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BAŞKAN’IN MESAJI

Değerli Kompozit Dostu;

5 Ekim 2017 tarihinde saat 10:00’da açılış töreni ile 
kapılarını ziyaretçilere açan Kompozit Zirvesi’nin açılışını 
İstanbul Valisi Sn. Vasip Şahin, Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları Dairesi Başkanı V. Sn. Mustafa Çalışkan, 
PLASFED Başkanı Sn. Selçuk Aksoy, PAGEV Başkanı 
Sn. Yavuz Eroğlu ve PAGDER Başkanı Sn. Reha Gür; çok 
sayıda katılımcı ile birlikte yapmışlardır.

Etkinlikte, ülkemiz dahil 10 farklı ülkeden 84 firma ve 
kuruluş, 84 ürün sergi alanında Kompozit Sektörü’ndeki 
en son teknolojik ürün ve gelişmeleri etkinlik ziyaretçileri 
ile paylaşmışlardır. Etkinliği 3 gün içerisinde 161’i 33 farklı 
yabancı ülkeden, 2.478’i ise ülkemizden olmak üzere 
toplam 2.639 kişi ziyaret etmiştir.

Etkinliğin seminer bölümünde ise 3 gün boyunca 
birbirinden önemli 25 Teknik Sunum ve 17 Ticari Sunum 
gerçekleştirilmiştir.

Bu yıl ilk kez fuar alanının girişinde kurulan demo 
çadırında “Vakum İnfüzyon’a Uygulamalı Giriş Eğitimi” 
gerçekleştirilmiş ve eğitim katılımcılar tarafından büyük 
bir ilgiyle karşılanmıştır.

Bu yılki etkinliğimizde Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) ile işbirliği yapılarak BTSO Kompozit 
Kümelenmesi’nin ve Bursa Teknoloji Koordinasyon 
ve AR-GE Merkezi’nin (BUTEKOM) etkinliğimizde yer 
almaları sağlanarak sürdürdükleri UR-GE Projesi 
kapsamında Macaristan, Slovenya, Rusya vb. 20 ayrı 
ülkeden 80’i aşkın iş insanının alım heyetleri ziyareti 
kapsamında etkinliğimize katılan firmalarla ikili 
görüşmeler gerçekleştirmeleri sağlanmıştır.

Kompozit Sektörü’nde 3. kez gerçekleştirilen etkinlik 
gerek katılımcı, gerek ziyaretçi ve gerekse de misafir 
olarak yer alan paydaşlarımızın beğenisini kazanmış 

ve bu beğeni çeşitli vesileler ile etkinlik süresince ve 
sonrasında dile getirilmiştir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak hiçbir özveriden 
kaçınmadan sektörü uluslararası bir marka haline 
getirme doğrultusunda bu güne kadar sürdürdüğümüz 
çalışmaların yoğunlaşacağını ve etkinliğimizin her 2 yılda 
bir giderek artan bir ivme ile sektörümüzle paylaşılacağını 
belirtmek isteriz.

Derneğimiz koordinatörlüğünde 6. kez 6-8 Mart 2018 
tarihleri arasında Paris’de düzenlenen JEC WORLD 
2018 Fuarı’na yine İstanbul Ticaret Odası’nın Milli İştirak 
Şemsiyesi altında çok sayıda Türk firmasının yer aldığı 
bir katılım gerçekleştirilecektir. Kompozit Sektörü’nün 
en önemli uluslararası etkinliği olan JEC WORLD 2018 
Fuarı’na Türk kompozitçilerinin her yıl artan ilgisi 
Türk kompozitinin bir dünya markası olma yolundaki 
çabalarına önemli katkılar sağlamaktadır. JEC WORLD 
2018 Fuarı’nın Türk Kompozit Sektörü için başarılı ve 
bereketli olmasını yürekten dilerim.

Dergimizin bu sayısının ana konusunu Türkiye’nin sahip 
olduğu ekonomik potansiyel, Türk firmaları ile çalışmanın 
avantajları ve Türkiye’ye yatırım yapmanın yararları 
oluşturmaktadır. Konu ile ilgili olarak 3 ayrı makaleyi 
dergimizin orta sayfalarında bulabilirsiniz.

Derneğimiz üyelik geliştirme çalışmalarını geçtiğimiz 
dönemde de sürdürerek 3 yeni üyeyi bünyesine katmıştır. 
Kompozit Kimya ve Elektromekanik Mal. San. ve Tic. 
A.Ş.’nin Satış ve Pazarlama Yöneticisi Sn. Banu Çimşir, 
Tekno Endüstriyel Kim. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Firma 
Ortağı Sn. Kaan Kıraç ve Marmara Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yalçın Boztoprak Derneğimize üye 
olarak daha da güçlenmemizi sağlamışlardır.

2018 yılının Türk Kompozit Sektörü’ne bol kazançlı ve 
bereketli işler getirmesini dilerim.

Şekib Avdagiç
Kompozit Sanayicileri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

Kompozit Sanayicileri 
Derneği tarafından Türk 
Kompozit Sektörü’nde 

3. kez düzenlenen TURK 
KOMPOZIT 2017 - KOMPOZİT 

ZİRVESİ 5-6-7 Ekim 2017 
tarihlerinde İstanbul 

Lütfi Kırdar Uluslararası 
Kongre ve Sergi Sarayı’nda 

gerçekleştirilmiştir.
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TURK KOMPOZIT 2017, the 3rd COMPOSITES SUMMIT 
to be organized by the Composite Manufacturers 
Association representing the Turkish Composites 
Industry recently took place on 5-7 October, 2017 at 
Istanbul Lütfi Kırdar International Convention and 
Exhibition Hall.

The Composites Summit began with an opening 
ceremony on 5 October, 2017, at 10:00, and was 
officially opened by Mr. Vasip Şahin, the Governor of 
Istanbul, Mr. Mustafa Çalışkan, the Deputy Director 
of Renewable Energy Sources Department, Mr. 
Selçuk Aksoy, the Chairman of PLASFED, Mr. Yavuz 
Eroğlu, the Chairman of PAGEV, and Mr. Reha Gür, 
the Chairman of PAGDEV, in the company of a large 
number of participants.

The event saw 84 firms and entities from 10 countries 
occupy 84 Product Exhibition Booths, sharing 
with the guests the state-of-the-art products and 
developments in the Composites Industry. A total of 
2639 guests, 161 of which came from 33 countries, 
and 2478 from Turkey, showed up during the 3-days 
event.

The seminars organized as part of the event, on the 
other hand, included 25 technical and 17 commercial 
presentations on extremely crucial issues.

This year saw another first in the form of the “Applied 
Training on Introduction to Vacuum Infusion” carried 
out in the demo tent set up at the entrance to the 
venue, which drew substantial interest from among 
the participants.

As part of this year’s event, in cooperation with the 
Chamber of Commerce and Industry of Bursa (BTSO), 
BTSO Composite Cluster and Bursa Technology 
Coordination and R&D Center (BUTEKOM) also took 
part in the summit, providing, within the framework 
of the URGE Project they implement, the background 
for more than 80 businessmen from 20 countries 
including but not limited to Hungary, Slovenia, and 
Russia having bilateral meetings with the firms taking 
part in our Event.

The 3rd instance of the event carried out in the 
Composite Industry drew substantial acclaim from 
among all the stakeholders including the participants 
and the visitors and guests, all of which had voiced 
their praises during and after the event.

As the Composite Manufacturers Association, we 
would like to note that our efforts to make the industry 
an international household name will only intensify 
with complete devotion, and the biennial event will 
gain ever increasing pace to facilitate the efforts of our 
industry.

For the 6th 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 
JEC WORLD 2018 Trade Show to be held at Paris on 
6-8 March, 2018. The most important international 
event for the Composites Industry, JEC WORLD 2018 
Trade Show sees ever increased interest on part 
of Turkish composite manufacturers, contributing 
immensely to Turkish composites industry’s efforts 
to become a household name worldwide. I sincerely 
hope that JEC WORLD 2018 Trade Show will be 
successful and fruitful for the Turkish composites 
industry.

This issue of our magazine will be focusing on the 
economic potential of Turkey, the advantages of 
doing business with Turkish firms, and the benefits of 
investing in Turkey. Three articles dealing with these 
issues are waiting for you in the further pages of our 
magazine.

Having furthered its efforts to expand membership 
base, the Association welcomed 3 new members 
to its ranks. Ms. Banu Çimşir, Kompozit Kimya ve 
Elektromekanik Mal. San. ve Tic. A.Ş.’s Sales and 
Marketing Director, Mr. Kaan Kıraç, Tekno Endüstriyel 
Kim. San. ve Tic. Ltd. Şti.’s Partner, and Assist. Prof. 
Yalçın Boztoprak, faculty member from Marmara 
University joined our Association and enhanced our 
ranks further.

I hope that 2018 will bring profitable and fruitful 
business to Turkish composites industry.

Yours respectfully.
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DERNEKTEN hABERlER

TURK KOMPOZIT 2017 Gerçekleştirildi
Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından Turk Kompozit Sektörü’nde 3. kez düzenlenen 
TURK KOMPOZIT 2017 KOMPOZİT ZİRVESİ 5-6-7 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar 
Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilmiştir.

5 Ekim 2017 tarihinde saat 10:00’da açılış töreni ile 
kapılarını ziyaretçilere açan Kompozit Zirvesi’nin 
açılışını İstanbul Valisi Sayın Vasip Şahin, Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı V. Sayın Mustafa 
Çalışkan, PLASFED Başkanı Sayın Selçuk Aksoy, 
PAGEV Başkanı Sayın Yavuz Eroğlu ve PAGDER 
Başkanı Sayın Reha Gür; çok sayıda katılımcı ile 
birlikte yapmışlardır.

Etkinlikte, Ülkemiz dahil 10 farklı ülkeden 84 firma 
ve kuruluş 84 Ürün Sergi Alanında Kompozit 
Sektörü’ndeki en son teknolojik ürün ve gelişmeleri 
etkinlik ziyaretçileri ile paylaşmışlardır. Etkinliği 3 gün 
içerisinde 161’i 33 farklı yabancı ülkeden 2.478’i ise 
Ülkemizden olmak üzere toplam 2.639 kişi ziyaret 
etmiştir.

Etkinliğin seminer bölümünde ise 3 gün boyunca 
birbirinden önemli 25 Teknik Sunum ve 17 Ticari 
Sunum gerçekleştirilmiş olup yayınlanmasına 
müsaade edilen sunulara web sayfalarımızda yer 
verilecektir.

Bu yıl ilk kez Fuar alanının girişinde kurulan demo 
çadırında “Vakum İnfüzyon’a Uygulamalı Giriş Eğitimi” 
gerçekleştirilmiş ve eğitim katılımcılar tarafından 
büyük bir ilgiyle karşılanmıştır.

Bu yıl yine son iki yıl içerisinde Kompozit Sektörüne, 
ürettiği ürünler ve yaptığı katkılar ile önemli yararlar 
sağlayan Firma, Kurum ve Kuruluşları ödüllendirmek 
amacıyla; “2016 Yılı En Yüksek Kompozit Ürün Satışı” 
kategorisinde Superlit Boru Sanayi A.Ş.’ne, “2016 Yılı 
En Yüksek Kompozit İhracatı” kategorisinde Polin 
Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş.’ne ve “2017 
Yılı Kompozit Sektörü Etkinliklerine En Çok Katkıda 
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DERNEKTEN hABERlER

Bulunan Kurum” kategorisinde Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası’na etkinliğin 2. gününün gecesinde 
düzenlenen 200’e yakın sektör mensubunun yer 
aldığı Gala Yemeği öncesinde gerçekleştirilen bir 
tören ile ödülleri takdim edilmiştir.

Bu yılki etkinliğimizde Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) ile işbirliği yapılarak BTSO Kompozit 
Kümelenmesi’nin ve Bursa Teknoloji Koordinasyon 
ve AR-GE Merkezi’nin (BUTEKOM) etkinliğimizde 
yer almaları sağlanarak sürdürdükleri URGE Projesi 
kapsamında Macaristan, Slovenya, Rusya vb. 20 ayrı 
ülkeden 80’i aşkın iş insanının alım heyetleri ziyareti 
kapsamında Etkinliğimize katılan firmalarla ikili 
görüşmeler gerçekleştirmeleri sağlanmıştır.

Kompozit Sektöründe 3. kez gerçekleştirilen etkinlik 
gerek katılımcı, gerek ziyaretçi ve gerekse de misafir 
olarak yer alan paydaşlarımızın beğenisini kazanmış 
ve bu beğeni çeşitli vesileler ile etkinlik süresince ve 
sonrasında dile getirilmiştir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak hiçbir 
özveriden kaçınmadan sektörü uluslararası bir 
marka haline getirme doğrultusunda bu güne 
kadar sürdürdüğümüz çalışmaların bundan böyle 
de giderek yoğunlaşacağını belirtmek isteriz. 
Etkinliğimizin her 2 yılda bir giderek artan bir ivme ile 
sektörümüzle paylaşılacağını bilgilerinize sunarız.
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TURK KOMPOZIT 2017 Exhibition

TURKISH COMPOSITE 2017 COMPOSITE SUMMIT 
organized by Turkish Composites Manufacturers 
Association for the 3rd time in the Turkish Composite 
Sector was held at Istanbul Lütfi Kırdar International 
Congress and Exhibition Center on 5-6-7 October 2017.

Vasip Şahin-Istanbul Governor, Mustafa Çalışkan-Vice 
Head of Department of Renewable Energy Sources, 
Selçuk Aksoy-Head of PLASFED, Yavuz Eroğlu-Head 
of PAGEV and Reha Gür-Head of PAGDER, together 
with a large number of visitors, initiated the Composite 
Summit, which opened doors to visitors by opening 
ceremony on October 5, 2017 at 10:00.

In the event, 84 companies and organizations from 10 
different countries including our country have shared 
the latest technological products and developments in 
the Composite Sector on 84 product exhibition areas 
with visitors. Within 3 days, 2.639 people (161 people 
from 33 different foreign countries and 2.478 from our 
country) visited the event.

In the seminar section of the event, 25 important 
technical presentations and 17 commercial 
presentations were made during 3 days and the 
publications that are allowed to be published will be 
included in our web pages.

This year, for the first time in the demo tent set up at 
the entrance of the fair area, “Introduction Hands-on 
Training to Vacuum Infusion” was provided and visitors 
showed great attention to this training.

Again in order to reward the companies, institutions 
and organizations that have provided significant 

benefits to the Composite Sector with its products 
and contributions in the last two years; Awards were 
presented to Superlit Boru Sanayi A.Ş in the category of 
“Sales of the Highest Composite Product in 2016”, Polin 
Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş. in the category of 
“2016 Highest Composite Exports” and Bursa Chamber 
of Commerce and Industry in the category of “Top 
Contributors to the 2017 Composite Sector Events” at a 
ceremony held before the Gala Dinner in the evening of 
2nd day of the event where nearly 200 member from 
sector participated.

In this year’s event, in cooperation with the Bursa 
Chamber of Commerce and Industry (BTSO), the 
BTSO Composite Cluster and the Bursa Technology 
Coordination and R&D Center (BUTEKOM) were invited 
to take part in our event and under the scope of the 
URGE Project, more than 80 business people from 20 
different countries such as Hungary, Slovenia, Russia 
etc. visited the purchase delegations and also bilateral 
negotiations with companies participating in our event 
were provided.

The event held for the 3rd time in the Composite 
Sector gained appreciation of participant, visitor and 
stakeholders who participated as guest, and this 
appreciation has been expressed during and after the 
event with various kinds of means.

As Turkish Composites Manufacturers Association, we 
would like to emphasize that our efforts to make the 
sector an international brand without sacrificing any 
self-sacrifice will continue in future. We inform you 
that our event will be shared with the sector with an 
increasing momentum every 2 years.
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PlastEurasia Fuarı Gerçekleştirildi

6 Aralık 2017 tarihinde 27. kez kapılarını açan 
PlastEurasia İstanbul 2017 Fuarı’nın bu yıl çok uluslu 
yapısı daha da renklenmiştir. 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 stant ile yerini 
almıştır.

PAGEV (Türk Plastik Sanayicileri, Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı) ve TÜYAP iş 
birliğinde düzenlenen PlastEurasia - 27. Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı, 
Uzakdoğu ve Ortadoğu’dan Avrupa’ya, Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar birçok ülkeden 
sektör profesyonellerini ağırladı.

PlastEurasia Exhibition Was Held

PlastEurasia – 27th International Istanbul Plastic 
Industry Fair held in association with PAGEV 
(Turkish Plastic Industries, Research, Development 
and Education Foundation) and TÜYAP welcomed 
sector professionals from many countries including 
Far East and Middle East to Europe, Central Asia to 
Balkans.

PlastEurasia Istanbul 2017 Fair, which opened its 
doors for the 27th time on 6 December 2017, has 
become more colorful this year. Our association has 
also taken a stand in the exhibition where the latest 
technological products are exhibited from plastics 
machines to chemicals and raw materials, from 
machine side industry to heat, control devices and 
molds.
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Polimer Esaslı Malzemeler Çalıştayı

Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği Bölümü 20. kuruluş yıl dönümü 
kutlamaları kapsamında 12 Ekim 2017 tarihinde 
“Polimer Esaslı Malzemeler Çalıştayı” düzenlemiştir.

Çalıştayda Derneğimiz adına Sayın Bilge Bıçakçıoğlu 
“Dünya’da kompozit sektörünün durumu, gelişimi; 
Türkiye’nin bu sektördeki konumu ve hedefleri” 
konulu bir sunum gerçekleştirmiştir.

Derneğimiz 11. Kalkınma Planı Hazırlık 
Çalışmalarında Yer Almaktadır
Kalkınma Bakanlığı tarafından sürdürülen ve 2023 vizyonu doğrultusunda ülkemizin 
kalkınma hedeflerini daha da ileriye taşımayı amaçlayan, 2019 - 2023 dönemini kapsayan, 
11. Kalkınma Planı hazırlıkları derneğimizin de katıldığı ve Kalkınma Bakanlığı uzmanları 
önderliğinde gerçekleştirilen bir dizi toplantı ile başlamış bulunmaktadır.

Bu amaçla oluşturulan özel ihtisas komisyonlarından 
Kimya Sanayi İhtisas Komisyonu’nda yer alan 
Derneğimiz, kompozit sektörü ile ilgili olarak 
kalkınma planında yer almasının uygun olacağı 
düşünülen görüş ve önerilerini sektörü anlatan bir 
sunu eşliğinde 8 Ocak 2018 tarihinde Ankara’da 
gerçekleştirilen toplantıda yetkililere aktarmıştır.
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Automotive Meetings Turkey Organizasyonu 
Bursa’da Dünya Otomotiv Devlerini Buluşturdu

15 yıldır dünyanın farklı ülkelerinde periyodik olarak 
gerçekleştirilen ve Türkiye’de ilk kez düzenlenen 
Otomotiv Buluşmaları Türkiye “Automotive Meetings 
Turkey” organizasyonu Bursa’da dünya otomotiv 
devlerini buluşturdu. Organizasyonda 28 ülkeden 
aralarında Derneğimizin ve bazı üyelerimizin 
de bulunduğu 220 firmanın katıldığı buluşmada 
5 bin 500’e yakın iş görüşmesi gerçekleştirildi. 
Organizasyonda yeni modeller, trendler, sektörün 
durumu ve geleceği masaya yatırılırken, firmalar 
B2B görüşmeleri yaparak yeni işbirlikleri kurma ve 
mevcut işbirliklerini geliştirme imkanı buldu. 

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
yapılan açılış törenine Bursa Valisi İzzettin Küçük, 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
Ekonomi Bakanlığı Otomotiv Dairesi Başkanı Ali Rıza 
Oktay, Bursa OSB Başkanı Hüseyin Durmaz, BTSO 

Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Remzi 
Topuk, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları 
Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Üyesi Baran Çelik, 
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif 
Zorlu’nun yanı sıra çok sayıda sektör temsilcisi ve 
diğer davetliler katıldı. 

Dünyada daha önce Meksika, Kolombiya ve Amerika 
Birleşik Devletleri’nde düzenlenmiş olan bu etkinlik 
aynı zamanda Avrupa’da ilk kez Bursa’da yapılıyor. 
Organziasyona Japonya’dan AISIN, Toyota Boshuku, 
Toyatatsu, Denso, Rusya’dan Maz, Kamaz, Lada, 
Fransa’dan Gazelle, Almanya’dan BMW, İran’dan 
Khodro, Saipa, Sapco gibi firmalar katılırken, 
Türkiye’den de Oyak Renault, Tofaş, Karsan, Yazaki, 
Bosch, Valeo, Honda, Otokar, Vestel gibi ana ve büyük 
yan sanayiler yer aldı.

Bursa OSB’nin ev sahipliğinde Türkiye’de ilk kez yapılan, dünya ve Türkiye’den otomotiv ana ve 
yan sanayicilerinin katılımıyla düzenlenen Automotive Meetings Turkey Organizasyonu, Merinos 
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

2016 Yılı İSO İkinci 500 Sıralaması
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan 2016 yılı İSO 
sıralamasında ikinci 500’e giren firmalar içinde yer alan 5 firmamızı, 
göstermiş oldukları başarı ve sektörümüze yapmış oldukları değerli 
katkıları nedeniyle kutlarız.

2016 ISO Top 500 
We congratulate our 5 companies, 
which are among the top 500 
companies in the list of ISO in 2016 
prepared by the Istanbul Chamber of 
Industry (ISO), for their outstanding 
achievements and their valuable 
contributions to our sector and wish 
them continued success

FİRMA ADI
2015
YILI

2016
YILI

BOYTEK REÇİNE BOYA VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş. 177 110

SUBOR BORU SAN. VE TİC. A.Ş. 242 131

POLİYA POLİESTER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 203 167

CAM ELYAF SANAYİİ A.Ş. 120 232

EUROTEC MÜHENDİSLİK PLASTİKLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. - 275
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JEC WORLD 2018 Katılımcılar Listesi

6-8 Mart 2018 tarihlerinde Fransa’nın Paris şehrinde düzenlenecek olan JEC WORLD 2018 Fuarı’na bu yıl 
Ülkemizden 13’ü ulusal katılım şemsiyesi altında, 18’i bireysel katılım olmak üzere toplam 31 firma katılacaktır.

6-8 Mart 2018

ULUSLARARASI
KOMPOZİT FUARI

NO FİRMA ADI STANT NO

1 ERGİNER SERAMİK – 3D WOVENS Q51 - 2

2 AĞTEKS LTD. N66 - 3

3 AKAR MAKİNA N52 - 3

4 AKPA KİMYA Hall 6 - K63

5 BİRLİK TİCARET – CARBOMID Hall 5 - N5

6 BORUSAN ARGE N66 - 1

7 BOYTEK Hall 5 - L78

8 CAM ELYAF Hall 6 - M49

9 COATS TÜRKİYE Hall 6 - G84

10 DEKORSAN Q51 - 4

11 DOWAKSA Hall 5A - T30

12 DURATEK Hall 6 - M71

13 DURFOM Q51 - 1

14 ECE BOYA Hall 5 - F33

15 FİBERFLON

16 IBA KİMYA N52 - 1

NO FİRMA ADI STANT NO

17 İSTANBUL TİCARET ODASI P66 - 3

18 KORDSA Hall 6 - D32

19 KOSSE KOMPOZİT P66 - 5

20 LİTERATÜR KİMYA N52 - 2

21 MİR ARGE Q51 - 3

22 POLİYA Hall 5 - Q40

23 POLRES POLYESTER Hall 6 - K35

24 SİTEKS Hall 6 - G11

25 SPİNTEKS Hall 5 - M13

26 SPM KOMPOZİT Hall 5 - L14

27 SÖNMEZ ASF – STA COMPOSITES Hall 5 - D24

28 TELATEKS – METYX Hall 6 - J6

29 TEZKOM P66 - 2

30
KOMPOZIT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 
– TCMA

N66 - 2

31 TURKUAZ POLYESTER Hall 6 - M39
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Tekno Endüstriyel Kim. San. ve Tic. Ltd. 
Şti.’nin Firma Ortağı Sn. Kaan Kıraç, Yönetim 
Kurulumuzun 21 Ekim 2017 tarihinde yapılan 
141. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında 
oy birliği ile Kompozit Sanayicileri Derneği 
üyeliğine kabul edilmiştir.

