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BAŞKAN’IN MESAJI

Değerli Kompozit Dostu,

Kompozit Sanayicileri Derneğimiz 23 Ocak 2017 
tarihinde gerçekleştirdiği 7. Olağan Genel Kurulu’nda 
mevcut Yönetim Kurulu ile çalışmalarına devam 
etmeye karar vermiştir. Derneğimiz daha önceleri 
Kasım ayında yapılan genel kurul toplantı tarihini Ocak 
ayına alarak mali tabloların yıllık olarak görüşülmesi 
ve değerlendirilmesi olanağına kavuşmuştur. 
Derneğimizin kısa sürede vazgeçilmez bir konuma 
ulaşmasında gerçekleştirdiği faaliyetlerin yanı sıra 
kompozit sektöründe faaliyet gösteren kompozit 
üreticisi, hammaddeci, tedarikçi ve akademisyenleri 
bünyesinde barındıran yönetim yapısı bu başarısının 
en önemli nedeni olmuştur. Derneğimizin yönetimi 
7 kompozit sanayicisi, 2 hammadde üreticisi ve 2 de 
tedarikçi üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulumuzun 
daha önceki dönemde olduğu gibi önümüzdeki 
dönemde de tüm sektörü kucaklayacak biçimde 
çalışmalarını sürdürme kararlılığında olduğunu 
sizlerle paylaşmak isterim. Yönetim Kurulumuzun 
sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

Derneğimizin 2013 yılında sektörde bir ilke imza 
atarak gerçekleştirmiş olduğu Kompozit Zirvesi’nin 
3.’sünün 5-6-7 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul 
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda 
gerçekleştirileceğini şimdiden duyurmak isterim. 
Bu etkinliğimiz de, daha öncekilerde olduğu gibi 
Türk kompozitinin gücü seminerler, ürün tanıtımları, 
demolar eşliğinde fuar konsepti içerisinde 
sergilenecektir. Bu tarihleri ajandanıza not ederek, 
etkinliğe ayırmanızı şimdiden tavsiye ederim.

Derneğimiz koordinatörlüğünde 5. kez 14-16 
Mart 2017 tarihleri arasında Paris’te düzenlenen 
JEC WORLD 2017 Fuarı’na yine İstanbul Ticaret 
Odası’nın Milli İştirak Organizasyonu çerçevesinde 
çok sayıda Türk firmasının yer aldığı bir katılım 
gerçekleştirilecektir. Kompozit Sektörünün en önemli 
uluslararası etkinliği olan JEC WORLD Fuarı’na 
Türk kompozitçilerinin her yıl daha fazla sayıda 
ve daha fazla m2 ile katılmaları Türk kompozitinin 
dünya markası olma yolundaki çabalarına önemli 
katkılar sağlamaktadır. JEC WORLD 2017 Fuarı’nın 
kompozitçilerimiz için başarılı olmasını yürekten 
dilerim.

Derneğimiz üyelik geliştirme çalışmalarını geçtiğimiz 
dönemde de sürdürerek 2 yeni üyeyi bünyesine 
katmıştır. CES İleri Kompozit ve Savunma Teknolojileri 
A.Ş.’nin Genel Müdürü Sn. Çağla Pınar Turunçoğlu, 
Poliya Poliester San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin CEO’su 
Sn. Özgür Çakar Derneğimize üye olarak daha da 
güçlenmemizi sağlamışlardır.

Dergimizin bu sayısının ana konusunu “Türk Kompozit 
Sektörü 2016 Yılı Değerlendirmesi ve 2017 Yılı 
Beklentileri” oluşturmaktadır. Konu ile ilgili ayrıntılı 
yazımızı bu sayının dosya konusu olarak dergimizin 
orta sayfalarında bulabilirsiniz.

2017 yılının Türk kompozit sektörüne bol kazançlı ve 
bereketli işler getirmesini dilerim.

Saygılarımla.

Şekib Avdagiç
Kompozit Sanayicileri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

Derneğimizin 2013 yılında 
sektörde bir ilke imza 
atarak gerçekleştirmiş 

olduğu Kompozit Zirvesi’nin 
3.’sü 5-6-7 Ekim 2017 
tarihlerinde İstanbul 

Lütfi Kırdar Uluslararası 
Kongre ve Sergi Sarayı’nda 

gerçekleştirilecektir.
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Dear Friend of Composites,

The 7th Ordinary General Assembly of the Composite 
Manufacturers Association which took place on 23 
January, 2017, decided to retain the current Board of 
Directors. By moving the general assembly meetings 
from the November to January, the Association 
was able to utilize the meetings for the debate 
and review of financial statements on an annual 
basis. In addition to the work it had carried out, the 
inclusion of composite manufacturers, raw material 
producers, suppliers, and academics working in the 
field of composites, in the Association’s management 
structures, made sure that it would come to play 
an indispensable role in a fairly short time frame. 
The Association’s management is composed of 7 
composite manufacturers, 2 raw materials producers, 
and 2 suppliers. As is the case with the previous 
term, the Board of Directors of the Association is 
determined to maintain its work in a manner to 
embrace the whole sector in the current term. I 
hope that the Board of Directors will be good for the 
industry and our nation.

I am delighted to announce that the 3rd Composites 
Summit, the latest leg of a tradition our Association 
initiated in 2013 as a first in the industry, will be 
held on 5-7 October, 2017 at Istanbul Lütfi Kırdar 
International Convention and Exhibition Hall. In line 
with the previous summits, this event will present the 
strength of Turkish composites industry, via seminars, 
product presentations, and demos, organized around 
a trade show concept. I would humbly recommend 
that you note the dates on your schedule, and make 
arrangements for visiting the event.

For the 5th time now, a joint participation 
arrangement for numerous Turkish firms will be 
organized under the coordination of our Association 
within the framework of the National Participation 
Arrangements of Istanbul Chamber of Commerce, 
at IEC WORLD 2017 Trade Show to be held at 
Paris on 14-16 March, 2017.The most important 
international event for the Composites Industry, IEC 
WORLD Trade Show sees ever increased number of 
participants and space occupied by Turkish composite 
manufacturers, contributing immensely to Turkish 
composite industry’s efforts to become a household 
name worldwide. I sincerely hope that IEC WORLD 
2017 Trade Show will be a case of success for our 
composites industry.

Having furthered its efforts to expand membership 
base, the Association welcomed 2 new members to 
its ranks. CES İleri Kompozit ve Savunma Teknolojileri 
A.Ş.’s General Manager, Mrs. Çağla Pınar Turunçoğlu, 
and CEO of Poliya Poliester San. ve Tic. LTD. ŞTİ. joined 
in and made our Association stronger.

The major theme of this issue of our magazine is the 
“Review of 2016 for Turkish Composites Industry, and 
Expectations from 2017”. The detailed article on this 
theme is available on the subsequent pages of our 
magazine, as the issue-theme.

I hope that 2017 will bring profitable and fruitful 
business to Turkish composites industry.

Yours respectfully.
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2017 – 2018 Board Of Directors Distribution Of Tasks Completed
Our Board of Directors have conducted the distribution of tasks amongst the Members of Board of Directors on 
December 13th, 2017, which is the 132nd Ordinary Meeting of Board of Directors as of the establishment of our 
association. 

The distribution of tasks of 2017 – 2018 Board of Directors of the Turkish Composite Manufacturers Associations is 
as follows: 

• Şekib Avdagiç – Chairman (Avitaş)

• Barış Pakiş – Vice Chairman (Polin)

• Kerem Paksoy – Secretary (Duratek)

• Burak Darcan – Accountant (Tila)

• Mehmet Hakan Kuş – Member (Cam Elyaf)

• Tolga Kutluğ – Member (Omnis)

• Erdem Yücel – Member (Fibrosan)

• Hürriyet Eğilmez – Member (TUSAŞ)

• Mehmet Çakın – Member (Pul-Tech FRP)

• Turgay Aytekin – Member (Superlit)

• Hakan Karalar – Member (Global Teknik)

We wish it to serve to the best interest of our Association and sector. 

Yönetim Kurulumuz 13 Şubat 2017 tarihinde yeni dönemin ilk, kuruluşundan bu yana 132. 
Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeleri arasında görev dağılımı yapmıştır. 

2017 - 2018 Dönemi Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yapıldı

Kompozit Sanayicileri Derneği 2017 - 2018 dönemi Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

• Şekib Avdagiç - Yönetim Kurulu Başkanı (Avitas)

• Barış Pakiş - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Polin)

• Kerem Paksoy - Sekreter (Duratek)

• Burak Darcan - Sayman (Tila)

• Mehmet Hakan Kuş - Üye (Cam Elyaf)

• Tolga Kutluğ - Üye (Omnis)

• Erdem Yücel - Üye (Fibrosan)

• Hürriyet Eğilmez - Üye (TUSAŞ)

• Mehmet Çakın - Üye (Pul-Tech FRP)

• Turgay Aytekin - Üye (Superlit)

• Hakan Karalar - Üye (Global Teknik)

 Derneğimize ve sektörümüze hayırlı olmasını dileriz.
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Kompozit Sanayicileri Derneği’nin
7. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
Kompozit Sanayicileri Derneği’nin 7. Olağan Genel Kurulu 23 Ocak 2017 tarihinde
Teknopark İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurulda Açılış, Saygı Duruşu ve
İstiklal Marşının okunmasını takiben Başkanlık Divanının seçimine geçilmiştir. Prof. Dr.
Ahmet Ünal’ın Divan Başkanlığına, Sayın Hüseyin Gül’ün Başkan Yardımcılığına ve Sayın
Sevinç Tongün’ün de yazmanlığa getirilmesinin akabinde Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
Şekib Avdagiç 2016 dönemi faaliyetlerimizi özetleyen bir konuşma yapmıştır.

Yönetim Kurulu
1. Şekib Avdagiç - AVİTAŞ KOMPOZİT PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.
2. Barış Pakiş - POLİN SU PARKLARI VE HAVUZ SİSTEMLERİ A.Ş.
3. Mehmet Hakan Kuş - CAM ELYAF SANAYİ A.Ş.
4. Burak Darcan - TİLA KOMPOZİT TEMSİLCİLİK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
5. Mehmet Çakın - PULTECH FRP KOMPOZİT YAPI TEKN. İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.
6. Tolga Kutluğ - OMNİS KOMPOZİT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
7. Erdem Yücel - FİBROSAN CTP SANAYİ VE TİC. A.Ş.
8. Turgay Aytekin - SUPERLIT BORU SANAYİ A.Ş.
9. Hürriyet Eğilmez - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş.
10. Hakan Karalar - GLOBAL TEKNİK ELK. MÜH. YAZILIM HAVACILIK SAN. TİC. A.Ş.
11. Kerem Paksoy - DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
1. İbrahim Özgür Yıldırım - KORDSA GLOBAL END. İPLİK VE KORD BEZİ SAN. VE TİC. A.Ş.
2. Osman Sönmez - SÖNMEZ ASF İPLİK DOKUMA VE BOYA SAN. A.Ş.
3. Hüseyin Gül - MASKİM KOMPOZİT ÜRÜNLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
4. Çağla Pınar Turunçoğlu - C.E.S. İLERİ KOMPOZİT VE SAVUNMA TEKN. SAN. VE TİC. A.Ş.
5. Ahmet Çınar - POLSER ŞEFFAF ÇATI ÖRTÜLERİ SAN. TİC. A.Ş.
6. Ali Türkmen - C.F. MAIER POLİMER TEKNİK LTD. ŞTİ.
7. Ahmet Koloğlu - KOLOĞLU KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
8. Eralp Erdem - TURKUAZ POLYESTER REÇİNE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
9. Erdal Akova - ESA KİMYA METAL SAN. VE SAN. LTD. ŞTİ.
10. Erol Elçi - ALFEBOR BORU SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
11. Dara Rizvani - BİRLİK TİCARET TÜRK A.Ş.

Denetim Kurulu
1. Özgür Çakar - POLİYA POLİESTER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
2. Sevinç Tongün - SAMİ TONGÜN CAM ELYAFLI POLYESTER ÜRÜNLERİ A.Ş.
3. Özgür Sönmez - LİTERATÜR KİMYA ELK. İNŞ. TAAH. TURZ. OTO. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri  
1. Kani Tezgören - ESKİM KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.
2. Serkan Us - İNOVATİF TEKNOLOJİ MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
3. Sadettin Ak - AKAR MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

Faaliyet ve Denetim Kurulu Raporlarının oy birliği ile onaylanmasından sonra Yönetim ve Denetim Kurulları
ayrı ayrı ibra edilmiştir. Yapılan seçimler sonucunda Yönetim ve Denetim Kurulları oy birliği ile aşağıdaki
şekilde oluşturulmuştur.
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The 7Th Ordinary General Assembly of The Composite Manufacturers Association Took Place

The 7th Ordinary General Assembly of the Composite Manufacturers Association took place at Teknopark Istanbul 
on 23 January, 2017. The General Assembly meeting began with a minute of silence and respect, and the national 
anthem, followed by the election of the Presidency Council. After the election of Prof. Ahmet Ünal as the President 
of the Council, Mr. Hüseyin Gül as the Vice President of the Council, and Ms. Sevinç Tongün as the Clerk, the 
Chairman of the Board of Directors, Mr. Şekib Avdagiç gave a speech summarizing our operations in year 2016.

After the unanimous approval of the Operations Report and the Report by the Audit Committee, the Board of 
Directors and the Audit Committee were released from their responsibilities in separate votes.

The elections led to the following composition of the Board of Directors and the Audit Committee in unanimous 
agreement.
 
Board of Directors
1. Şekib Avdagiç - AVİTAŞ KOMPOZİT PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.
2. Barış Pakiş - POLİN SU PARKLARI VE HAVUZ SİSTEMLERİ A.Ş.
3. Mehmet Hakan Kuş - CAM ELYAF SANAYİ A.Ş.
4. Burak Darcan - TİLA KOMPOZİT TEMSİLCİLİK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
5. Mehmet Çakın - PULTECH FRP KOMPOZİT YAPI TEKN. İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.
6. Tolga Kutluğ - OMNİS KOMPOZİT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
7. Erdem Yücel - FİBROSAN CTP SANAYİ VE TİC. A.Ş.
8. Turgay Aytekin - SUPERLIT BORU SANAYİ A.Ş.
9. Hürriyet Eğilmez - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş.
10. Hakan Karalar - GLOBAL TEKNİK ELK. MÜH. YAZILIM HAVACILIK SAN. TİC. A.Ş.
11. Kerem Paksoy - DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.

Substitute Members of the Board of Directors
1. İbrahim Özgür Yıldırım - KORDSA GLOBAL END. İPLİK VE KORD BEZİ SAN. VE TİC. A.Ş.
2. Osman Sönmez - SÖNMEZ ASF İPLİK DOKUMA VE BOYA SAN. A.Ş.
3.     Hüseyin Gül - MASKİM KOMPOZİT ÜRÜNLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
4. Çağla Pınar Turunçoğlu - C.E.S. İLERİ KOMPOZİT VE SAVUNMA TEKN. SAN. VE TİC. A.Ş.
5. Ahmet Çınar - POLSER ŞEFFAF ÇATI ÖRTÜLERİ SAN. TİC. A.Ş.
6. Ali Türkmen - C.F. MAIER POLİMER TEKNİK LTD. ŞTİ.
7. Ahmet Koloğlu - KOLOĞLU KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
8. Eralp Erdem - TURKUAZ POLYESTER REÇİNE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
9. Erdal Akova - ESA KİMYA METAL SAN. VE SAN. LTD. ŞTİ.
10. Erol Elçi - ALFEBOR BORU SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
11. Dara Rizvani - BİRLİK TİCARET TÜRK A.Ş.

Audit Committee
1. Özgür Çakar - POLİYA POLİESTER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
2. Sevinç Tongün - SAMİ TONGÜN CAM ELYAFLI POLYESTER ÜRÜNLERİ A.Ş.
3. Özgür Sönmez - LİTERATÜR KİMYA ELK. İNŞ. TAAH. TURZ. OTO. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Substitute Members of the Audit Committee  
1. Kani Tezgören - ESKİM KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.
2. Serkan Us - İNOVATİF TEKNOLOJİ MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
3. Sadettin Ak - AKAR MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.



8

DERNEKTEN HABERLER

Members Meeting of The Composite 
Manufacturers Association

On 12 December, 2016, the Association organized 
a members meeting at Cemile Sultan Woods of the 
Istanbul Chamber of Commerce, Educational and 
Social Services Foundation, to provide the venue for 
a general review about the industry, the prevailing 
economic outlook and the regulations, obligations, and 
practices concerning our industry.

The meeting began with a presentation by Mr. Şekib 
Avdagiç, the Chairman of the Board of Directors of our 
Association, and proceeded with a presentation on the 
problems of the industry, by Mr. İsmail Darcan from 

Boytek, a member of the Association.

Thereafter members of the Board of Directors, Mr. 
Mehmet Hakan Kuş from Camelyaf, Mr. Kerem 
Paksoy from Duratek, Mr. Tolga Kutluğ from Omnis 
Kompozit, and Mr. Barış Pakiş from Polin gave 
speeches. The meeting which was concluded with the 
remarks and comments by interested members was 
followed by a dinner.

During the dinner, the members continued to 
deliberate on the issues discussed in the meeting. We 
would like to extend our gratitude to all contributing 
members for this event which we deem most 
important for our industry.

Kompozit Sanayicileri Derneği Üye Toplantısı
Derneğimiz 12 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler
Vakfı Cemile Sultan Korusu’nda sektörümüz hakkında genel bir değerlendirme yapıldığı,
mevcut ekonomik koşulların ve sektörümüzü ilgilendiren mevzuatlar, yükümlülükler ve
uygulamaların değerlendirildiği bir üye toplantısı gerçekleştirmiştir.

Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şekib 
Avdagiç tarafından faaliyetlerimiz hakkında bilgi 
verilerek başlayan toplantıda, Derneğimiz üyesi Boytek 
Firmasından Sn İsmail Darcan, sektör sorunları ile ilgili 
bir sunum gerçekleştirmiştir.

Toplantı, sırasıyla Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Camelyaf 
Firmasından Sn Mehmet Hakan Kus, Duratek 
Firmasından Sn Kerem Paksoy, Omnis Kompozit 
Firmasından Sn Tolga Kutluğ ve Polin Firmasından 

Sn Barış Pakiş’in konuşmaları ile devam etmiştir. 
Üyelerimizden görüş bildirmek isteyenlerin katkı ve 
yorumları ile devam eden toplantıdan sonra akşam 
yemeğine geçilmiştir.

Toplantı sonrası konular, üyeler ile birlikte, akşam 
yemeği süresince de görüşülmeye devam etmiştir. 
Sektörümüz için önemli bir organizasyon olduğuna 
inandığımız bu günde katılımlarıyla toplantıya katkı 
veren tüm üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.
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PAGEV (Türk Plastik Sanayicileri, Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı) ve TÜYAP 
iş birliğinde düzenlenen PlastEurasia - 26. Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi 
Fuarı, Uzakdoğu ve Ortadoğu’dan Avrupa’ya, Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar birçok 
ülkeden sektör profesyonellerini ağırladı. Plastik makinelerinden kimyasallar ve 
hammaddelere, makine yan sanayiinden ısı, kontrol cihazları ve kalıplara kadar birçok 
farklı alanda en son teknolojik ürünlerin sergilendiği fuarda derneğimiz de bir stand ile 
yerini almıştır.

26th PlastEurasia Fair Took Place

PlastEurasia - 26th International Istanbul Plastics 
Industry Fair, organized through cooperation by PAGEV 
(Turkish Plastics Industry Foundation) and TÜYAP, was 
held with and saw visits by industry professionals from 
a number of countries from Far East and Middle East 
to Europe, from Central Asia to the Balkans.

Having opened its gates on December 7, for the 26th 
time, PlastEurasia Istanbul 2016 provided the venue 
for the representation of 990 firms from 41 countries, 

and organized visitor groups from 26 countries 
(Azerbaijan, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Morocco, 
Palestine, Georgia, Croatia, Iraq, Iran, Kazakhstan, 
Kosovo, Lebanon, Macedonia, Egypt, Moldova, 
Uzbekistan, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Sudan, 
Syria, Tajikistan, Ukraine, Jordan, Greece), underlining 
an ever more colorful multinational structure. Our 
association was also represented in its stand at the 
fair where state-of-the-art products from plastics 
machines to chemicals and raw materials, machinery 
supply industry products to heat control devices and 
templates were on display.

Avrasya’nın en büyük fuarı, Avrupa’nın ise her yıl 
düzenlenen, ikinci en büyük fuarı olan Plast Eurasia 
İstanbul, Tüyap tarafından PAGEV (Türk Plastik 
Sanayicileri, Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı) 
işbirliği ile düzenlendi.

41 ülkeden 957 firma ve firma temsilciliği 10 
salonda 43.609 yerli olmak üzere toplamda 48.725 
ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Sektörün önde gelen 
yerli ve yabancı firma ve firma temsilciliklerinin 
yoğun katılımı ile gerçekleşen fuara; A.B.D., Almanya, 
Avusturya, Belçika, B.A.E, Çek Cumhuriyeti, Çin, 
Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Güney 
Kore, Hindistan, Hollanda, Hong Kong, İngiltere, İran, 
İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre,  İtalya, Japonya, 
Lübnan, Macaristan, Malezya, Mısır, Özbekistan, 
Pakistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Singapur, 
Slovakya, Suudi Arabistan, Tayland, Tayvan, Türkiye, 
Vietnam ve Yunanistan’dan gelen katılımcı firmalar 4 
gün boyunca ürünlerini tanıtma ve sergileme imkânı 
buldular.

Sektöre yeni pazarlar sunmak için pazarlama 
ağını genişleten Plast Eurasia İstanbul Fuarı’na, 
Tüyap davetlisi olarak Azerbaycan, Bosna Hersek, 
Bulgaristan, Fas, Filistin, Gürcistan, Hırvatistan, Irak, 
İran, Kazakistan, Kosova, Lübnan, Makedonya, Mısır, 
Moldova, Özbekistan, Romanya, Rusya, Sırbistan, 
Slovenya, Sudan, Suriye, Tacikistan, Ukrayna, 
Ürdün, Yunanistan’dan olmak üzere 26 ülkeden 
alım heyeti organizasyonu düzenlendi. Buna ek 
olarak yurtiçinden sanayi ve ticaret odalarından ve 

derneklerden sektör profesyonelleri için otobüs 
organizasyonları düzenlendi. Yerli ve yabancı sektör 
mensuplarını değerli katılımcılarla buluşturarak 
plastik sektörünün gelişimi için büyük bir katkı 
sağlandı. 

Yıl boyu fuar ekibi tarafından katılımcı ve ziyaretçilerin 
istekleri göz önüne alınarak titizlikle gerçekleştirilen 
çalışmalarla hazırlanan fuarı, sadece Türkiye’de 
değil yurtdışında da adından söz ettirdi. Plast Eurasia 
İstanbul Fuarı, 2017 yılında katılımcılar ile ziyaretçiler 
için etkin bir ticaret platformu olmaya devam edecek. 

Plast Eurasia İstanbul Fuarı gelecek yıl katılımcı ve 
ziyaretçilerini 6 - 9 Aralık 2017 (Çarşamba - Cumartesi) 
tarihleri arasında ağırlayacaktır.

Daha detaylı bilgi için www.plasteurasia.com adresini 
ziyaret edebilirsiniz.

Plast Eurasia İstanbul 2016 Fuarı Başarıyla Gerçekleşti
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Toplantıda söz alan sektör meclisleri temsilcileri 
sektörlerindeki küresel eğilimleri hakkında bilgi 
vermiş, sektörün Türkiye’deki durumunu ve 
kamunun sektörü ilgilendiren reform önceliklerinin 
neler olması gerektiği konusunda açıklamalarda 
bulunmuşlardır. Plastik Kauçuk ve Kompozit Sektör 

Meclisi adına toplantıya Sn. Yavuz Eroğlu ile birlikte 
katılan Genel Sekreterimiz İsmail Hakkı Hacıalioğlu 
yukarıda belirtilen başlıklarda sektörümüze ilişkin 
açıklamalarda bulunmuştur. Yapıcı ve sıcak bir 
ortamda gerçekleşen toplantı, tüm sektörlerin 
açıklamalarının ardından sona ermiştir.

Sektörel İstişare Toplantısı
23 Aralık 2016 tarihinde saat 10.30’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal
Tesislerinde 12 Sektör Meclisinden üyelerin katıldığı bir durum değerlendirmesi
toplantısı yapılmıştır. Toplantıya kamu tarafından Başbakan Yardımcısı Sn. Nurettin
Canikli’ye bağlı bulunan Reform İzleme ve Yatırımların Koordinasyonu Birimi’nden
sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sn. Mehmet Hamdi Yıldırım ve ekibi katılmışlardır.

• Yeni Teşvik Paketleri ve Plastik, Kauçuk ve 
Kompozit Sektörlerine Etkileri

• Plastik Kauçuk ve Kompozit Sektörlerindeki 
İmalatçı ve Makineci KOBİ'lere Yönelik Makine 
Teçhizat Kredi Faiz Desteği Sonuçları ve Sektör 
Talepleri

• İthalat ve İhracatlarda, Gümrüğün Belirlediği 
Muayene ve Tespit Ücretleri Genelgesine Özel 
Limanların Uymaması, Maliyet Oluşturan VGM 
Uygulaması ve Konu Hakkında Yapılabilecekler

TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi Toplantısı 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi 
Meclisi, TOBB ev sahipliğinde İkizkule Binası’nda, 29 Kasım 2016 tarihinde Derneğimizin 
de katılımıyla bir araya gelerek aşağıdaki gündem çerçevesinde bir toplantı 
gerçekleştirmiştir.

