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BAŞKAN’IN MESAJI

Değerli Sektör Mensubu,

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmeye çalışılan 
darbe girişimi milletimizin bütün dünyaya örnek olacak 
şekilde karşı durması ve kararlılığı ile engellenmiştir. Türkiye 
Cumhuriyetini ve kurumlarını canı pahasına koruyan bu aziz 
millet her türlü övgü ve takdiri ziyadesiyle hak etmiştir. Bu 
uğurda canlarını veren şehitlerimize milletçe minnettarız ve 
onları asla unutmayacağız. Milletimiz tek yürek, tek vücut 
olarak büyük bir cesaretle darbeye karşı haysiyetli bir duruş 
sergileyerek darbecilere gereken cevabı, dünyaya da gereken 
mesajı vermiştir.

Milletimizin darbe girişimine karşı sergilediği kararlılık 
Türkiye’de demokrasinin daha da yerleşmesi ve gelişmesi 
adına da son derece değerlidir.

Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu gerçeği bu 
vesile ile bir kez daha kanıtlanmıştır.

Biz Kompozit Sanayicileri; ülkemizin geleceğin parlak, 
kalkınmış, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmış, 
ekonomisi güçlü, insanları huzurlu bir ülke olması için canla 
başla çalışmaktayız. Bizi bu hedeften saptırmak isteyenlere 
karşı dün olduğu gibi bugün de ve yarın da demokrasiden, 
hak ve özgürlüklerden yana olan tutumumuzdan hiçbir 
zaman vazgeçmeyeceğiz.

Demokrasimizi, devletimizi, milletimizi, birlik ve 
beraberliğimizi hedef alan bu menfur darbe girişimini 
lanetliyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil 
şifalar diliyoruz. Yüce TÜRK Milletine geçmiş olsun!

Derneğimiz kompozit dünyasının en önemli aktivitesi olan 
Paris Kompozit Fuarı için işbirliği içerisinde bulunduğu 
JEC Composites Firması ile aynı firmanın 21-23 Eylül 2016 
tarihlerinde Almanya’nın Augsburg şehrinde bu yıl ilk kez 
düzenlemiş olduğu Experience Composites Fuarı için de 
işbirliğini hayata geçirmiştir.

Her yıl American Composites Manufacturers Association 
(ACMA) tarafından Amerika’nın Anaheim şehrinde 
düzenlenen CAMX Fuarına bu yıl ülkemizden 4 firmanın 
katılmasının Türk kompozitinin Uluslararası arenada 
gücünü ve etkinliğini arttırması açısından çok önemli 
olduğuna inanmaktayız. Türk kompozitçilerinin ileri 
kompozit uygulamaların en üst boyutta hayata geçirildiği 
Amerika Birleşik Devletlerinde yeteneklerini sergilemesi 
sektörümüzü daha da ileriye taşıyacaktır.

Derneğimiz 20-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Kocaeli 
Uluslararası Fuar Merkezinde düzenlenen Altyapı İnşaat 
Teknolojileri Makine ve Malzeme Fuarı’na sektör komitemiz 
CTP Boru Üreticileri Birliği vasıtası ile destek vermektedir. 
Fuar süresince gerçekleşecek olan sunumlar içerisinde de 
CTP Boruların Altyapılarda Kullanımı konulu bir sunumumuz 
yer alacaktır.

Derneğimizin 4 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirmiş 
olduğu Stratejik Plan Çalıştayı sonucunda belirlemiş 
olduğu yeni misyon, vizyon, etik kurallar, ilkeler ve yönetim 
anlayışına ilişkin çalışmaları dergimizin iç sayfalarında 
bulabilirsiniz. Aynı çalıştayda yeni bir kısım çalışma grupları 
oluşturularak Derneğimizin sektördeki öncü rolünü ve 
etkinliğini daha da arttırmak için çalışmalara devam 
edilmektedir. Bu kapsamdan olmak üzere yakın bir zamanda 
Derneğimizin kurumsal kimliği ile ilgili olarak da web 
sayfamızdan logomuza kadar birçok yeniliği üyelerimizin 
tensiplerine sunma kararlılığındayız. 

Dergimizin bu sayısında dosya konusu olarak kompozit 
malzemelerin en önemli girdilerinden olan “Takviye 
Malzemelerini” ele almış bulunmaktayız. Konu ile ilgili 
ayrıntılı yazımızı bu sayının dosya konusu olarak dergimizin 
orta sayfalarında bulabilirsiniz.

Bir sonraki dergimizde buluşmak üzere bol ve bereketli işler 
dilerim.

Saygılarımla...

Şekib Avdagiç
Kompozit Sanayicileri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

Milletimizin darbe girişimine 
karşı sergilediği kararlılık 
Türkiye’de demokrasinin 
daha da yerleşmesi ve 
gelişmesi adına da son 

derece değerlidir.
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Distinguished Sector Member,

The coup attempt that was tried to be executed on 
15 July 2016 was restrained due to our nation’s 
standing against with a determination that shall evoke 
admiration all over the world. This mighty nation that 
guarded the Republic of Turkey and its institutions at 
the cost of its life has highly deserved all praise and 
admiration. As the nation, we are grateful for our 
martyrs who gave their lives for this cause; hence, we 
will never forget them.  Becoming of one heart and 
one body, our nation has presented an honourable 
stand with a great courage, and given the right 
answer to the coup plotters and the right message to 
the world.

The determination presented by our nation against the 
coup attempt is as well highly precious in the name 
of further settlement and development of democracy 
in Turkey.

The fact that sovereignty, without any condition and 
reservation, belongs to the nation is herewith one 
more proven.

We, the Composites Manufacturers, put our heart 
and soul into the cause that our country becomes a 
country that is brilliant, developed, reached up the 
league of modern civilizations, and having a strong 
economy and prosperous people. Just as it was in the 
past, now and in the future as well, we will never give 
up on our attitude of being on the side of democracy, 
rights and freedoms against the ones who aim to 
cause us to diverge from our true target.

Hereby, we condemn this malevolent coup attempt 
that aimed at our democracy, our state, our nation, 
our unity and solidarity, we pray for God’s mercy and 
grace for our martyrs, and we wish the wounded 
quick recoveries. We hope that the mighty TURKISH 
Nation has left all the states of hardship behind!

Our association has put the cooperation in practise 
for the Experience Composites Exhibition held for the 
first time this year in Augsburg, Germany between 
the dates of 21-23 September 2016, together with 
JEC Composites Company, with which we were in 
cooperation as well for Paris Composites Exhibition, 
which is the most significant activity of the composites 
world.

We believe in the importance of the participation of 
4 companies from our country this year in CAMX 
Exhibition that is held every year in the city of 
Anaheim of the USA, by the American Composites 
Manufacturers Association (ACMA) for the increase 
of powers and activities of the Turkish composites 
in the international arena. Exhibition of the skills of 
the Turkish composites manufacturers in the United 
States of America where the advanced composites 
applications are put into practice at the top level shall 
carry our sector even to further point.

Our association gives support to the Infrastructure 
Construction Technologies, Machinery and Material 
Fair held by Kocaeli International Exhibition Centre 
between 20-23 October 2016, by our sector committee 
Turkish GRP Pipe Producers Union. Within the 
presentations that shall take place during the 
exhibition, our presentation with the subject of the Use 
of GRP Pipes in Infrastructures.

Our association’s studies regarding the new 
mission, vision, codes of conduct, principles and the 
understanding of administration, determined as the 
result of the Strategical Plan Workshop held on 4 June 
2016 can be reviewed in the pages of our magazine. 
In the mentioned workshop, brand new sectional 
workshop groups were established, and such studies 
are being carried on in order to increase the leading 
role and activity of our magazine in the sector. Within 
the same scope, regarding the corporate identity of 
our association, we are determined to present many 
innovations from our web page to our logo to the 
discretion of our members very soon.

In this issue of our magazine, we have discussed as 
the case subject the “Reinforced Materials”, which is 
one of the most important inputs of the composite 
materials. You may find our detailed articles regarding 
this matter as the case subject in the mid-pages of 
our magazine.

Hoping to meet you again in our next issue, I hereby 
wish you achieve abundance and productivity in your 
business.

With regards,
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DERNEKTEN HABERLER

Milletimize Geçmiş Olsun! 
15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmeye 
çalışılan darbe girişimi milletimizin bütün dünyaya 
örnek olacak şekilde karşı durması ve kararlılığı 
ile engellenmiştir. Türkiye Cumhuriyetini ve 
kurumlarını canı pahasına koruyan bu aziz millet 
her türlü övgü ve takdiri ziyadesiyle hak etmiştir. 
Bu uğurda canlarını veren şehitlerimize milletçe 
minnettarız ve onları asla unutmayacağız. Milletimiz 
tek yürek, tek vücut olarak büyük bir cesaretle 
darbeye karşı haysiyetli bir duruş sergileyerek 
darbecilere gereken cevabı, dünyaya da gereken 
mesajı vermiştir.

Milletimizin darbe girişimine karşı sergilediği 
kararlılık Türkiye'de demokrasinin daha da 
yerleşmesi ve gelişmesi adına da son derece 
değerlidir.

Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu 
gerçeği bu vesile ile bir kez daha kanıtlanmıştır.

Biz Kompozit Sanayicileri; ülkemizin geleceğin 
parlak, kalkınmış, çağdaş medeniyetler seviyesine 
ulaşmış, ekonomisi güçlü, insanları huzurlu bir 
ülke olması için canla başla çalışmaktayız. Bizi bu 
hedeften saptırmak isteyenlere karşı dün olduğu 
gibi bugün de ve yarın da demokrasiden, hak ve 
özgürlüklerden yana olan tutumumuzdan hiçbir 
zaman vazgeçmeyeceğiz.

Demokrasimizi, devletimizi, milletimizi, birlik 
ve beraberliğimizi hedef alan bu menfur darbe 
girişimini lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, 
yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Yüce TÜRK Milletine geçmiş olsun!

Update On Turkey

As you may know, on 15 July 2016, the democratically elected Government of Turkey was attempted to be 
overthrown by a fraction of the Turkish Armed Forces. The attempt was thwarted by the joint efforts of Turkish 
security forces staying loyal to the elected government and the people of Turkey. 

We would like to inform you that our daily lives and all governmental functions turned into normal after this 
regrettable attempt throughout the country. The Cabinet has declared a State of Emergency to shorten the 
normalization process and to stabilize the Turkish economy immediately. And, all necessary measures have been 
taken to restore a more business friendly economy in the upcoming period. 

On the business side, all firms and factories are continuing their normal operations without any interruption. 
Customs procedures and all commercial government services are operating normally without any delays. 

It is our sincere belief that there will not be any instability in our country, and we will continue keeping our 
commitments to our business partners as before. 
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DERNEKTEN HABERLER

Ortak açıklamayı okuyan TOBB Başkanı Rifat Hisar-
cıklıoğlu, Meclisin, 15 Temmuz Cuma günü demok-
rasiye kasteden alçakça saldırıların hedefi olduğunu 
söylemiştir. Hisarcıklıoğlu'nun okuduğu ortak açıkla-
mada şu ifadeler yer almıştır: "Bugün ülkemizin önde 
gelen, 538 sendika konfederasyonu, meslek ve sivil 
toplum kuruluşu temsilcisi ile birlikte Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ndeyiz. Meclisimiz, geçen Cuma de-
mokrasiye kasteden alçakça saldırıların hedefi oldu. 
Vatan hainleri tarafından, tarihinde ilk defa bomba-
landı. Kahramanca direndi. Gazi unvanını bir kez daha 
hak etti. Açıktır ki, demokrasi ve hukuk devleti yoksa 
sivil toplum kuruluşları da yoktur. Bugün burada bir 
araya gelen bizler, ülkemizin geleceği için demokrasi 
dışında bir seçenek görmüyoruz.

Cuma gecesinden sabahın ilk ışıklarına kadar hal-
kımızın direnişi, ülkemizin geleceğine dair hepimizi 
umutlandırdı. Ülkemizin bütün demokratik kurumları 
ve milletimiz, bu alçakça saldırı karşısında demokra-
simizi sahiplendi. Medya çalışanları, silahlı baskınlara 
direnerek, milletin haber alma özgürlüğünü korumak 
için kendi canlarını tehlikeye attı. Cumhurbaşkanımız, 
Meclis Başkanımız ve Başbakanımızdan başlayarak, 
mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilerin genel 
başkanları ve kitle örgütleri ilk andan itibaren dik 
durarak, darbecilerin hesaplarını boşa çıkardılar. Mil-
letimiz, yollarda tanklar araçları ve insanları ezerken, 
havadan bombalar düşerken; yoğun ateş altında, 
yılmadan alanları doldurdu. Milletimiz, demokrasi 

konusundaki kararlılığını ve azmini ortaya koydu. 
Kahraman emniyet güçlerimiz ve şerefli Türk asker-
leri, darbe teşebbüsünün başarıya ulaşmaması için 
yeminlerine sadık kalarak, canlarını ortaya koydular. 
Hainleri suçüstü yakaladılar. Türkiye, bir bütün olarak 
kendisine yakışanı yaptı. Demokrasimiz olgunluk im-
tihanını başarıyla geçti. Türk demokrasisi ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin demokratik kurumları, artık kaba 
kuvvete teslim olmayacak kadar güçlü olduğunu ka-
nıtladı. Ülkemizin 93 yıldaki tüm siyasi ve ekonomik 
kazanımlarına kast edenler, başarısız oldular. Bizler, 
önde gelen sivil toplum kuruluşları olarak, Cuma 
gecesinin o karanlık saatlerinin birlik ve beraberlik 
içinde aşılmış olmasından mutluyuz. Bugün bura-
da, Cuma gecesi oluşan demokrasi mutabakatının 
devam etmesini talep etmek üzere Gazi Meclisi-
mizdeyiz. Bundan böyle ülkemizin geleceği için 
adımlar atılırken, bugünkü demokrasi mutabakatı hiç 
unutulmasın. Ortak akıl daim olsun. Milletin kayıtsız 
şartsız egemenliğini hiçe sayan, bu darbe teşebbü-
sü; ülkemizin kurumsal altyapısının güçlendirilmesi 
gerektiğini hepimize gösterdi. Bu yönde tedbirlerin 
alınacağı, adımların atılacağı yer; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’dir. Bir yandan, milli egemenliğe saldıran 
vatan hainlerinden hukuka uygun olarak, yüce Türk 
adaleti önünde hesap sorulmalı. Öte yandan, bu tür 
alçakça saldırıları engellemek için siyasetin alması 
gereken tedbirler hızla hayata geçirilmeli. Kahraman 
ordumuzu ve vatansever askerlerimizi de hiçbir şe-
kilde yıpratmamalıyız. Bizler, ülkemizin 538 sendika 
konfederasyonu, meslek ve sivil toplum kuruluşu 
temsilcisi olarak, bugün yüce Meclisimizi ziyaret 
ederek, demokrasi nöbetine devam ediyoruz. Bizler, 
milli iradeye sahip çıkıyoruz. Geleceğe ve çocukları-
mıza daha güçlü, daha huzurlu; daha müreffeh, daha 
demokratik bir ülke bırakmak hepimizin görevidir. Bu 
nedenle, hızla hep birlikte çalışmaya odaklanmalıyız".

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu beraberindeki 
STK Başkanları ve temsilcileriyle birlikte TBMM'nin 
15 Temmuz gecesi darbe tesebbüscüleri tarafından 
yapılan bombalamada hasar gören bölgelerinde ince-
lemelerde bulunmuştur.

STK'lardan TBMM'de ortak açıklama 
Derneğimizin de aralarında yer aldığı 538 sendika, konfederasyon, meslek örgütü ve sivil 
toplum kuruluşu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın kabulünde darbe girişimine karşı 
ortak bir açıklama yapmıştır.
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TOBB Türkiye Kimya Sanayi Meclisi Toplantısı 
• Alt sektörlerden bilgilendirmeler

• Strateji Belgesi (2017-2020) eylem planları hakkında görüşme

• Tehlikeli kimyasalların depolanmasında süre ve teminat 
sorunu

• Sektörün öncelikli 5 sorunu ve çözüm önerileri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
tarafından kurulan Türkiye Kimya Sanayi 
Meclisi, 5 Eylül 2016 tarihinde İstanbul 
Ticaret Odası (İTO) Merkez Binası'nda 
bir araya gelerek aşağıdaki gündem 
çerçevesinde bir toplantı gerçekleştirmiştir.

2015 İKİNCİ 500 
SIRALAMASI FİRMA ADI

Cam Elyaf Sanayii A.Ş.

Boytek Reçine Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş.

Poliya Poliester San. ve Tic. Ltd. Şti.

Subor Boru San. ve Tic. A.Ş.

Superlit Boru Sanayi A.Ş.

Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş.

120

177

203

242

383

479

2015 Yılında İSO 2. 500 Sıralamasında Yer Alan Sektör 
Mensuplarımızı Kutlarız

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan 2015 yılı İSO 
sıralamasında ikinci 500'e giren firmalar içinde yer alan 6 firmamızı, 
göstermiş oldukları başarı ve sektörümüze yapmış oldukları değerli 
katkıları nedeniyle kutlarız.

Üyelerimizin başarılarının her yıl artarak sürmesini dileriz.

Kimya Teknik Komitesi (KİMTEK) 17. Toplantısı
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan ve Derneğimizin 
de üyesi olduğu Kimya Teknik Komitesi (KİMTEK) 17. toplantısı 31 Ağustos 
2016 tarihinde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 8. kat toplantı 
salonunda aşağıdaki gündem ile gerçekleştirilmiştir. 

• Kimya Sektörü Mevcut Durum Sunumu

• Türkiye Kimya Strateji Belgesi (2017-2020) Hedef ve Eylemlerinin 
belirlenmesi
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"Experience Composites" fuarı, yenilikçi, ilham verici, uygulamaya yönelik ve büyüyen elyaflı kompozitler 
alanında yeni iş potansiyellerinin geliştirilmesini sağlayacaktır.

Derneğimiz JEC Composites ile imzaladığı işbirliği anlaşması çerçevesinde bu fuara bir stant ile katılacaktır ve 
1. Hall 253 numaralı standında ziyaretçilerini ağırlayacaktır.

Derneğimiz Experience Composites 2016 Fuarına Katılıyor

20-23 Eylül 2016 tarihleri arasında Almanya'nın 
Berlin şehrinde düzenlenecek olan InnoTrans 2016 
Fuarına ülkemizden 42 firmanın yanı sıra üyemiz 
Sazcılar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Hall 1.1 / 221 
nolu standda katıcaktır.

InnoTrans 2016 Fuarı
27-29 Eylül 2016 tarihleri arasında Anaheim-
California'da düzenlenecek olan CAMX THE 
COMPOSITES Fuarı'na Derneğimizin üyesi;

• Akar Makina San. ve Tic. A.Ş. - M67

• AKPA Organik Peroksit Kimya San. ve Dıs Tic. 
Ltd. Şti. - G28

• DowAksa Carbon Fiber - M92

• METYX Composites - E102 nolu standlarda 
katılacaklardır. 

CAMX Fuarı 

JEC Composites ve Carbon Composites Firmaları tarafından bu yıl ilk kez 21-23 Eylül 2016 
tarihleri arasında Almanya'nın Augsburg şehrinde Experience Composites 2016 isimli yeni 
bir fuar düzenlenmektedir. Experience Composites 2016 Fuarı yeni bir uluslararası ticari 
fuar etkinliği olarak kilit sanayilerde değer zincirine dayalı şekilde elyaflı kompozitlerin 
kullanımı ile elde edilebilecek uygulama alanları, eğilimler, uygulamalar, geleceğe dönük 
beklenti ve fikirleri çeşitli sergilerle göstermeyi hedeflemektedir.



THE MULTI-LOCATION EVENT
21 to 23 September 2016 | MESSE AUGSBURG, BAVARIA - GERMANY

 

 

 

 

EXPERIENCE COMPOSITES 2016 is the new trade show dedicated to the composite industry  

organised by three strong partners:

Discover the list of all the participating companies on: www.experience-composites.com

To exhibit: 

Guillaume Vouioux 

 + 33 (1)5836-1507 

vouioux@jeccomposites.com

To visit: 

info-ec@jeccomposites.com

Save the date: 21 to 23 September 2016 in Augsburg, Germany!

New on board of EXPERIENCE COMPOSITES 2016 +

The largest composites industry orga-

nization in the world with a network of 

250,000 key actors.

Bavaria’s third largest trade fair center, 

full-service partner for professional 

trade fairs

The most comprehensive network of 

experts for the material and its industrial 

application in the German-speaking area.

S A V E  T H E  D A T E !

THE NEW TRADE SHOW OF

THE COMPOSITES INDUSTRY:

EXPERIENCE COMPOSITES 

2 0 1 6
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Kompozit Sanayicileri Derneği kuruluşundan bu yana geçen 10 yıllık sürede sektörün çatı 
örgütü olmayı başararak, üyelerini temsil ettiği gerek Türkiye, gerekse de Avrupa Birliği 
kurum ve kuruluşları nezdinde referans örgüt olma niteliğini giderek pekiştirmektedir. 
Derneğin yeni atılımlar yapması ve geleceğini planlamak amacıyla 04 Haziran 2016 
tarihinde Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ve Grupas Gelişim Firması ilgililerinin 
moderatörlüğünde bir günlük bir Stratejik Plan Çalıştayı gerçekleştirmiştir.

MİSYON
Ülkemiz kompozit sanayinin öncü çatı 
örgütü olarak Kompozit Sanayicileri 
Derneği sektörün küresel rekabet gücüne 
ulaşmasına liderlik ederek; sektörü temsil 
eder, üyelerinin yararını gözetir, kurum, 
kuruluş ve mensuplarının yetkinliklerinin 
gelişmesini destekleyici faaliyetlerde 
bulunur.

ETİK KURALLAR

1. Kompozit sektörünün itibarını ve menfaatlerini korumak

2. Kompozit üretiminde doğru malzeme ile doğru uygulamayı yaparak, kaliteli ürün ve 
hizmet anlayışı içerisinde malzemenin, ürünün ve sektörün saygınlığını korumak

3. Tüm faaliyetlerinde yasalara uymak

4. Dernek ilkelerine bağlı olmak

5. Üye haklarına saygı duymak

6. Şeffaflık içerisinde bilgi vermek ve bilgilendirmek

7. Adil ve tarafsız olmak

8. Karşılıklı güven ve güvenirlilik içerisinde faaliyet göstermek

VİZYON 2020
Üyelerinin 
memnuniyetini en üst 
düzeyde sağlayan; 
insana, çevreye saygılı, 
ülkemiz ve bölgemizde 
kompozit sektörünün 
referans kurumu 
olmak.

Stratejik Plan Çalıştayı

Çalıştayda öncelikle mevcut durum analiz edilerek misyon, vizyon, etik kurallar, ilkeler ve yönetim anlayışı ele 
alınmıştır. 

İç Çevre, Dış Çevre ve SWOT Analizi dikkate alınarak misyon, vizyon ve ilke/etik kurallar Yönetim Kurulu 
tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.



İLKELER

1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi uyarınca, hiçbir biçimde cinsiyet, ırk, din, dil, fiziki 
engellilik ve ayrımcılık yapmamak.

2. Faaliyetlerinde adalet, ahlak, saygı, ve dürüstlük anlayışı ile dayanışma içerisinde 
sektörün saygınlığına öncelik tanıyacak ve çalışanların hak, hukuk ve menfaatlerini 
koruyacak şekilde davranmak.

3. Sektörel faaliyetlerde doğal çevreye zarar vermemek için gereken tedbirleri alarak 
doğal kaynakların korunmasına önem vermek, sağlık, iş koşulları gibi konularda 
evrensel değerleri gözetmek,  enerji kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak, kalite 
anlayışından ödün vermemek

4. Sektör çıkarlarını tarafsız bir şekilde savunmak, her alt gruba eşit mesafede durmak

5. Sektörün büyümesi, gelişmesi ve çeşitlendirilmesi için global ölçekte, siyasi tercihlerin 
etkilerinden uzak, uzun vadeli bir perspektif içerisinde çalışmak

Yönetim anlayışı ile ilgili olarak hazırlanan çalışma ilk Genel Kurul’da üyelerin görüş ve onayına sunulacaktır. 

KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ PROJELERİ

Aşağıda sıralanan projeler Kompozit Sanayicileri Derneği’nin 2020 Vizyonun hayata 
geçirilmesinde öncelikle yerine getirilmesi gereken projeler olarak belirlenmiştir.

1. Kompozit Akademiyi devreye almak. (Yayın Dahil)

2. Türkiye ismini almak ve kamu yararına çalışan dernek olmak.

3. Gelir getirici etkinlikler düzenlemek.

4. Sektörel envanter ve istatistik çalışması düzenlemek.

5. Kurumsal marka çalışması gerçekleştirmek.

6. Alt sektörel birlikler oluşturmak.

7. Mesleki Yeterlilik Kurumu Sertifikasyon ve Sınav Merkezi kurmak.

8. Atıklar ve Geri Dönüşüm 

9. Teşvikler (Sektörel), Devlet Destekleri

10. LOBİ faaliyetleri oluşturmak ve uygulamak.

11. Üye katılımını (Mevcut Üyeler) arttırmak.

12. Karbon Ayak İzi.
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Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesı Kurucu Mütevelli Heyeti 
Başkanı Güler Sabancı: “Türkiye her şeyin en iyisine layık, demokrasinin de… Kompozit 
teknolojileri mükemmeliyet merkezi Türkiye için öncü ve örnek bir model...”

Kordsa Global ve Sabancı Üniversitesi iş birliği ile Ara-
lık 2014’te İstanbul Teknopark’ta temeli atılan Kom-
pozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nin açılışı, 
Başbakan Sayın Binali Yıldırım, Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Sayın Dr. Faruk Özlü, Kalkınma Bakanı 
Sayın Lütfi Elvan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Sayın Ahmet Arslan ve Milli Savunma Bakanı 
Sayın Fikri Işık’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Havacılıktan otomotive kadar birçok sektörde 
dönüşüm yaratan, yüksek teknoloji ürünü kompozit 
malzemeleri alanında faaliyet gösterecek Kompozit 
Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi için 100 milyon 
TL’lik yatırım yapıldı. Bu merkezde Sabancı Üniversi-
tesi öğretim üyeleri ve öğrencileri ile Kordsa Global 
üretim mühendisleri geleceğin teknolojisi olarak da 
adlandırılan kompozitin AR-GE ve üretim süreçlerin-
de birlikte çalışacaklar.

Kordsa Global ve Sabancı Üniversitesi; bu merkezde 
birlikte araştırmanın ve üretmenin getireceği güçle, 

Türkiye’nin yeni yüksek teknoloji üssü olmayı hedef-
liyor. Merkez Dünyanın sayılı test merkezlerinden ve 
Avrupa’nın sayılı kompozit üreticilerden biri olarak 
faaliyet gösterecek. 

15.000 m2 kapalı alan ve 3.350 m2 laboratuvar altya-
pısının yer alacağı Kompozit Teknolojileri Mükemme-
liyet Merkezi; Türkiye’de temel araştırmadan prototip 
parça ve ara mamul üretimine kadar geniş bir uz-
manlık yelpazesinde hizmet verecek. Merkez, hizmet 
ettiği tüm endüstrilere çağ atlatacak yüksek katma 
değerli kompozit malzemelerle Türkiye'ye daha fazla 
değer katmayı hedefliyor. 100 milyon TL yatırımla ha-
yata geçirilen ve Türkiye’deki kompozit alanındaki en 
donanımlı laboratuvar ve üretim tesisine sahip olan 
Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezin’de; 
kompozit malzeme teknolojileri alanında lisansüstü 
eğitim, temel araştırma, uygulamalı araştırma, ürün 
geliştirme, kuluçka hizmetleri, ara mamul üretimi, 
prototip parça üretimi ve ticarileştirme faaliyetleri de 

Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi Sanayi-Üniversite-Kamu İşbirliği Modeli İle Türkiye’de Bir İlk 

Merkez 100 Milyon TL Yatırımla Açıldı
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gerçekleştirilecektir. Doktora öğrencileri ve dokto-
ra sonrası araştırmacılar, öğretim üyeleri, kuluçka 
firmaları, araştırmacılar, üretim mühendisleri ve 
teknisyenleri aynı çatı altında bir araya gelmiş olacak. 

Açılış töreninde konuşan Sabancı Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mü-
tevelli Heyeti Başkanı Sayın Güler Sabancı Kompozit 
Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi yatırımı ile ilgili 
şunları belirtti: “Sayın Başbakanım, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanımız Sayın Dr. Faruk Özlü, Kalkınma 
Bakanımız Sayın Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı-
mız Sayın Fikri Işık, Ulaştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Sayın Ahmet Arslan, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı ve İstanbul Ticaret Odası ana ortaklığın-
da kurulmuş Teknopark İstanbul’un değerli yöneti-
cileri, Sabancı Üniversitesi’nin temsilcileri, öğretim 
üyelerimiz, Kordsa Global ve Sabancı Topluluğu’ndan 
değerli çalışma arkadaşlarım, kıymetli basın men-
supları, değerli konuklar… Bugün çok gururlu bir 
günde, Kordsa Global ile Sabancı Üniversitesi’nin 
ortak oluşumu, “Kompozit Teknolojileri Mükemmeli-
yet Merkezi”nin açılışı için bir aradayız. 

Bu heyecan verici günümüzde bizleri yalnız bırakma-
dığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Konuşmama 
başlarken, öncelikle 15 Temmuz gecesi yaşanan 
hain teşebbüs esnasında hayatını kaybedenlere bir 
kez daha Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar 
diliyorum. Ayrıca bu hafta içinde yaşadığımız, acı terör 
olaylarında şehit düşen vatandaşlarımıza da Allah’tan 
rahmet dilerken, yaralılarımızın bir an önce sağlıkları-
na kavuşmasını temenni ediyorum. 