Tekno Endüstriyel Kim. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
2003 yılında kurulmuştur. Ülkemizde model, 
prototip, son ürün ve bunlara ait kalıpların 
üretiminde kullanılan yüksek performanslı 
epoksi ve poliüretan esaslı malzemeler ile ilgili 
distribütörlük, tedarik ve dağıtım hizmetleri 
vermektedir.

Tekno, 2005 yılından itibaren, konusundaki 
öncü kuruluş Sika Deutschland GmbH 
firmasının Türkiye genel distribütörlüğünü 
yapmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda Sika, Axson’u 
kendi bünyesine katarak kalıp ve kompozit 
endüstrilerinde güçlü global bir ortaklık 
oluşturmuştur. Firma ayrıca, cam küre ve 
savunma sanayii ile vakum şekillendirme 
sanayisinde kullanılan sintaktik malzemelerin 
dünya çapındaki öncü kuruluşu olan Trelleborg 
Rochdale Ltd. firmasının da Türkiye satışını 
ve pazarlamasını yapmakta olup, genel 
distribütörüdür.

Tedarik ettikleri ürün yelpazesi içinde; epoksi 
ve poliüretan esaslı modelleme ve kalıplama 
blokları, kompozit sektöründe kullanılan yüksek 
ısı dayanıklı epoksi model blokları, ahşap 
benzeri poliüretan kütükler, epoksi laminasyon 
reçineleri, epoksi ve poliüretan kalıp yüzey 

jelkotları, hızlı ve yavaş donan poliüretan döküm 
sistemleri, elastik (esnek) poliüretan döküm 
sistemleri, yüksek ısı dayanıklı epoksi kalıp 
malzemeleri, bu ürünlerde kullanılan dolgular 
ve yapıştırıcılar bulunmaktadır.

Firma, satışını yapmakta olduğu ürünler ile 
ilgili olarak bünyesinde bulunan uygulama 
atölyesinde eğitimler vermekte ve bu ürünlerin 
seçimi ve uygulaması için her türlü mühendislik 
danışmanlığı hizmetini de vermektedir. Ayrıca, 
atölye bünyesinde yer alan makineler ile başta 
savunma sanayii olmak üzere her türlü sanayi 
iş koluna, satışını yapmakta olduğu epoksi ve 
poliüretan malzemeler ile son ürün üretimi de 
yapmaktadır.

Hedefleri; 60 yılın üzerindeki kapsamlı 
Alman teknolojisini, SikaAxson’un kapsamlı, 
entegre ve yenilikçi PUR ve EP sistemleri ile, 
uygulamaları için sizlere çözüm ortağı olarak 
sunmaktır.

Tekno Endüstriyel Kim. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 
Kompozit Sanayicileri Derneği’nin gücünü ve 
etkinliğini daha da arttıracağına olan inancımızla 
kendilerine aramıza hoş geldiniz diyoruz.

TEKNO ENDÜSTRİYEL 
KİMYASALLAR SAN. 

VE TİC. LTD. ŞTİ.

KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ’NE

YENİ KATILAN ÜYELER

Mr. Kaan Kıraç, the Company Partner of Tekno 
Endüstriyel Kim. San. ve Tic. Ltd. Şti. was 
anonymously accepted for membership of the 
Turkish Composites Munufacturers Association 
in the 141th Ordinary Meeting of our Board of 
Directors held on 21 October 2017.
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Kompozit Kimya ve Elektromekanik Mal. San. 
ve Tic. A.Ş.’nin Satış ve Pazarlama Yöneticisi Sn. 
Banu Çimşir, Yönetim Kurulumuzun 21 Ağustos 
2017 tarihinde yapılan 139. Olağan Yönetim 
Kurulu Toplantısında oy birliği ile Kompozit 
Sanayicileri Derneği üyeliğine kabul edilmiştir.

Erdem Holding bünyesinde yer alan Kompozit 
Kimya A.Ş. 2004 yılından bu yana Kocaeli 
tesislerinde Kompozit (CTP) malzemeden, SMC 
üretim yöntemi ile rögar kapakları, ızgaralar, 
ek odaları ve benzeri ürünlerin üretimi alanında 
faaliyet göstermekte olup, ürünleri ile alanında 
lider firmalara tedarikçi konumundadır.
 
Ürünleri TS 1478 EN 124 Avrupa standartlarına 
uygun imal edilmekte olup, firma Entegre 
Yönetim Sistemi (EYS) çerçevesinde ISO 9001 

Kalite Sistem Güvence, 14001 Çevre ve 18001 İş 
Sağlığı ve Güvenliği belgelerine de sahiptir.

Kompozit Kimya ve Elektromekanik San. ve 
Tic. A.Ş.’nin Kompozit Sanayicileri Derneği’nin 
gücünü ve etkinliğini daha da arttıracağına olan 
inancımızla kendilerine aramıza tekrar hoş 
geldiniz diyoruz.

Marmara Üniversitesi’nin öğretim görevlisi Yrd. 
Doç. Dr. Yalçın Boztoprak Yönetim Kurulumuzun 
18 Aralık 2017 tarihinde yapılan 143. Olağan 
Toplantısında oy birliği ile Kompozit Sanayicileri 
Derneği Onursal üyeliğine kabul edilmiştir.

Marmara Üniversitesi İstanbul’da bulunan bir 
devlet üniversitesidir. Türkiye’nin önde gelen 
yükseköğretim kurumlarından biridir. Üniversite 
bünyesinde 16 fakülte, 11 enstitü, 5 yüksekokul 
ve 4 meslek yüksekokulu bulunmaktadır. 
Akademik birimlerinde Türkçe, İngilizce, 
Fransızca, Almanca ve Arapça olmak üzere beş 
dilde eğitim verilmektedir.

Marmara Üniversitesi’nin Kompozit Sanayicileri 
Derneği’nin gücünü ve etkinliğini daha da 
arttıracağına olan inancımızla kendilerine 
aramıza hoş geldiniz diyoruz. 

KOMPOZİT KİMYA VE 
ELEKTROMEKANİK 

MAL. SAN. VE TİC. A.Ş.

MARMARA 
ÜNİVERSİTESİ

KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ’NE

YENİ KATILAN ÜYELER

Ms. Banu Çimşir, the Sales and Marketing 
Manager of Kompozit Kimya ve Elektromekanik 
Mal. San.ve Tic. A.Ş. was anonymously accepted 
for membership of the Turkish Composites 
Munufacturers Association in the 139th 
Ordinary Meeting of our Board of Directors held 
on 21 August 2017.

Mr. Yalçın Boztoprak, the Teaching Officer 
of Marmara Üniversitesi was anonymously 
accepted for honorary membership of the 
Turkish Composites Munufacturers Association 
in the 143th Ordinary Meeting of our Board of 
Directors held on 18 December 2017.
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Kordsa, Amerika’da İki Büyük Satın Alma 
Yapmaya Hazırlanıyor

Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, güçlendirme 
teknolojilerindeki güçlü global liderliğini kompozit 
teknolojileri alanında yapacağı iki büyük satın alma ile 
perçinleyecek. 2016 yılında devreye aldığı Türkiye’nin 
ilk sanayi-üniversite işbirliği modeli olan Kompozit 
Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi yatırımı ardından 
ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler 
sağlayan Fabric Development Inc. (FDI) ve Textile 
Products Inc. (TPI) şirketlerini yaklaşık 100 Milyon 
ABD doları yatırım ile satın alma kararı aldı. Kordsa, bu 
satın almayla havacılık alanında önümüzdeki 5 yılda 
yıllık ortalama %10’un üzerinde büyümesi öngörülen 
kompozit teknolojileri pazarının öncü firmalarını 
bünyesine katarak, hem Amerika’daki konumunu 
kuvvetlendirmeyi, hem de ticari havacılık tedarik 
zincirinde güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor. Söz 
konusu satın almanın, önümüzdeki aylar içerisinde 
Amerika’da rekabet hukuku ve yabancı yatırımlar 
komitesi tarafından verilecek onaylara ilişkin kapanış 
koşullarının gerçekleşmesine bağlı olarak 2018 yılının 
ilk çeyreğinde sonuçlandırılması bekleniyor.

Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen satın 
almayla ilgili olarak yaptığı açıklamada: “Yeni Neslin 
Sabancı’sı yaklaşımımızla uyumlu olarak, Kordsa 
şirketimiz geleceğin sektörleri arasında yer alan 
ileri kompozit teknolojileri alanında önemli bir adım 
atıyor. Bu satın alma tamamlandığında Kordsa, ticari 
havacılık sektörünün önemli tedarikçilerinden biri 
haline gelmiş olacak. Bu yeni adım, Kordsa’nın başta 
Boeing ve Toray Composites Materials America 
Inc. olmak üzere uzay ve sivil havacılık sektörünün 
önemli oyuncularının stratejik tedarikçisi olmasını 
sağlayacak. Sabancı Topluluğu olarak inovasyon 
odaklı büyüme stratejimize büyük katkı sağlayacağına 
inandığımız bu yatırım; teknolojiye ulaşmak ve bu 
teknolojiyi ülkemize kazandırmak için önemli bir 
fırsat olacak, sanayi şirketlerimizi açık inovasyon 
anlayışımız çerçevesinde teknoloji ihraç eder konuma 
getirecektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da “Türkiye’nin Sabancı’sı” olma sorumluluğumuzla, 
hem Topluluğumuzun hem de ülkemizin global 
rekabetteki konumunu güçlendirmek için çalışmaya 
devam edeceğiz.”

Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cenk Alper satın 
almayla ilgili olarak yaptığı açıklamada: “Ulaşımın 
kabuk değiştirdiği bu dönemde bu satın alma ile 
elde edeceğimiz konum ve teknolojiler, Topluluk 
şirketlerimizin farklılaşmasına önemli bir katkı 
sağlayacaktır. 2013 yılında duyurduğumuz kompozit 

teknolojilerine giriş stratejimizin ilk adımını 2016 
yılında Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi 
ile atmıştık. Bu ikinci adım ile havacılık değer zincirinde 
önemli bir pozisyon almayı hedefliyoruz. Yaklaşık 
100 Milyon ABD dolarlık bedelle yapılması planlanan 
bu yatırımla; kompozit teknolojileri pazarının öncü 
firmalarını bünyemize katarak, hem Amerika’daki 
konumumuzu kuvvetlendirecek, hem de ticari 
havacılık tedarik zincirinde güçlü bir oyuncu haline 
geleceğiz. Kompozit teknolojilerinde de global oyuncu 
olma hedefiyle bir yandan Türkiye’de yeni teknolojiler 
geliştirip dünyaya ihraç ederken, yeni satın alma 
fırsatlarını takip edeceğiz” dedi.

Kordsa CEO’su Ali Çalışkan ise FDI ve TPI 
şirketlerinin satın alınması ile ilgili şunları dile 
getirdi: “Kompozit teknolojilerinde al ve büyüt 
stratejimiz ile gerçekleştirdiğimiz bu yatırım ile 
lastiklerini güçlendirdiğimiz uçakların artık kanat 
ve gövdelerini de güçlendireceğiz. Satın alma 
sürecinin tamamlanmasını takiben Philadelphia 
ve Los Angeles’ta yer alan FDI ve TPI şirketlerinin 
bünyemize katılmasıyla Kordsa, dört kıtada 10 tesiste 
operasyonlarını sürdürecek. Kordsa olarak tüm 
gücümüzle hayatı güçlendirmeye ve emin adımlarla 
büyümeye devam edeceğiz.”

Kordsa Hakkında

Kordsa, lastik, inşaat güçlendirme ve kompozit 
teknolojileri pazarının global oyuncusudur. Lastik 
güçlendirme teknolojileri pazarının dünya lideri 
Kordsa, Amerika’dan Asya Pasifik’e kadar uzanan 
geniş bir coğrafyaya yayılan üretimiyle güçlendirme 
teknolojilerini tüm dünyaya sunmaktadır. AR-GE ve 
inovasyonu tüm iş süreçlerinde temel alan Kordsa, 
479 patent başvurusuna sahiptir.

Fabric Development Inc (FDI) ve Textile Products 
Inc (TPI) Hakkında 

1972’de kurulan FDI ve 1976’da kurulan TPI şirketleri 
40 yılı aşkın tecrübeleriyle sektörlerinde öncü ve lider 
şirketler arasında gösteriliyor. Havacılık sektörüne ileri 
kompozit malzemeler sağlayan FDI ve TPI, havacılık 
kompozit uygulamaları için özel tasarımlı ürünler 
üretiyor.

Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen: “Kordsa bu yatırımla ticari havacılık sektörünün 
önemli tedarikçilerinden biri olacak”
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Kordsa to Make Two Major U.S. Acquisitions

Sabancı Holding CEO Mehmet Göçmen said: “Kordsa 
will be among the leading suppliers of commercial 
aviation industry with this investment”

Kordsa, a Sabancı Holding subsidiary, announced 
today that in furtherance of its efforts to strengthen 
its strong global leadership in reinforcement 
technologies, with it has entered into a definitive 
purchase agreement to acquire two advanced 
composite technology companies in the United 
States. Following its Composite Technologies Center 
of Excellence investment, Turkey’s first industry-
university collaboration investment, Kordsa plans 
to acquire Fabric Development Inc. (FDI) and Textile 
Products Inc. (TPI), which provide advanced composite 
materials to the commercial aviation industry, with 
an investment of approximately USD 100 million. With 
the acquisition, Kordsa will strengthen its position in 
the United States, as well as become a strong player in 
the commercial aviation industry supply chain, which 
is expected to grow by at least 10% annually over the 
next 5 years. The consummation of the acquisition 
is subject to customary closing conditions, including 
certain U.S. government approvals. Kordsa expects to 
complete the acquisition in the first quarter of 2018.

Sabancı Holding CEO Mehmet Göçmen made a 
statement regarding the acquisition: “In line with our 
“Sabancı of New Generation” approach, this acquisition 
will enable Kordsa to take an important step forward 
in the area of advanced composite technologies, which 
is in our scope of future targeted industries. Kordsa 
will be among the major suppliers of commercial 
aviation industry with this acquisition. This new step 
will ensure that Kordsa is a strategic supplier of key 
players in aerospace and civil aviation, particularly 
Boeing and Toray Composites Materials America 
Inc. This investment will contribute greatly to our 
innovation-oriented growth strategy at Sabancı Group 
while enabling our industrial companies to export 
technology as a part of our open innovation mindset. 
We will continue to work in an effort to strengthen the 
position of both our Group and our country in global 
competition with our commitment to be “Sabancı of 
Turkey”, as much in the future as we are today.”

Sabancı Holding Industry Group President Cenk 
Alper said in relation to the acquisition: “In an era 
of transformation in mobility services, the position 
and technology acquired through this purchasing 
decision will make an important contribution to the 
differentiation of our Group companies. Following 
the announcement of our market entry strategy for 
composite technologies in 2013, we took the first step 
with the Composite Technologies Center of Excellence 
investment in 2016. In the wake of approximately USD 
100 Million investment we undertake, we will have an 
important presence in the commercial aviation value 
chain and strengthen our position in the US. We plan 
to pursue additional acquisition opportunities while 

developing new technologies in Turkey and exporting 
to the world, with the aim of being a global player in 
composite technologies.”

Kordsa CEO Ali Çalışkan expressed the following 
regarding the acquisition of FDI and TPI companies: 
“This investment will allow Kordsa, within our 
composite technologies strategy, to now reinforce 
the wings and fuselage of an aircraft, in addition to 
our legacy aircraft tire reinforcement capabilities. 
Following the consummation of the acquisition of FDI 
and TPI companies in Philadelphia and Los Angeles, 
Kordsa will operate on 4 continents with its 10 plants. 
As Kordsa, we will continue to reinforce life and take 
firm steps forward.”

About Kordsa

Kordsa is the global player of tire, composite and 
construction reinforcement technologies market. 
As the worldwide leader of the tire reinforcement 
technologies market, it carries out production through 
a vast area from USA to Asia Pacific and supplies 
its reinforcement technologies to the whole world. 
With its business processes, all based on R&D and 
innovation, Kordsa has 479 patent applications.

About Fabric Development Inc (FDI) and Textile 
Products Inc (TPI)

FDI and TPI, founded respectively in 1972 and 1976, 
are among the pioneering and leading companies in 
their sector with more than 40 years of experience. FDI 
and TPI, which provide advanced composite materials 
to the aviation sector, produce specially designed 
products for aviation composite applications.
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21. Yüzyılın Stratejik Malzemesi
“KARBON”
CARBOMID, 1944 yılında kurulmuş Birlik Ticaret Türk A.Ş.’nin bir markası olarak, yüksek 
kaliteli kompozit üretiminde kullanılmak üzere, Karbon, Aramid ve Hybrid elyaflardan 
kompozit dokular üretmektedir.

Birlik Ticaret Türk A.Ş. karbon & aramid elyaftan 
mamül kumaş üretiminde CARBOMID markası ile 
sektörde temsil edilmektedir. Üretiminin %95’ini 
Avrupa Birliği ülkelerine ihrac eden, kaliteli üretim, 
zamanında teslim, AR-GE çalışmaları, yurtiçi ve 
yurtdışı sektörel fuar katılımları, sağlıklı müşteri 

ilişkileri ile pazardaki yerini sağlamlaştıran 
CARBOMID, teknik tekstil ve kompozit sektöründe 
çalışmalarına istikrar ile devam etmektedir.

CARBOMID olarak hedeflerimiz: Müşterilerimizin 
yaratıcı tasarımlarını gerçekleştirebilmeleri için, 
yenilikçi çözümleri takip etmek; 21. Yüzyılın en 
önemli ve stratejik malzemeleri Carbon ve Aramid 
elyaflarından üretilecek kompozit malzemeler 
için, yüksek performanslı ürünleri, üstün hizmet 
kalitesi, zamanında teslimat ve rekabetçi fiyatlarla 
sunabilmek ve aynı zamanda globalleşen dünya 
pazarının güvenilir malzeme tedarikçilerinden biri 
olmak; sektöre teknolojik ve inovatif çözümler 
getirerek dışa bağımlılığı azaltmak ve ülke 
ekonomisine katkıda bulunmak; toplam kalite 
felsefesini esas alarak takım ruhu, doğru ve etkin 
iletişim çerçevesinde sürekli iyileştirme ve geliştirme 
prensibine bağlı kalmaktır. Stratejik öneme sahip bir 
ürün olan karbon elyaf; pek çok alanda mukavemeti, 
korozyona dayanımı, hafif olması ile güçlü metallerin 
yerini almaya başladı. Rüzgar türbin kanatları, 
elektronik eşya gövdeleri ve yüksek basınca dayanıklı 
kapların üretiminde öne çıkan karbon elyaf teknolojisi 
geçen yıllar süresince havacılık sektöründe, 
denizcilikte, yapı güçlendirmede, otomotiv, enerji 
nakil kabloları, spor eşyaları, savunma sanayi 
üretiminde de yaygın olarak kullanılmaya başlandı. 
2010 yılında 43 bin ton olan dünya karbon elyaf 
tüketiminin, 2020 yılında 150 bin ton mertebesine 
çıkması öngörülmektedir.

The Most Strategic Important Material of 21st 
Century “Carbon”

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

consumption in local market is expected to increase to 
1.500 tons in the next 10 years. Birlik Ticaret Türk A.Ş., 
a manufacturer of carbon, aramid & hybrid fabrics is 
represented by its own brand CARBOMID. 95% of the 
production will be exported to EU countries. CARBOMID 
consolidates and stabilizes its existence in terms of 
composite fabrics in the market with high-quality 
production, timely delivery, R&D activities, domestic 
and international industrial trade fair participation, 
good relations with customers. Our aim is to make 
contribution to the production of composites which are 
arguably the most important building material of the 
21st century.
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Boytek Reçine Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş.

Sectors: Automotive, Aviation, Construction, Energy, 
Marine, Pipes, Tourism

Production Methods: Chemicals Production, SMC/BMC 
Production

Products: High Quality Unsaturated Polyester Resins 
(ORTHO-ISO-NPG-DCPD), Vinyl Ester Resins, Gel Coats, 
Pigment Pastes, Auxiliary Products, SMC/BMC Compounds

Boytek has been serving the Turkish Composites Industry 
since 1978 with the highest quality unsaturated polyester 
resins, vinyl ester resins, gel coats, and pigment pastes. 
Currently, Boytek production runs in two plants with a total 

annual capacity of 85.000 tons. The company has ISO 9001, 
ISO 14001 and OHSAS 18001 Quality Certificates and 30% 
of its production is exported to more than 35 countries. 
A partnership with Menzolit for the SMC-BMC market, a 
production and distribution agreement with Ashland in 
polyester and vinyl ester resins production, and by being 
the exclusive distributor for the world’s largest glass fiber 
producer Owens Corning (OC), helped Boytek strengthen its 
existence in the international market. Since 2006, Boytek 
has been publishing the periodical journal “Kompozit 
Dunyasi” in order to communicate the composites sector 
with research articles and sector news. Thanks to its 40 
years of history of quality understanding and R&D focus, 
Boytek is very confident in the future. 

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

Sektörler: Boru, Denizcilik, Enerji, Havacılık, İnşaat, 
Otomotiv, Turizm

Üretim Yöntemleri: Kimyasal Madde Üretimi, SMC/
BMC Üretimi

Ürünler: Yüksek Kalitede Doymamış Polyester 
Reçinesi (ORTO-İZO-NPG-DCPD), Vinil Ester 
Reçineleri, Jelkot, Pigment Pastalar, Yardımcı 
Malzemeler, SMC/BMC Pestil ve Hamuru

1978 yılında sektöre adımını atan Boytek, yüksek 
kaliteli doymamış polyester reçineleri, vinil ester 
reçineleri, jelkot, pigment pastaları ve üretiminde 
Türk kompozit sektörünün lider kuruluşudur. İki 
ayrı tesiste üretimini sürdüren Boytek, yıllık toplam 
85.000 ton üretim kapasitesine; ayrıca ISO 9001, ISO 
14001 ve OHSAS 18001 kalite belgelerine sahiptir. 
Boytek, ülkemizdeki başarısını uluslararası alana da 
taşımayı başarmıştır. Üretiminin %30’unu ihraç eden 
ve 35’ten fazla ülkeye ihracat yapan Boytek, Menzolit 
işbirliğiyle başladığı SMC-BMC pestil ve hamur 
üretimiyle sektörümüzün ihtiyacını karşılamaktadır. 

