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“SOLUTIONS FOR 
     TODAY’S COMPOSITE 
 INDUSTRY”
Erco is a leading supplier of polyester and vinyl ester 
resins, gelcoats and specialty materials used for the 
composites industry. With strong capabilities in 
manufacturing and science, we deliver quality, 
service and reliability for today, and we are creating 
innovative solutions for tomorrow. Together with our 
customers, we are shaping the future of composites 
with new technology and applications.
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BAŞKAN’IN MESAJI

Değerli Kompozit Dostu,

Derneğimizin üyelik geliştirme çalışmaları kapsamında 
geçtiğimiz dönemde Derneğimize üye olan Inoveta 
Kompozit Tic. Ltd. Şti. firması daha da güçlenmemizi 
sağlayarak toplam üye sayımızı 124’e çıkarmıştır.

2020 yılında tüm Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 
virüsü dolayısıyla 2 yılda bir gerçekleştirerek 
Türk kompozitinin yeteneği, gücü ve potansiyelini 
sergilediğimiz  TURK KOMPOZIT Fuarı’nın sektör içinde 
yapılan anket çalışması dikkate alınarak 2022 yılının Ekim 
ayında düzenlenmesine karar verilmiştir.

Derneğimizin aylık periyotlarla internet üzerinden 
gerçekleştirdiği Üye Toplantılarının 12.’si 12 Kasım 
2020 tarihinde 50’nin üzerinde sektör mensubunun 
katılımı ve Ernst&Young Türkiye’den, Direktör Sayın 
Sercan Bahadır’ın ‘GEKAP ve Uygulamada Karşılaşılan 
Sorunlar’ konusunda bilgilendirmelerde bulunması, 
13.’sü ise 19 Aralık 2020 tarihinde yine 50’ye yakın 
sektör mensubunun katılımı ve sırasıyla Türkiye Kimya 
Sanayicileri Derneği (TKSD) Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Haluk Erceber, PETKİM Pazarlama Müdürü 
Dr. Mevlüt Çetinkaya ve Boytek A.Ş. Genel Müdürü, 
Kimya Yüksek Mühendisi Sayın İsmail Darcan’ın ‘Kimya 
ve Petrokimya Sanayinde Temel Eğilimler ve Gelecek 
Öngörüleri’ konusunda bilgilendirmelerde bulunması 
ile gerçekleştirmiştir. Sektörümüz tarafından ilgi gören 
temalı üye toplantılarımız ve çalışmalarına devam 
ettiğimiz eğitim webinarlarımız tüm sektör mensuplarının 
istifadelerine açıktır. 

Derneğimiz bugün geldiği noktada gerçekleştirdiği tüm 
çalışmaların üzerine katarak yeni hedef ve yöntemleri 
ile geleceğini tasarlamak amacıyla, 4 - 5 Aralık 2020 
tarihlerinde, internet ortamında, dar katılımlı, ortak bir 

akıl ve yöngörünün arandığı Strateji Planlama Çalıştayı 
gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda stratejik hedefler 
doğrultusunda Derneğimizin misyonu gözden geçirilerek, 
yol haritası belirlenmiştir. Çalıştayın sonuç raporu Ocak 
ayının ikinci haftası Derneğimizin web sayfası üzerinden 
paylaşılacaktır.

Turkishtime tarafından hazırlanan “Ar-Ge 250, Türkiye’nin 
En Çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri” araştırmasında 
2019 yılında Türkiye’nin Ar-Ge Harcaması en yüksek 500 
şirketi arasında yer alan üyelerimiz TÜRK HAVACILIK VE 
UZAY SANAYİİ A.Ş. (TUSAŞ), KORDSA TEKNİK TEKSTİL 
A.Ş., DYO SANAYİ BOYALARI SAN. VE TİC. A.Ş. SIRENA 
MARINE DENİZCİLİK VE SAN. TİC. A.Ş., SİSTEM TEKNİK 
ENDÜSTRİYEL FIRINLAR LTD. ŞTİ., POLİN SU PARKLARI 
VE HAVUZ SİSTEMLERİ A.Ş., EGE KİMYA SAN. VE TİC. 
A.Ş., PEKER YÜZEY TASARIMLARI SAN. VE TİC. A.Ş. 
ve ECE BOYA KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.’yi tebrik eder, 
başarılarının devamını dilerim.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, GEBKİM 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ile imzalamış 
olduğumuz protokol sonrasında kurulan Kompozit 
Uygulama Atölyesi’ni ziyaret etmiş, şahsına kompozit 
sektörü ve atölyede Derneğimizin desteği ile 
gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. 

Dergimizin bu sayısının ana konusunu “TAŞIMACILIK” 
oluşturmaktadır. Konu ile ilgili ayrıntılı yazımızı bu sayının 
dosya konusu olarak dergimizin orta sayfalarında 
bulabilirsiniz.

Bu vesile ile tüm Dünya için zor geçen 2020 yılının 
ardından 2021 yılının tüm insanlığa sağlık, sektörümüze 
bol kazançlı ve bereketli işler getirmesini temenni ederim. 

Saygılarımla,

Barış Pakiş
Kompozit Sanayicileri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

2020 yılında tüm Dünyayı 
etkisi altına alan Covid-19 
virüsü dolayısıyla 2 yılda 
bir gerçekleştirerek Türk 

kompozitinin yeteneği, gücü 
ve potansiyelini sergilediğimiz 

TURK KOMPOZIT Fuarı’nın 
sektör içinde yapılan anket 
çalışması dikkate alınarak 
2022 yılının Ekim ayında 
düzenlenmesine karar 

verilmiştir. 
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Dear Friend of Composites,

The past few months saw the joining of Inoveta 
Kompozit Tic. Ltd. Şti. into our Association, making 
our organization stronger as our member count rose 
to 124.

Taking into account the Covid-19 pandemic which 
hit the whole world pretty hard in year 2020, and in 
accordance with the results of a survey we carried out 
with the industry, we decided to postpone the TURK 
KOMPOZIT Trade Show we have been organizing on 
a biennial basis, to showcase the capabilities, power, 
and potential of Turkish composites industry, to 
October 2022.

The 12th iteration of the Member Conventions our 
Association has been holding online each month took 
place on 12 November, 2020, with the participation 
of more than 50 names from the industry, and saw 
Mr. Sercan Bahadır, a director with Ernst&Young 
Turkey make a presentation on ‘GEKAP and Problems 
Faced in Implementation’. The 13th Convention, 
in turn, was held on 19 December, 2020, with, 
again, approximately 50 industry representatives in 
attendance, to hear the views of Mr Haluk Erceber, 
the Chairman of the Board of Directors of Chemical 
Industry Association of Turkey (TKSD), Mevlüt 
Çetinkaya (Ph.D.), the Marketing Director of PETKIM, 
and Chemical Engineer (M.Sc.) Mr. Ismail Darcan, 
the Chief Executive Officer of Boytek A.Ş., on ‘Core 
Trends and Future Projections in Chemical and 
Petrochemical Industry’. Our member conventions 
structured around a specific theme, and drawing 
substantial interest from the industry, as well as the 
training webinars we have been working on, are open 
to all members of the industry. 

Most recently, on 4-5 December, 2020, our 
Association held an online Strategy Planning 
Workshop with limited participation, seeking to 
come up with a shared mindset and vision, with a 
view to designing its future based on new targets 
and methods, by building on its existing efforts. The 
workshop provided an opportunity to review the 
Association’s mission, and to develop a road map, in 
the light of strategic objectives. The final report of the 
workshop will be published on our Association’s web 
site, in the second week of January.

In “R&D 250, Top R&D Spenders in Turkey” survey by 
Turkishtime, our members TÜRK HAVACILIK VE UZAY 
SANAYİİ A.Ş. (TUSAŞ), KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş., 
DYO SANAYİ BOYALARI SAN. VE TİC. A.Ş. SIRENA 
MARINE DENİZCİLİK VE SAN. TİC. A.Ş., SİSTEM 
TEKNİK ENDÜSTRİYEL FIRINLAR LTD. ŞTİ., POLİN SU 
PARKLARI VE HAVUZ SİSTEMLERİ A.Ş., EGE KİMYA 
SAN. VE TİC. A.Ş., PEKER YÜZEY TASARIMLARI SAN. 
VE TİC. A.Ş., and ECE BOYA KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. 
ranked among 500 companies with the highest R&D 
expenditure in Turkey in 2019. I would like to take 
this opportunity to congratulate them and wish them 
continued success.

The Minister of Education, Prof. Ziya Selçuk visited the 
Composite Application Workshop set up on the basis 
of the protocol we signed with GEBKİM Vocational and 
Technical High School (MTAL). During his visit, he was 
provided a briefing on the composites industry and the 
activities to be carried out at the workshop with the 
support of our Association. 

“TRANSPORTATION” is the theme of this issue of 
our magazine. The detailed article on this theme is 
available on the subsequent pages of our magazine, 
as the issue-theme.

Let me conclude my words with my wishes that 2021, 
in contrast to the difficult one we had in 2020, will be a 
healthier year for the humanity, and a profitable and 
happier one for our industry. 

Yours respectfully,
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DERNEKTEN HABERLER

Kompozit Sanayicileri Derneği, kurulduğu 
18 Mayıs 2005 tarihinden bu güne kendine 
edindiği misyon doğrultusunda yapılması 
gereken faaliyetlerin ifa ederek sektörün 
tek çatı örgütü olmayı başarmıştır. Bu 
misyon doğrultusunda erek Türkiye ve 
gerekse de Avrupa Birliği kurum ve 
kuruluşları nezdinde referans kurum olma 
niteliğini günden güne pekiştirmektedir. 
Bugün geldiğimiz noktada Derneğimizin 
tüm bu çalışmaların üzerine yenilerini 
ekleyerek hedef ve yöntemleri ile geleceğini 
tasarlamak amacıyla; 4 - 5 Aralık 2020 
tarihlerinde internet ortamında, dar 
katılımlı Strateji Planlama Çalışması 
gerçekleştirmiştir .

4 Aralık 2020 tarihinde 30 kişilik katılım ile çalışmanın 
ilk günü Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Barış Pakiş tarafından gerçekleştirilen açılış 
konuşması ile başlamıştır. Ardından  programın 
akışı ve amacı Sayın Müge Gündoğdu tarafından 
katılımcılarile paylaşılmıştır. Çalışma  öncesi 

çalışma komitesi tarafından hazırlanan konsolide 
SWOT analizi, beyin fırtınası ile gözden geçirilerek 
katılımcılar ile paylaşılmıştır. Katılımcılar yöntem 
gereği önceden belirlenmiş gruplara dağılarak TOWS 
analizinin yapılması için stratejilerini oluşturmuş ve 
grup çalışmalarından çıkan stratejik amaçlar tüm 
katılımcılar tarafından bir kez daha gözden geçirilerek 
konsolide edilmiştir.

5 Aralık 2020 tarihide, ilk gün çalışmalarının 
çıktılarının paylaşılması ile başlayan çalışmanın  
ikinci gününde, stratejik hedefler doğrultusunda 
Derneğimizin misyonu gözden geçirilmiştir. 
TOWS analizinde oluşturulan stratejik hedefler 
doğrultusunda yol haritası belirlenmiş yapılan genel 
değerlendirmenin ardından çalışma sona ermiştir.