15 Temmuz akşamı, ülkemiz büyük bir demokrasi 
sınavından Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve 
hükümetimizin ortaya koyduğu kararlı liderlik, basın 
ve muhalefetin desteği ve elbette en önemlisi halkı-
mızın güçlü iradesi sayesinde başarıyla geçti. 

Akabinde 7 Ağustos’ta, tarihimizde bir ilk gerçek-
leştirilerek, milyonların tek yürek olmasıyla önemli 
bir uzlaşı ortamı yakalandı. Bu mutabakat zeminini 
korunması ve demokrasimizin bu zemin üzerine 
daha sağlıklı inşasının, yine hep beraber, birlik olarak 
gerçekleşeceğine inanıyoruz. Sayın Başbakanımızın 
demeçleri de bu inancımızı kuvvetlendiriyor. 

Biz, Sabancı Topluluğu olarak, doksan yılı aşkın süre-
dir ülkemizin ve insanlarımızın her zaman her şeyin 
en iyisine layık olduğuna inanarak çalışıyoruz. Yaptığı-
mız her işte dünya standartlarında en iyisini ve en 
doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Sayın Başbakanım 
sizin de buna yürekten inandığınızı biliyoruz. Halkı-
mızın demokrasinin de en ilerisine layık olduğuna 
inanıyoruz.

Demokrasilerin vazgeçilmezleri olan, hukukun 
üstünlüğü, insan hakları, eşitlik ve özgürlüklerin 
tartışmasız hale gelmesi, farklılıklarımızla birlikte 
yaşama kültürünün sağlamlaştırılması konularında 
güçlü adımlar atılması için ülkemizin önemli bir fırsat 
yakaladığının inancındayız.

Bize Türkiye’nin Sabancı’sı diyorlar!

Biz de 60 bini aşkın çalışanımızla, yöneticilerimizle 
üstümüze düşen sorumluluğun bilincinde çalışı-
yoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, 
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ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimi için, özellikle 
ekonomik ve sosyali tekrarlamak istiyorum, tüm 
kurumlarımızla, azimle çalışmaya; en iyi bildiğimiz 
şeye “verimli üretmeye, büyümeye ve yatırıma devam 
edeceğiz”. 

Hepimiz biliyoruz, ülkemizin 2023 hedeflerine 
ulaşabilmesi için katma değeri yüksek iş alanlarına 
yönelmemiz gerekiyor. Bunun için Sanayi, Üniversite 
ve Kamu işbirliklerini daha etkin ve verimli hale getir-
memiz gerekiyor. 

Sanayi üniversite ve kamu işbirliği artık zorunluluk 
haline geldi. Bu da bizi memnun ediyor. Bu hedef-
ten hareketle, bu alanda ülkemiz bir için bir “ilk” ve 
“örnek” olacak bir modelin, Kompozit Teknolojileri 
Mükemmeliyet Merkezi’nin kapılarını bugün hep 
beraber açıyoruz. 

Kordsa Global ve Sabancı Üniversitesi olarak, 
ülkemiz için son derece stratejik önemi olan bir 
alanda yeni bir başlangıcı sizlerden de cesaret alarak 
yapıyoruz. 

Ülkemizin global arenada “ileri teknolojiyle” fark 
yaratması, hatta bu alanda global güç olması, devler 
liginin bir oyuncusu olması hedefiyle yeni bir yola 
çıkıyoruz.

Biz bu yatırımı bugünden yarına değil, bugünden 
Türkiye’nin gelecek 10-20-30 yılına yapıyoruz. Çünkü 
biz ülkemize hep güvendik, güveniyoruz.

Bugün, 100 Milyon TL değerinde bir yatırımı devreye 
alıyoruz. Bunun bir başlangıç olmasını istiyoruz!

Ancak bu merkezin, yaratacağı katma değer ve 
ortaya koyacağı örnek model ile üniversitelerimize, iş 
dünyasına ve ülkemize bu rakamın çok ötesinde bir 
katkı sağlayacağına olan inancımız tam.

Sayın Başbakanım,

Değerli konuklar,

Bu önemli yatırıma bizi yönlendiren, bizi yüreklen-
diren en önemli unsur, ülkemizin geleceğine duy-
duğumuz inancımızdır. Bu inancın kaynağında ise, 
araştırmaya, yeni teknolojiye son yıllarda net şekilde 
verilen önem ve somut destekler bulunuyor. 

Son yıllarda hükümetimizin, Kalkınma Bakanlığı-
mızın, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, 
Ekonomi Bakanlığımızın, Savunma Sanayii Müs-
teşarlığı’mızın, TUBİTAK’ın ve tüm ilgili kurumların 
inovasyon ve girişimciliğe olan desteği ile bu inanç 
daha da güçlenmiştir. 

Tekrar söylemek istiyorum ki hıza ihtiyacımız var, 
yeniden bu hızı kazanmamız lazım. Özellikle, inovas-
yona destek, son 10 yıldır hükümetlerimiz tarafından 
artarak devam ediyor.

Bunun en son örneği olarak, Arge ve yatırım mev-
zuatlarında geçtiğimiz ay içinde yapılan müspet 
değişiklikler ülkemizde inovasyona dayalı sanayinin 
gelişmesi için çok önemli teşvikler sağlandı.
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Başta Sayın Başbakanımız ve değerli bakanlarımız 
olmak üzere, katkı sağlayan tüm kurumlara, emeği 
geçen, katkısı olan, destek veren herkese teşekkürle-
rimiz var. Ayrıca unutmamalıyız ki, sağlıklı ürünlerin 
ortaya çıkması için ihtiyaç duyulan altyapıyı ise Tek-
noparklar sağlıyor. Bugün Teknopark Istanbul’dayız. 

Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve İstanbul Ticaret 
Odası ana ortaklığında kurulmuş olan İstanbul Tek-
nopark; havacılık, savunma ve denizcilik sektörlerine 
odaklanıyor. Bizim tercihimiz de bu odaklanmadan 
dolayıdır. Ayrıca TAI-TUSAŞ’ın bu sürece katkıları da 
büyük bir değer yaratmıştır. Bundan sonra da TAI-
TUSAŞ başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara 
olumlu işbirliğimizin devam edeceğine inanıyorum. 
Sayın Başbakanım, Kordsa Global, müşterilerinin 
istek ve ihtiyaçlarını çok iyi anlayarak güçlendirme 
alanında lider markalar, teknolojiler ve ürünler sunan 
ve yüksek teknolojiden değer yaratan bir şirketimiz. 
Somut örnekler vermek gerekirse, Kordsa Global 
Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı AR-GE Merkez-
leri Performans değerlemesinde geçen sene tüm 
sektörler içerisinde “şampiyon”. TIM Inovalig değer-
lendirmesinde İnovasyon Stratejisi alanında birinci, 
Türkiye patent liginde ilk 10’da, yeni ürün satışları 50 
milyon doları aştı. 

Sabancı Üniversitesi de yenilikçi, girişimci yaklaşımı 
ve “ortak aklı” ön plana alan kuruluş felsefesiyle, 
Türkiye’de İLK’lerin üniversitesi olarak bize gurur 
veriyor. Öncü rolünü başarıyla devam ettiriyor. Bu 
iki öncü kurumumuzla, ülkemizin geleceğini güç-
lendirmek için yeni bir model ortaya koyuyoruz. 
Bu model ile farklı kültürler; öğrenci, araştırmacı, 
öğretim üyesi, girişimci, mühendis aynı ekosistemde 
beraber çalışacaklar, birbirlerinin sorunlarını daha 
iyi anlayacaklar ve ortak akıl ile daha hızlı ve etkin 

çözümler üretecekler. Bu noktada, başta rektörümüz 
Nihat Hoca olmak üzere, Sabancı Üniversitesi’ndeki 
öğretim üyelerine ve Kordsa Global arkadaşlarıma 
çok iş düşüyor, çok büyük sorumluluk düşüyor. Bu 
Sabancı adına bir sorumluluktur, öncü ve örnek olma 
sorumluluğudur. 

Bu yeni model herkese örnek ve özendirici olacaktır. 
Mutlaka başarılı bir çalışma olmalı ve dalga dalga 
yeni ürün ve başarılı sonuçları getirmelidir. Ülke-
mizde sanayi-üniversite iş birliğinin ilk kalesi olacak 
Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi 
bünyesinde Türkiye’yi 2023 hedeflerine adım adım 
yaklaştıracak birbirinden başarılı projelere imza atıla-
cağına inancımız tam.

Birkaç hafta içinde sizlere, Kalkınma Bakanlığı’nın 
Sabancı Üniversitesi’ne önemli bir desteği ile bu 
Merkezde başlayacak büyük bir projenin de ilk 
haberini vereceğiz. Sayın Başbakanım, bizlere gurur 
veren bu açılış töreninde yanımızda olduğunuz, 
desteğinizi esirgemediğiniz için sadece bu projenin 
sahibi olan Sabancı Üniversitesi ve Kordsa Global 
adına değil, tüm Sabancı Topluluğu ve Türkiye’nin 
2023 hedeflerine ulaşması için canla başla çalışan, 
üreten herkes adına, tüm üniversitelerimiz adına size 
teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli bakanlarımız, 
müsteşarlarımız, bürokratlarımız size de bu süreç-
teki tüm destekleriniz için şükranlarımız var. Kordsa 
Global’de ve Sabancı Üniversitesi’nde bu merkezin 
ortaya çıkarılması için büyük bir özveriyle çalışan 
tüm arkadaşlarımıza, akademisyenlerimize ve emeği 
geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.

Ülkemize uluslararası arenada büyük bir ivme 
kazandıracağına gönülden inandığımız bu teknoloji 
üssünün ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”
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Ar-Ge ve inovasyon Kordsa Global’deki her çalışanın 
işe bakışının temelini oluşturur. Bu yaklaşım 
sayesindedir ki, 2015’te aldığı birçok ödülle 
“İnovasyon Lideri” ünvanını pekiştirdi. TİM tarafından 
verilen Improve InovaLig Ödülleri’nde 2015 senesi 
Türkiye’nin “İnovasyon Stratejisi Şampiyonu”; Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2014 Ar-Ge merkezleri 
performans endeksine göre tüm sektörler arasında 
“En İyi Ar-Ge Merkezi” ödülleri; Ar-Ge ve inovasyona 
verilen önemin en önemli çıktılarıdır. 

Kordsa Global Kompozit Güçlendirme 
Teknolojileri 

Kordsa Global Kompozit Güçlendirme Teknolojileri 
iş birimi olarak özellikle karbon, aramid ve s-cam 
gibi yüksek mukavemetli kompozit güçlendirme 
malzemelerinin dokunması, reçine geliştirilmesi, 
termoset ve termoplastik prepreg üretilmesi ve 
bu malzemelerin farklı sektörlerdeki kullanımına 
yönelik uygulama geliştirilmesi konusunda 
çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

Dört farklı dokuma tipinde (plain, twill, harness 
satin ve basket), tek ve iki yönlü, ve 200 gr/m2 
– 1500gr/m2 arasında karbon, cam veya aramid 
bezleri üretip havacılık, otomotiv, spor, denizcilik, 
rüzgar, medikal ve inşaat sanayilerine tedarik 
etmekteyiz. Ayrıca iki farklı ipliğin kullanılabileceği 
hibrit dokumalar da ürün portföyümüzde yer 
almaktadır. Standart dokumalarımızın haricinde 
müşteri taleplerine uygun olacak şekilde 1K-50K 
karbon iplikleri 150mm ile 1700mm  arasındaki 
genişliklerde dokuyabilmekteyiz.

İstanbul Teknopark’ta yer alan Kompozit 
Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nde karbon, 
cam ve aramid prepregleri havacılık, otomotiv, spor 

ve endüstriyel uygulamalar için geliştirmekte ve 
üretmekteyiz. Prepreg portföyümüzde 120°C-180°C 
kullanım koşullarına uygun, görsel ve/veya yapısal 
olarak kullanılabilecek, otoklav, fırın, sıcak pres 
gibi farklı üretim yöntemlerine uygun ürünlerimiz 
mevcuttur. Müşterilerimizin son ürün ve kürlenme 
gereksinimlerine göre ürün portföyümüzden 
alternatif ürünler sunmakta ve müşterilerimiz için 
özel ürünler geliştirmekteyiz.

Prepreg üretimimizde havacılık standartlarına 
uygun, solventsiz ve daha çevreci bir üretim yöntemi 
olan hot melt epoxy yöntemi kullanılmaktadır. İlk 
olarak reçine filmi hazırlanmakta ve üretim ile eş 
zamanlı olarak kaplama kalitesi ve ağırlık hassasiyeti 
kontrol edilmektedir. Kontrol edilmiş reçine filmleri 
kaplama hattımızda kaplanmaya hazır olan UD (tek 
yönlü) veya bez şeklindeki karbon, cam veya aramid 
güçlendirme malzemesinin üst ve/veya alt yüzeyine 
kaplanmaktadır. Ürün kalitesi yine üretim ile eş 
zamanlı olarak ağırlık hassasiyeti ve empregnasyon 
kalitesi yönünden kontrol edilmektedir.

Prepreg geliştirme ve üretme süreci özellikle elyaf, 
dokuma ve reçine kimyası konusunda bir altyapı 
ve tecrübe gerektirmektedir. Kordsa Global’in 40 
yılı aşkın kaplama teknolojileri tecrübesi sayesinde 
ürün geliştirme süreçlerini kısa bir sürede 
gerçekleştirmekte, yüksek kapasitemiz ve hassas 
üretim kabiliyetimiz sayesinde müşterilerimizin 
isteklerine uygun özel ürünleri en kısa sürede 
müşterilerimizin beğenisine sunmaktayız.

20 Ağustos 2016 tarihinde açılışını gerçekleştirdiğimiz 
Dünya’nın sayılı geliştirme merkezlerinden 
biri olmaya aday, Türkiye’de ilk kez sanayi ve 
üniversitenin aynı çatı altında buluştuğu  “Kompozit 

Kordsa Global

Kordsa Global lastik, kompozit ve inşaat güçlendirme pazarının global oyuncusudur. 
Amerika’dan Tayland’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada üretim yapan güçlendirme devi, 
bu ürünlerini tüm dünyaya tedarik eder. Dünya’da üretilen her üç otomobil lastiğinden ve 
her iki uçak lastiğinden biri Kordsa Global tarafından güçlendirilmekte ve Kordsa Global 
“Güçlendirici” kimliğiyle endüstriyi yeniden şekillendirmektedir. 
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Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi”ndeki geniş 
laboratuvar, test ve prototip üretim altyapısı 
sayesinde temel araştırmadan seri üretime 
kadar tüm alanlarda paydaşlarımıza hizmet 
verebilmekteyiz. Test ve laboratuvar altyapımızda: 

• Islak kimya
• Malzeme Karakterizasyon
• Polimer
• Mikro Nano Üretim
• İleri Kompozit 
• Tahribatsız Muayene

bölümleri bulunmaktadır.

Tesisimizde bulunan otoklav, vakum infüzyon, 
RTM, fırın ve sıcak pres gibi üretim yöntemleri 
ile geliştirdiğimiz güçlendirme malzemelerinin 
hem kupon hem de parça seviyesi üretimlerini ve 
testlerini yapmakta, müşterilerimize tüm ürün 
geliştirme adımlarında destek olmaktayız.

Ayrıca 40 yılı aşkın güçlendirme malzemesi 
geliştirme tecrübemiz ile

• malzeme karakterizasyonu
• sonlu elemanlar analizleri
• sonlu elemanlar analizi için malzeme 

kütüphanesi oluşturulması
• ve tasarım desteği

kabiliyetlerimizi müşterilerimizin hizmetine 
sunmaktayız.

Kordsa Global “Güçlendirici” bakış açısıyla ve geniş 
ürün portföyüyle paydaşlarının ihtiyacı olan tüm 
ürün ve hizmetleri sağlamak için elinden gelenin 
en iyisini yapmaya her zaman hazırdır. Bütünleşik 
bakış açısı ve müşteri odaklı yaklaşımıyla yenilikçi 
ve teknolojik ürünleri müşterileriyle buluşturmaya 
devam edecektir.

Egemen Bilge
Kordsa Global

Kompozit Güçlendirme Teknolojileri Teknoloji Müdürü - Otomotiv ve Spor
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TAKVİYE MALZEMELERİ

Yüksek mukavemet ve ısı dayanımı için, daha geliş-
miş, metal ve metal oksitler gibi takviye malzemeleri 
de kullanılmaktadır.

KOMPOZİT MALZEMELERDE TAKVİYE MALZEMESİ 
OLARAK  İLK AKLA GELEN, YOĞUNLUKLA KULLA-
NILAN  TAKVİYE MALZEMESİ... CAM ELYAFI

Günümüzde cam elyafı üretimi gerekli hammadde-
lerin (Kum, Kaolen, Kireç Taşı, Kolemanit) birlikte 
karıştırılarak bir fırına beslenmesi ile başlar. Bu fırın-
lar, gaz veya elektrik enerjisi ile yaklaşık 1600 °C’ye 
kadar ısıtılır. Bu sıcaklıkta fırın içinde eriyen hammad-
deler camlaşarak cam eriyiğini meydana getirir. Bu 
aşamada, cam eriyiği, akıtılmak üzere kanallara yön-
lendirilir. Bu kanalların ucunda bulunan ve elektrik 
enerjisi ile ısıtılan kovanlar, cam liflerini akıtmak için 
kullanılır. Her kovandan 10-24 mikron çapında bin-
lerce lif üretilebilir. Kovan deliklerinden serbest akış 
ile akan cam eriyiği, mekanik olarak, yüksek hızda 
dönen bir mandrel üzerine sarılarak, sabit çaplı cam 
elyafı olarak üretilir. Lifler ayrıca, demetler halinde bir 
arada tutulabilmesi ve proses sırasında oluşabilecek 
aşınmalardan korunabilmesi için, bağlayıcı adı verilen 
bir kimyasal madde ile kaplanır. Bu  bağlayıcı, cam 
elyafının daha sonraki proses işlemleri için gerekli 

olan temel özellikleri de sağlar. Bu şekilde üretilen ıs-
lak cam lifleri, prosese sokulmadan önce 120-130°C 
sıcaklıkta, 10-15 saat süre ile hava fırınında kurutulur.

Kompozisyonlarına bağlı olarak, değişik cam elyafı 
cinsleri vardır. Bunlar içinde “E” camı elyafı 5 Milyon 
tonu aşan Dünya Cam elyafı pazarında, diğer cam 
cinslerine göre çok daha fazla tercih edilen, gelenek-
sel takviye malzemesi olarak çok çeşitli KOMPOZİT 
uygulama sahalarında başarıyla  kullanılmaktadır. 

Cam Elyafı modern kompozitlerin orijinal elyaf 
takviye malzemesidir. Bundan yaklaşık 6000 yıl önce 
Eski Fenikeliler, Mısırlılar ve Yunanlılar cam ergitmeyi 
ve çekmeyi biliyorlardı. Bu teknik, camın üfleyerek 
şekillendirilmesinden daha önce bulunmuştu. 1700 
lü yıllarda elyaf şeklinde çekilebilen camın kumaş 
olarak dokunabileceği keşfedilmiştir.

Şişecam Kiyasallar Grubu şirketlerinden Cam Elyaf 
San. AŞ. 1976 yılından bu yana Türkiye’de Cam Elyafı 
ürünlerini üretmektedir. Bugün kompozit endüstri-
sinde yaygın olarak kullanılan ve hacimsel olarak ta-
lep edilen Cam elyafı takviye malzemelerinin ağırlıklı 
bir kısmını oluşturan  cam elyaf ürünlerinin kullanım 
sahalarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Birçok malzeme takviye özelliğine sahiptir. Birçok malzeme, polimerlerin takviyesinde 
kullanılmaktadır. Bazı takviye malzemeleri; ağaçtaki selüloz gibi, kendiliğinden doğada var 
olan ham, işlenmemiş ürünlerdir. Bununla birlikte birçok ticari amaçlı takviye malzemesi, 
endüstriyel olarak üretilmektedir. Bu takviye malzemeleri içinde, tüketim ve satış 
miktarları açısından, en geniş ölçüde kullanılan takviye malzemesi, cam elyafıdır. Diğer 
kompozit takviye malzemeleri ise, karbon elyafı, aramid, polietilen, polyester ve naylondur. 
Karbon elyafı grafit elyafı olarak da, tanımlanmaktadır. 
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Kırpma
Cam elyafının istenen uzunluklarda 
kırpılması ile üretilir. Cam lifleri, kalıplanacak 
reçine niteliklerine uygun bir bağlayıcı ile 
kaplanmaktadır.

Polyester reçine ile hazır kalıplama bileşimi ha-
muru şeklinde değerlendirilen kırpılmış elyaflar, 
küçük ebatlı Kompozit  parçaların üretiminde, 
genellikle elektrik sektörüne hizmet veren en-
düstrilerde kullanılmaktadır. Kırpma ürünlerinin 
çok daha yoğun olarak kullanıldığı mühendislik 
plastiklerinde; Cam elyafı takviyeli (PA2,PP4) ter-
moplastik kampound ürünleri ise otomotiv, beyaz 
eşya ve elektrik&elektronik endüstrilerinde her 
geçen gün metalden pay alarak kullanılmaktadır. 

Yine otomotivde, fren balatalarının temel katkı 
maddesi olan asbest’in canlılar üzerindeki 
olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla 
asbestsiz  cam elyafı katkılı fren balataları 
üretilmektedir. Fren yapıldığı esnada, sürtünme 
nedeniyle fren balataları aşırı ısınmaktadır. Aşırı 
ısınma nedeniyle, balatalar mekanik açıdan 

deformasyona uğramaktadır. Bu nedenle, Cam 
kırpma (PH2) ürünleri, asbestin ikamesi olarak 
kullanılmaktadır.

 Su bazlı dispersiyon uygulamalarında, alçıpan 
levhalarda alev dayanımını arttıran yine farklı bir 
cam elyafı  kırpma (DE1) kullanılmaktadır. 

Cam elyafı takviyeli granül ve termoplastik nihai ürün uygulamaları
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           Levha uygulamaları

Çok Uçlu Fitil
Çok Uçlu Fitiller, cam elyafının bükümsüz olarak 
sarılmasından oluşan camelyafı ürünleridir. 
Fitiller kullanım amacına uygun bağlayıcı ile 
kaplanmıştır. Önceden sarılmış demetlerin birlikte 
sarılması ile Çok Uçlu Fitil bobinleri elde edilir.

Uygulama alanlarına göre Çok Uçlu Fitiller; Hazır 
Kalıplama Bileşimleri, Püskürtme Uygulamaları 
ve Kırpılabilir Fitil uygulamaları olarak 
ayrılmaktadır.

Çelik, alüminyum ve diğer çinko metal döküm gibi 
malzemelere göre toplam maliyet/performans 
getirisinde SMC hazır kalıplama bileşiminin 
(SMC3, SMC5 çok uçlu fitillerinin kullanıldığı) 
sağladığı avantajlar, tasarımcılar ve mühendisler  
tarafından sıkça ifade edilmektedir. Tek bir kalıpta 
birçok parça birleştirilebilir. Kalıplanan SMC hazır 
kalıplama bileşiminin hafiflik, düzgün yüzey, 
sertlik ve yüzey dayanımı özellikleri sunduğu 
en önemli avantajlardır. SMC kalıplama, metal 
kalıplamada gereken birden fazla ekipmanın 

aksine tek bir ekipman ile işlenebildiğinden, 
genellikle metal kalıplama prosesinden daha 
ucuzdur. Tüm bu avantajlar dikkate alındığında, 
SMC uygulamaları özellikle otomobil sektöründe 
daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 

Otomobil tavanları (KCR4), Kontinü ve Santrifüj 
Kalıplama  (KCR6) yöntemleriyle üretilen CTP 
borular (KCR5), Levhalar ve Paneller (KCR7), 
Tekneler  ile Akrilik Küvetler (KCR2), Reçine 
Transfer uygulamaları için RTM  Keçesi imalatı, 
çok uçlu fitil ürünlerinin yoğun olarak kullanıldığı 
diğer alanlardır.

SMC uygulamaları
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Keçe
Keçe Ürünleri, kırpılmış cam elyafından elde 
edilmektedir. Cam lifi demetleri kırpılarak, 
hareketli bant üzerine tesadüfi bir dağılımla 
yayılmakta ve kolay kalıplama sağlayan toz veya 
sıvı formda bulunan bir ikinci bağlayıcı ile birbirine 
bağlanmaları sağlanmaktadır.

Otomotiv, İnşaat ve Denizcilik 
sektöründe,Endüstriyel uygulamalarda, El 
yatırması uygulamalarında yoğun bir biçimde 
kırpılmış Demetten Keçe (MAT1,MAT 8, EMAT1) 
ürünleri kullanılmaktadır.

Tek Uçlu Fitil
Tek Uçlu Fitiller, devamlı cam elyafının bükümsüz 
olarak sarılmasından oluşan bobin halinde 
ambalajlanan camelyaf ürünleridir. Lifler, kullanım 
amacına uygun bağlayıcı ile kaplanmıştır.

Tek Uçlu Fitiller, çok lifli demetlerin bushingden 
doğrudan çekilmesi ile elde edilir.

Elyaf Sarma Yöntemi ile elde edilen yer altı boru 
ve tanklarda (FWR6),  Pultruzyon kalıplama Yön-
temi ile elde edilen karayolu kenar dikmelerinde 
(PWR6), araç ağırlığının hafifletilmesine katkı 
sağlayan termoplastik kalıplama yöntemlerinden 
LFT ile üretilen otomotiv parçalarında (PP3) tek 
uçlu fitil ürünleri kullanılmaktadır. Önem arz eden 
bu uygulamaların dışında her geçen gün yeni 

alanlarda kullanımı artmaktadır. Son yıllarda özel-
likle büyüyen Rüzgar Enerjisi sektöründe üretilen 
türbin kanatlarında kullanılan çok yönlü kumaş 
ürünleride tek uçlu fitil (WR6) ürünlerinden elde 
edilmektedir. 

CTP Boru uygulamalarıCam kumaş ve Türbin kanat uygulamaları

Otomotiv dış aksamları Aqua Park
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Kompozit alanında Türkiye’nin lider firmalarından 
Cengiz Teknik Kompozit San. Ve Tic. A.Ş. küresel 
pazarlardaki atağıyla dikkat çekiyor. Peru, Suudi 
Arabistan, İran, Türkmenistan ve Cezayir gibi pek 
çok ülkeye ihracatı bulunan Cengiz Teknik Kompozit, 
dünya pazarlarına oynuyor. Son iki yılda Türkiye’deki 
büyümesine paralel olarak yurtdışı odaklanmasına 
da zaman ayıran firma, dünyanın sayılı kompozit 
üreticilerinden biri olma yolunda ilerliyor.

Ortadoğu ve Asya ülkelerinin yanı sıra Avrupa’da da 
sağlam adımlar atan Cengiz Teknik Kompozit, Çek 
Cumhuriyetinde ana distribütörlüklerini kurdu ve 
ürünlerini distribütörleri aracılığıyla Doğu Avrupa’ya 
da pazarlamaya başladı. Öte yandan 2016 yılında 
Afrika’nın parlayan incisi olan Gana’da bayilik ağını 
kurdu ve Batı Afrika’da Türkiye kompozit sektörü için 
önemli bir pazar elde etmiş oldu.

Cengiz Teknik Kompozit, 2015 yılı içerisinde katıldığı 
beş uluslararası yapı ve inşaat fuarında geliştirdiği 
ürünler kadar uzmanlığıyla da dikkatleri üzerine 
çekti. Hem kendi uzmanlık alanını hem de Türkiye’yi 
başarıyla temsil etti. Dünyada yükselen Türk hizmet 
ve ürün kalitesi imajına yaptığı olumlu katkılar takdir 
topladı. Katıldığı fuarlarda Türkiye’nin kompozit sek-
töründeki iddiasını gösterirken, yeni ihracat kapılarını 
sadece kendisi için değil tüm Türkiye için açtı. 

Türkmenistan’dan Talep

Cengiz Teknik Kompozit, Türkmenistan paza-
rı için rögar kapakları başta olmak üzere birçok 
kompozit altyapı malzemesinin ihracatına başladı. 
Türkmenistan’da kompozit ürünler tanındıkça ve 
farkındalık arttıkça ihracatın birkaç katına çıkması 
bekleniyor. 

Ambargoya Rağmen İran

İran fuarı Cengiz Teknik Kompozit’te yeni kapılar 
açtı. Ambargoya rağmen ülke içerisinde distribütör 
ağını başarılı bir şekilde kurmayı başardı ve gelecek 
nesiller için yeşil enerjinin önemini vurgulayan bir 
çok solar aydınlatma sistemlerinin ülkede kullanıl-
masını yaygınlaştırdı. Elektrik ve su panosu ürünleri-
nin çok büyük ilgi gördüğü İran, büyük bir potansiyeli 
barındırıyor. 

Güney Amerika’ya Uzandı

Güney Amerika’nın önde gelen ülkelerinden Peru’dan 
yoğun bir ilgiyle karşılaşan Cengiz Teknik Kompozit, 
tüm Güney Amerika’ya yayılma planları yapıyor. Cen-
giz Teknik Kompozit De Peru isimli şubelerini ülkenin 
başkenti olan Lima’da açan firma, bayilik ağlarını kıta 
üzerinde bulunan birçok ülkede başarılı ve hızlı bir 
şekilde kurdu.

Türkiye’nin önde gelen kompozit üreticilerinden Cengiz Teknik Kompozit, Peru’dan 
Türkmenistan’a pek çok ülkeye yaptığı ihracatlar kadar geliştirdiği yeni ürünlerle de 
dünyanın dikkatini çekiyor.