Polyester ve vinil ester reçineleri konusunda 
dünyanın lider firması Ashland ile üretim ve dağıtım 
anlaşmaları bulunan Boytek, cam elyaf ürünlerinde 
ise dünyanın seçkin markası olan Owens Corning 
(OC) firmasının Türkiye’deki yetkili distribütörlüğünü 
yapmaktadır. Kompozit sektörünün gelişimi için 
“Kompozit Dünyası” dergisini 2006 yılından beri 
yayınlayan Boytek, hazırladığı araştırma, inceleme ve 
dosya konularıyla sektörümüzün hizmetindedir. 40 
yıldır kararlılıkla sürdürdüğü yüksek kalite anlayışı 
ve AR-GE çalışmaları sayesinde Boytek, geleceğe 
güvenle bakmaktadır. 

Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. 
İstanbul Vizyon Park Ofis Plaza 3 A2 Blok Kat: 7 
No: 60-61 34197 Yenibosna-Istanbul/TURKEY
T: +90 (212) 551 03 04-05 • F: +90 (212) 551 28 35
www.boytek.com.tr • boytek@boytek.com.tr
Facebook: Boytek Reçine Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş.
LinkedIn: Boytek Resins
Instagram: boytekrecine

Türkiye, geçtiğimiz on yıl içindeki etkileyici büyüme performansı ve yapısal reformlar 
sayesinde global yatırımcıların ilgisini çeken ülkelerden biri olmayı başarmıştır. 
Yatırım yapmak isteyen uluslararası şirketler için Türkiye’de hala büyük bir potansiyel 
bulunmaktadır.
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50 Yılımızı Tamamladık
AŞUT Fiberglass 1966 yılında kurulmuş olup, 40.000 m² arazi üzerinde 1.600 m² 
yönetim ve kalite kontrol laboratuvarına ayrılmış 10.150 m² kapalı alanda üretim 
gerçekleştirmektedir.

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, EPIDUR™, VIN-DUR™, ISO-DUR, F-DUR™, 
ComPlast markalarıyla üretmektedir.

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

AŞUT proje bazlı özel üretimler yapmaktadır. 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 belgelerine 
sahip olup 50 yıllık köklü birikimiyle alanında lider 
konumdadır.

Ürün ve hizmet kalitesi olarak AŞUT Fiberglass üstün 
düzeyde üretim yapmakta olup 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, Türk Proje ve 
firmalarıyla özellikle enerji santrali, kimyasal 
fabrikalar ve madencilik projelerinde Dünyanın 
her tarafına çalışmamızın yanı sıra Avrupa, Asya, 
Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika’daki acentalarımız 
aracılığıyla bölgesel 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.
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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. The 75% of our current production is for the foreign 
markets. Our range of products is; Winding Pipe, Fittings, 
Chimney, Duct, Scrubber Tank and other equipment. 

ASUT is a project-based specific products manufacturer. 
While our company owns; ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 
certificates, we are in a leader position of our scope.

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 provide service to our customers’ request today and future 
related our design, products, service and whole production 
process with perpetual improvement. 

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 !

We Have Completed Our 50 Years

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 
EPIDUR™, VIN-DUR™, ISO-DUR, F-DUR™, Complast 
brands.

ASUT Fiberglass, established in 1966; makes production 
on totally 40.000 m² land with 1.600 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. The 75% of our current production is for the 
foreign markets. Our range of products is; Winding Pipe, 
Fittings, Chimney, Duct, Scrubber Tank and other equipment.

ASUT is a project-based specific products manufacturer. 
While our company owns; ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001 certificates, we are in a leader position of our scope.

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 provide service to our customers’ request today and 
future related our design, products, service and whole 
production process with perpetual improvement.

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.
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Tank , Chimney, Duct, Scrubber and other equipment. 
Aforementioned products are being produced under EPI-
DUR™, VIN-DUR™ , ISO-DUR, F-DUR™, Complast brands.
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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. The 75% of our current production is for the foreign 
markets. Our range of products is; Winding Pipe, Fittings, 
Chimney, Duct, Scrubber Tank and other equipment. 

ASUT is a project-based specific products manufacturer. 
While our company owns; ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 
certificates, we are in a leader position of our scope.

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 provide service to our customers’ request today and future 
related our design, products, service and whole production 
process with perpetual improvement. 

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.
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Fransa’dan QB (eski adıyla CSTB) Sertifikasını Alan 
SUPERLİT CTP Boruların Sevkiyatını Tamamladı

Fransa’da eski adı CSTB (Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment) olan QB (Qualité pour le 
Bâtiment) sertifikasını Mayıs 2017 itibarı ile alan 
SUPERLİT, Fransa Orleans’daki bir kanalizasyon 
projesi için DN1000 çaplı ve SN10000 rijitlik değerli 
CTP boruların sevkiyatını tamamladı.

SUPERLIT Certified to QB (previously known as 
CSTB) in France and Delivered GRP Pipes Accordingly

SUPERLIT was certified to QB – Qualité pour le Bâtiment 
previously known as CSTB (Centre Scientifique et Technique 
du Bâtiment) in France as of May 2017.

Following the certification, SUPERLIT has been awarded 
the glass fiber reinforced polyester (GRP) pipe supply for 
a sewerage project in Orleans, France. SUPERLIT’s Buzau 
Factory in Romania delivered DN1000 and stiffness value 
SN 10000 GRP pipes to France accordingly.

Güney Afrika’daki Wallmannsthal İçme Suyu 
Projesi’nin Boru Montajı Devam Ediyor
SUPERLİT’in M&D Construction Group ile yürüttüğü, Güney Afrika’da içme suyu sağlayacak “Wallmannsthal 
System Upgrading And Extension Of Zeekoegat Gravity Main” projesi için temin ettiği DN300 mm ve DN350 
mm, PN 16-PN 25 bar, SN 10000 cam elyaf takviyeli (CTP) boruların montajı başladı.

Magalies Water idaresinin bu projesinde SUPERLİT’in şantiye destek ekibi süpervizyon hizmeti ve şantiyedeki 
operasyonel uygulamalara dair eğitim de verdi.

Pipe Installation of Wallmannsthal System in 
South Africa is Ongoing

Pipe installation of DN300 mm and DN350 mm PN 
16, PN 20 and PN 25 bar, SN 10000 SUPERLIT glass 
fibre reinforced polyester (GRP) pipes for the project 
“Wallmannsthal System Upgrading And Extension Of 
Zeekoegat Gravity Main” of Magalies Water in Gauteng, 
South Africa is ongoing with M&D Construction Group.

After delivering the pipes, SUPERLIT also provided 
with jobsite supervision services with its site support 
department. The pipes were produced by SUPERLIT’s 
Romania Plant. On top of many other international and 
local standards SUPERLIT is certified to South African 
standard SANS 1748-1:2015, Glass-fibre-reinforced 
thermosetting plastics (GRP) pipes Part 1: Pipes for 
water supply, sewerage and drainage too.
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Avustralya Jacking Borular İçin Yeniden 
SUPERLİT’i Tercih Etti
Avusturalya’ya DN400 ve DN500 çaplarında SN100.000 Pa rijitlik sınıfındaki jacking boruların ve beton 
geçiş parçası olarak kullanılacak DN300 – DN450 çap aralığında ribli kısa boruların sevkiyatı Haziran ayında 
tamamlandı.

SUPERLIT Preferred once Again in Australia for 
Jacking Pipes

SUPERLIT delivered in June DN400-DN500, stiffness 
class SN100.000 Pa jacking pipes and DN300 – DN450 
rocker pipes with puddle which will be used to pass 
through concrete walls.

SUPERLİT Boruları, Bükreş’de Yağmur Suyu 
Tankı Projesi’nde Kullanılıyor
SUPERLİT Romanya, Bükreş’deki Henri Coanda 
Projesi için CTP boru sevkiyatını tamamladı. DN2400 
çaplı toplamda 2 km’lik CTP borulardan oluşan proje 
ile 4.680 m3 hacimli yağmur suyu tankı kuruluyor.

SUPERLIT GRP Pipes For The Rain Water Tanks in Bucharest

SUPERLIT Romania delivered DN2400, PN 1, SN 10000 GRP pipes for the project “Henri Coanda Residential Ensemble 
Bucharest”. The project aims the fabrication of a 4.860 m3 rain water tanks using 2 km of GRP pipes.
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Cenal Termik Santrali Elektrik Üretimine Başladı
Su alma ve deşarj sistemleri için SUPERLİT CTP 
borularının tercih edildiği Cenal Termik Santrali’nin 
2x660 MWe’lik iki türbininden ilki olan 660 MWe’lık 
kısmı 7 Kasım 2017 tarihinde elektirik üretimi ve 
satış operasyonlarına başladı.

Santralin kara kısmında çapları DN1400 mm ile 
DN3200 mm arasında değişen toplam 2.919 m’lik 
CTP boru kullanıldı. Deniz hattında ise 435 metre 
uzunluğunda DN3800 mm çapında borular ile 
soğutma suyu çekilerek sistem soğutulmakta. 
Soğutma suyunun denize deşarjı ise 869 metre 
DN4000 mm çaplı borular kullanılarak sağlanmakta.

CENAL Thermal Power Plant Started Electricity Production

On 7 November 2017 in the first part of two turbines (2×660 MWe) in CENAL Thermal Power Plant has started electricity 
production and sales operations. For the water intake and discharge systems of the project, SUPERLIT GRP pipes had been 
preferred.

In the onshore section of the plant 2.919 meter of GRP pipes with diameter between DN1400 mm and DN3200 mm has 
been used. In the offshore line, 435 meter pipeline with diameter DN3800 mm takes the cooling water from the sea. The 
discharge of the cooling water from the plant is ensured by 869 meter GRP pipeline with diameter DN 4000 mm.

SUPERLİT, Polonya’daki A1 Otoyolu Lot F 
Projesine CTP Boru ve Tank Sistemleri Temin Etti
Sevkiyatları Haziran 2017’de başlamış olan, 
Polonya’daki “Construction of A1 Motorway Tuszyn - 
Pyrzowice Section, Lot F, from Rzasawa Junction to 
Blachownia” projesi kapsamında SUPERLİT, 16.840 
metre DN400 mm - DN1200 mm çapları arasında, 
PN1-6 bar, SN10000 rijitlikte CTP boru, DN350 mm 
ve DN400 mm çapları arasında CTP jacking boru, 54 
adet CTP manhole ve 4’ü DN2100 mm, 1’i DN3000 
mm çapta, PN 6 bar, SN10000 rijitlik sınıfında, toplam 
kapasitesi 8.513 m³ olan 5 tank tedarik etti.

Salini Impregilo S.p.A., Salini Polska Sp. z o.o. ve 
Todini Costruzioni Generali S.p.A. konsorsiyumunun 
yüklenicisi olduğu projede SUPERLİT, profesyonel 
servis anlayışı, hızlı teslimatı ve bu proje için özel 
tasarlanan 3 dudaklı contaları sayesinde tercih edildi.

SUPERLIT Supplies GRP Pipes and Tank Systems for 
A1 Motorway Lot F in Poland

The installation of the SUPERLIT GRP pipes and fittings for 
the “Construction of the A1 Motorway Tuszyn - Pyrzowice 
section, lot F, from Rzasawa junction to Blachownia” project 
in Poland Tuszyn – Pyrzowice has started in June 2017.

SUPERLIT has delivered 16.840 meter of DN400 mm to 
DN1200 mm, PN1-6 bar, SN10000 GRP pipes, DN350 
mm - DN400 mm GRP jacking pipes and 54 pieces of GRP 

manholes. Besides the pipes and GRP manholes, 4 water 
retention tanks of DN2100 mm, PN 6 bar, SN10000 and 1 
tank of DN3000 mm, PN 6 bar, SN10000 were fabricated. 
Total capacity of the GRP tanks is 8.513 m³.

The consortium of Salini Impregilo S.p.A., Salini Polska Sp. 
z o.o. and Todini Costruzioni Generali S.p.A. have chosen 
SUPERLIT GRP pipes for its professional service, reliable 
quality, short delivery term and also for the 3 lip gasket 
special to the project.
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Gürcistan’daki 
12. Projemiz İçin 
Sevkiyatlar Başladı
SUPERLİT, Gürcistan’ın Mestia bölgesinde 2017 
yılında yapımına başlanan HES projesi kapsamında 
boru ve ek parça üretimini gerçekleştirdi. Sevkiyatları 
devam eden projede DN1400 – DN2400 çaplı, PN6, 
PN10 ve PN16 borular ve ek parçaları yer almakta. 
Zorlu arazi şartlarında gerçekleştirilen projede 
mühendislerimiz, işveren ve danışman firma 
mühendisleri ile birlikte çalışmaktalar.

SUPERLIT GRP Pipes Delivered for its 12th Project in Georgia

SUPERLIT has produced GRP pipes and fittings for the hydroelectric power plant in Mestia region of Georgia. SUPERLIT’s 
site support engineers work together with the engineers of the client and the project consultant in rough jobsite conditions 
of the jobsite. The project involves DN1400 – DN2400mm diameter PN6, PN10 and PN16 bar GRP pipes and fittings.

SUPERLİT CTP Boruları 
Avrupa’nın Dört Bir 
Yanında

SUPERLİT, Romanya’daki fabrikasından Norveç’teki 
NP 478 Sandneselva HES projesi için DN800, PN16, 
SN 5000), Bosna Hersek’teki Podvic HES projesi 
için DN800, PN 10 – 16, SN 5000 ve Avusturya’daki 
Wolzerbach HES projesi için DN1900 and 2100, PN6, 
SN5000 sevkiyatlarını gerçekleştirdi.

SUPERLIT GRP Pipes All Around Europe

SUPERLIT Romania has started the deliveries of DN800 mm, PN16 bar , SN 5000 GRP pipes for the project NP 478 
Sandneselva Hydroelectric Power Plant in Norway, DN1900 mm to DN2100 mm, PN6 bar, SN5000 for Wolzerbach Small 
Hydroelectric Power Plant in Austria and DN800 mm, PN10 to PN16 bar, SN 5000 for Podvic Small Hydroelectric Power 
Plant in Bosnia and Herzegovina.
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Uganda’daki Rwimi HES Projesinin Boru 
Döşemesinde Sona Yaklaşılıyor
Teslimatları, projenin döşeme gereksinimlerine göre 3 sevkiyatta tamamlanan 2,9 km’lik DN1800, DN2000 ve 
DN2200 çaplı CTP boru ve bağlantı parçalarının döşemesinde sona yaklaşılıyor. Boruların bir kısmının gömülü, 
bir kısmının da yer üstüne döşendiği boru hattı önümüzdeki günlerde işletmeye alınacak.

Boru hattının dizaynından, boruların döşemesine kadar proje boyunca SUPERLİT, eğitim ve şantiyede 
süpervizyon gibi destek hizmetler de sağladı.

SUPERLIT Proud To Be A Part of of Rwimi HEPP 
Project in Uganda

The GRP pipeline installation of Rwimi HEPP Project in 
Uganda is near completion. The pipeline will be put into 
operation soon.

SUPERLIT delivered 2,9 km of DN1800, DN2000, 
DN2200 mm diameter GRP pipes in 3 shipments 
according to the installation requirements of the site. 
Both underground and aboveground installations have 
been applied.

From pipeline design to installation, SUPERLIT provided 
training and jobsite supervision services too.

SUPERLIT is proud to be a part of this power generation 
project in Uganda.

Şili’de Azapa Sulama Projesinin CTP Boruları 
İçin SUPERLİT Tercih Edildi

Kuzey Şili’de Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 
yönettiği Azapa Vadisi Sulama Ağının İyileştirilmesi 
Projesi, DN500 ve DN400 çaplı, PN6 – 25 bar basınç 
sınıfında 37 kilometrelik bir hattan oluşmaktadır. Bu 
yeni kanallar ile sulama suyu kullanımının optimum 
seviyede tutulması amaçlanmaktadır.

Projenin CTP boruları için SUPERLİT tercih edilmiş, 
Romanya fabrikasında üretilen borular başarıyla 
teslim edilmiştir.

SUPERLIT Chosen for Azapa Irrigation Project in 
Chile

Azapa Irrigation Project of The Ministry of Public 
Works in Chile aims the modernization of the irrigation 
network in the Azapa Valey in North of Chile. The 
project involves 37 km DN500 and DN400, PN25 to 
PN6 bar pipeline. The new channel contributes to the 
irrigators in optimizing water consumption.
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Ataköy Atıksu Arıtma 
Tesisinde SUPERLİT 
CTP Boruları
Alkataş – Fisia Italimpianti ortaklığı tarafından 
gerçekleştirilen Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma 
Tesisi II. Kademe İnşaatı kapsamında bypass olarak 
inşa edilen hatlarda DN2200 çapında PN6 bar basınç 
sınıflı ve SN10000 rijitlik değerli SUPERLİT CTP 
ürünleri tercih edildi.

GRP Pipe Installation of Ataköy Wastewater 
Treatment Plant is Ongoing

Fisia Italimpianti (Salini Impregilo) – Alkataş jv 
was awarded a contract in Istanbul to construct 
Ataköy Advanced Biological Wastewater Treatment 
Plant – Phase II by Istanbul Water and Sewerage 
Administration (İSKİ).

Fisia Italimpianti (Salini Impregilo) – Alkataş jv has 
chosen SUPERLIT GRP pipes and started the installation 
of DN2200 mm, PN6 bar and SN1000.

SUPERLİT, İhracatçı 
Firmalar Listesinde 
2016’nın En Hızlı 
Yükselen 7. Şirketi 
Oldu

SUPERLİT Boru Sanayi 
A.Ş. Olarak İSO 500 
Listesindeyiz

SUPERLİT Boru Sanayi A.Ş. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin (TİM) açıkladığı, Türkiye’nin ilk 1.000 
ihracatçı firması listesinde 2016’nın en hızlı yükselen 
7. şirketi oldu.

İstanbul Sanayi Odası’nın 2016 verilerini baz alarak 
hazırladığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
Araştırması” sonuçlarına göre, SUPERLİT Boru 
Sanayi A.Ş. olarak İSO 500 listesinde yer aldık. 
2016 yılında sektörünün lideri konumuna yükselen 
SUPERLİT Boru Sanayi A.Ş. tüm çalışanlarına ve iş 
ortaklarına teşekkür eder.

SUPERLIT Pipe Industries Is The 7th Company 
Which Had The Biggest Jump In The Rank On The 
List Of 2016’s Top 1000 Exporters In Turkey

SUPERLIT Pipe Industries is the 7th company which 
had the biggest jump in the rank on the list of 2016’s 
top 1.000 exporters in Turkey.

SUPERLIT Pipe Industries Among 500 Largest 
Industrial Companies of Turkey

According to the results of the research conducted 
by Istanbul Chamber of Industry, SUPERLIT is listed 
among 500 Largest Industrial Companies of Turkey 
based on their turnovers in 2016. SUPERLIT Pipe 
Industries who is already a leader in the sector thanks 
to all its employees and business partners.
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SUPERLİT İKMİB - 2016 İhracatın Yıldızları 
Ödülleri, İnşaat Plastikleri Kategorisinde Ödül Aldı

SUPERLİT’in Malatya 
Fabrikasına Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’ndan 
Teşekkür

SUPERLİT Boru Sanayi A.Ş. ihracatdaki başarısını 
İKMİB - 2016 İhracatın Yıldızları ödülleri, İnşaat 
Plastikleri Kategorisinde dereceye girerek 
göstermiştir.

5 kıtada 42 ülkeye uzanan ihracat ağımız 2016 yılında 
da büyümeye devam etti. Kaliteli ürün ve servis 
anlaşıyla uzak coğrafyalarda bilenen ve tercih edilen 
bir marka haline gelen SUPERLİT, marka değerini 
artırmaya önümüzdeki yıllarda da devam edecektir.

Faaliyete geçtiği 2012 yılınan beri ISO 14001 
Çevre Yönetim Sistemi belgelerine sahip olan 
SUPERLİT Malatya fabrikasının, bu belgenin ve 
çevre mevzuatlarının gereklerini eksiksiz ve titizlikle 
yerine getirdiğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
denetimlerinde tespit edilmesi sonucunda 31 Mayıs 
2017’de düzenlenen törende çevre duyarlılığından 
dolayı teşekkür plaketi verildi.

SUPERLIT Malatya Factory Rewarded A Thank-You Plaque by Ministry of Environment and Urbanization

SUPERLIT Malatya Factory posseses ISO 14001 Environmental Management System Certificate since its foundation in 2012. 
In May 2017, it has been rewarded a thank-you plaque by Ministry Of Environment And Urbanization in Turkey following 
the inspections that confirmed its full and meticulous compliance with the requirements of this certification and the 
environmental legislation.

SUPERLIT Awarded in IKMIB – 2016 The Awards 
For The Stars Of Export, in The Category Of 
Plastics of Constructio

SUPERLIT Pipe Industries is awarded in The Category 
of Plastics of Construction-IKMIB 2016.

SUPERLIT is preferred in 5 components and 
42 countries and extends its export lines. In the 
forthcoming days SUPERLIT will carry on with the 
increasing brand value.
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Maskim Kompozit’in Sektördeki 40. Yılı…
Kuruluş temelleri 1977 yılında atılan, derneğimiz üyesi Maskim Kompozit; geçtiğimiz 
günlerde gerçekleşen TÜRK KOMPOZİT 2017 FUARI kapsamında 40. yılını dostları ve sektör 
mensupları ile birlikte kutladı.

Gül Ailesi’nin 40 yıl önce Kartal’da 150 m2’lik küçük, 
kiralık bir atölyede başlayan kompozit yolculuğu 
bugün, Maskim’in öncülüğünde, biri metal, diğeri 
döküm akrilik sektörlerinde olmak üzere, üç şirket 
çatısı altında devam ediyor. 

Maskim Kompozit, 40. yıl anısına; günümüz 
kompozit sanayinin kullandığı malzemeler, işleme 
teknolojileri, uygulama yöntemleri ve alanlarına ait 
temel bilgileri içeren “CTP-KOMPOZİT CTP EL KİTABI” 
adı ile bir kaynak kitap hazırlayarak, mühendislik 
eğitimi alan üniversite öğrencileri ve kompozit 
sektöründe yeni işe başlayan genç mühendis ve 
teknikerlerin hizmetine sundu. Maskim, bu mütevazı 
başvuru kaynağı ile, hem kendisini var eden sektöre 
teşekkür etmek, hem de sektörün genç meslektaş 
ve adaylarının sektörle ilgili temel kavramları 
içselleştirmelerini ve daha ayrıntılı çalışmalara 
yönelmelerini arzulamaktadır.

Ülkemizdeki şirketlerin %95’inin aile şirketlerinden 

oluştuğu ve bunların %80’inin beşinci yılına, %96’sının 
onuncu yılına ulaşamadan kapandığı koşullarda on 
yılları devirerek 40. yılına erişen üyemiz Maskim 
Kompozit’in 40. yaşını kutluyor, başarı dolu nice yıllar 
diliyoruz.

40th Year of Maskim Kompozit…

Maskim Kompozit; a member of our association; 
founded in 1977. During the TURK KOMPOZIT 2017 
FAİR, they celebrated their 40th anniversary in a 
composite industry together with their esteemed friends 
and industry members.

The composite journey of the Gül Family started 40 
years ago, in a 150 sqm small workshop in Kartal-
İstanbul. Today this journey continue under the 
leadership of Maskim with 3 companies ;one in metal 
industry,other one in casting acrylic industry.

In memory of the their 40th anniversary; Maskim 
Kompozit published a “GRP-COMPOSITE HANDBOOK” 
(CTP-KOMPOZİT EL KİTABI) which containes the basics 
of the materials, processing technologies, application 
methods and fields that used by composite industry. 
They offered this book to the engineering students in 
universities, new engineers and technicans who starting 
to work in composite industry.

