and upcoming projects in the emerging markets of Turkey and Poland. One evening, 
everyone enjoyed a dinner cruise with live music and a magnificent view of Istanbul.   

After the tour of KidZania on the second day, attendees were treated to another insider look - this time, though, they got to see 
how the waterslides are being produced during a tour of Polin's manufacturing plant. Ms. Sohret Pakis, Director of Marketing & 
Communications, gave a presentation about our company with a sneak peek of the latest trends in waterslide manufacturing 
technologies and new products. That was followed by the tour of our facility led by Polin's Technical Director, Mr. Ozkan Sur, and 
then the group flew to Antalya to begin the next part of their journey, with the guidance of Polin's Director of Sales and Design, Dr. 
Kubilay Alpdogan. 

As one of the sponsors of the event, Polin was exceedingly grateful to be a part of this wonderful experience. We hope all of our 
guests felt the same way, too. After all, Polin has focused on building experiences for almost 40 years. And, since day one, passion 
has fueled every experience we've created. That passion has allowed us to offer the many unique waterparks in the world with 
waterparks that deliver the experience of our passion.

AQUAFAN BRINGS WATERPARK FUN TO BUENOS AIRES 

Parque de la Costa in Buenos Aires, Argentina, expanded with a waterpark. The theme park in Tigre, a northern suburb of the city, 
opened Aquafan Waterpark this month, the first in the region and part of an effort to turn the overall facility into a powerhouse of 
entertainment entities.

Parque de la Costa installed the new attractions at a cost of AR$60 million (US$6.76 million). The nearly 3.5-acre waterpark 
includes a variety of attractions: a VIP area, a video game center, six concession areas, a wave pool and, most importantly, six 
waterslides and a children's water play structure.  

The new waterslides have all been supplied by waterpark supplier Polin Waterparks, Turkey and are part of Polin's first installation 
in Argentina. Polin's products provide a variety of unique features that ensure that Aquafan immediately creates a reputation as 
being a cutting-edge facility. These distinctive aspects are led by Polin's exclusive resin transfer molding (RTM) composites technol-
ogy. Polin pioneered the development, advancement and application of this process in waterslide manufacturing. 

Luciano SAVASTA, Director of development and Technology from Parque de la Costa, says the addition of the waterpark to Parque 
de la Costa expands the park's appeal no matter what the weather. "In cooler temperatures, the theme park will be the main at-
traction, while hot weather will send people flocking to the waterpark," he explains. "Either way, we've ensured that our customers 
have plenty of entertaining offerings to keep them having fun all season long."

Aquario Indoor Waterpark Opens in Omsk, Russia

AQUARIO INDOOR AQUAPARK, 
THE LARGEST OF ITS KIND IN THE URALS REGION OPENED ITS DOORS ON APRIL 10TH, 2015 

In a region bordered by Siberia, you definitely don't expect to discover a jungle lush with palm trees and rose-covered trellises. But 
within the warm, soothing climate of the Aquario Indoor Aquapark in Omsk, Russia, guests are transported to a different world.

Guests of the Aquario Aquapark lined up early to be among the first to enjoy the 8,000+ square meters (86,111 square feet) of 
indoor waterpark. The main attractions for thrill-seekers are the facility's seven waterslides, though families were eager to share 
the amusements of five toddler-sized attractions with their children.

The most daring guests of Aquario can look to the thrills of a variety of high-speed waterslides designed and installed by Polin 
Waterparks to get their hearts pumping. The rides, while obviously exciting, offer a number of benefits that guests may immedi-
ately recognize for their superior experience. That's because the slides at Aquario are manufactured using resin transfer molding 
(RTM) composites technology. Polin was the pioneer in developing the advancement and application of this process in waterslide 
manufacturing. The Turkish firm named the technology Magic Shine Slide because it creates of two perfectly shiny sides during the 
manufacturing process. These components not only are more attractive, but they are also stronger and lighter than comparable 
products due to their uniform thickness and smooth edges. Those aspects also make the slide components easier to install.

RTM is used to create all of the waterslides at Aquario. The slides featured at Aquario are:  Looping Rocket, Multisurf, Freefall, Wave 
Slide, Body Slide, Space Hole, Compact Slide.

While many guests visit Aquario looking for thrills, families flock to the facility due to its many offerings specifically suited for 
younger children and toddlers.The most obvious of these is Polin's colorful jungle-themed waterplay structure adorned with parrots 
and palm trees. The modular structure can be suited to a variety of themes and colors and includes interactive features that will oc-
cupy little ones for hours. Facilities can choose from the options that best meet their guests' interests, from tipping buckets, slides 
and net climbs to water cannons. Benefits of such offerings have been proven by research studies to provide children with the most 
advantageous learning opportunities by allowing them to actively explore in an environment that is fun and appeals to their natural 
curiosity and desire to learn. 
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KOBİ KOBİ Türkiye de bu ay İstanbul’un Tuzla ilçe-
sindeyiz.  İstanbul Boya Vernikçiler Sanayi Sitesinde  
faaliyet gösteren Turkuaz Polyester’in kurucusu  hem 
de Genel Müdürü  Eralp Erdem ile birlikteyiz.

1) Bize kuruluş hikayenizi anlatabilir misiniz?

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler bölümü mezunuyum. Turkuaz  Polyester’in 
kurucusu ve Genel Müdürüyüm.

Polyester Reçine  hayatımızın birçok alanında kulla-
nılan bir ürün.  Üzerinizdeki gömleğin düğmesinden, 
banyonuzdaki  küvetinize, mutfağınızdaki tezgaha, 

kapınızın önündeki doğalgaz panoları, alt yapı bo-
rularına kadar hepsi polyester reçineden  üretiliyor.  
Geçmişimizde bu ürünün distribütörlüğünü yapmak-
taydık, al-sat tarafındaydık, 2011 yılında ise stratejik 
bir karar alarak bu ürünü üretmeye karar verdik. 
Başarılı,  tecrübe sahibi bir ekip oluşturduk.   2011 
yılında aylık 500 ton üretim kapasitesiyle üretime 
başladık. 2012 yılına geldiğimizde piyasadan gelen 
talep doğrultusunda yeni bir makine yatırımı yaparak 
aylık kapasitemizi  1250 tonlara kadar çıkardık.