Cengiz Kompozit’ten dünya çıkarması
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Arabistan’ın Kompozit Baharı 

Suudi Arabistan’dan gelen yoğun taleplere yetişmeye 
çalışan Cengiz Teknik Kompozit, bu pazara ihraca-
tını her geçen gün artırıyor. Gelen bayilik taleplerini 
değerlendiren firma, ülke içerisinde şube açmak için 
de kolları sıvadı. 

Zorluklarına Rağmen Cezayir

Cengiz Teknik Kompozit, 2015 yılında odaklandığı 
Cezayir’de zorlu gümrük koşullarına rağmen büyüme 
planları yapıyor. Her Türk firma gibi Cezayir pazarına 
hızlı bir şekilde girmesi engellenen firma, ihracat 
rakamlarını yavaş da olsa istikrarlı olarak artırıyor.

Yeni Hedef Dubai

Arap yarımadasına Suudi Arabistan ile hızlı giriş 
yapan Cengiz Teknik Kompozit, Dubai’de katıldığı fuar 
sonrasında, hız kesmeden pazarın lider oyuncula-
rından biri olmayı hedeflediği görünmekte. 2017 yılı 
içerisinde Dubai’de “Made in Turkey” yazılı kompozit 
ürünleri göreceğiz.

Kompozite Yenilik Getirdi

Cengiz Teknik Kompozit, 2016 yılının ilk yarısında bir-
çok yeni ürün geliştirdi ve Türk Patent Enstitüsü’nden 
4 tane patent, 3 tane faydalı model olmak üzere 7 
tane kompozit sektöründe dünyada ilk olacak ürün-
lerin patentini aldı. En çok dikkat çeken ürünlerden 
bazıları şöyle: Kompozitten valon kolları, kompozitten 
led armatür (sıcağı dışarı atarak led hücrelerin yan-
masını önlüyor), radar gibi hassas cihazların kulla-
nıldığı yerlerde özelikle hava ve savunma alanında 
kullanılması için kompozit petek çit ve kompozitten 
9mm balistik kurşungeçirmez paneller.

Ar-Ge ve Ür-Ge’ye büyük önem veren Cengiz Teknik 
Kompozit, yanmaz ve patlamalara dayanıklı CTP dış 
cephe kaplamaları ile uçak ve araba parçalarıyla da 
dikkat çekiyor. Ayrıca hükümet kanallarınca yapılan 
açıklamalarda, Cengiz Teknik Kompozit ismi Nükleer 
ile Havacılık Sanayisi Ür-Ge programlarında geçmekte.

Yatırımlara Devam

Cengiz Teknik Kompozit’in son yatırımları arasında 
3500x2500 mm kolon aralıkları ölçüsüne sahip 1600 
tonluk yeni pres makinesi önemli bir yer tutuyor. Bu 
yatırım ile firma hedeflediği otomotiv sektörüne giriş 
için gerekli alt yapıyı kurmuş oldu. Böylesi büyük bir 
makine ve güç ile Cengiz Teknik Kompozit, kuruldu-
ğu ilk andan itibaren uzun vadeli hedefleri arasında 
saydığı savunma ve otomotiv sanayisinde ihtiyaç 
duyulan parçaları üretebilir hale geldi. 

Üretim hatlarında kızgın yağ sistemine geçen firma, 
çağın talep ettiği modern ve teknolojik üretim alanına 
sahip bulunmaya devam ediyor. Bu iki önemli yatı-
rımın yanında üretimini, çağın gerektirdiği modern 
teknolojiye uygun yeni makineler ve ekipmanlar ile 
donattı. 

Artan taleplere cevap verebilmek adına yeni 2000 
metrekarelik kapalı alanı üretim tesislerine kattı. 
Kapasite artışının yanı sıra kritik öneme sahip olan 
‘zamanında teslim’ anlayışını güçlendirdi. 

Cengiz Teknik Kompozit, 2016 yılının ilk yarısında 
8 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdi. Önüne dünya 
çapında hedefler koyan firma, büyümesine paralel 
olarak yeni yatırımlar yapmayı sürdürmekte kararlı.
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Çok ağır prosesleri olan tesislere ve kalite sürekliliği 
hiç bitmeyen otomotiv endüstrilerine yapmış olduğu-
muz ürünlerin, yıllar boyunca sorunsuz olarak kullanı-
lıyor olması, hem müşterilerimizin hem de bizlerin gü-
ven ve memnuniyetini ortaya koymaktadır. Bu güven 
ve memnuniyetin her geçen zaman diliminde artması 
sahip olduğumuz değerlerden asla taviz vermeden 
hep daha iyiyi yapmakla sürdürülmektedir. Buradaki 
en temel nokta ne ürettiğimizi son raddesine kadar 
bilmek ve müşterilerimizin kullanım ve proseslerini 
tanımaktan geçtiğini ifade etmek gerekir. Ürettiğimiz 
levhaların kontrollerinde; reçine/reçine tipi, elyaf/elyaf 
tipi ve oranları birinci sırada önem taşımaktadır.

Fibrosan firmasının kalite kontrol işlemleri tedarikçi-
lerimizin laboratuvarlarında başlayıp, müşterilerimizin 
ürünlerimizden oluşturdukları ekipmanlarının satış 
aşamasına kadar devam etmektedir. Bu süreçleri bir 
zincir bandı şeklinde değerlendirip her aşamasını en 

güçlü şekilde tutmaktayız. Biliriz ki bir zincir en zayıf 
halkası kadar güçlüdür. Bu sebepten süreçlerimizin 
her aşamasını kontrol atında tutmak ve en küçük bir 
zafiyete sebep olabilecek bütün riskler için gerekli 
olan tüm aksiyonları alırız. Hammadde tedariğimizde 
tedarikçi firma tarafından ilgili bütün testler yapılması-
na rağmen, ürünün prosesimize girmesi için Fibrosan 
Laboratuvarından da prosesimiz için uygun sonuç-
ların test edilmesi şarttır. Test sonuçlarımız öylesine 
daraltılmıştır ki partiler arasındaki farklılık yok denecek 
kadar azdır. Bu da stabil olan prosesimizde ürünleri-
miz üretilir iken müthiş bir konfor sağlamaktadır.

Proses kalite kontrol işlemlerimiz ise; ürün standart-
ları dosyamıza ve müşterilerimizin istemiş olduğu 
spektlere uygun ürünün gerçekleştirilmesine dayalıdır. 
Fibrosan firmasının üretim prosesi diğer kompozit 
üretim yöntemlerine göre biraz farklıdır. Prosesimiz 
kapalı ve sürekli olduğu için proses kontrollerimiz 
ürüne start öncesinde kimyasal ölçüm parametreleri 
ile başlar. Üretimin devam ettiği sırada ise fiziksel 
ve mekanik kontrol işlemleri uygulanabilmektedir. 
Üretim esnasında, birinci aşamada renk uygunluğu ile 
başlar ve en/boy/kalınlık/ağırlık/arka yüzey işlemleri 
ile fiziksel olarak yüzey kontrol işlemleri devam eder. 
Sevk öncesine kadar olan bu aşamada ürünün istenen 
bütün spektleri tamamlanmış olur. 

Final kalite kontrol işlemlerimiz ise biraz daha giriş 
kalite kontrol işlemlerine benzer. Bu aşamada ürünün 
bütün parametrelerinin uygunluğu kontrol edilir ve 
sevk işlemi yapılır. Fakat sevk işlemi ile final kontrol 
işlemlerimiz bitmez. Müşterinin ürünü kullanması ve 
sevk haline gelinceye kadar geçen süreçler ile final 
kontrol işlemlerimiz sonuçlanır.

Mustafa ÇEVİK
Kalite Güvence Müdürü / Fibrosan A.Ş.

Kalite Sistemine Bir Yaklaşım 
Fibrosan Uygulamaları
Fibrosan firması tüm departmanlarında olduğu gibi kalite bölümünde de eğitim ile işe 
başlamayı prensip edinmiş ve etik değerleri kendisine birinci kural olarak benimsemiştir. 
Sürekli eğitim ve innovasyon ile sektörün zirvesinde olma amacındadır. Firma içerisinde 
tamamen bağımsız olarak çalışan bir kalite ekibinden bahsetmek sanırım günümüz 
Türkiye’sinde çok da olağan bir durum değildir. Bu sayede en üst düzeyde müşteri 
memnuniyeti ve buna bağlı olarak geleceğe güvenle bakan bir firmada çalışmak yalnız 
ürün açısından değil çalışan açısından da tatmin kaynağıdır. 

Approach To Quality System, Fibrosan Applications

Quality assurance system in Fibrosan is based on international standards and the intelligance gathering on the end 
users applications and requirements in the long run.Quality assurance process of Fibrosan starts at the labs of our 
suplliers to ensure the final customers requirements.A chain is only as strong as the weakest link.Minimising the toler-
ances of our raw materials helps us to ensure a stable production and becoming a reliable supplier to our partners.
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İzmir Kemalpaşa ilçesinde 80000 m2 lik üretim 
kampüsü içinde faaliyet gösteren Fibrosan yeni High 
Gloss (HG) üretim fabrikasını devreye aldı. Daha önce 
İzmir Pınarbaşı lokasyonunda devam eden HG hat 
kapasitesi artırılarak, Fibrosan kampüsü içerisinde 
yeni bir tesis olarak devreye alındı. Bu yatırım ile 
Fibrosan Hg  ürün gamı üretimini %100 artırmakla 
birlikte, farklı lokasyonlardaki üretimlerini bir araya 
toplayarak da maliyet, sistem kontrolü ve verimlilik 
açısından önemli gelişmeleri de sağlamayı hedef-
lemektedir. HG ürünler yüksek yüzey parlaklığı ile 
metal yüzeyler gibi kozmetik görünüm sağlamakta 
ve otomotiv sanayinde artacağı beklenen bir talebe 
cevap vermektedir. Tesisin üretiminin %80’i ihracat 
pazarlarına ürün sağlayacak olup, ülkemize önemli 

oranda döviz girdisi, bölge toplumuna da yeni iş 
imkanları sağlayacaktır. Hg ürün grubu yüksek yüzey 
parlaklığı, hafiflik, korozyon dayanımı, üstün Uv daya-
nımı, yıllara meydan okuyan renk dayanımı, farklı yol 
ve hava şartlarının getirdiği yüksek mekanik dayanım 
ihtiyaçlarını karşılaması ile ön plana çıkmakta olup, 
Fibrosan’ın dünyada ilk 3 hedefini gerçekleştirmesin-
de önemli adımlarından biridir.

Ayrıca yeni Hg tesisi, bu konudaki hammadde 
kullanımını artıracak, Türkiye kompozit hammadde 
üretimini artırarak ülkemiz kompozit sanayine yeni 
katkılar yapacak olan yatırım zinciri planının bir basa-
mağını oluşturmaktadır.

Daha fazla bilgi için: www.fibrosan.com.tr

Fibrosan new High Gloss Plant comes into stream

Operating in a 80000 sqm campus in İzmir Kemapaşa, Fibrosan’s new High Gloss GRP Sheet plant starts production. 
Operating in İzmir,Pınarbaşı plant before, the new High Gloss production plant increased the capacity 100% in the 
Hg product range and has been moved to the main campus as a seperate production plant.This operation not only 
increases the capacity more than double in the Hg line of products but also aims to unite the different locations of 
production to increase quality system management efficiency, production efficiency and eventually cost control. 80% 
of the production in the new plant will be for international markets and will be creating new jobs fort he community.

HG product line offers a very high pleasing glossy surface comparable to metal look and will be serving the increas-
ing demand of the automotive market.Hg product line not only  offers very high surface gloss levels ,but also  is 
lightweight,has  outstanding durability against corrosion, very high Uv resistance, years of colour stability. Morever, 
HG product line is resistant to different and severe  road and weather conditions just like the general DECOPAN line 
from Fibrosan.This investment is one of the many steps Fibrosan is taking to be one of the top 3 around the World in 
Grp Sheet production.

Additionally, the new HG plant is one of the steps which will incrase the consumption of composite raw materials in 
Türkiye, thus continously contributing to the local composite related raw materials production.

Fibrosan’dan Yeni Yatırım
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10 temmuz 2016’da Gürcistan Başbakanı Giorgi 
Kvirikashvili’nin katılımı ile hizmete giren konser 
salonunun en büyük özelliği ise inşaasında Fibrosan‘ın 
ürettiği ve proje ortağı olarak satışını gerçekleştirdiği 
DECOPLAN FACADE cephe panellerinin kullanılması...

Aynı zamanda küçük bir stadyum olan Arena’nın en 
büyük özelliği, Decoplan Facade 168 adet lamelin, ha-
reketli olarak monte edilmesi. Kapandığında kapalı bir 
konser salonu oluşması, izleyicileri güneş ve rüzgar-
dan korurken aydınlık ve hoş bir ortam oluşturması. 
Lameller açıldığında ise manzarayı ve açıkhava konser 
ve organizasyonlarına imkan vererek izleyicilere man-
zarayı da sunması.

93 milyon dolarlık bir yatırım ile hayata geçirilen 
proje Batum’un kuzeyinde yarım saat mesafede, 
Shekvetili’de bulunuyor.

Bölgenin en büyük arenası olma özelliğini de taşıyan 
projede ülkemiz ve şirketimiz adına yer almaktan 
büyük gurur duyuyoruz.

DECOPLAN FACADE kompozit levhalar bina 
cephelerinde, hafiflik, korozyona tam dayanım, güneş 
ışığı altında yıllarca renk dayanımı ve estetik görünümü 
ile binalara değer katan, mimarlara esneklik ve ışık 
ile imkanlar sunan ve özel projelerin geliştirilmesinde 
yardımcı olan çözümler sunuyor.

Daha fazla bilgi için http://www.fibrosan.com.tr/urun-
decoplan.html

Black sea arena officially open

A brand new concert venue located on Georgia’s Black 
sea coastline, boasting a retractable ceiling and modern 
infrastructure, is now officially open.

Black Sea Arena was opened on July 16 2016 with  an 
official ceremony attended by Georgia’s Prime Minister 
Giorgi Kvirikashvili.

About 200 million GEL ($93 million/€83 million *) was 
invested in the Black Sea Arena – a mini stadium locat-
ed in Shekvetili on western Georgia's Black Sea coast, 
about half an hour north of Batumi. Designed by Ger-
man architects Drei Architekten, the Black Sea Arena 
can accommodate about 10,000 spectators on circular 
grandstands and will host concerts, sporting events and 
other public events.

Construction of the arena was funded by the Cartu Char-
ity Foundation and the facility was fitted with state-of-
the-art technology including a retractable ceiling cover 

that can open or close within several minutes.

Specifically, 168 rotating, translucent DECOPLAN 
FACADE lamellas provided by FİBROSAN will protect 
guests from the sun, wind and rain, but when open, will 
allow the full view of the nearby landscape and towering 
mountains in the Greater Caucasus.When closed the 
spectators will be protected from the weather and the 
sun  but when the lamellas are rotating the concert hall 
will quickly be transformed to an open venue.

FİBROSAN is proud to be a partner of this landmark 
Project. DECOPLAN FACADE GRP panels are designed 
to be used as building facade solutions and creates 
great value due to lightness,corossion resistance, Uv re-
sistance of their colorus over years and gives architects 
opportunity to create landmark projects with flexibility 
and light transmission options.

For more information http://www.fibrosan.com.tr/
urun-decoplan.html

Karadeniz Arena Açıldı
Gürcistan’ın en büyük konser salonu Black Sea Arena açıldı.10.000 kişilik bu özel konser 
salonu hem kapalı hem de açıkhava konserleri için hizmet verecek şekilde tasarlandı.
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Ülkemizde raylı sistem yatırımlarında Fiberglass Par-
ça İmalatı (El Yatırma, RTM, Soğuk Pres, İnfüzyon), 
pDCPD, Soft Touch/PVC kaplı Poliüretan Torpido, 
SMC&BMC Parça İmalatı, ABS+PVC Folyo Şekillendir-
me ve Kaplama İşleri, Softtouch Folyo Şekillendirme 
ve Kaplama İşleri, Saç Parça İmalatı (Kendi üreti-
minde kullanılan parçalar), Fiberglass Kalıp İmalatı, 
Alüminyum Kalıp İmalatı, CNC Model İşleme ürünleri 
çözümlerinin en önemli proje ortağı olarak sektörde 
çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çözümler ve farklı 
konularda elde ettiği uluslararası geçerliliğe sahip 
olan belgeler sayesinde geldiğimiz konum itibarıyla 
ülkemize daha çok proje kazandırma hedefine emin 
adımlarla ilerlemektedir. Bu kapsamda yurt içi ve 
yurt dışı olmak üzere önem arz eden birçok projeyi 
başarı ile gerçekleştirmiştir. 

Sazcılar Otomotiv, Uluslararası Demiryolu Endüstrisi 
Standartı “IRIS” belgesini 2009 yılında (Adapazarı) 
almaya hak kazanan ilk Türk firması olmuştur. 
Sektöründe lider firmalarla uzun yıllardır çalışarak, 
kendi sektöründe kaliteli ve güvenilir bir firma oldu-
ğunu kanıtlamaya devam eden Sazcılar Otomotiv, 
bünyesinde tamamladığı çalışmalarıyla Uluslararası 

Demiryolları Standardı “IRIS” belgesini 4 fabrikasın-
dan birisi olan Hasanağa fabrikasına da almaya hak 
kazanmıştır. Böylelikle kompozit sektöründe 2. kez 
“IRIS” belgesini almaya hak kazanan ilk firma olma 
unvanına sahip olmuştur. Daha da önemlisi Raylı 
sistemlere yaptığı Ar-Ge, tasarım çalışmaları ve proje 
geliştirme yatırımlarının yansıra almış olduğu bu bel-
ge proseslerinin bir kez daha uluslararası demiryol-
ları standardında olduğunu kanıtlamış ve konumunu 
daha da kuvvetlendirmiştir. 

Sazcılar bünyesinde bulunan “DIN 6701-2 Uluslara-
rası Yapıştırma Sertifikası” da Türkiye’de ilk ve tek 
olma özelliğini beraberinde getirdiği gibi yine 2 farklı 
fabrikasında (Adapazarı ve Hasanağa) geçerliliğini 
sürdürmektedir. 

Ayrıca Almanya’nın başkenti Berlin’de 20-23 Eylül 
2016 tarihleri arasında 13. defa düzenlenecek olan 
Demiryolu teknolojileri, sistem ve araçları konusunda 
dünyanın en önemli fuar organizasyonu konumun-
daki “InnoTrans 2016” fuarına her iki yılda bir olduğu 
gibi bu yıl da firma olarak geniş kapsamlı bir katılım 
göstermektedir.

Sazcılar Otomotiv Uluslararası Demiryolu Endüstrisi Standartı “IRIS” 
Belgesini ve Uluslararası Yapıştırma Sertifikasını 2. Fabrikasına da Almaya 
Hak Kazanarak Sektörde İlk Olma Geleneğini Sürdürüyor...
Sazcılar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş., 1987 senesinde Bursa’da kurulmuştur. Toplam 4 ana 
üretim tesisinde ve 25.000 m2 kapalı alanda üretim yapmaktadır. Ana üretim tesislerinin 
3’ü Bursa’da, 1’i ise Sakarya/Adapazarı bölgesine kuruludur. Mevcut tesisler içinde 
üretim, tasarım ve analiz, Ar-Ge, prototip geliştirme ve ürün kalite test laboratuvarlarında 
toplamda 700 çalışanı mevcuttur. 
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Aynı isimli Alman üreticinin patentli ticari markası 
olan SRCF-Structural Reinforcing Foam Cores-3D-
CORE  yapısal takviye malzemesinin üstün teknik 
özellikleri  ve kullanıcılarına sağladığı sayısız yararlar 
bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

3D CORE  Herford/Almanya’da bulunan ESC Exten-
ded Structured Composites GmbH firması (firma 
ismi 2013’ten bu yana 3D CORE olarak değişmiştir) 
tarafından geliştirilmiş olan yapısal köpük, nüve 
takviye ürününün patentli ticari markasıdır. 3D CORE 
ince bağlantılarla birbirine bağlanmış hegzagonal 
petek köpüklerden oluşur. İnce bağlantılarla birbirine 
bağlanmış petekler sayesinde oluşan esneklik ile 3D 
CORE levha kalıp yüzeyine daha rahat şekilde serile-
bilir ve kalıp yüzeyinde bütünlük sağlar.

Petekler arasındaki kanal sistemi sayesinde, sistem 
içinde hava akışı ve reçinenin yayılması mükemmel-
dir. 3D CORE kapalı hücre yapısına sahip bir yapısal 
takviye köpük malzemesidir, bu nedenle malzeme 
gereğinden fazla miktarda reçineyi absorbe etmez. 

Reçinenin petekler arasındaki kanal sistemi içinde 
ve yüzeydeki katmanda kürleşmesi sonucu oluşan 
köprü bağlantılar, hegzagonal çift T-Bağlantılar gibi 
davranırlar. Bu yapı tüm katmanları bir arada tutar ve 
dayanımın tüm yapıya  optimal şekilde dağılmasına 
olanak sağlar. Dolayısıyla ürünün kopma, basınç ve 
eğilme dayanımı arttırılır, buruşma ve delaminasyon 
gibi beklenmedik durumlar da ortaya çıkmaz..

Yukarıdaki paragrafta inovatif teknik yapısı kısaca 
özetlenen bu yapısal takviye köpüğün temel avantaj-
ları; hafif ve kararlı yapı, kolay kalıplanabilirlilik, ideal 

reçine akışı, geliştirilmiş teknik özellikler, ekonomik-
sürdürülebilir seri ve prototip üretimine uygunluk 
olarak sıralanabilir.

SRFC-3D-CORE'un sahip olduğu, geliştirilmiş üstün 
teknik özelliklerini daha iyi anlamak  için, karbon 
elyafı ve epoksi reçinesi ile üretilmiş monolitik bir 
parça ile, 3D CORE+Karbon elyafı ve epoksi reçinesi 
ile üretilmiş bir sandwich parçanın mekanik değerle-
rini, ağırlığını ve maliyetini   aşağıdaki grafikte olduğu 
gibi, karşılaştırmalı değerlendirmek faydalı olacaktır.

Grafiklerde de açıkça görüldüğü gibi, SRCF-3D-
CORE'un sahip olduğu üstün özellikler sayesinde 
karbon elyafı ile üretilen parçaların teknik perfor-
mans optimizasyonlarını yapmak ve onları daha hafif, 
daha ekonomik hale getirmek mümkündür. Daha 
yüksek teknik performans için karbon elyafının mik-
tarını artırmak yerine, 3D CORE & C+ kombinasyonu 
ile karbon elyaf  miktarını azaltarak, araya ince bir 3D 
CORE ilavesi ile bunu sağlamak mümkündür.

Yüksek Performans Hibrit Kompozit Parçalar için 
Köpük Esaslı Yapısal Takviye Malzemesi

SRCF-3D-CORE
Günümüz kompozit sanayi, son ürün üretiminde takviye malzemeleri olarak; cam, karbon, 
aramid, bazalt vb. liflerden yapılan çeşitli takviye kumaşlarının yanı sıra; PVC, SAN ve PET 
hammaddelerinden üretilen köpük esaslı yapısal takviye malzemelerini de yoğun olarak 
kullanmaktadır. Bu köpük esaslı yapısal takviye malzemeleri otomotiv, denizcilik, enerji, 
havacılık gibi sektörlerin ihtiyaç duyduğu yüksek mekanik değerlere sahip, hafif/düşük 
yoğunluklu parçaların üretimini olanaklı kılmaktadırlar.
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Birbirine ince bağlantılarla bağlanmış bal peteği 
şeklindeki hekzagonal yapının, SRCF-3D-CORE'a 
sağladığı üstün performansı, aynı ölçülerde ve aynı 
malzemeden yapılan 3D CORE sandwich ve klasik 
sandwich parçaların; çekme, kopma, bükülme ve 
basınç mukavemeti testlerinin sonuçlarında da 
görüyoruz. XPS 30/0 ve 3D CORE XPS 30/0.7; PUR 
80/0 ve 3D CORE PUR 80/0.6; SAN 94/0 ve 3D CORE 
SAN 71./0.5 ile PET 115/0 ve 3D CORE PET 115/0.2  
malzemelerin Hannover Üniversitesi Mekanik Test 
Enstitüsü'nce yapılan testlerinde, 3D CORE olarak 
hazırlanan numunelerin, aynı malzemelerin klasik 
düz işlenmiş örneklerinden;

Kopma mukavemetinde + % 250,

Çekme mukavemetinde +% 700,

Basınç mukavemetinde +% 1000'e kadar

daha iyi teknik performans sergilediği belgelendiril-
miştir.

Bu iyileştirilmiş teknik sonuçlar sayesinde;

• daha az fiber,

• veya daha az pahalı fiber,

• veya daha az pahalı yapısal köpük takviye,

• veya daha ince yapısal köpük takviye,

• veya daha düşük yoğunluk  sağlamak mümkün 
olabilmektedir.

Diğer taraftan; SRCF-3D-CORE her türlü el aleti ile 
kolay işlenebilen, kolay kalıplanabilen ve çok kolay 
ıslatılabilen, alternatif klasik malzemelere göre, ge-
rek işçilik, gerek uygulamada gerekli sarf malzeme-
lerinde % 50'ye kadar tasarruf sağlanabilen yapısal 

bir takviye malzemesi olarak da öne çıkmaktadır. 3D 
CORE ayrıca tüm reçine sistemleri ile de uyumludur 

Sahip olduğu üstün özellikleri sayesinde, el yatırması 
yönteminin yanı sıra, RTM, VIP, LFI, AUTOCLAVE ve 
PREPREG vb. yöntemlerle uygulanabilmektedir. 3D 
CORE ayrıca her türlü yapıştırma, insert ile vidalama, 
delik açma, perçinleme ve eklemeler yapmaya uygun 
bir malzemedir. Başlıca uygulama alanları; otomotiv, 
denizcilik, enerji, havacılık, spor ekipmanları, inşaat, 
kalıp ve prototip uygulamalarıdır.

3D CORE standart olarak; değişik köpük malzemeler 
ve değişik yoğunluklarda, 3 mm ile, 17 mm arasında-
ki kalınlıklarda ve 370x955 mm ölçülerinde üretil-
mektedir. Yüksek performans ürünler için 100 kg/
m3  yoğunluğunda PET 100 3D CORE ürünler en sık 
tercih edilen ürünler olup 5 mm, 10 mm ve 15 mm 
kalınlıklardaki ürünler 3D CORE’un Türkiye Distribü-
törü Maskim Kompozit’in stoklarında bulunmaktadır.
Farklı ölçü ve yoğunluklar için oluşabilecek talepler 
için distribütör ile temasa geçilmesi gerekmektedir

Maskim Kompozit Ürünler San. Tic Ltd. Şti.
Aydın GÜL / Kimyager

AR-GE ve Pazar Geliştirme Sorumlusu

SRCF-Structural Reinforcing Foam Cores for High 

Performance Hybrid Composite Parts

SRCF-3D-CORE

3D|CORE™ is the patented product and the retail brand 
for structure reinforcing foam cores (SRF), developed 
and manufactured by ESC Extended Structured Com-
posites GmbH & Co.KG from Herford/Germany.

3D|CORE™ is a structure reinforcing foam core, which 
consists of hexagonal honeycombs, connected together 
by fine ribs. Through the honeycomb structure, the plate 
receives a great flexibility, which allows an excellent 
drapability of the foam core, and thus follows a contour.

The duct system acts as a perfect flow and venting aid 
during the filling of the material with resin. 3D|CORE™ is 
a SRF with closed pores. Thus, the material does not ab-
sorb fully with superfluous resin. Due to the simplicity of 
processing 3D|CORE™ improves production processes. 
So it not only saves time but also material. 

After curing of the resin the so formed bridges behave 
like hexagonal double T-beams. These connect the 
layers together so that forces introduced into the entire 

structure were optimally distributed. Thus, the techno-
logical properties in the area of shear, compressive and 
flexural strength are improved. In addition, buckling and 
delamination as well as sudden failure of the honey-
comb is excluded. 3D|CORE™ is compatible with all 
resin systems and selectable in the appropriate foam 
system. It is the ideal lightweight foam core for your 
applications.

Improvement of Technical Properties 

Relationship of regular sandwich boards (Glass – Foam 
– Glass) with a 3D|CORE™-Sandwich 

(thickness 10 mm; Epoxid-Harzsystem).

Shear Strength +%250

Flexural Strength +%700

Compression Strength +%1000

Maskim Kompozit is the distributor of 3D CORE in Tur-
key. You can find the PET 100 3D CORE (density:100 kg/
m³) 5mm,10mm and 15mm on stock. Please get a con-
tact with Maskim Kompozit for your special demands.
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ALP KOMPOZİT, kurulduğu günden itibaren 

özellikle Atık Su Arıtma Tesislerine yönelik CTP 

Korkuluk, CTP Izgara ve CTP Kapama ve Borulama 

uygulamaları üzerine taahhüt hizmeti vermektedir. 

Türkiye genelinde birçok atık su arıtma tesisinde 

korozyonun sorun olduğu noktalarda CTP çözümler 

üretmiştir.

Bununla beraber son yıllarda OSB ve belediyelerin 

bünyesinde yer alan evsel ve endüstriyel atık su 

arıtma tesislerinde oluşan kötü kokunun giderimi 

konusunda kimyasal ve mekanik dayanımı yüksek 

CTP malzeme kullanarak öncü ve örnek projeler 

geliştirmektedir. Bu kapsamda Gaziantep OSB, 

Uşak Deri (Karma) OSB’de yine CTP malzemeden 

Kimyasal Yıkamalı Koku Giderim Üniteleri projeleri 

ALP KOMPOZİT tarafından tamamlanmıştır. 

Gaziantep OSB projesinde yaklaşık 7000 metrekare 

açık havuz CTP panel ve kapaklar ile kapatılmıştır. 