We celebrate to 40th anniversary of our member 
Maskim Kompozit and we wish succesfull years in 
composite industry.
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METYX, JEC World 2018’e sanatı getiriyor!
Yüksek performanslı cam ve karbon, çok eksenli ve dokuma kumaşların, core ve kumaş 
kitlerinin lider üreticisi METYX (Salon 6, Stand No J6), sanatsal beceriyi JEC 2018’e 
kompozit malzemelere taşıyor. Çağdaş Türk sanatçısı Bülent Sancar tarafından kompozit 
malzeme ile yapılan “Spazio Blu” adlı çarpıcı heykel, bu yıl Paris’te gerçekleşen JEC 
Show’da sergileniyor.

Kompozit heykeller, Sancar tarafından METYX 
Manisa’daki üretim tesislerinde tasarlandı ve orada 
yaratıldı. Strafor bloktan elle yontularak şekil verilen 
heykellerin üzeri laminasyon tekniği uygulanarak 
istenilen kalınlığa en uygun olan METYX multiaxial 
elyaf kumaşı ile kaplandı. Bir sonraki aşamada 
modelin üzerine çelik macun çekilip zımpara 
yapılması oldu. Heykellerin yüzeyinin daha düzgün 
ve pürüzsüz görünebilmesi ve üzerine sürülecek 
boyanın daha iyi etki yaratabilmesi adına yüzeye 
akrilik astar atılarak ıslak zımpara da yapıldı. Son 
olarak her heykele uygun renkte akrilik boya 
denemeleri yapılarak en doğru renk yakalandı ve 
uygulandı. Bu sayede eserler nihai görünümüne 
kavuştu.

Bülent Sancar “Kompozit malzemeyi keşfettiğimde 
benim için doğru bir ortam olduğunu hemen anladım. 
İstenilen formu ve finişi yaratmak için sanatsal 
özgürlük sağlıyor. Bu yüzden de kompozit heykeller 
yapmaya devam edeceğim.” dedi.

Sancar’ın heykelleri Venedik’teki uluslararası bir 

sanat galerisinde de sergilendi. JEC’e katılan modern 
sanatseverler, yaratıcılığı, dramatik ve dikkat çekici 
heykeller üretmek üzere kompozit malzemeler 
kullanmadaki uzmanlığıyla birleştiren bu yetenekli 
Türk sanatçının güzel eserlerinin tadını çıkarıyor. 
Sancar’ın benzersiz heykel sanatıyla uluslararası 
alanda kazandığı başarı, kompozit materyal 
kullanımını sanat dünyasında daha da popüler hale 
getirecek. 

JEC 2018’de, METYX, Türkiye ve Macaristan’daki 
fabrikalarında üretilen, çok eksenli, RTM, dokuma 
kumaşları ve vakum torbalama ürünleri dahil de 
olmak üzere yüksek performanslı teknik tekstil 
ürün gamını sunuyor. Ayrıca, standda METYX’in 
müşterilerine katma değer sağlayan hizmetleri ile 
ilgili bilgilendirmeler de yapılıyor: Manisa’daki Kalıp 
ve Model Merkezi, marin ve rüzgar türbin müşterileri 
için büyük ölçekli kalıplar ve FRP kalıpları tasarlama 
ve üretim konusunda uzmanlaşmış durumda. Manisa 
ve Kapoşvar’da bulunan METYX Kit Merkezleri’nde 
ise PVC, PET, balsa ve PU core ve kumaş kitleri 
üretilmekte.
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METYX Brings Artistic Flair to Composites at JEC 
World 2018

METYX (Hall 6, J6), a leading manufacturer of high-
performance glass and carbon fibre multiaxial 
and woven technical textiles, core & fabric kits 
and composites tooling, is bringing artistic flair in 
composites to JEC World 2018. A stunning acrylic 
painted glass fibre sculpture by the contemporary 
Turkish artist, Bülent Sancar, titled “Spazio Blu” is on 
display during the Paris show. 

The composite sculptures were designed and created 
by Sancar using METYX’s Tool Centre production 
facilities located in the main factory in Manisa, Turkey. 
The first stage was hand sculpting the two complex, 
curved, elliptically shaped mould patterns (plugs) from 
polystyrene block. The artist then directly applied the 
matrix resin and several layers of METYX’s multiaxial 
E-glass fabrics, building up a sufficient laminate wall 
thickness to provide rigidity. The next stage was to sand 
and overlay the GRP laminate with a matched tooling 
compound and then wet sanded to a very smooth 
surface finish prior to priming the outer surface and 
applying acrylic paint to create the desired, colour and 
highly lustrous, flawless, surface finish. “I knew as 
soon as I discovered composites that this was the right 
medium for me. The versatile way they can be moulded 
allows complete artistic freedom to create the desired 

shape and finish. I will definitely continue creating 
composite sculptures,” said Bülent Sancar. 

Sancar’s sculptures have been displayed in Italy at an 
international art show and contemporary art gallery 
in Venice. Modern art lovers attending JEC are able to 
enjoy the latest beautiful creations from this talented 
Turkish artist, who combines his creativity with 
expertise in using composite materials to manufacture 
his dramatic, eye catching sculptures. It is clear from 
the continued success Sancar is enjoying internationally 
with his unique sculptural art, that the use of composite 
materials will become increasingly popular in the art 
world. 

During JEC World 2018, METYX is promoting its 
complete range of high-performance glass and 
carbon fibre technical textiles, manufactured at its 
factories in Turkey and Hungary, including: multiaxial 
reinforcements, RTM reinforcements, woven 
reinforcements, and vacuum bagging products. 
Information about METYX’s added value customer 
services are also available to stand visitors: METYX’s 
Tooling Centre in Manisa specializes in designing and 
manufacturing large scale patterns and FRP moulds 
for marine and wind blade customers; METYX Kitting 
Centres, located in Manisa and the Kaposvar factory in 
Hungary, supply PVC, PET, balsa and PU core materials 
kits, as well as fabric kits.
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DURATEK, JEC World’e 6. Hol’deki M71 no’lu 
standında 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 tüp imalatı ve savunma gibi 
çok farklı sektörlerde ihtiyaç duyulan kompozit 
parçaların üretiminde kullanılabilen,

•	 700 dakikaya kadar karışım ömrüne sahip, oda 
sıcaklığında kürlenebilen sistemler,

•	 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,

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

Diğer 

•	 Kalıp ve model üretimi ile ürün sonlanmasında 
kullanılan epoksi macunlar, epoksi veya 
poliüretan boyalar.

Polimer kimyasında uzman olan DURATEK, 45 yıllık tecrübesi ile epoksi ve poliüretan 
esaslı laminasyon reçinelerini, yapıştırıcılarını ve boyalarını tasarlıyor, üretiyor ve 
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 
45 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: M71 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,
•	 Certified by Lloyd’s Register and/or Rina.
Other
•	 Epoxy based pastes, epoxy or polyurethane based 

paints for model and mold production or final 
product finish. 
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Türkiye Daha Fazla Global Yatırımcıya
Ev Sahipliği Yapmaya Hazır

Türkiye’nin büyüme rekorları kıran ekonomisi, genç 
nüfusu, reformlarla desteklenen girişimci ekosistemi 
ve kârlı ihracat fırsatları sunan stratejik konumu, 
hem Türkiye’deki hem komşu bölgelerdeki ticari 
faaliyetlerini büyütmeyi hedefleyen yatırımcılar için 
cazip avantajlar olarak öne çıkmaktadır. 

2003 yılında dünyanın en büyük 18. ekonomisi olan 
Türkiye, 14 yıl içinde yıllık yaklaşık %6 büyüme oranı 
elde ederek 2016 yılında satınalma gücü paritesine 
göre 13. sıraya yerleşmiştir. Bu da Türkiye’ye, 
Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomisi ve dünyanın en 
hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olma ayrıcalığını 
kazandırmıştır. Olağanüstü büyüme performansı 2017 
yılında da ilk dokuz ayda elde edilen %7,4 büyüme 
oranı ile devam etmiş olan Türkiye’nin bu büyüme 
momentumunu 2017 için %7’nin üzerinde ve 2020’ye 
kadar her yıl %5,5 civarında büyüme oranlarıyla 
gelecekte de sürdürmesi beklenmektedir. 

Türkiye ekonomisindeki bu canlılık hareketli iç 
pazardan, kârlı ihracat fırsatlarından, büyüme vadeden 
ve farklı alanlara yönelmiş sektörlerden ve özel 
sektörün girişimci ruhundan kaynaklanmaktadır. 
Türkiye’nin cazip demografik yapısı da ekonomik 
büyümenin anahtar etmenlerinden biridir. Nüfusunun 
yarısı 30 yaşın altında olan Türkiye, Avrupa’da en 
genç nüfusa sahip ülke olarak öne çıkmaktadır. Bu 
özellik ayrıca Türkiye’de nitelikli ve maliyet avantajı 
olan bir iş gücünün varlığına işaret etmektedir ki bu 
da Türkiye’nin yatırımcılara sunduğu avantajlardan 
birisidir. 

Geçtiğimiz on yıl içinde Türkiye’de gerçekleşen 
ekonomik atılım aynı zamanda, satın alma gücü 
yüksek orta sınıfın artmasını sağlamıştır. Dinamik 
iç pazar, Türkiye genelinde sayısı 20’yi geçen 1 

milyonu aşkın nüfusa sahip kent merkezi ile daha da 
desteklenmiştir. 

Lojistik ve kültürel açıdan bakıldığında da Türkiye, 
mükemmel teknoloji altyapısı, benzersiz doğal 
güzellikleri ve komşuları ile kurduğu güçlü ticari bağlar 
sayesinde yatırımcılara cazip fırsatlar sunmaktadır ve 
bu özellikleri sayesinde birçok uluslararası şirketin 
genel merkezine ev sahipliği yapmaktadır. Siemens, 
Nestlé ve Deutsche Bank gibi şirketler, yüz yılı aşkın bir 
süredir Türkiye’de faaliyet göstermektedir. Dünyanın 
her bölgesinden gelen, üretim ve tasarım yapan ve 
yeni pazarlara açılmayı hedefleyen birçok şirket, 4 
saatlik uçuş mesafesi ile 1,6 milyar kişilik bir pazara 
erişim imkanı sağlayan Türkiye’yi ikinci evi olarak 
görmektedir. 

Türkiye’deki yatırımlar, hem yerel hem de uluslararası 
kanunlarla koruma altına alınmıştır. Türkiye’deki 
yabancı yatırımlar, yerli ve uluslararası yatırımcılara 
eşit muameleye büyük önem veren Doğrudan Yabancı 
Yatırımlar Kanunu’nun yanı sıra, 75’in üzerinde ikili 
yatırım teşvik ve koruma anlaşması ile de güvence 
altına alınmıştır. Bunlara ek olarak Türkiye 81 ülke 
ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması da 
imzalamıştır. 

TYDTA hakkında

2006 yılında kurulan Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım 
Ajansı (TYDTA), uluslararası yatırımcılara Türkiye’deki 
yatırım fırsatlarını tanıtan ve onlara Türkiye’de 
yapacakları yatırımın her aşamasında destek verme 
görevini üstlenmiş tek resmi kuruluştur. 

TYDTA özellikle teknoloji transferi, katma değer ve 
istihdam sağlayan yatırımlara öncelik vererek, ilgili 
süreçleri kolaylaştırmaktadır ve takip hizmetleri 
vermektedir. Ajans, Türkiye’deki yatırımlarından 
mümkün olan en verimli sonucu alabilmeleri için 
yatırımcılara “tek durak ofis” anlayışıyla geniş bir 
hizmetler yelpazesi sunmaktadır.

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tarafından 
sunulan hizmetler

• Genel ve sektöre özel ticari bilgiler, sektörel analizler 
ve raporlar

• Arazi bulma desteği 

• Resmi kurumlar ve diğer paydaşlar ile toplantılar 
organize edilmesi

• Yatırımların tüm aşamalarının kolaylaştırılması

• Yerel şirketler ile bağlantılar kurma ve iş ilişkileri 
oluşturma

• Proje lansman hizmetleri

Türkiye, geçtiğimiz on yıl içindeki etkileyici büyüme performansı ve yapısal reformlar 
sayesinde global yatırımcıların ilgisini çeken ülkelerden biri olmayı başarmıştır. 
Yatırım yapmak isteyen uluslararası şirketler için Türkiye’de hala büyük bir potansiyel 
bulunmaktadır.



35

ÖzEl hABER

Ample Room for Global Investors in Turkey

Turkey managed to become one of the countries that piqued the interest of global investors thanks to its impressive 
growth rates and structural reforms over the last decade. Even still, there is enormous untapped potential for international 
companies looking to invest in Turkey.

Turkey’s diversified economy that continues record growth rate, a young population, an entrepreneurial business ecosystem 
supported by reforms, and its strategic location with lucrative export opportunities stand out as attractive advantages for 
investors looking to step up their direct commitments abroad as well as to grow their business operations both in Turkey 
and in surrounding regions. 

Today Turkey is ranked as the 13th largest economy in the world, up from 18th in 2003, having grown robustly with an 
annual growth rate of nearly 6% over the past 14 years. This earned Turkey the distinction of being the fastest growing 
economy in Europe and one of the fastest in the world. The remarkable growth performance has continued into 2017, with 
7.4% in the first nine months of the year, and Turkey is expected to maintain this growth momentum into the future with 
projected growth rates of more than 7% in 2017 and 5.5% every year through 2020. 

This economic activity has been driven mainly by a vibrant domestic market, lucrative export opportunities, diversified 
sectors with promising growth, and an entrepreneurial spirit of a private sector that has substantially invested in the 
Turkish economy. Turkey’s favorable demographic structure has also been a key driver of economic growth. With half of its 
population under the age of 30, Turkey stands out as the country with the largest youth population in Europe. This translates 
into the availability of a skilled labor force with an industrious working culture and cost-competitive edge, which is yet 
another reason to invest in Turkey. 

The economic growth in the last decade has paved the way for the emergence of a sizeable middle class with increasing 
purchasing power. The domestic market is further supported by emerging urban centers across Turkey, now reaching 
more than 20 such centers with populations of over 1 million. 

Logistically and culturally speaking, Turkey is a prime location to host headquarters for many multinational companies 
thanks to its excellent connectivity, unique setting, and strong bonds with its neighbors. Companies such as Siemens, 
Nestle, and Deutsche Bank have been operating in Turkey for more than a hundred years. Increasing number of companies 
from across the world, looking for expansion into new markets, are finding a second home in Turkey to manufacture, as 
well as design and engineer, for a combined market of 1.6 billion people within a 4-hour flight radius. 

Investments in Turkey are strongly protected by both domestic and international laws. On top of Foreign Direct Investment 
Law, enshrining equal treatment for foreign and domestic investors, foreign investments in Turkey are also protected 
by more than 75 bilateral investment promotion and protection treaties. In addition, Turkey has also signed bilateral tax 
treaties with 81 countries to prevent double-taxation. 

About ISPAT

Established in 2006, the Investment Support and Promotion Agency of Turkey (ISPAT) is the official organization for 
promoting Turkey’s investment opportunities to the global business community and for providing assistance to investors 
before, during, and after their entry into Turkey. 

ISPAT supports high-technology, value-added, and employment-generating investments with its facilitation and follow-up 
services during whole processes of relevant investments. The Agency offers an extensive range of services to investors 
through a one-stop-shop approach, ensuring that they obtain optimal results from their investments in Turkey.

What Investment Support and Promotion Agency of Turkey (ISPAT) offers

• General and customized business information, sectoral 
analysis and reports

• Site selection support 

• Arrangements of meetings with governmental bodies 
and other stakeholders

• Facilitation of your investment at all stages

• Matchmaking with local partners and establishing 
business linkages

• Project launch services
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10 Reasons to make Business with Turkey*
1. SUCCESSFUL ECONOMY

• Booming economy; more than tripling its GDP, 
reaching USD 857 billion in 2016, up from USD 231 
billion in 2002 (TurkStat)

• Stable economic growth with an average annual 
real GDP growth rate of 5.6 percent between 2002 
and 2016 (TurkStat)

• Promising economy with a bright future as it is 
expected to become one of the fastest growing 
economies among the OECD members during 2017-
2020 with an average annual real GDP growth rate of 
5.4 percent (OECD)

• 13th largest economy in the world and 5th largest 
economy compared with the EU in 2016 (GDP at PPP, 
IMF WEO)

• Institutionalized economy fueled by USD 145 billion 
of FDI in the last decade (CBRT)

• A dynamic and mature private sector with USD 
143 billion worth of exports and an increase of 300 
percent between 2002 and 2016 (TurkStat)

2. POPULATION

• A population of 79.8 million (2016, TurkStat)

• Largest youth population compared with the EU 
(Eurostat)

• Half the population under the age of 31 (2016, 
TurkStat)

• Young, dynamic, well-educated and multi-cultural 
population

3. QUALIFIED AND COMPETITIVE LABOR FORCE

• Over 30.5 million young, well-educated and 
motivated professionals (2016, TurkStat)

• Increasing labor productivity

• Approximately 800,000 students graduate annually 
from over 183 universities (2016, CoHE)

• More than 950,000 high school graduates with 
around half from vocational and technical high 
schools (2016, Ministry of National Education)

4. LIBERAL AND REFORMIST INVESTMENT 
CLIMATE

• The 2nd biggest reformer among OECD countries in 
terms of its restrictions on FDI since 1997 (OECD FDI 
Regulatory Restrictiveness Index 1997-2016)

• Business-friendly environment with an average 
of 6.5 days to set up a company (World Bank Doing 
Business Report 2017)

• Highly competitive investment conditions

• Strong industrial and service culture

• Equal treatment for all investors

• Around 52,700 companies with international capital 
in 2016 (Ministry of Economy)

• International arbitration

• Guarantee of transfers



37

ÖzEl hABER

5. INFRASTRUCTURE

• New and highly-developed technological 
infrastructure in transportation, telecommunications 
and energy

• Well-developed and low-cost sea transport facilities

• Railway transport advantage to Central and Eastern 
Europe

• Well-established transportation routes and direct 
delivery mechanism to most of the EU countries

6. CENTRALLY LOCATED

• A natural bridge between both East-West and 
North-South axes, thus creating an efficient and cost-
effective outlet to major markets

• Easy access to 1.6 billion customers in Europe, 
Eurasia, the Middle East and North Africa

• Access to multiple markets worth USD 24 trillion of 
GDP

7. ENERGY CORRIDOR AND TERMINAL OF 
EUROPE

• An important energy terminal and corridor in 
Europe connecting the East and the West

• Located at a close proximity of more than 70 
percent of the world’s proven primary energy 
reserves, while the largest energy consumer, which 
is Europe, is located right to the west of Turkey, thus 
making the country a linchpin in energy transit and 
an energy terminal in the region

8. LOW TAXES & INCENTIVES

• Corporate Income Tax reduced from 33 percent to 
20 percent

• Tax benefits and incentives in Technology 
Development Zones, Industrial Zones and Free 
Zones, including total or partial exemption from 
Corporate Income Tax, a grant on employer’s social 
security share, as well as land allocation

• R&D and Innovation Support Law

• Incentives for strategic investments, large-scale 
investments and regional investments

9. CUSTOMS UNION WITH THE EU SINCE 1996

• Customs Union with the EU since 1996 and Free 
Trade Agreements (FTA) with 27 countries (Ministry 
of Economy)

• More FTAs underway

• Accession negotiations with the EU

10. LARGE DOMESTIC MARKET

• 62.2 million broadband internet subscribers in 2016, 
up from 0.1 million in 2002 (ICTA, TurkStat)

• 75.1 million mobile phone subscribers in 2016, up 
from 23 million in 2002 (TurkStat)

• 58.8 million credit card users in 2016, up from 16 
million in 2002 (The Interbank Card Center of Turkey)

• 181 million airline passengers in 2015, up from 33 
million in 2002 (TurkStat)

• 25.3 million international tourist arrivals in 2016, up 
from 13 million in 2002 (TurkStat) 

*From the web site of Republic of Turkey Prime Ministry 
Investment Support and Promotion Agency
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Türkiye Ekonomisi Büyümeye Devam Ediyor

6. büyük ekonomi, dünyada ise 17. büyük ekonomi 
konumunda bulunmaktadır.

Dinamik bir iç pazar ile desteklenen güçlü büyüme 
ve rekabetçi üretim maliyetleri ile Türkiye, kimya 
sektöründe faaliyet gösteren şirketler için de önemli 
bir çekim merkezidir. Türkiye aynı zamanda kimya 
sektöründe en önde gelen şirketlerin bölgesel üretim 
ve ihracat üssü konumundadır. Kimya sektöründe 
faaliyet gösteren dünyanın en önemli şirketleri onlarca 
yıldır Türkiye’de yatırım ve üretim yapmakta ve her 
geçen yıl bu rakam büyümeye devam etmektedir.

Başarılı ekonomisi, genç ve dinamik nüfusu, nitelikli 
ve rekabetçi iş gücü, liberal ve yeniliklere açık bir 
yatırım ortamı, gelişmiş altyapısı, stratejik jeopolitik 
konumu, düşük vergi oranları ve yüksek teşvik 
olanakları, büyük iç pazar avantajları ile Türkiye 
uluslararası yatırımcıların dikkatini çekmekte ve 
karlı bir şekilde faaliyet göstermeleri için çok önemli 
imkanlar sunmaktadır. Son 15 yılda ülkemize gelen 
uluslararası doğrudan yabancı yatırım miktarı 180 
milyar doları aşmış durumdadır. Bu durum ülkemizin 
yatırım açısından güvenli olduğunun ve uluslararası 
yatırımcıların ülkemize olan güveninin en önemli 
kanıtıdır. 

Murat Akyüz
İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye ekonomisinde güçlü bir özel sektör, etkin 
ve gelişmiş bir finans sektörü ve sağlam bir kamu 
finansmanı bulunmaktadır. Türkiye ekonomisi 2003 
ile 2016 yılları arasında yüzde 5,6’lık yıllık ortalama 
reel GSYİH büyüme oranıyla büyüme sağlamıştır. 
2017 yılında birinci çeyrekte yüzde 5,2, ikinci çeyrekte 
yüzde 5,1 büyüme ve üçüncü çeyrekte ise yüzde 11,1 
büyüme oranı yakalanmıştır.

Ülkemizin son dönemde yakaladığı ekonomik 
başarı, birçok uluslararası kuruluş tarafından da 
yakından takip edilmekte ve bu kuruluşlar ülkemizin 
geleceği hakkında oldukça olumlu tahminlerde 
bulunmaktadırlar. OECD tahminlerine göre, 
Türkiye’nin 2015-2025 döneminde ortalama yüzde 
4,9’luk yıllık büyüme oranıyla OECD’ye üye ülkeler 
arasındaki en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olacağı 
öngörülmektedir. 2016 yılında ülkemizin GSYİH’sı 857 
milyar dolara ulaşmış ve kişi başına düşen milli gelir 
10.807 dolara yükselmiştir.

Ekonomik alanda yaşanan bu olumlu gelişmeler 
dış ticaretimizde de etkisini göstermiş durumdadır. 
İhracatımız son dönemde ekonomik krizlere ve çevre 
ülkelerde yaşanan sorunlara rağmen önemli artışlar 
kaydederek, 2017 yılı sonunda 157,1 milyar dolara 
ulaşmıştır. Türkiye küresel GSYİH sıralamasında, 2016 
yılında Avrupa Birliği üyesi ülkelerle kıyaslandığında

Türkiye ekonomisi, son yıllarda kaydettiği istikrarlı büyümeyle çok önemli bir başarı elde 
etmiştir. Bu dönemde Türkiye ekonomisi küreselleşen dünyaya entegre olmada başarı 
sağlarken, bir yandan da uluslararası doğrudan yabancı yatırım miktarlarında bölgesinin 
liderlerinden biri konumuna erişmiştir.