TOBB Plastics, Rubber, And Composite 
Industry Assembly Meeting 
The Union of Chambers and Commodity Exchanges 
of Turkey, Plastics, Rubber, and Composite Industry 
Assembly had a meeting on 29 November, 2016 at 
the Twin Towers Building, with TOBB acting as the 
host, and our Association being represented, and 
discussed the following items on the agenda:

• New Subsidy Packages and their Impact on the 
Plastics, Rubber, and Composite Industries

• The Results of the Machinery, Equipment, 
Credit Interest Subsidy for Manufacturer and 
Machinery Producer SMEs in the Plastics, 
Rubber, and Composite Industry, and the 
requests of the Industry

• Failure of Private Ports to Comply with the 
Circular on the Examination and Designation 
Fees at Customs, during imports and exports; 
VGM practice imposing further costs, and 
potential solutions

A meeting to review the state of affairs was held at the 
Facilities of the Union of Chambers and Commodity 
Exchanges of Turkey, at 10:30 on 23 December, 2016, with the 
attendance of members from 12 Industry Assemblies. From 
the government side, Mr. Mehmet Hamdi Yıldırım, the Deputy 
Undersecretary for the Reform Monitoring and Investment 
Coordination reporting to Mr. Nurettin Canikli, the Deputy 
Prime Minister, along with his team attended the meeting.

The industry assembly representatives taking the floor at the 
meeting provided information on the global trends in their 

sectors, and commented on the priorities of government 
reform concerning the sector, as well as the state of the 
industry in Turkey. 

Attending the meeting on behalf of the Plastics, Rubber, 
and Composite Industry Assembly, the Secretary General 
İsmail Hakkı Hacıalioğlu, accompanied by Mr. Yavuz Eroğlu, 
provided comments about our sector, on the issues noted 
above.

The cordial and warm meeting was concluded upon the 
hearing of remarks by all sectors.

Industry Consultation Meeting
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı 
olarak faaliyet gösteren Türkiye Kimya Sanayi 
Meclisi, 24 Kasım 2016 tarihinde, TOBB İkizkuleler 
Binası'nda Derneğimizin de katılımıyla bir araya 
gelerek aşağıdaki gündem çerçevesinde bir toplantı 
gerçekleştirmiştir.

• Alt Sektörlerden Bilgilendirmeler

• IX Sektörel Ekonomi Şurasına Sunulacak 3 
Sorun ve 3 Çözüm Önerisinin İstişare Edilmesi

• Üretim Reform Paketi

• Proje Bazlı Teşvikler

• ARGE, İnovasyon ve Tasarım Merkezleri 
Hakkında

TOBB Türkiye Kimya Sanayi Meclisi Toplantısı

TOBB Turkish Chemicals Industry Assembly 
Meeting

The Union of Chambers and Commodity Exchanges of 
Turkey, Chemicals Industry Assembly had a meeting 
on 24 November, 2016 at the Twin Towers Building, 
with representation from our Association, and 
discussed the following items on the agenda:

• Reports from Sub-Sectors

• Consultations on 3 Issues and 3 Proposed 
Solutions to be presented at the 9th Industry 
Economics Council

• Production Reform Package

• Project Based Subsidies

• On R&D, Innovation, and Design Centers

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye 
Savunma Sanayi Meclisi'nin 33. Olağan Toplantısı 
27 Aralık 2016 Salı günü saat 14.00'de TOBB 
Ankara Merkez Binasında aşağıdaki gündem 
çerçevesinde yapılmıştır. Meclis Üyelerinin büyük 
ölçüde hazır bulundukları toplantıya çok sayıda 
Bürokrat da katılmıştır.

Meclis çalışması aşağıda yer alan gündem 
maddelerinin görüsülmesinin tamamlanmasının 
ardından sona ermiştir.

1. Meclis Başkanının Açılış Konuşması "2015 
Yılı Türk Savunma ve Havacılık Sanayi ve Dünya 
Savunma Sanayi Hakkında Özet Bilgi" (Meclis 
Başkanı Sn. Yılmaz Küçükseyhan)

2. İhracat Kredi Sistemi için Model Arayışı 
(Moderatör Meclis Bşk. Yrd. Sn. Haluk Bulucu)

3. ARGE Reform Paketi ve İkincil Mevzuatı, Üretim 
Reformu Çalışmaları (Moderatör Meclis Bşk. Yrd. 
Yılmaz Güldoğan)

4. SSM Müsteşar Yrd. Sn. Celal Sami Tüfekçi'nin 
Meclise Seslenişi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği  
Türkiye Savunma Sanayi Meclisi Toplantısı

The Union of Chambers And Commodity Exchanges 
of Turkey - Turkish Defense Industry Assembly 
Meeting

The Union of Chambers and Commodity Exchanges of 
Turkey (TOBB), Turkish Defense Industry Assembly had 
its 33rd Ordinary Meeting on Tuesday, 27 December, 2016 
at 14:00, at TOBB Ankara Headquarters, and discussed 
the following items on the agenda. The meeting attended 
by a wide majority of the Assembly Members was 
attended by numerous government officials as well.

The assembly was adjourned after the conclusion of the 
debate on the following agenda items:

1. Opening Speech by the Assembly Chairman "Summary 
on Turkish Defense and Aviation Industry and Global 
Defense Industry in year 2015" (Chairman of the 
Assembly Mr. Yılmaz Küçükseyhan)

2. A Search for Models for Export Credits System 
(Moderator: Mr. Haluk Bulucu, the Vice Chairman of the 
Assembly)

3. R&D Reform Package and Secondary Regulations, 
Production Reform Activities (Moderator: Mr. Yılmaz 
Güldoğan, Vice Chairman of the Assembly)

4. Address by Mr. Celal Sami Tüfekçi, Deputy 
Undersecretary of Defense Industry
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Kimya Teknik Komitesi (KİMTEK)
18. Toplantısı
T.C.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan 
ve Derneğimizin de üyesi olduğu Kimya Teknik Komitesi (KİMTEK) 
18. toplantısı 23 Aralık 2016 tarihinde T.C. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, 8. kat toplantı salonunda aşağıdaki gündem 
maddesi ile gerçekleştirilmiştir. 

• Kimya Sektörü Mevcut Durum Sunumu ve Taslak Türkiye Kimya 
Stratejisi Belgesi (2017-2020) Hedef ve Eylemlerin görüşülmesi

• Kauçuk Enstitüsü’nün Kimya Sanayi Strateji 
Belgesi’ne eklenmesinin görüşülmesi,

• Sanayi hammaddelerindeki ÖTV iadelerinin 
değerlendirilmesi

• Genel olarak teşviklerin ve Yeni EKK 
Kararları’nın teşviklere etkilerinin sektörel 
olarak değerlendirilmesi

• Sektörün (kauçuk-plastik-kompozit) sanayi 
arsaları sorunu ve yeni sanayi arsalarının 
tahsisi konusunun çözümlenmesi

• Kimya Sanayi Strateji Belgesi içerisinde yer 
alması istenilen kompozit sektörüne ilişkin 
eylem maddeleri

• Kompozit malzeme için NACE Kodu 
oluşturulması konusunun değerlendirilmesi

Plastik, Kauçuk ve Kompozit Alt Komite Toplantısı
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Plastik, Kauçuk ve
Kompozit Alt Komitesi, VII. Toplantısını 11 Ocak 2017 tarihinde Derneğimizin de 
katılımıyla bir araya gelerek aşağıdaki gündem çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
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Şişecam Topluluğu Cam Elyaf Üretim Tesisi Yatırımı

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan vekili 
ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kirman, Şişecam 
Topluluğu'nun gerek yeni yatırımlar gerekse ortaklık 
ve satın alma hamleleriyle büyümeye devam ederek, 
Türkiye için değer yaratmayı sürdürdüğünün altını 
çizerek,"1935'te ülkemizin cam sanayini kurmak 
ve geliştirmek misyonuyla kurulan Topluluğumuz, 
aradan geçen 80 yılı aşkın sürede kazanımlarını yine 
ülkemize yatırmış ve dünyada kendi alanında söz 
sahibi konuma gelmiştir. Bugün ülkemizin içinden 
geçtiği zorlu süreçte köklü kurumlara düşen temel 
görevin yatırıma ve üretime kararlılıkla devam etmek 
olduğu bilinciyle yeni bir yatırımın daha kararını almış 
bulunuyoruz. Türkiye'ye güveniyor, birlik ve beraberlik 
içinde her zamankinden daha fazla çalışmamız 
gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Ülkemizin lokomotif sektörlerinin temel girdisi 
olan cam elyafı alanında stratejik bir yatırım kararı 
aldıklarını belirten Kirman, yatırımı Balıkesir OSB'de 
yapma gerekçelerini de şöyle açıkladı:

"Topluluk olarak yatırım yapacağımız ili belirlerken 3 
temel kriteri göz önüne aldık. Hammadeye yakınlık, 
müşterimize yakınlık, lojistik avantajlar gibi bizim 
için önemli kriterlere göre değerlendirme yaparak 
karar verdik. Değerlendirmelerimizin sonucunda, 

gerek hammadde ve müşterilerimize yakınlığı, 
gerekse sunduğu lojistik imkanlar nedeniyle 
yatırımımızı Balıkesir'de Organize Sanayi Bölgesi'nde 
yapmayı tercih ettik. Üretimde kullanacağımız 
ana hammaddeler olan kaolen ve bor Balıkesir'de 
bulunmaktadır. Balıkesir, İstanbul-İzmir otoyolu, hızlı 
tren hattına olan yakınlık avantajı ile hem Bandırma 
limanı hem de Aliağa limanına demiryolu bağlantısı 
olması nedeniyle, lojistik avantajlarıyla da öne 
çıkmaktadır."

Şişecam Topluluğu’nun bu yıl gerçekleştireceği yıllık 70 bin tonluk üretim kapasitesine
sahip cam elyaf yatırımı için arsa tahsis sözleşmesinin imzaları Balıkesir Organize Sanayi
Bölgesi’nde (BOSB) atıldı. İmza törenine Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan
Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kirman, Balıkesir OSB Yönetim Kurulu Başkanı
ve Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur,
Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler,
Şişecam Kimyasallar Grup Başkanı Burhan Ergene ve Kompozit Sanayicileri Derneği
Başkanı Şekib Avdagiç katıldı.
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Üyeleri arasında yer aldığımız ve dönem 
Başkanlığını Kauçuk Derneği'nin üstlendiği Kimya 
Sektör Platformu'na üye Boya Sanayicileri Derneği 
(BOSAD), İstanbul Kimyevi Maddeler Mamulleri 
İhracatçıları Birliği (İKMİB), Kauçuk Derneği, Türkiye 
Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri 
Sendikası (KİPLAS), Kompozit Sanayicileri Derneği, 
Türk Plastik Sanayicileri, Araştırma, Geliştirme ve 
Eğitim Vakfı (PAGEV), Plastik Sanayicileri Derneği 
(PAGDER), Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği 
(TKSD) gibi kimya ve kimyanın alt sektörlerini 
temsil eden kuruluşların yönetici ve uzmanları 
ile sektör firmalarından oluşan temsilciler kimya 
sektörünün geleceğine yönelik atılacak adımları 
değerlendirmek için Ankara'da gerçekleştirilen 8. 
Kimya Gelişim Şurası'nda bir araya gelmişlerdir.

15 Aralık 2016 Perşembe günü Şura; Kauçuk 
Derneği temsilcisi, TKSD Yönetim Kurulu Başkanı 
Sn. Timur Erk, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Sn. Murat Akyüz, OSTİM temsilcisi, ATO Yönetim 
Kurulu Başkanı Sn. Gürsel Baran ve Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Sn. Prof. Dr. Ersan 
Aslan'ın açılış konuşmaları ile başlamıştır.

1. gün İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat 
Akyüz tarafından oturum başkanlığı yapılan 
ve Kimya Sektöründe Uluslararası Boyutuyla 
Dış Ticaret Etkileri konulu ilk oturumda; DOW 
Firmasından Sn. İhsan Necipoğlu, Ekonomi 
Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, Genel Müdür 
Yardımcısı Sn. Hakan Kızartıcı ve İKMİB’den Sn. 
Ahmet Faik Bitlis sunularını gerçekleştirmişlerdir.

Kimya Sektöründe Yatırım, Üretim ve Kümelenme 
konulu 2. oturumda, oturum başkanlığı yapan TKSD 
Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Timur Erk’in ardından 
AKSA Firmasından Sn. Mustafa Yılmaz, Kalkınma 

Bakanlığı İktisadi Sek. ve Koord. Gen. Müdürü Sn. 
Emin Sadık Aydın, BTYDTA Yat. Kıd. Proje Direktörü 
Sn. Mustafa Erdönmez, Organik Kimya Firmasından 
Sn. Haluk Erceber, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
ÇED Genel Müdürü Sn. Mustafa Satılmış, BASF’den 
Sn. Selçuk Denizligil, ve Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal. ve Ko. Tas. 
Düz. Gn. Müdürlüğü’nden Sn. Cemalettin Doğmuş 
sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.

2023 İşgücü Planlaması Kimya Sektöründe 
Eğitim, Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme 
konulu ve BOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sn. 
Ahmet Yigitbaşı’nın oturum başkanlığını yaptığı 3. 
oturumda ise Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Ortaklar 
ve Projeler Daireler Başkanı Sn. Şennur Çetin, 
Mesleki Yeterlilik Kurumu, MYK Meslek Stand. Da. 
Başkanlığı’ndan Sn. Yaprak Akçay Zileli, KİPLAS’dan 
Sn. Saadet Ceylan ve TKSD Genel Sekreteri Sn. 
Mustafa Bağan sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.

8. KSP Kimya Endüstirisi Gelişim Şurası
“VIII. KSP KİMYA ENDÜSTİRİSİ GELİŞİM ŞURASI” 15 - 16 Aralık 2016 tarihlerinde Etap 
Altınel Otel Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
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8th KSP CHEMICAL INDUSTRY DEVELOPMENT 
COUNCIL 

"8th KSP CHEMICAL INDUSTRY DEVELOPMENT COUNCIL" 
was organized at Etap Altınel Otel Ankara, on 15-16 
December, 2016.

Executives and experts from industry organizations 
representing the chemical industry and its sub-fields, and 
which are members of the Chemical Industry Platform –to 
which we belong and which is currently headed by the 
Rubber Association–, such as the Association of Paint 
Industry (BOSAD), Istanbul Chemicals and Chemical Products 
Exporters Association (IKMIB), Rubber Association, Chemical, 
Oil, Rubber and Plastics Industry Employers Union of Turkey 
(KIPLAS), Composite Industrialists Association, Turkish 
Plastics Industry Foundation (PAGEV), Plastics Industrialists 
Association (PAGDER), and Chemical Industrialists 
Association of Turkey (TKSD), as well as the representatives 
of the firms from the industry met at the 8th Chemical 
Industry Development Council held in Ankara, to discuss the 
steps to be taken for the future of the chemical industry..

The Council took start on Thursday, 15 December, 2016, 
with the opening speeches by Mr. Timur Erk, the Chairman 
of TKSD's Board of Directors and representing the Rubber 
Association, Mr. Murat Akyüz, the Chairman of IKMIB's Board 
of Directors, Mr. Gürsel Baran the Chairman of ATO's Board 
of Directors and representing OSTIM, and Prof. Ersan Aslan, 
the Undersecretary to the Minister of Science, Industry, and 
Technology.

The first day saw presentations by Mr. İhsan Necipoğlu from 
DOW firm, Mr. Hakan Kızartıcı, the Deputy Director General of 
the Ministry of Economy, General Directorate of Exports, and 
Mr. Ahmet Faik Bitlis from IKMIB, in the first session titled 
The Impact of Foreign Trade on the Chemical Industry from 
an International Perspective, chaired by Mr. Murat Akyüz, the 
Chairman of IKMIB's Board of Directors.

The 2nd session titled Investment, Production, and 
Clustering in the Chemical Sector was chaired by Mr. Timur 
Erk, the Chairman of TKSD's Board of Directors, and saw 
presentations by Mr. Mustafa Yılmaz from the firm AKSA, 
Mr. Emin Sadık Aydın, the Director General of the Sectors 
and Coordination under the Ministry of Development, Mr. 
Mustafa Erdönmez, Senior Project Director from BTYDTA 
Inv., Mr. Haluk Erceber from the firm Organik Kimya, Mr. 
Mustafa Satılmış, the General Director of EIA from the 
Ministry of Environment and Urbanization, Mr. Selçuk 
Denizligil from BASF, and Mr. Cemalettin Doğmuş from 
the General Directorate of Hazardous Goods and Combined 
Transportation Regulations under the Ministry of Transport, 
Maritime Affairs, and Communications.

The 3rd session titled 2023 Labor Planning: Training, 
Professional Qualification and Certification in the Chemical 
Industry, chaired by Mr. Ahmet Yiğitbaşı, the Chairman of 
BOSAD's Board of Directors, on the other hand, provided the 
venue for presentations by Ms. Şennur Çetin, Department 
Director of Social Stakehholders and Projects from the 
Ministry of Education, Ms. Yaprak Akçay Zileli from MYK 
Professional Standards Department of the Professional 
Qualifications agency, Ms. Saadet Ceylan from KIPLAS, and 
Mr. Mustafa Bagan, the Secretary General of TKSD.

The 4th session held on the 2nd day, with the title Assessment 
of the Investment-Based Subsidy System for 2017, chaired by 
Mr. Yavuz Cabbar, the Secretary General of Ankara Chamber 
of Industry, on the other hand, was enriched by presentations 
by Mr. İbrahim Kılıçaslan, Director General of Industry from 
the Ministry of Science, Industry, and Technology; Mehmet 
Yurdal Şahin (Ph.D.), the Deputy Director General of Subsidy 
Practices and Foreign Capital from the Ministry of Economy, 
and Mr. Orhan Çetinkaya, Division Director of Chemicals from 
the Ministry of Science, Industry, and Technology.

CNN Economy Director Mr. Emin Çapa's brief but widely 
acclaimed speech and presentation titled "Science and 
Chemistry" concluded the Council.

2. gün gerçekleşen, 2017 Yılı Yatırım Bazlı Teşvik
Sisteminin Değerlendirilmesi konulu ve Ankara
Sanayi Odası Genel Sekreteri Sn. Yavuz Cabbar
tarafından oturum başkanlığı yapılan 4. oturumda ise
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel
Müdürü Sn. İbrahim Kılıçaslan, Ekonomi Bakanlığı
Tesv. Uy. ve Yab. Ser. Gn. Md. Yrd. Sn. Dr. Mehmet 

Yurdal Şahin, T. C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Kimya Şb. Başkanı Sn. Orhan Çetinkaya sunumlarını
gerçekleştirmişlerdir.

CNN Ekonomi Müdürü Sn. Emin Çapa’nın “Bilim ve
Kimya” konulu özlü ve çok beğenilen konuşma ve
sunuşunun akabinde Şura sona ermiştir.
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Boytek 3. Sektörel ve Ekonomik Değerlendirme Toplantısı

20 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda 
boru, yapı-inşaat, elektrik-elektronik, denizcilik, 
taşımacılık, kimyasal hammadde ve finans 
sektörlerinden 83 firmadan 110 katılımcıya ulaşıldı. 
Bu yıl ilk kez “Ekonomik Değerlendirme Bölümü” ilk 
oturumda gerçekleştirildi. Boytek A.Ş. Genel Müdür 
Asistanı Beril Darcan’ın Açılış ve Program Takdimi ile 
başlayan toplantı, Birleşik Fon Bankası Genel Müdürü 
Dr. Ömer Kalav’ın “Global Ekonomideki Değişimlerin 
Türkiye’ye Etkileri” başlıklı sunumu ile devam etti. 
Yatırım Finansman Menkul Değerler Türev Ürünler 
Müdürü Dr. Nuri Sevgen’in “Finans Piyasasının Kısa 
ve Orta Vadedeki Öngörüleri” konulu sunumunun 
ardından ikinci oturuma geçildi.

Boytek A.Ş. Sunumu kapsamında Genel Müdür 
İsmail Darcan, “Kompozit Sektörü ve Boytek 2016 
Değerlendirmesi”ni yaptı. İçinde bulunduğumuz yıl 
ile ilgili beklentilerini de açıklayan Darcan, 2016’da 
CTP boru üreticilerinin kompozit sektöründe en 
büyük payı aldığını belirtti. HELM Kimya Departman 
Müdürü Filiz Öncel’in “Stiren Monomer Pazarı 

Değerlendirmesi” konulu sunumunun ardından, 
Peker Yüzey Tasarımları İcra Kurulu Başkanı 
Metin Genç, “Kuvars-Kompoze Tas Teknolojisi ve 
Polyester Reçine Kullanımı” başlıklı konuşmasını 
gerçekleştirdi. Son sunumda, Petkim Petrokimya 
Holding Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Müdürü 
Dr. Mevlüt Çetinkaya, “Küresel Petrokimya 
Piyasaları: Mevcut Durum ve Beklentiler” konusunda 
katılımcıları bilgilendirdi. Ardından, Kompozit 
Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şekib 
Avdagiç moderatörlüğünde, boru sektörünü temsilen 
Subor Genel Müdürü Kemal Tunç ve 2. Oturum 
konuşmacıları ile birlikte Sektörel Açık Oturum 
gerçekleştirildi. Açık oturum süresince katılımcılar 
ve konuşmacılar, 2016’da Türk kompozit sektörünün 
durumu, beklentiler ve sektörel gereklilikler 
konularında soru-cevap ve yorumlarla bilgi 
alışverişinde bulundular.

Türk kompozit sektöründe ilk ve tek olma niteliği 
taşıyan toplantı, Gorrion Hotel Golden Horn 
Restaurant’ta yapılan akşam yemeği ile sona erdi.

Boytek A.Ş. tarafından ilki 2015 yılında gerçekleştirilen; Türkiye ve dünyadaki ekonomik
gelişmelerin yanı sıra kompozit sektörünün analizini içeren “Ekonomik ve Sektörel
Değerlendirme Toplantısı”nın üçüncüsü, Boytek’in turizm sektöründeki ilk yatırımı olan
Gorrion Hotel İstanbul’da gerçekleştirildi.
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Derneğimizin Üyesi
İlkalem A.Ş. 60 Yaşında!
Derneğimizin üyesi İlkalem A.Ş. 60. 
yaşını, aralarında Derneğimizin de onur 
konuğu olarak davetli olduğu sektör 
mensupları ile birlikte 9 Şubat 2017 
tarihinde Beşiktaş Kültür Merkezi’nde 
Ata Demirer Gazinosu Etkinliği ile 
kutladı.

İzleyicilerin tüm salonu tamamen doldurduğu 
etkinlik büyük bir beğeni ile izlendi. İlkalem 
ailesinin 60. yaşını kutlar nice başarı dolu yıllar 
dileriz.
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KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ’NE
YENİ KATILAN ÜYELER

CES İleri Kompozit ve Savunma Teknolojileri 
A.Ş.’nin Genel Müdürü Sn. Çağla Pınar Turunçoğlu 
Yönetim Kurulumuzun 9 Ocak 2017 tarihinde 
yapılan 129. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında 
oy birliği ile Kompozit Sanayicileri Derneği 
üyeliğine kabul edilmiştir.

CES İleri Kompozit ve Savunma Teknolojileri 
A.Ş., Savunma ve Havacılık uygulamalarına 
yönelik ileri kompozit parça tasarımı, geliştirmesi, 
üretimi ve sistem entegrasyonu faaliyetlerini 
gerçekleştirmektedir.

İleri teknoloji kompozit tasarımı ve üretimi 
için gerekli altyapı, yetenek ve tecrübeye sahip 
olan firma, uzmanlığı doğrultusunda kurduğu 
makina parkı ve personel altyapısı ile ülkemizin 
ve dünyanın önde gelen savunma ve havacılık 
firmalarının çözüm ortağı olmayı hedeflemektedir.

Havacılık sektöründe edindiği kompozit 
konusundaki uzmanlığını, kara ve deniz 
platformlarına da taşımayı başaran CES, 2012’de 
bünyesine dahil olduğu %100 Türk sermayeli 
Açık Grubu’nun sermaye gücü ile yüksek katma 
değerli projeler üretebilmek için arge faaliyetlerini 

de sürdürmektedir. Balistik kompozit çözümler 
konusunda öne çıkan tecrübeye ve uzmanlığa 
sahip kadrosu ile, yeni kurduğu, Türkiye’nin en 
yüksek kapasiteye sahip ileri kompozit imalat  
fabrikasında, faaliyet alanlarını genişletebilmek 
için yatırımlarına devam etmektedir.

Ankara-Temelli’de, 17.000 metrekare alan üzerine 
kurduğu İleri Kompozit imalat fabrikasında, 
havacılık projelerinin yanı sıra, havacılıktaki 
üretim standartlarını entegre ettiği, kara ve 
deniz araçları platformları ve bu platformlara 
entegre edilebilecek balistik kompozit malzeme 
üretimlerini gerçekleştirmektedir.

CES, hizmet verdiği sektörlerde gelişmeleri 
yakından izlemekte, genç ve dinamik kadrosu 
ile her geçen gün kendini geliştirerek ihtiyaçlar 
doğrultusunda büyümeyi planlamaktadır.

CES İleri Kompozit ve Savunma Teknolojileri 
A.Ş.’nin Kompozit Sanayicileri Derneği’nin 
gücünü ve etkinliğini daha da arttıracağına olan 
inancımızla kendilerine aramıza hoş geldiniz 
diyoruz. 

CES İLERİ KOMPOZİT 
VE SAVUNMA 

TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

CES

Mrs. Çağla Pınar Turunçoğlu, the General Manager of CES İleri Kompozit ve Savunma Teknolojileri A.Ş. was 
anonymously accepted for membership of the Turkish Composites Manufacturers Aassociation in the 129th Ordinary 
Meeting of our Board of Directors held on 9 January 2017.

UNSATURATED POLYESTER RESIN & GELCOAT PRODUCER
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We are proud to inform that “Turkuaz Polyester” 
resins has an increasing trend in export since 2011. 
We are glad to have a growing and long-term 
cooperations with our valuable customers and 
agents in many regions. And now, we are ready to 
supply our high-quality products more, with global 
delivery around the world. 