Kompozit Sanayicileri Derneğinin 
“Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) ve 
Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar” konulu 
12. üye toplantısı içinde bulunduğumuz 
koşullar nedeniyle 12 Kasım 2020 tarihinde 
internet ortamında gerçekleştirilmiştir. 
Zoom uygulaması üzerinden 
gerçekleştirilen toplantıya 50’nin üzerinde 
sektör mensubu katılmıştır.
Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Barış 
Pakiş’in Açılış Konuşması ile başlayan toplantıda, 
Ernst&Young Türkiye’den, Direktör Sayın Sercan 
Bahadır’ın GEKAP ve Uygulamada Karşılaşılan 
Sorunlar konusunda bilgilendirmelerde bulunmasının 

ardından izleyicilerin soruları Sayın Bahadır 
tarafından cevaplandırılmıştır.

Sayın Barış Pakiş’in teşekkür konuşması sonrasında 
tamamlanan toplantıya katılan üyelerimize 
ve misafirlerimize katılımlarından dolayı, 
teşekkürlerimizi sunarız.

12. ÜYE TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
STRATEJİK PLAN ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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DERNEKTEN HABERLER

EĞİTİM KOMİTEMİZİN İLK İŞYERİ ZİYARETİ
GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
(MTAL) ile imzalamış oluğumuz protokol 
sonrasında kurulan Kompozit Uygulama 
Atölyesi’nde kompozit uygulamalarına 
başlamadan önce bu çalışmalarda yer 
alacak öğretmenlerin kompozit malzeme 
konusunda eğitilmeleri ve bilgilendirilmeleri 
amacıyla başlatmış olduğumuz eğitim 
çalışmalarının ilkinde daha önceden 
planlanmış olduğu üzere üyelerimiz 
Turkuaz Polyester Reçine Kimya San. Tic. 
Ltd. Şti. ile Ece Boya Kimya Sanayi ve Tic. 
A.Ş. firmaları ziyaret edilmiştir.

GEBKİM MTAL Müdürü Sayın Hakan Çelik 
başkanlığında 8 kimya öğretmeni ile önce kompozit 
sektörünün önemli bir hammadde tedarikçisi ve 
GEBKİM’de son derece modern ve otomatik üretim 
tesisine sahip olan Turkuaz Polyester firması 15 
Aralık 2020 tarihinde ziyaret edilmiştir. Turkuaz 
Polyester Genel Müdürü Sayın Eralp Erdem ve Genel 
Müdür Yardımcısı Sayın Büşra Yılmaz Erdem’in nazik 
ev sahipliğinde önce öğretmenlerimize Turkuaz 
Polyester Firmasının göstermiş olduğu gelişim ve 
gelmiş olduğu nokta anlatılmış, polyester, jelkot ve 
pigment pasta üretimleri hakkında teknik bilgiler 
verilmiş ve modern bir üretim tesisi yüklemeden 
reaksiyona, reaksiyondan dilüsyona, dilüsyondan 
da doluma kadar olan aşamaları içerecek şekilde 
gezdirilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği ile teknik emniyet 
konusunda özellikle alınan tedbirler konusunda da 
bilgilendirmelerde bulunulmuştur.

Heyet daha sonra yine GEBKİM’de son derece 
modern ve otomatik bir üretim tesisine sahip ancak 
henüz seri üretime başlamamış olan ECE Boya 
firmasını ziyaret etmiştir. Bu ziyaret ise Ece Boya 
firmasından ARGE Merkezi Yöneticisi Sayın Nagihan 
Öztürk ve ARGE Merkezi Uzman Araştırmacısı 
Dr. İbrahim Korkut’un nazik ev sahipliğinde 
gerçekleşmiştir. Öncelikle ECE Boya firmasının 
yatırımının durumu ve hedefleri konusunda bilgiler 
verilmiş, polyester, jelkot ve pigment pasta üretimi 
ile ilgili teknik bilgiler paylaşılmış ve yoğun şekilde 
sürdürülen ARGE çalışmaları hakkında bilgi 
verilmiştir. ARGE Merkezi ile pilot reaktörler ve 
tesisisin hazır olan kısımlarının gezilmesinden sonra 
ziyaret sona ermiştir.

Planlamış olduğumuz kompozit hammaddeleri temel 
eğitiminin birinci aşaması olan polyester, jelkot, 
pigment pasta eğitimi öğretmenlerle paylaşılan CTP 
Teknolojisi yayınımız ve teknik bilgilendirme notları 
ile desteklenmiştir.
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DERNEKTEN HABERLER

AR-GE HARCAMASI 
EN YÜKSEK 500 ŞİRKET
Turkishtime tarafından hazırlanan 
“Ar-Ge 250, Türkiye’nin En Çok 
Ar-Ge harcaması yapan şirketleri” 
araştırmasında 2019 yılında Türkiye’nin 
Ar-Ge Harcaması en yüksek 500 şirketi 
arasında yer alan 9 üye firmalarımızı 
tebrik eder başarılı çalışmalarının 
devamını dileriz.

Üyelerimizin sıralaması ve alt kategorilerdeki 
yerlerini belirten tablolar aşağıdadır.
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DERNEKTEN HABERLER

GEBKİM TOPLU 
TEMEL ATMA VE 
AÇILIŞ TÖRENİ
Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video 
konferans ile ve Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank’ın katılımlarıyla GEBKİM Kocaeli-
Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde, 
Üyemiz Ece Boya, Koruma Temizlik, GENTAŞ ve 
GEBKİM Anaokulu toplu temel atma ve açılış töreni 8 
Kasım 2020 tarihinde gerçekleşmiştir.

13. ÜYE TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kompozit Sanayicileri Derneğinin “Kimya ve 
Petrokimya Sanayinde Temel Eğilimler ve 
Gelecek Öngörüleri"  konulu 13. üye toplantısı 
içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle 
19 Aralık 2020 tarihinde internet ortamında 
gerçekleştirilmiştir. Zoom uygulaması 
üzerinden gerçekleştirilen toplantıya 50'ye 
yakın sektör mensubu katılmıştır.
Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Barış 
Pakiş'in Açılış Konuşması ile başlayan toplantıda 
sırasıyla Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Erceber, 
PETKİM Pazarlama Müdürü Dr. Mevlüt Çetinkaya ve 
Boytek A.Ş. Genel Müdürü, Kimya Yüksek Mühendisi 
Sayın İsmail Darcan'ın Kimya ve Petrokimya 
Sanayinde Temel Eğilimler ve Gelecek Öngörüleri 
konusunda bilgilendirmelerde bulunmasının ardından 
toplantımıza izleyici olarak katılan İstanbul Kimyevi 

Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın Adil Pelister konu ile ilgili 
bilgilerini katılımcılar ile paylaşmıştır.

İzleyicilerin sorularının konuşmacılar tarafından 
cevaplandırılmasının ardından Sayın Barış Pakiş'in 
teşekkür konuşması ile tamamlanan toplantıya 
katılan üyelerimize ve misafirlerimize katılımlarından 
dolayı, teşekkürlerimizi sunarız.
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DERNEKTEN HABERLER

Üyemiz TUSAŞ tarafından kurulan tesis, Türkiye’nin en büyük, dünyanın tek çatı altındaki 
4’üncü büyük kompozit tesisi olma özelliğini taşıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin (TUSAŞ), son 
teknolojiyle donatılan, Türkiye’nin özgün havacılık 
projeleri ve global havacılık devleri için üretim 
yapılacak kompozit tesisi Ankara’da üretime başladı.

TUSAŞ, Kahramankazan’daki merkez yerleşkesinde, 
181 milyon dolar yatırımla yaklaşık 100 bin 
metrekare kapalı alana sahip yeni kompozit yatırımını 
tamamladı. Uçak ve helikopter gibi hava araçlarının 
yapısal parçalarının üretileceği tesis, dünyadaki 
hava yapısalları kompozit ihtiyacının yüzde 2’sini 
karşılayacak.

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANI’NIN GEBKİM MTAL ZİYARETİ
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, 
İkinci yılında Anadolu Meslek Programı 
türünden öğrenci alan meslek liseleri 
arasında en çok tercih edilen okul GEBKIM 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 
(GEBKİM MTAL) ziyaretine “Pilot Uygulama 
ve Üretim Atölyesi” ile başladı.

Derneğimiz tarafından GEBKIM MTAL bünyesinde 
oluşturulan kompozit uygulama atölyesi Derneğimizin 
Yönetim Kurulu Başkanı ve GEBKIM Vakfının Yönetim 
Kurulu Üyesi Sayın Barış Pakiş tarafından Sayın 
Selçuk’a gezdirilmiş, kompozit sektörü ve atölyede 
Derneğimizin desteği ile gerçekleştirilecek çalışmalar 
hakkında bilgi verilmiştir.

Sayın Selçuk, 20 derslik, 8’i kimya ve 4’ü endüstriyel 
otomasyon olmak üzere 12 laboratuvar bulunan 
GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 
ilaç, kozmetik, temizlik ürünleri, plastik, kompozit, 
ambalaj gibi birçok farklı alt sektörün gelecekteki 
nitelikli elemanları olacak öğrencilerle program dışı 
derse katıldı.

Sayın Selçuk, Nitelikli iş gücü yaratmak için sanayi ve 
okul işbirliğinin en güzel örneğini gördüğü GEBKİM 
MTAL’de yazılan başarı hikayesini öğrenince, Sayın 
Vefa İbrahim Aracı’nın şahsında tüm vakıf üyelerine 
teşekkür etti.

Sayın Selçuk, Dilovası’nda bulunan 6 OSB’nin en 
küçüğü ama en faal ve üretkeni GEBKİM OSB Başkanı 
Sayın Aracı ile arkadaşlarının performansını takdir 
ederken GEBKİM MTAL’ye her türlü destek sözü verdi.

Hedefleri; sektör bazında işbirliği, bilgi, deneyim 
paylaşımı, iletişim ağı ile ortak bir sinerji yakalayarak 
global dünyada rekabet edecek güce erişmek olan 
GEBKİM Vakfı üyelerini takdir etmenin ötesinde başka 
sektörlerde de sanayi-okul işbirliği için Sayın İbrahim 
Aracı ve arkadaşlarından projeksiyon çalışmaları 
yapmalarını istedi.

Sayın Selçuk, GEBKIM MTAL ziyaretinden ziyadesiyle 
memnun olduğunu dile getirdi.

TUSAŞ’IN DEV KOMPOZİT TESİSİ ÜRETİME BAŞLADI
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KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ’NE

YENİ KATILAN ÜYELER

INOVETA 
KOMPOZİT TİC. 

LTD. ŞTİ.

Inoveta Kompozit Tic. Ltd. Şti.’nin ortaklarından 
Sn. Hakan Kuş, Yönetim Kurulumuzun 10 Kasım 
2020 tarihinde yapılan 193. Olağan Yönetim 
Kurulu Toplantısında oy birliği ile Kompozit 
Sanayicileri Derneği üyeliğine kabul edilmiştir.

Inoveta Kompozit  Tic. Ltd. Şti.;  Kurucu 
ortaklarının Türk Kompozit sektöründeki 40 yıllık 
kişisel ve kurumsal deneyimlerini ve güçlerini 
birleştirerek kurdukları, ulusal ve uluslararası 
seçkin firmaların konvansiyonel ürünlerinin 
yanı sıra bir çok inovatif ürünle sektöre katkıda 
bulunmayı hedeflemiş genç bir firmadır.