Turkish Economy Continues Its Growth Course

Turkish economy has accomplished a significant 

achievement through its stable growth course within 

the recent years. Throughout the said period, Turkish 

economy has managed to integrate itself to the 

globalizing world while coming to the fore in its region 

as a leader in terms of the direct foreign investment 

amounts.

Turkish economy is characterized by a strong private 

sector, efficient and sophisticated financial sector and 

a sound public finance pillar. Turkish economy grew 

by the average annual real GDP growth rate of 5.6 

percent between 2003 and 2016. While a growth rate 

of 5.2 percent was accomplished in the first quarter of 

2017; a growth rate of 5.1 percent was accomplished 

in the second quarter and the third quarter was closed 

with a growth rate of 11.1 percent.

The economic achievements of Turkey in the recent 

period is also noted also by numerous international 

organizations, which make fairly positive predictions 

for the future of the country. According to OECD’s 

predictions; Turkey is expected to be one of the fastest 

growing economies among OECD member countries 

throughout the decade of 2015 and 2025 with the 

predicted average annual growth rate of 4.9 percent. In 

2016, the GDP of Turkey attained to USD857 bio while 

the income per capita in Turkey attained to USD10,807.

These positive developments in the field of economy 

are also reflected on the foreign trade performance. 

Our export volume has grown in spite of the recent 

economic crises and the problems experienced with 

certain countries in the region, and the amount of 

exports has attained to USD157.1 bio by the end of 

2017. In terms of GDP, Turkey became the 6th largest 

economy among the European Union countries and 

the 17th largest economy globally in 2016. 

Turkey, with its strong growth performance supported 

by its dynamic domestic market and its competitive 

production costs, is a significant center of attraction 

for the companies that operate in the chemical 

industry. Turkey also comes to the fore as the regional 

production and exports hub for the leading companies 

in the chemical industry. The global leaders of the 

chemical industry have been investing and maintaining 

their production operations in Turkey for decades, the 

volume of which has been growing constantly.

Turkey attracts the attention of international 

investments with its successful economic 

performance, young and dynamic population, 

qualified and competitive labor force, liberal and 

innovative investment environment, well-developed 

infrastructure, strategic geopolitical position, low 

tax rates as well as investor-friendly incentive 

opportunities, and the advantages posed inherently by 

its large domestic market, and offer them significant 

opportunities for profitable operations. The amount 

of direct foreign investment placed in Turkey within 

the last 15 years has exceeded USD180 bio, which 

proves the recognition of Turkey as a safe haven 

for investment and the confidence of international 

investors in our country. 

Murat Akyuz

Chairman of the Board, IKMIB (Istanbul Chemicals 

and Chemical Products Exporters’ Association)
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Polin’e Amerika’dan Dört Büyük Ödül!
Polin Waterparks Dünya’nın en büyük sektörel organizasyonu, Uluslararası Eğlence 
Parkları ve Atraksiyonları Birliği’nce ABD’de düzenlenen fuarda dört ödüle layık görüldü.

Eğlence sektörünün merkezi olarak kabul edilen 
ABD’nin Orlando şehrinde Uluslararası Eğlence 
Parkları ve Atraksiyonları (IAAPA) tarafından bu yıl 
99.’su düzenlenen IAAPA Attractions Expo, her yıl 
olduğu gibi bu sene de global atraksiyon sektörüne 
ev sahipliği yaptı. Tarihinde rekor bir katılım sayısına 
ulaşan fuarı bu yıl 39.000 kişi ziyaret etti. Polin 
Waterparks, global çapta dünyanın bu en büyük 
organizasyonuna layık görüldüğü dört büyük ödülle 
damga vurdu. 

IAAPA tarafından bu yıl 99.’su düzenlenen IAAPA 
Attractions Expo, 14-17 Kasım 2017 tarihlerinde tüm 
dünya ülkelerinde sektörde önde gelen 1.114 şirket 
ve 39.000’den fazla ziyaretçinin katılımı ile Orange 
County Convention Center, Orlando’da gerçekleşti. 
Her yıl katılımcı ve ziyaretçi sayısının artışı ile birlikte 
paralel olarak gelişen IAAPA Attractions Expo, 
dünyadaki en büyük eğlence fuarı olmasının yanında, 
53.420 m2’lik toplam alanı ile ABD’de gerçekleşen 
en büyük fuarlardan biri olarak öne çıkıyor. Polin 
Waterparks, 480 m2’lik standı ile su parkları üreticisi 
olarak en büyük, fuarın genelinde ise en büyük 
üçüncü standına sahipti. Su parkları tasarım, 
mühendislik, üretim ve montajında dünya markası 
olan Polin Waterparks, son yıllarda yaptığı atılımlar ve 
çesitli stratejik işbirlikleriyle ürün gamını genişletmiş 
ve bir eğlence parkında bulunması gereken tüm 
ürünler için tek çözüm noktası haline gelmistir. Polin 
Waterparks’ın sektörde sunduğu tüm çözümlere 
standında deneyimletme imkanıyla yer vermesi 
fuarın en sık ziyaret edilen noktası durumuna getirdi. 
Fuarda tam 4 farklı ödüle layık görülerek Polin, 
IAAPA Attractions Expo’daki başarısını tescillemiş 
oldu. 

IAAPA Attractions Expo kapsamında sektöre yön 
veren, eşsiz, ezber bozan tasarımlarıyla birçok ürünü 

geride bırakan başarılı ürünleri onurlandırmak 
adına bağımsız ve alanlarında uzman bir jürinin 
değerlendirmesi sonucunda verilen ödüllerden en 
önemli dört ödül, Polin Waterparks’ın oldu. Polin 
Waterparks’ın 2016’da sektörle buluşturduğu iki 
kişilik interaktif kabin oyunu Splash Cabin ve bu sene 
ilk defa lansmanı yapılan sektörün ilk ve tek sanal 
gerçeklik (Virtual Reality-VR) teknolojisi kullanılarak 
tasarlanmış su kaydırağı olan Splash VR, IAAPA 
Brass Ring “En iyi Ürün Ödülü”nü kazandılar.

Polin Waterparks standında lansmanını yaptığı 
her atraksiyon ürünü için hazırladığı istasyonlar 
sayesinde adeta bir eğlence merkezi halinde 
tasarlanan standı ile IAAPA Brass Ring Ödülleri’nden 
“En İyi Stand” ödülünü kazandı. Yoğun ilgi gören 
standda, ödüle layık görülen Splash VR ve Splash 
Cabin’in yanı sıra su kaydırağına entegre edilmiş oyun 
teknolojisiyle Slide’n Score, Polin Waterparks’a ait 4 
farklı kaydırağın deneyimlenmesine imkan sağlayan 
VR Simulatör, imza tasarım su kaydıraklarından 
biri olan ve bu sene lansmanı yapılan Mantis su 
kaydırağı hologram maketi, su parkı maketleri ve su 
kaydıraklarını teknoloji ile buluşturan Splashware 
standda ziyaretçilerin beğenisine sunulan ürünlerden 
bazılarıydı.

Polin Waterparks, IAAPA’nın marka, stant tasarımı, 
konumlandırma, stant ekibi ve fuarın tümünü geniş 
kapsamlı olarak değerlendirerek en iyi katılımcı 
olarak değerlendirdiği, 1.114 katılımcı arasından 
yalnızca birine verilen jüri özel ödülü olan “Image 
Award”a layık görülerek fuardaki başarısını 
taçlandırmış oldu. Polin Kurumsal İletişim ve 
Pazarlama Direktörü Şöhret Pakiş: “Bir Türk firması 
olarak, 99. yılını kutlayan sektörün bu en önemli 
organizasyonuna hem ürün tasarımı, hem üretim 
teknolojileri alanında yapmış olduğumuz yeniliklerle 
imza atmış olmanın gururunu yasıyoruz. Tasarım 
gücümüzle, AR-GE merkezimizle, proje yönetim 
ve üretim yaklaşımımızla ve en önemlisi tüm ekip 
olarak inancımızla, çabamızla ve vizyonumuzla 
global atraksiyon sektörüne öncülük etmeye devam 
edeceğiz.” şeklinde görüşlerini bildirdi.
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Polin Brings Home 4 Brass Rings From 2017 
IAAPA Attractions Expo

Polin Waterparks is honored with awards for innovative 
products, exceptional booth design, the image and the 
branding. 

The prestigious awards recognize the best of the best at 
the annual international event.

Earning a single Brass Ring Award is a significant 
accomplishment for most participants of the 
International Association of Amusement Parks 
and Attractions annual show. But this year, Polin 
Waterparks outdid itself by bringing home four of the 
prestigious honors. 

IAAPA’s Brass Ring Awards are recognized as among 
the most respected honors in the amusement industry. 
Polin Waterparks received its awards during the IAAPA 
Attractions Expo in Orlando, Florida, on Wednesday, 
Nov. 15.

Last year, Polin was honored with a Brass Ring for Best 
New Product for its Space Race waterslide, a first-of-its-
kind waterslide that allows groups of riders to compete 
against one another. This year, Polin was recognized 
with four awards. The four awards bestowed on the 
company were:

Brass Ring for Best New Product, 1st Place - 
Category “Technology Applied to Amusements”

This award recognizes new products that demonstrate 
the application of a technology that has not previously 
been used for the same function that the technology 
accomplishes in the new product. The award recognizes 
Polin’s industry-breaking Splash VR - Virtual Reality 
Waterslide, a technology that provides a virtual-reality 
experience for waterpark guests without requiring a 
park to retrofit any aspect of an existing waterslide. 
Guests wear the wireless, waterproof VR headsets as 
they ride a waterslide to experience a unique journey, 
such as exploring the Lost City of Atlantis. 

Brass Ring for Best New Product, 2nd Place - 
Category “Water Park Ride/Attraction”

This award is for new products that are designed 
primarily for rides or attractions in a waterpark or 
water-activity areas in theme parks, amusement parks 
or family entertainment centers. IAAPA recognizes 
Polin’s accomplishment in the introduction of its 
new Splash Cabin, the industry’s first interactive, 
water-powered game. Designed for two players, the 
competition is a water-fueled battle using animated 
players who interact using a 3D screen. Guests enter 
a beach-style cabin to play and earn points by hitting 
moving targets.

Brass Ring for Best Exhibit, 1st Place

Winners of this award are exalted for the quality, 
originality and uniqueness of their booths’ designs, 
along with branding elements (the use of corporate 
logo and/or brand within the design of the booth 
and promotion of product or service). Winners also 
must meet exceptional levels in regards to staffing 
(professional appearance, welcoming and friendly 

demeanor, approachable and knowledgeable) and 
overall appeal (booth cleanliness, attractive layout, and 
ease of access to information within the booth).

Sohret Pakis, Director of Marketing and Communications 
for Polin Waterparks , says that being recognized for 
having an exceptional booth was not an easy task. “We 
didn’t rely simply on posters, models or videos,” she 
explained. “We did have those elements, but we focused 
on giving an experience to guests who entered our booth. 
We wanted it to become a miniature amusement park 
on the IAAPA show floor.” She described the inclusion 
of simulators that enabled guests to try four of Polin’s 
most popular rides. “We also offered the first hologram 
model ever used at IAAPA to showcase our new Mantis 
attraction,” she said. “And we offered our new Splash 
Cabin so guests could actually play the game. Each 
and every detail of our booth was planned with utmost 
importance down to the last detail. We had 5 stations 
(Splash VR, SplashWare, Ride’n Splash, Polin Aquariums/
Funtastic Aquariums, Polin Wave Parks) with industry 
experts to fully serve our guests.”

Brass Ring- Image Award

This unique award is restricted to the best exhibit on 
the entire show floor. Judges choose the winner based 
on booth design, branding, staffing and overall appeal. 
Unlike many awards at IAAPA, however, consideration 
for the Image Award does not require submission of an 
application, distinguishing it as the absolute most highly 
recognized award at the show.

Pakis said her company was honored to win the award, 
“I think one aspect of our booth that set us apart and 
helped the judges choose us was the emphasis we put 
on our R&D center. We truly are working hard to elevate 
our industry’s efforts in this regard, so put a great deal 
of care into emphasizing this aspect of our business 
and illustrating our strategic plan. As a marketing 
director, I feel a great deal of responsibility in helping 
people to understand our strategy. Our marketing team 
works hard to integrate it into our brand and convey our 
message clearly and in a way our guests deserve,” she 
explained. “It’s an honor to be recognized for our efforts 
by the number 1 organization in our industry.”

Pakis said Polin is grateful to IAAPA and the judges for 
recognizing the company’s achievements on so many 
levels.
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The Land of Legends Tema Park ve Polin 
Waterparks’a Amerika’dan Prestijli Ödül!
Polin Waterparks imzalı su parkı ile The Land of Legends Tema Parkı ve Polin Amerika’dan 
ödülle döndü.

Dünya Su Parkları Birliği (World Waterpark 
Association, ABD) tarafından verilen ve su parkı 
sektörün en saygın ödüllerinden biri olan, daha 
önce Universal, Disney, Kalahari, Great Wolf ve Six 
Flags gibi dünyaca ünlü Amerikan parklarının layık 
görüldüğü ödül bu kez Türkiye’ye geldi. 

“Leading Edge” ödülü, su parkları endüstrisinde 
yeni temaları, tesisleri, programları, servisleri ya 
da operasyonel konseptleri yaratıcılığıyla geliştiren 
parklara; ayrıca parklara, park müşterilerine ve su 
parkları endüstrisine katkı sağlayacak yeni konseptler 
geliştiren tedarikçi şirketlere verilmektedir. 

Su parkları sektörünün en önemli kuruluşlarından 
biri olan Dünya Su Parkları Birliği (WWA), su parkları 
tasarımcı, mühendis, danışman, park sahipleri ve 
operatörleri ve tedarikçilerinin katılımıyla her yıl 
Amerika’da düzenlediği, su parkları sektöründeki 
trendleri, yenilikleri paylaşmaya imkan sağlayan 
fuar ve kongre programının 37.’sini 17-19 Ekim 
2017 tarihlerinde West Palm Beach, Florida’da 
gerçekleştirdi. Program kapsamında, 17 Ekim 2017 
Salı günü, Palm Beach Kongre ve Fuar Merkezi balo 
salonunda gerçekleştirilen ve su parkı sektörünün 
dünya devlerinin bir arada olduğu organizasyonda 
Leading Edge Ödülleri de takdim edildi. 

Polin Waterparks, 41 yıldır sektöründe gösterdiği 
başarılı çalışmaları, 103 ülkede gerçekleştirmiş 
olduğu 3.000 su parkı ve sektöre yön veren 
çalışmalarıyla su kaydırakları sektöründe bir Türk 
firması olarak adını altın harflerle yazdırdı. Polin 2014 
yılında, Tayland’da gerçekleştirmiş olduğu Cartoon 
Network Amazone projesi ve geçen yıl da su parkları 
sektörüne kazandırmış olduğu yenilikler ile bu ödüle 
layık görülmüştü. Bu yıl da Türkiye’de gerçekleştirilen 

en büyük tema parkı olma özelliği taşıyan ve su parkı 
atraksiyonlarında Polin Waterparks imzası bulunan 
The Land of Legends Tema Parkı sektörün en prestijli 
ödülü olan “Leading Edge” ödülünün sahibi olarak, 
geceye damgasını vurdu. Ödülü şirketleri adına The 
Land of Legends Tema Parkı Pazarlama Direktörü 
Pınar Pehlivan, Polin Waterparks Pazarlama ve 
Kurumsal İlişkiler Direktörü Şöhret Pakiş ile Satış 
ve Tasarım Direktörü Kubilay Alpdoğan, Dünya Su 
Parkları Birliği Başkanı Steve Miklosi’den aldı.

Polin Waterparks Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler 
Direktörü Şöhret Pakiş, “Yıllardır sürdürdüğümüz 
başarılı çalışmalarımızın, aldığımız sayısız ödülün 
yanında bir Türk firması olarak Amerikalı tedarikçi 
ve parkların domine ettiği; sektörün kalbinin attığı, ve 
yönelimleri noktasında karar mekanizması rolünde 
olan Dünya Su Parkları Birliği tarafından verilen 
Leading Edge Ödülü, hepimizi çok onurlandırdı. 
The Land of Legends, Türkiye’nin ve Avrupa’nın 
en prestijli projesi ve biz de bu projenin su parkı 
tarafında tedarikçisi olmaktan onur duyuyoruz. 
Kendilerini de yürekten kutluyoruz. Aldığımız her ödül, 
kazandığımız her başarı bizi daha iyi işler yapmak için 
cesaretlendiriyor, bu da ortaya çıkan üstün kalitede 
ürünlerimize yansıyor. Alanında uzman bir ekiple 
çalışarak bu başarıyı elde ettik, Polin Waterparks 
olarak tedarikçi tarafında Leading Edge Ödülü’ne layık 
görüldüğümüz için çok mutluyuz.” sözleriyle ödülün 
Polin Waterparks için ne ifade ettiğini açıkladı. 

Kurulduğu günden bu yana kalite, inovasyon ve 
teknolojiden ödün vermeyen bakış açısıyla AR-
GE çalışmalarını şekillendiren Polin Waterparks, 
her geçen gün ürün gamına eklediği yeni üretim 
teknolojileri ve ürünleriyle sektördeki öncülüğünü 
koruyor.
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Polin Waterparks and The Land of Legends 
Receive WWA’s 2017 Leading Edge Award

Polin Waterparks & The Land of Legends Theme Park 
earn top honors at the 2017 WWA Symposium & Trade 
Show in West Palm Beach, FL, USA

October 20, 2017 (Turkey) – “Polin Waterparks” and 
“Legends of Aqua Waterpark” at The Land of Legends 
Theme Park were honored to receive the Leading Edge 
Award earlier this week during the World Waterpark 
Association (WWA) Symposium & Trade Show. 

Presented by WWA Chairman of the Board Steve Miklosi 
during the show’s General Session at the Palm Beach 
County Convention Center in West Palm Beach, FL., 
on October 17th, 2017, the award was in “recognition 
of a park and supplier member who, through their 
combined efforts, have brought a project, product, 
service or program to fruition, thereby creating industry 
innovation and leadership.”

Polin’s partner in receiving the award, the world-class 
Land of Legends Theme Park in Antalya, Turkey, is the 
first Turkish theme park - and first in the EMEA (Europe, 
Middle East and Africa) region of the world - to ever 
be honored with a Leading Edge Award. The Land of 
Legends features a long and varied list of attractions - 
from a five-star hotel to a dolphinarium, a wildlife park, 
a theme park and its “Legend of Aqua waterpark” that 
sets the park apart. 

A pinnacle of park achievements

Sohret Pakis, the Director of Marketing and 
Communications for Polin Waterparks, says her 
company considers the project to be a highpoint among 
its achievements in 2016. “It’s truly our ‘project of the 
year,’”she says. “The waterpark part of the project 
was a huge and truly unique project and one of which 
we are immensely proud both in terms of design 
and experience and also in terms of the wide variety 
of waterpark attractions. We truly congratulate this 
amazing park with full heart. This award is so well 
deserved for the Land of Legends.”

Pinar Pehlivan, Marketing Director of The Land 
of Legends accepted the award at the ceremony 
alongside Sohret Pakis, Polin’s Director of Marketing 
& Communications and Kubilay Alpdogan, Director 
of Sales and Design. She added: “It is a humbling 
experience to be considered among the best when so 
many other outstanding companies and projects also 
were being recognized. I would like to congratulate all 
winners.” she said.

The honor is especially rewarding considering that 
the Land of Legends is new and is already planning to 
expand. The Land of Legends is adding a new hyper 
coaster set to open May 2018.”

Following up previous awards from WWA

Polin Waterparks previously received WWA’s Leading 
Edge Award in 2014 as supplier partner of the Cartoon 
Network Amazone Waterpark, in Pattaya, Thailand. CN 
Amazone features 10 themed-entertainment zones 
with more than 25 rides. The water park also boasts 

captivating live and multimedia entertainment that 
incorporates the latest in interactive smart-screen 
technology.

Since receiving that award, more recently, Polin 
Waterparks was acknowledged with a 2016 Leading 
Edge Award during WWA’s event in New Orleans 
for expertise in innovation. Specifically, last year’s 
award recognized Polin’s “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, pioneering and exclusive waterslide-
manufacturing technologies, such as closed-molded 
manufacturing technology, Natural Light Effects, Special 
Pattern Effects, Patterned Translucency, Slide ‘n Roll, 
Translucent Slide Parts and new design options that 
allow parks to offer customized theming, storytelling, 
spectator appeal and an interactive rider experience.
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Çin’in Büyük Ses Getiren Projesinde Türk 
Firması İmzası!
Son yıllarda tüm sektörlerde Asya’ya yapılan yatırımlardaki yükseliş, turizmi etkilediği 
gibi atraksiyon sektöründe de önemli gelişmelere yol açıyor. Özellikle Çin’de önde gelen 
birçok eğlence merkezinin ilgi çekmesine bağlı olarak oteller de bu yönde çalışmalar 
gerçekleştirerek misafirlerine sunduğu imkanları geliştiriyor.

Çin’in güneyinde doğal güzellikleri ve tropikal 
iklimi ile turistler için en popüler duraklardan 
biri olan Hainan Adası’nda bulunan Qizibay New 
Century Resort Hotel de bu trendi takip ederek 
gerçekleştirdiği su parkı projesiyle başarılı bir yılı 
tamamlamış oldu. 2016 yılının Mayıs ayında açılan 
otelde 2016 Temmuz ayında tamamlanan su 
parkı, ziyaretçiler tarafından en çok ilgi gören ve 
Çin’de büyük ses getiren bir proje olarak biliniyor. 
Su parkının tüm tasarım, mühendislik, üretim ve 
montajının arkasında ise sektörde dünya çapında 
liderliğini koruyan bir Türk şirketinin imzası var: Polin 
Waterparks!

Polin Waterparks, su parkları ve atraksiyonları 
sektöründe ürünleri, sektöre yön veren AR-GE 
çalışmaları, ürünlere uyguladığı özel efektler, yıllardır 
süre gelen kaliteden ödün vermeden 103 ülkede 
3.000’den fazla başarılı projeye imza atarak dünya 
çapında sektör lideri konumunda. Her projede 
olduğu gibi Çin’de gerçekleştirilen Qizibay New 
Century Resort Hotel projesi için de 27.500 m2’lik 
bir alana yayılan su parkının planlamasında Polin 
Waterparks, eşsiz bir tasarım ortaya koyarak adaya 

gelen ziyaretçiler için oteli ilgi odağı haline getirdi. 
Tesiste her kesimden ziyaretçi için Polin Waterparks 
tarafından özenle dizayn edilmiş bölümler bulunuyor. 
Su parkının tasarımında Polin Waterparks imzalı, 
defalarca ödüle layık görülen 5 farklı su kaydırağının 
birleşiminden özgün bir ürüne dönüşen Super 
Combo su kaydırağı ve ziyaretçiler için eğlenceyi, 
adrenalini doruklarda yaşatacak özel formlu 10 
adet farklı su kaydırağı bulunuyor. Parkın minik 
ziyaretçileri için ayrılan özel bölümde de 9 farklı su 
kaydırağı düşünülmüş. Bir diğer önemli buluşma 
noktası ise adrenalin severler için dizayn edilen sörf 
havuzu. Park, sahip olduğu tüm bu imkanlar ile 
birlikte açıldığı günden bu yana ziyaretçilerinden tam 
not aldı.