“Turkuaz Polyester” always grant to customers 
more quality and confident services. We have 
specific labels that includes all necessary 
informations on packagings, technical data sheets 
and msds forms in every languages, we are 
also conscious about packaging standarts for all 

packaging types, timely deliveries without any 
delay, and more. 

“Turkuaz Polyester” is aware that the most 
important part of chemistry is research and 
development.  R&D department technically grows 
day by day, according to our customers demands 
and feedback through help and support center. 
Laboratories; R&D main laboratory, quality control 
laboratory and process control laboratory are all 
designed with the newest high-tech machines. 

In the process control laboratory, from the beginning 
to the end of the production; process is following 
through scada and full automotion system.

Turkuaz Polyester Resins
High Quality Resins For Global Delivery
“Turkuaz Polyester” is the leading Turkish company in the production of unsaturated 
polyester resins and gelcoats, located in KOCAELI/TURKEY. “Turkuaz Polyester”s current 
production capacity is 50.000 tons/year. Our aim to allocate a minimum of 50% of our total 
production capacity to export, before 2018.
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We work tirelessly to ensure that our operating 
practices are of the highest standard. This is so that 
we can protect not only our own people but also 
local residents and visitors. “Turkuaz Polyester” is 
OHSAS 18001 certified.

ISO 14001 enables us to identify and control 
our environmental impacts, set environmental 
objectives & targets, and continually improve our 
environmental performance. “Turkuaz Polyester” is 
ISO 14001 certified.

For quality, ISO 9001:2008 manages our processes 
and operations to consistently provide quality 
products that meet customer expectations. We 
are committed to continually striving to improve 
our offering and enhance the experience for our 
customers. “Turkuaz Polyester” is ISO 9001:2008 
certified.

“Turkuaz Polyester” registered to REACH that is a 
regulation of the European Union, adopted to improve 
the protection of human health and the environment 
from the risks that can be posed by chemicals, while 
enhancing the competitiveness of the EU chemicals 
industry. It also promotes alternative methods for the 
hazard assessment of substances in order to reduce 
the number of tests on animals. 

“Turkuaz Polyester” products serve a wide variety of 
markets, including marine, infrastructure, cultured 
marble and cast, transportation, industrial and 
maintenance. They are used in the manufacture of 
diverse products, such as pipes, furniture, showers 
and tubs, cookware, and truck panels.

For more information; www.turkuazpolyester.com.tr

Contact us; info@turkuazpolyester.com.tr

Visit us at JEC WORLD 2017 -  Hall 6 / Stand G86.
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Sektörler: CTP (Fiberglass) İmalat

Üretim Metodları : Fitil Sarma / El Yatırması / 
Pultrüzyon

Ürünler: CTP (Cam Takviyeli Plastik) Boru, Ek Parçası, 
Tank, Baca, Duct, Scrubber ve diğer ekipmanlardan 
oluşmakta olup, söz konusu ürünleri ise, EPI-
DUR™ VIN-DUR™ ISO-DUR F-DUR™ ComPlast 
markalarıyla üretmektedir.

AŞUT CTP ’den mamul ürünler imalatında 50 yıllık bir 
ihtisasa sahip olup hali hazırda üretiminin % 75’ini dış 
piyasaya satmaktadır.

AŞUT proje bazlı özel üretimler yapmakta olup ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001 belgelerine sahiptir.

Ürün ve hizmet kalitesi olarak AŞUT Fiberglass üstün 
düzeyde üretim yapmakta ve tüm ürünler imalat 
öncesi Software ortamında Akışkan, Stress ve Strain 
kontrolleri Ansys-FEA olarak yapılmaktadır. Detaylı 
AR-GE çalışmaları gerçekleştirerek ürünün daha 
kaliteli ve uygun maliyetli olması yönünde çalışmalar 
yapmaktadır.

Tasarım, ürün, hizmet ve diğer tüm proseslerdeki 

sürekli iyileştirmelerle müşterilerin mevcut ve 
gelecekteki isteklerine göre hizmet vermektedir.

AŞUT Fiberglass bugün son teknoloji makine ve 
ekipmanlarla donatılan modern fabrikasında yüksek 
üretim kapasitesi ve geniş ürün yelpazesi ile 25 mm 
den - 15000 mm’ye kadar değişen çaplar ve 200 atm 
işletme basıncına kadar ürün üretimini rahatlıkla 
gerçekleştirebilmekte, 8 m çapa kadar olanları 
Mersin fabrikasında, nakliye sorunu nedeniyle de 8 m 
çaptan daha büyük ürünleri ise kullanım yerlerinde 
imal edebilmektedir.

İtalya, İsviçre, Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika, 
Hollanda, Norveç, Çin, Kanada, ABD, G. Afrika, 
S. Arabistan, Katar, Avusturalya ve Türk Proje 
ve firmalarıyla özellikle enerji santrali, kimyasal 
fabrikalar ve madencilik projelerinde dünyanın her 
tarafına satışlar gerçekleştirmektedir.

Her geçen gün daha da büyüyen AŞUT Fiberglass, 
bünyesinde bulundurduğu uzman personelleri ve 
kalite kontrol laboratuarı ile üründe yüksek kalite, 
sürekli yenilik, dinamik bilgi, özgüven, heyecanlı, 
insan ve çevreye duyarlı, Ar-Ge destekli takım 
çalışmasını kendine temel değer olarak almıştır.

50 Yıllık Üretim, 50 Yıllık Birikim!
AŞUT Fiberglass 1966 yılında kurulmuş olup, 40.000 m² arazi üzerinde 1600 m²’si 
yönetim ve kalite kontrol laboratuvarına ayrılmış 10.150 m² kapalı alanda üretim 
gerçekleştirmektedir.
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Sectors: GRP (Glass Fiber Reinforced Plastic) Industrial 
Production

Production Methods: Vertical Radial Filament Winding, 
Hand lay-up, Pultrusion, Spray Up

Products: GRP (Glass Fiber Reinforced Plastic) Pipe, 
Fittings, Tank , Chimney, Duct, Scrubber and other 
equipment. Aforementioned products are being produced 
under EPI-DUR™, VIN-DUR™ , ISO-DUR, F-DUR™, 
Complast brands.

ASUT Fiberglass, established in 1966; makes production 
on totally 40.000m² land with 1600 m² separated area for 
headquarters, quality control laboratory and 10.150 m² 
closed area.

ASUT is provinced on FRP productions for fifty years 
of experience and 75% of our current production is for 
foreign markets.

ASUT is a project-based specific products manufacturer. 
While our company owns; ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001 certificates.

ASUT Fiberglass produces; with the high quality of 
product service; all products are being checked with the 
Finite Element Analysis (FEA) Software before production; 
checking the Flow, Stress, Strain. ASUT Fiberglass works 
for more qualified products and for the cost-effectiveness 
with the detailed Research & Development (R & D).

We serve customers’ current and future needs with 
continuous improvements in design, product, service and 
in all other processes.

ASUT Fiberglass today can easily produce in its factory 
which is full equipped with high-tech machines and 
equipment , with its high production capacity and wide 
range of products changing from 25mm up to 15000mm 
diameters and up to 200atm operating pressure. Asut 
can produce products in Mersin factory which are until 
8 meters diameter. But the products that have higher 
diameters than 8 meters can be produced at site because 
of the transportation matters.

Alongside we are working all around the world like 
Italy, Switzerland , Germany , France , Austria, Belgium, 
Holland , Norway , Canada , China, USA, South Africa, 
Saudi Arabia, Australia, Qatar and with the Turkish 
project firms ,especially power plants, chemical factories 
and mining projects, we perform sales all around the 
world.

ASUT Fiberglass who is expanding and growing day by 
day with its qualified personnel and quality control lab, 
has taken essential principle to produce high quality 
products, continuous innovation, dynamic information, 
confidence, enthusiasm, human and environment 
based conscious, research and development oriented 
team work.

HALF CENTURIAL MANUFACTURING, HALF CENTURIAL EXPERIENCE !
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CTP çatı levhaları korozyona uğramadığı için 
bu tip tesisler minimum yenileme maliyeti ile 
uzun yıllar dayanıklı ve izolasyonlu çatılar haline 
getirilebilmektedir.

Renopan, bir Fibrosan markası olup, Fibrosan 
uygulayıcı iş ortakları yenileme konusunda 
danışmanlık ve servis vermektedir.

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

Renopan ile Eski Çatılar Yenileniyor
Akan ve eskiyen çatılar, korozyona uğrayan yüzbinlerce metrekare çatı bugüne kadar 
Renopan ile yenilendi. Renopan Ctp levhalar ile su kaçağı lokasyonu belirlenemeyen veya 
tamamen korozyona uğramış tek kat levha çatılar gerekirse araya izolasyon malzemesi de 
kullanılarak, çatının sökülmesine gerek kalmadan yenilenebilmektedir.

Old Roofs renovated by Renopan

Hundreds of thousand square meters of old and leaking roofs has been renovated by using Renopan.  Roofs where 
there is leakage or has corroded  can be renovated an even redone by applying isolation materials inbetween by 
using Renopan Grp sheets.This system helps avoid the costs of completely removing the roof.

Since the GRP sheets will not corrode or rust , such damaged roofs can be renovated with the minimal cost to 
become durable and isolated for several years to come.

Renopan is a brand of Fibrosan and application partner of Fibrosan give consultancy and service for application.

For more information:www.fibrosan.com.tr
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5000 m2’lik deposu ve ofisi ile Fibrosan INC, CTP 
levha pazarında hızla büyümekte olan şirketin 
iş ortaklarına daha yakın, daha hızlı, daha esnek 
servis vermesini sağlayacak ve pazar fırsatlarını 
değerlendirmek konusunda Fibrosan Türkiye’ye 
destek verecektir. Fibrosan halen özellikle Amerika 
karavan üretiminde kullanılan levhaların tedariğini 
sağlamakta ve Fibrosan Decopan TRA markalı 
ürünleri ile üretilen karavanlar Kuzey Amerika’nın 
farklı iklim koşullarında başarı ile hizmet 
vermektedir. Daha fazla bilgi için: www.fibrosan.com.tr

Fibrosan Amerika Faaliyete Geçti
Yücel Grubu şirketlerinden Fibrosan Türkiye’nin %100 yatırımı olarak kurulan Fibrosan INC,
Kuzey Amerika pazarında Fibrosan ürünlerinin satışı, lojistik hizmetlerini kuvvetlendirmek
amacı ile Chicago yakınlarında Elkhart şehrinde faaliyete geçti.

Fİbrosan Inc becomes operational

A member of Yucel Group, Fibrosan invests 100% in a subsidiary Fibrosan INC in North America. Fibrosan INC will 
be active in the sales and marketing of Decopan TRA product range fort he automotive industry and is located in 
Elkhart near Chicago.

With its 5000 sqm warehouse Fibrosan Inc will assist business partners in closer ,faster service and more elastic 
choices and will work on further developing potential businesses in North America. Fibrosan currently supplies the 
GRP flat sheets used in building RV sidewalls and Rvs produced with the DECOPAN TRA product range are proving 
themselves succesfull arond North Americas  different climates and locations.

For more info: www.fibrosan.com.tr
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Hem alev ilerletmeyen, hem de RTM takviye kumaşı 
sınıfında olan ayrıca polyester, vinilester ve epoksi 
reçineleriyle uyumlu METYCORE FS (Fire Shield) 
ve yeni geliştirilen METYCOREMAX FS (Fire Shield)  
METYX Composites standında tanıtılıyor olacak. 
JEC World 2017 süresince tanıtılacak bir diğer yeni 
ürün ise, METYX Composites’in webli karbon elyaf 
dokuma kumaş yeni serisi olacak.

Bu iki yeni ürün, otomotiv, ulaşım, deniz, demiryolu, 
rüzgar enerjisi ve endüstriyel pazarlarda üreticilerin 
yüksek verimlilik ve performans gereksinimlerini 
karşılayarak müşterilerine rekabetçi avantaj 
sağlayacak. 

Yeni Metycore MAX FS

METYCOREMAX FS, geçtiğimiz yıl boyunca birkaç 
müşteriyle gerçekleştirilen başarılı denemelerin 
ardından JEC World 2017’de tanıtımın bir parçası 
olarak ilk kez tanıtılacak. Fuar esnasında deneme 
için numuneler sipariş edilebilecek. Öncelikli 
demiryolu sektöründe kullanımı amaçlanan 
METYCORE FS ve METYCORE MAX FS halojensiz, 
sandviç tasarımlı, yanmaz bir nüve malzeme 
içeren dikişli cam kumaşlardır. RTM takviye 
kumaşı olan METYCORE serisine yapılan bu ilave 
özellikler, METYX Composites’in AR-GE ekibi 
tarafından demiryolu endüstrisinde kullanılan EN 
45 545 yangın standardını karşılamak üzere olarak 
geliştirildi. METYCORE FS ve METYCORE MAX 
FS’ in alev ilerletmeme özelliklerini doğrulamak 
için, ATH dolgulu ve takviyeli doymamış polyester 
reçine ile yapılan kompozit numuneler, AB onaylı 

bir test merkezine gönderildi EN 45 545 yangın 
güvenliği yönetmeliğinin tüm şartlarını karşılayan 
ateş, duman ve zehirli gazlar (FST) analizlerini 
kapsayan bağımsız testlerin sonuçları JEC’ten sonra 
beklenmektedir.

METYCORE FS ve METYCOREMAX FS, METYX 
Composites’in İstanbul fabrikasında, klasik 
RTM kumaşı olan METYCORE serisinde sunulan 
200M/180 FS Nüve/200M’den 900M/250 
FS Nüve/900 ‘e kadar olan tüm boyutlarda 
üretilebilecek. Ekstra cam elyaf katmanları, yüzey 
tülleri ve iki eksenli katları olan özel kumaşlar da 
siparişe göre hazırlanabilecek. Tüm METYCORE 
kumaşları, kuru kumaşın kalıba yatırılması 
sırasında yüksek şekil verilebilir özelliğe sahiptir 
ve FS kumaşı reçine enjeksiyonu esnasında kalıp 
boyunca kalite ve homojenlik için hızlı reçine akışı 
sağlar ve ıslanma sürelerini azaltarak verimliliği 
optimize eder, böylece genel üretim maliyetlerini 
düşürür.

Webli Karbon Kumaş

Webli karbon kumaş JEC World 2017’de ilk kez 
sergilenecek olan, METYX Composites tarafından 
üretilen karbon dokuma ürün gamına eklenen 
dokuma kumaştır. Adından da anlaşılacağı üzere, bu 
webli kumaş yüzeyinde örümcek ağına benzeyen, 
kaplama olarak uygulanan ince bir termoplastik 
kaplama tabakası içermektedir. Termoplastik web 
kaplama kumaşın yapısını korumasını sağlayarak 
kalıba yatırma sırasında deformasyonunu ve 
dağılmasını engeller.  

Kumaşın gramajına göre değişebilen ve homojen 
bir şekilde uygulanmış bu web kaplama, kesim 
işlemi sırasında elyafların dağılmadan kalmasını 
sağlar. Bu sayede temiz bir kesim sağlanırken 
kumaş kenarında saçaklanmalar oluşmaz. 
Webli karbon kumaş elastik yapısı sayesinde 
kompleks parça üretimi için gerekli olan çok iyi 
şekil verilebilirliğe ve ayrıca ısıyla şekil verilebilir 
olduğundan preform prosesine olanak tanıyan bir 
yapıya sahiptir.

Macaristan’da üretim artıyor… 

METYX Composites, son iki yıldır faaliyette olan 
Kaposvar’daki Macar üretim tesisinin kapasitesini 
artırmak ve özellikle AB müşterileri için sunulan 
hizmetleri iyileştirmek için büyük yatırımlar yaptı. 

METYX Composites Yenilikleri ile Bu Yıl da JEC World 2017’de! 
METYX Composites, JEC World 2017 Paris’te (Salon 6, Stand No: H6), yüksek performanslı 
E-Glass, aramid ve karbon elyaf teknik tekstil ürünlerini, RTM, çok eksenli ve dokuma 
kumaşlarını sergilerken aynı zamanda Macaristan fabrikasının artırılmış üretim kapasitesi 
ile kumaş, nüve malzemeler ve vakum sarf malzemeleri için verebileceği kit hizmetlerinin 
tanıtımını yapacak.  

 METYCORE FS ve METYCOREMAX FS RTM takviye  kumaşları, 
demiryolu endüstrisinde kullanılan  kompozitlerin Avrupa 
demiryolu endüstrisi standardı olan EN 45 545 yangın standardını 
karşılaması için METYX Composites Ar-Ge ekibi tarafından 
geliştirildi.
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METYX Composites Macaristan, şu anda yüksek 
performanslı çok eksenli E-cam, karbon elyafı ve 
hibrid takviyeleri üretiyor. 

METYX Composites’in Yönetici Ortağı Uğur 
Üstünel: “Biz 2015 yılında Macaristan’da bir adet 
multiaxial kumaş makinesi ile üretime başladık. 
Bugün 3.000 tonun üzerinde kurulu gücü olan üç 
adet üretim hattımız var. Macaristan’da hem cam 
hem de karbon elyaftan kumaş üretiyoruz. AB 
müşterilerimize yönelik yeni ekipman ve vasıflı 

işgücüne büyük yatırım yaptık. Artık Macaristan’daki 
fabrikamızdan kumaşlar ve köpük nüve malzemeler 
için özel siparişler alabiliyoruz.” dedi. 

2016 yılının ortasında, METYX Composites, 
Manisa’daki üretim tesis alanını iki katına çıkardığını 
duyurmuştu. Yeni alanıyla birlikte, METYX 
Composites Manisa hem cam hem de karbon elyaf 
çok eksenli kumaşlar için ilave yeni üretim hatları, 
ek kit kesme makineleri ve kompozit model ve kalıp 
yapımı için yeni CNC sistemlerini de ekleyecek.

METYX Composites Showcasing New High Performance 
RTM Fabric and Carbon Woven Technical Textiles at JEC 
World 2017, Paris

At JEC World 2017, Paris, METYX Composites (Hall 6, Booth 
H6) is showcasing its latest high performance Eglass, aramid 
and carbon fibre technical textile products in its range of RTM, 
multiaxial and woven fabrics, as well as promoting the expanded 
production capacity and kitting service for fabrics, cores and 
vacuum consumables now available from its factory in Hungary. 

METYCORE FS (Fire Shield) and the newest product develop-
ment, METYCOREMAX FS (Fire Shield), will be shown on the 
METYX Composites stand; both fire retardant, RTM reinforce-
ment fabric grades are compatible with polyester, vinyl ester and 
epoxy resins. Another new product being promoted during JEC 
World 2017 is METYX Composites’ new range of ‘webbed’ carbon 
fibre (CF) woven fabrics. These two new product additions to the 
METYX Composites range of glass and carbon technical fabrics 
for moulding composite parts, both combine higher mechanical 
performance application requirements with key processing 
benefits to meet the high productivity needs of manufactures in 
the automotive, transportation, marine, rail, wind energy and 
industrial markets. 

New METYCOREMAX FS 

METYCOREMAX FS is being showcased for the first time at JEC 
World 2017 as part of a pre-launch, following several successful 
long term trials over the last 12 months with a few selected cus-
tomers. Samples can be ordered for new customer trials during 
the show. Aimed primarily at the rail sector, both METYCORE 
FS and METYCOREMAX FS are halogen free, sandwich design, 
stitched glass fabrics with a fire retardant core. These additions 
to the METYCORE range of RTM reinforcements have been 
developed in-house by METYX Composites’ R & D team to meet 
the EN 45 545 fire standard, now the European ‘cross boarder’ 
rail industry standard for composites used in rolling stock.  To 
validate the FR properties of METYCORE FS and METYCOREMAX 
FS, ATH filled and reinforced UP resin laminate samples have 
been submitted to an EN approved test house.  Independent 
testing is in progress, covering all the stringent fire, smoke and 
toxic fumes (FST) aspects of the EN 45 545 fire safety regulation. 
Results from the EN test house are expected soon after JEC.  

Both METYCORE FS and METYCOREMAX FS will be produced at 
the METYX Composites factory in Istanbul, Turkey, available as 
standard in the same sizes as are offered for METYCORE RTM 
glass fabrics, ranging from 200M/ 180 FS Core/ 200M up to 
900M/ 250 FS Core/ 900M; customised fabrics with additional 
glass layers, surface veils and biaxial skins will also be made to 
order.  For manufacturers of composite rail parts using vacuum 

infusion techniques, both METYCORE FS and METYCOREMAX FS 
offer converters proven quality and processing benefits, being 
part of the long established RTM fabrics developed specifically 
for resin transfer moulding (RTM). All METYCORE fabrics have 
high drapability for precise dry layup, and during injection the 
FS fabric also enables rapid resin flow throughout the mould 
for quality and consistency, and to optimise productivity by 
reducing fill times, so lowering overall production costs.  

New ‘Webbed’ Carbon Fibre Woven Fabrics

A ‘webbed’ Carbon woven fabric is the other new addition to 
the range of carbon woven products manufactured by METYX 
Composites, which is also being showcased for the first time 
at JEC World 2017.  As the name suggests, this ’webbed’ 
fabric includes the addition of a fine layer of thermoplas-
tic coating, which resembles a spider’s web, applied as a 
covering to the surface of the woven fabric.  The addition of 
the thermoplastic web coating stabilizes the woven fabric, 
making it less prone to deforming, which is a critical factor 
for a woven fabric during layup.  

This web coating, which is uniformly applied and varied accord-
ing to the fabric areal weight, ensures the stabilization of fibres 
during the cutting process, which results in clean cut, fringe 
free fabric edges.  Thanks to its elastic nature, the webbed 
carbon woven fabric has very good drapeability, essential for 
complex parts production, along with its thermoformable 
structure enabling the preform process.  

Expanded Production Facilities 

Over the last two years, METYX Composites has made major 
investments in its Hungarian production facilities in Kaposvar 
to expand capacity and improve the services offered, especially 
to EU customers. METYX Composites Hungary now manufac-
tures: high-performance multiaxial E-glass, carbon fibre and 
hybrid reinforcements.  Uğur Üstünel, co-director for METYX 
Composites explains: “We started production in Hungary in 
2015 with one multiaxial machine. Today we have three multi-
axial machines with an installed capacity of over 3000 tonnes. 
In Hungary we are now producing both glass and carbon fibre 
fabrics.  In response to our EU customers, we also invested in 
new equipment and skilled people so that we can now provide 
a ‘make to order’ kitting service for fabrics and foam cores 
from our plant in Hungary.” In mid-2016, METYX Composites 
also announced expansion plans, now well underway, to 
double the production facilities at its main manufacturing centre 
in Manisa, Turkey. The expanded METYX factory will include 
additional new production lines for both glass and carbon fibre 
multiaxial fabrics, additional kit cutting machines, and new CNC 
routers for composite plug and mould tool making.
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CTP endüstrisine sunmakta olduğu hammaddeler 
arasında, cam elyaf takviyelerde, Cam Elyaf A.Ş, 
Metyx, Taiwan Glass, PD Group, polimer sanayinde 
yüzey performansına yönelik cam bilyede Sovitec, 
kaplama boyaları uygulamalarında korozyon önleyici 
olan cam pulu ürününde Glass Flake UK, kompozit 
üretiminde kullanılan makine sistemlerinde (Jelkot-
Polyester/Elyaf, RTM) Amerikan Graco firmalarının 
ürünlerinin satış ve pazarlamasını yapmakta, cam 
elyaf dokuma ürünlerinde ise, kendi tesislerinde 
standart veya istenilen özel ebatlarda üretimi 
sağlamaktadır.

Yapılardaki belirlenen standartlara uygun, cephe 
kaplama uygulamalarının ülke ekonomisine çok 
büyük katkı sağlayacağının bilinci ile Cam Elyaf 
Takviyeli Beton (GRC) sektörüne kaliteli hammadde, 
ekipman ve teknik destek vermektedir.  

GRC (Cam Elyaf Takviyeli Beton), yüksek 
performanslı çimento bazlı bileşimin, uluslararası 
GRC standartlarında belirlendiği üzere, bir tek 
“Alkali Dayanımlı Cam Elyafı” (AR) ile takviye 
edilmesiyle oluşur. AR (Alkali dayanımlı) cam elyafı 
üzerindeki %16,5-17,5 oranındaki Zirkonyum (ZrO2) 

bağlayıcı sayesinde, çimento içeriğindeki alkali 
ve asit direncine karşı mukavemet sağlayarak, 
çimento içerisinde erimeden donatı vazifesi görerek 
mukavemet sağlar.  Ayrıca alkali dayanımlı cam 
elyafı, betonda oluşan çatlakların yayılmasını 
engelleyerek, dayanım artışını da sağlamaktadır. 
Standart betonun sahip olduğu basınç dayanımı 
yanında yüksek çekme dayanımı da sunmaktadır. 
Elyaf paslanmaz bir malzeme olduğu için çok uzun 
yıllar boyunca bozulmadan kendini muhafaza eder. 
Esnek bir yapı kazanan Cam Elyaf Takviyeli yapı 
elemanları, karkas taşıyıcının çalışmasına uyum 
sağlamaktadır. Hafiflik, yapım hızı, uzun ömür, yalıtım 
imkanları sağlayarak bina taşıyıcı sistem malzemesi 
olan betonun eksilerini artıya dönüştürmektedir.

GRC betonlar, üretim teknolojisi gereği, % 0,32 – 0,36 
oranında su/çimento oranına sahiptir. Bu özellik 
betonun porozitesinin çok düşük olmasını sağlayarak 
su geçirgenliğinin düşmesine olanak sağlar. GRC 
prekast elemanlarında, çelik donatı yerine cam 
elyafı kullanıldığından kesitler incelmekte, düz panel 
şeklinde olanları 1–1,2cm kalınlıklarında, dekoratif 
elemanlar ise 1,4–1,5cm kalınlıklarda üretilmektedir, 
dolayısıyla binaya minimum yük binmekte ve 
statik olarak sağlıklı yapılar ortaya çıkmaktadır. 
Malzemenin hafifliği aynı zamanda montaj kolaylığını 
da beraberinde getirmektedir.