Türkiye’nin her bölgesinde beraber çalışmaktan gurur 
duyduğumuz seçkin bayilerimiz var. Tonaj anlamında 
Türkiye’nin en büyük 3 doymamış polyester reçine 
fabrikasından biriyiz.

2) Geleceğe dair herhangi bir yatırımınız veya 
projeniz var mı?

2014 yılının başında Türkiye’nin tek kimya ihtisas 
organize sanayi bölgesi olan GEBKİM’de arsa alarak, 
8.000m2 kapalı alan, 5000m2 açık alandan oluşan,  6 
milyon dolarlık bir fabrika yatırımı yapıyoruz. Maki-
neleri tamamen yerli üreticilerden seçiyoruz ve bu 
fabrika yatırımımız bittiği zaman aylık 4.000 ton, yıllık 
50.000 ton kapasiteye sahip olacağız. Bu kapasite, 
Türkiye pazarının yaklaşık % 30‘una isabet etmekte-
dir. Araştırma ve geliştirmeye çok önem veriyoruz. 
Yeni yerimizle tamamen yeni teknolojiyle donanmış 
150 m2 ‘lik bir laboratuar yapıyoruz.

Turkuaz Polyester
Halkbank Tarafından Ayın Firması Seçildi
Turkuaz Polyester, HALKBANK tarafından AYIN FİRMASI seçildi. Halkbankkobi’nin kendi 
websitesinde de yayınlanan röportajı ile TURKUAZ POLYESTER kompozit sektörünün öncü 
firmalarından olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Firmamızın Genel Müdür’ü Eralp 
ERDEM’in söz sahibi olduğu röportaj metni aşağıdaki gibidir:

Turkuaz Polyester Genel Müdür’ü Eralp Erdem
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3) Bünyenizde kaç kişiyi istihdam ediyorsunuz?

Firmamızda yaklaşık 30 kişi istihdam etmekteyiz. 
Yeni fabrikamızda  çalışan sayımızı  50’lere 60’lara 
taşımayı  planlıyoruz. Firmamızın kimya sektöründe, 
Bizim sektörümüzde, üretim şekli makine -otomas-
yona dayalı olduğu için düşük istihdam sayılarıyla 
yüksek cirolar elde edebiliyoruz.

4) Kaç ülkeye ihracatınız var? En çok hangi 
ülkeye ihracat yapıyorsunuz?

Turkuaz Polyester olarak toplam üretimimizin yak-
laşık  % 20’sini ihraç etmekteyiz.Yeni fabrikamızda 
bu rakamı % 40, % 50‘lere çıkarmak istiyoruz. Hali 
hazırda 10’dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz.

Arap ülkeleri, Afrika ülkeleri,  Irak ve Kosova bu 
ülkelerden bazıları. Ürünlerimiz yurt dışında ciddi 
anlamda talep görüyor. İleri teknoloji ile kaliteli  
ürünler yapmamız, ürünlerimizin her daim arkasında 
bulunmamız ve Avrupalı  rakiplerimize göre çok daha 
düşük kâr marjlarıyla çalışmamız bizi rekabette her 
zaman bir adım öne götürüyor. Yapmış olduğumuz 

yurt dışı ziyaretlerinde gittiğimiz yurt dışı fuarlarında, 
firmaların ülkemize,  Türk ürünlerine ve firmamıza 
göstermiş olduğu ilgi bizi son derece memnun ediyor.

5) Bankalarla işbirliğiniz oldu mu?

Bankalarla tabii ki çalışıyoruz. Dış ticaret yaptığı-
mız için bankalarla mutlaka çalışmak zorundayız. 
Kuruluşumuzun ilk gününden bu yana Halkbank  ile 
çalışıyoruz. Halkbank bizim ana bankamız. Ban-
kadan ziyade bizim stratejik bir ortağımız olarak 
görüyoruz. Tüm dış ticaret işlemlerinde, ihracat 
işlemlerinde, ithalat işlemlerinde, içerideki  nakdi ya 
da gayri nakdi teminat mektuplarında  Halkbank’ı  
tercih ediyoruz. Halkbank gibi güven veren istik-
rarlı bir bankayla çalışmak bizler için son derece 
sevindirici.

Söz konusu röportaja ve video görseline aşağıdaki 
linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.halkbankkobi.com.tr/NewsDetail/Tur-
kuaz-Polyester/5565

TURKUAZ POLYESTER HAS BEEN SELECTED AS
THE COMPANY OF THE MONTH BY HALKBANK IN TURKEY

Turkuaz Polyester is proud to be selected as the company of the month by HALKBANK. Turkuaz Polyester’s General 
Manager Mr. Eralp ERDEM has an interview in ‘www.halkbankkobi.com.tr’ website.  Rising revenue of the company 
year by year and becoming one of the biggest unsaturated polyester resin producer in Turkey are the main subjects to 
be selected as the company of the month. Beside of this success, Turkuaz has a new plant investment that, they are go-
ing to increase their production capacity to 50.000 tons/year with their new production plant in the last quarter of 2015.
Turkuaz Polyester’s new investment is located in Dilovası/GEBKİM industrial area. It has 8.500 m2 indoor and 5.000m2 
outdoor area. Turkuaz Polyester’s new investment is located in Dilovası/GEBKİM industrial area. It has 8.500 m2 
indoor and 5.000m2 outdoor area. They are going to focus on more R&D studies with their new full-automation and 
high-technology production plant.Turkuaz Polyester has been specialized on production of unsaturated polyester resin 
and gelcoat with their widely experienced team. They are also one of the biggest three distributor of the Turkey’s unique 
fiberglass producer Camelyaf A.S.
Turkuaz Polyester has been having a respectable distributor network for 4 years in domestic and foreign market, they 
supply their products to many areas in composite sector and also, they are exporting their products regularly to more 
than 10 countries. Turkuaz Polyester has storages and logistics centers in both Asian and European side of Istanbul.
For more information: www.turkuazpolyester.com.tr, www.polyester.com.tr
Export Department e-mail: busra@turkuazpolyester.com.tr
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2004 yılında Boytek şirketler grubu bünyesinde kuru-
lan ve dünyanın lider firmalarının mümessilliklerini 
yürüten TBP Kimyasal Maddeler San. Tic. LTD. ŞTİ. 
yeni web sitesiyle jelkot, polyester reçinesi, donduru-
cu, kalıp ayırıcı ve daha birçok ürünün tedariği konu-