Kapatılan hacimlerden CTP hatlar ile emilen kokulu 

hava kurulan üç ayrı koku giderim ünitesi ile 

arıtılmıştır.

Uşak Deri OSB projesinde ülkemizde daha 

öncesinde benzerine rastlamadığımız bir tasarım 

ile 23 metre çapında CTP den imal edilmiş kubbeler 

ile çamur havuzları kapatılmıştır. Kubbe altında 

herhangi bir desteğe ihtiyaç duymayan tasarım 

sayesinde döner köprü çalışmasına problemsiz 

devam edebilmektedir. 

Sonraki projesinde çıtayı bir üst seviyeye çıkartmayı 

hedefleyen ALP KOMPOZİT, döner köprülü çamur 

yoğunlaştırma havuzları için Türkiye’de ilk defa 

kullanılan CTP kapatma sistemini geliştirmiştir. 

ALP KOMPOZİT’ in yüklenicisi olduğu projede CTP 

malzemelerin tamamı PUL-TECH FRP tarafından 

temin edilmiştir. ADANA HACI SABANCI ORGANİZE 

SANAYİ BÖLGESİ’nde (AOSB) uygulanan sistemde 

kapaklar köprü ile birlikte hareket ederek kirletici 

gazın atmosfere dağılmasını engellemektedir. CTP 

hava emiş kanalları ile vakumlanan kirli hava üç 

kademeli koku giderim ünitesinde %99,96 ya varan 

verimlerde arıtılmaktadır. Sistemin avantajı emiş 

yapılan hacimleri küçülterek kurulum ve işletme 

maliyetlerini düşürmesidir. Havuzların montaj 

süreleri üç gün gibi çok kısa sürelerde bitirilebilmesi 

işletme için önemli avantaj olmaktadır.

Türkiye de ilk defa kullanılan bu sistemin sektörün 

önemli bir ihtiyacına çözüm olması beklenmektedir.

Alp Kompozitten, Adana Hacı Sabancı Organize 
Sanayi Bölgesi (AOSB) İçin Örnek Proje
OSB ve Belediyelerin Atıksu Arıtma Tesislerin de kötü kokuların giderimi için CTP 
malzemeden Koku Giderme Ünitelerinin yapımı üzerine uzmanlaşan ALP KOMPOZİT, 
ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’nde örnek olacak bir projeyi başarı 
ile tamamladı.
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Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Atık Su Arıtma Tesisinde endüstriyel atıklar sonucu oluşan 
kötü kokunun giderilmesi için yapılan çalışma kapsamında;

• Türkiye de ilk defa; Döner Köprülü Havuz için Hareketli CTP Kapatma Uygulaması (6 Adet Döner 
Köprülü Çamur Susuzlaştırma Havuzu Kapatma Uygulaması)

• CTP Kirli Hava Emiş Kanalları

• CTP Kimyasal Yıkamalı Koku giderme Ünitesi Kurulumu yapılmıştır.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılan proje, Çevre Sektörü için örnek ve ilham verici 
niteliktedir.
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Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi A.A.T.’de Döner Köprülü Havuz için Hareketli CTP Kapatma 
Uygulaması yapılmıştır.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi A.A.T.’de oluşan kokular CTP Koku Giderme Ünitesi’nde 
(Scrubber) yıkanarak bertaraf edilmektedir.
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ALP KOMPOZİT  Yapı İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. 

specialized on Waste Water Treatment Facilities using 

FRP materials for eliminating (purification) off odor in 

Waste Water Treatment Facility of municipalities and  

organized industrial zones has successfully completed 

a project which is exemplary in ADANA HACI SABANCI 

ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE.  

ALP KOMPOZİT be in service for waste water treatment 

oriented FRP grating and cover, FRP handrail and 

piping. Corrosion is the problem in many waste water 

treatment around Turkey. ALP KOMPOZİT  find a 

solution with FRP Materials.

In addition, develops leader and sample projects 

using FRP materials which have high chemical and 

mechanical strength for removing of bad odor as a 

result of domestic and industrial waste. Within this 

scope, Chemical Scrubber Odor Control Systems 

in Gaziantep and Usak Leather (Mixed) Organized 

Industrial Zones has been completed by ALP KOMPOZİT. 

In Gaziantep Organized Industrial Zone Project, 

approximately 7000 square meter pool covered with 

FRP panels and covers. Odor absorbed from the 

mentioned pool By FRP lines and purify with scrubber.

In Usak Leather Organized Industrial Zone Project, with 

domes in 23 diameter manufactured by FRP has been 

covered sludge tanks with an unprecedented design in 

Turkey. Whereby design which is not need any support 

under dome, self-supporting rotary work is continuing 

without any problem.

ALP KOMPOZİT which aims to get to the next level bar in 

next projects, has developed Self Supporting FRP Cover 

Applications For Rotary Bridge Sludge Thickening Tank 

which used first time in Turkey. ALP KOMPOZİT who is 

the contractor within the scope of the Project supplied 

all of FRP materials from PUL-TECH FRP Kompozit Yapı 

Teknolojileri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Covers applied system in ADANA HACI SABANCI 

ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE move together 

with bridge and block polluting gas diffuse to the 

atmosphere. Polluted air vacuumed with FRP air 

suction channels is refined in three stage odor control 

unit in efficiency of up to 99,96 %. The advantage of 

the system is to reduce the costs of installation and 

operating by shrinking volumes that made suction. It 

is a big advantage that the installation of basins can be 

completed in a very short period of time such as three 

days.

It is expected that this system used for the first time in 

Turkey to be a solution for an important requirement of 

the sector.

For eliminating (purification) off odor that results of 

industrial waste in Waste Water Treatment Facility of 

ADANA HACI SABANCI ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE 

preventing damage to the environment is initialized 

to odor removal Unit Project, has been completed 

successfully. In this context;

• For the first time in Turkey, Self Supporting FRP 

Cover Applications For Rotating Bridge Tanks (Self 

Supporting FRP Cover Applications For 6 Pieces 

Rotary Bridge Sludge Thickening Tanks)

• FRP Fouled Air Suction Ducts Applications

• FRP Chemical Scrubber Odor Control System

ADANA HACI SABANCI ORGANISED INDUSTRIAL 

ZONE’S Project is inspirational for environment sector.

Self Supporting FRP Cover Applications For Rotating 

Bridge Tanks is made  in ADANA HACI SABANCI 

ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE A.A.T.

The bad odor in ADANA HACI SABANCI ORGANIZED 

INDUSTRIAL ZONE A.A.T. is disposed being washed in 

FRP Scrubber Odor Control System.

An Exemplary Project From Alp Kompozit For Adana Haci Sabanci Organized Industrial Zone
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BİRÇOK MALZEME TAKVİYE ÖZELLİĞİNE 
SAHİPTİR

Birçok malzeme polimerlerin takviyesinde kullanıl-
maktadır. Bazı takviye malzemeleri ağaçtaki selüloz 
gibi, kendiliğinden doğada var olan, ham, işlenme-
miş ürünlerdir. Bununla birlikte, birçok ticari amaçlı 
takviye malzemesi endüstriyel olarak üretilmektedir. 
Bu takviye malzemeleri içinde, tüketim ve satış mik-
tarları açısından, en geniş ölçüde kullanılan takviye 
malzemesi cam elyafıdır. Diğer kompozit takviye 
malzemeleri ise, karbon elyafı, aramid, polietilen, 
polyester ve naylondur. Karbon elyafı, grafit elyafı 
olarak tanımlanmaktadır.

Yüksek mukavemet ve ısı dayanımı için daha geliş-
miş (özel amaçlar için geliştirilmiş) (metal ve metal 
oksitler gibi) takviye malzemeleri kullanılmaktadır.

Malzeme ne olursa olsun, takviye malzemeleri, son 
ürün gereksinimleri ve proses özellikleri açısından 
çok sayıda alternatifle hizmet sunmaktadır. Başlıca 
takviye türleri fitil, öğütülmüş lifler, kırpılmış lifler, 
kontinü keçe, kırpılmış demetten keçe veya ısı ile 
şekil verilebilen keçeleri kapsamaktadır.

Çok Yönlü Takviye Malzemeleri, kontinü elyafın 
dokunarak, örülerek veya dikilerek kumaş veya levha 
şekline getirilmiş diğer türlerinden oluşmaktadır.

Tek Yönlü Takviyeler; şeritleri, demetleri, tek yönlü 
kumaşları, tek veya çok uçlu fitilleri kapsamaktadır.

TAKVİYE MALZEMELERİNİN GELİŞMESİ

Kompozitlerin gelişmeye başladığı ilk dönemlerde, 
sadece geleneksel tekstil ve kumaşlardan oluşan 
takviye malzemeleri bulunmaktaydı. Cam elyafı tak-
viye malzemesi olarak kullanılmaya başlandığında, 
polimer ile takviye malzemesi arasında kimyasal bir 
bağ oluşturma gereği duyulmuş ve bu amaçla, elyaf 
üretim prosesi sırasında elyaf yüzeyine “bağlayıcı” 
uygulanmaya başlanmıştır. Daha sonra, özellikle 
ıslak ortamlarda, polimerlerin elyafa yapışmasını 
kolaylaştırmak üzere, bağlayıcı içinde bir girdi olarak, 
yüzey kaplama malzemelerine (coupling agent) yer 
verilir. Bu amaçla krom kompleksleri, orgono slikon 
gibi kimyasal bağlayıcılar kullanılmış olup, yakın 
geçmişte orgono titanyum bileşimlerinin kullanımı da 
ticari hale getirilmiştir.

Gerek termoset gerekse termoplastik reçinelerin 
takviye edildiği elyaf ürünlerine, elyaf üretimi esna-
sında veya sonraki aşamalarda yüzey kaplayıcıları 
uygulanır.

Elyaf üretimi aşamasında, proses sırasında oluşa-
bilecek aşınma nedeniyle, elyafın zarar görmesini 

önlemek amacıyla, kaydırıcılar ve film oluşturucular 
da (polimer emülsiyonlar) elyaf yüzeyine uygulan-
maktadır.

CAM ELYAFI -KOMPOZİT ENDÜSTRİSİNİN ÖNCÜ 
TAKVİYE MALZEMESİ

Alümina-kireç-borosilikat gibi, ana malzemelerden 
üretilen “E”camından cam elyafı yüksek elektriksel 
yalıtım özellikleri, neme karşı direnç ve yüksek me-
kanik özellikleri sayesinde, polimer matriks kom-
pozitleri içinde en çok kullanılan takviye malzemesi 
durumundadır.

Diğer bir ticari cam kompozisyonu olan “S” camı; 
hem daha yüksek mukavemet, ısı dayanımı ve eğil-
me modülü, hem de geliştirilmiş kimyasal dayanım 
özellikleri ile daha spesifik cam elyafı takviye malze-
mesi olma özelliğine sahiptir.

Kompozitlerin takviyesi için kullanılan cam elyafı 
genellikle 9 ile 23 mikron arasındadır. Lifler; elekt-
rikle ısıtılan platin rodyum alışımlı, üzerinde yüzlerce 
küçük delik bulunan kovanlardan (buşing), yüksek 
hızlarla (20-25 m/s.) çekilmektedir. Kovanlar, cam 
liflerinin serbest bir akış ile aktığı, sayısı 4000’ni aşa-
bilen delik sayısına sahiptirler. Serbest bir halde akan 
cam filamentlerinin bir araya getirilmesiyle demet 
elde edilir. Buşingler’den akan filamentlerin ısı değeri 
su ve hava ile soğutularak düşürülmektedir. Daha 
sonra, cam filamentlerinin korunması ve kompozit 
laminat özelliklerinin arttırılması amacıyla kimyasal 
bir bağlayıcı ile kaplanmaktadır. Bağlayıcı; cam elyafı-
nın kalıplama özelliklerini ve elyaf - matriks bileşimi-
ni de belirlemektedir.

CAM ELYAFI TAKVİYE MALZEMELERİNİN 
TERMİNOLOJİSİ

Cam elyafı üreticileri ürün tanımlarında evrensel 
bir terminoloji kullanmaktadırlar. Yield veya yarda 
demek; tek veya çok uçlu fitillerde, birim ağırlık 
başına düşen uzunluğu yarda birimi ile ifade etmek-
tedir. Teks ve iplik ölçü birimi olan “denye” ise; bir 
ürünün, bir birim uzunluktaki ağırlığını ifade etmek 
için kullanılmaktadır. “Kızdırma kaybı” ise cam elya-
fının üzerindeki organik bağlayıcıların kaldırılması 
amacıyla ısıtılması sonucunda cam elyafının üzerinde 
kalan bağlayıcı miktarının yüzde olarak ağırlığındaki 
azalmayı ifade etmektedir.

ÇOK UÇLU VE TEK UÇLU FİTİLLER

Fitiller; esasen termoset bileşimlerde kullanılmakla 
birlikte, termoplastiklerde de kullanılmaktadır. Çok 
uçlu fitiller ya da bileşik fitil olarakta ifade edilmek-
te olup daha az sayıda delik içeren kovanlardan 

Takviye Malzemeleri
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üretilen cam elyafı demetlerinin birbirine paralel 
olarak bükülmeden sarılması ile üretilmektedir. SMC, 
ön kalıplama (preform) ve püskürtme kalıplama 
yöntemlerinde, çok uçlu fitiller kullanılmaktadır. Çok 
uçlu fitiller, bazı hallerde elyaf sarma ve profil çekme 
(pultruzyon) uygulamalarında da kullanılabilmektedir. 
Tek uçlu fitiller çok sayıdaki cam liflerinin doğrudan 
sarılmasıyla elde edilmektedir.

Tek uçlu fitiller; elyaf sarma, pultruzyon gibi uygula-
malarda tek yönlü takviye malzemesi olarak kullanıl-
maktadır.

KEÇE VE KUMAŞLAR

Keçeler; genellikle birim alan ağırlığı ile ifade edil-
mektedir. Örneğin; 300-450 gr./m2 kırpılmış demet-
ten keçenin birim alan ağırlığı 300-450 gr. olacaktır.

Diğer farklılıklar; keçeyi bir arada tutan bağlayıcının 
miktarı ve türüne göre ifade edilmektedir. El yatır-
ması gibi bazı kalıplama metodlarında, bağlayıcının 
çözülmesi gereklidir. Diğer proseslerde; özellikle pres 
kalıplamada, bağlayıcı, hidrolik kuvvetlere ve kalıpla-
ma sırasında, matriks reçinenin çözme etkisine karşı 
direnç göstermelidir. Bu yüzden keçeler, çözülebilen 
ve çözülemeyen olarak bilinen iki kategori içerisinde 
üretilmektedir. Çok sayıda bükümlü ve bükümsüz ip-
likler kullanılarak üretilen dokunmuş cam kumaşlar 
da mevcuttur. Bu kumaşların farklı dokuma çeşitleri 
olup, kalınlıkları 0,026 mm. ile 10,16 mm. arasında 
değişmektedir. Kumaşlar yönlendirilmiş mukavemet 
ve yüksek elyaf oranı özellikleri sunmaktadır. Bu 
özellikler, yüksek teknoloji ile kompozit uygulamala-
rında aranan özelliklerdir.

“Kumaş” ifadesi; bütün düz tabakaları, rulolanabilen 
ürünleri, tam olarak kumaş olsun veya olmasın, 
kapsamaktadır.

Kumaş’ın herhangi bir elyaf türü ile üretilmesi 
mümkündür. En yaygın olanları cam elyafı, karbon ve 
aramid’dir.

Reçinelerin takviye edilerek, kompozit ürün haline 
getirilmesinde dört yaygın kumaş türü mevcuttur. 
Bu kumaş ürünlerinin genel özellikleri, düz tabaka 
ürünler halinde 25 ile 275 metre uzunluğunda ve 7 
cm. ile 3 m. genişliğinde üretilebilmesidir. Tabaka 
şeklindeki ürünler elle işlenebilmeye, kesilebilmeye 
ve kalıba taşınabilmeye uygun olmalı, aynı zamanda 
kalıp şekline ve dönüşlerine uyacak biçimde, yete-
rincede esnek olmalıdır. Uygun şekilde tasarlanmış 
olan kumaş ürünlerde kumaşın reçine tarafından 
ıslatılması ve reçinenin lifler arasına nüfuz etmesi, 
kısa sürede gerçekleşir. Ayrıca, reçine uygulandığında 
kumaş kalıp içinde sürüklenmez, yerinde sabit olarak 
kalır. Kumaşlar hem elyaf oranı olarak, hem de takvi-
yenin yerleşimi bakımından gerekli ürün özelliklerini 
karşılamaktadır.

Bu beklentileri öğütülmüş lifler veya kırpılmış elyaf 
ile karşılamak mümkün değildir. Ancak, nispeten pa-
halı bir ekipman kullanılarak kontinü demetlerin kalı-
ba yerleştirilmesi ile benzer mukavemet değerlerine 
ulaşılabilir. Birçok kumaşta, elyafın devamlılık özelliği 
sayesinde mukavemet/ağırlık oranı, kesilmiş ve 
kırpılmış elyaf türlerine oranla daha yüksektir. Dikişli 
keçe adı altında bilinen kumaş türlerinde, kumaşın 
yapısı içerisinde, elyafın farklı yönlerde yerleştirile-
bilme özelliği bulunmaktadır. Bu özellik, “kesme” ve 
“burkulma” yüklerine karşı dayanım açısından büyük 
bir avantaj sağlamaktadır. 

1. Dokunmuş Kumaşlar: Bu çeşit takviye ürün-
leri yaklaşık elli yıldan beri kompozit endüstri-
sinde kullanılmaktadır. Dokunmuş kumaşlar sıkı 
örülmüş cam elyafından bir plaka oluşturur. Cam 
fitillerinin bükümsüz olarak dokunmasıyla veya 
bobin üzerine sarılmadan önce tekstil bağlayıcılı 
devamlı cam elyafının bükümlü hale getirilmesi 
ile elde edilen tekstil ipliklerinin dokunması ile 
elde edilen ürünlerdir. Cam lifleri kalıp üzerine 
yerleştirildikten sonra veya önce de reçine emdi-
rilebilir. Dokunmuş kumaşlar dokuma tipine göre 
farklı isimlerde tanımlanabilir. Genellikle bir ku-
maşın, mekanik özellikleri, dokuma tarzından bü-

Çok Uçlu Fitiller Tek uçlu Fitiller
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yük ölçüde etkilenmektedir. Örneğin düz dokuma 
kumaşlar çok sayıda atkı ve çözgüye sahip olup, 
daha düşük mekanik özelliklere (kalıba yatkınlık, 
kalıplama metoduna uygun ürün) sahiptir.

2. Dikilmiş Kumaşlar: Takviye ürünleri ala-
nına yeni katılan bir üründür. Bu tür kumaşlar 
“dokunmamış” (nonwoven) olarak adlandırılır. 
Takviye için kırpılan elyaflar, takviye performan-
sına katkıda bulunmayan çok ince polyester iplik 
ile dikilerek birleştirilir veya elyaf tabakalarının 
ikinci bir matriks tarafından nispeten kıvrımsız 
bir pozisyonda bir arada tutulmasıyla elde edilen 
ürünler olarak da ifade edilebilir. Bu tür kumaşlar, 
eşit ağırlıktaki dokunmuş kumaşlarla karşılaştı-
rıldığında daha yüksek performans ve mekanik 
değerlere sahiptir.

3. Towsheets: ince bir tabaka üzerine bir cam 
demetinin yayılması, sonra mekanik olarak veya 
yapıştırılarak birleştirilmesi ile “towsheet” elde edi-
lir. Elyaf takviye çeşitleri arasında kabaca birbirine 
paralel bir şekilde sıraya dizilmeleri (aynı hizada ol-
maları) ve kıvrımsız olmaları nedeniyle en yüksek 
mekanik değerlere sahip ürünlerdir. Towsheets en 
pahalı elyaf türüdür. Plaka halindeki bu ürünler ya-
pısal uygulamaların çoğunluğu için gerek duyulan 
çift katlı olma özelliğine sahiptirler. Towsheets’lerin 
birleştirilmesi, yani tabakalar halinde ve istenilen 
açılarda olması, homojen elyaf takviyesi özelliğinin 
elde edilmesini sağlar.

4. Keçeler, Cam Tülleri: Kumaş ailesinin en 
düşük mekanik değerlere sahip takviye ürünle-
ridir. Genel olarak, bu tür takviyelerin yoğunluğu, 
diğerlerinden çok daha düşüktür. Hareket eden 
bir konveyör band üzerine, kırpılmış (kesikli) veya 
kontinü elyaf demetlerinin rastgele bir şekilde 
yerleştirildiği, bir üretim yöntemi olması nedeniy-
le düşük yoğunluğa sahip ürünlerdir. Lifler daha 
sonra, rulolanabilen bir ürün haline getirebilmek 
amacıyla, yapıştırılarak birleştirilmekte veya me-
kanik bir uygulamayla dikilmektedir.

Takviyenin rastgele bir şekilde yığılmış olması, sıkı 
sarılmış bir ambalaj yapılmasına olanak vermez, 
lifler arasında hava kalır. Uygun yapıda bir kompozit 
oluşturulmasını sağlamak amacıyla, lifler arasındaki 
havanın reçine ile yer değiştirmesi sağlanır. Kompo-
zitlerin en zayıf bileşeni reçine olduğundan, kompozit 
ürünlerde birim hacim başına daha fazla reçine 
düşmekte, bu da daha düşük mekanik özellikler elde 
edilmesine neden olmaktadır. Keçe grubu içerisin-
deki elyaf ürünlerinin rastgele ve genellikle kontinü 
olmayan yapısı da mekanik değerlerin düşük olma-
sına neden olmaktadır. Ayrıca uygun reçine seçimi de 
kompozit ürünün kalitesini etkileyen, takviye malze-
mesinin tamamlayıcısı konumundaki bir girdidir.

KIRPILMIŞ DEMETLER

Kırpılmış Demetler: BMC hazır kalıplama bileşimi ve 
termoplastik bileşimlerinde kullanılan, belirli uzun-
luklarda kırpılan ve ambalajlanan liflerdir.

Kırpılmış Demetler

Öğütülmüş Lifler: Cam filamentlerinin, öğütülmesi 
ile elde edilmektedir. Öğütülmüş lifler hazır bileşim-
lerde (macunda) ve boyalarda darbe direncini arttır-
mak, boyutsal stabiliteyi geliştirmek ve kalıplanan 
ürünlerdeki, yüzey düzensizliğini en düşük düzeye 
indirgemek amacıyla kullanılabilir.

Öğütülmüş Lifler

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ LİFLER VE DİĞER 
ELYAF ÇEŞİTLERİ

Tartışmasız olarak kompozit üretiminde en çok kulla-
nılan takviye türü cam elyafı olsa da birçok uygulama 
için, 70-80.000 MPa değerinden daha yüksek bir elas-
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tikiyet modülüne gerek duyulabilir. Bu yüksek modül 
değerlerini karşılayabilmek üzere daha yeni yüksek 
teknoloji ürünleri geliştirilmiştir.

ARAMİD ELYAFI

Geçen yirmi yıl boyunca, yüksek teknoloji ürünle-
ri olarak bilinen aramid elyafı önemli bir mesafe 
katetmiş olup uzay, denizcilik, spor ürünleri, eğlence, 
otomotiv ve silah endüstrisi gibi klasik kompozit 
pazarlarına hitap etmiştir. Yüksek düzeyde yönlen-
dirilmiş olan bu polimer, düşük yoğunluk ile yüksek 
modül ve yüksek düzeyde yapışma özelliği ile yüksek 
mukavemet/ağırlık oranını üründe bir araya getir-
mektedir. Mukavemet ve modül değerleri yanısıra, 
liflerin kolaylıkla ıslatılabilmesi ve üründe darbe 
dayanımı özellikleri dolayısıyla yaygın olarak kulla-
nılan reçinelerin çoğunluğu ile kullanılabilmektedir. 
Aramid elyafının negatif ısıl genleşme katsayısından 
dolayı, ısıl yayılmanın önem taşıdığı ortamlarda fayda 
sağlamaktadır. Aramid elyafı, fiyat/performans de-
ğerlerini sağlamak üzere tasarlanmış cam ve karbon 
elyafının kombinasyonu şeklinde olan hibrid ürünler 
halinde de  mevcuttur. Yalnızca yapısından kaynak-
lanan sınırlamalar kompozit tasarımında dikkate 
alınmalıdır. Aramid ürünleri iplik, fitil, kırpılmış elyaf 
şeklinde mevcuttur.

Aramid elyafı iplik olarak farklı desenlerde dokunmuş 
kumaş şeklinde, fitil olarak da elyaf sarma veya şerit 
şeklinde kullanılmaktadır. Kırpılmış lifler ise hazır 
kalıplama bileşimlerinin içine karıştırılmaktadır.

BOR ELYAFI

Bor elyafı, ticari amaçlı olarak mevcut yüksek tekno-
loji ürünleri arasında piyasaya çıkan ilk üründür. Bor 
elyafı; bor’un kimyasal buharının çok ince bir tung-
sten teli üzerinde yoğunlaştırılması ile üretilmektedir. 
Çok sağlam ve dayanıklı bir takviye malzemesi olup, 
yüksek yoğunluğu ve yüksek maliyeti kullanımını 
sınırlandırmaktadır. Piyasada yalnızca şerit halinde 
bulunmaktadır.

KARBON/GRAFİT LİFLERİ

Yüksek teknoloji ürünü olarak kompozit pazarının 
geniş bir kısmı, karbon veya grafit elyaf ürünlerinden 
yararlanmaktadır. Karbon elyafı üretiminde birçok 
yöntem vardır. İlk ticari amaçlı karbon elyafı piroliz 
(yanma) ve ısıl işleme tabi tutulan sentetik liflerin 
karbon ve grafit elyafına dönüştürülmesi suretiyle 
üretilmiştir. Sentetik esaslı elyafların çoğunluğu, girdi 
malzeme olarak polikronitril (PAN) kullanılarak elde 
edilmektedir. Bu liflerin modülleri ve dayanımları, 
proses sırasındaki gerilim ve sıcaklık koşullarının 
değiştirilmesi ile kontrol altında tutulmaktadır.

Diğer karbon /grafit elyafı üretim prosesi, öncelikli 
olarak zift kullanımını esas almaktadır. Bu zift, sıvı 
kristal “mesophase” zift haline dönüştürülmekte ve 
sıvı haldeki kristal zift, piroliz işlemine tabi tutulmakta 

yüksek modüllü takviye özelliği ve yüksek mukave-
met değerlerine sahip ürün elde edilmesi amacıyla 
ısı uygulanmakta ve elyafa dönüştürülmektedir. Zift 
esaslı ürünler çok yüksek modüllere sahiptir ve  kop-
mada uzaması  düşüktür.

Karbon elyafının diğer takviye liflerine göre daha 
farklı avantajları vardır. Nispeten düşük elyaf yoğun-
luğu, yüksek mukavemet ve yüksek modül özellik-
lerini bir araya getirirerek üstün bir  kombinasyon 
özelliği sunmaktadır. Aynı zamanda yüksek ısılarda 
özelliğini koruma ve yorulma dayanımı özellikleri-
ne sahiptir. Bununla birlikte karbon elyafının kendi 
yapısal özelliklerinden kaynaklanan bazı olumsuz 
yanları da mevcuttur. Liflerin sınırlı uzama özellikleri 
bazı darbe sorunlarına neden olmaktadır. Bu açığı ka-
patmak amacıyla daha yüksek uzama olanaklı elyaf  
ürünleri geliştirilmektedir. Karbon elyafının elektrik 
iletkenliği de bazı kullanım alanlarında engel olabil-
mektedir. Karbon elyafı demet, şerit ve kumaş halin-
de üretilmektedir. Daha çok termoplastik ve termoset 
hazır kalıplama bileşimlerinde katkı malzemesi 
olarak kullanılmak üzere, kırpılmış veya öğütülmüş 
bir şekilde satılmaktadır. Grafit halinde, çok yüksek 
ısıl iletkenliğe sahiptir. Bakıra göre dörtte bir ağırlıkta 
olan Grafit/Karbon elyafının termal iletkenliği bakırın 
üç, dört katıdır. Bu özellik yeni uygulama alanlarını  
da beraberinde getirmektedir.

DİĞER ORGANİK LİFLER

Termoplastik polyester ve naylon lifler, kompozit 
pazarında yeni kullanım alanları bulmaktadırlar. 
Takviyelerin her iki çeşidi de, hem darbe dayanımı 
hem de kimyasal  ortamlarla karşılaşıldığında yüksek 
performans özelliklerini  ürüne katmaktadırlar.

Ancak diğer elyaf çeşitleriyle karşılaştırıldığında, hem 
daha düşük sertlik hem de daha düşük ısı kullanımı 
gibi kısıtlamalar bulunmaktadır. Jel spinning prose-
siyle üretilen  yüksek moleküler ağırlıklı polietilen 
lifler,  düşük yoğunlukta yüksek modül özelliğine 
sahiptirler. Yine düşük ısı kullanımlı olmaları, yaygın 
kullanımlarını engellemektedir.

Organik lifler yüzey keçeleri veya tülleri üretiminde 
de kullanılmaktadırlar. Bu özel ürünler kimyasal 
dayanım ve dış yüzey görünümünün önem kazandığı 
uygulamalarda kullanılmaktadır. Cam tülünün kılcal 
yapısı nedeniyle oluşan reçine zengin yüzey, yük-
sek kimyasal dayanım  ve daha iyi bir dış görünüm 
sağlamaktadır.