Yanıcı olmadığı gibi yüksek sıcaklıklarda bile beton 
yapısı bozulmadan kalabilmektedir. DIN 4102 
normuna göre, GRC prekast elemanları A-1 sınıfı 
malzemelerdir. 

Firmamız, AR cam elyafı üreticileri NEG ve PROFIBER 
firmalarının temsilcisidir. Pro Fiber firması ile 
yapmış olduğumuz anlaşma ile, firmanın üretiminin 
tamamını 5 yıl süre ile Türkiye, Avrupa ve Avrasya 
bölgelerinde satış hakkına sahiptir. 

Omnis Kompozit Ltd., GRC (Cam Elyaf Takviyeli Beton) Üretim 
Teknolojisine  Kaliteli Hammadde ve Ekipmanlar Sunuyor
Omnis Kompozit Ltd., Cam Elyaf Takviyeli Plastik (CTP) ve Cam Elyaf Takviyeli Beton (GRC) 
endüstrilerine hammadde ve teknolojiler sunan uluslararası alanda  lider üreticilerin tek 
yetkili temsilcilik ve dağıtıcılığına sahip olarak, sektöre hizmet vermektedir. Faaliyete 
başladığı 2012 yılından itibaren, Türkiye’deki geniş müşteri portföyüne ilave olarak, ihracat 
pazarlarındaki satışlarını her yıl arttırarak hedefinin üzerinde sonuçlar elde etmiştir.

Omnis Kompozit Ltd. has been established in 2012, to 
service the GRP and GRC industries in Turkey and the 
near by countries, with raw material, machinery and 
technology for the right solutions.

The company services the local and Export markets, 
as the sole representative and distributor of the leading 
manifacturers with the motto “Different Vision for 
Creavite Solution “. With it’s wide customer range in 

Turkey, we also have regular tardes with 10 different 
countries. We offer innovative solutions to add value to 
the industry and its customers.

Omnis Kompozit Ltd. is the leading supplier of raw 
material , machinery and tools for the GRC industry. 
Represents Power  Sprays in spray systems, NEG of 
Japan and Profiber OF Taiwan in AR Glass Fibers and 
GRC chemicals of fiber technologies.
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Power Spray firması 1962 yılından itibaren GRC üretim 
sistemleri geliştirmekte ve üretmektedir. Bu üretim 
sistemi ile alkali dayanımlı fitil elyafın GRC harcı 
ile eşzamanlı olarak  kalıba sprey-up (püskürtme) 
yöntemi ile atılmasını sağlar. Bu uygulama, Premiks 
(döküm) yöntemine göre işlemin daha hızlı ve 
mukavemetin daha fazla olmasından dolayı tercih 
edilmektedir. Bu yöntemde GRC kalınlığı 10-15mm 
tercih edilir.

Power Spray GRC sistemleri; kullanım kolaylığı 
sebebiyle en çok tercih edilen sistemdir.

Sistemin tamamının hareket kabiliyeti ile işletme 
içerisinde rahatlıkla kullanılmaktadır. 

GRC katkı kimyasallarında ise, Polycure FT, akrilik 
polimer kür malzemesidir. GRC üretiminde, betonda 
nemli kürlemeyi sağlamaktadır. Karışımda yeterli  
miktarda kullanıldığında GRC karışımının içerisinde 
ve kalıp yüzeyinde ince bir zar tabakası oluşturur. Bu 
sayede geçirgenliği azaltarak buharlaşma ile oluşacak 
su kaybına engel olarak çimentonun hidratasyonunu 
tamamlaması için yeterli nemin alıkonulması sağlanır.

Süper Akışkanlaştırıcı Flowaid FT, GRC üretiminde, 
su kullanımını azaltmak için kullanılır. Püskürtme 
yönteminde, çimentoya katılan su oranını azaltarak; 
istenilen akışkanlığı sağlar ve çalışma süresini uzatır. 
Premiks yönteminde ise, yüksek akışkanlık ve düşük 
segregasyon imkanı sağlar. Böylelikle çok az ya da hiç 
vibrasyon işlemi yapmadan kalıbın ömrünü uzatır ve 
daha basit kalıp üretimi sağlar.                       

Süper Akışkanlaştırıcı PUMPAID FT,  pompalama ve 
kaplama işlemlerinde uygulanan GRC karışımının 
çalışma süresini ve kullanılabilirliğini arttırır. Premiks 
yönteminde, FLOWAID SCC yüksek akışkanlık ve 

düşük segregasyon sağlar. Böylelikle çok az ya da hiç 
vibrasyon işlemi yapmadan kalıbın ömrünü uzatır ve 
daha basit kalıp üretimi sağlar.

Omnis Kompozit Ltd., yine inşaat sektörüne ve 
Kompozit uygulamalarına yönelik, geri dönüşümlü 
ekolojik bir ürün olarak yeşil binalarda kullanımı 
her geçen gün artan, ısı tasarrufu sağlayan ısı-ses-
nem izolasyon malzemesi genleştirilmiş cam küre 
ürününde, Türkiye’deki en büyük tedarikçi olup, 
dünyadaki üç büyük üreticiden biri olan, Stikloporas 
firmasının ürünlerini, Türkiye ve yakın coğrafyadaki 8 
ülkede temsil etmektedir.

Omnis Kompozit Ltd., sanayici  firmaların talepleri 
doğrultusunda, üretici firmalar ile bir köprü sağlayarak 
ideal olan ürün için  çözüm ortağı olmaktadır. Fuar, 
seminer ve teknik eğitimlere katılarak sürekli gelişim 
odaklı bir hizmet anlayışındadır. 

Firmamız, Kompozit Sanayicileri Derneği ve 
Uluslararası Cam Elyaf Takviyeli Beton Derneği (GRCA) 
üyesidir.

GRC (Cam Elyaf Takviyeli Beton) Uygulamaları için
Püskürtme ve Elyaf Kırpma Sistemleri 
GRC (Cam Elyaf Takviyeli Beton) sektörüne ekipman olarak, temsilcisi olduğumuz  Power 
Spray firmasının  üretim sistemleri ve beton katkılarını temin etmekteyiz.

The company represents Cam Elyaf A.S. , in E-Glass 
reinforcements, Metyx in non-crimp fabrics, Glotech in 
high quality yarn, for the GRP industry. Omnis Kompozit 
Ltd. also has it own production of woven roving, sup-
plying high quality material. Also for the GRP  industry, 
represents Graco spray and the polymer industry with 
Glass Beads, as one of the essential  additives, repre-
senting Sovitec in this line of product. Another line of 
product company offers for the constructions industry 
are the ecological “Expanded Glass Beads”. The product 
is widely used in constrruction of green building for 
thermal and acoustic insulatin. Omnis Kompozit Ltd. as 
being the biggest plaer for this product line is represent-
ing the third biggest producer Stikloparas company in 
Turkey and in 8 countries.

One other area where the company services is corrosion 
prevention. Offers the innovative glass flake products of 
Glass Flake UK by acting as the sole representative for 
Turkey.

Due to servicing the chemical industry, Omnis Kompozit 
Ltd. also offers product suitable for worker safety and 
enviromentally friendly. As an alternative to dangerous 
solvent cleaners, the company has introduced an all 
natural non hazardous cleaner for  the GRP industry. 
The Surfa Solve brand cleaners are a perfect clean 
solution for the GRP  industry. 

Omnis Kompozit Ltd. is a member of Turkish Compos-
ite Manufacturers Association and Glass Reinforced 
Concrete Association (GRCA). 
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GRACO 2012 yılında özel olarak 
Kompozit endüstrisi için yeni 
sağlam, hafif ve kolay tamir 

olabilen bir püskürtme 
(spray-up) tabancası 
dizayn etmiştir. Yeni Graco 
RS tabancası, kompozit 
piyasasının ihtiyacı olan 

yenilikleri sağlamaktadır. 
Geleneksel kırpıcılarda, 
bıçak değişim bekleme 

süresi uzun olmasının 
yanı sıra, bıçak değişiminde 

operatörün kendini yaralaması 
riski, yüksek olduğu için dikkatli 
olunması gerekmektedir. Yeni 
RS kırpıcı ile, hızlı bıçak değişimi 
çalışmadan bekleme süresini düşürür 
ve üretim karlılığını arttırır.

GRACO, tabancanın sistemindeki temel 
parçalar üzerinde yapmış olduğu detaylı 

çalışmalar sonrasında aşağıdaki noktalarda 
gelişme sağlamıştır;

• Graco kendi tasarımı hava motoru,

• Hafiflik (RS tabanca 1 kg civarında),

• Ergonomik tasarım,

• Kolay tamirat ve bakım,

• Dolgu maddeleriyle kullanabilme,

• Yüksek çıkış hızı ve miktarı (dakikada 6,4kg 
malzeme çıkışı CSTS57 ucu ile),

• Hızlı bıçak değişimi,

• Ayrılabilir ön tabanca başlığı,

• Sıkı hortum sistemi,

• Döner hortum başlığı,

GRACO RS tabancaları ve sistemleri FRP 
endüstrisinde en ileri teknolojik gelişmeleri 
sunmaktadır. Çok çeşitli tabanca modelleri, polyester 
ve jelkot uygulamaları için harici ve dahili olmak 
üzere mevcuttur. Yeni 4 sistem, kompozit üretiminde 
çok belirgin yenilikleri sunar. Genel olarak, üretim 
tipine göre doğru RS tabanca ucunu kullandığınızda, 
GRACO RS tabancaları %40’a varan polyester ve 
jelkot tasarrufu sağlar. Bu tasarruf oranları, Türkiye 
pazarındaki seçkin üreticiler ile yapılan çalışma 
verilerine dayanmaktadır.

Graco RS Tabancası ile
%40’a Varan Polyester ve Jelkot Tasarrufu
1926 yılında kurulan Graco, akışkan pompaları konusunda geliştirdiği üstün teknoloji ile 
CTP (FRP) sanayine uygun püskürtme ve kırpıcı sistemleri üretmektedir. Graco Türkiye 
Temsilcisi Omnis Kompozit Ltd., Türkiye ve yakın coğrafyasındaki ülkelerin kompozit ve 
yapı sektörüne, makine ve ekipmanları yanı sıra (reçine ,elyaf, yardımcı kimyasallar) ve 
teknik danışmanlık hizmeti vermektedir. Graco, nitelikli dağıtımcıları ile akışkan kontrol 
çözümlerindeki yatırımlarını, yenilikçi çözümler sunarak devam ettirmektedir.

GRACO has designed a new spray gun in 2012 
specificially for the fiberglass reinforced plastics (FRP) 
market, that is reliable, lightweight and with less 
maintenance need. 

The Graco RS Gun provides new features that will help 
your FRP production and brings new technology to the 
industry. With traditional cutter heads, replacing blades 
required down time and careful attention is needed so 
the operator does not injure ones self. Considering the 
speed of blade changes on the new cutter systems, 
production can be increased with less down time and 
higher profitability in the end product.

Graco has worked extensively on several key 
components on the GRACO RS Gun, which were key to 
success.
• Graco designed air motor. 
• Lightweight (around 1kg)
• Ergonomic design
• Easy to maintain

• Use with filled material

• High output

· 6,40kg/min@ 1250psi static pressure with 
CSTS57 spray up tip.

• Quick change blades.

• Break away front head

• Tight hose bundle (keeps gun flexible)

• Swivel fitting

The Graco RS Gun and proportioner offer advancements 
to the FRP industry. There are gun models available for 
both resin and gelcoats applications, as internal mix 
and external mix types. All new four products represent 
significant improvements for moulding of fiberglass 
reinforced plastics. Overall, by using the appropriate RS 
gun tips depending on production types, the customers 
can save up to %40 on polyester and gelcoat, compared 
to traditional spray guns. This ratio has been proven by 
tests concluded with selected customers.

Saving  up to %40 resin and gelcoat with graco gun
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Besides producing complex preforms much solid and 
rigid with this technology, the CAI (Compression After 
Impact) strength and fatique resistance of the end 
product are superior compared to other production 
techniques. 3 dimensional weaving is much more 
adequate in terms of production speed and price at 
high quantities of pieces. The reason for that is the 
high cost manual labor process lay up and autoclave 
are removed. These products are directly woven into 
net shapes and ready for RTM process. As well as 

any desired fiber type can be used in each direction 
separately.

Because of it is price advantage, superior physical 
properties and the flexibility to produce complex net 
shapes without sacrificing any requirements, this 
technology has a great prospect for widespread use of 
composite materials in the world.                        

Company :

3Dwovens is a trademark of Erginer Ceramic and 
Composites Company which was founded in 1952 in 
Turkey. The company started to design a unique 3D 
weaving machine in 2010. After 4 years of intensive 
build up, products are introduced to the market as 
3Dwovens. Our company has been involved in various 
product development projects with aviation, defense 
industry and automotive industry companies until 
today. Erginer Research & Development team consist 
of 2 senior engineers, 6 engineers and 7 technicians. 
With the help of our dynamic and experienced team, 
we always seek for the state of the art and ready to 
fulfill your demands.

Erginer A.Ş.’den Türkiye’de bir ilk. 

Kompozit sektörünün geleceğini şekillendirecek 3 
boyutlu dokuma teknolojisi... 

Dünyanın önde gelen uzay, havacılık ve savunma 
sanayii firmalarının kullandığı bu devrim niteliğindeki 
teknoloji, artık Türkiye’de Erginer damgası ile üretiliyor 
ve tüm dünyaya ihraç ediliyor.

3 Boyutlu dokuma teknolojisi ile kompleks şekillerin 
üretiminin kolay olmasının yanı sıra, son ürünün 
darbelere ve yorulmaya karşı göstermiş olduğu direnç, 
diğer yöntemler ile imal edilmiş kompozit malzemelere 
kıyasla çok daha yüksektir. Ayrıca yüksek üretim 
adetlerine çıkıldığında, imalat hızı ve fiyat açısından 
3 boyutlu dokuma teknolojisi ile imal edilmiş yapılar 
çok daha avantajlıdır. Bunun nedeni ise; kalıba serme 
gibi yüksek maliyetli el işçiliğinin tamamen ortadan 
kalkmasıdır. Bu ürünler firmamızın geliştirdiği ve imal 
ettiği özel bir dokuma makinesi tarafından, direk olarak 
ön şekil verilmiş, kalıba hazır (RTM prosesine hazır) 
formda üretilmektedir. Bu kompozit ürünlerimizin 
imalatında, kumaşın her yönünde de istenilen elyaf 

çeşitleri kullanılabilmektedir. Gerek fiyat avantajı, 
gerekse üstün fiziksel özellikleri ve kompleks şekilleri 
tek parçada üretebilme kabiliyetiyle bu 3 boyutlu 
dokuma teknolojisinin, kompozit alanında da dünyada 
yaygınlaşmasında Erginer A.Ş. büyük bir rol almaktadır.

Firmamız :

1950’li yıllardan itibaren teknik seramik, 1960’lı yıllardan 
itibaren tekstil sektöründe olan firmamız; tasarımı 
ve üretimi tamamen kendisine ait 3 boyutlu dokuma 
makinesi AR-GE çalışmalarına 2010 yılında başlamış 
ve ürünlerini 3Dwovens markası ile 2014 yılında yerli 
olarak üretmeyi başarmıştır. Firmamız bugüne kadar 
yurtiçi ve yurtdışındaki havacılık, savunma sanayi ve 
otomotiv sanayi firmalarıyla çeşitli Ür-Ge projelerinde 
yer almıştır. Bu projelerde karbon fiber, aramid, cam 
elyafı gibi farklı iplik türleriyle kompozit malzeme 
üretimi gerçekleştirmiştir. Erginer Ar-Ge ekibimiz 
2 yüksek mühendis, 6 mühendis ve 7 teknisyenden 
oluşmaktadır. Dinamik ve deneyimli ekibimiz her 
zaman en yüksek teknolojileri takip etmekte olup 
ihtiyaçlarınızı ve isteklerinizi yerine getirmek için tüm 
gayreti ile çalışmaya hazırdır.

Next Generation Composite from Erginer A.Ş. 
3D weaving technology to widen the composite sector.
The production of your desired composite products is much 
easier, faster, and more standardized. This innovative technology, 
which used by leading companies in the world, is now in Turkey, 
with the world class specs.
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DURATEK, JEC World’e 6. Hol’deki M75 no’lu 
standinde katılacak ve aşağıdaki özelliklere sahip 
ürünlerini gururla sunacaktır:

Laminasyon Reçineleri

• Epoksi esaslı,

• El yatırması, vakum torbalama, vakum infüzyon, 
RTM, L-RTM, filament sargı, santrifüjlü döküm 
gibi açık ve kapalı kalıplama sistemleri ve farklı 
üretim tekniklerine uygun,

• Deniz araçları, rüzgar enerjisi, otomotiv, raylı 
sistemler, boru ve tip imalatı ve savunma gibi 
çok farklı sektörlerde ihtiyaç duyulan kompozit 
yapı ve parçaların üretiminde kullanılabilen,

• Farklı sertleştiricilerle 700 dakikaya kadar 
karışım ömrüne sahip,

• Oda sıcaklığında veya yüksek sıcaklıkla 
kürlendirilen,

• Kalın parçaların üretimi için düşük ekzotermiye 
sahip,

• Yüksek sıcaklık dayanımlı,

• DNV - Germanischer Lloyd veya Lloyd’s Register 
sertifikalı sistemler.

Yapıştırıcılar

•  Epoksi veya poliüretan esaslı,

• Deniz araçları, rüzgar enerjisi, otomotiv 
ve savunma gibi çok farklı sektörlerde 
kullanılabilen,

• Yüksek mukavemet, elastikiyet ve / veya tokluğa 
sahip,

• Yüksek sıcaklık dayanımlı,

• Oda sıcaklığında kürlenebilen,

• Manuel ve otomatik uygulamalara uygun,

• Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register ve / veya 
Rina sertifikalı sistemler.

• Diğer Kalıp ve model üretimi ile ürün 
sonlanmasında kullanılan çeşitli epoksi 
macunlar ve epoksi ve polüretan boyalar.

Polimer kimyasında uzman olan DURATEK, 40 yılı aşkın tecrübesi ile epoksi ve poliüretan 
esaslı laminasyon reçinelerini, yapıştırıcılarını ve boyalarını tasarlıyor, üretiyor ve de 
pazarlıyor. DURATEK’in tüm yapısal ürünleri, DNV - Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register 
veya Rina gibi kurumların en az biri tarafından sertifikalandırılmıştır.

Duratek Epoksi ve Poliüretan Sistemleri

Duratek Epoxy and Polyurethane Systems
DURATEK is a specialist in polymer chemistry. 
DURATEK designs, produces and markets epoxy and 
polyurethane based lamination resins, adhesives 
and paints with its 40+ years of experience. All of the 
structural DURATEK products are certified by at least 
one of the following: DNV - Germanischer Lloyd, Lloyd’s 
Register, Rina.

DURATEK will participate in JEC World and will proudly 
present the following products at its stand no: M75 in 
Hall 6. 

Lamination Resins
• Epoxy based lamination resins for open or closed 

mold processes or different lamination techniques 
such as hand lamination, vacuum bagging, 
vacuum infusion, RTM, L-RTM, filament winding 
and centrifugal casting,

• A wide application area such as marine vessels, 
wind turbine blades, automotive, defense, etc.

• A wide pot life span up to 700 Minutes with 
different hardeners,

• Room temperature curing or hot curing systems,

• Low exothermic systems for thick parts,

• High temperature resistance,

• Certified by DNV - Germanischer Lloyd or Lloyd’s 
Register.

Adhesives

• Epoxy or polyurethane based,

• Structural adhesives for a wide application area 
such as marine vessels, wind energy, automotive, 
defense, etc,

• High strength, elasticity and / or toughness,

• High temperature resistance,

• Room temperature curing systems,

• Suitable for both manual and automatic 
applications
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Bugün gelinen noktada kompozit malzeme pazarı 
dünya ölçeğinde 66,0 milyar Avro ve 8,7 milyon 
tonluk bir hacme ulaşmış bulunmaktadır. 2010 ve 
2015 yılları arasında kompozit pazarı işlenmiş son 
ürün olarak yılda değer olarak 5-6% hacim olarak 
ise 4% büyüme göstermiştir.

Bu dönemde gelişmiş ülkelerde (Amerika ve 
Batı Avrupa) anahtar sektörlere nüfuz etme 
hızı en yüksek oranlara ulaşmıştır. Ancak, 
gelişmiş ülkelerdeki değer olarak büyüme hızı 
5% seviyelerinde seyrederken, gelişmekte olan 
ülkelerde bu oran yukarıda vurgulanan bina ve 
inşaat, rüzgar enerjisi, uzay ve havacılık, otomotiv 
vb. anahtar sektörlerde 8% seviyelerinde olmuştur.

Kompozit sanayinin önümüzdeki 5 yıl sürecinde 
de değer olarak 5%’lik, hacim olarak ise 4%’lük 
bir büyüme göstermesi beklenmektedir. Bu arada 
Kuzey Amerika ve Avrupa’nın 56% olan pazar 

payının 50%’ye gerileyeceği, Asya’nın pazar payının 
ise 37%’den 43%’e çıkacağı tahmin edilmektedir.

Kompozit pazarının beklenen büyümesi aşağıdaki 
üç ana büyüme kaldıracına bağlıdır.

1. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik 
büyümelerinin devam etmesi,

2. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde otomotiv 
ve rüzgar enerjisi gibi sanayilerin gelişmeye devam 
etmesi,

3. Uzay ve Havacılık sektöründe özellikle ticari 
uçaklarda kompozit malzeme kullanımının artarak 
yoğun bir şekilde devam etmesi.

Türkiye kompozit sektörü dünyadaki global 
ekonomik gelişmeler paralelinde ve son ondört 
yıllık siyasi istikrarın da etkisi ile diğer sektörlerde 
olduğu gibi hızlı ve uzun soluklu bir gelişme 
göstermiştir.

Türkiye kompozit sektörü orta ve büyük ölçekli 180 
şirket, kısmen kompozit işi yapan 700-800 şirket, 
yaklaşık 8000 çalışanı ile katma değeri yüksek 
ürünler üreten bir sektör konumundadır.

Bugün gelinen noktada Türkiye kompozit malzeme 
pazarı 1,4 milyar Avro ve 265.000 tonluk bir 
hacme ulaşmış bulunmaktadır. Kompozit sektörü 
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ikame 
malzemelerden pay alarak büyümektedir. 

Kompozit sektörü Türkiye’de Avrupa ve 
Dünya büyüme oranının üzerinde bir büyüme 
göstermektedir. Geçtiğimiz yıllarda dönemin 
ekonomik durumuna bağlı olarak Türkiye’de 8%-
12% arası bir büyüme görülmüştür. 2016 yılında 
gerçekleşen büyüme ise 6% olmuştur.

Dünya’da bir “Gelişmişlik Kriteri” olarak kabul edilen 
kişi başına düşen kompozit tüketim miktarlarına 
bakıldığında, ülkemizin önünde önemli fırsatların 
ve olanakların olduğu ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki, 
Dünya’da 4-10 kg. arasında bir dağılım izleyen bu 
miktar ülkemizde 3,4 kg. düzeyindedir. Dünyada 
7,6€/kg. olan ortalama fiyat seviyesi de ülkemizde 
5,3€/kg. düzeyindedir. Gerek kişi başı tüketim 
miktarı ve gerekse de Türkiye’deki ortalama fiyat 
ülkemiz için önümüzdeki dönemde avantaj olarak 
değerlendirilmektedir.

TÜRK KOMPOZİT SEKTÖRÜ
2016 YILI DEĞERLENDİRMESİ VE 2017 YILI BEKLENTİLERİ
Kompozit sanayi geçen 30 yıl içerisinde global ekonomik büyüme ve anahtar sektörlere 
(bina ve inşaat, rüzgar enerjisi, uzay ve havacılık, otomotiv vb.) daha fazla nüfuz etme 
becerisine dayanarak uzun süreli bir gelişme göstermiştir.



35

ÖZEL HABER

Kompozit malzemenin sektörler arasında hacim 
olarak dağılımı Dünya, Avrupa ve Türkiye açısından 
aşağıdaki tablodaki gibidir. 

SEKTÖRLER DÜNYA(%) AVRUPA(%) TÜRKİYE(%)
Yapı ve İnşaat 26 20 24
Taşımacılık ve Otomotiv 22 29 21
Elektrik ve Elektronik 18 14 5
Tüketim Malları 6 4 3
Rüzgar Enerjisi 8  14 7
Boru ve Tank 14 12 36
Uzay ve Havacılık 0,5 0,5 -
Denizcilik 3 4 2
Diğer 2,5 2,5 2

Tablodan da görülebileceği gibi ülkemizde kompozit 
malzeme daha ziyade boru ve tank ile yapı ve inşaat 
sektörlerinde ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. 
İleri teknolojili ürünlerin ülkemizde üretilmesinin 
hızlanması ile birlikte, özellikle rüzgar enerjisi, 
taşımacılık ve otomotiv, uzay ve havacılık ile 
elektrik ve elektronik sektörlerinde daha fazla 
miktar ve oranda kompozit malzeme kullanımının 
gerçekleşmesi beklenmektedir.

Üretim proseslerine göre bir karşılaştırma 
yapılmak istenirse aşağıdaki gibi bir tablo karşımıza 
çıkmaktadır.