sunda kompozit sektörüne hizmet etmeye hazırdır. 
Tam mobil desteği ve site içinde arama özelliği gibi 
modern tasarım özelliklerine sahip olan yeni TBP 
Internet sayfası ile ilgili görüşlerinizi info@tbpchemi-
cals.com adresinden bizlerle paylaşabilirsiniz.

TBP CHEMICALS’ NEW WEB SITE

A member of Boytek Group Companies and a 
representative of world leaders in the chemical 
industry, TBP Chemicals has been established 
in 2004 to distribute polyester resins, gelcoats, 
hardeners, and mould release agents. The new 
company website offers its users modern design 
tools such as a full mobile experience and an 
internal search engine. For more information, 
please visit www.tbpchemicals.com

TBP Kimyasal Maddeler İnternet Sayfası Yenilendi

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge şubesi 
koordinatörlüğünde düzenlenen 4. Uluslararası 
Polimerik Kompozitler Sempozyumu, Sergisi ve 
Proje Pazarı 7-9 Mayıs 2015 tarihleri arasında Çeşme 
Altınyunus Resort Hotel’de gerçekleştirildi. Boytek 
Reçine Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş.’nin Bronz spon-
soru olduğu etkinliğin Düzenleme Kurulu'nda, ayrıca 
Bilimsel ve Teknik Danışma Kurulu'nda Genel Müdür 
İsmail Darcan yer aldı.
Etkinlik, 7 Mayıs günü Kimya Mühendisleri Odası Ege 
Bölgesi şubesi adına açılış konuşmaları ve sponsor 
firmalara plaket sunumuyla başladı. Boytek ailesi 
adına teşekkür plaketini kabul eden Genel Müdür 
İsmail Darcan, etkinliğin Türk kompozit sektörü için 
önemini belirten kısa bir konuşma yaptı.  Yurt dışın-
dan değerli akademisyenlerin de katkıda bulunduğu 
üç gün boyunca süren sempozyumlarda kompozit 
sektöründeki yenilikleri takip etmek amacıyla hazır 
bulunan Boytek teknik ekibi, fuar alanında ise satış 

ekibiyle birlikte iş ortaklarını ağırladı. JEC Avrupa 
2015 Kompozit Fuarı’nın ardından ikinci fuarını da 
başarıyla gerçekleştiren Boytek ekibiyle, 8-10 Ekim 
2015 tarihleri arasında Gorrion Hotel İstanbul’da 
gerçekleştirilecek olan Türk Kompozit Zirvesi’nde 
buluşabilirsiniz.  

BOYTEK PARTICIPATION IN THE 4TH INTERNATIONAL POLYMERIC COMPOSITES SYMPOSIUM,
EXHIBITION, AND BROKERAGE EVENT

4th International Polymeric Composites Symposium, Exhibition, and Brokerage Event has been successfully held in 
Cesme, Izmir – TURKEY on May 7-9, 2015. The symposium was organized by UCTEA Chamber of Chemical Engi-
neers. On behalf of Boytek Resins, company CEO Mr. Ismail Darcan has been chosen to the Organizing Committee, 
as well as the Scientific Advisory Committee. On the first day of symposium, Mr. Ismail Darcan accepted a Thank 
You Plaque and gave a mini speech on the importance of the event for the Turkish composites sector. During three 
days, Boytek sales and technical teams were present in a newly designed booth and they also followed the technical 
presentations given by highly influential academicians. After JEC Europe 2015, this was the second exhibition of the 
year for Boytek Resins and the company is looking forward to meet you at Turk Kompozit 2015 which will be held at 
Gorrion Hotel Istanbul this October 8 through 10. 

4. Uluslararası Polimerik Kompozitler Sempozyumu,
Sergisi ve Proje Pazarı Boytek Katılımı



45

ÜYELERDEN HABERLER

Türkiye’nin en büyük ve köklü sanayi bölgelerinden 
biri olan ÇOSB’de 12 Mayıs 2015’te yapılan 13. Olağan 
Genel Kurul Toplantısı ile yönetim kurulu değişikliğine 
gidildi. 10 yıldır Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yü-
rüten Ömer Sarıoğlu, genç ve dinamik bir yönetim eki-
bini desteklemek amacıyla bu sene aday olmadı ve tek 
liste ile gidilen seçimlerde yeni başkan Eyüp Sözdinler 
oldu. 1999 yılından beri ÇOSB’de üretim yapan Boytek 
Reçine Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş.’nin Teknik Müdürü 
Bülent Darcan bu genel kurul ile Yönetim Kurulu 
Üyeliği’ne seçildi. 1978 yılından beri Türk sanayisinin 
gelişimine katkıda bulunan Boytek, bu sayede bölgede 
temsil edilme hakkına sahip oldu.