Inoveta, özellikle mühendislik plastikleri, 
sıcak kalıplama, sürekli çekme, RTM gibi 
uygulamalarda ya da yenilenebilir enerji gibi 
alanlarda ihtiyaç duyulan; Cam Elyaf Kırpma 
Ürünler, Continuous Filament Mat (CFM), RTM 
Mat, Özel Dokumalar, Çok Eksenli Kumaşlar, 
Doymamış Polyester Reçineleri, Epoksi 
Reçineleri, her türlü reçine sistemine uygun 

sıcak - soğuk kalıplama uygulamalarına yönelik 
iç Kalıp Ayırıcı Sistemleri ve çeşitli Additivlerle 
müşterilerinin yakın çözüm ortağı olmayı 
hedeflemektedir.

Ürünlerinin satışını üstlendikleri iş ortaklarından 
bazıları;

•            TAG Chemicals,

•            Delta Additivies,

•            Superior Huntingdon Composites,

•            WAM Epoxy systems,

•            STA Textiles,

•            Maskim Kompozit San. ve Tic.Ltd.  
(Şişecam Elyaf, Poliya, Boytek ürünleri.)

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

INOVETA KOMPOZIT

Mr. Hakan Kuş, the Company Partner of Inoveta Kompozit Tic. Ltd. Şti. anonymously accepted for membership of 
the Turkish Composites Manufacturers Association in the 193rd Ordinary Meeting of our Board Directors held on 10 
November 2020.
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Türkiye; yolcu taşınmasında kullanılan 
minibüs, midibüs ve otobüslerin üretiminde 
Avrupa'da ki lider ülkelerden biridir. Hal 
böyle olunca düşük serili (100-200 adet/
yıl) ve orta serili (1.000-2.000 adet/
yıl) üretimler için dahili ve harici bir çok 
kaporta aksamının üretimi kompozit 
plastikten yapılmaktadır. Son dönemde 
gelişen bilgisayarlı modelleme alt yapıları 
ile model, kalıp süreçleri hızlı ve makul 
bütçelerde üretilebilmektedir.

Genellikle HLU el yatırması ve RTM'in çeşitli 
varyasyonları ile yapılan üretimler, bir çok araç 
üreticinin tercihidir. Her ne kadar hava yollarındaki 
gelişim nedeniyle uzun yol seyahat otobüslerine 
olan talep azalsa da, yeni döneme kısa mesafelerde 
kullanılacak elektrik altyapılı araçların devreye girmesi 
ile ağırlığın azaltılması daha da önem kazanacaktır. 
Bu fırsat sayesinde kompozit plastik uygulamaların 
artarak devam edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Karayolundan yapılan taşımacılığın önemi ise, 
pandemi sürecinde bir kez daha çok net ortaya 
çıktı. Özellikle internet alışverişinin tercih edilmesi 
nedeniyle; tedarik, depolama ve dağıtım sistemlerinde 
kullanılan ağır ticari vasıtalar ve hafif ticari vasıtaların 
üretimi pandemide bile belli bir seviyede devam etti.

Günümüz internet uygulamaları ve sosyal medya 
kullanımı ile bir çok ürünün pazarlaması yapılmakta, 
satışı gerçekleşmektedir. İşte tam da bu noktada 
satılan malın kaynağından son kullanıcıya ulaştırılması 
ile ilgili süreç devreye giriyor.

Kamyon, kamyonet ve HTA için orta serili (1.000-
2.000 adet/yıl) ve yüksek serili (+10.000 adet/yıl) araç 
üretimler için dahili ve harici bir çok kaporta aksamının 
üretimi kompozit plastikten yapılmaktadır. Ayrıca kasa 

ve dorselerde de çok sayıda kompozit plastik ürün 
kullanılmaktadır.

Bu araç gurupları için RTM ve SMC üretim prosesleri 
gündemde olup, robotik uygulamalar ile trim, 
yapıştırma, montaj ve boya işlemleri daha fazla 
otomasyon gerektirmektedir. Geçmiş yıllarda sadece 
iç pazar için üretim yapan araç üreticileri son yıllarda 
başta Avrupa olmak üzere bir çok ülkeye ihracat 
yapmaktadırlar.

Bu ürün gurubunda termoplastikler ve hafif 
metaller ile rekabet halinde olan kompozit plastik 
ürünler, rekabet öncesi işbirliği çerçevesinde hibrit 
uygulamalar ile yeni pazarların oluşumu gündeme 
gelmektedir.

Pandemi kaynaklı sokağa çıkma yasaklarının 
uygulandığı bu dönemde, sadece yürüme 
mesafesindeki fırından gidip ekmek alabiliyoruz. Ama 
fırının önünde un getirmiş bir kamyonu görünce, reel 
ekonomini sayesinde kompozit plastik ürünlerin kara 
taşımacılığı değer zincirindeki önemini çok daha net 
görebiliyoruz. Reçine üreticisinden elyaf üreticisine, 
yardımcı malzemeler tedarikçisinden son ürün 
üreticisine kadar reel sektörün paydaşı olan kompozit 
plastik sanayi, karayolu taşımacılığının gelişimi ile 
pazarını her geçen gün arttırmaya devam edecektir.

Halid AVDAGİÇ - Avitaş A.Ş.

KARAYOLU TAŞIMACILIĞINDA KOMPOZİT PLASTİK
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FİBROPAN İLE ÜSTÜN SAĞLAMLIK

Yapısal özellikleriyle Türkiye ve dünyada çok tercih 
edilen yapı malzemeleri arasında olan Fibropan CTP 
çatı ve Cephe kaplama panelleri, eskiyen Sandviç 
panellerinin üzerine kaplama yapılarak çatıyı 
sağlamlaştırırken üzerine kurulacak güneş santralini 
güvenle uzun yıllar taşıyacak. 

Yüksek mukavemet ve güvenlik özelliğiyle

Fibropan:
• Konut çatılarında,
• Stadyum ve spor tesisi çatı ve cephelerinde,
• Pazar yerlerinin çatılarında,
• Otopark ve otogar çatılarında güvenle kullanılır.

Decopan Epoxy Extra Strong levhalar, mukavemet, 
sertlik, hafiflik ve dayanıklılığın gerektiği alanlar için 
gelişirilmiş eşsiz bir kompozit üründür.

Epoksi reçine matrisi, kompozit malzemenin mekanik 
özelliklerini artırır ve standard polyester malzemelere 
kıyasla daha güçlü hale getirir.

Yüksek oranda elyaf içeriği, darbe mukavemeti 
ve sertlik gibi özelliklerindeki ciddi farklarından 
dolayı , daha kalın ve dolayısıyla daha ağır kompozit 
malzemeler yerine daha hafif bir ürünle tasarım 
imkanı sağlar.

DECOPAN EPOXY EXTRA STRONG

SUPERIOR STRENGTH WITH FIBROPAN
Fibropan FRP roof and facade panels which is among the most preferred construction materials of Turkey and the 
world due to the structural advantages, is coated on old sandwich panels and will strengthen the roof and carry the 
solar power plant to be built on it for many years.  

Decopan Epoxy Extra Strong

Decopan Epoxy Extra Strong plates are a unique 
composite product developed for areas where 
strength, hardness, lightness and durability are 
required.

The epoxy resin matrix increases the mechanical 
properties of the composite material and makes it 
stronger compared to standard polyester materials.

High fiber content provides the opportunity to design 
with a lighter product instead of thicker and heavier 
composite materials.
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Colored Decopan Sheets In Cold Climates
Decopan Sheets, which are preferred for private emergency heating system vehicles in Ukraine, are produced by 
using a special colored pigmented gelcoat that does not require paint. Decopan Sheets, which are used in parts such 
as exterior roof, walls and doors of the case, are specially produced according to the Continental climate conditions 
of Eastern Europe and provide an aesthetic appearance with superior strength.

Ukrayna’da özel acil ısıtma 
sistemi araçları için tercih edilen 
Decopan Levhalar, renklendirilmiş 
pigmentli özel jelkot kullanılarak 
boya gerektirmeyecek şekilde 
üretilmiştir. Kasanın dış tavan, 
duvar ve kapı gibi bölümlerinde 
kullanılan Decopan Levhalar Doğu 
Avrupa'nın kara iklim şartlarına 
göre özel olarak üretilerek üstün 
derecede mukavemetle beraber 
estetik görüntü sağlamaktadır.

SOĞUK İKLİMLERDE RENKLİ DECOPAN LEVHALAR
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SUBOR CONTINUES TO BE ACTIVE IN ITALIAN MARKET 

Within the scope of its increasing sales activities in Italy, SUBOR continues 
to provide GRP pipes to various irrigation and sewage projects. As part of 
two projects started one month ago, total of 9 km of GRP pipes and fittings 
are planning to be shipped in the first quarter of next year. 

SUBOR İTALYAN PAZARINDA AKTİF 
OLMAYA DEVAM EDİYOR
SUBOR, İtalya'da artan satış faaliyetleri kapsamında çeşitli sulama ve 
kanalizasyon projelerine CTP boru tedarik etmeye devam etmektedir. 
Bir ay önce başlayan iki proje kapsamında, gelecek yılın ilk çeyreğinde 
toplam 9 km CTP boru ve bağlantı parçasının sevk edilmesi planlanıyor.

SUBOR CTP BORULARI HONG KONG PAZARINA TANITILACAK 
SUBOR CTP boruları son yıllarda dünyanın farklı ülkelerine tanıtılmaya devam ediyor. Uzak Doğu'nun bu 
bölgesindeki ilk proje olan desalinasyon tesisi projesi için toplam 6 km biaxial CTP boru ve çok sayıda bağlantı 
parçasının sevkiyatı yapılacak. Çapları DN 250mm ile DN 2200mm arasında değişen tüm malzemelerin 
üretimine başlandı.

SUBOR GRP PIPES WILL BE INTRODUCED TO HONG 
KONG MARKET

SUBOR’s GRP pipe continues to be introduced to different 
countries around the world in recent years. Within the scope 
of a desalination plant project, which is the first project in 
this region of Far East, a total of 6 km biaxial GRP pipes and 
a large number of fittings will be delivered. Production of all 
materials with diameters varying from DN 250mm to DN 
2200mm were started.

INSTALLATION OF SUBOR GRP JACKING 
PIPES STARTED IN ISRAEL 

Installation of SUBOR jacking pipes specially 
produced for the sewage project in Yefet region 
of Israel has started. This project has also 
demonstrated Subor technology and Subor GRP 
products’ high quality standards supplied to the 
Middle East market once again.

SUBOR CTP İTME BORULARIN MONTAJINA İSRAİL’DE BAŞLANDI
İsrail’in Yefet bölgesinde bulunan kanalizasyon projesine özel olarak üretilen itme boruların montajına 
başlandı. Bu proje ile birlikte, Orta Doğu pazarına tedarik edilen ürünlerdeki Subor teknolojisi ve ürün 
kalitesinin yüksek standartları bir kez daha kanıtlandı.
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AVRUPA’DA YENİ BİR ÜLKE SUBOR’UN PORTFÖYÜNE EKLENDİ
İspanya’daki ilk satış faaliyeti SUBOR'un üstlendiği yeni sulama projesi ile başladı. Şimdiye kadar toplam 
2,5 km DN 400mm ile DN 700mm çapları arasındaki CTP boru ve bağlantı parçasının sevkiyatlarının ilk 
kısmı tamamlandı.