Polin Waterparks, bir Türk markası olarak sektördeki 
en geniş ürün gamı ile her park için A’dan Z’ye hizmet 
vererek başarılı projelerine yenilerini ekliyor. Asya 
bölgesinde yükselişte olan atraksiyon sektöründe 
tasarımlarıyla devrim yaratan Polin Waterparks’ın 
gelecek süreçte tamamlanacak olan projeleri 
ile Çin’de adından söz ettirmeye devam etmesi 
bekleniyor.
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Qizibay, China Thrills With Signature Waterslides

Guests at the South China resort experience the rush of 
Polin’s combo rides, signature attractions and specially 
sized kid water play products. 

Polin Waterparks, supplier of waterparks, is proud to 
recognize the success of the Qizibay Grand New Century 
Resort as it approaches its second anniversary. The 
luxury resort features a variety of unique, signature 
waterslides and attractions.

Qizibay is located along the coast of Hainan, which is 
one of South China’s most popular tourist destinations. 
Hainan is the smallest and southernmost province of 
the country. While the island is home to many rivers, 
it has very few natural lakes. That fact, along with its 
warm, subtropical climate, makes the luxury waterpark 
all the more appealing to both residents and tourists. 

The exceptional quality and engineering expertise 
of Polin’s product line - most particularly its unique 
translucent waterslide components, patented Natural 
Light Effects and Special Pattern Effects technologies 
- pushed Polin to the top of the list when Qizibay’s 
management team was choosing its amenities for the 
27,500-square-meter (290.6-square-feet) waterpark.

Qizibay debuted its hotel in May 2016, followed by the 
opening of the waterpark in July 2016. Operated by 
New Century Tourism Group - China’s biggest nonstate 
operator of four-stars-or-above hotels - the resort 
includes several of Polin’s hybrid ride designs. The 
development of these combo attractions offers guests 
exciting slide paths and unexpected G-force changes. 
Specifically, the resort features Polin’s Super Combo, 
an award-winning waterslide with five different slide 
paths that is the highlight of the project. But guests’ 
adrenaline-pumping options don’t end there. They 
also can take turns on Polin’s Sphere, Space Boat, 
Uphill Flying Boats, Navigatour, Black Hole, Blackhole-
Turbolance Combo, Blackhole-Rafting Combo, Compact 
Slide and Wide Slide. 

The youngest guests have their own set of specially 
sized attractions at Qizibay to keep them busy, including: 
Kids Freefall, Kids Slide, Octopus Slide, Mini Pirate Slide, 
Cobra Slide, Frog Slide, Clown Shower, Mushroom, 
Dolphin Fountain and a Water Playstructure (Type B09 
V2).

Another unique attraction at the resort is a SurfStream 
standing wave machine. Designed by American Wave 
Machines (Solana Beach, Calif.) - the world’s leading 
wave pool, surf park and wave-technology company - 
the machine allows surfers to ride real surfboards and 
experience genuine surfing outside of the ocean, as well 
as body boarding and body surfing. This installation of a 
SurfStream is the first in Southeast Asia.
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INORES, ileri kompozit yapılar ve yenilenebilir 
enerji konularında faaliyet göstermektedir. 
Müşterilerine tesis seviyesinde, sistem seviyesinde 
ve komponent seviyesinde probleme özel, inovatif 
ve entegre mühendislik çözümleri sunmak amacıyla 
kurulmuştur. Konusunda uzman, tecrübeli ve 
yetenekli mühendisler tarafından ileri seviye 
mühendislik ürün ve hizmetleri sunmaktadır. 

Odaklandığımız konular:

•	 Metal parçaların kompozitler ile yeniden 
tasarlanması

•	 Robotik Kompozit Üretimi ve Kalite Kontrol

•	 Elyaf Sarım Yöntemi ile Kompozit Tasarımı ve 
İmalatı

INORES, kompozitlerin konsept tasarımından 
seri üretimine ve sertifikasyonuna kadar ürün 
geliştirme sürecinin her aşamasında özelleşmiş 
mühendislik çözümleri sunmaktadır. Tasarım, analiz 
ve optimizasyon yazılımlarının yanında, imalat 
simülasyonu yazılımları, seri üretim imalat sistemleri 
ve üretim kalitesini artıracak imalat ekipmanları da 
çözümler arasında bulunmaktadır. Bu çerçevede 
konusunda öncü kuruluşlar ile işbirliğine giderek 
müşterilerine en doğru, güvenilir ve ekonomik 
çözümleri sunmak için faaliyetlerine devam 
etmektedir. 

Kompozit sektörüne özel çözümlerimiz:

•	 Kompozit malzemeler ile tasarım, analiz ve 
imalat mühendislik hizmetleri

•	 CORIOLIS Composite firmasının, Robotik Üretim 
Sistemleri

•	 INOWIND Elyaf Sarım Makineleri ve özelleşmiş 
otomatik üretim hatları

•	 Siemens SIMCENTER Analiz ve Simülasyon 
yazılımları

•	 HYPERSIZER kompozit yapıların analitik 
yöntemler ile analiz, boyutlandırma ve 
optimizasyon yazılımı

•	 Material firmasının CADWIND, Elyaf Sarım 
Simülasyon ve İmalat Yazılımı

•	 FIBERSIM, Kompozitlerle Tasarım ve İmalat 
Yazılımı 

•	 RTMWORX, infüzyon ve RTM proses 
simülasyonu Yazılımı 

•	 Automation Tecnologies firmasının termal 
muayene sistemleri

•	 Force Technology Ultrasonik NDT sistemleri

Mühendislik çözümlerimiz ile ilgili daha fazla bilgi 
almak www.inores.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kompozit Malzemeler ile Tasarla Doğrula Üret
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Design Validate Manufacture With Composite 
Materials

INORES carry on business about advanced composites and 
renewable energy fields. INORES is established to provide 
problem specific, innovative and integrated engineering 
solutions at facility, system and component levels. INORES 
is providing advanced engineering products and services 
with expert on their field, experienced and talented 
engineers.

The subjects that we are focused are:

•	 Re-designing metal parts with composites

•	 Robotic Composite Production and Quality Control 
Systems

•	 Design and Manufacturing of High Pressure 
Vessels with Filament Winding Method

INORES, offers customized solutions at different 
levels of product development from concept to mass 
production and certification. Within the design, analysis 
and optimisation software solutions, manufacturing 
process simulation software solutions, automated mass 
production systems and quality equipments are also 
in its’ portfolio. INORES continues to collobrate with 
the institutions which are specialized on their fields, 
to provide its clients the best, reliable and economic 
solutions within this scope.

Our Solutions for Composite industry are:

•	 Engineering Services for composite parts design, 
analysis and prototyping

•	 Corriolis Composite products, Automated 
Fiberplacement and Tapelaying Manufacturing 
Systems

•	 INOWIND, Filament Winding Machine and 
Composite Production Line

•	 Siemens SIMCENTER Analysis and Simulation 
Software

•	 Collier Reserach Corporation product, HYPERSIZER 
software for composite structures analysis, sizing 
and optimization with analytical methods. 

•	 CADWIND, Filament Winding Design and 
Manufacturing software 

•	 FIBERSIM, Composite Design and Manufacturing 
software 

•	 RTMWORX, RTM and infusion process simulation 
software 

•	 Automation Technologies, Thermal Inspection 
Systems

•	 Force Technology, P-Scan Ultrasonic NDT System

To get more detailed information about our solutions, 
please visit our website www.inores.com
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Kayseri-Bünyan Sarıoğlan Sulama Projesi Hızla 
İlerliyor

SUBOR Güneydoğu Anadolu Projesi’nin 
Önemli Projelerinden Diyarbakır Başlar Barajı 
Sulaması’nın Sözleşmesini İmzaladı

Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü ve SUBOR 
arasında sözleşmesi imzalanan, Kayseri’de inşa 
edilen ve Bahçelik Projesi’nin en büyük ünitesi olan 
Bünyan-Sarıoğlan Sulaması’nda çalışmalar hızla 
devam ediyor. 

Proje kapsamında, DN 0800-4000 mm çap aralığında 
toplam 25 km CTP Boru ve bağlantı parçaları temini 
gerçekleştirilecektir. Proje tamamlandığında 226 
bin 300 dekar zirai arazi modern sulama sistemine 
kavuşturularak ülke ekonomisine yılda 110 milyon 
TL tutarında bir gelir artışı sağlayacaktır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Proje İnşaat 
Dairesi Başkanlığı ve SUBOR arasında GAP’ın Silvan 
Projelerinden olan ve bölge için büyük önem arz eden 
Başlar Barajı Sulaması’nın sözleşmesi imzalandı.

Proje kapsamında, DN 0800 – DN2800 çap 
aralığında toplam 16,4 km CTP Boru ve bağlantı 
parçaları tedarik edilecek. Sözleşmenin 9 km’lik 
kısmının muayene kabulleri ve sahaya sevkiyatı 
tamamlanmıştır. Projenin tamamlanmasıyla 38 bin 
200 dekar tarım arazisi modern sulama sistemine 
kavuşacak.

Kayseri-Bünyan Sarıoğlan Irrigation Project is forging 
ahead

The activities in Bünyan Sarıoğlan Irrigation Project, which 
is the biggest unit of Bahçelik Project and constructed in 
Kayseri within the scope of the contract signed between 
State Hydraulic Works, 12th Regional Directorate and 
SUBOR is forging ahead. 

The supply of total 25 km GRP pipes and fittings in the 
diameters ranging between DN 0800-4000 mm will be 
realized within the scope of the project. When the project 
is completed, an agricultural area of 226 thousand 
300 decares will have a modern irrigation system and 
contribute to the country’s economy with an increase of 
income in the amount of $110 million per year.

SUBOR Signed the Agreement for Diyarbakır Başlar 
Irrigation Dam Project, which is one of the most 
Important Projects of the Southeastern Anatolian 
Projects

The contract for the Başlar Irrigation Dam Project which 
is one of the GAP Projects in Silvan district representing a 
great importance for the region was signed between the 
Construction Department of the General Directorate of 

State Hydraulic Works and SUBOR.

The supply of a total 16,4 km GRP pipes and fittings in 
diameters ranging between DN0800 - DN2800 mm will 
be realized within the scope of the project. Inspections and 
acceptances of a part of 9-km has already been completed 
and delivered to the site. Upon completion of the project, it 
will provide a modern irrigation system to an agricultural 
area of 38 thousand 200 decares.
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Şanlıurfa-Bozova Pompaj Sulaması 2. Kısım Ana 
Kanal Altında Kalan Sahalar ile Tekağaç Sulaması 

SUBOR, Azerbaycan’da Bulunan
Samur-Abşeron Projesine 12 km Boru Temin Etti

Devlet Su İşleri 15. Bölge Müdürlüğü ve SUBOR 
arasında sözleşmesi imzalanan, “Şanlıurfa-Bozova 
Pompaj Sulaması 2. Kısım Ana Kanal Altında Kalan 
Sahalar ile Tekağaç Sulaması” projesine DN 0600-
1800 mm çap aralığında toplam 27,2 km CTP Boru 
ve bağlantı parçaları temini gerçekleştirilecek olup, 
20 km’lik kısmının muayene kabulleri ve sahaya 
sevkiyatı tamamlanmıştır. Projenin tamamlanması ile 
birlikte ekonomiye yılda 1 milyon 300 bin TL ek gelir 
sağlayacak, ayrıca 3 bin kişiye de istihdam kapısı 
açılacaktır. Proje ile Gazibey, Yemişli, Kavalık, Angaç, 
Aydınlı, Kovancı, Yeşerdi, Hayrat, Söğütlü, Güvercin 
ve Alanlı yerleşim yerlerine ait sulanabilir arazilere 
hizmet verilecektir.

“Samur-Abşeron Sistem Yenilenmesi” projesinde 
SUBOR boruları tercih edildi.

Bakü ve Sumgait şehirlerine sürdürülebilir su temini 
sistemleri için güvenilir bir su kaynağı yaratmak ve 
su taşımacılığında mevcut enerji maliyetlerini ortadan 
kaldırmak amacı ile proje kapsamında DN 0600-1800 
mm çap aralığında toplam 12 km CTP Boru temini 
gerçekleştirildi.

Şanlıurfa-Bozova Pumping Irrigation 2nd Part – 
Irrigation of the Areas under the Main Channel and 
Tekağaç

An agricultural land of 31 thousand hectares in Şanlıurfa 
Bozova gets the Water thanks to SUBOR Pipes.

The supply of total 27.2 km GRP pipes and fittings in 
diameters ranging between DN 0600-1800 mm will be 
realized within the scope of the project “Şanlıurfa-Bozova 
Pumping Irrigation 2nd Part – Irrigation of the Areas under 
the Main Channel and Tekağaç”. According to the contract 

signed between State Hydraulic Works, 15th Regional 
Directorate and SUBOR, the inspections and acceptances 
of a part of 20-km has already been completed and 
delivered to the jobsite. Upon completion of the project, it 
will contribute with an additional income amounting up to 
1 million 300 thousand liras to the economy and will also 
provide employment for 3 thousand people. The project will 
serve the irrigable lands of the settlement areas Gazibey, 
Yemişli, Kavalık, Angaç, Aydınlı, Kovancı, Yeşerdi, Hayrat, 
Söğütlü, Güvercin and Alanlı.

SUBOR supplied 12 km pipe to the Samur-Absheron 
Project in Azerbaijan

SUBOR pipes have been preferred in the Project, “Samur-
Absheron System Renewal”.

For the purpose of creating a reliable water source for 
sustainable water supply systems to the cities of Baku and 
Sumgait and to eliminate the current energy costs of water 
transport, a total of 12 km pipe in a diameter range of DN 
0600-1800 mm have been supplied.

Şanlıurfa Bozova’da 31 Bin Dekar Tarım 
Arazisi SUBOR Boruları ile suya kavuşuyor.
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MARY-3 1574 MW Kombine Çevrim Elektrik 
Santrali - Türkmenistan

SUBOR Gürcistan Pazarında Tecrübesi ve 
Kalitesiyle Tercih Edilmeye Devam Ediyor…

İleri mühendislik ve üstün tecrübenin bileşimi ile Orta 
Asya’nın en büyük enerji santrali projesi olan Mary-
3’te özel tasarım SUBOR boruları tercih edildi.

Projenin yükleniciliği ÇALIK Enerji tarafında 
yapılmış olup, DN1700 – DN1900 çap aralığında 
6 km özel tasarım Biaxial boru ve 300 adet fitting 
bulunan proje, Orta Asya’nın en büyük enerji 
santrali olma özeliğini de taşımaktadır. Dev proje 
ile yılda 12,6 milyar kilovatsaat elektrik üretilmesi 
hedefleniyor. İlk ateşlemesi Aralık ayında başarı ile 
gerçekleştirilmiştir.

Projenin detaylı mühendislik hesapları, boru 
montajı ve saha hidrostatik testleri deneyimli 
SUBOR mühendis ve teknisyenleri tarafından 
gerçekleştirilmiştir.

Gardabani, Jonouli ve Aragvi Hidroelektrik Santrali 
projeleri için sektörün önde gelen firmaları ile 
anlaşan SUBOR, Gürcistan pazarının tercih edilen 
firması olmaya devam ediyor. Eylül ve Ekim aylarında 
imzalanan bu 3 sözleşme neticesinde, DN 1000-
2200 mm çap aralığında toplam 3.000 mt CTP boru 
ve bağlantı parçasının sevkiyatına başlandı ve yıl 
sonuna kadar tüm seviyatlar sorunsuz bir şekilde 
tamamlandı.

SUBOR bu projede de Gürcistan pazarının en çok 
tercih edilen CTP boru üreticisi olduğunu hızı ve 
kalitesiyle kanıtladı.

MARY-3 1574 MW Combined Cycle Power Plant-
Turkmenistan

Thanks to the collaboration of advanced engineering and 
superior experience, custom designed Subor pipes are 
preferred for the Mary-3 CCPP, which is the largest power 
plant project in the Central Asia.

The project is contracted by Çalık Enerji and features to be 
the biggest power plant of Central Asia with the custom 

designed Biaxial pipes of 6 km within a diameter range 
of DN1700 – DN1900 and 300 pieces of fittings. With this 
giant project, the production of 12.6 billion kWh electricity 
is aimed per year. The initial ignition has been carried out 
successfully in December.

The detailed engineering calculations of the project, pipe 
installation and field hydrostatic tests have been carried out 
by the experienced engineers and technicians of SUBOR.

SUBOR continues to be the first choice of Georgian 
Market due to its experience and quality... 

Making contracts with the leading firms in the industry 
of hydroelectric power plant projects such as Gardabani, 
Jonouli and Aragvi, SUBOR continues to be the preferred 
company in the Georgian Market. As a result of these 3 
contracts signed within the months of September and 

October, the delivery of a total 3,000 mt GRP pipe and 
fittings has been started unabatedly, and all the shipments 
have been completed smoothly by the end of the year.

In this project, SUBOR has proved to be the most preferred 
GRP pipe manufacturer in the Georgian Market thanks to 
its speed and quality.
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Zorlu Enerji “165 MWe Kızıldere-3 Ünite-2 
Jeotermal Enerji Santrali” Projesi’nin CTP 
Boruları SUBOR tarafından temin edildi
Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. tarafından işletilen 
santral 99,49 MWe kurulu gücü ile Türkiye’nin 
140. Denizli’nin ise 3. büyük enerji santrali, ayrıca 
Türkiye’nin 2. büyük Jeotermal Enerji Santrali’dir. 
Tamamlandığında 165 MW kurulu güç ile Türkiye’nin 
en büyük jeotermal santrali olacaktır. 

Temmuz 2017 itibariyle imzalanan sözleşme ile 
birlikte DN 0400-1500 mm çap aralığında yüksek 
sıcaklığa dayanabilen özel tasarım boru ve bağlantı 
parçaları tedarik edildi. Proje kapsamında tespit 
kitlesi kullanım gerekliliğini ortadan kaldıran, Flowtite 
tarafından özel olarak geliştirilmiş eksenel yönde yük 
taşıma kabiliyetine sahip Biaxial borular kullanıldı.

SUBOR bu projede tecrübesi, doğru ve etkin iş 
planlaması ve özverili çalışması ile yaklaşık 4 ay 
gibi kısa bir sürede montajın büyük bir çoğunluğunu 
tamamladı.

The CTP pipes of the Project “165 MWe Kızıldere-3 
Unit-2 Geothermal Energy Power Plant” of Zorlu 
Enerji have been supplied by SUBOR

The power plant operated by Zorlu Doğal Elektrik Üretimi 
A.Ş., with its installed power of 99.49 MWe is the 140th 
biggest power plant in Turkey and 3rd biggest power plant 
in Denizli; moreover it is the 2. Biggest geothermal energy 
power plant in Turkey. Once completed, it will be the biggest 
geothermal power plant in Turkey with an installed power 
capacity of 165 MW.

Based on the contract signed in July 2017, the custom 
designed pipes and fittings in the diameters ranging 
between DN 0400-1500 mm with resistance against high 
temperatures have been supplied. Biaxial pipes, developed 
especially by Flowtite and eliminating the necessity of the 
use of trust blocks and capable of carrying loads in axial 
direction were used within the scope of the project.

SUBOR has completed a big part of the assembly in this 
project in such a short time of about 4 months thanks to its 
experience, correct and active planning and dedicated work.

SUBOR Bismayah New City Projesine Boru 
teminine devam ediyor 

SUBOR, Bismayah New City projesi kapsamında 
Güney Koreli müteahhit firma olan Hanwha E&C ile 
2014 yılından başlayan iş birliği neticesinde 300 mm 
– 1800 mm çap aralığında toplam 75 km CTP boru 
ve 1.000’den fazla farklı CTP bağlantı parçaları temin 
edildi. Aynı proje için 2017 yılında da DN 1000-1600 
mm çap aralığında yaklaşık 10 km boru sevkiyatı 
gerçekleştirildi.

Önümüzdeki yıllarda da devam edecek olan projede 
SUBOR aktif rolünü sürdürerek, Hanwha E&C 
firmasıyla işbirliği içerisinde olacaktır. Flowtite 
teknolojisinin getirdiği üstün kalitenin yanında 
saha ve mühendislik hizmetleri konusunda da tüm 
bilgi ve tecrübesini ortaya koyan SUBOR Hanwha 
firmasına uzman ekibi ile kaliteli saha hizmetleri de 
sağlamaktadır.

SUBOR continues to provide Pipes for the Bismayah 
New City Project.

Within the scope of Bismayah New City project, SUBOR 
has provided a total of 75 km GRP pipes and more than 
1000 different GRP connection parts as a result of the 
cooperation with Hanwha E&C, a South Korean contracting 
company, since the start of the project in 2014. For the 
same project, approximately 10 km pipe delivery with a 

diameter range of DN 1000-1600 mm was realized in 2017.

SUBOR will continue its active role for the project that 
will continue in forthcoming years and the company is in 
a full cooperation with Hanwha E&C company. Besides 
the outstanding quality of Flowtite technology, SUBOR, 
revealing all the knowledge and experience for the site and 
engineering services, provides qualified on-site services by 
its expert team to Hanwha.
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Cam Elyaf Sanayi Şirketi’nde yürütülen AR-GE 
çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz? 

Cam Elyaf Sanayi Şirketi’nde AR-GE çalışmaları, 
1991 yılında Geliştirme Müdürlüğü’nün kurulması 
ile başladı. Dört kişilik bir ekiple başlayan AR-
GE çalışmaları daha sonra malzeme ve kimya 
alanlarındaki uzmanların katılımı ile devam etti. 2014 
yılına kadar Cam Elyaf Fabrikası bünyesinde bulunan 
bu müdürlük kapsamındaki uzmanlık birikimi 
Şişecam Bilim ve Teknoloji Merkezi’ne dahil edildi. 
Günümüzde cam elyaf alanındaki AR-GE faaliyetleri 
Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı 
Kaplama Teknolojileri Direktörlüğündeki Atmosferik 
Kaplama Teknolojileri Müdürlüğü dahilinde 
yürütülüyor. Bu kapsamda yeni ürün geliştirme ve 
muadil ham madde çalışmaları gerçekleştiriliyor. 
Genel olarak AR-GE faaliyetlerimizle alternatif 
pazarlar bulmak, pazar gereksinimleri ve müşteri 
taleplerini karşılamak, mevcut üründe düşük verim, 
yüksek ham madde maliyeti ve süreklilik gösteren 
kalite problemlerini gidermek ve tek tedarikçiye 
bağımlılığı ortadan kaldırmak amaçlanıyor.

Cam Elyaf alanında yürütülen ArTeGe faaliyetleri 
ne tür çalışmaları kapsıyor?