Boytek Reçine Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş. kalite-
ye verdiği değeri 2018 yılına kadar yenilenen kalite 
sertifikaları ile taçlandırdı. Boytek’in ilkini 1999 
yılında almış olduğu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 
belgesi ve arkasından 2009 yılında aldığı ISO 14001 
Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri, her yıl TÜV 
Rheinland tarafından gerçekleştirilen denetimlere 
tabidir. Bu yıl Mayıs ayında gerçekleştirilen denetim 
sonrası yenilenen sertifikalarla da başta Entegre 
Yönetim Sistemi Temsilcisi Tülay Yelmen ve ardından 
tüm Boytek ailesi, yıllık kalite hedeflerine ulaşma 
ve kaliteyi Boytek ürünlerinde her zaman ön planda 

tutma konusundaki emeklerini kanıtlamıştır. Boytek 
kalite politikası hakkında daha fazla bilgi edinmek ve 
kalite sertifikalarına ulaşmak için www.boytek.com.tr 
adresini ziyaret edebilirsiniz. 

BOYTEK IS REPRESENTED ON CERKEZKOY ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE’S EXECUTIVE COMMITTEE

Being one of the biggest and oldest Industrial zones of Turkey, Cerkezkoy Organized Industrial Zone has chosen its 
new Executive Committee with an election on May 12, 2015. Mr. Omer Sarioglu, who has been the Chairman for 
the past 10 years, opened way to a young and dynamic executive team, by not being a candidate this year. Mr. Eyup 
Sozdinler has been chosen as the new Chairman. Boytek Resins will be represented by Mr. Bulent Darcan, who is the 
Technical and R&D Manager of the company. Boytek Resins has been producing polyester resins, vinyl ester resins, 
gelcoats, pigment pastes, and SMC-BMC products in its Cerkezkoy plant since 1999. 

Boytek, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi
(ÇOSB) Yönetim Kurulu’nda

BOYTEK RESINS QUALITY CERTIFICATES HAVE BEEN RENEWED

Boytek Resins has once again proved its commitment to quality by renewing all its quality certificates until 2018. 
The company has owned ISO 9001 Quality Management System since 1999 and then it has implemented ISO 14001 
Environmental Management System and OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management System 
in 2009. Every year, to verify its conformity to these standards, the company invites TÜV Rheinland. With quality 
being a year round endeavor at Boytek Resins and with tremendous efforts by the Integrated Management System 
Representative Mrs. Tulay Yelmen, the company has ensured that its customers are getting high quality products and 
services consistently. To learn more about Boytek Resins Integrated Management System Policy and view the new 
quality certificates, you may visit: www.boytek.com.tr

Boytek Kalite Sertifikalarını Yeniledi
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SUBOR bu yıl Mayıs ayında düzenlenen ICCI 
2015 Fuarı’na katılan tek boru üreticisi oldu.

Enerji sektörünün Türkiye’deki en önemli etkinliği 
olan ICCI 2015 Enerji ve Çevre Fuarı,  sektörün dev-
lerini buluşturdu.  6-8 Mayıs 2015 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen  21. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuar 
ve Konferansı’nda  bu yıl 400’ye yakın yerli ve yabancı 
firma yer aldı. Üç günde 200’e yakın sunum yapılarak,  
36 oturum gerçekleştirildi.  

Türkiye’de CTP boru sektörünün ve enerji  projeleri-
nin lider firması SUBOR,  bu yıl da fuarda özel dizayn 
edilmiş standı ile tek boru üreticisi firma olarak yer 
aldı. Günden güne gelişen ve değişen enerji sektö-
rünü yakından takip ederek, yatırımcılara her zaman 
güvenebilecekleri  çözümler sunan SUBOR, enerji te-
sislerinde kullanılmak üzere özel tasarlanan BİAXİAL 
CTP borusunu tanıttı.   Firma yetkililerimiz,  geçmiş 
yıllardaki benzer  referanslarını  tanıtarak , enerji sek-
töründeki yeniliklerin yakından takip edildiği  AR-GE 
faaliyetlerimiz hakkında bilgiler verdi.

ICCI 2015 Fuarı’nda SUBOR Farkı

SUBOR DIFFERENCE IN ICCI 2015 EXHIBITION 

SUBOR was the only pipe manufacturer that participated in the ICCI 2015 exhibition held in May.

The most important event of the energy sector in Turkey, ICCI 2015 Energy and Environment Exhibition, brought 
together the giants of the sector.  Nearly 400 domestic and foreign companies took place in the 21st International 
Energy and Environment Exhibition and Conference held between the dates 6-8 May 2015. In three days, approxi-
mately 200 presentations were made and 36 sessions were held.

This year, once more, SUBOR, leading company of the GRP pipe sector and energy projects in Turkey, participat-
ed in the exhibition as the only pipe manufacturing company with its specially designed stand. Closely following 
the ever-changing and developing energy sector and offering customers services they can always rely on, SUBOR 
introduced the BIAXIAL GRP pipes that have been specifically designed to be used in power plants. Our company 
representatives provided information on similar references and our R&D activities where the changes in the energy 
sector are  closely followed.
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Dünya Devi HABAŞ SUBOR’u seçti

Türkiye ve Dünya’da sınai gaz ve çelik üretiminde 
liderlerden biri olan HABAŞ, İzmir Aliağa’da kuracağı 
800 MW gücündeki enerji santralinin tesis içi ve tesis 
dışı soğutma suyu hatları için SUBOR ile anahtar 
teslim anlaşma imzaladı. 

Flowtite lisansı ile bu projeye özel olarak üretilen, 
deniz suyuna dayanıklı DN200-2800 mm, PN 10 
Atm, SN 5000 N/m², 19 Km  CTP boru ve bağlantı 
parçaları temininin yanı sıra, dizayn, keşif, montaj 
işlerini de gerçekleştirecek olan SUBOR, enerji 
sektöründeki rakipsiz tecrübesiyle, liderliğini bir kez 
daha ispatlamış oldu. 

WORLD GIANT HABAŞ CHOOSES SUBOR 

HABAŞ chose the Subor experience and GRP pipes for the 800-MW İzmir Aliağa Power Plant.

One of the leaders in industrial gas and steel production both in Turkey and in the world, HABAŞ signed a turnkey 
contract with SUBOR regarding the cooling water lines inside and outside the plant for the 800-MW power plant to 
be built in Aliağa, İzmir.