EKZOTİK TAKVİYELER

Geliştirilmekte olan diğer inorganik liflerin polimer 
kompozit uygulamalarında yer bulması mümkün gö-
zükmemekle birlikte, seramik veya metal alaşımlar-
da kullanılabilir. Ekzotik takviyeler alüminyum oksit, 
silikon karbür, alumina, silikon nitrit ve kuartzları 
kapsamaktadır.
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TAKVİYE TÜRLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI

Yaygın kullanımı olan kompozit takviye türleri ara-
sındaki bazı temel farklılıkları belirtmek amacıyla 
aşağıdaki tablo düzenlenmiştir.


elyaf yo¤unlu¤u, yüksek mukavemet ve yük-
sek modül özelliklerini bir araya getirirerek
üstün bir  kombinasyon özelli¤i sunmaktad›r.
Ayn› zamanda yüksek ›s›larda özelli¤ini koru-
ma ve yorulma dayan›m› özelliklerine sahip-
tir. Bununla birlikte karbon elyaf›n›n kendi
yap›sal özelliklerinden kaynaklanan baz›
olumsuz yanlar› da mevcuttur. Liflerin s›n›rl›
uzama özellikleri baz› darbe sorunlar›na ne-
den olmaktad›r. Bu aç›¤› kapatmak amac›yla
daha yüksek uzama olanakl› elyaf  ürünleri
gelitirilmektedir. Karbon elyaf›n›n elektrik
iletkenli¤i de baz› kullan›m alanlar›nda engel
olabilmektedir. Karbon elyaf› demet, 
kuma halinde üretilmektedir. Daha çok ter-
moplastik ve termoset haz›r kal›plama bile-
imlerinde katk› malzemesi olarak kullan›l-
mak üzere, k›rp›lm›
veya ö¤ütülmü bir e-
kilde sat›lmaktad›r.
Grafit halinde, çok
yüksek ›s›l iletkenli¤e
sahiptir. Bak›ra göre
dörtte bir a¤›rl›kta olan
Grafit/Karbon elyaf›n›n
termal iletkenli¤i bak›-
r›n üç, dört kat›d›r. Bu
özellik yeni uygulama
alanlar›n›  da berabe-
rinde getirmektedir.



Termoplastik polyester ve naylon lifler, kom-
pozit pazar›nda yeni kullan›m alanlar› bulmak-
tad›rlar. Takviyelerin her iki çeidi de, hem
darbe dayan›m› hem de kimyasal  ortamlarla

 ›ld›¤›nda yüksek performans özellikle-
rini  ürüne katmaktad›rlar. 
Ancak di¤er elyaf çe  t›r›ld›¤›n-
da, hem daha düük sertlik hem de daha dü-
ük ›s› kullan›m› gibi k›s›tlamalar bulunmakta-
d›r. Jel spinning prosesiyle üretilen  yüksek
moleküler a¤›rl›kl› polietilen lifler,  düük yo-
¤unlukta yüksek modül özelli¤ine sahiptirler.

ük ›s› kullan›ml› olmalar›, yayg›n kul-
lan›mlar›n› engellemektedir.
Organik lifler yüzey keçeleri veya tülleri üre-
timinde de kullan›lmaktad›rlar. Bu özel ürün-
ler kimyasal dayan›m ve d› yüzey görünümü-
nün önem kazand›¤› uygulamalarda kullan›l-
maktad›r. Cam tülünün k›lcal yap›s› nedeniy-
le oluan reçine zengin yüzey, yüksek kimya-

sal dayan›m  ve daha iyi bir d› görünüm sa¤-
lamaktad›r. 

tirilmekte olan di¤er inorganik liflerin
polimer kompozit uygulamalar›nda yer bul-
mas› mümkün gözükmemekle birlikte, sera-
mik veya metal ala›mlarda kullan›labilir. Ek-
zotik takviyeler alüminyum oksit, silikon kar-
bür, alumina, silikon nitrit ve kuartzlar› kapsa-
maktad›r.

 

Yayg›n kullan›m› olan kompozit takviye türle-
ri aras›ndaki baz› temel farkl›l›klar› belirtmek
amac›yla aa¤›daki tablo düzenlenmi

Sandviç konstrüksiyonlu ürünler, geçen k›rk-
be y›l içinde kompozit pazar›n›n temel bile-
eni haline gelmitir. A¤›rl›kça hafif ve kal›n
ara malzemelerin ince cidarlara yap›t›r›lmas›
sonucunda güçlü, hafif ve oldukça dayan›kl›
malzemelerin elde edilmesi, büyük bir pratik-
lik sa¤lam›t›r. Sandviç konstrüksiyon kullan›-
larak, yüzde 3 oran›nda bir a¤›rl›k art›
e¤ilme dayan›m›n›n 3,5 kat, rijitli¤in 7 kat ar-
t›r›labilmesi sa¤lanabilmektedir. 
Sandviç yap›l› ürünlerde, ara malzeme, yük-
sek mukavemetli iki cidar aras›na yap›t›r›l-
maktad›r. 
Sandviç konstrüksiyon yap›s›n› I kirii yap›s›-
na benzetebiliriz. I kirii yap›s›ndaki sandviç

Cam 3000 - 5000 72 - 82 2.48-2.60 Yüksek mukavemet, ‹yi kal›plama
özellikleri, Düük maliyet

Karbon/ Grafit 2500 - 3000 200 - 700 1.75-1.96 Yüksek modül, Elektriksel 
iletkenlik,Yüksek maliyet

Aramid 2750 - 3000 82 - 124 1.44 ‹yi spesifik özellikler, Orta maliyet

Boron 3500 400 2.55 Yüksek modül, Yüksek maliyet

Polyester 1000 9 1.38 ‹yi darbe dayan›m› 
ve kimyasal özellikler

Naylon 950 5 1.16 ‹yi darbe dayan›m› 
ve Alkali dayan›m›

Polietilen 1200 - 1500 40 - 60 0.97 Düük yo¤unluk, ‹yi darbe 
dayan›m›, Düük derece

Takviye
Türleri

Gerilme 
Dayan›m›

(MPa)

Gerilme 
Modülü
(GPa)

Özgül 
A¤›rl›k Özellikler

Tablo 2.2: Takviye türlerinin kar t›rmas›
KOMPOZİTLERDE  ARA (CORE) MALZEME 
KULLANIMI

Sandviç konstrüksiyonlu ürünler, geçen kırkbeş 
yıl içinde kompozit pazarının temel bileşeni haline 
gelmiştir. Ağırlıkça hafif ve kalın ara malzemelerin 
ince cidarlara yapıştırılması sonucunda güçlü, hafif 
ve oldukça dayanıklı malzemelerin elde edilmesi, 
büyük bir pratiklik sağlamıştır. Sandviç konstrüksiyon 
kullanılarak, yüzde 3 oranında bir ağırlık artışı ile eğil-
me dayanımının 3,5 kat, rijitliğin 7 kat artırılabilmesi 
sağlanabilmektedir.

Sandviç yapılı ürünlerde, ara malzeme, yüksek mu-
kavemetli iki cidar arasına yapıştırılmaktadır.

Sandviç konstrüksiyon yapısını I kirişi yapısına 
benzetebiliriz. I kirişi yapısındaki sandviç ürünlerde, 
cidarlardan birine yük uygulandığında, yük I kirişini 
oluşturan ara malzeme içinden kesme gerilmesi ara-
cılığıyla geçerek, üst ve alt cidarlar arasında bağlantı 
oluşturmaktadır. I kirişinin görevi eğilme dayanımı 
sayesinde ağırlıktan kaynaklanan yükü hafifletmektir. 
Cidarlarda artan yük kapasitesine bağlı olarak, ara 
malzemenin flanşlarla olan bağlantısının daha dar 
olması gerekmektedir. Ancak genel görünümde ara 
malzeme, cidarlarla aynı genişlik ve yükseklik bo-
yutlarındadır. Bu durumda önce kesme gerilmesi ile 
karşılaşan ara malzeme daha az yük taşıyabilecektir.

Kesme yükünün ara malzeme ve yapıştırıcının daya-
nım değerini aşmadığından emin olmak, tasarımda 
dikkate alınması gereken bir husustur.

Cidarlar herhangi bir malzeme olabilir. Kompozit pa-
zarında en yaygın olanları cam, karbon, alüminyum, 

kontraplak veya yüksek basınçlı laminatlardır. Ara 
malzeme dört temel kategoriye ayrılmıştır.

1. Köpükler 

2. Sentaktik Köpükler 

3. Bal Peteği 

4. Tahta / 
Balsa 

Ağacı

Çeşit, ağırlık, yapı gibi faktörleri gözönüne aldığımızda 
bu dört ana kategoriyi çok daha geniş bir liste haline 
getirmemiz mümkündür. Bu ürünlerin genel nitelikle-
rini kısaca tanıtırsak;

1. Köpükler: Köpük haline getirilmiş ısı izolasyon 
malzemeleri;  açık hücreli, kapalı hücreli, rijit yapı-
da veya lineer molekül yapısında olabilirler. Üretan, 
fenolik, polieter, polistiren, PVC, polyester, köpük 
yapımında yaygın olarak kullanılan malzemeleridir. 
Kompozitlerde en çok kullanılan köpük cinsle-
ri, üretan ve PVC köpüklerdir. Üretan köpükler 
yalıtım, flotasyon, sörf tahtaları ve rüzgar sörfünde 
kullanılmaktadır. PVC daha büyük yapısal uygula-
malarda yaygın olarak kullanılmaktadır. PVC’ler rijit 
ve lineer olmak üzere iki temel şekilde mevcuttur. 
Rijit tür PVC köpükler iç bünyede bir cross link 
(şebeke yapısı) oluşturmakta ve termoset reçi-
nelere benzemektedir. Lineer tür PVC köpükler 
zincirler arasında cross link oluşturmazlar. Bu 
durumuyla daha çok termoplastiklere benzerler. 
Lineer köpükler daha esnektir. Isı ile nispeten basit 
kürleşme ve kıvrılmalar halinde şekil verilebilmek-
tedir. Bu özellik ısı distorsiyonuna maruz kalan, 
lineer köpüklerden elde edilen, çift komponentli ısı 
izolasyon malzemelerini meydana getirmektedir.

Rijit Köpükler aşındırma veya yüzey işleme araçları 
kullanılarak şekillendirilmektedir.

Fenolik Köpükler yüksek derecede alev dayanımı-
nın gerektiği ortamlarda kullanılmaktadır. Fenolik 
reçineler gibi bu köpükler de aleve dayanıklıdır. 
Yüksek CROSS LINK şebeke yapısı nedeniyle 
PVC’ler gibi kırılgan değildirler. Kompozit endüstri-
sinde kullanılan köpüklerin çoğunluğu kapalı hücre 
yapısındadırlar. Köpükleri oluşturan hücrelerin 
biribiriyle bağlantısı yoktur. Bu durum köpüğün 
nem penetrasyonunu etkilemekte ve laminasyon 
sırasında köpük tarafından emilecek reçine mikta-
rını sınırlamaktadır.

Köpükler cidarla ara malzeme arasında, kompozit 
üreticisine iyi bir bağın oluşturulabilmesi için yeter-
li, geniş ve düzgün bir yüzey sunmaktadır.

Genellikle köpüklerin metre küp yoğunluğu 1-8 
kg. arasındadır. Daha hafif köpükler flotasyon ve 
yalıtım için uygundur. Daha ağır köpükler ise, ağır 
hizmet alanlarında kullanılmaktadır. Bu tür köpük-
ler genellikle denizcilik, taşımacılık, tank yapımı ve 
işaretleme uygulamalarında kullanılmaktadır.  

2. Sentaktik Köpükler: Bu köpükler delikli parti-
küller ve reçinelerin karışımıyla elde edilmektedir. 
Partiküller mikro veya makro cam kürecikleri, 
seramik, plastik veya bazı delikli volkanik camlar 
halinde olabilir.

İçi Boş Dolgular, malzemenin tamamının yoğunlu-
ğunu azaltır. Bu nedenle, ürünün ağırlığını düşür-

Snowboardların 
çoğunda

köpük malzemeler
kullanılmaktadır.
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düğü için tercih edilmektedir. Sentaktik köpükler 
çift komponentli ısı izolasyon malzemelerine göre 
daha yüksek bir basınç direncine ve genel olarak 
daha üstün mekanik özelliklere sahiptir.

Sentaktik köpükler çift komponentli ısı izolasyon 
malzemelerine göre oldukça ağırdır. Birim alan 
ağırlıkları, 13,5–27 kg. arasında değişmektedir. Çift 
komponentli ısı izolasyon malzemelerinde olduğu 
gibi sentatikler geniş ve nispeten düz yüzey alanları 
nedeniyle kolayca diğer malzemelere yapıştırılabil-
mektedir.

Sentaktikler genellikle hafifliğin arandığı ürünler 
için kullanılmakla birlikte, reçine özelliklerinin 
maksimum düzeyde korunmasını sağladığı için 
tercih edilmektedir. Esas kullanım alanı yüksek 
kesme yükü ile karşılaşılan uygulamalardır.

3. Bal Peteği Görünümlü Ara Malzemeler: Kraft 
kağıdı, alüminyum, çelik, aramid, karbon, üretan, 
polyester, polietilen, polipropilen ve seramik gibi 
malzemelerden elde edilmektedir. Bal peteği ismi 
hücre yapısının altıgen şeklinde olmasından kay-
naklanmaktadır.

Bu malzemeler tasarımcıya en hafif, yapısal olarak 
kusursuz bir sandviç konstrüksiyon  panelin üretil-
mesi olanağını verir. Buna ek olarak girdi malze-
meleri, çok düşük toleranslarla üretildiğinden bal 
peteği, şu an pazardaki mevcut ara malzemeler 
arasında ağırlık farklılığı en az olan üründür. 
Yoğunluğu ise 16 - 240 kg./m3 arasındadır.  Bal 
peteği kullanılarak üretilen sandviç paneller sert-
lik/ağırlık oranının önem kazandığı kritik uygula-
malarda kullanılmaktadır. Örneğin uçaklar, yüksek 
performanslı yarış tekneleri, inşaat alt yapı ürünleri 
ve uzay sanayi ürünleri vb. Ayrıca spor ayakka-
bıları ve inşaat sektöründe perde duvar panelleri 
uygulamalarında da bal peteği kullanılmaktadır. 
Bal peteği ile üretilen sandviç panellerin yapımı 
sırasında, cidarlarla temas eden  yüzeyin küçük 
olması, yapıştırmada zorluk yaratabilir. Bu nedenle, 
yapıştırıcının doğru seçimi önem kazanmaktadır. 
Sandviç yapıdaki ürünlerde, bal peteği görünümlü 
ara malzeme kullanıldığında, vakum veya otoklav 
kalıplama yöntemleri daha fazla tercih edilmektedir.

4. Ağaç Malzeme: Bu gruptaki ara malzeme 
ürünleri içerisinde en yaygın kullanımı olan ürün 
balsa ağacıdır. Balsa ağacınının yoğunluğu 80-176 
kg/m3 arasında değişmekte olup, 96-144 kg ara-
sındaki yoğunluk daha çok kullanılır. Bazı eğlence 
(gezinti) teknesi uygulamalarında, kontraplak veya 
sunta gibi diğer ağaç malzemeler de kullanılmak-
tadır. Bu ürünlerin tercih nedeni, hem ucuz olması 
hem de küçük parçaların kullanılabilir olmasıdır. Bu 
tür malzemelerde yaşanan sorun, ağaç içine suyun 
sızmasından kaynaklanmaktadır. Sızan su, ara 
malzemenin çürümesine ve cidarlardan ayrılarak, 
boşluk oluşmasına neden olmaktadır. Balsa Ağacı 
ise, liflerin, cidarlara dikey doğrultuda yönlenmiş 
olması nedeniyle diğer ağaç malzemelerde yaşa-
nan sorunları yaratmayan özellikte bir malzeme 
olup, suyun cidardan sızmasından itibaren giriş 
bölgesinde oluşan nemi burada tutsak ederek, 
yayılmasını engellemektedir.

Balsa ağacının kullanım alanları oldukça fazla sayıda-
dır. Düşük “maliyet/ürün özellikleri” nedeniyle en yay-
gın olarak kullanılan ara malzemedir. Kesme yükü ve 
basınç yükü dayanımı yüksektir. Ancak su dayanımı 
diğer köpük malzemelere oranla daha düşüktür.

SANDVİÇ YAPININ FAYDALARI

Cidar ve ara malzeme gibi iki komponentin farklı yük 
kaldırma özelliği, dikkatli bir sandviç konstrüksiyon 
işçiliği ile her birinin tek başına sağlayacağı per-
formansdan çok daha yüksek bir performans elde 
edilmesine hizmet edebilir. Tıpkı, 2+2=5 ifadesinde 
olduğu gibi. Yani ara malzeme ve cidarların birleştiril-
mesi sonucunda oluşan sandviç yapıdaki panel ürün, 
düşük maliyet, hafif malzeme, artan ürün performan-
sı, geniş uygulama alanı ve bunun gibi daha birçok 
avantajı da gerek üreticiye gerekse nihai kullanıcıya 
sunmak suretiyle tek başlarına sahip oldukları etkinin 
üzerinde bir etki yaratmaktadırlar. Sandviç konstrük-
siyonlu yapılarda cidarlardan birinin karşılaşacağı yük, 
aradaki malzeme aracılığı ile diğer cidara aktarılmakta, 
yükün cidarlar ve ara malzeme tarafından paylaşılması 
sonucunda ürünün mukavemeti artmaktadır.

Ara malzeme kesme ve nokta yük basıncını taşırken, 
cidarlar eğilme yüklerine karşı direnç göstermekte, 
karşılaşacağı çekme ve basınç yüklerini içinde bulun-
durmaktadır.

ÖZET

Bugünün daha karmaşık beklentileri, yorulma per-
formans değerleri ile ifade edilmektedir. Bu konuya 
ilişkin çalışmalar üniversiteler bünyesinde gerçek-
leştirilmektedir. Taşımacılık ve inşaat sektörünün 
büyüyen görünümü sistem yaklaşım mühendislerini 
bu işin içine daha fazla çekmektedir. Sandviç yapıdaki 
ürünler, sistem yaklaşım mühendislerine tasarım 
etkinliği ve verimliliğinin karşılanması konusunda 
beklenenden daha fazlasını sunmaktadır.
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Tesiste, yeni istihdamlar yapılarak 2017 sonuna 
kadar tam kapasite hizmet verilmesi planlanıyor. Yeni 
tesiste, cam ve karbon elyaf çok yönlü kumaş ek üre-
tim hatları ve özellikle rüzgar enerji sektörünün gün 
geçtikçe artan talebini karşılamak üzere PVC, PET, 
balsa gibi nüve malzemelerin işlenmesine yönelik 
üretim hatları olacak.

Ayrıca, ek olarak yapılan yeni depolama alanı ile 
büyüyen müşteri yelpazesi için lojistik hizmetleri de 
iyileştirilecek.

METYX Composites Satış ve Pazarlama Yönetici-
si Bahattin Şendoğan “2011 yılından bu yana Ege 
Bölgesi hızlı bir büyüme trendinde. Bununla paralel 
yerel üretimimiz de müşteri talep ve ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere büyüyor. METYX’in ana tedarikçi 
olduğu bu bölgede, diğer kompozit sektörlerinde de 
gelişme olduğunu görüyoruz ve yatırımlarımızı ona 
göre planlıyoruz.” dedi.

METYX Composites ile ilgili bu son yatırım, 2011 
yılından bu yana teknik tekstiller ve kompozitler ile 
ilgili ürünler için üretim tesislerindeki önemli stratejik 

yatırımlar kapsamında uygulanan beş yıllık prog-
ramın bir parçası. METYX Composites’in  yönetici 
ortağı Uğur Üstünel: “Manisa fabrikamız, 2012 yılında 
üretime geçti, doğru bir zamanlama ile buradaki 
tesisimizi genişletmek hep aklımızdaydı. Bu yeni 
yatırım kararının doğru bir zamanda aldığımızı, müş-
terilerimizin artan talep ve ihtiyaçlarını karşılamamızı 
sağlayacağını düşünüyoruz. Mevcut müşterilerimizin 
yanı sıra Ege Bölgesi’nde yeni müşteriler ile çalışmak 
için sabırsızlanıyoruz” dedi.

METYX Composites Manisa’daki 
üretimi iki katına çıkarıyor…
METYX Composites, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan üretim tesis alanını iki 
katına çıkarıyor. Yeni alınan tesis, bir bağlantı yolu ile şu anki fabrikaya bağlanacak ve 
toplamda 23.000 metrekarelik alan, üretim ve depolama alanı olarak kullanılacak. Yeni 
tesiste, çok yönlü örgü kumaş üretiminin yanı sıra model-kalıp ve köpük kit üretimi de 
yapılacak.

METYX Composites Doubles Production Site in Turkey

METYX Composites, a division of textiles company Telateks A.S., 
is in the process of doubling its production facilities at its main 
manufacturing centre in Manisa, Turkey.  Land and buildings 
adjacent to the existing factory in the Manisa Industrial Zone 
became available earlier this year, which Telateks recently ac-
quired. The existing factory is being linked to the newly acquired 
site, which combined provides a total of 2.3 hectares (23,000 sq. 
m) of production and warehousing space. The expanded site 
is almost twice the size of the current factory, providing METYX 
with the space to not only double weaving capacity for glass and 
carbon fibre multiaxial fabrics, but to also add more tooling and 
kitting capacity.

The new site is planned to be fully operational later this year, with 
additional staff being recruited. The expanded METYX factory will 
include additional new production lines for both glass and carbon 
fibre multiaxial fabrics and new CNC machining centres for 
composite plug and mould making. To meet increasing demand, 
especially from the wind energy sector locally, the existing kitting 
services at Manisa are also being further expanded; at both Man-
isa and the METYX Composites factory in Hungary a full kitting 
service is provided, supplying customers with ‘make to order’ 
kits for core material, glass and carbon fibre reinforcements 
and vacuum consumables, not only for wind energy, but also for 
marine, automotive, and other industrial applications.

Additional new warehousing facilities are also being construct-
ed at Manisa to further improve stock holding and distribution 

services from the main production site, which serves customers 
nationally across Turkey, and also supplies a growing number of 
METYX Composites export customers.

“We have seen rapid growth in the Wind Industry in the Aegean 
Region since 2011 and our local factory and capacity has grown 
to meet the needs of our customers.  We also see new devel-
opments regionally in other key composites sectors, which are 
expected to further fuel our growth in the region, where METYX 
has become a key supplier.” stated Bahattin Şendoğan, Market-
ing and Sales Manager, METYX Composites.

This latest investment in the expansion of METYX Composites 
is part of an ongoing five-year programme of key strategic 
investments in high-end production facilities for technical textiles 
and composites-related products made by Telateks since 2011, 
when construction of the original factory in Manisa started.         
Much has been achieved since then, with more planned for the 
future. Ugur Üstünel, managing partner of METYX Composites 
explained: “When the Manisa factory started production in 2012, 
we already had in mind a desire to expand the site further when 
the market timing was right. We think that this new investment 
decision to expand our Manisa site has been taken at the right 
time, and will enable us to better support the growing needs 
of our customers. Looking to the immediate future and longer 
term, we will be doubling production capacity by 2018, and look 
forward in the coming years to working closely with all of our 
existing customers, as well as new customers in the Aegean 
region.” 
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METYX Composites Kalıp Merkezi ve Kit Merkezi 
firmanın en yeni iki bölümüdür. Kalıp Merkezi, model 
kompozit kalıp ve prototip konularında uzmanlaşmıştır. 

Kit Merkezinde ise PVC, PET, balsa, poliüretan gibi 
köpüklerden kitler üretmenin  yanı sıra vakum sarf 
malzemeleri de üretilebilmektedir.

Tüm METYX Composites ürünleri, firmanın İstanbul 
ve Manisa’da bulunan toplam 35,000 metrekarelik 
kapalı alanla beraber Macaristan Kapoşvar’daki 
12.000 metrekarelik üretim alanında, gelişmiş ve 
modern tesislerde üretilmektedir. Ürün portfol-
yosunun tamamlanması için, METYX Composites 
aynı zamanda kapsamlı distibütörlük, danışmanlık 
hizmetleri ve teknik eğitimler sunmaktadır.

METYX Composites’in hizmet verdiği sektörler 
arasında denizcilik, otomotiv, ulaşım, rüzgar enerjisi, 
inşaat ve mimari uygulamalar, altyapı, spor ve eğlen-
ce endüstrileri bulunmaktadır.

METYX Composites
Telateks A.Ş.®’nin hızla büyüyen bölümü METYX Composites, yüksek performanslı teknik 
tekstil ürünleri üreticisidir. Bu ürünler; multiaxial örgüler (e-glass, aramid, karbon ve 
hibritler), karbon örgüler, RTM örgüler, dokuma örgüler ve vakum sarf malzemeleridir. 
Üretimde, yalnızca onaylı hammaddeler kullanılmaktadır ve tüm üretim süreci ISO 
9001:2008 standartlarının gereklerine sıkı bir şekilde bağlı kalınarak yürütülmekte ve en 
yüksek kalitede örgülerin elde edilmesi sağlanmaktadır.

METYX Composites

METYX Composites, a rapidly growing division of Telateks A.S.®, 
is a manufacturer of high-performance technical textiles, 
including: multiaxial reinforcements, carbon reinforce-
ments, RTM reinforcements, woven reinforcements, and 
vacuum bagging products. Only certified raw materials are 
used, and all manufacturing processes strictly adhere to 
demanding ISO 9001 standards, ensuring the highest quality 
reinforcements.

In addition to technical textile production are two composite 
related business units: METYX Composites Tooling Center 
(MCTC) and METYX Composites Kitting Center (MCKC), which 
are additional services to better serve specific customer 
needs. MCTC specializes in composite tooling and prototyping 
services, as well as pattern and plug production services. MCKC 
focuses on the provision of core materials kits (PVC, PET, 

balsa, polyurethane), as well as kits for glass and carbon fibre 
reinforcements and vacuum consumables.

All METYX Composites products are manufactured at the 
company’s two factories.  METYX has an expanded 35,000 
square meter, state-of-the art facilities in Turkey, as well as 
a 12,000 square meter factory (with 70.000 sq.m open area) 
manufacturing center in Kaposvar, Hungary.

To complement the product portfolio, METYX Composites also 
offers extensive consulting services and technical training.

Among the industries that METYX Composites serves are 
marine, automotive, transportation, wind energy, construc-
tion and architectural applications, infrastructure, and sports 
and leisure. 

METYX has an expansive distributor network throughout the 
world.
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Royal Caribbean, Mayıs 2016’da dünyanın gelmiş 
geçmiş en büyük gemisini denize indirdi. Harmony of 
the Seas’in birçok özelliği diğer gemilerden sıyrılma-
sını sağlasa da yolcular tarafından en çok ilgi gören 
özelliklerinden biri Cyclone, Typhoon ve Supercell 
kaydıraklarından oluşan “Ultimate Abyss” üçlüsü.  
Polin Waterparks, bu özel çalışmada en gözde kaydı-
raklardan olan Aquatube ve Space Hole kaydıraklarını 
kullanarak yine adından çok söz ettirecek bir kombi-
nasyona imza attı. 

Aquatube: Harmony of the Seas’de Cyclone ve 
Typhoon olarak adlandırılan bu kaydıraklar, Polin 
Waterparks’ın tasarım dehasıyla oluşturulmuş birer 
sanat eseri.  Yolcular kaydıraklara kapalı tüpler içinden 
giriş yapıp daireler çizerek 30 metre (100 feet) yük-
seklikte şeffaf ve tamamen karanlık olan bölümlerden 
geçerek çıkış yaparlar. Şeffaf olan bölümler, yolculara 
tamamen okyanus üstünde olma hissini yaşatır.

Space Hole: Supercell olarak adlandırılan bu kaydı-
rağı bir kase olarak nitelendirmek mümkün.  Space 
Hole, hızlı kaydıraklar arasında tercih edilen en büyük 
kaydıraklardan biri. Yolcular kapalı tüpler içerisinden 
geçerek kaseye yaklaşırlar. Kayış tecrübesi, öncesin-
de aldıkları hızla beraber bu kasenin içinde dönüşü 
tamamlamanın ardından nefes kesici bir düşüşle 
sonlanır. 

Polin Waterparks Harmony of the Seas’de bulunan 
tüm kaydıraklarının üretiminde kapalı kalıp üretim 
yöntemi olan Resin Transfer Molding (RTM) yöntemini 
kullandı. RTM yöntemi kaydırak üretiminde en ileri 
tekniktir. RTM üretim yönteminin avantajları Harmony 
of the Seas su parkındaki tüm kaydırakların içi ve dışı 
pürüzsüz ve mükemmel parlaklıkta olmasını sağla-
mıştır. Ayrıca bu yöntem ile daha güçlü ama daha hafif 

bir kaydırak elde edildiğinden montaj kolaylığı vardır. 
Pürüzsüz yüzey olduğundan kir tutmaz ve silinmesi 
daha kolaydır. Harmony of the Seas yolcu gemisinde 
Polin'in patentli teknolojisi, Doğal Işık Efektleri yöntemi 
ile üretilmiş kaydıraklarından kayan kişiler eşsiz bir 
deneyim yaşayacaklar. Bu sistemde doğal gün ısığı 
kaydırağın içine renklendirilerek girmektedir. Bu saye-
de hem kaydırak içinde güçlü bir efekt oluşmakta hem 
de bu efekt gün ışığının durumuna göre değişik şekiller 
alabilmektedir. Bu da sabit değil yaşayan bir etki 
vermektedir. Kaydırağa dışarıdan bakıldığında renkli 
çizgiler olarak görünmektedir.  Polin Waterparks, 
kaydıraklarında patentli teknolojilerinden Natural Light 
Effects’i de müşterilerine sunar.