Cam Elyaf alanında ArTeGe faaliyetleri yeni bir 
ürün fikrinin ortaya çıkması ile başlar. Bu fikir, 
kompozit sektöründe geliştirilen yeni bir teknolojiye 
yönelik bir ürün ihtiyacından, müşterinin daha 
önce karşılanmamış bir gereksiniminden, rakip 
kıyaslamalarından veya yasal gerekliliklerden 
kaynaklanabilir. Fikrin hayata geçirilmesine yönelik 
çalışmalar literatür araştırması ile başlar ve tüm 
kaynaklar detaylı bir şekilde taranır. İkinci aşama, 
literatür araştırması ve uzun yıllara dayanan bilgi 
birikimini kullanarak bağlayıcı formülasyonunun 
oluşturulmasıdır. Müşterinin prosesine özel 
bileşenler bu aşamada ürüne eklenmiş olur. Üçüncü 
aşama bu formülasyonun laboratuvar ölçeğindeki 
stabilitesinin değerlendirilmesidir. Stabil olduğu 
görülen formülasyon, bir sonraki aşamada pilot 
ölçeğe aktarılır ve elde edilen elyaf ürünü ile müşteri 
prosesini taklit eder şekilde kompozit parçalar 
hazırlanır. Gerekli mekanik testlere tabi tutulan 
parçanın hedeflenen değerleri göstermesinin 
ardından üretim denemelerine geçilir. Üretim 

Cam Elyaf Alanında ArTeGe Faaliyetleri 
Şişecam Kimyasallar bünyesinde bulunan Cam Elyaf Sanayi Şirketi’nde AR-GE çalışmaları 
bundan 26 yıl önce küçük bir ekiple başladı. Bugün geldiği noktada sektörün en önemli 
ihtiyaçlarına çözümler sunan, daha kısa ve iyileştirilmiş üretim süreçleri ile yüksek verim 
sağlayan AR-GE faaliyetlerini, Şişecam Bilim ve Teknoloji Merkezi Atmosferik Kaplama 
Teknolojileri Müdürü Dr. Vedat Sediroğlu’ndan dinledik.
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hattında gerçekleştirilen denemeler sonucunda elde 
edilen ürün kalite testlerinden geçirilip denemesi 
için müşteriye gönderilir. Müşteri prosesinde 
sorun yaratmadan, verimli ve kaliteli bir takviye 
malzemesi olarak kullanılabilen ve istenilen mekanik 
mukavemet değerlerini sağladığı bildirilen ürün 
standart ürün portföyündeki yerini alır. 

ArTeGe faaliyetleri kapsamında Cam Elyaf için 
ürün yeniliği ve gelişimine yönelik odak alanları 
nelerdir? 

Son zamanlardaki AR-GE çalışmalarımız, kompozit 
sektöründe gelişen ve günden güne pazar payı 
büyüyen termoplastiklere yönelik ürün geliştirmeye, 
LFT (Uzun Elyaf Termoplastikler) gibi yeni gelişen 
teknolojilere uygun elyaf geliştirilmesine ve 
E-camının mukavemetinin artırılmasına yoğunlaşıyor. 

Cam Elyaf alanında yürütülen ArTeGe çalışmaları 
ile üretim ve diğer süreçlere özel farklı bir yöntem 
geliştirildi mi? 

AR-GE çalışmalarının üretim süreçlerine dahil 
ettiği yeniliklerin başında direk kırpma prosesinin 
geliştirilmesi geliyor. Kırpma ürünlerinin 
üretilmesinde yaş prosese göre daha az üretim 
adımına sahip olan bu prosesle üretim süresi 
kısaltıldı ve verim artırılarak üretim maliyetlerinde 
yaklaşık % 25 düşüş sağlandı. Bunun yanı sıra radyo 
frekans kurutma, atık suyun geri kazanılması gibi 
katkılar da üretim sürecini iyileştirdi.

Müşterilerin beklentileri inovasyon faaliyetlerine 
nasıl yön veriyor?

Cam elyaf ürünleri müşteriye özel olarak geliştirilen 
ürünler olduğu için AR-GE çalışmalarında müşteri 
beklentileri ve geri bildirimlerinin etkisi çok büyük bir 
önem taşıyor. 

“CAM ELYAF SANAYİ 2018 YILINDA HAYATA 
GEÇİRECEĞİ 70.000 TON KAPASİTELİ YENİ 
TESİSİNDE MEVCUT EN İYİ TEKNOLOJİ İLE 
ÜRETİM YAPARAK İNOVATİF ÜRÜNLERİ ARKA 
ARKAYA PİYASAYA SÜRMEYİ HEDEFLİYOR.”

Kompozit sektöründeki son gelişmeler hakkında 
bilgi verir misiniz?

Cam üreticileri, daha güçlü malzemelere olan talebi 
karşılamak ayrıca karbon elyafı ve diğer malzemeler 
ile rekabet edebilmek için, mevcut ürünlerin 
mukavemetinin 2-3 katı mukavemete sahip cam 
elyafı geliştirmeye çalışıyor. Bu alanda rüzgar 
türbini kanatları, bisiklet şaseleri ve çeşitli otomotiv 
ve hava aracı parçaları, bükülme ve gerilmeye 
dayanabilecek yüksek modüle sahip malzemelerin 
kullanıldığı uygulamalara örnek olarak verilebilir. 
Diğer taraftan, cam elyaf takviyeli plastiklerin önemli 
bir gelecek potansiyeli var. Bu alandaki büyümeyi 
yakalamak ve fırsatlardan yararlanmak için, orijinal 

parça üreticileri, birinci kademe tedarikçileri ve 
malzeme tedarikçilerinin birlikte çalışması çok 
önemli. Sektörde faaliyet gösteren firmaların stratejik 
hedefleri son dönemde çoğunlukla ağırlık azaltma, 
maliyeti düşürme, kompozit performansı artırma 
ve geri dönüşüm konularında yeni ürün ve yeni 
teknolojiler geliştirme konularına odaklanıyor.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR “CAM ELYAF AR-GE 
ÇALIŞMALARINDA MÜŞTERİ BEKLENTİLERİ 
VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN ETKİSİ BÜYÜK BİR 
ÖNEM TAŞIYOR”

Yakın dönemde gerçekleştirilecek inovatif 
projelerden bahseder misiniz?

Cam Elyaf Sanayi, 2018 üçüncü çeyreğinde, 
Balıkesir’de hayata geçireceği yeni tesisinde mevcut 
en iyi teknoloji ile üretim yaparak inovatif ürünleri 
arka arkaya piyasaya sürmeyi hedefliyor. AR-GE 
faaliyetlerimizi bu hedef doğrultusunda planlıyoruz. 
Kısa vadede gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz diğer 
projeler arasında yüksek modüle sahip cam elyafı, 
uzun elyaf takviyeli termoplastik kompozitlere 
yönelik ürünler, yüksek sıcaklık dayanımı olan 
ürünler, ara-yüzey özellikleri geliştirilmiş yüksek 
performanslı ürünler ve nano-malzeme takviyeli 
ürünlerin geliştirilmesi sayılabilir. Bunların dışında 
elyaf alanında orta ve uzun vade planları yapılarak 
yakın ve uzak gelecek için yol haritalarımız da 
hazırlandı.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Şişecam Bilim ve Teknoloji Merkezi Atmosferik 
Kaplama Teknolojileri Müdürü

Dr. Vedat Sediroğlu
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Could you tell us about the R&D efforts at Cam 
Elyaf Sanayii?

The R&D efforts at Cam Elyaf Sanayii began with 
the establishment of the Development Department 
in 1991. At first, a team of four were in charge 
of these R&D efforts, which continued with the 
inclusion of material and chemistry experts. In 
2014, the know-how of the department within 
Cam Elyaf Sanayii was transferred to the Şişecam 
Science and Technology Center. Today, glass fiber 
R&D efforts are carried out at the Atmospheric 
Coating Technologies Department within the 
Coating Technologies Directorate at the Office of 
Research and Technological Development. Projects 
include the development of new products and 
substitute raw materials. Our overall aim with our 
R&D efforts is to find alternative markets; meet the 
needs of the market as well as customer demands; 
eliminate issues with current products such as low 
efficiency, high raw material costs, and routine 
quality problems; and to prevent dependency on a 
single supplier.

What are some of the projects to come out of glass 
fiber RTD efforts?

When it comes to glass fiber, RTD efforts begin with 
the idea for a new product. This idea could be born 
out of the need for a product for a new technology 
in the composite industry, a need that was not 
previously met, benchmarking with a competitor, 
or a legal requirement. Efforts to bring the idea to 
life begin with research, which involves combing 
through all relevant literature and sources. The 
second phase is the creation of a sizing formulation 
based on literature research and many years of 
know-how. At this stage, some constituents are 
added to the product which are special for the 
customer’s process. The third phase is assessing 
the stability of the formulation in a lab environment. 
Once the formulation is found to be stable, it is then 
used in the next step, which is pilot-scale production. 
Here, the glass fiber product is used to generate 
composite parts that mimic the customer’s process. 
The product is subjected to required mechanical 
tests, and once the targeted values are attained, 

RTD Efforts In Glass Fiber
At Şişecam chemicals subsidiary Cam Elyaf Sanayi, R&D efforts started 26 years ago with 
a small team. Today, the company offers solutions for the industry’s most pressing needs, 
as well as achieving greater efficiency through shorter, improved production processes. 
We spoke with Şişecam Science and Technology Center Atmospheric Coating Technologies 
Manager Dr. Vedat Sediroğlu to find out more about the company’s R&D activities.
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trial production can begin. Following these trial runs 
on the production line, the product is subjected to 
quality testing, after which it is sent to the customer 
for further trials. Once the product is used in the 
customer process as an efficient, high-quality 
supplement without any issues, and the customer 
informs us that the product achieves the targeted 
mechanical performance values, the product is then 
added to our standard product range.

In terms of RTD efforts, what are some areas of 
focus in product innovation and development for 
glass fiber?

Our most recent R&D efforts focus on product 
development for thermoplastics, which enjoy an 
increasing market share in the composites industry, 
as well as the development of glass fiber for new 
technologies like Long Fiber Thermoplastics (LFT) 
and the improvement of E-glass strength.

Have the RTD efforts in glass fiber yielded 
any different methods in production or other 
processes?

The main innovation that R&D efforts have 
contributed to our production processes is the 
improvement of our chopped strand processes. 
Now, not only does our chopped strand process 
have fewer production steps than the wet process, 
but it also reduced production time and increased 
efficiency to yield about 25% savings in production 
costs. Other factors contributing to the improvement 
of our production process include radiofrequency 
drying and wastewater recovery.

How do customer expectations shape innovation 
efforts?

Since glass fiber products are tailor-made for the 
customer, their expectations and feedback play a 
very important role in our R&D efforts.

“AT ITS NEW PLANT SET TO COME ONLINE 
IN 2018 WITH A CAPACITY OF 70000 TONS, 
CAM ELYAF SANAYII PLANS TO CARRY OUT 
PRODUCTION WITH THE BEST AVAILABLE 
TECHNOLOGY, INTRODUCING INNOVATIVE 
PRODUCTS TO THE MARKET ONE AFTER THE 
OTHER.”

Could you tell us about the latest developments in 
the composites industry?

In order to meet the demand for more durable 
products as well as to compete with carbon fiber 
and other materials, glass producers are trying to 
develop glass fiber with a strength 2-3 times higher 
than that of the existing products. These high-

modulus materials that can withstand bending and 
stretching are used in wind turbine blades, bicycle 
frames, and various automotive and aircraft parts. 
Meanwhile, plastics reinforced with glass fiber have 
significant potential for the future. To achieve growth 
and take advantage of opportunities in this field, it’s 
very important that original parts manufacturers, 
first-level suppliers, and materials suppliers work 
together. The strategic goals of companies operating 
in the industry have lately focused on developing new 
products and technologies in areas such as weight 
reduction, cost reduction, improvement of composite 
performance, and recycling.

“CUSTOMER EXPECTATIONS AND FEEDBACK 
PLAY A VERY IMPORTANT ROLE IN GLASS 
FIBER R&D EFFORTS.”

Could you tell us about upcoming innovative 
projects?

At its new plant in Balıkesir set to come online 
in 2018, Cam Elyaf Sanayii plans to carry out 
production with the best available technology, 
introducing innovative products to the market one 
after the other. We’re planning our R&D efforts 
with this goal in mind. Other projects we aim to 
bring to life in the short run include high-modulus 
glass fiber, products for long fiber-reinforced 
thermoplastic composites, products with high levels 
of heat resistance, high-performance products with 
improved interface qualities, and products reinforced 
with nano-materials. We have also created medium- 
and long-term plans for glass fiber and put together 
our roadmaps for the near and distant future.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Şişecam Science and Technology Center 
Atmospheric Coating Technologies Manager

Dr. Vedat Sediroğlu
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Eylül ayında; Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 
ortaklığında Bursa Teknoloji Koordinasyon ve AR-GE 
Merkezi (BUTEKOM)’nde “Otomotiv Pazarında Cam 
ve Karbon Elyaf Kullanımı” başlıklı 1 tam günlük 
eğitim düzenlendi. Kompozit sanayisinin temel ham 
maddelerinden olan cam elyaf ve karbon elyafın 
otomotiv sektöründe hangi alanlarda kullanıldığı, 
rakip malzemeler, gelecek trendleri, fırsatlar-
tehditler ve çeşitli örnek uygulamalar içeren sunum 
katılımcılar tarafından oldukça ilgi gördü.

5-7 Ekim’de gerçekleşen Türk Kompozit 2017 fuarı 
kapsamında 3 gün boyunca “Uygulamalı Vakum 

İnfüzyon Eğitimi” gerçekleştirildi. Fuar demo alanında 
yapılan ve hergün yüksek katılımla gerçekleşen 
uygulamalı eğitim, yüksek performanslı kompozit 
malzemelerin üretiminde sıklıkla kullanılan “vakum 
infüzyon” yönteminin temellerini anlamak adına 
oldukça faydalıydı.

Kasım ayında; İTÜ - Metalurji Malzeme Mühendisliği 
Kulübü ve Tila Kompozit iş birliğinde İTÜ - Kimya 
Metalurji Fakültesinde “Kompozite Malzemeler” 
eğitimi düzenlendi. Mühendis adayı arkadaşlara 
geleceğin malzemesi olan kompozit malzemeler 
detaylarıyla anlatıldı. Yoğun bir katılımın olduğu bu 
eğitim oldukça keyifliydi.

Aralık ayında ise Türkiye’nin en büyük organik 
peroksit üreticisi AKPA Kimya firmasının İstanbul-
Yenibosna ofisinde ve Tekirdağ-Muratlı fabrikasında 
“Kompozite Giriş Eğitimi” düzenlendi. Bu eğitimlerle 
firmanın hem satış hem de AR-GE ekibi kompozit 
malzemeler hakkında bilgi birikimlerini artırmış oldu.

Tila Kompozit 2018 yılında daha kapsamlı 
eğitimleriyle Türk kompozit sanayisini güçlendirmeye 
devam edecektir. Eğitim talepleriniz için lütfen 
iletişim kurunuz. info@tila.co / (0212) 222 94 22

Tila Kompozit, Türk Kompozit Sanayisini 
Eğitimleri ile Güçlendiriyor
2012 yılından beri Türk kompozit sektörüne eğitim, danışmanlık ve satış alanlarında 
hizmet veren “Tila Kompozit” firması, kompozit eğitimleri konusunda sektörün tek özel 
kuruluşudur. 2017 yılının ikinci yarısında eğitim faaliyetlerini hızlandıran firma birçok özel 
sektör kuruluşu ve üniversitelerde eğitimler düzenlemiştir.
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Tila Kompozit Reinforces Turkish Composite 
Industry with Trainings

Tila Kompozit provides training and consultancy 

services and strengthens them with distribution 

of various types of composite raw materials since 

2012. Tila is the only company about composite 

trainings in Turkey. In the second half of 2017, the 

company accelerated its activities and organized 

trainings in many companies and universities.

In September; a full day training titled with “Glass 

and carbon fiber usage in the automotive market” 

was organized in Bursa Technology Coordination 

and R&D Center (BUTEKOM) under the partnership 

of Bursa Chamber of Commerce and Industry 

(BTSO) and Tila Kompozit. In this training, 

discussed the components where glass and 

carbon fiber are used in the automotive industry, 

competing materials, future trends, opportunities 

and threats, and various applications. Also, this 

training was highly appreciated by the participants.

“Applied Vacuum Infusion Training” was held for 3 

days within the scope of Turkish Composite 2017 

fair on 5-7 October. This training was held in the 

fair demo area with high attendance every day, 

was very useful for understanding the bases of the 

“vacuum infusion” method which is frequently used 

in the production of high performance composite 

materials.

In November; “Composite Materials” training was 

organized at İTÜ - Chemistry and Metallurgical 

Faculty under the partnership of İTÜ - Metallurgical 

Materials Engineering Club and Tila Kompozit. 

Composite materials that are the material of the 

future were explained in detail to the engineering 

students. The training was very pleasant and had 

an intense participation.

In December; “Introduction of Composites” 

trainings were held at Turkey’s largest organic 

peroxide producer AKPA Chemical’s İstanbul-

Yenibosna office and Tekirdağ-Muratlı factory. 

With these trainings, both the sales and the R&D 

teams increased their knowledge about composite 

materials.

Tila Kompozit will continue to reinforce the Turkish 

composite industry with its extensive training in 

2018. Please contact us for your training demands.

info@tila.co / (0212) 222 94 22
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Hastane Hijyeni İçin DECOPAN®

Hastane hijyeni, hastane hastalığı kavramı her 
gün gündemde. Hasta odaları, koridorlar ve 
ameliyathanelerin özel kimyasallarla temizlenmesi, 
duvar ve tavanların mikroptan arındırılması, üzerinde 
tekrar mikrop ürememesinin önemi her gün 
tartışılıyor. Yücel Grubu şirketlerinden FİBROSAN 
tarafından üretilen DECOPAN HYG markalı CTP 
levhalar bu alanda da değer katan çözümler sağlıyor.

DECOPAN CTP levhalar yüzeylerinde bakteri 
oluşumunu engelliyor, hastane kimyasalları 

ile temizlenebiliyor. Yüksek yanmazlık sınıfında 
üretilebiliyor ve istenirse tamamen antibakteriyel 
özellikte de üretilebiliyor. Özellikle ameliyathanelerde 
alternatif yöntemlere göre tercih ediliyor.

Elazığ Üniversitesi Hastanesi Decopan HYG tercih 
ederek, yeni yaptırdığı 25 ameliyathanesinin, 
duvarlarını ve tavanlarını yanmaz Decopan HYG 
ürünleri ile kaplamayı tercih ederek, hijyen konusunda 
önemli bir yatırım yaptı. Hijyenik duvar kaplamaları ile 
ilgili daha fazla bilgi için www.decopanhijyen.com

DECOPAN for Hospital Hygiene

Hygiene in Hospitals,hospital sickness terminology is 
debated more and more. Cleaning of the hospital walls 
with special chemicals,keeping walls and ceilings bacteria 
free and avoiding the development of further microbes 
afterwards on walls and ceilings is getting more and more 
important. Hygienic Wall cladding branded DECOPAN 
HYG produced by FİBROSAN a Yücel group company, is 
providing value creating solutions fo this need.

DECOPAN HYG GRP sheets and Wall systems provides 
several advantages:

•	 Hygienic surface preventing bacterial, fungal and 
mold growth,

•	 Ease of cleaning and stain proofness,

•	 Chemical resistance allowing use of disinfectants,

•	 Anticorrosive structure,

•	 High resistance to impacts and crashes,

•	 High resistance to moisture,

•	 Low thermal conductivity and high thermal 
resistance,

•	 Ease of mounting,

•	 Maintenance-free usage under normal conditions,

•	 Hassle-free aplication at large areas,

•	 High esthetics.

Elazığ University Hospital has prereffed DECOPAN HYG for 
building 25 operating rooms, corridors and ceilings and has 
built a state of the art center and has invested in Hygiene. For 
this Project and more information www.decopanhijyen.com
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Toksöz Grubu Sanset Gıda Yenileme Projesinde 
DECOPAN® Hijyen Tercih Etti

26.000 m2 duvar alanı yenileme projesinde DECOPAN 
Hijyen, hjyenik duvar panelleri tercih edildi. Kısa 
sürede yenilenen tesis, faaliyetlerine tekrar rekor 
sürede başlayarak gıda hijyeni konusunda daha da üst 
seviyeye çıkmış oldu. DECOPAN Hijyen, duvar panelleri 
yenileme projelerinde halihazırdaki duvarların üzerine 
monte edilebildiği için hızlı bir çözüm olarak öne 
çıkmayı başardı.

CTP paneller adı geçen projede olduğu gibi özel 
renklerde üretilebildiği için hijyenle birlikte estetik 
olarak da tesislere değer katmakta ve tercih 
edilmektedir.

DECOPAN Hijyen duvar ve panel sistemleri ile ilgili 
daha fazla bilgi için www.decopanhijyen.com

Toksöz Group has Chosen DECOPAN Hygiene for 
Their Renovation Project

The renovation poject which is 26,000 sqm was carried out 
using DECOPAN Hygiene panels and the facility was put 
into stream again in a record period of time.The use of Grp 
panels has upgraded the Hygiene of the facility even further. 
As GRP Hygienic panels can be installed on the existing 
substrates of a building they provide a very fast solution to 

renovation projects where Hygiene is needed.

GRP panels can be produced in special colours as in this 

project and they create additional pleasing solutions as well 

as a hygienic environment.

DECOPAN Hygiene has been used for the 26,000 sqm 

wall renovation. For more information and project about 

DECOPAN Hygiene please visit www.decopanhijyen.com
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Unsaturated polyester resin based gelcoats are used as 
a special coating material in composites applications for 
decades with its characteristic high resistance against 
water and atmospheric weathering conditions. Gelcoats 
are unique materials with flexibility which makes 
them durable against mechanical forces. Thanks to 
unsaturated polyester resins’ chemical structure and 
diversity, gelcoats have chemical resistance against 
many common chemicals and atmospheric weathering 

conditions. These properties make them an ideal choice 
that fulfills desired performance criteria for marine 
applications, commercial vehicle part productions, city 
furniture and many other applications.

Poliya is producing high-quality gelcoats such as Polijel 
213 and Polijel 215 with proven performance since 
1984. Poliya now offers Plus versions of these gelcoats, 
Polijel 213 Plus and Polijel 215 Plus with improved 

Graph 1 Athmospheric weathering
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Graph 2 Aesthetical properties

performance criteria. While providing improved 
atmospheric weather performance and UV resistance, 
Polijel 213 Plus and Polijel 215 Plus maintain their 
characteristic advantages of flexibility, gloss retention, 
and chemical resistance.

Plus Gelcoat Polijel 213 Plus and Polijel 215 Plus family 
offers an alternative option for demands such as;

• Better atmospheric weathering resistance 

• Better aesthetical properties and gloss retention 

• More resistance against mechanical enforcements 
which composite material can be exposed to, 
throughout its lifetime

• More safety against chemical exposures in workplace

Graph 1 shows a comparison of common gelcoat 
classes against Polijel 213 Plus and Polijel 215 Plus on 
a base of atmospheric weathering performance.

Comparision of color changes of composite plates 
under an accelerated weathering test according to 
standard, ASTM G-154 cycle 7 under UV-B light and 
condensation is given in Graph 1. Color deviation of 
composite plates are measured as dE values and 
a common scale is generated with an index of 100 
given to the highest dE value, which is an industrial 
orthophthalic gelcoat. As you can see from the Graph 1, 
Plus gelcoats have 20% better performance compared 
to high-quality iso/NPG gelcoat and 60 % better 
performance compared to industrial orthophthalic 
gelcoats.

Aesthetical properties of gelcoats are compared 
according to gloss retention of composite plates after 
accelerated weathering test according to ASTM G-154 
cycle 7 in Graph 2.