SUBOR, which shall carry out the design, survey and mounting works in addition to providing DN200-2800 mm, 
PN 10 Atm, SN 5000 N/m², 19 Km GRP pipes and fittings, which have been manufactured specifically for this 
project with Flowtite license and are resistant to seawater, has proven its leadership via its unrivaled experience 
in energy sector.

HABAŞ, 800 MW gücündeki İzmir Aliağa Enerji Santrali projesi için Subor tecrübesini ve 
CTP borularını seçti.

SUBOR, Bismayah New City projesi kapsamında 
Güney Kore’li müteahhit firma olan Hanwha E&C ile 
yoğun çalışmaları neticisinde, 2014 yılı Kasım ayında 
başlayarak 300 mm – 1800 mm çapları arasında PN 
1 – 10 Atm Basınç sınıflarında SN 10000 N/m2 rijit-
liğinde toplam 75.000 m CTP boru ve 1000’den fazla 
farklı CTP bağlantı parçaların temin etmeye devam 
etmektedir.

2023 yılına kadar sürmesi planlanan projede 
SUBOR aktif rolünü sürdürerek, Hanwha E&C 
firmasıyla tam bir işbirliği içerisindedir. Flowtite 
teknolojisinin getirdiği üstün kalitenin yanında 
saha ve mühendislik hizmetleri konusunda da tüm 
bilgi ve tecrübesini ortaya koyan SUBOR Hanwha 
firmasına uzman ekibi ile kaliteli saha hizmetleri 
de sağlamaktadır.

SUBOR Bismayah New City Projesine
Boru teminine devam ediyor

SUBOR CONTINUES TO SUPPLY PIPES
TO THE BISMAYAH NEW CITY PROJECT 

As a consequence of the intense work with Hanwha 
E&C, the South Korean contractor company, within 
the scope of the Bismayah New City project, SUBOR 
continues the provision of approximately 75,000-m 
GRP pipes with diameters between 300 mm – 1800 
mm, pressure class of PN 1 – 10 Atm, and rigidity 
of SN 10000 N/m2 and of over 10000 various GRP 
fittings, which started in November 2014.
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GAMA Güç sistemleri A.Ş.  Irak’taki yeni projesi olan 
Khabat Enerji Santrali için tekrar SUBOR ile işbirliği 
yapmayı tercih etti. Proje kapsamında  firmamızdan  
1600-2200 mm çapları arasında PN6 ATM basınç 
sınıfında SN 5000 N/m2 rijitliğinde yaklaşık 5.000 m 
CTP boru temin edilecektir.

SUBOR,  söz konusu proje kapsamında  uzman saha 
ekibi ve tecrübesi  ile montajı da tamamlayacak.

Erbil’de Khabat enerji santrali SUBOR borularıyla kuruluyor...

THE KHABAT POWER PLANT IN ERBIL IS BEING BUILT WITH SUBOR PIPES...

GAMA Güç sistemleri A.Ş. preferred to collaborate with SUBOR again for their new project in Iraq, the Khabat Power 
Plant. Within the scope of the project, approximately 2,000-m GRP pipes with diameters between 1600-2200 mm, 
pressure class of PN6 ATM, and rigidity of SN 5000 N/m2 shall be supplied by our company.

SUBOR shall also complete the mounting with its expert field team and experience within the scope of the said 
project. 

WE PARTICIPATED IN MARMARA UNIVERSITY CAREER DAYS...

SUBOR took part in the seminar “Metallurgy Career Days” organized by the Marmara University Architects and 
Engineers Group on 22 May. Other than our company, representatives from PAGEV, Zirve Polimer and Gedik Kay-
nak A.Ş. took part and gave presentations in the seminar realized in the Marmara University Technology Faculty 
Conference Hall.

Giving a talk at the seminar, Mr. Murat Gökhan Hacıoğlu, our Sales & Marketing Director, relayed this experi-
ences hardware gained in the business world to young engineers. Hacıoğlu, who gave information on composite 
materials and specified the position and significance of SUBOR in the sector, also gave advices to the engineer 
candidates to continuously improve themselves and to conduct their profession with enthusiasm.

At the end of the seminar, a plaque was presented to Mr. Murat Gökhan Hacıoğlu for his participation by the 
Marmara University Architects and Engineers Group.

SUBOR Marmara Üniversitesi
Metalurji Kariyer Günleri’ne katıldı
22 Mayıs tarihinde Marmara Üniversitesi Mimar 
ve Mühendisler Grubu tarafından organize edilen 
“Metalurji Kariyer Günleri” seminerinde SUBOR katı-
lımcı olarak yer aldı. Marmara Üniversitesi Teknoloji 
Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen se-
minere firmamızın  yanısıra, PAGEV, Zirve Polimer ve 
Gedik Kaynak A.Ş.’den temsliciler katılarak sunumlar  
yaptılar.

Seminerde konuşan Satış & Pazarlama Direktörü-
müz Sayın Murat Gökhan Hacıoğlu, genç mühen-
dis adaylarına iş dünyasında yaşadığı tecrübeleri 
aktardı. Kompozit malzemeler hakkında bilgi vererek 
SUBOR’un sektördeki  yeri ve önemini aktaran  
Hacıoğlu, mühendis adayı öğrencilere de kendilerini 
sürekli geliştirmeleri ve  işlerini severek yapmaları 
konusunda tavsiyelerde bulundu.

Seminer sonunda Marmara Üniversitesi Mimar ve 
Mühendisler Grubu tarafından, katılımlarından dolayı 
Sayın Murat Gökhan Hacıoğlu’na plaket takdim edildi.
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SUBOR Yönetim Kadrosu için
Bilgi Güncelleme Eğitimi yapıldı
Ocak ayında Sakarya fabrikamızda “Genel 
Bilgileri Güncelleme Eğitimi” gerçekleşti. 