A NEW COUNTRY IN EUROPE WAS ADDED 
SUBOR’S PORTFOLIO 

The first sales activity in Spain started within the 
scope of a new irrigation project undertaken by 
SUBOR. Until now, first part of shipments with a 
total order of 2,5 km GRP pipes and fittings with 
diameters varying from DN 400mm to DN 700mm 
were completed. 

SUBOR COMPLETED 18 PROJECTS IN 
IRAQ IN 2020

In Iraq, SUBOR’s strongest market in the 
middle east, 18 projects were completed 
successfully during 2020. SUBOR 
continues to be the first choice for new 
demands that would occur in the region 
where a total of 43 km GRP pipes were 
delivered this year. 

SUBOR 2020 YILINDA IRAK’TA 18 PROJEYİ TAMAMLADI
SUBOR’un orta doğudaki en güçlü pazarı olan Irak’ta, 18 proje 2020 yılında başarıyla tamamlandı. SUBOR, bu 
yıl toplam 43 km CTP borunun sevkiyatının yapıldığı bölgede oluşabilecek yeni taleplerde ilk tercih olmaya 
devam ediyor.

SUBOR SUPPLIES GRP PIPES 
AND FITTINGS TO MAJOR 
INFRASTRUCTURE PROJECTS 

SUBOR GRP pipes were preferred in Eti 
Maden Enterprises Infrastructure Project 
in Eskisehir. Production and shipments 
of a total of 7,5 km DN 500mm and DN 
1200mm GRP pipes have been completed in 
a short time.

SUBOR BÜYÜK YURT İÇİ ATIK SU PROJELERİNE 
GRP BORU VE BAĞLANTI PARÇALARI TEDARİK EDİYOR
Eskişehir’de bulunan Eti Maden İşletmeleri Altyapı Projesi’nde SUBOR CTP boruları tercih edildi. Toplam 7,5 km 
DN 500mm ve DN 1200mm CTP borunun üretim ve sevkiyatları kısa sürede tamamlandı. 
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UMARSAN 1977 yılında yılında sınırlı 
imkanlar ile UMARPOL-Ali UMAR adı altında 
kuruldu. İş hayatına kaynak maskesi ve 
işçi bareti üreterek başlayan firma C.T.P 
(Fiberglas) konusunda inşaat, otomotiv ve 
denizcilik sektörüne hizmet vermekteydi.

UMARSAN, 1981 yılında faaliyet alanını otomotiv yan 
sanayi olarak yoğunlaştırdı ve ismini UMARSAN C.T.P. 
olarak değiştirdi.  Geçen bu süre de UMARSAN, C.T.P. 
konusunda sektörde liderliğe yürümeye başlamıştır.

UMARSAN, C.T.P , F.R.P, ve Poliüretan içeren her türlü 
malzeme tasarımını ve imalatını gelişmiş teknolojik 
altyapısı ile gerçekleştirmektedir.

Çalışma alanlarımız; 

• OTOMOTİV YAN SANAYİ (TİCARİ ARAÇLAR VE İŞ 
MAKİNELERİ)

• EPOXY KALIPLARI

• POLİÜRETAN ÜRÜNLER

• MODEL TASARIMI VE KALIPLAMA

• ÇEŞİTLİ ARITMA TESİSLERİ VE TANKLARI

• İNŞAAT KALIPLARI

• VAGON SANAYİ

• GEMİCİLİK

• DEKORASYON

• REKLAM PANOLARI

• KARAVAN

UMARSAN 2011, yılında Ali UMAR önderliğinde 
ikinci nesline devretmesi ile oğlu Ersin UMAR ve 
Ruken UMAR bu gelişmeler ışığında teknolojik alt 
yapısını büyüterek, uzmanlaşmış istihdama yönelik 
çalışmalarda bulunarak UMARSAN’ ı yalnızca 
Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarına değil, dünyada 

devleşmiş bir çok firmaya hizmet vermeye devam 
etmiştir.

UMARSAN, 2019 yılında yeni bir sektöre atılım 
yaparak Türkiye karavan pazarına yeni bir soluk 
getirmiştir. İnsanların maceracı tutkularına 
dokunarak, hayallerini gerçekleştirebilecekleri, 
yaşam alanlarındaki konfor ve kaliteden ödün 
vermeden, özgürce seyahat edebilecekleri karavanlar 
üretmek misyonuyla edinmiştir. 

Monoblok (tek parçadan) özel tasarım ve kalıp 
kullanılarak, iç ve dış cephenin tamamen fiberglass 
malzemeden üretilmesi, sektörde büyük yenilik 
sağlayarak iç ve dış pazarda büyük talep görmesini 
sağlamıştır. UMARSAN uluslararası pazarda yerli bir 
markayı yüksek taleplerle öne çıkarabilmenin haklı 
gururunu yaşamaktadır.

Tasarım, uygulama  ve üretim aşamalarında uzun 
yıllar sektörel deneyime sahip insan kaynağıyla 
çalışıyor. İşini seven ve sürekli eğitimlerle kendisini 
güncelleyen dinamik bir kadroya sahiptir.

UMARSAN, Yurtiçi ve Yurtdışında, kendi sektöründe; 
kalitesini, inovasyonunu, uzmanlığını ve güvenirliliğini 
kanıtlayan, müşteri ve çalışanları tarafından daima 
tercih edilen marka olarak sürekli gelişim ve yeniliği 
hedeflemektedir.

TÜRKİYE KARAVAN PAZARINA YENİ BİR SOLUK
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Hızlandırıcılar; Kobalt bazlı hızlandırıcılar, 
peroksidi oda sıcaklığında veya üzerindeki 
sıcaklıklarda aktive eden kimyasal 
maddelerdir. Bu reaksiyon sonucunda 
kompozit ürün nihayi formunu alır. Hızlandırıcı 
miktarı ortam sıcaklığına, istenilen jel 
süresine ve reçineye göre değişiklik gösterir. 

Kobalt bazlı hızlandırıcıların metal içeriği %1, %6, %8, 
%10 ve %12’dir. Doymamış polyester reçinelerinin 
kürleşme sürecinde kullanılan kobaltın dezavantajı 
özellikle şeffaf uygulamalarda ürüne kendi rengini 
vermesidir. Bu sebeple  Akpa Kimya olarak sektöre 
şeffaf uygulamalarda daha iyi sonuçlar alabilmek 
için, renksiz kobalt ürününü geliştirmiş ve üretimine 
başlamış bulunmaktayız. Optimize edilmiş alkali metal 
kombinasyonu, reçinenin standart kobalt hızlandırıcı gibi 
oda sıcaklığında tamamen kürleşmesini sağlayabilir, 
ve son kullanıcının yüksek dekoratif gereksinimlerini 
karşılar.

Renksiz kobalt şeffaf döküm uygulamalarında standart 
kobalt hızlandırıcıların reçineye verdiği mor-menekşe 

rengini önler ve döküm yapılan ürünün kürlenme 
sonunda cam gibi şeffaf renkte elde edilmesini 
sağlamaktadır. Renksiz kobaltın diğer bir avantajı ise 
Polyesterlerde kullanıldığında karışım sırasında ve 
sonrası köpük oluşmaz ve kür tamamlandıktan sonra 
yapılan döküm üzerinde hava kabarcığı oluşumunu 
engeller.

Renksiz kobalt kullanım alanları;

• Şeffaf hediyelik eşya ve aksesuarlar

• Şeffaf objeler

• Saydam heykeller

• Şeffaf çatı levha uygulamalarında kullanılabilir,

Görsellerde; laboratuvar ortamında hazırlanan reçine + 
başlatıcı + kobalt ile yapılan uygulamalar yer almaktadır. 
Standart kobalt kullanılan uygulamada kobalt reçineye 
rengini verirken, Renksiz kobalt ile yapılan uygulamada 
şeffaf olduğu görülmektedir

Firmamız sektöre farklı uygulamalarda kullanılacak 
kobalt çeşitleri için çalışmalarını sürdürmektedir.

RENKSİZ KOBALT
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Türkiye'nin ilk ve tek Kimya İhtisas OSB'si 
olan ‘Gebkim OSB’; 1,5 Milyar Cirosu ve 400 
Milyon USD ihracatı ile Türkiye'nin en büyük, 
en kapsamlı kimya sanayi kümelenmesidir. 

Gebkim OSB'de, Kompozit Sanayicileri Derneği’nin 
kıymetli üyelerinden ‘Turkuaz Polyester’ firması ile 
birlikte, ‘Polin Su Parkları’ ve ‘Ece Boya’ firmalarının 
da üretim tesisleri yer almaktadır. 

Sayın Vefa İbrahim Aracı'nın Yönetim Kurulu Başkanı 
olduğu Gebkim OSB, Koruma Klor, Koruma Temizlik, 

Esas Kimya, Köster Yapı Kimyasalları, Turkuaz 
Polyester, Polin Su Parkları, Beta Kimya, Ece Boya, 
Henkel, Santa Farma, Habaş, Gentaş, Plastifay, Jokey 
Ambalaj, Polisan Boya, İzocam gibi sektöründe lider 
yerli ve yabancı yatırımcılarıyla Türkiye'nin kimya 
endüstrisi alanında yüz akıdır. 

Turkuaz Polyester olarak, bu değerli organize 
sanayi bölgesinde yer almaktan mutluluk duyuyor, 
Genel Müdürümüz Sayın Eralp Erdem'in GEBKİM 
OSB Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilmesini tebrik 
ediyoruz. 

TURKUAZ POLYESTER GENEL MÜDÜRÜ SAYIN ERALP ERDEM, 
GEBKİM OSB YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ
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Turkuaz Polyester ve Polin Su Parkları' 
nın kurucusu ve üyesi olduğu GEBKİM 
Vakfı'nın kimya sektörü için aranan 
‘nitelikli ara eleman’ yetiştirmek için 
hamisi olduğu ve modern bir donanıma, 
sekiz adet Kimya laboratuarına sahip 
GEBKİM MTAL'i Milli Eğitim Bakanımız 
Sayın Ziya Selçuk ziyaret etti. 

Gebkim Vakfı Eğitim Komisyonu Üyesi Sayın Eralp 
Erdem, Sayın Bakan'ın ziyaretinden duyduğu 
mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: "Okulumuzun 
Eğitim-Öğretim'e başlamasının 2. yılında Milli Eğitim 
Bakanımız Sayın Ziya Selçuk tarafından ziyaret 
edilmesi, Okul-Sanayi işbirliğimizi Türkiye'ye örnek 
olacak bir başarı hikayesi olarak tanımlaması, 
bizlerin geleceğe umutla bakmasını sağlıyor. Doğru 
yapılan işlerin devletimizin en üst kademeleri 
tarafından takdir görmesi, bizlere yeni projeler için 
büyük cesaret veriyor. "

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANIMIZ SAYIN ZİYA SELÇUK 
GEBKİM MESLEK LİSESİ'Nİ ZİYARET ETTİ







22

ÖZEL HABER

Ulaştırma sektöründeki başlıca kompozit malzeme 
kullanıcıları otomotiv imalatçılarıdır. Kompozit 
malzemeler, ulaştırma sektörünün diğer pazar 
segmentlerinde ise İleri Teknoloji Transit Otobüsler, 
metrolar, monoraylar, yüksek hızlı demiryolu vb. 
toplu taşıma uygulamalarında kullanılmaktadır. 
Yüksek hızlı demiryolu geliştirme segmentinde, 
boji şasileri de dahil olmak üzere hem iç hem 
de dış aksamda kompozit malzeme kullanımını 
değerlendirilmektedir. Kırpılmış karbon elyaf da dahil 
olmak üzere yeni sıcak pres kalıplama pestili (SMC) 
formülleri araştırılmaktadır. Yüksek performanslı 
yarış arabası parçaları ve motosiklet parçalarında niş 
uygulamalar gerçekleştirilmiştir. 