Kaydıraklar, misafirlerin tüm dikkatini çekmeye yeterli 
olsa da Harmony, dünyanın en büyük gemisi olmanın 
yanında Royal Caribbean’ın çocuklar için mini suparkı-
na sahip ilk gemisi olma özelliğini de taşıyor: Splas-
haway Bay su oyun grubu özellikle geminin minik 
misafirlerin eğlencesini arttırmak adına rengarenk 
tasarlandı.  Su tabancaları, kaydıraklar, devrilen bir dev 
kova gibi ilgi çekici ayrıntılarla tamamlanır. 

Polin Waterparks, son yıllarda birçok okyanus hattı ile 
bu kapsamda projeler yürüttü. The Huffington Post’un 
En Çılgın 5 Cruise Gemisi Kaydırağında bunlardan 
birkaçını bulmak mümkün, tıpkı başarılı olan diğer 
birçok projesi gibi bu projeler de listelerde yerlerini 
aldılar. Bu sebeple, Polin Waterparks, böyle başarılı 
projelere imza attığı tüm müşterileriyle çalışmaktan 
dolayı gurur duyuyor.

Dünyanın En Büyük Cruise Gemisinde
Polin Waterparks imzası
Royal Caribbean’ın en yeni gemisi Harmony of the Seas su kaydıraklarıyla buluştu! Dünyanın 
en büyük tur gemisi olma özelliğine sahip, Royal Caribbean Lines’ın yolcuları okyanusun 
maviliklerinde sıradanlıktan hayli uzak olan bir heyecana davetli.  Polin Waterparks, denizin 
on kat üzerinde kelimenin tam anlamıyla adrenalini doruklarda yaşatan kaydıraklarıyla 
eğlenceye yeni bir boyut kazandırıyor.   Şu ana kadar bu heyecanı deneyimleyenler, bu 
kaydırakları “deniz üzerindeki gelmiş geçmiş en iyisi” olarak nitelendiriyorlar.
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Trio of Waterslides on The Sea Tops World's 
Largest Cruise Ship       

Royal Caribbean's new  "Harmony of the Seas" cruise 
welcomes a waterpark   

Five decks above a main courtyard of the world's largest 
cruise ship, passengers on the Royal Caribbean's new  
"Harmony of the Seas" might catch a glimpse of the 
expansive ocean as they ride slides towering 10 stories 
above the blue sea. But that word "might" gives a clue 
as to what typically grabs their attention during the 
slip-sliding journey: the heart-pounding adrenaline 
rush. A guest called one of the attractions the "quite 
possibly the best waterslide at sea."

Royal Caribbean Lines launched the new ship - the 
world's largest ever built - in May 2016. Among its 
most-revered features are its three waterslides, 
together referred to as The Perfect Storm: the Cyclone, 
Typhoon and Supercell. Polin Waterparks manufactured 
the waterslides using two of its most popular waters-
lides namely the Aquatube and Space Hole. 

• Aquatube. Polin installed two of these slides 
- individually named on the Harmony as the 
Cyclone and Typhoon- to form the ship's signature 
attraction, which RCL calls The Ultimate Abyss. 
Guests enter the slides on Deck 18 in the Pool 
and Sports Zone at the back of the ship. They zip 
in whooshing circles through its enclosed tubes, 
alternating between transparent and dark sections, 
before dropping about 100 feet and exiting to the 
Boardwalk onto Deck 15.

•  Space Hole. This ride - named the Supercell 
on Harmony - features a giant basin that some 
reviewers have referred to as an elegant "cham-
pagne bowl." The attraction is one of the largest 
slides available for speed riding. Guests zoom 
through an enclosed tube that deposits them into 
the open bowl. There, centrifugal force whirls them 
around the interior before they exit through the 
center and make a breathtaking splash below. 
Guests access the slides from a glass platform, 
which provides a feeling of being suspended in 
mid-air, giving many riders pause before they 
even begin the 10-story plunge. (More than a few, 
in fact, change their minds about taking on the 
challenge, which begins 150 feet in the air.) 

All of Harmony's waterslides are produced using Polin's 
innovative Resin Transfer Molding (RTM)  technology. 
This process which is the latest technology in waterslide 
manufacturing creates waterslides components that are 

smooth and shiny on both sides. This feature - which 
Polin calls Magic Shine - means the tunnel components 
don't get dirty as quickly and are easier to clean - defi-
nite advantages for the variety of weather conditions a 
cruise ship can encounter. It also means the slides are 
stronger - yet lighter - and easier to install. Especially 
important, it provides the slides with extra strength to 
stand up to high wind loads. Plus, the waterslides offer 
Polin's patented Natural Light Effects technology.

Polin worked with project-management partner Myrtha 
Pools (Castiglione delle Stiviere, Italy) to oversee the 
special engineering and installation requirements that 
the project required. (Myrtha designed and installed 
two 50-meter pools that will be part of the 2016 Rio 
Olympics.)

Despite the unique considerations that a cruise ship 
offers, Polin's waterslides on the Harmony of the Seas 
still deliver the same heart-thumping thrills of slides 
on terra firma. In fact, the slides on RCL's ship offer a 
wholly different kind of excitement.

A Special Section for the Littlest Guests

While being the largest ship in the world is reason 
enough to get guests' attention, and offering a 10-story 
slide to boot, Harmony is also the first ship in Royal's 
fleet to feature a mini waterpark area for kids: Splasha-
way Bay. The aqua play structure is a colorful water-
scape specially created to entertain the ship's youngest 
guests. It features sea-creature water cannons, winding 
slides, a gigantic tipping bucket and a multiplatform 
jungle-gym. 

Following the Trend in Attracting Families

Between waterslides for all and the splash park for 
little ones, Harmony's inclusion of a variety of aquatic 
attractions is now considered crucial by many within the 
cruise ship industry. The different slide options are at-
tractive to family members of all ages but are especially 
critical for entertaining teens who want options where 
they can spend time with others their own age. It's no 
surprise, then, that including highly engineered and ex-
citing waterpark options was important to RCL. In fact, 
being asked to develop the plans for Harmony's fami-
ly-friendly offerings followed a trend Polin Waterparks 
has seen coming. Over the last several years, Polin 
Waterparks has been involved in innovative installations 
on many other ocean liners. They've been included in 
the Huffington Post's list of the "5 Craziest Cruise Ship 
Water Slides."  and many other likewise lstings under 
the World's best cruise waterparks. Polin Waterparks is 
feeling so proud for their clients. 
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Polin Waterparks Sibirya’da her mevsim 
ziyaret edilebilecek bir tesis inşa ediyor! 

Sibirya demek, yılın büyük bir çoğunluğunda eksiler-
de olan soğuk hava koşullarıyla mücadele etmek de-
mek. Rusya’nın Tyumen şehrinde tüm bu zor şartlara 
rağmen eğlencenin yeni adresi olacak, bölgenin en 
büyük kapalı eğlence parkı ve sağlık merkezi Nisan 
2017’de açılıyor.

Tesis, dışarıda bulunan uçsuz bucaksız buzulu göre-
bilecek kadar geniş, güneş ışığını içerde de hisse-
debilecek kadar şeffaf olarak camdan inşa edilmiş 
fütüristik bir yapı olarak planlandı. İçi palmiyelerle 
süslenen tesis, yüzmek ve rahatlamak isteyenler için 
sıcacık bir ortama dönüşüyor.

Tüm bu özellikler bile ziyaretçilerin ilgisini çekecek 
olsa da gerçek eğlence, kalbinizi yerinden oynatacak 
kadar heyecan dolu  olan Polin Waterparks’ın kaydı-
raklarından geçiyor. 

Tesiste 10.000m²’lik bir alan için  10’dan fazla Polin 
Waterparks imzalı su kaydırağı planlanıyor. Kurulu-
mu gerçekleşecek olan Polin Waterparks imzalı en 
gözde üç ürün şu şekildedir:

Turbolance: Tyumen, adrenalini yüksek olan bu 
kaydırağa Rusya’da sahip ilk tesis olacak! Botlu 

freefall olarak başlayıp; hızla yükselerek yön değiş-
tirip, tekrar hızlanan ve bir dalga oluşturup havuzla 
ya da kuru çıkışla sonlanan bir kaydıraktır. Polin'in 
hızlı kaydırak grupları arasında yer alan flying boats 
ve ekstrem kaydıraklarından biri olan wave slide’ın 
kombinasyonundan oluşan Turbolance, sizlere iki 
heyecanı bir arada yaşatabilmek için özel olarak 
tasarlanmıştır.

Windigo: Bir tünel kaydırak olan Aquatube kaydı-
raklar ile başlayıp, standart veya head-first matlerle 
yani baş aşağı kayılan hızlı bir multisurf ile sonlanan 
bir kaydıraktır. Ziyaretçileri aynı zamanda bir yarış at-
mosferine sokan bu kaydırakta kulvar sayısı arttıkça 
heyecan ve rekabet de artmaktadır.

Magic Hole: Benzersiz elips biçimi ile bu yeni Polin 
kaydırağı virajlar, iniş ve çıkışlarla sizlere unutulmaz 
bir kayış deneyimi sunuyor. Tek kişilik, çift kişilik, üç 
kişilik ve hatta dört kişilik kayma botları ile kullanıla-
bilen Magic Hole kaydırağı kayma zevkini sevdikleri-
nizle paylaşmanızı sağlar. Geniş ve kapalı kaydırakları 
sevenlerin ilk tercihlerinden biri olan Magic Hole 
kaydırağı sayesinde müşterilerinizin sizi tekrar tekrar 
ziyaret edeceğinden emin olabilirsiniz.

Minik ziyaretçiler için farklı bir alana sahip olacak bu 
tesiste, içinde bir de dalga havuzunun bulunduğu bir-
kaç büyük havuz da yer alacak. Tesis, bir günde 5000 
ziyaretçi ağırlayabilme kapasitesine sahip. 

Polin Waterparks Rusya Genel Müdürü Selim 
Doğuoğlu, Polin Waterparks’ın inovasyon ve mü-
hendislik alanlarındaki uzmanlığının çalışmalarında 
lider konuma gelmelerinde büyük başarısı olduğunu, 
hali hazırda bölgedeki başarılı projelere Tyumen ile 
yenisini ekleyeceklerini söyledi. Her mevsim hizmet 
verebilecek olmasından ve her yaş grubuna hitap 
edebilmesinden dolayı birçok tesise göre tercih sebe-
bi olacağını ve Tyumen projesinin uzun vadeli başarısı 
yönünde büyük bir beklentileri olduğunu ekledi. 

Rusya En Büyük Kapalı Su Parkını
Karşılamaya Hazırlanıyor
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Largest Indoor Waterpark Looms for Russia    

Polin's regional office will oversee development of the 
all-season Siberian facility, which will feature a variety 
of popular Polin Waterparks attractions       

Enduring a Siberian winter means suffering through 
long months of temperatures that regularly plunge into 
negative numbers. In the town of Tyumen, Russia, for 
example, the average temperature in January is -16.7 
degrees C (1.9 degrees F). Even during the summer, 
weather remains cool. The average temperature in July 
is only 18.6 degrees C (65.5 degrees F).

Residents of the Zarechny neighborhood, however, will 
gain some welcome relief to their frigid climate when 
a new indoor waterpark - the largest amusement and 
health complex of its kind - opens next April.

The burgeoning waterpark industry in Russia led Polin 
Waterparks (Turkey) to open an office in the country sev-
eral years ago specifically to manage the development 
of these facilities and serve the waterpark industry int he 
region the best way possible. Now a leader in bringing 
waterpark attractions to the country, Polin's previous 
installations include the  Megacenter Gorizont Aquapark 
in Rostov-on-Don and Gorki Indoor Waterpark just out-
side Ryazan, H20 Waterpark and many more in different 
cities of the country. ( Please see our google maps 
application for all our references in Russia.)

Polin will be working with local investment group Siben-
tel on the facility.

Modern Attractions

Plans for the futuristic facility include large translucent 
domes overhead to let in the sun, while wide expanses 
of curved glass hold back glacial gales. Palm trees will 
spread leafy fronds over guests relaxing and swimming 
within the warm, temperate interior. 

While those elements might be incentive enough for 
many to visit the center, the true attraction will likely 
involve less restful - and more heart-pounding - experi-
ences: a variety of Polin's most popular waterslides.

Among the 10+ waterslides planned for the more than 
10,000-square-meter (107,000-square-feet) facility, 
Polin Waterparks will be installing three of its most 
popular:

• Turbolance Slide. Tyumen will be the first all-sea-
son facility in the country to feature this extreme 
slide. On it, riders' adrenaline surges seconds into 
the ride as their two-person rafts shoot through a 
series of steep drops and curves. Their momentum 
reaches a maximum as they are propelled uphill 

on a wide, sweeping, vertical slope. Rushing to the 
top, just before they seemingly shoot over the edge, 
gravity safely pulls them backward in a reverse 
ride. As their raft turns in circles, they are thrust up 
and over another giant incline before ending in a 
splash pool. 

• Windigo. This sophisticated thrill ride begins with 
guests entering alongside one another in enclosed 
tubes that then spread out to create geometrical 
curving patterns high above the ground. Each slide 
curls around, parallel with the others, with from 
two to four on each side. Eventually, the tubes re-
align to create a series of side-by-side, high-speed 
multiracer lanes. 

• Magic Hole.An enclosed slide with tubes that 
feature a unique elliptical shape with a flat bottom, 
this ride pushes guests from side to side as they 
are launched through wide curves. Rafts of varying 
sizes speed through the circular path before 
exiting into a splash pool. (A run-out exit is another 
option.)

A separate children's area will be available for the 
youngest guests, and several large pools will offer more 
relaxed recreation, including a wave pool.

Additional amenities at the facility will be a 170-room 
hotel and a complex of baths and saunas - about 15 
different types, including Finnish, Scandinavian and 
Turkish options - that will take advantage of local min-
eral springs. 

The facility will be able to accommodate 5,000 visitors 
a day and anticipates as many as a million a year. Its 
developer hopes the park will attract residents from 
nearby cities of Chelyabinsk, Omsk and Yekaterinburg, 
as well from the Northern Okurgov.

Selim Doguoglu, head of the Russian office of Polin Wa-
terparks, says Polin's reputation in that country created 
the need for a local office so that he and his staff could 
more easily oversee operations there. 

"Polin is a recognized leader for its innovative and 
smartly engineered aquatic attractions," he says. "We've 
already built several of the most successful waterpark 
facilities in the country, and we expect this one in Tyu-
men will quickly match those.

"Being an all-season facility gives it an edge over other 
entertainment options," he adds. "Families can enjoy 
it year-round. There are not a lot of entertainment 
offerings that accommodate the wide range of ages that 
families include, from toddlers to seniors. So we have 
high expectations for Tyumen's long-term success."
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Alarko Holding ve Cengiz Holding 
ortaklığı olan, CENAL Elektrik Üretim 
A.Ş.’ye ait, Karabiga’daki termik santral 
projesinde SUPERLIT, CTP boru temini 
yanında şantiyede kurduğu fitting üretim 
tesisiyle projenin CTP özel parçalarını 
yerinde imal etmektedir. Bunun yanında, 
projenin sorunsuz ilerlemesi için boru ve 
bu özel parçaların döşenmesi esnasında 
süpervizyon hizmeti de verilmekte.

İskenderun’daki Atlas Termik Santrali Projesi’yle 
dünya çapında deniz döşemesinde kullanılan en 
büyük çaplı CTP borunun (DN 4000) imalatçısı olan 
SUPERLIT, CENAL Projesi ile birlikte DN 4000 çaplı 
borunun kullanılacağı ikinci projede de çözüm 
ortağı olarak seçilmiş olmanın haklı gururunu 
yaşamaktadır.

Proje hakkında daha fazla bilgi için http://www.
superlit.com/tr/cenal-termik-santralinde-superlit-
dn4000-ctp-borulari-kullanilacak/ adresini ziyaret 
edebilirsiniz.

Superlit, CENAL Termik Santrali Şantiyesinde
Fitting Üretimine Tüm Hızıyla Devam Ediyor

SUPERLIT manufactures the GRP special pieces on the job site of CENAL Thermal Power Plant Project

SUPERLIT, is not only producing the GRP pipes but also manufacturing GRP special pieces on-site thanks to the 
fitting fabrication unit it has installed within the scope ofthe thermal power plant project of CENAL Elektrik Üretim 
A.Ş., a partnership of Alarko Holding and Cengiz Holding. In order to ensure the flawless execution of the project, 
SUPERLIT provides also supervision services during the installation of its GRP pipes and special pieces.

SUPERLIT, the manufacturer of the world’s largest diameter GRP subsea pipes ever installed to date -i.e. DN 4000 
mm- for a similar project (Atlas Thermal Power Plant) during 2012-2014, is proud to be selected as solution partner 
for the second project, CENAL TPP in which DN 4000 mm pipes again will be used.

For more information about the project please visit http://www.superlit.com/en/superlit-dn4000-grp-pipes-to-be-
used-in-cenal-tpp-project/

SUPERLIT fitting üretim ekibi tarafından kara kısmında 
kullanılacak DN 3200 – DN 2400 pantolonun DN 2400 parçası, 
vinç yardımıyla ana boru üzerine sabitleniyor.

SUPERLIT fitting üretim ekibi tarafından DN 
3200 – DN 2400 pantolonun yapımı

DN 3200 – DN 2400 pantalon hendeğe indiriliyor ve montajı 
yapılıyor.

DN2400’ lük kondenser-2 bölgesi terfi ve 
dönüş hatları
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Superlit’in CTP Boruları Hollanda’daki
Nieuwe Keersluis Limmel Projesinde Kullanılıyor
SUPERLIT, Hollanda’daki Rijkswaterstaat idaresinin Moerdijk şehrindeki Nieuwe Keersluis Limmel projesi 
için ürettiği DN 1700 mm çaplı SN 10000 CTP boruları başarıyla teslim etti. Borular, Maas Nehri geçişi için su 
altına döşenecek. Nehir trafiğinin aksamasını en aza indirmek amacıyla, su altında döşemenin kolay ve hızlı bir 
şekilde tamamlanabilmesi için boruların montajında SUPERLIT’in özel dizaynı olan marine lug’lar kullanıldı.

SUPERLIT GRP Pipes in Nieuwe Keersluis Limmel Project in the Netherlands

SUPERLIT delivered DN 1700 mm SN 10000 pipes for the Nieuwe Keersluis Limmel Project of Rijkswaterstaat in 
Moerdijk, The Netherlands. The pipes will be installed under water in Maas River. For ease of installation under 
water, the pipes will be connected by means of SUPERLIT rotatable marine lugs.

Karaca İnşaat ve Baraj Grup Adi Ortaklığı ile 
müteahhitliği yapılan Burdur – Karamanlı Projesi 
kapsamında yaklaşık 5 Km DN 1300 – DN 1400 
çap aralığında PN 6 bar, SN 5000 CTP boru ve ek 
parçalarının üretimine başlandı.

Burdur-Karamanlı Projesi’nin CTP Boruları Superlit’ten

SUPERLIT awarded the contract of Burdur – Karamanli Project

SUPERLIT will supply – 5 km DN 1300 – DN 1400 mm, PN 6 bar SN 5000 GRP pipes and fittings for Burdur – 
Karamanli Project
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Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Sular İdaresi için 
Haziran 2016’da gerçekleştirilen sunuma idarelerin 
proje ekiplerinin yanı sıra bir çok inşaat firması ilgi 
gösterdi.

2016 başından itibaren Kharkov’da kanalizasyon 
projesi için DN800 çapında, Kiev’de basınçlı 
kanalizasyon projesi için DN350 çapında ve yine 
Kiev’de Leyptigskaya kanalizasyon projesi için DN800 
çapında CTP boru ve ek parçaları sevk edildi.

Superlit ürünlerini, hizmet kalitesini ve tecrübesini, 
Kiev’de idarelere yaptığı sunum ile anlatma fırsatı 
yakaladı.

SUPERLIT Makes a Presentation at Kiev Water Administration in Ukraine

SUPERLIT made a presentation for the Kiev Water Administration in Ukraine in June 2016. Besides the project teams 
of the administration, many construction firms attended the presentation.

SUPERLIT successfully delivered since the beginning of 2016 DN800 GRP pipes and fittings for Sewage Project in 
Kharkov, DN350 GRP for Pressured Sewage Project in Kiev and DN800 for Leyptigskaya Sewage Project in Kiev.

Superlit, Ukrayna’da Kiev Sular İdaresi’nde 
Sunum Gerçekleştirdi

Kuzgun – Daphan 1. Merhale Projesi kapsamında 
yer alan DSİ Ortabahçe Sulaması Projesi’nde 
sevkiyat ve montaj SUPERLIT kalitesi ile başladı. 
2017 yılında tamamlanması hedeflenen proje 
ile Erzurum Merkez’e bağlı Kandilli Beldesi ve 

birçok köye ait toplam 6.880 dekar zirai araziye 
su ulaştırılması hedeflenmektedir. Yaklaşık 41 km 
DN 600 – DN 1600 aralığında PN 4-6-10-16 bar 
CTP boru ve ek parçasının sevkiyat ve montajına 
başlandı.

SUPERLIT starts deliveries of 41 Km DN 600 – DN 1600 GRP pipes for Erzurum – Ortabahce Project

The project is scheduled to be completed in 2017 and aims to bring water to 688 ha of agricultural land. SUPERLIT 
will supply 41 Km DN 600 – DN 1600 mm, PN 4 – 16 bar, SN 5000 GRP pipes and fittings for Erzurum – Ortabahce 
Irrigation Project

Erzurum Ortabahçe Sulaması Projesi Başladı
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Superlit ve Bulgaristan’daki iş ortağı Infra 
Engineering Group 10 yıldır sürdürdükleri 
faaliyetlerinde toplam 100 projede, 120 km boru 
temin ederek büyük bir başarıya imza atmış 

durumda. Çalışmaları ve verdiği ürün ve hizmet 
kalitesiyle Bulgaristan’ın altyapı çözümlerinde 
değişmez markası haline gelen Superlit ve Infra 
gelecek için de çalışmalarına devam etmekte.

SUPERLIT Celebrates Its 10th Year in Bulgaria

As a result of their successful cooperation which started 10 years ago, SUPERLIT and its partner Infra Engineering 
Group in Bulgaria have supplied 120 Km of GRP pipes to more than 100 projects. Thanks to the outstanding product 
and service quality, SUPERLIT has become a first class GRP pipe brand for the infrastructure projects in Bulgaria.

Bodrum – Güllük potable water pipeline is renewed with SUPERLIT

SUPERLIT GRP pipes and fittings have been chosen again for Bodrum – Güllük potable water pipeline. In 2007 
SUPERLIT had supplied the pipes within the scope of TASK Güllük Potable Water line and has been operational with 
success. Now the pipeline will be renewed since its route will be displaced.

Superlit Bulgaristan’da 10. Yılını Kutluyor

2007 Yılında TASK Güllük İçmesuyu Projesi kapsa-
mında temin edilen ve işletmesi yıllardır sorunsuz 
olarak devam eden DN 350- DN 400 yaklaşık 10,5 

km boru hattının olduğu Güllük İçmesuyu Proje-
si’ndeki deplase nedeniyle malzeme temininde tekrar 
SUPERLIT CTP boru ve ek parçaları tercih edilmiştir.

Bodrum Güllük İçme Suyu Projesi Superlit ile Yenileniyor
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Yüksek Kalınlık İstenen Tüm CTP Üretimlerde Son Teknoloji 
Takviye Malzemesi (Sphere Core SBC & SBC IP)

Spherecore SBC & SBC IP termoplastik mikroküreler 
ile hacim verilerek önceden preslenmiş, dikişli, 
cam bazlı bir takviye malzemesidir. Ürün Spheretex 
firmasının Almanya tesislerinde üretilmekte olup, 
yüksek kalınlık ve düşük ağırlık istenen tüm CTP 
ürünlerde rahatlıkla kullanılabilir. 

Ürüne ait özellikler aşağıdaki gibidir,

• Sphere Core SBC & SBC IP 6-8-10 mm. olmak 
üzere üç kalınlıkta üretilmektedir.

• Ürün cam bazlı içeriği sayesinde balsa, pvc 
foam gibi muadillerine oranla bitmiş üründe çok 
yüksek darbe ve basınç dayanımı sağlar.

• Sphere Core SBC açık kalıp uygulamalarında 
kullanılır. Ürün posteki rulo yardımıyla reçine ile 
rahatlıkla ıslatılır. Ürün esnekliği sayesinde tüm 
yüzeylerde rahatlıkla şekil alabilir. Bitmiş ürüne 
vida uygulaması yapılabilir.

• Sphere Core SBC IP ortasında yer alan 1 kat 
PP kor katmanıyla RTM uygulamaları için özel 
olarak üretilmektedir.

• Sphere Core SBC & SBC IP, Doymamış Polyester 
Reçine ve Vinilester Reçineler ile uyumludur. ‘El 
Yatırması’ uygulamasında en iyi sonuçları elde 
edebilmek için 350-600 mPas vizkozitede reçine 
kullanılması önerilmektedir.

• Sphere Core SBC 1 metrekare / 1 mm. de 
ortalama 400-450 gr. (6 mm. Sphere Core SBC için 
polyester sarfiyatı 400 gr. * 6 mm = 2400 - 2700 gr.) 

polyester sarfiyatına neden olur. Sphere Core SBC 
IP de ise bu miktar ortalama 450-500 gr.dır.

• Sphere Core SBC & SBC IP, hem kalıp hem de 
ürün yapımında rahatlıkla kullanılabilir. Aşağıda 
bir kaç laminasyon içeriği örneği yer almaktadır.

Küçük Kalıp  Jelkot  

(11 mm kalınlık)  1 kat CSM 225 g/m²  

  2 kat CSM 450 g/m² 

  1 kat Sphere.core SBC 6,0 mm

  2 kat CSM 450 g/m²  

Orta Ölçekli Kalıp Jelkot 

(16 mm kalınlık)  1 kat CSM 225 g/m² 

  2 kat CSM 450 g/m² 

  1 kat MX 600 g/m² + CSM 450 g/m²

  1 kat Sphere.core SBC 10,0 mm

  2 kat MX 600 g/m² + CSM 450 g/m²

SPHERETEX ÜRÜNLERİ TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

Web: www.kologlukimya.com  /  E-mail: kologlu@kologlugroup.com
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Sphere Core SBC and SBC IP are Glass Based & New Technology Products for High Thickness 

Laminations

A pre-compressed, stitch-bonded glass fibre material which is volumised by embedding thermoplastic 
microspheres. Particularly suitable for wet-on-wet process for producing both stable and light homogeneous 
laminates at the same time. The excellent characteristics result from the complete impregnation with ca. 40% by 
volume of the same resin used to laminate the skin layers.

This sandwich material which can be laminated substitutes balsa, PVC foam material and other core materials but 
has the advantage of being able to adjust to the mould three-dimensionally. This product is available in 6 mm, 8 mm 
and 10 mm thicknesses.

• Sphere Core SBC 

Base Material: 

stitch bonded compressed glass tissue volumized by microspheres

Resin Consumption:

approx. 400 – 450 g/mm/m²

Resin Compatibility:

UP, VE

Properties:

rigid, homogeneous and light weight laminate with very high impact and compressive strength

• Sphere Core SBC IP

Base Material: 

stitch bonded compressed glass tissue volumized by microspheres with one inner layer PP-Core

Process:

up to 10 mm thick core material, very well suited for complicated shapes, fast saturation

Resin Consumption:

450- 500 g/mm/sqm

Properties:

solid, light and homogeneous laminates, superior impact and compressive strength

Applications:

boat building, truck floors, trailers, wind energy, …
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Kanatlı proje sahası Doğu Anadolu Bölgesi’nde Yukarı Fırat havzası içerisinde olup Peri Nehri’nin yan 
kollarından Bulanık Çayı üzerindedir. Bulanık Çayı üzerine yapılacak Kanatlı Barajı’ndan alınacak su ile Demirci 
ve Kuşçu ovalarına ait 7 092 ha tarımsal alanın sulanması yapılacaktır.

Elazığ Kanatlı
Subor Borularıyla Yeşillenecek…

Elazığ Kanatlı will turn green with Subor Pipes…

Within the scope of Elazığ Kanatlı Irrigation Project Tendered by DSI 9th Regional Directorate, and being built by Best 
Construction Inc., a pipe supply contract consisting of 34km GRP pipes within DN900mm-DN1800mm diameter 
classes, PN6-PN16 bar pressure classes and in SN5000N/m2 stiffness class has been signed between Best Con-
struction Inc. and SUBOR. Deliveries and installation have also started.

Kanatlı Project area is located in Eastern Anatolia, Upper part of the Firat River Basin, on a small stream called Bu-
lanık which is a small branch of Peri River. With the water from the Kanatlı Dam when finished, 7 092 ha agricultural 
area on Demirci and Kuşçu plains will be irrigated.

DSİ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilen ve müteahhitliğini Best İnşaat A.Ş.’nin 
yaptığı Elazığ Kanatlı Sulaması Projesi kapsamında, Best İnşaat A.Ş. ve SUBOR arasında 
toplam 34km DN900mm-DN1800mm çap aralığında, PN6-PN16 bar basınç sınıflarında, 
SN5000N/m2 rijitlik sınıfında CTP boru temin sözleşmesi imzalanmış, sevkiyatlar ve 
döşeme başlamıştır.
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A new website presenting all details about SUBOR’s products and services with an user friendly interface 

was taken into service last month

Directing water in 4 continents, 40 countries for long, SUBOR finalized renewal of its website, subor.com.tr.  The 
website offered with a design that follows the changing trends presents details about SUBOR’s products and 
corporate world to users.

Presenting all about GRP pipe technologies and technical information, the website also offers information about 
Flowtite technologies and other services of the brand.