Eğitimin amacı hem sahip olduğumuz bilgileri taze-
lemek ve güncellemek, hem de aramıza yeni katılan  
çalışma arkadaşlarımıza genel bilgiler vermek oldu.  
Genel Müdürümüz Sn. Kemal Tunç ve diğer üst 
düzey yöneticilerimizin  bilgi ve tecrübelerini aktar-
dığı  bu eğitimde, Merkez Ofis, Sakarya ve Şanlıurfa 
fabrikamızda  yönetim kadrosunda görev yapan  
beyaz yaka personelimizin tüm teknik bilgileri de 
tamamlanmış oldu.

Eğitimde göze çarpan konular ise kompozit malze-
meler, şirketimizin tarihçesi, kilometre taşlarımız, 
başarılarımız, CTP ürünlerin tanımı, sınıflandırılması, 
kullanım alanları, özellikleri, avantajları, hammadde-
ler ve proses hakkında genel bilgiler, kalite kontrol ve 
testler, uzun dönem testleri hakkında bilgiler, ulusal 
ve uluslararası standartlar, stoklama – sevkiyat ve 
şantiyelerde boru montajı ile müşteriler tarafından 
sıkça sorulan sorular gibi konu başlıkları oldu ve 
katılımcılar ile karşılılı bilgi alış verişi yapıldı.

Personelimiz iki gün süren eğitimin sonunda hep 
birlikte sosyal etkinliklere katıldılar.

KNOWLEDGE UPDATE TRAINING WAS PROVIDED FOR THE MANAGEMENT STAFF...

In January, a training program "Update of the General Knowledge" was held in our Sakarya plant.  

The purpose of the training was to refresh the knowledge we have and to provide general knowledge to the 
colleagues newly recruited with us.  Ion this training where Mr. Kemal Tunç, our General Manager, and other top 
managers relayed their knowledge and experiences, the technical knowledge of our white-collar staff working in the 
management level at the Headquarters,  and Sakarya and Şanlıurfa plants was competed.  

The prominent subjects in the training were composite materials; the history of our company; our milestones; our 
successes; description, classification, intended uses, features, and advantages of GRP products; general knowledge 
on raw materials and process; quality control and tests; knowledge on long-term tests; national and international 
standards; stocking – shipment and mounting of pipes at the construction sites; and frequently asked questions by 
the customers and the participants exchanged information with each other.

Our staff took part in social activities all together after a training program of two days.
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Her zaman inovatif ve Ar-Ge odaklı  
projelere imza atan  Poliya; 2015 yılında da 
yeni ve birbirinden farklı ürünler geliştirerek 
piyasaya sunmaya devam ediyor. Poliflake 
sprey granit efektleri, yüksek performans 
kokusuz Polivaks SV-8 vaks ve Polipigment 
Eco Serisi pigment pastalar gibi “Çevre 
Dostu – Eco” ürünler Türkiye’nin en gelişmiş 
kompozit ürün yelpazesine katılan en yeni 
üyeler oldu.

İnsan ve doğa odaklı tasarlanan, yeni nesil Polipig-
ment Eco Serisi çevreye zararlı tüm kimyasalları 
ortadan kaldırarak sektöre liderlik etmeye devam 
ediyor. Kompozit sektöründe Türkiye ve Avrupa’da ilk, 
dünyada sayılı firmaların sunduğu tüm renk spekt-
rumuna sahip çevre dostu Polipigment Eco Serisi 
şimdiden yoğun ilgi görüyor. 

Toplumun giderek artan duyarlılığı yanısıra, yerel ve 
uluslararası yönetmeliklerin oluşturduğu farkındalık 
çerçevesinde hem üreticiler hem de son kullanıcılar 
artık kullandıkları ürünlerin çevre ve insan sağlığı-
na etkisini sorgulamakta. Bu bilinçle hareket eden 
Poliya, kompozit endüstrisinde renk yapımında 
yaygın biçimde kullanılan birçok kimyasal maddenin, 
ekolojik “çevre dostu” versiyonlarını tedarik zincirine 
eklemeye devam ediyor.  Polipigment Eco Serisi, 
Poliya‘nın çevre sorumluluğu ile ele aldığı projelerden 
biri.  Bu proje kapsamında; çevreye ve insana duyarlı, 
kimyasallara ve atmosferik koşullara dayanıklı renk-
ler tasarlandı. Kadmiyum, civa, kurşun, krom, ağır 
metal, ftalat ve azo grubu başta olmak üzere riskli 
ve zararlı kimyasal renklendiricileri içermeyen daha 
güvenli hammaddeler ile formüle edilen Polipigment 
Eco Serisi tüm renk spektrumuna sahip Türkiye’deki 
ilk ve tek pigment pasta serisidir. Jelkot ve topkot 
renklendirilmesi yanı sıra;  UPR ve vinilester esaslı 
reçinelerin renklendirmesi amacıyla da kullanılabilen 

Çevre Dostu – Eco friendly serisi 500’ün üzerinde 
renk çeşidiyle sektördeki yerini aldı. Kimyasal yapı 
benzerliği sebebiyle; selülozik, akrilik, poliüretan 
ve epoksi reçineler için de kullanılması uygundur. 
Poliester esaslı pigment ECO serisi, monomer ve sol-
vent içermediğinden uzun depolama ve raf ömrüne 
sahiptir. 

Poliya Hakkında

Poliya Poliester Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 1983 yılında 
kurulan, kompozit ve polimer ürünler geliştirme ve 
üretiminde uzmanlaşmış, Avrupa Kimya Endüstrisi 
Konseyi (CEFIC), Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği 
(TKSD) ve Kompozit Sanayicileri Derneği üyesi bir 
Türk şirketidir.  Çalışma alanı özellikle polyester reçi-
neleri ve jelkot ürünlerini içermekle birlikte 4.000’in 
üzerinde ürün kalemi ile Türk Kompozit sektörü-
nün en geniş ürün yelpazesine sahip tedarikçisidir. 
Türkiye’nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 
yer alan Poliya, stratejik genişleme ve organik büyü-
me ile kompozit pazarındaki payını artırmıştır. 2015 
yılı itibariyle Avrupa’nın altıncı ve Doğu Avrupa’nın en 
büyük üçüncü kompozit reçine üreticisidir.