Otomotiv pazarında maliyet duyarlılığının çok 
yüksek olması sebebiyle, karbon elyaf kompozit 
malzemeler yüksek maliyetlerinden dolayı 
büyük hacimli uygulamalarda tam olarak kabul 
görmemektedir. Otomotiv sektöründeki kompozit 
uygulamalarında, ana takviye malzemesi olarak cam 
elyaf kullanılmaktadr. 

Otomotiv Kompozitleri Pazarındaki Önemli 
Gelişmeler 

Geleneksel olarak, otomotiv sektörü kompozit 
sektörü için büyüme pazarı olmuştur. ABD 
otomotiv sektöründe, kompozit kullanımı 1990'dan 

günümüze yıllık %4,6 oranında artmaktadır. ABD'de 
araç başına ortalama 90 libre (41 kg) kompozit 
malzeme (termoset ve termoplastik kompozitler) 
kullanılmaktadır, bu da aracın toplam ağırlığının 
yaklaşık %3,5'ine karşılık gelmektedir.

Otomotiv Ürün Geliştirme Konusundaki Eğilimler

Otomobil sektöründe yaşanan aşağıdaki 
gelişmelerin, otomotiv parçalarında kompozit 
uygulamaları konusunda önemli bir etkisi vardır: 

1. Kompozit malzemeler, hafif çelikler, alüminyum, 
alüminyum kompozitler ve benzeri hafif malzemeler 
kullanarak araç ağırlığının azaltılması. 

2. Çeşitli yollarla yakıt verimliliğinin artırılması. 
Devlet-sanayi işbirliğinin 1993 yılında belirlediği 80 
mpg'lik uygun fiyatlı bir aracın 2007 yılına kadar 
geliştirilmesi hedefi gerçekleştirilemezken, birkaç 
otomobil üreticisi ile 1. ve 2. kademe tedarikçiler, 
yakıt ekonomisini iyileştirmeye ve emisyonları 
düşürmeye yardımcı olabilecek çeşitli ürün ve 
teknolojilerin geliştirilmesi için çaba göstermektedir. 
Mayıs 2009'da, Obama yönetimi tarafından ABD için 
yeni yakıt ekonomisi standartları açıklanmıştır. Buna 
göre binek otomobiller için 27,5 mpg olan önceki 
seviye 42 mpg'ye ve hafif kamyonlar için 24 mpg 
olan önceki seviye 26 mpg'ye yükseltilmiştir. Daha 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ
PAZAR GÖRÜNÜMÜ VE EĞİLİMLER 
Kompozit malzemeler, sunduğu yüksek kalitede yüzey pürüzsüzlüğü, tasarım ayrıntıları 
ve işleme seçenekleri nedeniyle bazı otomotiv uygulamaları için "tercih edilen malzeme" 
olarak görülmektedir. İmalatçılar, otomotiv sektörünün maliyet, görünüm ve performans 
gereksinimlerini kompozit malzeme kullanarak etkin şekilde karşılayabilmektedirler. 
Günümüzde kompozit gövde panelleri, egzotik spor otomobiller, binek otomobiller ile 
küçük, orta ve ağır sınıf kamyon uygulamaları gibi tüm kategorilerde başarılı şekilde 
uygulanmaktadır. Diğer taraftan, Obama Yönetimi tarafından getirilen yeni standartlarlar 
nedeniyle, hafif araçların 2017 yılına kadar 36,6 mpg (mil/galon) ve 2025 yılına kadar 
54,5 mpg Birleşik Ortalama Yakıt Ekonomisi/Verimliliği (CAFE) standardına ulaşması 
gerekmektedir. CAFE standartlarının iyileştirilmesine yönelik federal öneri, kompozitler 
de dahil olmak üzere hafif malzemelerin kullanımı konusunda önemli bir teşvik görevi 
görmektedir. Küresel kompozit sektöründe toplam sevkiyatın %28,5'i ulaştırma pazarına 
yapılmıştır. Ulaştırma sektöründe 2017 yılında tahmini olarak 6.950,8 milyon pound 
(3.153,7 kiloton) kompozit malzeme tüketilmiştir. Ulaştırma pazarında gerçekleştirilen 
küresel kompozit tüketimindeki %35,5'lik payı ile bu sektörde küresel olarak en yüksek 
kompozit kullanımı Avrupa’da gerçekleştirilmiştir. 
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sonra standartların her yıl %5 oranında artırılmasıyla 
ulusal ortalamanın 2016 yılına kadar 35,5 mpg'ye 
ulaşması beklenmiştir. Aralık 2007'de kabul edilen 
ABD enerji yasa tasarısına göre, hafif kamyonlar da 
dahil olmak üzere OEM filoları için yakıt verimliliği 
standartları 2020 yılına kadar 35 mpg'ye çıkarılmıştı. 
Obama yönetimi 2012 yılında, yakıt verimliliği 
teknolojisindeki yeni gelişmeler nedeniyle önceden 
konulan standart kolayca karşılanacağından dolayı 
2025 yılına kadar ulaşılması gereken Birleşik 
Ortalama Yakıt Ekonomisi/Verimliliği (CAFE) 
standardını 54,5 mpg'ye yükseltmiştir. Öngörülen 
dönem boyunca 12 milyar varil petrol tasarrufu 
sağlayacağı tahmin edilen yeni kural, kanun yapıcılar 
tarafından ABD petrol tüketimini azaltmaya ve 
küresel ısınmayı durdurmaya yönelik tarihi bir 
adım olarak tanımlanmıştır. Yeni kurallar nedeniyle, 
otomobil üreticilerinin ağırlığı azaltabilecek ve yakıt 
ekonomisini artırabilecek yeni malzeme arayışına 
girmesi gerekecek ve kompozit malzemeler bu 
konuda iyi bir alternatif olacaktır. 

3. Yolcu güvenliğinin artırılması 

4. Çevreye daha fazla duyarlı pil ve yakıt hücreleri gibi 
alternatif enerji kaynaklarının kullanılması 

5. Çevreye daha fazla duyarlı hibrit araçların 
geliştirilmesi 

6. Otomotiv araştırmalarındaki en aktif alanlarından 
bir diğeri de geleceğin aracı ve sistemlerini daha hızlı, 
daha iyi ve daha ucuz şekilde tasarlama, geliştirme, 
üretme ve test etme yöntemleridir. 

7. Geri dönüştürülebilirliğin artırılması: Endüstri 
araştırmacıları, tasarım, üretim ve işlemlere ek 
olarak, gelecekteki araçların kullanım ömrü sona 
erdiğinde bu araçların geri dönüştürülebilirliğinin 
artırılması için teknikler geliştirmektedir. 

8. Otomotiv parçası geliştirmede termoplastik reçine 
kullanımının artırılması 

9. CO2 emisyonlarının azaltılması için biyo reçine 
kullanımının artırılması

Otomotiv pazarının segmentlerinde görülen 
kompozit malzeme eğilimlerinden bazıları aşağıda 
listelenmiştir:

1. Otomotiv Kompozitlerinin Diğer 
Uygulamalarında Termoplastik Reçine Talebinin 
Artması 

Termoplastik kompozit malzemelerin, metallerin 
ve çeşitli termoset kompozitin yerine geçeceği 
düşünülmekte ve bu malzemelerin çok sayıda yeni 
uygulama alanı bulunmaktadır. Sektör genelinde 
yaygınlaşmanın artmasıyla, bu malzemeler sadece 
metallerin değil, aynı zamanda diğer kompozit 
malzemelerin de yerine geçecektir. Pazarda son 
birkaç yılda, hem malzeme kategorisinde hem de 
uygulamalarda birçok yeni gelişme ve ürün lansmanı 
görülmüştür. Ayrıca, yeni uygulama alanlarının 
bulunması ve hem düşük segmentteki hem de lüks 
segmentteki uygulamalarda yaygınlaşma seviyesinin 
artırılması için malzeme maliyetini düşürmek 
maksadıyla mevcut ürünlerde sürekli yenilik ve 
iyileştirmeler yapılmaktadır. Aşağıda, bu pazara yeni 
giren bazı ürün ve uygulamalar sunulmaktadır: 



24

ÖZEL HABER

Sürekli Elyaf Takviyeli Termoplastik (CFT) 
Malzemelerde İnovasyon ve Geliştirme 

- SABIC, binek araç yan kapılarının yaşam döngüsü 
değerlendirmesinde, sürekli elyaf takviyeli 
termoplastik kompozit (CFRTC), UDMAX™ GPP 
45-70 bandı ile yapılan laminatlar ve hibrit malzeme 
çözümlerin kullanılmasını tanıttı. Bu malzeme 
sisteminin katı enerji ve emisyon düzenlemelerine 
uyumu kolaylaştırması amaçlanmaktadır. 

- Owens Corning tarafından geliştirilen 
Thermopreg™, cam elyaf takviyesi ile yüksek 
mekanik özellikler sunmaktadır. 

- Polystrand, gelişmiş reçine sistemine emprenye 
edilmiş gelişmiş elyaf ihtiyacının karşılanması 
maksadıyla pazara TechStrand® ürününü sunmuştur. 

- BASF SE, otomotiv endüstrisindeki oyuncuların 
özel ihtiyaçlarını karşılaması maksadıyla Ultracom™ 
ürününü pazara sunmuştur. 

- Fokker Aerostructures, Airbus A400M Atlas askeri 
nakliye uçakları için geliştirilen gövde buzlanma 
koruyucu plakalarını sunmuştur . 

- Reinert Kunststofftechnik GmbH & Co. KG., Opel 
Astra'nın koltuk iskeletini Bond Laminates tarafından 
sağlanan Tepex dynalite malzemesini kullanarak 
geliştirmiştir. 

Kısa Elyaf Takviyeli Termoplastik (SFT) 
Malzemelerde İnovasyon ve Geliştirme

- Quadrant Engineering Plastic Products (EPP), 
Kyron© TEX markası altında pazarladığı termoplastik 

(TP) kompozitler ile ürün yelpazesini genişleterek 
havacılık sektörü ve talep oranı yüksek diğer pazarlar 
için yüksek performanslı kompozit çözümler 
sunmaktadır. 

- Borealis geliştirdiği SGF-PP ürünü ile OEM'leri ve 
sistem tedarikçilerini metal ve takviyeli poliamidden 
(PA) düşük enerji tüketen ve düşük maliyetli kısa 
elyaf takviyeli PP çözümüne geçmeye teşvik etmiştir. 