ÜRETİM PROSESLERİ DÜNYA(%) AVRUPA(%) TÜRKİYE(%)
El Yatırması ve Açık Kalıplama 21 18 18
SMC 10 14 3
BMC 9 5 3
GMT/LFT 2 7,5 0,5
Termoplastik Enjeksiyon 29 25 20
RTM 3 8,5 10
RIM 1 0,5 -
Pultruzyon  10 4 2
Kontinü Levha 7 6 7,5
Elyaf Sarma ve Savurma Döküm 8 11,5 36

Tablodan da görülebileceği gibi ülkemizde makinalı 
ve ileri teknoloji gerektiren ürünlerin üretiminde 
alınacak daha pek çok yol vardır. Ülkemizdeki ve 
civar ülkelerdeki talebin etkisi ile %36’lara varan 
CTP boru üretimi ülkemiz kompozit sektörünün 
itici gücü olmaya önümüzdeki dönemde de devam 
edecektir. Pultruzyon, SMC-BMC ve Termoplastik 
Enjeksiyon proseslerinin önümüzdeki dönemde 
pazar paylarını arttırmaları beklenmektedir. RTM 
ise özellikle rüzgar enerjisi, denizcilik, otomotiv 

ve taşımacılık ile su kaydırakları sektörlerinde 
gelişimini sürdürmeye devam edecektir.

Kompozit pazarı hacimsel olarak Çin’in ekonomik 
gelişmesine paralel olarak en fazla bu ülkede 
gelişme göstermiştir. Uzay ve Havacılık sektörünün 
kompozit kullanım oranı hızlı bir artış göstermiştir. 
Rüzgar Enerjisinin kompozit kullanımındaki hızlı 
artış bu sektörü kompozit sektörleri içerisinde 
üst sıralara taşımıştır. Termoplastiklerin gelişme 
hızı termosetlere oranla daha fazla olmuş ve 
termoplastikler toplam kompozit pazarı içerisindeki 
paylarını arttırmayı başarmışlardır. Enjeksiyon 
proseslerinin, el yatırmasına olan oranı her geçen 
gün artmış ve el yatırması teknikleri daha ziyade 
büyük parçaların üretimleri ile sınırlı kalmaya 
başlamıştır.

1. Kompozit sektörünün büyümesi genellikle global 
ekonomik büyümenin üzerinde seyretmektedir. 
Önümüzdeki dönemde de bu durum geçerliliğini 
koruyacaktır. 

2. Kompozit sektörünün gelecek 5 yılda hacimsel 
olarak 4%’lük bir büyüme ile 10 milyon tonluk bir 
hacme ulaşması öngörülmektedir. Bu gelişme;

• Kuzey Amerika’da   yılda 2%

• Avrupa’da   yılda 4%

• Asya’da   yılda 7%

• Geri Kalan Ülkeler’de  yılda 6% 

düzeyinde olacaktır.

Bu gelişme farklılığı kompozit endüstrisinin Kuzey 
Amerika ve Avrupa’dan Asya’ya ve diğer ülkelere 
doğru kaymasına neden olacaktır.

Kompozit sektörünün gelişmesi uygulama 
alanlarına göre de farklılıklar içerecektir. Denizcilik, 
Yapı ve İnşaat ve Tüketici Mallarındaki büyümenin 
yıllık 0-2% arasında olması beklenirken, Elektrik 
ve Elektronik, Boru ve Tank, Taşımacılık ve Uzay 
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ve Havacılık sektörlerinde büyümenin yıllık 3%-
7% arasında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 
Rüzgar Enerjisi uygulama alanındaki büyümenin 
ise iyimser bir tahminle yıllık 15%-20%’lik bir oranı 
yakalaması beklenmektedir.

3. Kompozit Sektörünün gelecek 5 yılda değersel 
olarak yıllık %5’lik bir büyüme ile 80 milyar Avro’luk 
bir değere ulaşması beklenmektedir. Değersel 
büyümenin Kuzey Amerika ve Avrupa’da %4, Asya 
ve dünyanın geri kalan bölgelerinde %7 düzeyinde 
olması beklenmektedir.

4. Çeşitli sanayilerde kompozit malzeme kullanım 
oranı belirli bir dengeye kavuşmuş durumdadır. 
Rüzgar Enerjisi’nde (65%), Denizcilik’te (50%), 
Elektrik ve Elektronik’te (35%) ve Tüketici 
Malları’nda (13%). Diğer endüstrilerde ise kompozit 
kullanımı alternatif malzemelerden pay alarak 
artmaya devam edecektir. Bu endüstrilerde 
kompozit malzemelerin pay alma oranının;

• Uzay ve Havacılıkta 9%’dan 12%’ye

• Yapı ve İnşaatta 6%’den 10%’a

• Boru ve Tank’da ise 1%’den 2%’ye

çıkması beklenmektedir.

Türkiye’de sektörün 2017 yılında 5% civarında bir 
büyüme göstermesi beklenmektedir. 2017 yılında 
bölgede ve Orta Doğu’da istikrarın oluşması ve 
Avrupa’da ekonominin canlanması söz konusu 
olduğu takdirde üreticilerimizin ihracat performansı 
artacaktır. Sektör üyelerinin yeni projeler ve ihracat 
pazarlarını çeşitlendirme konusunda yapmakta 
oldukları çalışmalarında pozitif geri dönüşleri 

neticesinde 2017 yılı performansının artacağına 
inanıyoruz.

Kompozit sanayi 3 ana katma değerli adımdan 
oluşmaktadır:

1. İlk madde üretimi: reçineler, elyaflar, katkı 
maddeleri, aletler ve makineler.

2. Ara malı üretimi: dokumalar, kumaşlar, örgüler, 
preformlar, hazır kalıplama bileşimleri, pestiller, 
granüller ve peletler.

3. Son ürün üretimi: nihai kompozit malzemeden 
oluşan ürünler.

Bugün tüm dünyada en yaygın olarak kullanılan 
takviye malzemeleri Cam Elyafı(86%) ve Karbon 
Elyafı(12%) ülkemizde üretilmektedir. Reçinelerden 
ise Doymamış Polyester Reçinesi ve Vinyl Ester 
reçine ülkemizde üretilirken Epoxy Reçineler 
ile Termoplastik Reçineler ithal edilmektedir. 
Reçinelerin hammaddelerinin ise son derece az bir 
bölümü ülkemizde üretilirken önemli bir bölümü 
yurtdışından tedarik edilmektedir. Kompozit 
üretiminde kullanılan teknik tekstillerin üretiminin 
ülkemizde yaygınlaşması ile birlikte bu alanda da 
sektör tüm ihtiyacını yurtiçinden karşılayabilme 
noktasına gelmiştir. Rakamsal olarak bugün 
kompozit sektörü yaklaşık 250 milyon Avroluk bir 
ihracat yaparken 250 milyon Avroluk da ithalat 
yapmaktadır.

Sektör ihtiyaç duyduğu kimyasal hammaddeleri 
ithal ederken, gerek ülkemizde üretilen takviye 
malzemeleri ve reçineler ile teknik tekstillerin 
ve bitmiş ürünlerin ihracatı ile dış ticarette bir 
dengeye kavuşmuş ve bugün dünya çapında iş 
yapan firmaları ile de uluslararası alanda adından 
söz edilen bir konuma ulaşmıştır. Nitekim bu 
gelişmenin en somut örneği olarak Türkiye, 
sektörün uluslararası en önemli buluşması olan 
12-14 Mart 2013 tarihleri arasında Paris’te yapılan 
JEC 2013 Paris fuarının Onur Ülkesi olarak ilan 
edilmiştir.

Kompozit sektörü doğrudan ve dolaylı olarak 
ihracat yapmaktadır. Ürettiği hammaddeleri, sanayi 
ara mallarını ve son ürünleri aldıkları ihaleler ve 
projeler çerçevesinde doğrudan ihraç eden sektör 
ayrıca bu ürünleri ihraç edilen her otomobil, otobüs, 
tekne, küvet v.b. ürünlerin içerisinde dolaylı olarak 
da ihraç etmektedir. Sektör esas olarak Avrupa 
Ülkelerine, Rusya’ya, Türki Cumhuriyetlere, Orta 
Doğu ve Kuzey Afrika’ya ihracat yapmaktadır. 
İhracat yapılan ülke sayısını arttırmak ve yeni 
pazarlar kazanmak amacıyla da çalışmalar her 
geçen gün yoğunlaştırılmaktadır. Sektörün bazı 
firmaları Amerika Birleşik Devletleri başta olmak 
üzere Uzakdoğu da dahil olmak üzere dünyanın her 
tarafına ihracat yapmaktadırlar.
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Sektör yaklaşık olarak 250 milyon Avro civarında 
doğrudan ihracat yapmaktadır. Bu ihracat rakamının 
içerisindeki en önemli pay CTP boru üreticilerine, 
cam elyafı ve polyester reçine üreticilerine, teknik 
tekstil üreticilerine ve RTM üreticilerine aittir.

Global ekonomik durgunluğun yanı sıra Rusya ve 
Ortadoğu'daki siyasi ve ekonomik sorunlar firmaları 
olumsuz etkilemiştir. Bu ülkelerde iş yapan veya 
bu ülkelere ihracat yapan firmalar yeni arayışlara 
girerek toparlanma sürecinde olan Avrupa 
pazarlarına yönelmişlerdir. İç pazarda hissedilen 
durgunluk ve kurdaki dalgalanmalar sektörü 
çok olumsuz etkilemiştir. Özellikle polyester ve 
termoplastik reçine hammaddelerinin tedarikinde 
dışa bağımlı olan sektör uzun vadeli fiyatlandırma 
yapmakta zorluklar yaşamakta, uzun vadeli 
bağlantılardan mümkün oldukça kaçınmaktadır. 
Kurlardaki istikrarsızlık üreticilerin daha ziyade 
ihracata ağırlık vermelerine neden olmuştur.

Kompozit malzemelerin dünya ölçeğinde dağılımı 
hacim ve değer olarak farklılıklar göstermektedir.

Değer olarak
Uzay ve Havacılık   23%
Taşımacılık ve Otomotiv  22%
Yapı ve İnşaat   14%
Rüzgar Enerjisi   12%
Elektrik ve Elektronik  12%
Tüketici Malları   9%
Denizcilik   5%
Boru ve Tank    2%
Diğer    1%

Hacim olarak
Yapı ve İnşaat   26%
Taşımacılık ve Otomotiv            22%
Elektrik ve Elektronik  18%
Boru ve Tank   14%
Rüzgar Enerjisi    8%
Tüketim Malları    6%
Denizcilik                    3%
Uzay ve Havacılık   0,5%
Diğer    2,5%

Uzay ve havacılık ile rüzgar enerjisi sektörleri değer 
olarak pazarda ön sıralarda yer alırken hacim olarak 
ise alt sıralarda yer almaktadır. Bunun nedeni, 
bu sektörlerdeki kompozit ürünlerin ortalama 
fiyatlarının diğer sektördekilerden daha yüksek 
olmasıdır. 

Değer olarak Kuzey Amerika 37%’sini, Avrupa 
24%’ünü, Asya 32%’sini ve dünyanın geri kalanı da 
7%’sini üretmektedirler. 

Hacim olarak ise Kuzey Amerika’nın payı, 34%’ü 
Avrupa’nın payı 22%, Asya’nın payı 38% ve dünyanın 
geri kalan ülkelerinin payı ise 6%’dır.

Bir ülkedeki kompozit pazarı o ülkenin ekonomik 
gelişmişlik düzeyi ile ilişkilidir. Kuzey Amerika ve 
Avrupa değer olarak, hacim olarak elde ettikleri 
paylardan daha fazlasına sahiptirler. Bunun temel 
nedeni ise Kuzey Amerika ve Avrupa’da katma 
değeri yüksek ürünlerin daha sıklıkla üretilmesidir.

Endüstriyel proseslere bakıldığında ise şu durum 
ortaya çıkmaktadır. Kuzey Amerika ve Avrupa 
pazarında enjeksiyon prosesleri (40-45%), sürekli 
prosesler (20-25%), el yatırması (15-20%), ve 
diğerleri (10-15%) şeklinde bir sıralama varken 
Asya’da ise el yatırması ve enjeksiyon prosesleri 
30%’ar pay sahibidirler.

Sektörde faaliyet göstermekte olan firmalarımızın 
hepsinde aynı ölçüde Ar-Ge faaliyetleri planlandığını 
ve bu faaliyetler için bütçelerinden fon ayırdıklarını 
söylemek oldukça zordur. Fakat sektörün gelişmesi 
için lider konumdaki kuruluşlar bu konuda daha 
ciddi faaliyetler yürütmektedirler. O nedenle 
bizim dernek olarak sektörün gelişimi için tüm 
firmalara tavsiyemiz Ar-Ge faaliyetlerine yeterli 
kaynak aktarımı yaparak sürekli gelişime önem 
vermeleridir.

Bir diğer tavsiyemiz ise bu aşamadan sonra 
sektörde faaliyet gösteren firmaların, dikkat etmesi 
gereken en önemli husus, sağlanmış olan kalite 
seviyesinin taviz vermeden korunması olmalıdır. 
Yoğun rekabet görmekte olduğumuz bu yıllarda 
sektörde faaliyet gösteren firmaların maliyetlerde 
avantaj sağlamak adına asla kaliteden taviz 
vermemesi gerekmektedir. Bu konuda yapılacak 
olan hatalar yalnızca o hatayı yapan kuruluşa 
değil tüm sektöre ve malzemeye fatura edilmekte 
olduğundan dolayı sektördeki irili ufaklı tüm 
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firmaların bu konuda hassasiyet göstermeleri bir 
zorunluluktur.

Sektörümüzün önemli gündem maddeleri arasında 
geri dönüşüm, ürün standartlarının belirlenmesi, 
teknik eğitim, sektörün rekabet gücünü arttırma, 
sektörün NACE faaliyet kodları içerisinde yer 
almasını sağlama, tanıtım tutundurma faaliyetleri, 
sektörde merdiven altı diye tabir edilen üreticilerin 
yarattığı haksız rekabet, kayıt dışılık ve kalitesizliğin 
önlenmesi gibi konular yer almaktadır. Bu başlıklar 
çerçevesinde Kompozit Sanayicileri Derneğimiz 
aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

Derneğimiz öncelikle Resmi Gazetede yayınlanarak 
Ulusal Meslek Standartları haline getirdiği 
standartlara birkaç ilave yaparak bu standartların 
yeterliliklerini hazırlamaya başlamış bulunmaktadır. 
Bu sürecin sonunda belgeli, çalışkan, nitelikli ve 
eğitimli işgücü hedefi yatmaktadır.

Derneğimiz kurulduğu günden bu yana 
sürdürmekte olduğu eğitim çalışmalarına, 
konferans, seminer ve benzeri faaliyetlere 
önümüzdeki dönemde de artarak devam edecektir.

Tanıtım faaliyetleri çerçevesinde dünyadaki 
en önemli sektör buluşması olan JEC 2016 
Paris Fuarı’na geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl 
da İstanbul Ticaret Odası önderliğinde Ulusal 
Katılım Organizasyonu içerisinde katılarak 
Türk Kompozitinin yeteneklerini tüm ilgililerin 
dikkatlerine sunmayı başarmıştır. 

Derneğimiz ayrıca 2015 yılının 8, 9 ve 10 Ekim 
tarihlerinde İstanbul’da düzenlediği “2. Türk 
ve Bölgesel Kompozit Teknolojileri, Sanayi 

ve Uygulamaları Sempozyumu ve Forumu” 
veya kısaca “Türk Kompozit Sanayi Zirvesi” ile 
önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaparak, Türk 
Kompozitinin ikinci kez en güçlü bir şekilde biraraya 
gelerek sesini duyurduğu bir etkinliğe imzasını 
atmıştır. Derneğimiz aynı etkinliği 2017 yılında da 
tekrarlayarak Türk Kompozitinin gelişmesini güçlü 
bir şekilde ortaya koyacaktır.

Derneğimiz Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
önderliğinde hazırlanan Ulusal Geri Dönüşüm 
Strateji Belgesi ve Eylem Planları’nda sektörün 
uluslararası alandaki uygulamalarını inceleyip 
ülkemizde uygulanabilir olanlarını belirlemekle 
görevlendirilmiştir. Bu çalışmalara da devam 
edilecektir.

Ürün standartlarını belirlemek amacıyla üyesi 
bulunduğumuz ve Yönetim Kurulunda da yer 
aldığımız Avrupa Kompozit Sanayi Birliği ve 
Almanya Kompozit Üreticileri Birliği önderliğinde 
başlayan çalışmaların içerisinde yer alınarak 
belirlenecek standartların ülkemizde de 
standartlaştırılması için çaba gösterilecektir.

Gündemdeki diğer konular ile ilgili olarak da diğer 
sivil toplum örgütleri ile müştereken içerisinde 
yer aldığımız Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kimya 
Sanayi Sektör Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Kompozit Üreticileri Alt Komitesi, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Savunma Sanayii Sektör 
Meclisi, Kimya Sektör Platformu, Plastik Sektör 
Platformu, Kimya Teknik Komitesi, Plastik - 
Kauçuk ve Kompozit Teknik Alt Komitesi, Parlayıcı 
ve Patlayıcı Ortamlarda Güvenliğin Sağlanması 
Platformu, Girdi Tedarik Stratejileri ve Kimya 
Sanayii Strateji Belgesi gibi platform ve meclislerde 
tüm sanayicileri ilgilendiren konularda sürdürülen 
çalışmalara katkı verilerek Türkiye’deki yatırım 
ortamının iyileştirilmesine, tarife dışı engellerin 
kaldırılmasına, kayıt dışı ile mücadele edilmesi 
çalışmalarına devam edilecektir.

Kompozit sektörü katma değeri yüksek ürünler 
ürettiği ve yarının malzemesi olduğu için ülkemiz 
açısından çok önemli bir sektördür. Hükümet, yerel 
yönetimler, yatırımcı kuruluşlar ve sanayicilerin 
malzeme alımlarında geleneksel malzemeler 
yerine daha hafif, daha uzun ömürlü, daha yüksek 
mukavemetlere sahip, daha çağdaş çözümler 
sunan kompozit malzeme alternatiflerini 
aramalarının hem kendileri hem de ülke ekonomisi 
açısından yararlı olacağı görüşündeyiz. Bugün 
tüm dünyada gerek havacılık ve uzay sektöründe 
gerekse de otomotiv sektöründe enerji ve fosil 
yakıt kullanımının azalması tamamen kompozit 
malzemelerin bu sektörlere penetrasyonu ile 
doğru orantılı olarak gelişmiştir. Bu sürecin hemen 
hemen tüm sektörlere girdi veren ve çözüm üreten 
bir sektör olan kompozit sektörü lehine daha da 
gelişeceğine inanmaktayız.
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ASSESSMENT OF YEAR 2016 FOR THE 
COMPOSITE SECTOR IN TURKEY, AND 
EXPECTATIONS FOR YEAR 2017

Composite sector has enjoyed a long term development 
over the past 30 years as a result of the global economic 
growth and its ability to have an impact on ley sectors 
including building and construction, wind energy, space 
and aviation, automotive etc.

The composite material market in the world today has 
reached a volume with a capacity of 66 billion Euros and 
8,7 million tons. Between 2010 and 2015, composite 
sector has attained a worldwide growth rate of 5-6% in 
terms of value and 4% in terms of volume on the basis 
of processed final product.

The composite sector in Turkey is one generating 
products with substantial added value, and operates 
with a firm count of 180 medium and large scale 
enterprises, and 700-800 firms engaged partly in 
composite business, employing in total an approximate 
of 8000 workers.

Today, Turkish composite materials market achieved 
a volume of 265,000 tons of products, worth EUR 1.4 
billion. In parallel to the wider global trends, in Turkey 
the composite sector grows on the basis of market 
share acquired in substitute materials.

Composite sector in Turkey enjoys a greater growth rate 
that the overall growth in Europe and the world. A growth 
rate of 8-12% was attained in Turkey over the last years 
in close connection with the existing economic conditions. 
In 2016, however, the growth was limited to 2%.

Composite market enjoyed the highest growth rates 
in China in parallel with the economic development 
of the country. The rate of composite material use in 
Space and Aviation sector has increased dramatically. 
The rapid increase in the use of composite materials 
in wind energy sector enabled this sector to become 
one of the major sectors within composite sectors. 
The development rate of thermoplastics surpassed 
that of thermosets a result of which the share of 
thermoplastics in composite sector increased. The ratio 
of injection processes to hand lay-up steadily increased 
and the use of hand lay-up techniques was limited 
mostly to the production of bulky pieces.

1. The growth of composite sector generally outcompete 
global economic growth. This trend will continue in the 
coming years.

2. It is estimated that composite sector will enjoy a 
volume with a capacity of 10 million tons in the next five 
years with a 4% growth. The yearly development rates 
will be;

- 2% in North America

- 4% in Europe

- 7% in Asia

- 6% in the rest of the world.

This variety in the development will mean that the 
industry will move from North America and Europe to 
Asia and the rest of the world.

The development of composite sector will vary 
according to the areas of implementation. The growth 
in maritime, building and construction and consumer 
goods is estimated to be around 0-2%, whereas the 
growth in Electrical and Electronics, pipe and vessel, 
transportation, space and aviation is estimated to be 
around 3-7%. On the basis of an optimistic estimate, the 
yearly growth in Wind Energy sector will be as much as 
15-20%.

3. It is also estimated that composite sector will reach 
a value level of 80 billion Euros in the next five years 
with a 5% growth. The growth in terms of value will be 
around 4% in North America and Europe and around 
7% in Asia and the rest of the world.

4. The rate use composite material use in various 
industries has reached a certain state of balance: 65% 
in Wind Energy, 50% in maritime sector, 35% electrical 
and electronics sector and 13% in consumer goods. 
The composite use in other industries will continue to 
increase with a growing share in alternative materials. 
The estimations with regard to the increase of the share 
of composite materials in these industries are presented 
below:

- From 9% to 12% in space and aviation sector,

- From 6% to 10% in Building and Construction sector,

- From 1% to 2% in Pipe and Vessel sector.

The composite sector in Turkey is expected to grow by 
5% in 2017. If regional stability coupled with stability 
in the Middle East can be achieved in 2016, alongside 
Europe showing once again signs of economic vitality, 
the export performance of our producers will only grow. 
We believe that the efforts of the players in the sector 
in developing new projects and diversifying the export 
markets will contribute to an even better performance 
in 2017, through positive returns of such efforts.

Composite sector has a great importance for our 
country as it produces products with very high added-
values and as it is the material of future. We are of 
the opinion that governments, local administrations, 
investors and industrialists must prefer composite 
materials in material purchases as they provide 
lighter, longer-lasting, more durable and more modern 
solutions. This is not only to their own advantage but it 
also more beneficial for the country’s economy. Today, 
the decrease in the use of energy and fossil fuels in 
aviation and space sector as well as in automative 
sector is in full parallel with the entrance of composite 
materials into this sector. We are of the opinion this 
process will provide more prospects and opportunities 
for composite sector, which provides input and offers 
solutions for almost all the sectors.
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It did not take too long for Polser to become a 
dominant player in the corrugated sheet market 
presence. This was mainly due to the successful 
implementation of the product development plan 
and the intensive marketing efforts relying also 
on the already existing distribution channels and 
the brand recognition. Today, Polser is the leading 
corrugated sheet producers both in the domestic and 
international markets.

Polser AS began to manufacture flat GRP sheets 
for dry and refrigerated truck and trailer boxes as 
well as recreational vehicles such as caravans and 
motorhomes and increasing its global market share 
day by day with its own brand Frigoser.

Polser AS participates in global specilization 
exhibitions every year and exports to more than 60 
countries all over the World. 

Polser AS has increased its production capacity 
by three times within last 3 years and has 170 
employees. The main export markets of Polser As 
are USA, United Kingdom and Germany. 

You may find below some brief information about 
our product range :

Frigoser™ is a trademark of Polser FRP Panels Inc. 
and it’s a high performance cladding FRP panels for 
dry and refrigerated truck boxes and bodies, as well 
as many other applications; vans, coaches, caravans, 
ambulances, etc. 

AMB surface option provides antimicrobial 
protection against virus, bacteria, fungi (mold and 
mildew), yeast and algae to plastics. Polser AMB 
will protect the FRP (fiberglass reinforced polyester) 
surface against attack from microbes that can cause 
decoloration, odours and polymer breakdown.

Duraser is the trademark of Polser AS. which 
denotes the opaque GRP (glassfiber reinforced 
plastic) roofing and cladding sheets that are produced 
in the modern continuous lamination lines. The 
main ingredients of Duraser sheets are high quality 
polyester resins and glassfiber reinforcements which 
provide high mechanical strength properties for 
the product. Duraser sheets bring solutions to the 
projects where classical metal, fiber cement and 
asbestos based products do not ideally fit for the 
requirements. 

GRP Sheets to all over the world by Polser AS 
Founded in 1980 as a small manufacturing unit in Izmir, Turkey; started to produce 
corrugated roofing and siding GRP sheets in 1986. Polser AS began to produce corrugated 
GRP sheets in its continuous production line. 
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Fibralam GRP Single Skin Skylights: 

We may produce these sheets in any profile, 
thickness, fire grade, color with the required 
glassfiber type.  Common applications of Fibralam 
sheets are roof-lights and sideligts, parking lots, car 
washing facilities, patio covers, screens, fencing,etc.

Isolite GRP Double Skin Skylights: 

Isolite panels are manufactured by assembling 
two sheets of Fibralam sheets with high density 
polyethylene foam spacers. These translucent panels 
can be produced to match major sandwich panel 
producers profiles.

Our trademark Aeroplan stands for the high quality 
GRP translucent multi wall panels consisting of two 
outer GRP sheets and PMMA spacers in between 
which form multiwalls that will increase heat and 
sound isolation especially to be used in airports. 

Decolite Translucent Panels :

Decolite GRP Translucent panels have superior 
resistance against UV rays and environental 
degradation compared with higher cost 

polycarbonate and PVC sheets. Please see the 
attached catalogue to get more detailed information.

We have developed a composite bulletproof panel 
under our own brand ARMORPAN which can be 
used in banks, foreign exchange offices, public 
buildings, hospitals, panic rooms, military facilities, 
law enforcement facilities, strategic and sensitive 
industrial plants etc.

Seralam FRP Greenhouse Glazing: These sheets 
stand for high quality, translucent FRP trapezoidal, 
corrugated or flat glazings which combine durability 
and economy both for the existing greenhouse 
projects and the new ones. 