Çevre Dostu Eco Serisi Pigment Pastalar

POLIPIGMENT ECO SERIES, EARTH-FRIENDLY COLOR PASTES

Poliya continues to lead the market in environmental safety and our mission is to make sure anyone who manufactures 
with a Poliya product or end-users are safe. Many substances commonly used for coloring in the composites industry 
can be harmful to people and the environment. For this reason, we designed our new Polipigment Eco Series’ entire 
spectrum of colors with cleaner, safer materials to eliminate Phthalates, Azo compounds, Cadmium, Mercury, Lead, 
Chromium and any other heavy metals.

About Poliya
Poliya Composite Resins and Polymers, Inc. (Poliya) was founded in 1983 and specializes in developing and manufac-
turing polymers and composite resins.  Most widely known for their flagship product, Polijel gelcoat series, the company 
also manufactures UPE-polyester resins, vinyl ester resins, pigment color pastes, solid surface chips, adhesives, bonding 
pastes, mold release agents and waxes.   Poliya's main focus continues to be research and development while remain-
ing at the forefront of environmental consciousness. The company is a member of the European Chemical Industry 
Council (CEFIC), Turkish Chemical Manufacturers Association (TKSD), and the Turkish Composites Manufacturers Asso-
ciation. To learn more about Poliya, visit www.poliya.com
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HEXCEL - TAI Kompozit Günü Gerçekleştirildi

HEXCEL - TAI işbirliği ile gerçekleştirilen kompozit 
günü 28 Nisan 2015 tarihinde Ankara Bilkent 
Hotel'de gerçekleştirilmiştir. Etkinlikte sırası ile 
aşağıdaki sunumlara yer verilmiştir;

• TAI Outlook for the Future 
TAI

• Hexcel Overview  
Thierry Merlot 
(President, Hexcel Composites)

• TAI Developments in Composıtes  
Aysun Doğangün Akın 
(M&P Chief, TAI)

• Hexcel A350 Overview 
Eric Leblond 
(A350 Program Manager, Hexcel)

• Prepreg Technologies, Qualification/Certification 
Renan Fournier Le Ray 
(Head of Technical Support France, Hexcel)

• Satellite and Unmanned Vehicle 
Deniz Ulu, (TAI)

• Out of Autoclave - RTM/Infusion Technologies 
Jacques Ducarre 
(Technical Support Manager, 
Direct Processes Hexcel)

• TAI Developments in Helicopters 
Koray Kıvanç (TAI)

170’i aşkın katılımcı tarafından izlenen etkinlik soru- 
cevap ve değerlendirmeler sonrasında sona ermiştir.

The Composites Day realized on 28 th April 2015 in 
Ankara Bilkent Hotel by HEXCEL - TAI jointly. The 
event is followed by more than 170 participants . 
The event is finalized after questions, answers and 
evaluations.
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Defalarca geri dönüştürülebilme özelliği taşıyan, baş-
ta iplik ve elyaf olmak üzere birçok alanda yeniden 
kullanıma sokulabilen plastik atıkların sokak hayvan-
larını koruyan sıcak bir yuvaya dahi dönüşebildiğini 
aktaran; çevre temizliğine ve doğanın korunmasına 
dikkat çeken bu sosyal sorumluluk kampanyası son 
yılların en etkin, uzun soluklu kampanyası olarak 
değerlendiriliyor.

Kampanya, kaynağında ayrıştırma alışkanlığını ve 
geri dönüşüm bilincini toplumda yaygınlaştırırken;  
üretim kısıtlılığı nedeniyle yurt dışından ithal edilen ve 
aslında değerli birer hammadde olan plastik atıkla-
rın ülke ekonomimize yeniden kazandırılması gibi 
önemli bir faydaya da dikkat çekiyor. 

Ayrıca, bilimsel dayanağı olmayan yanlış bilgilerle 
oluşmuş plastik ile ilgili olumsuz önyargıyı kırma 
amacı da taşıyan kampanya kapsamında PAGDER, 
şu anda Türkiye genelinde 24 belediye ile işbirliği 
içerisinde çalışıyor.

Ülke genelinde dinamik ve planlı bir yaygınlaştırma 
süreci izleyen PAGDER’in “Yuvaya Dönüşen Plas-
tikler”  kampanyası, çevre ve hayvan dostluklarıyla 
tanınan ünlüler arasında da büyük ilgi görüyor. 2014 
yılının kampanya gönüllü elçiliğini üstlenen Tuna 
Arman’ın ardından, 2015 gönüllü elçiliği ile bayrağı 
devralarak kamuoyunun dikkatini çeken Mirkelam’ın 
yıl boyunca gerçekleştireceği önemli çalışmalarla 
kampanyaya katılımın artması planlanıyor.   

İş dünyasından Leyla Alaton’un yanı sıra Aydan Şener, 
Sibel Tüzün, Elif Turan, Gülçin, Mehtap Meral, Mine 
Çayıroğlu, Selen Erkmen, Özge Özder gibi birçok ünlü 
isim tarafından desteklenen kampanyanın 2015 yılı 
gönüllü proje elçisi olan Mirkelam’ın billboard, afş vb. 
gibi out door çalışmaları ve sosyal medyada dikkat-
leri çekecek viral video çalışmaları da yakında hayata 
geçmeye başlıyor.