- BASF tarafından elektrik uygulamaları için 
yenilikçi bir çözüm olarak geliştirilen polibütilen 
tereftalat (PBT) bazlı güçlendirilmiş bir bileşik olan 
Ultradur® B4450 G5, yakın zamanda ABB tarafından 
demiryollarındaki DC kontaktörlerinde kullanılmaya 
başlanmıştır. 

Uzun Elyaf Takviyeli Termoplastik (LFT) 
Malzemelerde İnovasyon ve Geliştirme 

- PlastiComp Inc. cam elyaf ve karbon elyaf 
takviyesini bir araya getiren hibrit bir uzun 
elyaf takviyeli termoplastik kompozit malzeme 
geliştirmiştir. 

- PlastiComp Inc. yeni nesil uzun elyaf takviyeli 
poliamidi geliştirerek kalıpçıların ince cidarlı 
parçalarda enjeksiyon basıncını %40'a varan ve 
döngü süresini %25'e varan oranlarda düşürmesini 
sağlamıştır. 

Preslenebilir Takviyeli Termoplastik (GMT) 
Malzemelerde İnovasyon ve Geliştirme 

- Quadrant Plastic Composites, Polipropilen (PP) 
ve cam elyafı birleştiren SymaLITE hafif kompozit 
levhalar üretmektedir. SymaLITE yarı mamul 
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kompozit levhaları, çeşitli otomobil bileşenlerinde 
kullanılmaktadır. Ağırlığın düşürülmesi ve 
aerodinamik yapının iyileşirilmesi yakıt ekonomisinin 
temel unsurlarıdır. Her iki unsur da SymaLITE 
ürünlerinin gövde altı koruma ve tavan döşemeleri 
gibi otomotiv uygulamalarında kullanımından olumlu 
şekilde etkilenmiştir.

2. Hibrit Otomobil Parçalarının Geliştirilmesi 

Otomotiv sektörü önceden beri GMT için büyük bir 
pazar, ancak zamanla büyüme potansiyeline sahiptir. 
Otomotiv sektöründe iç aksam pazarındaki savaşı 
plastik malzemeler kazanmış olsalar da, dış aksam 
için hala çok uzun yol katetmeleri gerekmektedir. 
GMT'nin hammadde maliyetleri genellikle daha 
yüksektir. Buna rağmen, GMT ile genel olarak metal 
veya termoset kompozitlerden daha düşük bir sistem 
maliyetiyle üretilebilecek olan parçalardan daha hafif 
parçalar üretilebilmektedir. 

Son zamanlarda, otomobiller için hibrit tipte ön 
tampon kirişi yapımında kullanılan yeni bir teknoloji 
geliştirilmiştir. Bu yeni üretim teknolojisi, GMT'nin 
aramid elyaflarla kullanımını sağlamaktadır. Hibrit 
tampon kirişleri, polipropilen reçine ve cam elyaftan 
yapılmış hafif ve düz bir kompozit bir malzeme olan 
preslenebilir takviyeli termoplastik içerisine çelik 
bir iskelet sokularak üretilmektedir. Çelik tampon 
kirişlerinden daha hafif olan bu hibrit tampon kirişi, 
araçların çarpışmaya dayanıklılığını artırmaktadır.

3. Operasyonel Yeteneklerin Bütünleştirilmesi 

Pazarda bütünleşik bir oyuncu olmak ve mevcut 
fırsatlardan yararlanmak için oyuncular, kendi 
başlarına veya girişimler kurarak değer zincirinin 
farklı düğümlerinde tesisler kurmaktadırlar. Son 
zamanlarda kurulan tesislerden bazıları şunlardır: 

- Ten Cate B.V., Toray Industries Inc.'in TenCate 
Advanced Composites'i satın aldığını duyurdu. 
Bu satın alma, Toray Industries'in büyümesini 
hızlandıracak ve havacılık, uzay ve haberleşme 
ile yüksek performanslı endüstriyel pazarlara 
sunduğu yüksek performanslı kompozit malzeme 
kategorisindeki yüksek performanslı termoplastik ve 
termoset kompozit ürün yelpazesini genişletecektir. 

-SABIC, Suudi Arabistan'da bir karbon elyaf fabrikası 
kurulumu konusunda Montefibre ile teknoloji 
anlaşması imzaladı. 

- Rhodia, poliamid bileşikleri konusundaki çalışmaları 
için PI Industries Ltd'nin (PIIL) mühendislik plastiği 
işletmesini satın aldı. 

- DSM, Nylon Polymer Company LLC (NPC)'nin PA6 
polimer tesisinin tüm mülkiyetini satın aldı. 

- Küresel kimya ve bilimsel araştırmalar devi DSM, 

biyo-bazlı uzun elyaf takviyeli termoplastik (LFT) 
kompozit geliştirme konusunda PlastiComp ile 
ortaklık kurdu. 

Tüm otomotiv pazarlarında görülen temel talepler ve 
küresel ihtiyaç listesi aşağıdaki gibidir: 

• Maliyet ve maliyet/performans oranı 

• Hafiflik ve ağırlık/performans oranı 

• Geri dönüşüm 

• İşleme: Pazara bağlı olarak değişen hedefler, 
otomotiv seri üretimine yönelik tam otomatik 
süreçlerden, her bir sürece kadar tüm durumları 
kapsamaktadır. 

• Çok küçük boyutludan büyük boyutlu parçalara 
kadar üretim olanakları dâhil performans 

• Estetik hususlar dâhil dayanıklılık

• Kullanım ömrü gereksinimleri, pazara göre birkaç 
yıldan 50 yıla kadar değişmektedir

• Yangın davranışı: Halojensiz alev geciktirici davranış, 
düşük toksisiteye sahip düşük duman emisyonları 

• Elektriksel iletkenlik; antistatik yapıdan metal 
iletkenliğine kadar.

Ulaştırma sektöründe, el yatırması, püskürtme, 
reçine infüzyonu, filament sarma, pultrüzyon, 
basınçla kalıplama, enjeksiyonla kalıplama ve 
önceden emprenye edilmiş yatırma üretim süreçleri 
kullanılmaktadır. Hafif otomotiv için yapısal ve 
yarı yapısal parçaların yapımında sıkıştırma 
kalıplama (SMC) ve enjeksiyon kalıplama süreçleri 
kullanılımaktadır. SMC kalıplama, A sınıfı bir yüzey 
kalitesi sağlar. Ray bileşenleri, orta/ağır kamyon 
parçaları ve otobüs bileşenlerinin yapımında 
püskürtme, elle yatırma ve reçine infüzyon süreçleri 
kullanılmaktadır.

Ulaştırma Sektöründeki Temel Etkenler ve 
Zorluklar 

Etkenler 

• Artan araç üretimi 

Son zamanlarda Güney Amerika ve Güney Afrika'da 
otomotiv talebinde yaşanan yavaşlamaya rağmen, 
Çin, Hindistan, Güney Doğu Asya ve Kuzey Amerika 
Bölgesindeki pazarlarda büyümenin devam etmesi 
beklenmektedir. Eğilim dönemi olarak 2012-2017 
arası incelendiğinde, küresel araç üretimi %2,9 
artış göstermiştir; 2012 yılında 84,2 milyon araç 
üretilmişken bu sayı 2017 yılında 97,3 milyon araca 
yükselmiştir. Tahmin dönemi olarak 2018-2023 
arası incelendiğinde ise küresel araç üretiminin 
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bu dönemde %3,0 büyüyeceği ve 2023 yılında 
107,3 milyon araca ulaşacağı beklenmektedir. 
Kuzey Amerika ve Asya Pasifik bölgesinde, 2012-
2017 arasındaki eğilim dönemi boyunca otomotiv 
üretiminde sırasıyla %4,4 ve %1,2 yıllık bileşik 
büyüme oranı görülmüştür. 

• Çin otomotiv sektöründe, hafif araçların üretimi ve 
satışında çift haneli güçlü bir büyüme görüldü. Bu 
büyümenin ana etkenlerinden birisi, Çin otomotiv 
sekörünün satın alma vergisi teşvikleriyle güçlü 
şekilde hükümet desteği almasıdır. 2017 yılında 
Çin'in hafif otomotiv üretim ve satışı sırasıyla yaklaşık 
%3,2 ve %3,0 artarken, Hindistan'da hafif otomotiv 
araç üretim ve satışı sırasıyla yaklaşık %5,8 ve %9,5 
artmıştır.

• Avrupa kıtasında ise, Batı Avrupa ekonomik 
yavaşlamanın ardından toparlanmaktadır. Binek 
otomobil ve hafif ticari araç segmentinde 2017'de 
%3,1 büyüme görülmüş; Doğu Avrupa'daki pazar, 
Rusya'daki otomotiv satışları ve üretimindeki önemli 
düşüş nedeniyle yatay bir seyir göstermiştir. Lucintel, 
Rusya otomotiv pazarının gelecekte olumluya 
döneceğini tahmin etmektedir. Bunun ilk sebebi 
petrol ve gaz fiyatlarının iyileştirilmesidir. İkincisi, 
Rus filosundaki arabalarının yarısı 10 yıldan daha 
uzun süredir yollarda olması ve yakın zamanda 
değiştirilmelerinin gerekeceğidir.

• Yukarıda bahsedilen eğilimlerin tümü kompozit 
pazarının büyümesine yol açan otomotiv talebine etki 
etmektedir.

• Araçların şasi, izolasyon panelleri, kasaları, 
susturucuları ve ses yalıtım kısımlarında kompozit 
kullanımının artması: Otomotiv parçalarında 
kompozit malzeme kullanımının yaygınlaşması 
hızlanmıştır. Audi, BMW, Ford, Mercedes ve 
Volkswagen, modellerinde yalıtım panelleri, kasa, 
susturucular ve hatta ses yalıtımı gibi bileşenlerde 
daha fazla kompozit malzeme kullanmaktadır. 
BMW, sınırlı sayıda üretilen M3 CSL Sedan 
modelinde yapışkan bağlı karbon epoksi kompozit 
çatılar kullanmıştır. Elektrikli otomobil olan BMWs 
i3 modelinde ise yolcu kabini karbon kompozit 
malzemelerden yapılmıştır. BMW ve Lamborghini, 
araçlarının şasisinin yapımında karbon elyaf 
kullanmaya başlamıştır. Lamborghini, Aventador 
LP700-4 adlı modelinin şasisinin geliştirilmesinde 
RTM süreci yardımıyla Huntsman'ın epoksi reçinesi 
ile karbon elyafı birlikte kullanmıştır. Çin'de, 
yeniden donatılmış kamyon olarak adlandırılan hafif 
kamyonların üretiminde de kompozit malzeme 
kullanılmıştır. Baotou Deyi, Bluestar Group ve 
Sinoma Science and Technology tarafından ortaklaşa 
yeni tasarımlar geliştirilmiştir. CO2 emisyonlarının 
düşürülmesi ve yakıt verimliliğinin artırılması 
maksadıyla, ağırlığın azaltılması ve güç ve güvenliğin 

artırılması ön koşulunu sağlayacak kamyon 
geliştirilmiştir. Geliştirilen kamyonun uzunluğu 
8,6 metre ve ağırlığı ise geleneksel kamyonlardan 
yaklaşık iki ton daha hafif.

• Otomotiv uygulamalarında kompozit kullanımı 
konusundaki diğer itici güçler ise aşağıdaki gibidir:

- Ağırlıktan tasarruf: Kompozit parçalar, rekabet ettiği 
çelik parçalara göre ağırlık konusunda %40'a varan 
tasarruf sağlamaktadır. 