Granitron Wall Skirtings: We produce artificial 
marble hygienic wall skirtings from 2 ¼ “ to 
12” heights. Granitron skirtings are chemically 
resilient(acid,salts,Grease..etc) and easy to use on 
ceramic, concrete and masonry walls.

Camouflam GRP panels: This is a patented product 
of Polser. We may produce corrugated and flat FRP 
panels with a camouflage pattern. These could 
be used for deer blinds or hunter barracks or for 
gardens.
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Deniz boru hattı, 6 hat DN4000 ve 1 hat DN3800’lük 
olmak üzere toplam 7 boru hattından oluşuyor. 
Bunlardan 3’ü deşarj, 4’ü ise su alma hattı olarak 
kullanılacak.

Boru montajına sırasıyla LD-3, LD-2 ve LD-1 deşarj 
boru hatlarıyla başlanıp ardından LI-1 su alma 
hattıyla devam edildi. 

Denizde boru montajı için 9600 tonluk Mehmet 
Yavuz dubası üzerine kurulan 300 tonluk vinç 
kullanılıyor.

Denizaltı döşemeye uygun seçilen malzemeler 
kullanarak, kotunda yapılan yastıklama ile borular 
sabitlenmektedir. Montaj tamamlandıktan sonra 
gömlekleme çalışmasına başlanacaktır.

The offshore installation of DN4000 and DN3800 GRP 
pipes of Cenal Thermal Power Plant in Karabiga has 
started. 

The installation performed onshore until 0+070 km will 
be continued in deep sea from that point on.

The offshore section consists of seven pipelines, six of 
which are DN4000 and one is DN3800. Four of them will 
be for seawater intake and the other three for discharge.

The installation has started with LD-3, LD-2 and LD-1 
discharging lines and continued with LI-1 intake line.

A crane of 300 tons mounted on the barge Mehmet Yavuz 
(9600 ton) is used for the subsea pipe installation.

Small sacks filled with crushed stones are used at the 
bedding layer to fix. After the pipe installation, the embed-
ment will start.

Offshore Installation of DN4000 and DN3800 GRP Pipes of Cenal TPP Starts

Cenal Termik Santrali Projesinde DN4000 ve
DN3800’lük Deniz Hattı Boruları Montajına Başlandı
Cenal Karabiga Termik Santrali Projesi şantiyesinde DN4000 ve DN3800'lük deniz hattı 
borularının montajı başladı. 0+070 km’ye kadar karada yapılan montaj, bu noktadan sonra 
derin denizde devam edecek. 
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Flanşın gövdesine uygulanan rib sayesinde duvar 
geçişi bölgesinde beton ile boru gövdesi arasındaki 
aderans arttırıldı. 

Yaklaşık 1900 metre uzunluktaki deniz suyu alma hattı 
içerisinde bulunan DN250 ve DN125 klorlama boruları, 
DN3700 boru hattına bu parça üzerinde yer alan 
branşlar ile giriş yapmakta. 

Bu kısımda, Superlit tarafından yapılan özel tasarım 
ile hem sızdırma riski ortadan kaldırılmış oldu hem de 
montaj kolaylığı sağlandı.

Flanş dış çapı 4200 mm, boyu 4,55 metre ve ağırlığı 
yaklaşık 10 ton olan bu heybetli parça Superlit’in 
Düzce’deki fabrikasında üretildi ve Türkmenistan’a 
teslim edildi.

2015 yılında başlanan ve 2018 yılında faaliyete geçmesi 
planlanan projenin DN3700 ve DN3100 çaplarının boru 
sevkiyatları tamamlandı.

A Special Fitting for Garabogaz Fertilizer Plant in 
Turkmenistan

Superlit manufactured a special DN3700 mm flange 
which will connect the sea water intake pipeline to the 
pumping station of Garabogaz Fertilizer Plant which will 
be the biggest fertilizer plant in Turkmenistan.

The rib around the piece provided with increased adher-
ence between the concrete and pipe passing through 
the concrete wall.

The sea water intake pipeline consists of 1900 meter 
long DN 3700 mm GRP pipes. The DN250 and DN125 
chlorination pipes that pass though this DN 3700 mm 

pipeline will be connected to the branches that are fabri-
cated into this special flange. 

This special design developed by Superlit provides 
leak-tightness and ease of installation.

The outside diameter of this extraordinary flange is 4200 
mm. It is 4,55m long and weighs 10 tons. It has been 
manufactured in Superlit Düzce Plant and delivered to 
Turkmenistan.

The project has started in 2015 and scheduled to 
become operational in 2018. 3 km DN3700 and DN3100 
pipes of the project have already been delivered by 
Superlit.

Türkmenistan’daki
Garabogaz Gübre Fabrikası Projesi için Özel Parça
Superlit, Türkmenistan’ın en büyük gübre fabrikası olacak Garabogaz Gübre Fabrikası’nın 
deniz suyu alma hattının pompa binası ile birleşiminde kullanılacak özel bir DN3700 flanş 
üretti. 
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Field tests of Aydın Koçarlı - Bağarası Irrigation Project are Successfully Ongoing

Within the scope of Aydın - Koçarlı Bağarası Irrigation Project, 23 km of DN3000 PN6-10 bar and 706m DN3400 PN4 
bar pipes have been installed and the field tests have started on the finished section.

During the tests, 1,5 times the pipeline’s working pressure has been applied. The field tests have been proceeded 
with the presence of the client DSI (State Hydraulic Works) and successfully completed.

The project aims to supply water through 31,5 km DN3000 – DN3400 pipeline from Çine Dam for the irrigation of 
13.000 ha land.

Test esnasında işletme basıncının 1,5 
katı uygulandı. DSİ Şube Müdürlüğü’nün 
sorumlu heyeti tarafından kontrol edilen 
saha testleri başarı ile tamamlandı.

Proje sayesinde 31,5 km DN3000 
- DN3400 boru ile Çine Barajı’ndan 
alınacak suyun yaklaşık 13.000 hektarlık 
tarım alanını sulaması hedefleniyor.

Aydın Koçarlı - Bağarası Sulaması Projesi Kapsamında 
Gerçekleştirilen Saha Testleri Başarı ile Devam Ediyor
Aydın Koçarlı - Bağarası Sulaması Projesi kapsamında 23 km DN3000 PN6-10 bar ve 
706m DN3400 PN4 bar boru montajı tamamlandı ve boru montajının tamamlandığı 
bölgelerde saha testlerine başlandı.
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Superlit GRP pipes are in New Zealand for Amuri Irrigation Scheme

Superlit started the delivery of approximately 100 Km of GRP pipe to be used in Amuri Irrigation Scheme in New 
Zealand.

The project is scheduled to be commissioned by September 2017. Superlit will supply DN500 mm – DN1600 mm 
GRP pipes and also will contribute to the field operations with its supervisors.

DN500 - DN1600 çap aralığında boruların kullanılacağı sulama projesinin Eylül 2017’ye kadar servis vermeye 
başlaması planlanmakta. Superlit, projede aynı zamanda süpervizörleriyle saha operasyonlarına destek 
sağlayacak.

Superlit Yeni Bir Proje ile Yeni Zelanda’da
Superlit’in, Yeni Zelanda’da gerçekleşecek Amuri Projesi için tedarik edeceği yaklaşık 100 
km borunun sevkiyatlarına başlandı. 
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Superlit GRP Pipes in Nieuwe Keersluis Limmel Project in the Netherlands

Superlit delivered DN1700 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. 

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’in CTP Boruları Hollanda’daki
Nieuwe Keersluis Limmel Projesinde Kullanılıyor
Superlit, Hollanda’daki Rijkswaterstaat idaresinin Moerdijk şehrindeki Nieuwe Keersluis 
Limmel projesi için ürettiği DN1700 mm çaplı SN 10000 CTP boruları başarıyla teslim etti.
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Superlit Presents in MWWD Conference Time Saving Solutions on Big Sized GRP Pipes at Water Intake 
and Outfall Lines 

Superlit participated to the 9th MWWD (Marine Waste Water Discharges) Conference.

The conference took place in Varna, Bulgaria. The speakers presented and shared their applications, experiences, 
designs and products related to the completed and/or ongoing large diameter coastal and onshore pipeline projects.

Superlit’s technical team presented its “Time Saving Solutions with Recent Developments on Big Sized GRP Pipe at 
Shore Applications of Water Intake and Outfall Lines” which is also published in the book “Large Diameter Marine 
Pipeline Projects - Volume 3”.

Superlit Supplies GRP Pipes for The 
Rehabilitation of Sewage Network of Gabes in 
Tunisia

Superlit has been awarded the pipe supply for the The 
Rehabilitation of Sewage Network of Gabes in Tunisia. 
The client of the project is the National Sanitation Office 
ONAS (Office National de l’Assainissement).

Superlit succesfully delivered DN 800, SN 10000 pipes 
produced by centrifugal casting method.

Özellikle kıyı ve deniz altında tamamlanan ve/
veya devam eden büyük çaplı boru hatlarında 
uygulama, tecrübe, tasarım ve ürünlerin anlatıldığı 
uluslararası platform bu yıl Varna, Bulgaristan’da 
gerçekleştirilmiştir.

Superlit’in teknik ekibinin yaptığı “Yeni Geliştirmeler 
ile Kıyı Yapılarındaki Büyük Çaplı Su Alma ve Deşarj 
Boru Hatlarında Zaman Kazanma Çözümleri” konulu 
sunum “Large Diameter Marine Pipeline Projects - 
Volume 3” kitabında yer alarak paylaşıldı.

Superlit, MWWD Konferansında Büyük Çaplı Su Alma ve
Deşarj Boru Hatlarında Zaman Kazandıran Çözümlerini Anlattı

Tunus’ta Gabes Şehri’nin Yenilenen 
Kanalizasyon Şebekesinin Boruları 
Superlit’ten

Superlit, 2016’da dokuzuncusu yapılan MWWD (Marine Waste Water Discharges) 
organizasyonu ve konferansına bir kez daha katılıdı.

Tunus kanalizasyon idaresi ONAS’ın (Office 
National de l’Assainissement), Gabes Şehri’nin 
Kanalizasyon Şebekesinin Rehabilitasyonu 
Projesi’nde boru temini için Superlit seçildi.

Superlit’in savurma döküm metoduyla ürettiği DN800, 
SN 10000 CTP boruların döşemesine başlandı.
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Superlit produces DN3000 SN 15000 GRP 
pipes for Basento Brando irrigation project in 
Italy

The delivery of the first party of the GRP pipes 
has been completed. Superlit produced also large 
diameter DN3000 pipes with SN 15000 stiffness 
class for the project. Superlit manufactured locked 
joints and biaxial pipes as well.

The completion of the pipe installation is scheduled 
for the end of 2016. The project aims the irrigation 
of 5000 ha land.

Superlit Chosen for a New Project in Ethiopia

Thanks to the success of the previous projects 
in Ethiopia, Superlit is chosen again for another 
project.

Superlit started shipping 60 km of DN500 mm – 
DN1600 mm GRP pipes to Ethiopia. Approximately 
1000 containers will have been shipped within 2 
months to complete the deliveries.

Kilitli Manşon ve biaxial borular kullanılarak yapılan 
dizayn çalışmalarında fittingsler üzerinde kullanılacak 
betonlar minimuma indirildi. Proje ile 5000 hektarlık 
bir alanın sulanması hedefleniyor.

DN500 mm - DN1600 mm çap aralığında 60 km 
boru ve ek parçanın bulunduğu Etiyopya projesinin 
sevkiyatlarına başlandı. Proje kapsamında yaklaşık 
1000 konteynırın 2  ay içerisinde sevk edilmesi 
planlanıyor.

Superlit, İtalya’daki Basento Brandano Sulaması projesi için
DN3000 çapta SN 15000 borular üretti

Superlit’in Etiyopya’da Aldığı 
Yeni Projenin Sevkiyatları 
Başladı

Projeye özel üretilen CTP boruların ilk partisinin sevkiyatı tamamlandı. 2016 yılının 
sonunda döşemesinin bitmesi planlanan proje için Superlit, DN3000 çapta SN 15000 
rijitlik sınıfında özel borular üretti.

Etiyopya’da bugüne kadar gerçekleştirdiği 
projelerdeki ürün ve servis anlayışının 
kazandırdıklarıyla, yeni bir proje için daha 
Superlit tercih edildi.
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İlk üretimine Kemerburgaz’da bulunan fabrikasında 
başlayan İlkalem A.Ş., sektörün gelişimini ve 
lojistiğini gözönüne alarak 1997 yılında Tuzla Boya 
Vernik Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni fabrika 
yatırımını yaptı ve 2000 yılında fabrika inşaatının 
tamamlanmasıyla şu anda faaliyet gösteren 
fabrikanın açılışını gerçekleştirdi. Bir süre her iki 
fabrikada devam eden üretimini 2001 yılından 
itibaren de tümüyle Tuzla fabrikasına taşıdı. 2001 
yılında 1500 ton/ay olan kapasitesini, artan ihtiyaçlar 
doğrultusunda yaptığı yatırımlarla bugün 3000 ton/
ay seviyesine yükseltti. Her zaman katma değeri 
yüksek, nitelikli ürün üreticisi olarak sektörde varolan 
İlkalem, Tuzla fabrikadaki yatırımlarını bu yönde 
gerçekleştirmiştir. 

İlkalem, 2010 yılında Reichhold firması ile üretim 
birlikteliğine başladı. Kısa sürede ürün gamının 
da artması ile birlikte üretim miktarı çok büyüdü. 
Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda gerek İlkester 
markalı ürünlere gerekse Reichhold firmasının 
taleplerine olan artışlar, mevcut lokasyonda 
kapasiteyi zorlamaya başlamış ve bu da yeni bir 
fabrika yatırımını kaçınılmaz kılmıştır.    

Kısa süreli yapılan yoğun bir araştırma sonrasında 
Arifiye Bölgesi’nde bulunan Sakarya 1. Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 7 dönümü kapalı olmak üzere 
toplam 20 dönüm araziye sahip 2. fabrika yatırımını 
gerçekleştirmiştir. Yeni fabrikada üretimin hızlı bir 
şekilde başlayabilmesi için çalışmalar sürmektedir. 
Butik üretimine Tuzla fabrikada devam edecek olan 
İlkalem, 2018 yılı başı itibarı ile üretime başlamayı 
planladığı Sakarya fabrikada öncelikli olarak 
Reichhold ürünlerinin ve PVA esaslı tutkal ürünlerinin 
üretimini gerçekleştirmeyi ve burada yapacağı genel 
amaçlı polyester reçine üretimi ile bu konuda da 
sektörde söz sahibi olmayı hedeflemektedir.

İlkalem’den İkinci Fabrika Atılımı
İlkalem A.Ş., 1957 yılında İlkester markası ile Türkiye’de ilk yerli polyester reçine üreticisi 
olarak kompozit sektörüne adım attı. Genel amaçlı polyester reçine ile başladığı üretim 
hayatına sahip olduğu arge laboratuvarı ve üretim parkuru ile kısa sürede ürün yelpazesini 
genişleterek kompozit sektörü oyuncularının çözüm ortağı konumuna geldi.

1957 was the year in which İlkalem A.Ş. ventured into 
the composites industry, as the first local polyester 
resin producer of Turkey, using the İlkester brand. 
Having begun operations with polyester resin for 
general purposes, the firm expanded its product 
range in short order, thanks to its R&D laboratory and 
capable production line, and became a reliable solution 
provider for the players in the composites sector.

İlkalem A.Ş. began production with a plant 
in Kemerburgaz, but, taking into account the 
development and logistics of the sector, invested 
in 1997 in a new plant in Tuzla Paint and Varnish 
Organized Industrial Zone, and opened its current plant 
once the construction was completed in year 2000. 
After a short while in which both plants remained 
in production, its manufacturing operations were 
completely moved to Tuzla plant from 2001 on. 
Continuous investments to respond to ever growing 
needs led to the increase of the plant’s capacity from 
1500 tons/month in 2001 to its current level of 3000 
tons/month. İlkalem is renown as a producer of 
high added value and high quality products, and its 
investments into the plant in Tuzla had always served 
further progress in that dimension.

2010 saw commencement of joint production with 
Reichhold. A rapid expansion of the product range 
helped increase the production volume in parallel. 
The increase in the demand both for İlkester branded 
products in line with the requirements of the industry, 
as well as from the firm Reichhold, reached to a 
production volume level difficult to achieve at the 
current site, making it necessary to invest in a new 
plant.

Extensive but quick research in potential investment 
sites culminated in the decision to build the second 
plant on a total area of 20 acres, providing an indoors 
space of 7 acres, in the 1st Organized Industrial Zone 
of Sakarya, at Arifiye. Work is in progress to ensure 
quick commencement of production at the new 
plant. Intending to maintain the production lines for 
its boutique offerings at Tuzla plant, İlkalem plans to 
assign priority to the production of Reichhold products 
and PVA-based glues at Sakarya plant once the latter 
commences operations in early 2018. The general-
purpose resin production at the new plant is intended 
to make the firm a household name in this area as 
well.

İlkalem’s Second Plant
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Akrilik küvet ve duş tekneleri üretim prosesine 
baktığımız zaman basitçe aşağıdaki şekilde bir iş 
akışı görebiliriz. 

1. Isıl Şekillendirme

2. Laminasyon

3. Kenar Kesimi

Isıl Şekillendirme

Üretimin ilk aşaması olan ısıl şekillendirme 
safhasında, fırında ısıtılarak yumuşatılan termoplastik 
levha kalıp üzerine yerleştirilerek vakum yardımıyla 
son şeklini alır. Vakum kalıpları yüksek kaliteli 
ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı bir polyester 
kullanılarak CTP malzemeden yapılabilir. Kalıp yapımı 
ile ilgili izoftalik ve özel glikol kombinasyonlu BRE 
315 polyesterimiz uzun yıllardır sektörde güvenle 
kullanılmaktadır. 

Isıl şekillendirme esnasında termoplastik levhanın 
temiz, yağ ve tozdan arındırılmış olması çok 
önemlidir. Ayrıca şekil aldıktan sonra özellikle köşe 
kısımlarda ince bölgeler kalmamış olmasına çok 
dikkat edilmelidir. İnce kalan bölgelerde laminasyon 
sonrası buruşma, kabarma, portakallanma, 

yapışmama gibi problemler oluşabilir. Bu nedenle 
laminasyon safhasına geçmeden önce, ısı ile 
şekillendirip kabuk halini alan levhalar mutlaka kalite 
kontrolden geçirilmelidir. 

Laminasyon

Laminasyon safhasında, ısı ile şekillendirilen 
kabukların arkasına elyaf ve reçine püskürtülür. 
Bu noktada reçine, elyaf ve sertleştirici seçimi, 
ortam sıcaklığı ve kullanılan dolgu malzemeleri çok 
önemlidir. 

Laminasyon için kullanılan polyesterin akrilik veya 
ABS levhalara yapışma özelliği iyi olmalıdır. Boytek 
ürün gamında yer alan standart akrilik takviye 
reçinelerinin yanında BRE 660TPW kodlu ürünümüz 
özel formülasyonu sayesinde hem akrilik hem 
de ABS levhalara üstün yapışma sağlamaktadır. 
Ayrıca laboratuvar çalışmalarımızla üreticilerin 
şartlarına uygun olarak formülasyonlar oluşturup her 
müşterimizin ürünlerimizi tam performanslı olarak 
kullanmasını sağlamaktayız. Müşterilerin uygulama 
şartlarına göre farklı viskozite, jel zamanı, dolgu 
oranı gibi varyasyonlar sunulmaktadır. Uygulamada 
sek reçine veya dolgulu reçine olarak iki farklı tipte 
reçine kullanılabilir. Akrilik plakaya yapışma ve uzun 

Akrilik Takviye Polyesterleri
Isı ile şekillendirilen termoplastik levhalar uzun yıllardır küvet, duş teknesi ve jakuzi gibi 
ürünlerin üretiminde kullanılmaktadır. Akrilik (Polimetilmetakrilat) levhaların sunduğu 
düzgün yüzey, UV dayanımı, renk derinliği ve kolay şekil alabilme gibi özellikler bu 
ürünlerin popülerliğini arttırmıştır. Bunun yanında, son yıllarda akrilik ve ABS (Akrilonitril 
Bütadien Stiren) ile kombine olarak üretilen levhalar da kullanılmaya başlanmıştır. ABS 
fiyat avantajı sağladığı gibi, levhanın darbe dayanımını da arttırmaktadır. Ancak standart 
akrilik takviye polyesterlerinin ABS levhalara yapışması iyi olmadığından dolayı, ABS için 
farklı formüle edilmiş polyesterler kullanılmalıdır. 
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dönem performans açısından tavsiyemiz sek reçine 
kullanımı olsa da piyasanın çoğunda dolgulandırılmış 
reçine kullanılmaktadır. Dolgulu reçine 
kullanıldığında, kullanılan dolguların cinsi ve miktarı 
ürün performansını direkt olarak etkilediğinden 
dolayı dolgu seçimi mutlaka çok dikkatli yapılmalıdır. 
Sektörde en çok kullanılan dolgu kalsiyum 
karbonattır (kalsit). Genelde polyestere %25-50 
oranında karıştırılabilir. Alev dayanımı gerektiren 
uygulamalarda alüminyumtrihidrat (ATH) da 
kullanılabilir. Dolgulu polyester kullanımının avantaj 
ve dezavantajlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

• Maliyet düşürür

• Kürleşme yavaşlar

• Rijitliği arttırır

• Elyaf ıslatımı zorlaşır

• Hacimsel çekmeyi azaltır

• Yapışma azalabilir

• Yüzey kalitesi iyileşir

Farklı tedarikçilerden alınan dolgu malzemeleri farklı 
özellikler gösterebileceğinden dolayı, her tedarikçi 
değişiminde mutlaka derinlemesine inceleme 
yapılmalıdır. Farklı kalsit ile farklı viskoziteler 
veya jel-kür özellikleri elde edilebilir. Ayrıca dolgu 
malzemeleri hidroskopik olduğundan dolayı 
nem çekerler ve mutlaka kuru ortamda ve kapalı 
ambalajlarında depolanmalıdırlar. 

Eğer polyester dolgusuz olarak tedarik ediliyor 
ise katılacak olan dolgular polyesterin içerisine 
karıştırma esnasında yavaş yavaş katılmalıdır. 
Karıştırma için ‘cowles’ tipi yüksek devirli 
mikserler kullanılmalıdır. Karıştırma esnasında 
ısınma olacağından dolayı polyester sıcaklığı takip 
edilmeli ve 35°C’nin üzerine çıkılmamalıdır. Dolgu 
ilavesi bittikten sonra düşük devirde karıştırmaya 
devam edip polyesterin 20-25°C sıcaklığa düşmesi 
sağlanmalıdır. Polyesterin soğuması beklenmeden 
uygulama yapılırsa sistemin viskozite ve tiksotropi 
değerleri düşeceği için uygulama esnasında akma 
problemleri yaşanabilir. Günlük kullanım için 
hazırlanan karışım dolguların çökmesini engellemek 
için gün içerisinde periyodik olarak düşük devirde 
karıştırılmalıdır. Eğer karışım uzun süre beklediyse 
kullanmadan önce mutlaka 5-10 dakika karıştırılıp 
homojenizasyon sağlanmalıdır. 

Polyester dolgulu olarak tedarik ediliyorsa yine 
yukarıda bahsettiğimiz gibi bir günlük tanka alınıp 
homojenize edilerek periyodik olarak karıştırılmalıdır. 

Uygulama için kullanılan püskürtme makinası 
mutlaka günlük olarak kontrol edilmelidir. 
Hortumların tıkalı olup olmadığı, basınç ayarı, 
kırpıcı ayarı gibi parametreleri her vardiya öncesi 
kontrol etmemiz olası hata ve fireleri önlemede 
çok önemlidir. Boytek ürünlerinde kullandığımız 

mavi renkli MEK Peroksit indikatörü sayesinde 
sertleştiricinin polyester ile karışıp karışmadığını 
gözlemleyebilirsiniz. Orijinal haliyle mavi renkli 
olan polyester, MEK Peroksit ile karıştığında beyaz 
renge dönecek ve böylece operatör püskürtme 
makinasından MEKP geldiğinden emin olacaktır. 

Laminasyona geçilmeden önce mutlaka akrilik 
kabukların oda sıcaklığına gelmesi sağlanmalıdır. 
Eğer kabuklar dışarıda veya soğuk ortamda 
depolanıyor ise bir gün önceden sıcak ortama 
alınması, kuru ve temiz olması ayrıca ince bölgelerin 
olup olmadığının kontrolünün yapılması üretim 
kalitesi açısından önemlidir.

Uygulamanın başlangıcında öncelikle akrilik kabuk 
üzerine hafifçe reçine püskürtülür ise hem elyafların 
ıslanması hem de laminasyonun akriliğe yapışması 
daha iyi olacaktır. Kabuk yüzeyi reçine ile ıslatıldıktan 
sonra elyaf laminasyonuna başlanır ve burada önemli 
olan her bölgede eşit kalınlıkta uygulama yapmaktır. 
Aksi takdirde kalın bölgeler diğer bölgelere nispeten 
daha çok ısınacak, daha çok çekme yapacak ve 
bunun sonucunda da bitmiş parçada çarpılmalar ve 
burulmalar oluşacaktır. Elyaf ve reçine püskürtme 
işlemi aşağıdan başlayıp yukarıya doğru devam 
etmeli ve her geçiş sonrası mutlaka hava alma 
rulosu ile laminasyonun havası alınmalıdır. 
Laminasyon bitip kürleşme başlayınca mümkünse 
bir infrared termometre ile farklı bölgelerden 
sıcaklıklar ölçülüp hem fazla ısınmanın olup olmadığı 
hem de bölge bölge sıcaklık farklılıklarının olup 
olmadığı gözlemlenmelidir. Polyesterin akrilik 
veya ABS plakaya yapışması kürleşme esnasında 
olacağından kürleşmenin tam gerçekleşmesi ve 
kürleşme bitmeden kenar kesimine geçilmemesi çok 
önemlidir.