İmzalanan protokollerle marka belediyeler ve önemli 
üniversiteler aracılığıyla düzenlenecek Mirkelam’ın 

Kaynağında Ayrıştırma Alışkanlığı ve
Geri Dönüşüm Bilinci PAGDER ile Yaygınlaşıyor
Plastik Sanayicileri Derneği’nin (PAGDER) öncülüğünde başlayan “Yuvaya Dönüşen 
Plastikler” kampanyası; ünlü-ünsüz tüm çevre ve hayvan dostlarının katılımının yanı sıra 
marka belediyeler ve firmaların destekleri ve medyanın yoğun ilgisiyle, iki yıldır Türkiye’nin 
dört bir yanına yayılmaya devam ediyor. 
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konserleri, üniversite söyleşileri ve daha birçok 
etkinlikle ivme kazanacak olan kampanya kapsa-
mında çocuklara geri dönüşüm bilincini küçük yaştan 
itibaren aşılamak ve onları eğitmek amacıyla bir de 
müzikal tiyatro oyunu sahnelenmeye başlıyor.

PAGDER’in ilk gösterimini 25 Nisan’da gerçekleştirdi-
ği geri dönüşüm temalı “Çöps Çetesi” müzikali, çevre 
duyarlılığına dikkat çekerek, plastikler dahil ambalaj 
atıklarını kaynağında ayrıştırma konusunu eğlendire-
rek aktarıyor. 4-10 yaş grubuna yönelik dünyaca ünlü 

oyuncak karakterlerinin rol aldığı, dev bir çöp kam-
yonunun içerisinde dolaşarak eğitici tiyatro oyunları 
sergileyen “Çöps Çetesi” müzikal çocuk tiyatrosu 
oyununun PAGDER’in öncülüğünde, belediyeler, İl 
Eğitim Müdürlükleri işbirlikleri, firma-marka destek-
leri ile başta İstanbul olmak üzere Türkiye geneline 
taşınması planlanıyor. Belediyelerin kültür-sanat 
merkezleri, okullar, popüler alışveriş merkezlerinde 
sergilenecek oyun ile PAGDER, çocukların geri dö-
nüşüm konusundaki eğitimlerine de katkı sağlamayı 
hedefliyor.
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Türk Kompozit Sektörü
“TURK KOMPOZIT 2015 FUARI”’nda buluşuyor

TURK KOMPOZIT 2015 kompozit 
sanayine özgü üretim, işleme ve 
uygulama metodları başta olmak 
üzere tüm kompozit sektörünü 
kapsayan faaliyetleri içerecektir. 
Özellikle ham maddeler (reçine-
ler, elyaf ve takviye malzemeleri, 
teknik tekstiller, termosetler, ter-
moplastikler, katkı malzemeleri), 
yarı ve ara ürünler, nihai ürünler, 
işleme teknolojileri, makina ve 
ekipmanlar, tüketim malzeme-
leri ve hizmetler, ziyaretçilere 
dönük teknik ve ticari seminerler, 
ürün sergileri, canlı demolar, ürün 
tanıtımları ve ödüller çerçevesinde 
sunulacaktır.

Etkinlik katılımcılara öncelikle 
Türkiye’nin yükselen bir sektö-
ründe yer almanın ve güçlerimizi 
birleştirerek sektörün en güçlü ta-
nıtımını yapmanın fırsatını sağlaya-
caktır. Katılımcılar, yerel ve bölgesel 
kullanıcılarla bir araya gelecek, 
ürünlerini, hizmetlerini sunma, 

sağlıklı iş ilişkileri geliştirme şansı-
na sahip olacaklardır.

Etkinlik, yerel ve bölgesel kullanı-
cılara, kompozit üreticilerine, ham 
madde tedarikçilerine, hizmet ser-
vislerine ulaşabilme, en son tek-
nolojik uygulamalar hakkında bilgi 
alma fırsatı sunmaktadır. Sektörün 
profesyonellerine ise iş ve kariyer 
fırsatları yaratmaktadır. Öğrencilere 
kompozit sektörünün sunduğu 
ürün ve hizmetleri tanıma fırsatı 
vermektedir.

Yerli ve yabancı birçok ülkeden 
ziyaretçi ve katılımcılar eşliğinde 
3 gün sürecek etkinliğe katılım ve 
ziyaret için detaylı bilgiye etkinliğin 
http://turk-kompozit.org/2015/
tr web adresinden ulaşabilirsiniz. 
Ayrıca  info@kompozit.org.tr veya 
0216 685 12 68 numaralı telefon-
dan iletişim sağlayabilirsiniz. 

Etkinliğimizde sizleri de aramızda 
görebilmeyi dileriz.

Kompozit Sanayicileri Derneği ilkini 2013 yılında 
gerçekleştirdiği TURK KOMPOZİT 2013 Zirvesi’ni bu yıl
TURK KOMPOZIT 2015 Fuarı olarak 8-9-10 Ekim tarihlerinde 
İstanbul Gorrion Hotel’de gerçekleştirilecektir. Teknik ve 
Ticari Sunumların, Demo Uygulamalarının ve En Yaratıcı Ürün 
Yarışmasının bulunduğu etkinliğe dilerseniz sınırlı sayıdaki 
Ürün Sergi Alanlarından birini alarak dilerseniz de ziyaretçi 
olarak katılabilirsiniz.

TURKISH COMPOSITES 
INDUSTRY WILL MEET AT 
THE “TURKISH COMPOSITE 
FAIR 2015”

“2nd Summit and Forum for 
Turkish and Regional Compos-
ites Industry, Technology, and 
Applications”, to be known as 
“TURK KOMPOZIT 2015 COM-
POSITES SUMMIT”will include 
activities that cover the whole 
composites sector, particularly 
the manufacturing, process-
ing, and application methods 
specific to the Composites 
Industry. With emphasis on the 
raw materials (resins, fibres, 
and reinforcement materials, 
technical textiles, thermosets, 
thermoplastics, additives), 
semi and intermediate prod-
ucts, end products, processing 
technologies, machinery and 
equipment, consumables and 
services . These will be pre-
sented within the framework 
of technical and commercial 
seminars, product exhibitions, 
live demonstrations, promo-
tions, and awards intended for 
the guests.
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