Gloss change or dulling effect appears as matting on 
gelcoat surface. Lower gloss values and mat surfaces 
may cause the composite part to appear old and aged. 

Graph 2 shows this change in percentages based on 
gloss values of before and after the test. While industrial 
ortho based gelcoats have a gloss change of 30% and 
high-quality iso/NPG gelcoats have 15%, Polijel Plus 
family gelcoats have less than 10% gloss change. Polijel 
213 Plus and Polijel 215 Plus gelcoats can retain their 
high gloss value longer than classical countertypes and 
provides better surface appearance.

Another important property of Polijel 213 Plus and 
Polijel 215 Plus is low styrene content. Low styrene 
content and low styrene emission type lamination resins 
are in use in industry to provide a healthier environment 
for workers and lowering emissions of workplaces. 
While these lamination resins are available for both 
closed and open molding processes, gelcoats did not 
have a countertype with lower styrene ratio in our 
portfolio. In order to decrease chemical exposures of 
workers and decrease emission of styrene, Polijel Plus 
family offers a styrene ratio of less than 25%. These 
additional properties make Polijel 213 Plus and Polijel 
215 Plus a new raw material for composite industry.Plus Gelcoats Color Change (dE)
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Doymamış polyester reçine esaslı kaplama 
malzemeleri olan jelkotlar suya ve atmosferik 
şartlara dayanımları sayesinde yapısal kompozit 
uygulamalarının yanında estetik uygulamalarda 
da yıllardır başarıyla kullanılmaktadır. Jelkotlar 
esneklikleri sayesinde mekanik zorlamalara, 
yapısal özellikleri sayesinde birçok kimyasala ve 
güneşin sararma etkilerine karşı dayanıma sahip 
olduklarından marin, ticari araç, havuz, kimyasal 
madde depoları, şehir mobilyaları ve benzeri 
birçok uygulamada performans beklentilerini 
karşılamaktadır.

1984 yılından beri üretmekte olduğu jelkotlarını 
sektörde birçok uygulamaya sağlayan Poliya, yıllardır 
performansını ispat etmiş ürünleri olan Polijel 213 ve 
Polijel 215’in performansını yükseltti. Polijel 213-

Plus ve Polijel 215-Plus olarak adlandırılan ürünler 
standart versiyonlarından daha yüksek atmosferik 
yaşlandırma dayanımı ve UV dayanımı sağlarken, 
halen sektörde diğer ürünlere göre daha iyi olduğu 
esneklik, parlaklık korunumu, kimyasal dayanım 
özelliklerini de koruyor.

Plus jelkotlar olarak adlandırılan Polijel 213 Plus ve 
Polijel 215 Plus jelkotlar;

• Atmosferik şartlara daha dayanıklı

• Estetik özelliklerini daha uzun süre koruyan ve 
parlaklığını kaybetmeyen, daha parlak

• Kompozit ürünün yaşamı boyunca maruz kalacağı 
titreşim ve zorlamalara karşı daha dayanıklı

• Gelişen kimyasal güvenliği beklentilerini 
karşılamak üzere de daha emniyetli 

bir çözüm olmaktadır.

Atmosferik şartlara dayanım ile ilgili aşağıda verilen 

Şekil 1 Atmosferik dayanım
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Şekil 2 Estetik özellikler

şekilde standart jelkotlara göre Polijel 213 Plus ve 
Polijel 215 Plus’ın karşılaştırması gösterilmiştir.

Şekil 1’de jelkotların birbirine göre renk değişimleri 
karşılaştırılmıştır. Söz konusu test ASTM G-154 
standardına göre (Cycle 7’ye uygun UV-B ışığı altında 
ve kondenzasyon ile) yapılmıştır. Test sonucu olarak 
en yüksek dE değerini veren endüstriyel ortoftalik 
jelkotun renk sapması (dE) değeri olarak 100 indisi 
alındığında diğer jelkotların görece renk değişim 
sonuçları paylaşılmıştır. Grafikten de görülebileceği 
üzere Plus jelkotlar ile ortoftalik jelkotlara göre %60 
kaliteli iso/NPG jelkotlara göre en azından %20 daha 
iyi performans söz konusudur.

Jelkotların estetik özellikleri açısından ise 
parlaklıklarını korumaları ve yaşlanma testi 
sonrasında meydana gelen parlaklık değişiminin 
karşılaştırılması temel alınmıştır. Şekil 2’de ASTM 
G-154 standardına göre (Cycle 7’ye uygun UV-B ışığı 
altında ve kondenzasyon ile) yapılan test sonucu elde 
edilen değişim görülmektedir.

Parlaklık değişimi yani matlaşma zamanla jelkot 
yüzeyinde meydana gelen ve rengin dolayısıyla 
da kompozit parçanın daha eski görünmesine 
sebep olan bir değişimdir. Şekil 2’de görüldüğü 
üzere parlaklık değişimi klasik orto jelkotlarda 
%30’larda iken, iso/NPG jelkotlarda %15 civarında 
Plus jelkotlarda ise %10’un altındadır, bu sayede 
parlaklığını daha uzun süre koruyan parçaların yapımı 
mümkündür.

Polijel 213 Plus ve Polijel 215 Plus’ın bir diğer 
özelliği ise stiren monomer içeriğidir. Bildiğiniz 
gibi el yatırması reçine uygulamalarında özellikle 
düşük stiren emisyonu sağlayan katkılarla ortama 
yayılan stiren buharının miktarının azaltılması 
sağlanabilmektedir. El yatırması üretim metodunun 
yanında ise kapalı kalıplama tekniklerinde de 
kullanılmakta olan düşük stiren içerikli çözümler 
ile çalışma ortamındaki stiren emisyonları kontrol 

altına alınmaya çalışılmaktaydı. Birleşmiş Milletler 
kapsamında başlayan kimyasal zararlarına 
yönelik uyumlaştırma çalışmaları ve Avrupa 
Birliği kapsamında yayınlanan yönetmelikler ile 
kimyasalların zararlılık sınıflarında bazı değişikliklerin 
olması ve ilave risklerin tanımlanması yanında 
işyeri maruziyet limitlerinin de ülkeler tarafından 
güncellenmesi endüstriyi kimyasal emisyonlarının 
düzenlenmesi ve düşürülmesi için zorlamaktadır. 
El yatırması ve kapalı kalıplama tekniklerinde stiren 
emisyonunu düşürücü önlemler alınırken jelkotlarda 
bu tip iyileştirmeler şimdiye kadar yapılmamıştı. 
Polijel 213 Plus ve Polijel 215 Plus jelkotlar %25’den 
düşük stiren içerikleri ile bu açıdan da iyileşme 
sağlamaktadırlar.
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IMBEO® Teknik Danışmanlık ve B2B İş 
Geliştirme Hizmetleri 
Sektörler: Kompozitler, otomotiv, ticari araç, motor 
sporları, havacılık, denizcilik, rüzgar enerjisi, ısı 
izolasyonu, PPE kişisel koruyucu donanımlar, ısıl işlem 
tesisleri, sızdırmazlık elemanları, inşaat, filtrasyon.

IMBEO, kompozit sektöründeki stratejik B2B “Business 
to Business” iş ortağınızdır. Görevimiz, sizler için 
ürünlerinizi pazarlayabileceğiniz yeni iş sahaları 
oluşturmaktır.

Kompozit sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle hizmet 
veren Almanya menşeli bir iş geliştirme firmasıyız. 
Müşterilerimizin dünyanın en gelişmiş pazarlarına 
girerek büyümelerine yardım ederken, bu esnada da 
yorucu bürokratik işlemleriyle biz ilgileniyoruz.

Avrupa Birliği sınırları içerisindeki kompozit alanında 
faaliyet gösteren Alman iş ortaklarımızla birlikte 
karbon, aramid, cam ve çevre dostu olarak üretilen 
silikat liflerinden elde edilen birçok dar tekstil ürünü, 
örgülü hortum kumaşlar, şeritler ve bunun yanı sıra 
düz tekstil ürünleriyle kompozit alanındaki uygun 
referans müşteri ağınızı genişletiyoruz.

Downstream Süreci

Bu süreçte IMBEO uluslararası iş operasyonlarının 
(kalite onayı, homologasyon, tasdik, satış, lojistik, 
finans, risk ve kriz yönetimi) yürütülmesi için en 
güvenli kaynaktır. Bu hususta bizim uzmanlık alanımız 
B2B satış, kilit müşteri ve pazarlama yönetimi gibi 
downstream faaliyetler üzerine yoğunlaşmıştır. 
Ayrıca piyasa analizi, piyasa araştırması, piyasa 
segmentasyonu ve piyasa stratejisi uzmanlık 
alanlarımız arasındadır. Müşterilerimizin odak noktası, 
genel itibariyle ileri teknoloji elyaf takviyeli kompozitler 
ve hafif yapı malzemeleridir.

Partner firmalarımız kendi ülkelerinde güçlerini 
kanıtlamış firmalardır. Çalıştığımız firmalar endüstri 
sektöründe ISO 9001, otomotiv sektöründe IATF16949 
belgeleri ile kalite standartlarını sağlamaktadır. Buna ek 
olarak ulusal pazarda gerekli olan sertifikalara sahip, 
hızlı ve kaliteli üretim yapmaktadırlar.

Dış kaynak kullanımı (outsourcing-partner) amacıyla iş 
ortağı arayan müşterilerimiz için Türkiye endüstrisi ile 
uzun yıllara dayanan işbirliğimiz doğrultusunda doğru 
iş ortağını buluyoruz.

İş geliştirmenin yanı sıra teknik danışmanlık 
hizmetlerimizden de bağlayıcı bir ön koşul olmaksızın 
faydalanabilirsiniz. IMBEO, kompozit sektöründeki E/
ECR-cam, karbon, aramid lifleri ile bunun yanı sıra 
cam dokuma fitillerinden elde edilen cam keçe (CSM), 
soyma kumaşı, çok eksenli / tek eksenli ve reçine 
transferiyle kalıplama (RTM) örgülerinin üreticilerini 
temsil etmekte ve onlara danışmanlık hizmeti 
vermektedir.

IMBEO olarak önemli sektörel fuarların takipçisiyiz 
ve bu fuarlarda iş geliştirme planlarınız hakkında 
sizinle yüzyüze görüşmek üzere biraraya gelmekten 
mutluluk duyarız. Ayrıntılı bilgileri www.imbeo.com.tr/
Fuarlar’dan edinebilirsiniz. Her türlü iş birlikleriniz için 
lütfen bizimle iletişime geçiniz. 

   İlkay Özkısaoğlu
   IMBEO - Almanya 
   Phone +49 92 75/972 441
   Mobil +49 162/742 76 99
   www.imbeo.com.tr
   info(at)imbeo.de

Mevcut durumda Avrupa ve MEAT bölgesinde 
(Ortadoğu ve Türkiye) iş geliştirme alanında orta 
büyüklükteki saygın Alman işletmeler ile birlikte 
faaliyet gösteriyoruz.

Sektördeki ana amacımız, müşterilerimizin öngörmüş 
olduğu bütçeye uygun olarak girişimlerini zamanında 
tamamlamalarını sağlamaktır. Bunu sağlarken de 
müşterilerimizi B2B satış, proje, operasyon, tedarik 
zinciri, kalite yönetimi ve mühendislik konularında 
desteklemekteyiz.

Pazar araştırması hizmetiyle ürününüzü diğer 
firmalarla kıyaslayarak fiyat stratejisi oluşturmanıza 
yardım etmekteyiz. İş geliştirme çerçevesinde ilk 
adım olarak şirketiniz adına malzeme ve ürün ile ilgili 
bağımsız akredite kurumlarından gerekli onay ve 
sertifikaları almaktayız. Daha sonra iş planınıza sadık 
kalarak çalışmalarımızı (pazar araştırması, temas, 
sunum, teklif, ürün onayı, sipariş, geri bildirim, takip) 
tamamlamaktayız. Son olarak müşteri yöneticilerimiz 
aracılığıyla ürün ve hizmet sunumlarını anlayarak 
tekliflerinizi Alman sanayisinin kabul edebileceği 
koşullara getirdikten sonra Alman pazarına girmek 
isteyen firmanızın pazardaki rekabette tercih edilebilir 
olmasını sağlamaktayız. Daha fazla bilgi için: www.
imbeo.com.tr/PazarGelistirme 

Downstream Süreci

•Şirket
Değerlendirme

•Avantajların
Karşılaştırmalı
Analizi

•SMART-
Hedefler

Anlaşma

•Piyasa
Potansiyeli

•Kilit Müşteri ve
•Özel Talepler

Analiz

•Tasarım ve 
Konstrüksiyon

•K-/D-FMEA 
(Hata Türleri ve 
Etkileri Analizi)

•Denetimler
• İzinler ve 

Sertifikalar
•APQP (Gelişmiş 

Ürün Kalite 
Planlaması)

Onay

•Kazan:Kazan: 
Kazan Yaklaşımı

•Kilit Müşteri
Yönetimi

İş
Geliştirme
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International B2B Business Development project and 
program management consultancy for the German 
OEM and MRO sectors with Composite Fibers, 
Reinforcements and parts.
Helping international mid- and large-sized international 
manufacturing companies to fulfill their mission of entering 
the German market in a professional way are at the core of 
our activities.

Product offerings will be adjusted to match with high-class 
end-users’ expectations of German OEM and MRO key 
accounts and ultimately generate substantial businesses 
among them. To this end the internationally minded B2B Key 
Account Management is best partnered with firms that have 
prior export experience, are preferred suppliers already in 
their home country and entertain an ISO 9001 (Industry) / IATF 
16949 (Automotive) quality management system.

Each business-to-business case walks through a process of 
detailed analysis of the needs and expectations of international 
partners, who wish to expand into new fields with significant 
German OEM and MROs.

Furthermore, other product related certifications in their home 
markets should be in place that serves as a good basis to be 
able to obtain approvals and upscale production swiftly when 
exporting. Finally, the partners wishing to enter Germany have 
a comparative advantage and offer further additional and 
relevant differentiation aspects in their offering.

Assistance is provided in benchmarking and pricing strategies 
ensuring competitiveness in the field. Necessary approvals 
and homologations, both from independent and accredited 
institutes on materials and products (where required) are 
usually the first step followed by finding, making contact, 
present, offer, validate and conclude business orders with 
potential end-users. Follow our landingpage www.imbeo.eu/
BusinessDevelopment to learn more.

Support in partnering with quality orientated B2B suppliers in 
Turkey. The identification, selection and development of these 
suppliers are within our main responsibilities.

Have you ever considered Turkey as a sourcing market for 
OEM components? Or do you look for outsourcing partners 
that are both cost-conscious and at the same time able to 
catch your order peaks to your specifications from standard 

semi-finished products to assembled components in a high 
quality? Or do you look for outsourcing partners who are able 
to enter your product lifecycle at any stage?

Turkish suppliers combine cost advantages in the supply 
chain, production, construction and logistics with a very 
high-quality orientation. The Turkish automotive, aviation and 
shipbuilding or the wind industry developed these suppliers for 
years so that they will benefit you from the outset.

We are here to assist you in finding the right match for your 
manufacturing needs in Composites, Automotive, Thermal 
Insulation and PPE from our German base. Find more on our 
landingpage www.imbeo.eu/DiscoverTurkey or Contact us.

İlkay Özkısaoğlu
IMBEO - Germany
Phone +49 92 75/972 441 / Mobil +49 162/742 76 99
www.imbeo.eu / info(at)imbeo.de

Downstream Process

Downstream Process

•Company 
Evaluation

•Comparative
Advantages

•SMART 
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Plastik malzemelerle birlikte kullanım imkânı 
bulan takviye malzemeleri, malzeme biliminde 20. 
yüzyılda adeta çığır açmıştır. Farklı iki malzemenin 
birbirinden bağımsız, yani çözünmeden bir araya 
gelmesiyle oluşan malzemelere verilen ad olan 
kompozit malzemeler, bir araya gelen bu iki ürünün 
üstünlükleri sonucunda ortaya hafiflik, dayanım, 
mukavemet gibi farklı yerlerde farklı ihtiyaçlara 
cevap veren çok yeni ve nitelikli bir malzemenin 
doğmasına sebep olmuştur. Ortaya çıkan bu 
malzemeler, havacılık, otomotiv, enerji, silah sanayi 
ve bunların dışında onlarca farklı sektörde uygulama 
imkânı bulmaktadır. 

Plastik malzemelerin mekanik ve termal 
mukavemetlerini iyileştirerek geleneksel ürünlere 
kıyasla hafiflikleri ile avantajlar sağlayan takviye 
malzemelerini kısaca ele alacak olursak en yaygın 
kullanılanlar şunlardır; 

Cam Elyafı

Cam elyafı, elyaf takviyeli kompozitler arasında 
en bilinen ve kullanılandır. Özellikle cam elyafı ile 
matris arası yapışma gücünü arttıran “silan” bazlı 
ve elyaf üzerinde ince film oluşturan kimyasalların 

kullanım sahaları artmıştır. Neticesinde bugün 
birçok polimer ile cam elyaf bağdaştırılarak yüksek 
mukavemetli kompozit ürünler elde edilmektedir.

Karbon Elyafı

Karbon lifi ilk defa karbonun çok iyi bir elektrik 
iletkeni olduğu bilinmesinden dolayı üretilmiştir. 
Cam elyafının metale göre sertliğinin çok düşük 
olmasından dolayı sertliğin kat ve kat artırılması çok 
belirgin bir amaçtı. Karbon elyafı epoksi matrisler 
ile birleştirildiğinde olağanüstü dayanıklılık ve 
sertlik özellikleri gösterir. Karbon fiber üreticileri 
devamlı bir gelişim içerisinde çalışmalarından dolayı 
karbon elyaflarının çeşitleri sürekli değişmektedir. 
Karbon elyafının üretimi çok pahalı olduğu için 
ancak uçak sanayinde, spor gereçlerinde veya tıbbi 
malzemelerin yüksek değerli uygulamalarında 
kullanılmaktadır. Farklı polimerler ile kullanılan 
karbon elyafları üretim maliyetlerinin düşüşü 
ve neticesinde ticari olarak erişebilirliği ve 
kullanılabilirliğinin artması neticesinde daha çok 
yaygınlaşma eğilimindedir. Hesaplamalara göre 
gelecek yıllarda geçmişten günümüze düşerek 
gelen fiyat etkisinin devam ederek kullanımının çok 
daha yaygın hale geleceği hesaplanmaktadır.

Bunların yanında, karbon elyafının tüm diğer 
elyaflara göre en önemli avantajı yüksek modülüs 
özelliğidir. Karbon elyafı bilinen tüm malzemelerle 
eşit ağırlıklı olarak karşılaştırıldığında en sert 
malzemedir. Bu da onu çok özel kullanım yerlerinin 
aranılan malzemesi yapmaktadır. 

Aramid Elyafı

Aramid elyafı piyasada yaygın kullanımıyla ticari 
isim nedeniyle kevlar olarak da bilinir. Farklı 
uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak için çok farklı 
türlerde üretilebilmektedir. En önemli özellikleri 
ise yüksek darbe dayanımı, aşınma ve yorulma 
direncinin yüksekliği, yüksek kimyasal dayanım, 

Dünyanın En Genç Malzemeleri Hızla Büyüyor
2. Dünya savaşı sırasında askeri amaçlarla uygulama imkânları bulan kompozitler savaş 
sonrasında hayatımızın her alanında yaygınlaşmaya başlamıştır. Günümüzde ise çok daha 
yüksek performans değerlerine sahip yeni kompozit malzemeler yapılmaktadır. 

LOGO 
TEMELLERİ 

Plastik Sanayicileri Derneği
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The Newest Industrial Materials are Growing in 
The World Fastly

Composites that could be applied for military purposes 
during the World War II started to become widespread 
in all aspects of our lives in the post-war period. And 
today, new composite materials with much higher 
performance values are produced. 

Reinforcing materials which are utilizable along with 
plastic materials simply broke new ground in materials 
science during the 20th century. Composite materials, 
which are referred to as those materials made from 
the combination of two distinct materials on a separate 
basis, i.e. without dissolution, resulted in the birth 
of a brand new quality material that meets various 
requirements in various aspects such as lightness, 
resistance and strength due to the advantages of these 
two combined materials. These resulting materials 
may be applied in tens of various industries other than 
aviation, automotive, energy and weapons. 

To shortly discuss reinforcing materials offering 
advantages as a result of being lightweight compared 
to conventional products with improvement in 
mechanical and thermal strength of plastic materials, 
the ones used most commonly are; 

Fiberglass

Fiberglass is the most known and used material 
among fiber reinforced composites. In particular, the 
areas of use for “silane”-based chemicals that enhance 
fiberglass to matrix adhesive strength and form a 
thin film over fiber are increased. Consequently, high 
strength composite materials are produced by bonding 
a multitude of polymers with fiberglass today.

Carbon Fiber

Carbon fiber is initially produced as carbon is known 
to be a very good electrical conductor. Because the 
hardness of fiberglass is very low to metal, the explicit 
purpose was to enhance hardness much more. 
When carbon fiber is combined with epoxy matrixes, 
it displays exceptional durability and hardness. The 
types of carbon fibers are continually variable since 

carbon fiber producers work with a mindset of constant 
development. Because the production of carbon fiber 
is very costly, it is used only in high-grade applications 
for aircraft industry, sports equipment or medical stuff. 
Used along with various polymers, carbon fibers tend 
to become widespread to the further extent due to the 
reduction in its production costs and consequently its 
commercial accessibility and availability. Based on 
calculations, it is estimated that carbon fibers will be 
used more commonly in the following years with the 
continuation of the effect of price declining until today.

In addition, the most critical advantage of carbon fiber 
to other fibers is its high level of modulus. Carbon 
fiber is the hardest material compared to all known 
materials on an equally-weighted basis. And this 
makes it the preferred material for very specific areas 
of use. 

Aramid Fiber

Aramid fiber is also known as kevlar, a trademark 
commonly used in the industry. It is capable of being 
produced in wide variety of types to meet the needs 
in various applications. To name its most important 
features, these are high impact strength, high abrasion 
and fatigue strength, high chemical resistance, and 
lightness as a result of approximately 1/3 density 
difference against a fiber glass product.

As commonly used along with polymers, the areas 
which require technical advantages offered by aramid 
fiber are protective clothing, and air, sea and land 
vehicles. 

As a result, polymers recently find the chance to be 
used more commonly with various techniques by being 
mixed and processed with various fills and additives. 
And composites are very critical production items in 
this field. Growing rapidly, these youngest materials of 
the world gradually replace conventional materials to 
the further extent each day.

Selçuk Gülsün

Deputy Chairman of the Turkish Plastics 
Industrialists’ Association (PAGDER)

cam elyaf ürününe karşı yaklaşık 1/3 oranında 
yoğunluk farkı neticesi hafifliğini sayabiliriz.

Polimerlerle beraber yaygın kullanım alanları ise 
koruyucu giysiler, hava, deniz ve kara taşıtlarında 
yarattığı teknik avantajların ihtiyaç duyulduğu 
yerlerdir. 

Sonuç olarak, polimerler günümüzde farklı 
tekniklerle ve farklı dolgu ve katkı maddeleri 

ile karıştırılıp işlenerek çok yaygın kullanım 
imkânı bulmaktadır. Kompozitler de bu alanda 
çok önemli üretim kalemleridir. Dünyanın bu en 
genç malzemeleri hızlı büyüyerek geleneksel 
malzemelerin yerini her geçen gün biraz daha fazla 
almaktadır.

Selçuk Gülsün
Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER)  
Başkan Vekili
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