Boytek olarak sektördeki 39 yıllık tecrübemizle 
geliştirdiğimiz BRE 414, BRE 415, BRE 416, BRE 
513, BRE 661TPW kodlu reçinelerimizle akrilik ve 
ABS takviye sektörünün her türlü reçine ihtiyacını 
karşılamaktayız. Ürünlerimiz ile ilgili detaylı bilgi için 
lütfen teknik bölümümüzle iletişime geçiniz. 

Bülent Darcan
Teknik Müdür - Technical Manager

Boytek Reçine Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş. - Boytek Resins
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Thermoformed plastic sheets have been used for 
manufacturing bathtubs, shower trays and jacuzzis 
for many years. Acrylic (PMMA) sheets are widely 
preferred due to their good surface profile, UV 
resistance, color depth and easy formability properties. 
Recently, sheets with a combination of PMMA and 
ABS (Acrylonitrile butadiene styrene) have increased 
popularity. Besides the cost advantage, ABS provides 
good impact resistance properties. However, the use 
of ABS raises a challenge of adhesion with polyester 
resin. Because of this challenge, the resin used for 
this application has to be specially formulated with 
increased adhesion on ABS.

Production process of bathtubs and shower trays can 
be simply defined as;

1. Thermoforming

2. Lamination

3. Trimming  

Thermoforming

Thermoforming is the first phase of production, 
where pre-heated sheets are placed on the mold and 
thermoformed with the help of vacuum. These molds 
should be produced with a high quality polyester resin 
that resists high temperatures. With its isophthalic 
acid and special glycol combination, BRE 315 resin 
has long been used for making vacuum molds for 
thermoforming. 

Before thermoforming, sheets must be carefully 
checked to make sure that they are clean and free 
of any contamination. Following the thermoforming, 
corners and edges of the shells might have reduced 
thickness. These thin areas can cause poor surface, 
wrinkling or poor adhesion after lamination. Therefore, 
the shells must be checked for thickness before 
lamination.

Lamination

In the lamination step, usually resin and chopped 
fibers are sprayed with a spray-up machine onto the 
shells. At this point, choice of resin, fiber, hardener, 
fillers and shop temperature are very important. 

The resin used in lamination must have excellent 
adhesion both on PMMA and ABS. In addition to our 
standard acrylic backing resin range, BRE 660TPW 
exhibits excellent adhesion on ABS and PMMA. Boytek 
Technical Department provides technical assistance 
in order to have our customers use our resin at 
maximum performance. If required, our laboratories 
have the capability to modify existing resins and 
create a custom product to meet customers’ specific 
requirements.

Filled or non-filled resins are generally used in the 
lamination. Although we recommend the use of 
non-filled resin in order to achieve best performance, 
most of the industry prefers filled resin systems. The 
type and amount of fillers have a great impact on the 
performance of the resin, hence proper choice of fillers 

is important. Calcium carbonate is the most widely 
preferred filler. Generally, it can be mixed into resins 
at a ratio of 25-50%. For flame retardant properties 
aluminumtrihydrate (ATH) can be used. We can list the 
advantages and disadvantages of fillers as follows:

• Cuts costs

• Slows down curing time

• Increases rigidity

• Creates fiber wetting issues

• Lowers shrinkage

• Might affect adhesion

• Offers better surface quality

Fillers obtained from different suppliers may have 
different properties, therefore we strongly advice that 
every filler must be carefully evaluated before use. 
Calcium carbonate from different suppliers may give 
different viscosity and cure characteristics. Fillers 
must be kept in their original packaging tightly closed, 
because they attract humidity.

If an unfilled resin is used, the fillers must be added 
into the resin slowly. A Cowles type, high speed 
dissolver is suitable for mixing the fillers. Temperature 
may increase during mixing, so care must be taken 
to observe maximum temperature of 35°C. After the 
addition of fillers, resin should be mixed slowly until 
it cools down to 20-25°C. Resin in the daily tank must 
be stirred at slow speed from time to time to avoid 
settling of the fillers. If the resin is supplied with fillers, 
it must be homogenized before use.  

Spray-up machine that is used for lamination must be 
checked daily for any clogging of the hoses, pressure 
and chopper. Boytek products contain a blue dye that 
vanishes after the addition of MEK peroxide. This way 
the operator makes sure that the MEKP supply is okay.  

Before lamination, the PMMA sheets must be at room 
temperature. If the shells are stored outside or in a 
cold place, they must be taken into the shop one day 
before the lamination and make sure that the shells 
are clean and free of oil, dust, etc.

Wet the surface of the PMMA sheets before chopping 
fibers in order to ensure proper wetting of the surface. 
After that, start spraying resin and fiber ensuring a 
homogeneous thickness throughout the shell surface. 
If there is a difference of thickness, this will cause hot 
spots in the thick areas and warpage of the finished 
item. Roll the laminate after each pass so that there 
will not be any air bubbles trapped within the laminate. 
Because the adhesion of resin to the PMMA or ABS 
sheet will take place during curing, it is important to 
have proper curing and do the trimming after making 
sure that the cure is complete.  

As Boytek, we have been providing full solutions to the 
needs of PMMA and ABS backing industry for 39 years. 
To obtain more information about our products, please 
contact our technical department.

Reinforced Acrylic Resins
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Sosyal medya ve Internet üzerinden sizlerle iletişim 
kurma konusunda yaptığımız yenilikler:

• Boytek LinkedIn Hesabı Oluşturulması (Nisan 
2014)

•  Boytek Facebook Hesabı Yenilenmesi (Haziran 
2014)

• Kompozit Dünyası Web Sitesi Yenilenmesi 
(Temmuz 2014)

• Boytek Web Sitesi Yenilenmesi (Aralık 2014)

• Boytek E-Posta İmzalarının Değiştirilmesi (Mart 
2016)

• Boytek Instagram Hesabı Oluşturulması 
(Haziran 2016)

• Kompozit Dünyası Instagram Hesabı 
Oluşturulması (Haziran 2016)

Tüm Boytek ailesi için kişiye özel olarak 
değiştirdiğimiz yeni e-posta imzalarımız sayesinde 
web sitelerimize ve sosyal medya hesaplarımıza 
kısa yoldan ulaşabilirsiniz.

Follow Boytek Resins on Social Media!

Boytek Resins adapted a new slogan entitled “Innovation Instead of Imitation” to be inside the change instead 
of following the change and to always strive for more in regards of company-wise development in a human 
focused and free environment. Thus, we are leading the Turkish composites industry with innovations such as 
encouraging the use of social media and spreading the use of local and environmentally friendly office products. 
As a 39 year old family company, we continuously have to work “together” and adapt ourselves to the digital age. 
Some of the changes that have been made to communicate with you through digital platforms are:

• Boytek LinkedIn profile created in April 2014

• Boytek Facebook profile updated in June 2014

• Boytek’s quarterly magazine Kompozit Dunyasi’s website updated in July 2014

• Boytek website updated in December 2014

• Boytek E-mail users’ signatures updated in March 2016

• Boytek Instagram profile created in June 2016

• Kompozit Dunyasi Instagram profile created in June 2016

You can reach all our websites and social media accounts through Boytek family members’ customized e-mail 
signatures.

Boytek Sosyal Medyada da Sizlerle!
Boytek olarak, “İmitasyon Yerine İnovasyon” sloganıyla insan odaklı ve özgür bir 
ortamda sürekli kendisini geliştirerek ve değişimi takip etmek yerine, değişimin içinde 
yer alarak sektörde yeniliklere imza atmaya devam ediyoruz. Buna örnek olarak 
Facebook ve LinkedIn gibi sosyal medya araçlarının kullanımını cesaretlendirme, yerli 
ve çevreye duyarlı ofis ürünlerinin kullanımını arttırma gibi yollardan iş ortaklarımıza 
ulaşıyoruz. 39 yıllık bir aile şirketi olarak durmadan “birlikte” çalışmamız ve bir yandan 
da yenilenmemiz gerekiyor. Sürekli yenilenen ve cep telefonlarınızdan da ulaşılabilir 
hale getirilen Kompozit Dünyası ve Boytek web sitelerimiz bunun bir göstergesi. 
E-posta iletişiminin yanında, her geçen gün kullanımı artan, ellerimizden düşmeyen cep 
telefonlarından size ulaşmaya çalışıyoruz. 
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International  Association of Amusement Parks 
and Attractions (IAAPA) tarafından düzenlenen tüm 
dünya ülkelerinde eğlence ve atraksiyon sektöründe 
önde gelen 1000’den fazla şirketin katılımıyla 
IAAPA Attraction Expo,  14-18 Kasım tarihlerinde 
Orange Country Convention Center’da  Orlando, 
Florida’da gerçekleşti. Polin Waterparks, her yıl 
olduğu gibi bu yıl da su parkları sektöründe farkını 
ortaya koyan yenilikleriyle fuarın en çok ilgi çeken 
şirketlerinden biri oldu. Bu ilginin en büyük sebebi, 
su kaydıraklarının üretim, tasarım, mühendislik ve 
montajındaki başarısının yanı sıra ARGE desteğiyle 
su parkları sektörüne teknolojiyi entegre ederek 
ziyaretçilerine en yeni su kaydıraklarından olan 
Space Race ve Storm Racer ürünlerini sanal 
gerçeklik (VR) gözlükleri ve simülatörleriyle 
deneyimleyebilecekleri  bir fırsat sunması oldu. Polin 
Waterparks, bu yıl da yıllardır süre gelen geleneğini 
bozmayarak yine en yeni ürünü olan Storm Racer su 
kaydırağının lansmanını IAAPA Attractions Expo’da 
gerçekleştirdi.

IAAPA Attractions Expo kapsamında sektöre yön 
veren, eşi benzeri olmayan, ezber bozan tasarımlarıyla 
birçok ürünü geride bırakan başarılı ürünleri 
onurlandırmak adına bağımsız ve  alanlarında uzman 
bir jürinin değerlendirmesi sonucunda verilen ödüller  
IAAPA Brass Ring Awards için düzenlenen gecede 
sahiplerini buldu.

Polin Waterparks, geçen yıl IAAPA Attractions 
Expo’da lansmanını yaptıktan sonra 2016 yılı içinde 
ilk kurulumunu Çeşme Oasis Aquapark, İzmir’e 
gerçekleştirdiği  “Space Race” su kaydırağıyla  sektörün 
en prestijli ödüllerinden biri olan IAAPA Brass Ring 
ödüllerinde “En İyi Yeni Ürün” kategorisinde A sınıfı 
ödülüne layık görülerek ödüllerine bir yenisini daha 
ekledi. Dünyada ayrı kulvarlarda olmak üzere, 8 kişi, 
4’er kişilik 2 takım halinde yarışabilecekleri ilk merkezi 
platformlu kase (bowl-slide) kaydırağı olma özelliği 
taşıyan Space Race, su parkları ziyaretçilerinin birçok 
beklentisini karşılar cinsten: Yüksek kapasiteli, yarış 
heyecanını yaşatan, ikonik tasarıma sahip ve yarışan 
takımların dışında izleyenleri de eğlenceye dahil ederek 
heyecana ortak olmalarını sağlayan bir su kaydırağı! 

Polin Waterparks ARGE Direktörü Ali Cansun 
“Tasarladığımız her su kaydırağını rutinin dışına 
çıkmak için, endüstriyi geliştirecek, beklenilen 
eğlenceyi sağlayacak ve devrim yaratacak şekilde 
düşünerek geliştiriyoruz. Yeni bir su kaydırağının 
yapısı ve teknolojisi birlikte tasarlanmalı ve 
geliştirilmelidir. Dengeli ve uyumlu bir su kaydırağı 
yaratmanın tek yolunun bu olduğuna inanıyoruz” 
şeklinde su kaydırakları tasarım sürecindeki 
motivasyonlarını dile getirdi.

Dünyanın En İyi Su Kaydırağı Ödülü
Polin Waterparks’a Verildi!
Polin Waterparks’ın en yeni imza su kaydıraklarından “Space Race”, sektörün en önemli 
fuarında “En İyi Yeni Ürün” ödülüne layık görüldü.
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Space Race su kaydırağı, geometrisi ile diğer 
kase tipi (bowl-type) kaydıraklara benzemektedir. 
Kullanıcılar, kuleden başlayan bir tüp kaydırak içinden 
geçip, kayma deneyimi süresince en yüksek hıza 
ulaşılan bir kasenin içine girerler ve kasede merkez 
kaç kuvveti etkisiyle tekrar tekrar tur atarak yüksek 
bir hıza ulaşırlar. Bu özellik Space Race’i diğer 
kaydıraklardan ayıran en önemli noktadır. Space 
Race, daha çok eğlence için tamamen yeni bir 
deneyim olan ve kıyasıya rekabetin yaşanabileceği 
bir grup yarış imkanı sunar. Kaydırak, 4’er kişilik 
iki botun birbirine doğru kaymasına olanak veren 
iki parkurdan oluşur, bu botlar saatte 43 km 
hız ile, zıt yönden giriş yaptıkları bir kase içine 
girerler. Ziyaretçiler, 4’er kişiden oluşan iki takımı 
birbirinden ayıran bir kulvar sayesinde, birbirinin 
aynısı olan iki sarmal rota üzerinde, kasenin 
çevresinden başlayıp merkeze doğru salınırlar. 
Özel olarak tasarlanmış dev kasede yarışan 
takımlar kenarlara doğru ilerlerken birbirlerini 
görebilirler ve vücut hareketleri ile mümkün olan 
her bölümde hızlanma sağlayarak rakiplerine 
karşı avantaj sağlayabilirler. Ve son olarak kasenin 
merkezinden zıt yönlere doğru uzanan, fakat 
birbirinin tıpatıp aynısı olan, kuru ya da havuz çıkışı 
ile kaymayı sonlandırırlar.

Space Race su kaydırağını diğer kaydıraklardan 
ayıran bir diğer karakteristik özellik ise kule 
girişleridir. Kullanıcılar daha botlarına oturmadan 
heyecanlanmaya başlarlar çünkü kulede 
sıralarını beklerlerken birbirleriyle yarışan diğer 
takımları izleyebilirler ve bunu yaparken üzerinde 
kayacakları 218 metre uzunluğundaki kaydırağı 
inceleyip kendi stratejilerini geliştirebilirler. 
Kıyasıya yarışan takımlar her dönüşte ve salınımda 
heyecanı yaşarken sona gelindiğinde kaybeden 
takım kazanan takımı tebrik edebilir.

Polin Waterparks Hakkında

1976 yılında İstanbul'da kurulan Polin Waterparks, su 
parkları tasarım, üretim, mühendislik ve montajında 
bir dünya lideridir. 100 ülkede 2500'den fazla su 
parkı projesi gerçekleştiren Polin Waterparks; 
"Daima Yenilikçi", "Dünya Çapında Üstün Kalite" ve 
"Teknoloji Liderliği" vizyonuyla sektöründe birçok ilki 
gerçekleştirmiştir. Bugün birçok ülkenin, hatta kıtanın en 
büyük ve ödüllü su parklarında Polin Waterparks imzası 
vardır. Dünyanın en geniş ürün çeşitliliğine sahip olan 
Polin Waterparks'ın 2010 yılında lanse ettiği King Cobra 
kaydırağı 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında 
Avrupa'nın "En İyi Su Kaydırağı" seçilmiştir. 
Polin Waterparks 2006 yılından bu yana kaydıraklarını 
uzay mekiği üretiminde kullanılan iki tarafı parlak 
yüzeyli ve pürüzsüz, daha mukavim ama daha hafif, 
görselliği mükemmel ürün elde etme gibi önemli 
avantajları olan RTM (Resin Transfer Molding) kapalı 
kalıp teknolojisiyle üretmeye başlamıştır. Bu teknoloji 
kaydırak üretiminde en ileri noktadır. Polin Waterparks 
böylece, bu üretim tekniğini kullanarak üretim yapan 
ilk ve tek Avrupalı su kaydırağı üreticisi olmuştur. 
Polin Waterparks su kaydıraklarının tüm tasarım, 
üretim, montaj ve servis süreçleri 2003 yılından beri 
ISO Uluslararası Kalite Yönetim sistemi altında; Avrupa 
(EN) ve Amerika (ASTM) Normlarına uygun olarak 
yürütülmektedir. Polin Waterparks bu kalite belgesine 
sahip ilk Avrupalı su kaydırağı üreticisidir. 

Polin Waterparks, 2015 yılında duyurulan Türkiye'nin 
İlk 500 En Büyük İhracatçı Firması listesine girerek, 
Sanayi Ürünleri sektöründe sektör lideri oldu. Ayrıca 
en çok patent sahibi 25 kobi arasında ilk 10'da ve 
en fazla Ar-Ge yatırımı yapan 200 şirket arasında 
yer alırken Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi 
arasına da 2. kez girmeyi başardı. Sadece 16 şirket 
2. kez bu kategoriye girebildi. Daha fazlası için web 
sitemizi ziyaret edin.
www.polin.com.tr
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The prestigious award recognizes a best-in-its-kind 
product at the annual international event.

Polin Waterparks is extremely proud to announce that 
it has been awarded one of the most prestigious honors 
in the amusement industry: a Brass Ring for Best New 
Product from the International Association of Amusement 
Parks and Attractions. IAAPA bestowed the award on 
Polin for its new Space Race waterslide, a first-of-its-
kind waterslide that allows groups of riders to compete 
against one another. The annual award recognizes the 
best new product or service in the category of Water Park 
Ride/Attraction category in Class A (for products costing 
US$2 million or more). Polin is honored and sends its 
thanks to IAAPA and the judges for recognizing this unique 
streamlined design waterslide. 

The award was presented to Polin Waterparks during the 
IAAPA Attractions Expo in Orlando, Florida, on Monday, 
Nov. 15.

Ali Cansun, Director of R&D of Polin Waterparks, said that 
achieving this award was monumental for the company. 
"Every waterslide we design begins with the belief that it 
should be more than just a compilation of features," he 
explained. "Instead, we look at it from the perspective that 
it should be seriously simple in delivering fun yet entirely 
revolutionary in broadening the industry's horizons - to 
go beyond the routine. A new waterslide's structure and 
technology should be designed and engineered to work 
together and improve on one another. We believe that's 
the only way to create a waterslide that is balanced and 
congruent."

That approach is what led to the development of the Space 
Race, an advanced waterslide that delivers a uniquely 
competitive riding experience.

"Its invention fulfills a life-long dream of our company: To 
give guests the experience of competing in a true, real-life 
race with other riders within a bowl slide. The result of our 
efforts has been the creation of the first slide of its kind in 
the world," Cansun added.

Engineering this waterslide meant approaching every 
element differently to ensure the slide's engineering was 
not only revolutionary and breathtaking but also practical. 
Polin succeeded and developed a unique, streamlined 
design, distinctive entry tower and quadruple rafts. 

A history of tradition

The IAAPA Attractions Expo is the premier conference and 
trade show for the global attractions industry, and the 2016 
trade show floor was the largest in the event's 98-year 
history, surpassing the previous record of 568,800 square 
feet set in 2001. IAAPA Attractions Expo provides a platform 
for the industry's newest, game-changing products to 
be announced, debuted, tested, tried, and purchased 
by influential global decision makers. More than 1,000 
exhibiting companies, including nearly 200 first-timers, 
showcased innovations in 125 product categories. 

The tradition of the brass ring, a term now synonymous 
with spectacular achievement, dates back to the 1800s. 
Rings were suspended above carousel riders - low enough 
for them to grasp but high enough to pose a challenge. 
Most rings were made of iron, but a few were made of 
brass, so grabbing the brass ring was a valuable treat. 

Skilled riders who grabbed a brass ring often earned prizes, 
including a free ride on the carousel.

The IAAPA Brass Ring Awards are similarly prestigious, 
marking achievements of excellence throughout the global 
attractions industry.

More on Polin Waterparks 

Polin was founded in Istanbul in 1976 and has since 
grown into a leading company in the waterparks industry. 
Today Polin is a world leader in the design, production 
and installation of waterparks, waterslides &and water-
play attractions. Polin has completed 2,500 waterpark 
projects in 100 countries around the world and is the 
biggest waterslide supplier in Eurasia. Working with a wide 
variety of clients has helped Polin reach several milestones 
including installing the first waterparks in many countries 
and many other award-winning rides at parks with world-
renowned reputations.

Polin offers the industry's widest range of products, 
including signature rides such as the patented King 
Cobra,  Magic Sphere,  Spheres, Magicone, Space Shuttle 
and Space Race. Polin is the pioneer in the advancement 
and application of closed-molded manufacturing 
technology in waterslide development. First implemented 
in 2006, 100 percent of Polin's annual fiberglass production 
has been converted to resin transfer molding (RTM) and 
meets the industry's highest standards. Polin offers both 
bowl rides and family rides featuring RTM techniques. Polin 
also offers its unique and patented Natural Light Effects 
technology and Special Pattern Effects technology in RTM 
and translucent-RTM waterslides.

Polin has been an ISO9001 certificate holder by TUV 
Germany since 2003, and all Polin slides conform to 
European norms. All steel parts conform to international 
DIN standards, all designs conform to ASTM practices, and 
Polin is also CSEI-approved for projects in China. Polin is 
the only waterslide company that holds a quality certificate 
for all of its waterslides by TUV and was the 2012 Export 
Winner of Turkey in the SMSE Category. Polin is identified 
as among The Turkey100, a prestigious list of "game-
changing entrepreneurs" identified by AllWorld Network. 
This is the second time that Polin has been privileged with 
an appearance on the list, as one of the 100 fastest growing 
companies in Turkey. It was included for the first time in 
2013. In total, only 16 companies have received the honor 
more than once. Polin is listed in top 200 companies in R&D 
investment by TIM (Turkish Exporters' Assembly)-2015 
and 10 SMCS in holding world wide patents by TPI (Turkish 
Patent Institute)-2015. Polin is selected as WINNER 
company in the exports in Machinery and Equipment 
category by TIM (Turkish Exporters' Assembly)-2015.

Polin oversees a high-capacity design-and-manufacturing 
facility in Turkey with a team that totals 350 people with five 
offices throughout the world.

Polin is committed to providing the best-quality products 
and services by investing in continuous research and 
development. The company plans to further expand its 
L-RTM line while introducing new signature rides and 
innovations.

Please visit Polin at www.polin.com.tr for product 
information, news, events and other updates.

Polin Wins Iaapa Brass Ring Award For Space Race Waterslide
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Su parkları sektöründe en önemli kuruluşlardan 
biri olan World Waterpark Association (WWA)’ın 
düzenlediği en büyük su parkı seminer ve fuar 
organizasyonunu bu yıl 12-13 Ekim 2016 tarihlerinde 
New Orleans, Louisana’da gerçekleştirdi. Program 
kapsamında, yıl boyunca yapılan çalışmalar 
sonucunda sektörde anlamlı başarı gösteren şirketler 
12 Ekim 2016 Çarşamba günü, Ernest N. Morial 
Convention Center, New Orleans’ta düzenlenen ödül 
programında ödüllendirildi. 

Polin Waterparks, 40 yıldır sektöründe gösterdiği 
başarılı çalışmaları ve sektöre yön veren 
atılımlarıyla tüm dünyadaki rakiplerinden sıyrılarak 
su kaydırakları sektöründe adını altın harflerle 
yazdırmayı başardı. 2016 yılında su parkı sektörüne 
bugüne kadar kazandırdığı kapalı kalıp üretim 
teknolojisi, kaydıraklardaki ışık, desen ve tema 
uygulamaları ile sektöre yaptığı katkı sonucu 
endüstrinin en prestijli ödüllerinden biri olan “Leading 
Edge Award”a layık görüldü. Ödülü, Polin Waterparks 
ekibi adına Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Direktörü 
Şöhret Pakiş ile Satış ve Tasarım Direktörü Kubilay 
Alpdoğan, World Waterpark Association Başkanı 
Mark Moore’dan aldı.

Şöhret Pakiş: “Bu ödül inovasyona, en iyiyi yapma 
yolundaki inancımıza, çabamıza gösterilen  en büyük 
takdir oldu. Amerika’nın en prestijli ve en bilinen su 
parkı üst düzey yöneticilerinden, tasarımcılardan ve 
danışmanlardan oluşan 14 kişilik  Amerikalı bir ekip 
Türkiye’den bir firmayı, Polin Waterparks’ı  global 
su parkı sektörüne yaptığı katkılardan dolayı en 
büyük ödülleriyle ödüllendirdi. Ülkemiz adına, 
Polin Waterparks adına sonsuz bir gurur yaşadık. 
2017 yılında ARGE merkezi olmaya hazırlandığımız 
bu süreçte tüm ekibimize büyük bir motivasyon 

oldu.”  şeklinde görüşlerini dile getirdi. Fuar 
esnasında Polin Waterparks'ın standını ziyaret eden 
Houston Ticaret Ateşesi Deniz Şenyurt: "Amerika 
pazarında bir Türk şirketi olarak bu kadar büyük 
başarılara imza atan ekiple tanışmak büyük keyifti. 
Su kaydırakları sektörüne kattıkları inovasyonlarla 
"Leading Edge Ödülü"ne layık görüldüler, 
kendileriyle gurur duyuyoruz." şeklinde Polin 
Waterparks'ın Amerika pazarındaki başarılarının 
altını çizdi. 