- Düşük program maliyeti: Kompozit malzemeler, 
tasarım mühendislerine çeliğe göre çok daha düşük 
program maliyetleriyle, çok sayıda otomobil ve 
kamyon hattındaki gövde stilinde daha sık değişiklik 
yapma imkanı sağlamaktadır. Yıllık hacmi 150.000'e 
kadar olan üretimlerde SMC uygun maliyetli bir 
çözümdür. Yıllık hacmi 150.000'in üzerinde olan 
üretimlerde ise preslenmiş çelik daha uygun maliyetli 
çözüm haline gelmektedir. 

- Daha düşük takım maliyeti ve daha kolay montaj 
zinciri: Kompozit parçalar, takım maliyetini %80 gibi 
şaşırtıcı bir oranda düşürebilir. Aynı zamanda, daha 
az parçaya sahip kullanıma hazır parçalar sayesinde 
üretkenlik artabilir. 

- Eşsiz stil: Kompozit malzemeler, kolay 
işlenebilmeleri nedeniyle otomobil üreticilerine 
çelikle mümkün olmayan benzersiz tasarımlar 
geliştirme fırsatı sunmaktadır. 

- Korozyon ve hasara karşı daha yüksek direnç: 
Kompozit malzemeler, alüminyum, çelik ve 
termoplastik malzemelere kıyasla daha üstün 
korozyon ve hasar direnci sunmaktadır. 

- Teknoloji Gelişmeleri: Kompozit malzemeler, düşük 
yoğunluklu SMC, "hafif" SMC ve boya fırını uyumlu 
RRIM da dâhil olmak üzere, otomobil ve kamyon 
parçalarını hafifleştiren birçok yenilikçi teknoloji 
sunarak çelik ve alüminyum ile rekabet etmektedir. 

- Parça Birleştirme: Kompozit malzemeler ayrıca 
yapısal parçaların üretiminde de yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Birkaç preslenmiş çelikten yapılan 
radyatör destekleri, kaputlar ve çapraz araç kirişleri 
artık tek veya iki parçalı kompozit takım olarak 
sunulmaktadır.

Otomotiv Sektöründeki Hedefler ve Gelecekteki 
Yönelimler

Amerika'da otomobil üretiminin ilk yüzyılı bir başarı 
hikayesiyken, sonraki yüzyıl, hatta önümüzdeki 20 
yıl, daha da heyecan verici teknolojik gelişmeler 
üretmeyi vaat etmektedir. Bu öngörü, ABD Otomotiv 
Araştırma Konseyi'nin (US Council for Automotive 
Research, USCAR) icra direktörü Bob Culver 
tarafından yapılmıştır. Chrysler, Ford ve General 
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Motors tarafından oluşturulan bir şemsiye kuruluş 
olan USCAR, ABD yerli otomobil sektörünün teknoloji 
tabanını işbirliğine dayalı araştırmalar yoluyla 
güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Culver, "Bugün sektör, atlardan beygir gücüne 
geçiş kadar geniş kapsamlı olabilecek büyük 
teknik yeniliklerin eşiğinde" demiştir. Culver 
ayrıca "Önümüzdeki 20 yılda yaşanacak teknolojik 
değişikliklerin otomobil üzerinde güç kaynağı, yakıt 
verimliliği, güvenlik, çevreye olumlu etkisi, nasıl 
yapılacağı ve yapımda kullanılacak malzemeler 
ve hatta kullanılabilirliğini yitirdiğinde araca ne 
olacağı vb. hususlarda dramatik bir etkisi olacak" 
öngörüsünde bulunmuştur.

Şu anda, geleceğin arabalarına ilişkin olası 
uygulamalar konusunda birçok teknoloji 
araştırılmaktadır. Arabalar bir gün, günümüz 
araçlarının menzil ve performansına ulaşan, 
neredeyse hava kirliliği yapmayan ve uygun fiyatlı 
hibrit elektrik güç kaynağına sahip araçlar olabilir. 

İki güç kaynağına sahip bir hibrit araç, günümüzün 
içten yanmalı motorundan iki kat daha fazla enerji 
verimli olabilir. Başlangıçta, birincil güç kaynağı 
doğrudan enjeksiyonlu sıkıştırmalı ateşlemeli bir 
motor olabilir. Ancak endüstri bilim insanları, yakıt 
hücrelerinin bir gün geçerli bir elektrik kaynağı 
olacağını ümit etmektedirler. 

İkinci güç kaynağı, günümüz otomobillerinin 
normal çalışması sırasında kaybedilen, ancak şu 
anda geliştirilmekte olan teknolojiler sayesinde 
gelecekteki araçlarda tutulabilecek enerjiden 
sağlanabilir. Geleceğin otomobilinin üreticileri, büyük 

olasılıkla önümüzdeki on veya yirmi yıl içinde, süper 
verimli pillerle enerjinin araç içinde depolanabildiği 
pratik ve kanıtlanmış teknolojilere sahip olacaklar. 

Enerjinin korunma yollarından birisi, genellikle 
frenleme sırasında boşa giden enerjiyi yakalayan ve 
bunu ek güç olarak araçta depolayan "rejeneratif" 
frenlemedir. Otomotiv uygulamaları için potansiyel 
aday olarak yolcu güvenliği, hafif malzemeler 
ve benzeri hususlar konusunda yeni teknolojiler 
araştırılmaktadır, ancak seri üretim yapılmazsa 
ekonomik olarak çok az işe yarayacaklardır. Otomotiv 
alanındaki bilim insanları, yakıt ekonomisinin 
iyileştirilmesine yardımcı olmak maksadıyla araçların 
ağırlığının düşürülmesi için yeni hafif, yüksek 
mukavemetli malzemeler geliştirmektedirler. 
Çok hafif çelik, yüksek mukavemetli alüminyum 
ve gelişmiş kompozit ve seramik malzemelerin 
otomobilin yapısı, güç üretme ve aktarma aksamı, 
süspansiyon ve diğer sistemlerdeki potansiyel 
kullanımları araştırılmaktadır. 

Bir devlet kuruluşu olan Yeni Nesil Taşıtlar Ortaklığı 
(Partnership for a New Generation of Vehicles, 
PNGV), bugün dünyada uygulanmakta olduğu 
bilinen herhangi bir gelişmiş otomotiv programından 
daha agresif hedeflere sahiptir. Araştırmacılar ve 
mühendisler PNGV kapsamında, ABD'de satılan orta 
büyüklükteki aile sedanlarının yakıt verimliliğini üç 
kata kadar artırmak için çalışmaktadırlar. Yeni nesil 
taşıtlar konusundaki hedeflerden bazıları şunlardır:

• Gelişmiş, hafif malzemeler giderek daha fazla 
kullanılsa bile en az %80'i geri dönüştürülebilir 
malzeme olmalıdır. 

• Daha önce de söylendiği gibi, ABD için ulusal 
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ortalama gaz tüketim hedefi arabalarda 2016 yılına 
kadar 35,5 mpg olarak belirlenmiştir. 

• Kıyaslanabilir veya iyileştirilmiş servis peryodu ve 
yakıt ikmali süresi ile 100.000 mil minimum kullanım 
ömrüne sahip olmalıdır. 

• Benzin fiyatlarının düşük olduğu ABD'de çok az 
otomobil alıcısı, yakıt ekonomisini büyük ölçüde 
iyileştiren gelişmiş teknolojiler için daha fazla para 
ödemeye razı olacağından satın alma ve kullanımı 
ekonomik olmalıdır. 

• Beş ila altı yolcu taşıyabilmelidir. 

• Bugün ABD'de satılan çoğu araçtan daha düşük 
hidrokarbon, karbon monoksit ve nitrojen oksit 
yayması ve gelecekteki tüm emisyon standartlarını 
karşılamalıdır. 

• Mevcut ve tüm yeni federal güvenlik standartlarını 
karşılamalıdır. 

• 300 libre (136 kg) yolcu ağırlığı ve dolu yakıt deposu 
ile 12 saniyede veya daha iyi bir sürede 0-60 mil/s 
(90 km/s) hızına ulaşabilmelidir (özellikle ABD 
otoyollarına geçişte önemli). 

• 200 libre (91 kg)'a kadar yükü taşıyabilecek 16,8 
ft3 (0,48 m3) hacminde bagaj kapasitesine sahip 
olmalıdır. 

• Dolu depoyla veya tam şarjla en az 380 mil (612 
km) gidebilmelidir. 

• Günümüz modellerine benzer performans, konfor 
ve kullanım sağlamalıdır. 

• Seri üretilebilmelidir. 

• İklim kontrolü ve diğer popüler müşteri kolaylıkları 
ve seçenekleriyle donatılmış olmalıdır.

Otomotiv Sektöründeki Zorluklar 

Yedinci yıllık DuPont Otomotiv anketine yanıt veren 
otomotiv mühendislerine göre, maliyetin azaltılması 
otomotiv mühendislerinin karşılaştığı zorluklar 
listesinin başında yer almaya devam ederken, yakıt 
ekonomisi ve teknoloji sorunları yükselmektedir. 
Ankete göre, güvenlik ve emisyon düzenlemeleri en 
önemli beş zorluk arasında yer almakta ve göreceli 
olarak aciliyet konusunda biraz gerilemektedir. 

DuPont Engineering Polymers - Amerika satış ve 
pazarlama başkan yardımcısı Jim Weigand, "Bu 
sektörü yönlendiren dinamik tüketicileri de memnun 
eden maliyetin düşürülmesi ile yeni teknoloji 
arasındaki dengedir" dedi. "Maliyet bir numaralı zorluk 
olmaya devam etse de, yeni teknolojilere karşı göreceli 
öneminin azaldığını görüyoruz. Yeni teknolojiler 
ve tüketicinin arzuladığı genel değerin sunulması 
konusunda bir araya geldiğimizden bu, sektör için iyiye 
işarettir."
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Visteon Kıdemli Plastik Mühendisi Mike Rabideau, 
"Otomotiv mühendislerinin karşılaştığı temel 
zorluklardan birisi, toplam sistem maliyetinin 
ve bugünün araçlarının toplam ağırlığının nasıl 
düşürüleceğinin bulunmasıdır" dedi. "Hafif 
termoplastik malzemeler bu gereksinimlerin 
her ikisini de karşılamaktadır; bu nedenle 
termoplastikten yapılan gaz kelebeği gövdeleri 
tasarladık." Hafif Termoplastik Kompozit 
Gaz Kelebeği Gövdeleri, zorlu kaporta altı 
uygulamalarında metal sistemler yerine hafif 
termoplastik parçalar kullanmanın nasıl daha 
faydalı olabileceğini göstermektedir. Gaz kelebeği 
gövdesi uygulamalarında termoplastik kompozit 
kullanmanın diğer avantajları arasında, daha iyi 
gaz kelebeği gövdesi işlevselliği sağlayan tasarım 
esnekliğinin iyileştirilmesi, motor bölmesindeki 
gaz kelebeği gövdesi kutusunun iyileştirilmesi, gaz 
kelebeği gövdesi düzeneğinin hafiflemesi, araç yakıt 
ekonomisinin iyileştirilmesi, üretim süreçlerinin 
basitleştirilmesi ve üretim için gerekli alan ve akış 
hattında azalma yer almaktadır. Ayrıca, gaz kelebeği 
gövdesi uygulamalarındaki termoplastikler, yarı 
mamul stoğu ve hurda miktarında azalma ve 
ayrıca doğrudan işçiliğin azalmasını sağlamaktadır; 
kısacası, takım aşınması dâhil olmak üzere genel 
takım maliyetlerinde bir azalma vardır. Aşağıdaki 
tabloda, otomotiv sektöründeki bazı zorluklar 
ve çözümler, gerekli iyileştirmeler şeklinde 
gösterilmektedir.