SUBOR’un ürünleri ve hizmetlerine dair tüm detayları, kullanıcı dostu 
bir tasarımla sunan yeni web sitesi, geçtiğimiz ay yayına girdi
Uzun yıllardır 4 kıta, 40 ülkede suya yön 
veren SUBOR’un yeni web sitesi subor.
com.tr’nin yenilenmesi tamamlandı. 
Değişen trendleri takip eden tasarımıyla 
kullanıcıların beğenisine sunulan web 
sitesi, SUBOR ürünlerine ait detayları ve 
markanın kurumsal dünyasını kullanıcıyla 
buluşturuyor.

CTP boru teknolojisi ile ilgili tüm detayları ve teknik 
bilgiyi kullanıcılarına sunan web sitesi; Flowtite tek-
nolojisi ve markanın diğer hizmetleri ile ilgili bilgiler 
de sunuyor.

SUBOR, 2016 yılında da geçmiş yıllarda 
olduğu gibi Yunanistan pazarının ilk tercihi 
olmaya devam ediyor. Sene başından 
bu yana Yunanistan’da 7 değişik projeye 
boru ve hizmet temin eden SUBOR, 
geçtiğimiz ay içerisinde bu sene içerisinde 
gerçekleştirilecek 3 yeni HES projesi için 
sözleşmeler imzaladı.

Sözü geçen projeler kapsamında DN700mm-
DN1200mm çap aralığında, PN6-PN20 Atü basınç 
sınıf aralığında toplam 5 km boru temininin sene 
sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

SUBOR is once again the first GRP brand that comes to minds in our neighbour

SUBOR, like in previous years, continues to be the first choice of Greek market in year 2016. Since the start of the 
year, SUBOR provided GRP pipes and  its services to 7 different project and signed 3 new SHPP projects in recent 
months that will be realized until the end of the year.

In scope of these three projects, SUBOR will provide  5km of GRP pipes within DN700mm-DN1200mm diameter 
classes and PN6-PN20 Bar pressure classes.

Komşu’da CTP denildiğinde
akla ilk gelen marka bu sene de SUBOR…



56

ÜYELERDEN HABERLER

Kompozit hammaddeler yanında Tila Kompozit’in 
yapı endüstrisine yönelik ürün gamı hakkında fuar 
boyunca ikili görüşmeler yapıldı. 

Tila Kompozit’in portfolyosundaki  alkali dayanımlı 
cam elyafları (Owens Corning CEM-FIL®), alev iler-
letmeyen inşaata yönelik boya ve reçineler (Sicomin), 
üretan ve silikon bazlı kalıp malzemeleri (Smooth-
On), akrilik ko-polimer beton katkıları (Forton®) vb. 
pek çok ürün hakkında bilgi verildi.

Tila Kompozit büyük bir ihracat potansiyeli olan İran’a 
yatırım yapmaya devam ediyor.

Tila Kompozit Visited Iran Confair 2016 Exhibition

Tila Kompozit visited Confair2016 Building & Construction 
Industries Exhibition to observe  the one of the fastest growing 
market in the region and promote its product portfolio.

During the exhibiton, Tila Kompozit attended many meet-
ings with Iran’s leading companies for different projects and 
opportunities.

Tila Kompozit introduced different products from its portfolio 
such as alkali resistant Owens Corning CEM-FIL®) product line, 
Sicomin’s fire retardant paint and resin systems, Smooth-On’s 
urethane and silicone rubbers, Forton acrlyic co-polymers as 
well as it’s own branded products.

Tila Kompozit is investing to the Iran market due to its great 
export potential.

Polimerik kompozit sektörünün farklı alanlarında faa-
liyet gösteren ve vakum-infüzyon eğitimi için güçlerini 
birleştiren Tila Kompozit, İnores ve CSC Kompozit, bu 
üretim yöntemine geçiş yapmak isteyen veya  hali ha-
zırda üretim yapan kişi ve kurumların yetkinliklerini üst 
seviyeye çıkartmak için Vakum – İnfüzyon Okulu’nu 
düzenliyor.

Vakum İnfüzyon Okulu 10 – 12 Ekim 2016 ve 12 – 14 
Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek eğitimler ilk 
gün boyunca sunumları içeren program, ikinci gün 
sunum ve bilgisayar uygulamaları ile devam edecek. 
Son gün olan üçüncü gün ise atölye uygulaması ile 

katılımcılar vakum-infüzyonu her aşaması ile dene-
yimleyecekler.

Eğitimler üç firmanın ilgili konular hakkındaki uzman 
eğitmenleri tarafından verilecek.

Eğitim Tarihleri
10 – 12 Ekim 2016
12 – 14 Aralık 2016

İstanbul-Anadolu yakasında düzenlenecek eğitimler 
hakkında daha fazla bilgi almak için için +90 212 222 
94 22 numaralı telefondan veya info@tila.co e-posta 
adresinden Tila Kompozit’e ulaşabilirsiniz.

Tila Kompozit, İnores and CSC Kompozit joined forces for 
an extensive Vacuum-Infusion training

With the joined forces of Turkey’s leading composite specialists 
Tila Kompozit, İnores and CSC Kompozit, for a series of extensive 
vacuum infusion trainings called Vacuum-Infusion School.

Vacuum – Infusion School will be opened on 10-12 October 2016 
and 12 – 14 December 2016; each will be a 3 full day event. 

After the first days’ presentations, the second day besides the 
presentations, there will be some computer aided engineering 
labs concluding with full hands on application on the third day.

All the sessions will be held by experienced tutors from the 
related companies.

For more information please contact to Tila Kompozit over +90 
212 222 94 22 or info@tila.co.

Tila Kompozit İran Confair 2016 Fuarına Katıldı
12 – 15 Ağustos arasında Tahran’da düzenlenen İran Confair 2016 Building & Construction 
Industries Exhibition ziyaretçi olarak katılan Tila Kompozit, bölgenin büyük bir ivmeyle 
büyüyen yeni pazarını yerinde gözlemledi ve ürün gamını tanıttı.

Tila Kompozit, İnores ve CSC Kompozit İşbirliği ile 
Uygulamalı Vakum-İnfüzyon Eğitimi
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Tila Kompozit’in Türkiye distribütörü olduğu 
Almanya’nın önde gelen takviye tabakaları 
üreticisi Saertex, sunduğu inovatif 
çözümlerle kritik ihtiyaçlarınızı tam olarak 
karşılamak için çalışıyor.

Saertex SAERfoam ürünü tam da bu tanıma uyan 
yenilikçi ve farklı bir ürün.

Polimerik kompozitlerde hafif ve dayanıklı sand-
viç yapılar elde edilmek istendiğinde ilk akla gelen 
malzemelerden olan Balsa ağacından elde edilen 
düşük yoğunluklu ama dayanıklı olan balsa paneller 
ile kıyaslandığında üstün özellikleriyle daha iyi bir 
alternatif olan SAERfoam, kompozit üretim kabiliyeti-
nizi bir kaç adım ileriye taşıyor.

Saertex Saerfoam;  PVC, PET, ahşap ve balsa gibi 
ürünlerin yerini rahatlıkla alabiliyor.

Saertex SaerFOAM’u balsa ve diğer rakiplerinden şu 
özellikler üstün kılıyor:

• Dünyanın önde gelen reçine üreticilerinin genel 
geçer tüm reçineleriyle uyumlu

• PVC’den daha kuvvetli, Balsa’dan daha hafif

• Yoğunluk ve 3 boyutlu cam köprülerin konumları 
değiştirilerek ihtiyaca göre malzemeyi özelleşti-
rebilme ve maliyetini ayarlayabilme

• Çok kolay işlenebilme

• İsteğe bağlı özel kesim kenarlar veya üretime 
hazır kesim hizmeti ile yine isteğe bağlı olarak 
multiaksiyel kompleks yapılar ve Saertex LEO 
alev ilerletmeyen ile işlenerek özel sandviç yapı-
lar tasarlayabilme

• Germanischer Lloyd (GL ISO 9001) ve Marine 
Division of Bureau Veritas (BV) onayları

SaerFOAM ve tüm Saertex ürünleriyle ilgili daha 
fazla bilgi almak için için +90 212 222 94 22 numaralı 
telefondan veya info@tila.co e-posta adresinden Tila 
Kompozit’e ulaşabilirsiniz.

Say Goodbye to Balsa with Saertex SAERfoam

One of the Tila Kompozit’s distributorship German Saertex, is providing innovative solutions for critical problems.

Saertex SAERfoam is one of these new & innovative products.

The first material that comes to minds when a lightweight and strong sandwhich material is needed is Balsa. Balsa 
is low density and strong on the other hand thanks to SAERfoam’s much superior properties, it can easily replace 
most of the balsa applications such as PVC, PET, wood, balsa, etc.

Some of the importans aspects of SaerFOAM are:

• Compatible with leading resin manufacturers products

• Much stronger than PVC and lighter than balsa

• Strength, weight and material costs can be adjusted by changing the density and alignment of the 3D glass 
bridges and altering the type of foam used.

• Simple to process

• SAERfoam offers grid patterns for simple draping and – on request – can be supplied with pre-cut contours or 
as a complete construction set (pre-assembled kits). SAERfoam can be supplied as a sandwich system with 
multiaxial interlaid complexes and a LEO fire-resistant layer.

• Certificates from Germanischer LLoyd (GL ISO 9001) and the Marine Division of Bureau Veritas (BV)

For more information please contact to Tila Kompozit over +90 212 222 94 22 or info@tila.co.

Saertex SAERfoam ile Balsa’ya Veda Edin !
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İnşaat sektöründe değişik uygulamalar için farklı 
Bazalt elyafı çeşitleri geliştirilmiştir. Kırpılmış bazalt 
elyaf, bazalt file ve donatılar (“Geogrid” veya “mesh”) 
anti-korozif kaplamalarla beraber agresif kimyasal 
şartlara sahip ortamlarda kullanılmaktadır. Alkali da-
yanımlı kaplamalarla kaplanan Bazalt elyaf çeşitleri 
cam elyaftan daha iyi dayanım ve inşaat çeliklerine 
göre daha iyi dayanım göstermektedir.  Yaklaşık 4kg/
m³ bazalt kullanımı 20kg/m³ çelik kullanımına denk 
gelmektedir.

Tekstil donatı olarak kullanıldığında betonun toplam 
ağırlığını mekanik değerlerini düşürmeden sağlaya-
bilmesi ile inşaat alanında çığır açmıştır. Almanya’da 
“Tekstilbeton” olarak anılan bu beton çeşidi kullanılan 
ürünün ağırlığına bağlı olarak çekme kuvveti açısın-
dan benzeri elyaflara göre daha düşük maliyetiyle 
avantaj sağlamaktadır.

Pultrüzyon üretim yöntemi sayesinde bazalt elyaftan 
“rebar” olarak da anılan nervürlü inşaat demirlerinin 
yerini alabilecek çubuklar üretilebilmektedir. Bazalt 
“rebar” ürünleri  demir-çelik ürünlere göre daha yük-
sek mekanik özellikleriyle ciddi bir alternatif olmuş-

tur. A.B.D.’de ACI 440.1R-06 standartıyla regüle edilen 
bu ürünler Çin’de China are JG/T 406-2013 ve  JT/T 
776.4-2010 standartlarına bağlıyken, Rusya’da “rebar” 
ürünleri için  СТО-02495307-007-2012 ve donatılar 
için de СТО НОСТРОЙ 2.6.90-2013 standartlarına 
bağlıdır. 

Çelik “rebar” inşaat demirlerine oranlar Bazalt elyaf 
“re-bar” ürünleri şu üstün özelliklere sahiptir:

İnşaat Sektöründe Bazalt Elyaf Kullanımı
Geçen yıllar içerisinde cam, aramid, karbon ve benzeri malzemelerden farklı elyaflar 
geliştirilmiştir. Geliştirilen bu elyaf çeşitleri içerisinde yer alan mineral bazlı elyaflar, asit 
ve alkali dayanımın sağlayan polimeriler ile beraber oldukça agresif bir kimyasal ortama 
sahip beton yapılar içerisinde kendini yer bulmuştur. Bazalt elyaf bu mineral elyaflara iyi 
bir örnektir. Cam elyafa göre daha yüksek mekanik özellikleri ve karbon elyafa göre daha 
düşük maliyetiyle bazalt elyaf tamamen doğal yapısıyla önemli avantajlar sağlamaktadır.  
-250°C’den  700°C’ye geniş bir aralıkta ısıl dirence sahip olan bazalt elyaf aynı zaman alev 
almamaktadır. Düşük direnç değeri de malzemenin bir diğer artısıdır (λ=0,031W/mK).
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Basalt Fiber Composites for Construction Market

Various fiber reinforced plastic materials have been developed on 
the basis of mineral fibers such as, glass fiber and carbon fiber in 
the past years. Mineral fibers in combination with acid- and alkali 
resistant polymers lead to reinforcement composites, which 
enables to provide a lightweight concrete element in chemical 
aggressive environment. Development of Basalt Fibers(BF) 
was matter of time. With higher mechanical properties than 
glass fiber and much cheaper price than carbon fiber, BF is a 
convincing alternative mineral fiber directly from the nature. BF 
have excellent range of a temperature resistance from -250°C 
from 700°C and it is not burnable. In various applications is the 
low conductivity(λ=0,031W/mK) a serious advantage. 

Various BF applications have been developed especially for the 
concrete reinforcement. Basalt chopped Fibers, Basalt Mesh-
es(Geogrid) and Basalt Rebars are non-corrosive reinforcement 
materials, which are resistant in the aggressive chemical envi-
ronment. Basalt chopped fibers are coated with alkali resistant 
coating, are more rigid than Glass fibers and non-corrosive 
compared to steel fibers. With an amount of 4kg/m³ could be 
achieved same reinforcement effect as with 20kg/m³ steel fibers. 

Using Textile Meshes in the concrete reinforcement in case of 
making concrete elements lighter, without losing mechanical 
properties is a beginning of a new era in the building industry. 
In Germany it is known under the name “Textilbeton”. Depend-
ing on the weight of the Basalt Geogrid higher tensile strength 
reinforcement could be achieved with cheaper prices than with 
comparable mineral fibers.

With technology of Pultrusion it is possible to produce Basalt 
Rebars(BR), known also as Rods. BR s are the most valuable 
alternative to Steel Rebars in case of mechanical parameters 
and profitability. Usage of basalt reinforced rebar in USA is 
regulated with the standard ACI 440.1R-06. Standards currently 
operating in China are JG/T 406-2013 and JT/T 776.4-2010, 

while in Russia СТО-02495307-007-2012 is regulating usage 
of rebars in concrete and СТО НОСТРОЙ 2.6.90-2013 i usage 
in geotechnical structures. In CIS countries operating standard 
is ДСТУ-Н Б В.2.6-ХХХХ:2011; where static calculations for 
required parameters are listed.

Physico-chemical advantages of BR compared to Steel Rebar:

• 3 times higher Tensile strength 

• Corrosion resistance 

• Acid and alkali resistance

• 4 times lighter 

• Same thermal expansion as concrete

• Non-magnetic and does not induce magnetic fields

• Lower thermal conductivity

Economic advantages advantages of BR compared to steel in the 
concrete reinforcement:

• 1 ton of basalt reinforced rebar can be substitute function 
9,6 tons of steel rebar

• 10 times less transportation and installation costs

• Less concrete needed

• BR reinforced concrete does need renovation of corrosion 
damages

• After a lifetime of a concrete element no separation needed

Basalt Fiber Applications(BFA) offer a number of advantages in 
the concrete reinforcement. Their light weight combined with 
non-corrosive nature will result in economic and sustainable 
concrete element.  BFA are ideal for the marine structure, 
highways and structures, which are sensitive under extreme 
environment.

For more information please contact to Tila Kompozit over +90 
212 222 94 22 or info@tila.co.

• 3 kat daha yüksek çekme kuvveti dayanımı

• Yüksek korozyon direnci

• Asit ve alkali direnci

• 4 kat daha düşük ağırlığa sahip olması ile hafif 
yapı

• Betonla aynı termal genleşme katsayıları

• Manyetik olmama özelliği manyetik alan 
yaratmama ve etkilememe

• Düşük termal iletkenlik

• Ekonomik üstünlükleri ise şunlardır:

• 1 ton bazalt elyaftan “re-bar” yaklaşık 9.6 ton 
çelik “re-bar” ürüne denk gelir

• 10 kat daha düşük taşıma maliyeti sunar

• Daha az beton gerektirir

• Korozyondan kaynaklanan renovasyonlara 
ihtiyacı ortadan kaldırır

Bazalt elyaf uygulamaları inşaat sektörü için önemli 
avantajlar sunmaktadır. Korozyona dayanımlı hafif 
yapılar üretilebilmesine olanak tanımasıyla denizcilik, 
otoyol inşaatleri, yüksek yapılar vb. projelere değer 
katmaktadır.

Bazalt ürünleriyle ilgili daha fazla bilgi almak için 
için +90 212 222 94 22 numaralı telefondan veya 
info@tila.co e-posta adresinden Tila Kompozit’e 
ulaşabilirsiniz. 
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Kalıp Ayırıcılar 

Jelkotların kalıp yüzeyine yayılabilmesi ve aynı zamanda açma yapmaması için, kalıp ayrıcılar yüzey
gerilimini ideal ölçüde etkilemelidir.

Kalıp ayrıcı tanımı

 Kalıp ayırıcılar, kalıp yüzeyi ile ürün arasında ince, 
kaydırıcı bir katman (30-50 μm) oluşturarak ürünlerin 
kalıba yapışmasını engelleyen malzemelerdir. Termo-
set reçine uygulamalarında, kalıp ayırıcıları kullanım 
bakımından iç kalıp ayırıcılar ve dış kalıp ayırıcılar ola-
rak iki sınıfa ayırmak mümkündür. İç kalıp ayırıcılar, 
direkt reçinenin içeresine karıştırılarak kullanılırken, 
dış kalıp ayırıcılar kalıp yüzeyine uygulanır.

Genel olarak kompozit sektöründe kullanılan iç ve dış 
kalıp ayırıcıları aşağıdaki gibi sınıflandırmak müm-
kündür.

• Doğal ve Sentetik Karışımlı Vakslar

• Sıvı Kalıp Ayırıcılar (PVA)

• Silikon Karışımları,

• Floro Polimerler, 

• Yarı-Kalıcı Kalıp Ayrıcı Sistemleri

• Metallerin Stearat Tuzları

• Yağ Asit Esterleri

• Sodyum Sulfo Suksinat Türevleri

İç Kalıp ayırıcılar,

Pultrüzyon, SMC/BMC,  gibi sıcak kalıplama uygula-
malarında, reçinenin içerisine karıştırılarak kullanılır-
lar. Bu amaçla kullanılan malzemeler Çinko Stearat, 
Kalsiyum Stearat ve başarılı ticari örnekleri olan bazı 
polimerik kalıp ayırıcılardır. Bu kalıp ayırıcılar, proses 
esnasında sıcaklığın etkisiyle yüzeye çıkarak ürünün 

kalıptan kolayca ayrılmasını sağlar. Bununla birlik-
te;  fazla kullanımları,  delaminasyon riskini artırır-
ken sonradan boyanacak parçalarda ve yapıştırma 
işlemlerinde sorunlara yol açmaktadırlar. O nedenle 
kullanım oranlarına ve kalıp ayrıcı seçimlerine dikkat 
etmek gerekmektedir. İç kalıp ayırıcılar;

• Sistem içerisinde tamamen çözünebilmelidir,

• Ürün rengine ve kürlenmeye minimum etki 
etmelidir,

• Ürünün fiziksel özelliklerine hiç etki etmemeli, 
tercihen pozitif etkide bulunmalıdır,

• Ürün parlaklığına, boyama proseslerine 
minimum etkide bulunmalıdır.

Dış Kalıp ayırıcılar

Bu sınıftaki kalıp ayırıcılar kalıp yüzeyine sprey ya da 
uygun bez yardımıyla uygulanırlar. Uygulama sonrası, 
kalıp ayırıcı içerisindeki solvent buharlaşarak, kalıp 
yüzeyinde ince bir film oluşturur. Bu film kalıp yüze-
yindeki mikro poroziteleri doldurarak, kalıbın daha 
parlak olmasını sağlar ve daha düşük yüzey gerilimi 
ile ölçülebilecek şekilde kalıbın yüzey enerjisini dü-
şürür, ya da daha basit bir anlatımla “kaygan yüzey” 
oluşturur. Dış kalıp ayırıcılar;

• Kolay uygulanabilmeli,

• Optimum kuruma süresine sahip olmalı,

• Kolay parlatılabilmeli,

• Maksimum ayırma performansı vermeli,

• Yüksek kalıp parlaklığı sağlamalıdırlar. 
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Kalıp ayırıcı performansını belirleyen; kimyasal 
reaksiyon, yüzey gerilimi, kalıbın yüzey şekilleri, 
penetrasyon, polarite farkları gibi iki yüzeyin birbirini 
yapışmasını etkileyen birçok faktör vardır. 

Polivaks kalıp ayırıcı serisi; yüksek ayırma 
gücü, parlaklık, ideal kuruma süresi, 
kalıplarda birikme yapmaması gibi 
kanıtlanmış performansları ile ideal 
özelliklere sahiptir. 

Farklı kalıp özelliklerine bağlı 
olarak; alışmış kalıplar için 
Polivaks SV-6, MAT yüzeyli 
kompozit parçaların üreti-
mi için  Polivaks Sıvı MAT 
Kalıp ayırıcı, yeni model /
kalıplarda Polivaks N ve 
Sıvı PVA sistem vaksları; 
marin, otomotiv, inşaat  
gibi kompozit endüstri-
sinde  yıllardır başarıyla 
kullanılmaktadır. Bu 
başarılı aile yeni özellik-
lere sahip yeni ürünlerle 
zenginleşmektedir.

Polivaks Genel Uygulama 
Kuralları

Vaks Esaslı Kalıp Ayırıcılar  

Polivaks SV6, Polivaks SV-8, Polivaks Max-9, Poli-
vaks N vaks esaslı kalıp ayırıcılar içinde yer almakta-
dır. Sentetik ve doğal vaksların ideal karışımlarıdırlar. 
Uygulama öncesi kalıp yüzeyinde yağ, kir, toz vb. 
bulunmadığından emin olunmalıdır.  Ardından vaks 
temiz bir penye bez ile dairesel hareketlerle kalıp yü-
zeyine sürülmelidir. Vaksın kalıp yüzeyinde kuruması 
beklenmeden, temiz bez ile yine dairesel hareketler 
ile parlatılmalıdır. Burada en çok yapılan hatalardan 
bir tanesi, vaksın kalıp yüzeyinde kurutulmasıdır. 
Kalıp kuruduktan sonra vaksın parlatılması işlemi 
zorlaşmakta, kalıp yüzeyinde vaks kalıntısı kalmak-
tadır. Uygulama sonrası 15 dakika beklenmeli, yeni 
kalıp uygulamasında uygulama 3-6 kat* olmak üzere 
15 dakika arayla tekrarlanmadır. Son uygulama 
sonrası hava sıcaklığına bağlı olarak en az 30 dakika 
beklenmelidir.

* Endüstride tüm dünyada 2-20 kat arası uygulamalar olduğu 
bilinmekle birlikte 3-6 kat arası ortalamanın en uygun sonucu 
verdiği bilinmektedir. Kullanıcıların kalıp hazırlama aşamasında 
kullandıkları malzemeler, şartlar ve tecrübeleri paralelinde 
belirtilen aralıkta ideal kat sayısını kendilerinin saptaması doğru 
olacaktır. Belirtilen aralığın üzerindeki uygulamalarda (mesela 10 
kat üzeri hatta 20 kata kadar olan uygulamalarda) daha iyi sonuç 
alınması beklenmemelidir.

Vaks uygulaması sonrası solventin buharlaşması 
için yeterli süre beklenmelidir. Aksi takdirde buhar-
laşmaya çalışan vaks solventi, jelkot yüzeyinde toplu 
iğne başı seklinde iğne deliklerine (pinhollere) sebep 
olmaktadır.

PVA Esaslı Vaks  Kalıp Ayırıcılar 

PVA esaslı (polivinil alkol) kalıp ayırıcılar 
(Polivaks PVA), riskli, tamir görmüş, yeni 
model ya da kalıplarda kullanılmaktadır. 
Yeni kalıplarda kalıp üzerindeki jelkotun 

halen aktif kabul edilmesi gerektiği için sa-
dece vaks kullanımı yeterli olmayabilir. 

Bu sebeple yeni kalıptan ilk parça 
alımında PVA uyumlu Polivaks 

N gibi bir vaks ile kaliteli bir 
PVA’nın doğru bir şekilde kul-
lanılması olası kalıp yapışma 
riskini %99* ortadan kaldırır. 
Çünkü yeterli kalınlıkta bir 
PVA filmi gerçek bir ara 
katmandır. 

Kalıp yüzeyine uygulamasın-
da;  sistem vaksı Polivaks N 

öncelikle dairesel hareketler ile 
uygulanmalıdır. Ardından tercihen 

1,8 mm tabanca ile yeterli kalınlığa ula-
şıncaya dek ya da sünger yardımıyla tek yönlü 

olarak Polivaks PVA sürülmedir.  İşlem sonrası  PVA 
film oluşumu gözlemlenmelidir. Kalıptan parça alıp, 
PVA filmi sökülürken gözlemlenecek ince delik veya 
gözenek içermeyen bir film görüntüsü doğru uygu-
lama yapıldığının göstergesidir. Unutmamak gerekir 
ki gereğinden ince bir PVA filmi, sebep olacağı kalıp 
yüzeyindeki aşındırma etkisi ve yüzeyde oluştura-
cağı puslu görüntü ile yine de kötü bir sonuca sebep 
olacaktır. Bu olası problemlerin sebebi, jelkottaki 
stirenin ince PVA filminden nüfuz ederek kalıp 
yüzeyi ve film arasında hapis kalmasıdır. Bu sebeple 
kullanıcıların hangi uygulamayı yaparlarsa yapsınlar 
öncesinde benzer denemeleri tecrübe etmeleri iyi bir 
ön hazırlık olacaktır.

Yeni kalıpta yapışma riskini hiç almamak için* en az 
3 parçayı PVA’lı sistemle almak, daha sonra yüksek 
performanslı vakslardan biriyle PVA’sız uygulamaya 
geçmek tavsiye edilir. Yeni model ve kalıplarda ilk 3 
ürünü Polivaks™ N ve Polivaks™ Sıvı PVA Kalıp Ayı-
rıcı ikilisi ile aldıktan sonra, seri ve daha parlak ürün 
elde etmek için Polivaks™ SV-8, Polivaks Max-9 
veya Polivaks™ SV-6  ürünlerin tek başına kullanıl-
masını tavsiye ederiz.

* Dünya çapında yapılan istatistiklerde kötü uygulanmış vaks 
ile yeni kalıptan ilk alınan parçalarda %13-15 arasında yapışma 
sorunu yaşandığı saptanmıştır. PVA’lı uygulamalarda bu sonuç 
istatistiksel olarak %1’in altındadır.
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Polivaks™ AERO-7
Yüksek Performans Sprey Vaks

Polivaks™  AERO-7, aerosol formda, endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış 
sprey kalıp ayırıcıdır. Kalıp yüzeyine kolay ve homojen bir şekilde sprey edilir.  
Standart vaksların uygulanmasının zor olduğu girintili-çıkıntılı alışmış kalıplarda 
tavsiye edilir. 

Silikon kalıplarda ürün dökümlerinde ilave kalıp ayırıcı gerekmemekle birlikte 
silikon kalıpların ömürlerini uzatmak için de kullanılabilir.

Polivaks™SV-8
Kokusuz Süper Vaks

Polivaks SV-8 klasik vaksların aksine uygulama sırasında koku yapmaz.  Yüksek performans özelliğine 
sahiptir, kalıp yüzeyinde birikinti bırakmaz. Jelkotlarda açma yapmaz. Tek bir uygulama ile birden fazla 
ürün almaya olanak sağlar. Özellikle sıcak ortamlarda büyük kalıpların yüzeylerine uygulanırken düşük 
koku özelliği kullanıcıya rahat bir çalışma ortamı sağlar.

Referans
1.Additives for Plastics Handbook (John Murphy)
2.Pratical Guide rotatinaol Moulding RJ. Crawford

Polivaks™MAX-9
Maksimum Performans Vaksı

Polivaks Max-9 Endüstride maksimum performansa sahip, karnauba esaslı bir kalıp ayrıcıdır. Standart 
vakslara göre tek uygulama ile çok daha fazla sayıda ürün alınabilir ve kalıplarda yüksek parlaklık 
sağlar.

Şaban ATEŞ
Kimyager Ürün Geliştirme ve Teknik Destek Müdürü

Poliya Poliester San. Ve Tic. Ltd. Şti.
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Midilli'nin bağlı olduğu, Univar EMEA ve Asya Pasifik 
Başkan Yardımcısı Nick Powell "Nilay kusursuz 
bir ekip lideri olarak kendini kanıtladı ve EMEA'da-
ki CASE işimizi yönetmek için doğru deneyim ve 
perspektife sahip” dedi. "Nilay sektörde sağlam bir 
geçmişe sahip ve müşterilerimiz, tedarikçilerimiz 
ve Univar için performansı destekleyen ürünler, hiz-
metler ve çözümler sunmaya devam ederken onun 
liderliğinin bize kazandıracağı sonuçları görmek için 
sabırsızlanıyorum."

Midilli, çok sayıda pazarlama, satış ve iş yöneti-
mi pozisyonlarında 11 yıl süreyle hizmet verdiği 
Eral-Protek'in satın alınmasıyla birlikte 2011 yılında 
Univar'a katıldı. Daha öncesinde, CASE pazarına 
güçlü bir odaklanmayı da içeren, Türkiye'deki Univar 
faaliyetlerinden sorumlu Ülke Müdürü görevini 
yürüttü. Nisan 2015'ten beri, Avrupa Ticaret Müdürü 
olarak CASE Ürün Yönetimi ve Teknik ekipleriyle 
birlikte önemli tedarikçi ilişkileri ve yeni tedarikçi 
yetkilendirmelerini başarıyla yönetti. Kendisi İstan-
bul Yıldız Teknik Üniversitesi'nden kimya mühendis-
liği alanında lisans diplomasına sahip.