Polin Waterparks bu ödüle su parkı sektörüne 
yaptığı anlamlı katkılardan dolayı layık görüldü. 2006 
yılından bu yana tüm üretim hattını resin transfer 
molding - RTM -  kapalı kalıp üretim  teknolojisi 
ile üreten firma, çift tarafı pürüzsüz ve parlak 
olan su kaydıraklarıyla bu üretim teknolojisini su 
kaydırakları dünyasıyla tanıştırdı. Bu gelişmenin 
ardından patentli olarak tüm ürünlerde kullanabilen 
doğal ışık efekti, özel desen efekti, temalandırma, 
doğal ses efekti ve yarı şeffaf/şeffaf seçeneklerini 
geliştirerek başarısını sürdürmeye devam etti. 
Kurulduğu günden bu yana kalite, inovasyon ve 
teknolojiyi mihenk taşı olarak belirleyen Polin 
Waterparks geçtiğimiz yıl Amerika fuarında Graffiti, 
Mosaic, Triangulated, Wood’n Slide, Reflection ve 
Honey Comb olarak adlandırdığı yeni ürün gamını 
tanıtmıştı. Bu su kaydırakları, günümüzde gittikçe 
önem kazanan tema ve parklarda hikaye anlatımını 
destekleyen, tasarımcı ve operatörlere bu anlamda 
büyük kolaylık sağlayan uygulamalar oldu. Polin 
Waterparks'ın tasarımcı ve tedarikçisi olduğu 
ve Cartoon Network Amazone su parkı her bir 
kaydırağın bir karaktere dönüştüğü eşsiz bir örnek. 
Polin Waterparks, bugün 100 ülkede gerçekleştirdiği 
2500 su parkı projesiyle sektöründe liderlik 
konumunu sürdürüyor.

Polin Waterparks, Amerika’dan Ödülle Döndü
Polin Waterparks, Dünya Su Parkları Birliği (World Waterpark Association) tarafından 
verilen sektörün en prestijli ödülü “Leading Edge” ödülüne layık görüldü.
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Polin Waterparks is recognized for innovation 
expertise by the World Waterpark Association (WWA).

Polin Waterparks has been recognized for its 
expertise in innovation with its award of the 
2016 World Waterpark Association's prestigious 
Leading Edge Award for "Innovation in waterslide 
manufacturing that allows for artistic theming, 
unique patterns and sound effects". The WWA's 
Board of Directors selected Polin Waterparks for the 
exclusive honor based on the company's unique, 
pioneer and exclusive waterslide manufacturing 
technologies like Closed Molded Manufacturing 
Technology, Natural Light Effects, Special Pattern 
Effects, Patterned Translucency, Slide'n Roll, 
Translucent Slide Parts and and new design options 
that allow parks to offer customized theming, 
story telling, spectator appeal and interactive rider 
experience.  

Polin Waterparks previously was honored by WWA 
with the Leading Edge Award in 2014 for being the 
supplier of waterpark of Cartoon Network Amazone 
Waterpark, located in Pattaya, Thailand. That award 
was designed to recognize a park and supplier 
member who, through their combined efforts, 
brought a project, product, service or program to 
fruition, thereby creating industry innovation and 
leadership. 

The award that Polin Waterparks received this year 
had a different criteria. WWA defines the honor as: 
"Awarded to individuals or parks for creativity in the 
development of new themes, facilities, programs, 
services or operational concepts in the water 
attractions industry, and to suppliers who have 
developed new concepts, products or services to the 
benefit of park members, their customers or the 
water attractions industry."

The General Session of the WWA Show took place 
on Wednesday, October 12, at the Ernest N. Morial 
Convention Center in the Great Hall in New Orleans, 
LA at 11:30 a.m. WWA Chairman of the Board 
Mark Moore presented the award, which was 
accepted by Sohret Pakis, Director of Marketing & 
Communications and Dr. Kubilay Alpdoğan, Director 
of Sales and Design on behalf of Polin Waterparks 
team. Kubilay Alpdoğan, Director of Sales and 
Design, says, "Winning this award is a great honor for 
Polin Waterparks and everyone on our team."   

This year, Polin Waterparks celebrates its 40th 

anniversary in the waterslide manufacturing 
industry. "For the last 20 years,our company has 
invested a great deal into the industry. Our R&D 
backbone consists of more than 55 engineers in 
three sub-departments focusing on composites, 
hydromechanical systems and product design. This 
is our main strength. I am proud to announce that 
we are becoming a R&D center by 2017. " Sohret 
Pakis, Director of Marketing & Communication says. 
"We have been the pioneer in resin-transfer molding 
(RTM) waterslide manufacturing and today we are the 
sole producer offering its entire line as RTM."

Another innovation that Polin Waterparks introduced 
was the development of Natural Light Effects RTM 
technology, followed by Special Pattern Effects, 
translucent RTM and patterned translucency. "We 
have continually invested in new technologies and 
advancements over the years," Pakis explains. 
"And,last year,we introduced our artistic series of 
finishes."

The new finishes replicate the appearance of 
graffiti, wood and metallics, among other designs. 
"This technology innovation turns waterslides into 
genuine works of art with both interior and exterior 
designs - fully embedded into the production of 
the slides. These innovations are critical to helping 
our waterpark partners with their story telling and 
theming. By offering these, we have changed the way 
the industry is able to deliver an experience to their 
guests," Pakis says.

Cartoon Network is a perfect example of this 
new trend in delivering experiences. By what 
Polin waterparks introduced, the waterslides 
have progressed from being individual waterpark 
attractions and into becoming integral parts of a 
park's story - virtually characters themselves.

"We can't tell you how happy we are to contribute 
to this amazing industry, we are proud to announce 
that we are expanding that into a whole line of artistic 
themes that can fit into a wide range of park themes 
to enhance the storytelling. We will introduce 4 
more designs at IAAPA Attractions Expo this year in 
Orlando" Sohret Pakis says. "This recognition of our 
passionate efforts by WWA means a lot. We gratefully 
send all of our thanks to the WWA board of directors 
and congratulate all the winners who are passionate 
about serving and contributing to this amazing 
industry. Together we are strong and successful. "

Polin Waterparks Honored With "Leading Edge Award"
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Akpa has certificated its quality control systems 
to assure and improve its products’ quality. 
Akpa has been approved by ISO 9001:2008 
Quality Management System Standards. Akpa 
invests heavily in R&D studies in order to meet 
its customers’ requirements with two high-tech 
laboratories. The company also has taken the 
necessary actions to make its products in compliance 
with REACH Regulation. 

More than 70% of Akpa products are marketed all 
around the world. Today, Akpa is exporting to more 
than 55 countries regularly. The global distribution 

network of Akpa allows delivering the products to 
anywhere in the world. Akpa’s production suits its 
customers’ needs by providing them not only with its 
high quality products, but also tailor-made products 
upon customer’s special requests. 

High quality products, dynamic sales team, short 
time deliveries, and competitive prices have been 
Akpa’s distinctive advantages. As a gateway to the 
global world, we would continue to invest in best 
people, manufacturing standards, innovation and 
distribution channels to present you the superior 
quality at all times.

Akpa Organic Peroxides,
Initiators And Paint Driers

Akpa Kimya Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Akpa Kimya Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.1997 
yılında kurulmuş olup, organik peroksitler, başlatıcılar, 
hızlandırıcılar ve boya kurutucularını 55.000 m2’lik 
Muratlı/Tekirdağ’daki fabrikasında üretmektedir. Şirketin 
merkezi ise İstanbul’dadır.

Akpa 2009 yılından beri ISO 9001 : 2008 standartlarında 
hizmet vermektedir. Üretim kapasitesinin %70’i 55 
üzerinde ülkeye düzenli olarak ihraç edilmekte ve 
büyük ihracat performansı her yıl IMMIB tarafından 
sertifikalandırılmaktadır. Yüksek taleplere zamanında 

cevap verebilmek adına Akpa üretim kapasitesi artırma 
yönündeki yatırımlarını 2015 yılı itibari ile tamamlamıştır. 
Akpa’yı özel kılan diğer bir güçlü yönü ise AR-GE 
çalışmalarına verdiği önemdir. Müşterilerinin taleplerini 
en iyi şekilde karşılayabilmek adına düzenli çalışmalarını 
durmadan devam ettirmektedir. Bu konudaki bir önemli 
çalışması da quartz taş üretiminde dünyaya teknoloji 
satan Breton firmasından aldığı onay olmuştur. 

Akpa her geçen gün iş ortakları için daha kaliteli ürünler 
üretme ve daha iyi hizmet verebilmek adına öncelikle 
çalışanlarına ve yeni teknolojilere yatırımlarını en etkili 
şekilde ara vermeden devam ettirmektedir.
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Akpa has been established in 1997 and specialized in the production of Organic Peroxides, 
Initiators, Accelerators and Paint Driers. Akpa continues its activities on its own factory 
located in Tekirdag (1.5 hours to Istanbul), in 13.000 m2 covered of total 55.000 m2 area. 
The facility includes laboratories, distribution areas, standard and temperature controlled 
warehouses and offices. Domestic and international marketing, sales and service 
operations are executed at the company’s head office located in Istanbul, Turkey.
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Bir Ösak Şirketler Grubu iştiraki olarak kurulduğu 2011 yılından bu yana kompozit parça 
üretimi alanındaki kapasite ve üretim yöntemlerine her geçen gün yenilerini ekleyerek 
büyüyen Odak Kompozit, altı yıl içerisinde üretim sahasını beş kata yakın arttırıp, 
yaptığı yatırımlar ve Arge çalışmalarıyla müşterilerine sunduğu hizmet yelpazesini de 
geliştirmekte.

Açıldığı tarihten bu yana müşterilerine model, kalıp 
ve kompozit parçaların tasarımı konusunda destek 
sağlayan firma, söz konusu tasarımlar üzerinden 
yapısal analizler gerçekleştirerek bu analizler 
üzerinden hazırladığı raporlarla ve önerilerle 
müşterilerine üretim öncesi destek sağlayabilmekte. 

Tasarım ve analiz aşamalarında kullanılmak üzere 
sektörde yoğun kullanıcı kitlesine sahip SolidEdge, 
SolidWorks, Catia ve Ansys gibi yazılımların da 
lisanslarına sahip ve aktif olarak kullanmakta. 

Çeşitli form ve geometrilerde karbon ve cam fiber 
kompozit parçaları, el yatırması, vakum torbalama, 
reçine infüzyon, reçine transfer kalıplama (RTM), 
filaman sargı, basınçlı kalıplama gibi yöntemlerle 
üretebilen şirket, aynı zamanda tecrübeli ekibi 
sayesinde üretilen kompozit parçaların boyama 
ve montaj işlemlerini de gerçekleştirebiliyor. 
Müşterilerinin gereksinimleri doğrultusunda 
gerçekleştirilen tahribatsız muayeneler, uygunluk 
testleri, boyutsal ve CMM ölçümleri gibi uygulamalarla 
da üretilen ürünlerin hassasiyeti ve dayanıklılıkları 
takip altına alınabilmekte.

Müşteri yelpazesi ağırlıklı olarak savunma ve havacılık 
sanayii firmalarından oluşan Odak Kompozit’in, 
kalite politikasının da söz konusu sektörlerin hassas 

Odak Kompozit Teknolojileri A.Ş., alanında aranılan bir kuruluş 
olmak yolundaki hedefine ulaşmak için büyümeye
ve gelişmeye devam ediyor.
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Odak Kompozit Teknolojileri continues to improve 
and expand in order to achieve its goals of 
becoming a sought after company in the composite 
technologies field.

Since its foundation in 2011 as a subsidiary of Ösak Inc., 
Odak Kompozit has kept on growing while adding new 
equipment and techniques regarding the production 
of composite materials. The firm has expanded its 
production facilities up to five times and increased its 
service portfolio thanks to the investments and R&D 
studies. 

Providing services regarding the design processes of 
models, molds and composite parts, the company is 
also capable of running structural analyzes over specific 
designs and provide pre-production support via the 
reports that are prepared according to the analysis 
results. Design and analyzes operations are carried out 
via popular software like SolidEdge, SolidWorks, Catia 
ve Ansys.

The firm can produce composite parts with varying 
forms and geometries using processes such as hand 
lay-up, vacuum bagging, resin infusion, resin transfer 
molding (RTM), filament winding and compression 
molding also thanks to its experienced stuff can carry 
out painting and assembly-subassembly operations. 
Customer defined precision and durability requirements 

of the manufactured products are recorded via 
operations like non-destructive inspections, load tests 
and CMM measurements. 

Since aerospace and defense industries covers a 
great deal of the Odak Kompozit’s customer base, 
the company’s quality control policies must be able to 
match the high requirements of the aforementioned 
industries. In that vein, alongside the TS EN ISO 
9001:2008 certificate, which was available since 2012, in 
2017 the firm was granted with the AS EN 9100 quality 
certificate aimed towards the aerospace industries.

In addition to the composite parts manufacturing, 
considerable investment regarding the equipment and 
capabilities about CNC Manufacturing was made by the 
company. In order to satisfy the high precision product 
and mold requirements that are present in aerospace 
and defense industries, 2 new 5 axes CNCs and a new 3 
axes CNC was added to the equipment list. 

Moving forward since it foundation, Odak Kompozit 
Teknolojileri is determined to improve itself on this 
upcoming year in order to enter new industries and 
penetrate global markets. Any questions regarding 
the company can be directed towards the info@
odakkompozit.com.tr email or can be obtained over 
phone on +903123549081.

gereksinimlerini karşılayabilmek adına güncel ve 
yeterli olması bir zorunluluk. Bu bağlamda firma 
2012 yılından beri sahip olduğu TS EN ISO 9001:2008 
sertifikasının yanında, yaptığı çalışma ve iyileştirmeler 
sayesinde 2017 yılında havacılığa yönelik AS EN 9100 
kalite sertifikasını da almaya hak kazanmış durumda.

Odak Kompozit son iki yıl içerisinde kompozit parça 
üretimine ek olarak, talaşlı imalat alanında da ekipman 
ve kabiliyetlerine kayda değer bir yatırım yapmış. 
Savunma ve havacılık sanayilerinde istenen hassas 

toleranslarda parça üretim, kesim ve kalıp ihtiyaçlarına 
karşılık verebilmek üzere 2 adet 5 eksen CNC ve 1 adet 
3 eksen CNC firmanın ekipman listesine eklenmiş.

Kuruluşundan itibaren ilerlemeye devam eden ODAK 
Kompozit Teknolojileri, yeni sektörlere açılmak ve 
yurt dışı pazarlarına girebilmek adına 2017 yılında da 
kendini geliştirmeye kararlı. Şirket ile ilgili herhangi 
bir soru veya görüşünüzü info@odakkompozit.com.
tr eposta adresinden ya da 03123549081 numaralı 
telefondan şirkete iletebilirsiniz.
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2006 yılından beri DIN 5510 Part 2 standardına 
uyumlu reçine ve jelkotlarını Kompozit endüstrisinin 
hizmetine sunan Poliya son yıllarda gündemde 
olan EN-45545-2 standardı gerekliliklerini sağlayan 
ürünlerinin tanıtımına başladı.

EN-45545-2, TCDD’nin de üyesi olduğu UIC 
(International Union of Railways) ve Avrupa 
ülkelerinin raylı taşıma sistemleri için mevcut yangın 
güvenliği düzenlemelerinden geliştirilmiş güncel bir 
standarttır. Isı salınım hızı, duman toksisitesi, duman 

yoğunluğu gibi tanımları birleştiren standart raylı 
sistemlerde kullanılan bileşenlerin uyması beklenilen 
gereklilikleri belirleyerek yangın anında daha 
emniyetli tahliye sağlamayı amaçlamaktadır.

Poliya, halojen ve kanserojen madde içermeyen 
formülasyonu ile güvenli, kolay işlenebilirliği ile 
uygulayıcı dostu ürünleri sunmaktadır. Şu aşamada 
el yatırması tipi reçine ve fırça tipi jelkottan 
oluşan ürün ailesi farklı uygulama ve performans 
gerekliliklerine göre çeşitlendirilerek büyütülecektir.

Poliya alev ilerletmeyen ürün ailesini EN-45545-2
gerekliliklerini sağlayan reçine ve jelkotları ile genişletiyor
İnsan sağlığının ve güvenliğinin ön planda tutulduğu raylı sistem projelerinde “raylı / demiryolu 
araçlarında yangın güvenliği” sağlayan EN 45545-2 standardı aranmaktadır. Poliya, 
Türkiye’de ilk defa uluslararası normlara uygun raylı sistemlerde ve kapalı alanlarda 
kullanılmak üzere geliştirilmiş Polipol 345-FR ve Polijel 345-FR ürünleriyle sektöre hizmet 
sunmaya başlamıştır.

EN 45545-2 defines a classification system for “fire 
behavior and safety in trains, railways and vehicles” 
projects where health and safety are upmost importance. 
For the first time in Turkey, Poliya has introduced the 
resin POLIPOL 345-FR and gelcoat POLIJEL F-345, which 
is specially developed for closed systems, vehicles and 
rail applications and has been developed according to 
international norms.

Since 2006, Poliya has been providing to the Composite 
industry resins and gelcoats according to DIN 5510 Part 2 
and now has begun the introduction of products meeting 
the requirements of EN-45545-2 standard.

EN 45545-2 is the current norm developed by the 

International Union of Railways (UIC), a member of TCDD, 
and is an existing fire safety regulation for rail transports 
in European countries. The main aim is to provide safer 
evacuation in the event of a fire by the combination of 
composite components used in standard rail systems 
such as heat release rate, smoke toxicity and smoke 
density. 

Poliya offers professional and safe products, with easy 
processing which are halogen-free and non-carcinogenic 
formulations. The Fire retardant product series consists 
of a hand-rolled type resin and brush type gelcoat 
which can be extended and diversified according to new 
applications and performance requirements

Poliya expands its portfolio with flame-retardant resins and gelcoats attending EN-45545-2 norm
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Poliya, jelkot renklendirme işlemini 
otomatikleştiren yeni jelkot renklendirme 
merkezi, “Polimatch” ile hızlı, yerinde 
ve kolayca renkli jelkot hazırlanmasını 
sağlıyor. RAL numarası veya Poliya Renk 
Kodları ile çalışan sisteme istenilen rengin 
kodu girildiğinde sistem veri bankasındaki 
formülü kullanarak ilgili rengi otomatik ve 
anında hazırlıyor.

Poliya’dan Bir İlk Daha;
Polimatch Jelkot Renklendirme Merkezi

The new Polimatch, provides automatic coloring of 
Poliya gelcoats. System allows the preparation of 
fast, spot and easily colored gelcoats and topcoats. 
Databank contains Poliya Color Codes and RAL 
Color numbers which can automatically prepares 
the corresponding color and mixing into the 
products.

• Suitable with high performance gelcoats Polijel 
208, Polijel 210 and Polijel 215.

• Prompt Customized and high quality color 
management software.

• With this method our distributors will have an 
optimized model in preparing a colorful gelcoat in 
their own locations.

Polimatch Gelcoat Tinting Center Enables, Precision Gelcoat Color Matching in Minutes

• Polimatch ile kullanıcıların yerel ve hızlı renk 
talepleri karşılanırken, Poliya renk laboratuvarı 
Kompozit endüstrisinin amaca uygun özel renk 
taleplerini karşılamaya devam edecek.

• Polijel 208, 210 ve 215 jelkot bazları ile 
çalışan sistem kullanıcıların farklı performans 
beklentilerine uygun alternatifler sunuyor.

• Bu yöntemle bayilerimiz kendi lokasyonlarında 
renklendirme avantajı yakalayacak.
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TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, 
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin de katılımıyla, 
TOBB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ödül 
töreninde, Pul-tech FRP Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Çakın, Rıfat Hisarcıklıoğlu tarafından takdim edilen ödülü 
tüm Pul-tech FRP çalışanları adına kabul etti. 

Pultruzyon, filament winding (boru sarım) ve el yatırması 
yöntemleriyle üretim yapan Pul-tech FRP, kompozit 
sektöründe öncü bir firma olma hedefi yolunda, başarısını 
bu sefer de TOBB 100 2016 ödülüyle taçlandırdı. 

Bulunduğu bölgenin de ekonomisine katkı sağlayan 
Pul-tech FRP, DENİB (Denizli İhracatçılar Birliği) verilerine 
göre Uşak’ta 2015 yılı içinde en fazla ihracat yapan 
3. firma, Uşak Ticaret Odası tarafından ise 2015 yılı 
verilerine göre en çok vergi ödeyen 2. firma oldu. 

“Deneyim ve yenilik arzusuyla çıkılan her yol beraberinde 
büyümeyi de getirir” düşüncesiyle Pul-tech FRP, 
bulunduğu sektörde güçlü bir imaj edinmek için daha 
iyisini başarma ve kendi hedeflerini geçme yolunda 
ilerlemeye devam ediyor.

Pul-tech FRP Türkiye’nin en hızlı
büyüyen şirketleri arasında ilk 100’ de…
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye 
Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliği ile 
Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi belirlendi. İlk 100 
şirket 2012–2015 dönemindeki ciro artış hızları dikkate alınarak 
hazırlandı. Pul-tech FRP Kompozit Yapı Teknolojileri ve İmalat 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. TOBB 2016 Finalisti olmaya hak hazandı.

Pul-tech FRP is listed among the fastest growing, 
top 100 companies in Turkey…

The fastest growing, top 100 companies in Turkey 
were chosen in cooperation with the Economic Policy 
Research Foundation of Turkey (TEPAV) and under 
the leadership of the Turkish Union of Chambers 
and Exchange Commodities (TOBB). The top 100 
companies were prepared based on the turnover 
increase ratio of the companies during the periods of 
2012-2015. Pul-tech FRP Kompozit Yapı Teknolojileri 
ve İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. qualified for TOBB 
2016 Finals.

The award ceremony was held at TOBB Conference 
Hall, hosted by TOBB Chairman Rıfat Hisarcıklıoğlu 
and attended by Deputy Prime Minister Nurettin 
Canikli. Pul-tech FRP Chairman of Board of Directors 
Mehmet Çakın received the award presented by Rıfat 
Hisarcıklıoğlu on behalf of all Pul-tech FRP employees. 

Pul-tech FRP makes production by using the 
pultrusion, filament winding and hand lay-up methods 
and proved its success with TOBB 100 2016 award 
as a company that aims to become a leader in the 
composite sector. 

Pul-tech FRP also contributes to the regional economy. 
According to the data of DENİB (Denizli Exporter’s 
Union), it became the 3rd company that made the 
highest amount of export in Uşak in 2015 and became 
the 2nd company that paid the highest amount of tax 
in 2015 according to the data of Uşak Chamber of 
Commerce. 

Based on the motto of “The journey to Experience 
and Innovation also brings growth’’; Pul-tech FRP 
continues its operations to do better for the purpose of 
building a strong reputation in the sector and to exceed 
its own targets. 
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19 Ekim 1937 yılında İstanbul Paşabahçe’de 
doğan Şaban Kani Çobanoğlu İstanbul Kabataş 
Erkek Lisesi mezunudur. 

Çalışma hayatına gümrük komisyonculuğu görevi 
ile başlayan Kani Çobanoğlu 1985 yılında İlkalem 
A.Ş. firmasının sahibi olarak kompozit sektörüne 
ilk adımını attı. 

1957 yılından itibaren kompozit sektöründe 
faaliyet gösteren İlkalem A.Ş. konusunda lider 
bir firma olmakla birlikte yaptığı birçok atılımı ve 
kazandığı başarıyı Kani Çobanoğlu’nun firmaya 
katılımından sonra gerçekleştirmiştir.

Sektörün gelişimini ve lojistiğini gözönüne 
alarak 1997 yılında Tuzla Boya Vernik OSB’de 
yeni fabrika yatırımına başlayarak 2000 
yılında, şu anda faaliyet gösteren fabrikanın 
açılışını gerçekleştirdi. 2001 yılından itibaren 
tüm üretimini Tuzla’ya taşıyan İlkalem A.Ş., 
ürün yelpazesini arttırırken Kani Çobanoğlu 
önderliğinde 2007-2008 yılları arasında 
sektörün büyük oyuncularından Camelyaf A.Ş. 
ile üretim birlikteliği yapmış, yine 2010 yılında 
kompozit sektöründe konusunda dünya lideri 
olan Reichhold firması ile üretim birlikteliğine 
başlamıştır. 

İlkalem A.Ş. kendi know-how’ı ile İlkester 
markası altında üretmekte olduğu polyester 
reçine, epoksi vinil ester reçine, jelkot, pigment 
pasta ve pva esaslı tutkal ürünlerinin yanısıra 
2004-2009 yılları arasında Alman firmasının 
Türkiye’deki temsilciliğini üstlenmiştir. 2005 
yılından itibaren Amerikan Plexus yapısal 
yapıştırıcılarının, 2015 yılından itibaren de 
Alman Curox marka sertleştiricilerinin Türkiye 
temsilciliğini sürdürmektedir.    

2010 Yılı itibarı ile firma yönetimini evlatlarına 
devreden Kani Çobanoğlu son zamana 
kadar İlkalem A.Ş. onursal başkanı sıfatı ile 
mesaisinden ödün vermemiş ve firmanın yol 
göstericisi olarak çalışanlarına öngörülerini ve 
tecrübelerini aktarmıştır. 

2016 yılında üst üste geçirdiği kalp 
ameliyatlarınının ardından ne yazık sağlığına 
kavuşamamış ve İlkalem A.Ş.’nin ikinci 
fabrikasının alım görüşmeleri sırasında 5 Kasım 
2016 tarihinde vefat etmiştir.   

İlkalem A.Ş. firmasına ve kompozit sanayine 
getirdiği dürüstlük, yüksek kalite ve maksimum 
müşteri memnuniyeti prensipleri daima devam 
edecektir. 

Saygıyla anıyoruz

İlkalem A.Ş. onursal başkanı Sayın 
Şaban Kani Çobanoğlu 5 Kasım 2016 
günü aramızdan ayrıldı. 32 yıllık 
tecrübesi ile tuttuğu ışık kompozit 
sektörünün gelişimini aydınlatacaktır. 

Kompozit 
Sektörüne 
Adanmış
32 Yıl…





We're
getting 
stronger
with your 
confidence

sisecamchemicals.com

With our expertise and passion for glassfiber, we’re aiming to grow 
stronger to succeed in a global community with our clients. It is our 
high pleasure to inform you that Şişecam has decided to establish a 
new greenfield glassfiber plant in Turkey. The new facility will be 
delivering goods in the second half of 2018 and will be producing all 
the main current E-glass type products such as Chopped Strand Mats, 
Single End Rovings, Multi End Rovings and Chopped Strand.