Univar Inc. Hakkında

1924 yılında kurulan Univar (NYSE: UNVR), dünya-
nın dört bir yanındaki 8.000'in üzerinde üreticinin 
küresel özel ve temel kimyasal madde dağıtıcısıdır. 
Univar Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Asya-Pasifik 
bölgesi ve Latin Amerika'da, küresel bir satış ve 
teknik uzman ağıyla desteklenen 800'den fazla 
dağıtım tesisi işletmektedir. Geniş bir ürün ve katma 
değerli hizmet portföyüne ve engin teknik ve pazar 

uzmanlığına sahip Univar, müşterilerin ihtiyaç 
duydukları özel çözümleri, dünyanın en kapsamlı 
kimyasal madde dağıtım ağlarından biriyle sağla-
maktadır. Univar is Chemistry DeliveredSM.

Nilay Midilli,
Univar EMEA Endüstri Direktörü oldu
Londra - 22 Temmuz 2016 – Global kimyasal madde dağıtıcısı ve katma değerli hizmet 
sağlayıcısı olan Univar bugün, Nilay Midilli'nin Univar Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) 
Kaplamalar, Yapıştırıcılar, Sızdırmazlık Ürünleri ve Elastomerler (CASE) Endüstri Direktörü 
pozisyonuna atandığını duyurdu. Bu pozisyonda Midilli, Univar'ın bölgedeki CASE pazarına 
hizmet veren tedarikçi ve müşteri ağının daha da güçlendirilmesinden sorumlu olacak.
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ERALP
ERDEM
TURKUAZ POLYESTER

İsmail Hakkı Hacıalioğlu: Turkuaz Polyester’i ve 
kendinizi tanıtır mısınız?

Eralp Erdem: Lise öğretimimi İstanbul Erkek Lise-
sinde tamamladıktan sonra, 2007 yılında Boğaziçi 
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun 
oldum. Bu tarihten itibaren, aynı zamanda üniversite 
eğitim hayatım boyunca, ailemizin çeşitli şirketlerinde 
çalışma ve deneyim kazanma fırsatı buldum.

Üniversiteyi bitirdikten sonra, en çok ilgimi çeken, 
ufkunu açık gördüğüm ve beni heyecanlandıran, 
Kompozit sektöründe devam etme kararı aldım. 15 
yılı aşkın süredir çeşitli polyester reçine üreticilerinin 
distribütörlüğünü yapan diğer firmamızda 2007-2011 
yılları arasında yöneticilik yaptım. 

Bu dönemde Türkiye Doymamış Polyester Reçine 
ihtiyacının yaklaşık %80’ini sektörün bugünlere gel-
mesinde büyük emekleri olan 3 büyük değerli üretici 
karşılıyordu. Ancak 2011 yılında bu üreticilerden 
birinin diğerini satın aldığını duyduğumuzda, Kompo-
zit sektörü için tehlike çanlarının çaldığını hissettik. 
Pazarın %80’ine hakim olan üretici sayısının 3’ten 
2’ye düşmesi, sektörde tekelleşmeye yol açabilirdi 
ve bu tekelleşme; sektördeki rekabetin körelmesine 
neden olmakla birlikte, her zaman ülke ortalamasın-
dan daha hızlı büyüyen sektörümüzün gelişmesine 
de büyük bir engel olabilirdi. 

Gelişmekte olan bir sektörde sadece iki üreticinin 
pazar payının %75-80’ine sahip olması, sektörün Arz-
Talep dengelerini ister istemez bozacak, bu durum 
Türk Kompozit Sanayicileri için dezavantaj haline 
gelecekti.

Kompozit Sanayicileri için, reçine tedarik edebile-
cekleri üreticilerin azalması, onların küresel pazarda 
rekabet etmesini önleyecek, polyester reçineye olan 
yüksek talep, fiyatların yükselmesine sebep olacak, 
kompozit sanayicileri de artan maliyetleri nedeniyle 

günden güne kan kaybedecekti. İşte tüm bu ne-
denlerle birlikte biz de Turkuaz Polyester firmasını 
kurma kararı aldık.

İ. H. H.: Turkuaz Polyester Firması nasıl doğdu?

E. E.: Turkuaz Polyester 2011 yılında bu düşüncelerle, 
sektöre bir alternatif olma çabasıyla, İTÜ Yüksek Kim-
ya Mühendisi sevgili eşim Büşra Erdem’in de manevi 
desteğiyle yıllık 6.000 Ton Kapasite ile kuruldu. 

Tonaj olarak düşük ama teknoloji ve otomasyon 
anlamında son nesil bir fabrika kurduk. Üretim tara-
fında, işinde bilgili, tecrübe sahibi, deneyimli ancak öte 
yandan bu işi yaparken ilk günkü heyecanını korudu-
ğunu hissettiğimiz vizyoner bir ekip oluşturduk. 

Kısa bir sürede, Satış Müdürümüz İbrahim Ünlüsoy’un 
katkıları ve geçmiş bilgi ve deneyimleriyle, Türkiye’nin 
her bölgesinde beraber çalışmaktan gurur duyduğu-
muz bayiler, iş ortakları kazandık. Bayilik tecrübemiz 
olduğu için, bayilerimizin hissettiklerini anlayarak, 
bayilerimizi destekleme, rakiplerine karşı koruma ve 
karşılıklı olarak büyüme gayreti içinde olduk. Müşte-
rilerimiz ve iş ortaklarımız büyüdüğü zaman biz de 
büyüyeceğimizi biliyorduk.

Bu güven ilişkisi çerçevesinde, gelen talepler doğrultu-
sunda ve üretime başlayarak ne kadar doğru bir karar 
vermiş olduğumuzu görmenin gururuyla; 2012 yılında 
üretim kapasitemizi yıllık 16.000 Ton’a çıkardık. 

İ. H. H.: İhracata ne zaman ve nasıl başladınız?

E. E.: Turkuaz Polyester’in yurtiçinde isminin ya-
yılmasıyla, yurtdışından da talepler almaya başla-
dık. Zaman içinde İhracat Müdürümüz eşim Büşra 
Erdem’in de çabalarıyla, yurt içinde yakaladığımız 
ivmeyi yurtdışı pazarında da yakalayarak 2015 yılının 
sonunda 20’ye yakın ülkeye, kapasitemizin %20’sini 
ihraç eder hale geldik. 



65

RÖPORTAJ

Yurtiçindeki bayi stratejimizi, yurtdışında da aynen 
koruyarak, karşılıklı sadakat ilişkisi içerisinde beraber 
büyüme düşüncesinin bu başarımızda en büyük pay 
sahibi olduğuna inanıyorum. 

Belli bir standartta ve kaliteli ürünler üretmemiz, 
ürünlerimizin her daim arkasında durmamız ve 
Avrupalı  rakiplerimize göre çok daha düşük kar 
marjlarıyla çalışmamız bizi uluslararası rekabette 
her zaman bir adım öne taşıyor. Yapmış olduğumuz 
yurt dışı ziyaretlerinde, gittiğimiz yurt dışı fuarların-
da, firmaların  Türkiye menşeili ürünlere ve Turkuaz 
Polyester’e göstermiş olduğu ilgi bizi son derece 
memnun ediyor.

Polyester Reçine hem raf ömrünün kısa olması hem 
de navlun fiyatlarının yüksek olması sebebiyle çok 
uzak pazarlara gönderilmesi uygun bir ürün değil. Her 
ne kadar hammadde açısından dışa bağımlı olsak da, 
AR-GE faaliyetlerimizle ve üretime olan tutkumuzla 
bulunduğumuz bölgenin polyester reçine üretimi açı-
sından en aktif ülkesiyiz. Bu anlamda ülkemizin bulun-
duğu coğrafya da bizler için büyük bir avantaj. Bizler 
de Turkuaz Polyester olarak, yakın coğrafyamızdaki 
gelişmekte olan ülkelerde ürün çeşitliliğimiz, kalitemiz 
ve fiyat avantajımızla yüksek bir pazar payı yakalamayı 
amaçlıyoruz. Hedefimiz; 2017 yılında kapasitemizin 
%30-35’ini “Yurtdışı Satışlar” olarak gerçekleştirmek. 

İ. H. H.: Son yatırımınız hakkında bilgi verir 
misiniz?

E. E.: 2013 yılında kapasitemizi %90 oranında kullan-
dığımızı görmemizle birlikte, Türk Kompozit sektörüne 
daha büyük, daha yüksek üretim kapasitesine sahip bir 
yatırım yapma kararı aldık. 2014 yılında Türkiye’nin tek 
kimya ihtisas organize sanayi bölgesi olan GEBKİM’de 
8.500 metrekare arsa yatırımı yaparak, 2015 yılının 
ocak ayında yeni fabrika inşaatının startını verdik.   

Haziran 2016 itibariyle, 8.500 metrekare kapalı ve 
5.000 metrekare açık alana sahip yeni fabrikamızı 
devreye aldık.  

Yeni fabrikamız yıllık 50.000 Ton Polyester Reçine 
kapasitesine sahiptir. 

Üretimimizde reaksiyonun başından sonuna kadar, 
‘Proses Kontrol’ süreci fabrikamız için özel geliş-
tirilmiş son nesil scada ve otomasyon sistemi ile 
yönetilmektedir. 

Ailemizin mobilya ve maden başta olmak üzere baş-
ka sektörlerde de iştirakleri var. Ancak biz Polyester 
reçine sektörüne olan güvenimizle, yatırımlarımızın 
büyük bir bölümünü bu sektöre ayırdık. Bu yatırımı-
mızın Ülke ekonomisine ve Türk Kompozit Sektörüne 
değer kattığını düşünüyorum. Bu sayede, tüm yerli 
Polyester Reçine Tüketicileri için de kuvvetli bir alter-
natif olma gayesindeyiz.

İ. H. H.: Ne tip ürünler üretiyorsunuz ?

E. E.: Genel anlamda CTP Boru, Breton, Genel Amaç-
lı, Levha, Düğme, SMC-BMC, ve Döküm Tipi polyes-
ter reçineler aynı zamanda genel amaçlı ve yüksek 
performans jelkotlar üretiyoruz.  Bu ürünler spesifik 
özelliklerine göre birçok alt başlığa ayrılmaktadır. 
Ayrıca müşterilerimizin isteği doğrultusunda onların 
üretim prosesine uygun, onların ihtiyaçlarını karşıla-
yacak özeliklerde ürünler de üretiyoruz.



66

RÖPORTAJ

İ. H. H.: Kalite konusunda neler düşünüyorsunuz?

E. E.: Bildiğiniz üzere çağımız iletişim çağı. Günü-
müz şartlarında, bilgiye ve teknolojiye ulaşmak çok 
kolay.  Bugün yabancı hammadde üreticileri yeni bir 
hammadde ürettikleri zaman, öncelikle size gelip, o 
ürünü nasıl ve ne amaçla kullanacağınızı ve ürünün 
sizin son ürününüzde nasıl bir fayda sağlayacağı 
bilgisini ve eğitimini veriyorlar. 

Bu şartlarda Amerika’yı yeniden keşfetmenize gerek 
kalmıyor, AR-GE birimi bu imkanları iyi değerlendirir 
ve yabancı literatürleri iyi takip ederse kısa sürede 
istenen ürünü elde edebiliyor. 

Henry Ford’un çok sevdiğim bir sözü var; “Sanayici-
nin bir kuralı vardır o da: En kaliteli ürünü, en ucuz 
maliyetle, çalışanına mümkün olan en yüksek maaşı 
ödeyerek üretmek” .

Bizler Turkuaz Polyester’i kurarken “Kaliteli Ürün, 
Hızlı Teslimat, Uygun fiyat” düşüncesiyle yola çıktık. 
Bugün de aynı düşüncedeyiz.

İ. H. H.: Günümüz ekonomik koşulları hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

E. E.: Günümüz ekonomisinde kurallar değişti, 
1980’lerde duyduğumuz kar marjları hayal oldu, 
artık düşük kar marjı ile yüksek verimlilik yaratmak 
zorundayız. Düşük enflasyon dönemiyle birlikte 
paradan veya stoktaki maldan kazanç sağlama 
dönemi sona erdi.  

Enflasyonun çift haneli olduğu zamanlardaki yük-
sek oranlı karlar, yerini düşük ama “gerçek” faaliyet 
karlarına bıraktı. Turkuaz Polyester olarak, genç 
ve dinamik bir yapıya sahip olmamızın avantajıyla 
günümüz sanayiciliğine ve günümüz ekonomisinin 
değişen kurallarına en hazır firmalardan biri olduğu-
muzu düşünüyorum.

Bugün Ürün Kalitesi, Hizmet Kalitesi, Ar-Ge Çalışma-
ları, Çevre Bilinci, İş Güvenliği gibi konular bu seviye-
deki firmalar için bir meziyet, bir pazarlama politikası 
ya da bir ayrıcalık değil, bir zorunluluktur. 

Bu hususlarda herhangi bir eksiklik yaşayan bir firma 
zaten kendiliğinden veya yaşanan olumsuz tecrübe-
ler sonucu piyasada kabul görmeyecektir. 

Ancak öte yandan tüm bu meziyetlere sahip olma-
mız, müşteriden yüksek fiyat talep etmemize neden 
olmamalıdır. Ürün-Fiyat Dengesi, tüm bu meziyetle-
rin başında duran 1 rakamı gibidir, bu rakamı silerse-
niz geriye kalan onlarca sıfırın hiç bir anlamı kalmaz. 

Hammadde alırken kendi alanlarında uzman, ulusal 
ve uluslararası üretici ve tedarikçilerle çalışıyoruz. 
Onaylı tedarikçilerimiz kalite, hizmet ve lojistik an-
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lamında tüm isteklerimizi karşılayan firmalar. Böyle 
bir durumda seçim yapmamız gerektiği zaman doğal 
olarak fiyat birinci etken oluyor. 

Biz de Turkuaz Polyester olarak bugün 50.000 Ton/Yıl 
kapasitemizle sektördeki tüm Reçine tüketicileri için 
kalitemizle onaylı bir tedarikçi olmak istiyoruz. 

İ. H. H.: Sektörünüzde arz fazlası olduğunu düşü-
nüyor musunuz?

E. E.: Türkiye’de Polyester Reçine üretiminde arz 
fazlası olduğunu düşünmüyorum.

Bugün Çin Cumhuriyeti’nde Polyester Reçine Üre-
ticilerinde Kapasite kullanımları %50-60 arasında 
değişmektedir. 

Bugünkü şartlarda, yeni kapasite arttırımlarıyla bu 
oranlara geliyorsak, bu bizler için üretimimizi arttır-
mak, ihracatımızı arttırmak adına bir itici güç olmalı-
dır. Öte yandan; Akılcı rekabetin kompozit sektörüne 
fayda sağlayacağını düşünüyorum. Eğer polyester 
üreticilerinin arasındaki rekabet en iyi ürünü en iyi 
fiyata sunabilecek şekilde oluşursa, kompozit sana-
yicilerinin son ürün kaliteleri artarken, maliyetleri de 
düşer. Bu da kompozit sektörümüzü yurtdışı pazarla-
rında çok daha güçlü bir konuma getirir.

Önemli olan firmaların bu %40-%50 kapasitelere 
göre sabit giderlerini ayarlayabilmesidir.

Arz-Talep dengesi bir süre sonra adaletsizliği getirir, 
bu da bizim gibi gelişmekte olan Ülkeler için bir 
tehdittir. 

Bugün Turkuaz Polyester arttırmış olduğu yeni kapa-
sitesinin yaklaşık %40’ını kullanıyor. 

Çocukluğumuzda bir söz vardı, “Büyük al seneye de 
giyersin” diye, bizim için de fazla kapasite, satışlarımı-

zı arttırmak ve büyümemiz için bir fırsat. Önümüzdeki 
5 yılı öngörerek, böyle bir kapasite artışına gitme 
kararı aldık. 

İ. H. H.: Bu sektörde uzun süredir faaliyet gös-
teren bir kişi olarak sektöre ne gibi tavsiyelerde 
bulunursunuz?

E. E.: Türkiye’de polyester reçine üreticileri genel ola-
rak 1. kuşak şirketlerdir. 30-35 yıl önce zor şartlarda 
kurulup, bugünlere getirilen şirketlerin kurucularının 
yönetimden çekildiği, firmaları 2. kuşağa devrettikleri 
bir dönemden geçiyoruz.

Merhum işadamı Nejat Eczacıbaşı’nın acı bir tespiti 
vardır: ”Türkiye’de şirketleri babalar kurar, oğullar yer, 
torunlar batırır.” 

Bizler 2. kuşak olarak bunun sorumluluğunda ve 
bilincinde olmalı, firmalarımızı kurumsallaştırmalı 
ve büyümeyi hedefleyen bir yapıya sahip olmalıyız.  
Gelecekte Yerli Polyester Reçine üreticilerinin 3. 
kuşağa sağlıklı bir şekilde büyüyerek ve gelişerek 
geçmesi, Türk Kompozit Sektörü için de hayati önem 
taşımaktadır.

Ülkemize ve Türk kompozit sektörüne karşı sorum-
luluğumuz budur. 



68

TEKNİK

Cam lifleri yüksek üretim kapasitesi ve düşük fiyat 
avantajı sayesinde kompozit sektöründe en çok 
kullanılan takviye malzemesi olup, geri dönüşüme 
de olanak sağlamaktadır.  Diğer yandan doğal lifler 
arasında yüksek mekanik özelliklere sahip gövde 
liflerinden keten ve kenevir, cam liflerine benzer 
özgül mukavemet değerleri ile son yıllarda kompozit 
sektörünün ilgisini üzerine toplamaktadır  [1,2]. 

Keten ve kenevir liflerinin, cam liflerine alternatif 
takviye malzemesi olarak kullanımı önemli bir 
avantaj sağlamaktadır; hafiflik. Cam lifine (2.5 g/
cm3) kıyasla düşük özgül ağırlık değerlerine sahip 
keten ve kenevir lifleri (1.4 g/cm3), cam lifi ile 
aynı hacimsel oranda takviye malzemesi olarak 
kullanılırsa; kompozit malzemenin ağırlığı en az % 
20-30 oranında azalmaktadır [1,2]. 

Sürdürülebilir ürün yaşam döngüsü sunan doğal 
lifler, düşük özgül ağırlık değerleri sayesinde 
hafifleştirme teknolojileri kapsamında özellikle 
ulaşım ve otomotiv sektörünün dikkatini 
çekmektedir. 

Euro 5 ve 6 emisyon yönetmeliklerinde hava 
kirliliğine dair kirleten öder prensibi; en fazla zehirli 
gaz emisyonu üreten ulaşım ve otomotiv sektörüne 
yönelik ciddi yaptırımlar getirmektedir. Binek 
araçlarda 130 g/km olan CO2 emisyon miktarı, 
2021 itibari ile 95g/km olarak kabul edilmiş olup, 
her bir gram fazla emisyon miktarı için 95€ ceza 
uygulanacaktır [3]. 

Bu durum, otomotiv sektörü başta olmak üzere 
ulaşım sektöründeki Ar-Ge projelerini; araçların 
hafifletilmesi ile yakıt tasarrufunun sağlanması 

Çevre Dostu ve Hafif Takviye Malzemeleri:

“DOĞAL LİFLER” 
Son zamanlarda sürdürülebilir üretim ve geri dönüşüm yaklaşımları; ekolojik yaşamı 
korumaya yönelik sosyal projeler olarak tasarlanmaktan ziyade yasal zorunluluklar haline 
gelmektedir. Bu durum, kompozit sektöründeki Ar-Ge yatırımlarının yönünü, sürdürülebilir 
üretim ve geri dönüşüm sağlayan çevre dostu kompozit ürünlere yöneltmiştir. 

Şekil 1. Takviye malzeme yapıları

(a- kısa lif, b- dokusuz yüzey, c- iplik, d- kumaş, e- kıvrımsız kumaş, f- tekyönlü tape/prepreg)
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ve emisyon değerlerinin düşürülmesi üzerine 
yöneltmiştir.

Cam liflerine kıyasla keten ve kenevir liflerinin 
takviye malzemesi olarak kullanımı, daha hafif 
kompozit malzemelerin üretilebilmesine olanak 
sağlamaktadır. Ancak doğal lif takviyeli polimerik 
kompozit malzemelerin mekanik performans 
açısından cam lifi takviyesine alternatif olabilme 
potansiyeli tartışmalı bir konudur.

Keten ve/veya kenevir takviyeli polimerik kompozit 
malzemelerin mekanik özellikleri üzerine 
literatürde çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu 
çalışmalar; doğal lifin yapısı, uzunluğu, kompozit 
malzeme içerisindeki yerleşimi ile tercih edilen 
matris polimeri ve üretim yöntemi açısından 
birçok farklılık göstermektedir. Buna rağmen 
mevcut çalışmalardan çıkan ortak sonuç; kompozit 
malzeme mekanik performansını etkileyen en 
önemli parametrenin, doğal lifin kullanıldığı takviye 
malzeme yapısı olduğudur. 

Şekil 1’de gösterilen çeşitli yapılarda takviye 
malzemesi olarak kullanılan keten ve kenevir 
liflerinin, cam liflerine alternatif olabilme potansiyeli 
açısından literatürdeki mevcut çalışmalarda aşağıda 
belirtilen sonuçlara ulaşılmıştır. 

• Tekstil değeri olmayan çok kısa (1-10 mm) 
keten-kenevir lifleri ile takviye edilen polimerik 
kompozit malzemelerin mekanik özellikleri, saf 
polimere göre bir miktar iyileşme göstermekle 
birlikte, kompozit malzemenin dayanım değerleri 
beklentileri karşılamamaktadır. Lif veya polimer 
yapısının modifiye edilmesi sonucu artan lif/
matris tutunması, kompozit malzeme dayanım 
değerlerini bir miktar daha iyileştirmektedir. 
Ancak cam lifi takviyesi ile karşılaştırıldığında, 
çok kısa doğal liflerin takviye elemanı olmaktan 
çok, dolgu malzemesi olarak görev yaptığı 
anlaşılmaktadır [4,5].

• Kısa liflere kıyasla, daha uzun (30-50 mm) keten-
kenevir liflerinin dokusuz yüzey (mat) halinde 
kullanımı ile elde edilen kompozit malzemeler, 
daha yüksek mekanik özellikler sergilemektedir. 
Daha yüksek oranda ve daha uzun keten-kenevir 
liflerinden üretilen dokusuz yüzeylerin takviye 
malzemesi olarak kullanımı kompozit malzeme 
performansının iyileştirilmesinde daha başarılı 
sonuçlar vermiştir. Ancak kompozit malzeme 
içerisinde takviye lif yerleşiminin dokusuz yüzey 
yapısı nedeniyle gelişigüzel olması, kompozit 
malzemenin sağlayacağı mekanik performans 
değerlerini sınırlamaktadır. Bu durum dokusuz 
yüzey halinde doğal lif takviyeli polimerik 

kompozitlerin, cam lifi takviyeli kompozit 
malzemelere alternatif olarak kullanılabilmesini 
zorlaştırmaktadır [6,7].

• Keten-kenevir liflerinin iplik veya dokuma kumaş 
yapısında takviye malzemesi olarak kullanımı 
ile kompozit malzeme içerisinde takviye liflerin 
yönlenmiş yerleşimi sağlanmakta olup, cam 
lifi takviyeli kompozit malzemeler ile rekabet 
edebilecek mekanik özellikler elde edilebilmektedir. 
Takviye malzemesi olarak iplik formuna kıyasla, 
ipliklerin dokunması ile elde edilen kumaş formu 
kullanım kolaylığı sağladığından daha çok tercih 
edilmektedir. Yapılan çalışmalar iplik büküm miktarı 
ve dokuma kumaş yapısı ile sıklığı parametrelerinin 
kompozit malzemenin mekanik özelliklerini önemli 
ölçüde etkilediğini göstermiştir. İpliklerin, dokuma 
işlemleri esnasında maruz kalacağı mekanik 
yüklere dayanabilmesi için belirli büküm miktarında 
üretilmesi gerekmektedir. Ancak iplikteki büküm 
miktarı arttıkça, daha sıkı bir hal alan ipliklere 
matris polimerinin nüfuz etmesi zorlaşmaktadır. 
Bu durum lif/matris ara yüzey tutunmasını ve 
dolayısıyla kompozit malzeme mekanik özelliklerini 
olumsuz etkilemektedir. Ayrıca dokuma kumaş 
yapısı ve sıklığına bağlı olarak atkı ve çözgü 
ipliklerinin kesişim noktalarında meydana gelen 
ve kıvrım (crimp) olarak ifade edilen düzgünsüz 
yapının da, kompozit malzeme mekanik özeliklerini 
olumsuz etkilediği tespit edilmiştir [8-10]. 

• Son yıllarda konvansiyonel dokuma yapıları 
yerine kıvrımsız kumaş (non-crimp) ve tekyönlü 
bant/prepreg (UD tape/prepreg) yapıları ön plana 
çıkarmaktadır. Kıvrımsız kumaş yapıları ipliklerin 
dokunması yerine dikilmesi ile elde edilirken; 
tekyönlü bant/prepreg yapılar ise iplik üretimi 
öncesi tülbent/bant formundaki doğal liflerin 
sabitlenmesi ile elde edilmektedir. Konvansiyonel 
dokuma kumaş yapısından kaynaklanan kıvrım 
probleminin çözüldüğü kıvrımsız kumaşlar daha 
yüksek mekanik özellikler sağlamaktadır. En 
yüksek mekanik özellikler ise, kıvrım sorunu 
ile birlikte iplik yapısından kaynaklanan büküm 
problemlerinin de ortadan kalktığı tekyönlü bant/
prepreg yapılar ile sağlanmaktadır [11-12]. 

Keten lifinin takviye malzemesi olarak en yüksek 
mekanik özellikleri sağladığı tekyönlü bant/
prepreg yapılar; Lineo (Fransa), Procotex (Belçika) 
ve Composites Evolution (İngiltere) firmaları 
tarafından piyasaya sunulmuştur. Ülkemizde üretimi 
bulunmamakla birlikte; keten/polipropilen tekyönlü 
prepreg yapılar üzerine Ege Üniversitesi Tekstil 
Mühendisliği Bölümü bünyesinde prototip üretim 
yapılmış olup olumlu sonuçlar alınmıştır.
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Kompozit sektöründe ve akademik camiada cam 
liflerinin yerine doğal liflerin kullanım potansiyeli 
tartışılmakla birlikte; son yıllarda otomotiv ve 
havacılık sektöründe özellikle keten liflerinin 
kullanıldığı başarılı projeler ortaya çıkmaktadır. 

Land Rover Defender ve Jaguar XF modellerinin iç 
kapı modüllerinde kullanılmak üzere Composites 
Evolution firmasına ait Biotex keten/polipropilen 
ürünlerden geliştirilen prototip kompozitler 
ile mevcut çelik parçaya göre % 60, mevcut 
cam takviyeli polipropilen parçaya göre % 35 
hafifleştirme sağlandığı açıklanmıştır. Ayrıca 
Carbio projesi kapsamında Biotex keten/epoksi 
ve karbon/epoksi prepreg yapılardan hibrit tavan 
modülleri üzerine çalışmalar yapılmakta olup; 
keten takviyesi ile % 15 düşük maliyet, % 7 hafiflik 
ve % 58 daha yüksek titreşim sönümleme özelliği 
sağlandığı belirtilmiştir [13].

Faurecia, Peugeot, Lineo NV ve Reims 
Champagne-Ardenne Üniversitesi tarafından 
2016 ticari araçlarında gövde yük zemini olarak 
kullanılmak üzere keten takviyeli sandviç kompozit 
malzemeler üretilmiştir. Lineo firmasının Flaxtape 
adı ile geliştirdiği tekyönlü prepreg yapılar 
kullanılmış olup, kompozit malzemelerin çok hafif 
(2 kg/m2) ve yüksek mekanik özelliklere sahip 
olduğu belirtilmiştir [14]. 

Zodiac Aerospace ve Flax Technic firmalarının 
yürütmekte oldukları projede, uçak koltuklarındaki 
rafların keten takviyeli termoplastik kompozit 

malzemelerden üretilmesi üzerine çalışmaktadır. 
Matris olarak fenolik reçineler yerine PA-11, 
takviye malzemesi olarak Twinflax adında 
piyasaya sürülen keten kumaşlar kullanılarak 
kompozit raflar üretilmiş ve koltuk başına % 2 
hafiflik sağlanmıştır. Bu durumun, uzun mesafe 
uçaklarında 45 kg hafifletme sağlayacağı 
bildirilmiştir [15].  

Literatürdeki çalışmalar ve mevcut projeler, 
keten ve kenevir liflerinin özellikle hafifleştirme 
teknolojileri kapsamında cam liflerine alternatif 
takviye malzemeleri olarak kullanımının 
mümkün olabileceğini göstermektedir. Fakat 
keten ve/veya kenevir liflerinden elde edilecek 
takviye malzemelerinin, tekstil sanayine yönelik 
konvansiyonel kumaş yapısında değil kompozit 
sektörünün ihtiyaçlarına yönelik özel olarak 
tasarlanması gerekmektedir. Bu kapsamda, 
keten-kenevir takviyeli polimerik kompozit ürünün 
potansiyel kullanım alanlarının belirlenmesi 
ve takviye malzemelerinin beklentilere yönelik 
özel olarak tasarlanması üzerine keten-kenevir 
üreticilerinden üniversitelere, takviye malzemesi 
üreten ticari firmalardan çeşitli sektörlerdeki Ar-
Ge bölümlerine kadar geniş katılımlı çalışmalara 
ihtiyaç duyulmaktadır. 
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