Otomotiv sektöründe, büyük hacimli araçlar için 
karbon elyaf kullanarak parça üretimi konusunda 
kompozit teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik 
büyük bir eğilim var. Otomobil OEM’leri, çevrim 
süresi, hammadde maliyeti, takım maliyetleri, onarım 
ve geri dönüşüm gibi çeşitli zorlukları ele almak 
maksadıyla karbon elyaf tedarikçileri, kompozit parça 
üreticileri, makine tedarikçileri, araştırma enstitüleri 
ve üniversitelerle stratejik işbirlikleri kurmaktadır. 

Sektörde bu zorlukların ele alınmasına yönelik 
yapılan son çabalar aşağıdadır:

1.  Kompozit sektörü, istenen 1-2 dakikalık çevrim 
süresine ulaşmak için HP-RTM ve CFRTP süreçlerini 
hedeflemektedir. 

2. Alternatif öncüller ve üretim süreci kullanılarak 
düşük maliyetli karbon elyaf geliştirilmesi: Karbon 
elyaf maliyetini düşürebilen alternatif öncüler ticari 
sınıf poliakrilonitril (PAN), tekstil sınıfı PAN, lignin 
bazlı ve poliolefin bazlı öncülerdir. Alternatif öncüler, 
daha düşük hammadde maliyeti, ıslak eğirmeye 
kıyasla daha yüksek kütle verimi sağlayan eriyik 
eğirme ve öncüden karbon elyafa daha yüksek kütle 
dönüştürme verimi yoluyla karbon elyaf maliyetlerini 
önemli ölçüde düşürme potansiyeline sahiptir. 
Gelişmiş oksidatif stabilizasyon, mikrodalga destekli 
(MAP) karbonizasyon süreci, gelişmiş yüzey işleme 
ve boyutlandırma karbon elyaf maliyetini düşürebilen 
gelişmiş süreç teknolojileridir. Oksidasyon süreci 
süresinin plazma oksidasyonu için 90-120 dakikadan 
20 dakikaya kadar düşme potansiyeli vardır. 

3. Yüksek kaliteli ve yenilikçi parça tasarımı 
konusunda simülasyon yazılımlarının kullanılması: 
Altar, Siemens ve Autodesk gibi büyük şirketler 
simülasyon yazılım hizmetlerinden yararlanmaktadır. 
Bu şirketler, kompozit malzeme odaklı simülasyon 
araçlarını genişletmek için birleşme ve satın almalar 
gerçekleştirmektedir.

4. Kompozit geri dönüşüm teknolojisi konusunda 
araştırma ve geliştirme: SGL, otomotiv sektöründe 
kullanılan karbon elyafın geri dönüştürülmesi 
için yenilikçi bir süreç geliştirmiştir. Yeni BMW 
i modellerinin tavanında ve BMW i3’ün arka 
koltuğunda geri dönüştürülmüş karbon elyaf 
kullanılmıştır. BMW ayrıca BMW i7’nin yeni 
modellerinde geri dönüştürülmüş malzemeler 
kullanmaya karar vermiştir.

Zorluklar Gereken Geliştirilme

Parça Döngü Süresinde Azaltma Çevrim süresi 1-2 dakika olan parça üretim sürecinin geliştirilmesi

Yüksek Maliyet Karbon elyaf maliyetinin 10-12 $/lb’den 5-7 $/lb’ye düşürülmesi

Geri Dönüşüm Kompozitlerin geri dönüşümünün ekonomik olarak uygulanabilir olacağı 
süreçlerin geliştirilmesi

Onarım Kompozitlerin etkili onarımı için süreçlerin geliştirilmesi

A Sınıfı Yüzey Cilası Özellikle dış parçalarda daha iyi bir A Sınıfı yüzey cilasına ihtiyaç duyulması

Daha İyi Simülasyon Yazılımlarının 
Geliştirilmesi

Kaliteli ve yenilikçi parça tasarımının sağlanması için daha iyi simülasyon 
yazılımlarına ihtiyaç duyulması

Kompozitlerin Faydaları Hakkında 
Farkındalığın Düşük Olması

Atölye çalışmaları, ticari fuarlar vb. düzenleyerek mühendislerin yaşam döngüsü 
maliyet avantajları konusunda eğitilmesi
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SUPERLİT’İN ÖZEL TASARIM  CTP 
KOMPOZİT BORULARI İLE ÇÖZÜM 
ORTAĞI OLDUĞU ZİGANA KARAYOLU 
TÜNEL PROJESİ’NDE MONTAJLAR 
DEVAM EDİYOR..
Zigana Karayolu tünelindeki havalandırma problemi ; 
tünel boyunca 3 ayrı noktadaki, 150 m ile 400 m yükseklik 
aralığında değişen - 3.6 m çapında dikey havalandırma şaftları 
içerisine, 3.1 m çapında özel tasarım SUPERLİT CTP kompozit 
borularıyla kaplanarak çözülüyor. 

Pürüzsüz iç yüzeyi sayesinde, klasik kaplama yöntemlerine 
göre daha küçük kesitlerde, ihtiyaç duyulan hava akışının 
gerçekleşmesini sağlayan SUPERLİT CTP kompozit kaplama 
boruları, yüksek mukavemet özellikleri ve hafifliği sayesinde, 
hızlı ve güvenli bir şekilde montajın yapılmasına imkan veriyor. 
Proje aynı zamanda montaj metodolojisi ve kaplama boruları 

üzerinde tasarlanan montaj aksesuarları ile de sıradışı bir proje 
olarak göze çarpıyor. 

2 x 14,5 km uzunluğundaki çift tüplü karayolu tüneli 
tamamlandığında bu özelliği ile Avrupa’nın en uzun; dünyanın 
ise 2. en uzun tüneli olacak. 

ÖZEL TASARIM CTP BORU VE 
FİTTİNGS ÇÖZÜMLERİ İLE IRAK’TA 
SUPERLİT İMZASI 
IRAK Besmaya Projesi’ne özel ürün tasarımları ile çözüm 
ortağı olduğumuz enerji ve altyapı projesinin, özel olarak 
tasarlanan SUPERLİT CTP Boru ve Fittings üretimi ve sevkiyatı 
tamamlandı.

Proje kapsamında üretilen SUPERLIT DN 1400mm-DN 
1200mm-DN 1000mm çapında, PN10 bar basınca dayanıklı, 
SN 10000 Stiffness’a sahip CTP (Cam elyaf Takviyeli Polyester) 
borular ile çoğu özel şekil ve ölçülerden oluşan özel tasarım 
ve üretim fittings parçaları, flanş ve redüktörler ile SUPERLİT, 

Irak’taki Besmaya Projesi kapsamında yarattığı özel çözümler 
ile Irak pazarında enerji ve altyapı alanında son yıllardaki en 
önemli CTP çözümlerine imzasını attı. 

SUPERLİT, Teknik ve Saha Mühendisliği Ekibi ve Proje, 
Tasarım ve Üretim Departmanından yetenekli ekibi ile özel 
tasarım ve  özel çözüm gerektiren projelerde çözüm ortağı 
olmaya devam ediyor. 

SUPERLIT SIGNATURE IN IRAQ WITH IT’S VERY 
SPECIAL CUSTOMIZED SOLUTIONS

SUPERLIT GRP Pipes and specially customized products for 
the Besmaya Project in Iraq have just delivered and finalized. 

SUPERLIT DN 1400mm-DN 1200mm-DN 1000mm pipes of 
PN10 pressure class and with stiffness SN10000 GRP pipes 
and customized pieces with very special design flanges and 
reducer fittings; as part of the Besmaya Project in Iraq are to 
be added as one of Superlit’s big signatures in Iraq market in 
these last years and the most important GRP solutions in the 
infrastructure and energy fields. 

Superlit continues to be a solution partner for the projects that 
need customized solutions and special design with the talented 
Superlit team from the Design Department, Technical and Site 
Engineering Team and with the Production Team.

SUPERLIT IS A SOLUTION PARTNER IN THE ZİGANA 
TUNNEL PROJECT.. THE INSTALLATION OF THE SPECIAL 
DESIGN SUPERLIT GRP PIPES CONTINUES..  

Superlit is a part of the solution with its special design GRP pipes 
in the ZİGANA Tunnel Project. Ventilation problem in the highway 
tunnel is covered by a special designed SUPERLIT GRP composite 
pipes of 3.1 m diameter lined inside the vertical ventilation shafts 
with a diameter of 3.6 m. Ventilation shafts are located at  3 
different points along the tunnel and height of the shafts are 
ranging from 150 m to 400 m . 

When compared to conventional lining methods - smooth interior 
surface of SUPERLIT GRP composite tubes allows smaller cross 
sectional area for ventilation. In addition to that, high mechanical 
properties and lightweight structure provides fast and safe 
installation. The project also stands out as an extraordinary 
project with its installation methodology and special installation 
accessories designed on GRP pipes.

When the 2x14.5 km along Double-Tube Motorway Tunnel is 
completed, it will be the longest tunnel in Europe with this feature, 
and will be the second longest tunnel in the world.



31

ÜYELERDEN HABERLER

KURUÇAY BARAJI SULAMASI PROJESİNİN 
SUPERLİT CTP BORU VE EK PARÇA 
ÜRETİMLERİ DEVAM EDİYOR
DSİ tarafından Diyarbakır’da inşa edilen Kuruçay 
Barajı Sulaması Projesi ile Dicle Nehri Sol Sahil 
Ovalarında toplamda 50 bin 300 dekar zirai alan 
modern sulama sistemine kavuşacak.  SUPERLİT 
DN 2000mm ve  DN 2400mm çaplarında PN 6 Bar 
basınca dayanıklı CTP Boru ve ek parça üretimlerimiz 
devam etmektedir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından GAP’ın 
Silvan Projelerinden olan ve bölge için büyük önem 
arz eden Kuruçay Barajı Sulaması Projesi’nin, 
Nisan 2020’de imzalanan 2.kısım malzeme alımı 
sözleşmesi kapsamında çalışmalar hızla devam 
etmektedir.

BAŞLAR BARAJI SULAMASI PROJESİNİN 
SUPERLİT CTP BORU VE EK PARÇA 
ÜRETİMLERİ DEVAM EDİYOR
DSİ tarafından Diyarbakır’da inşa edilen Başlar Barajı 
Sulaması Projesi ile toplamda 38 bin 200 dekar 
zirai arazi modern sulama sistemine kavuşacak.  
SUPERLİT DN 2300mm çapında PN 6 Bar basınca 
dayanıklı CTP Boru ve ek parça üretimlerimiz devam 
etmektedir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından GAP’ın 
Silvan Projelerinden olan ve bölge için büyük 
önem arz eden Başlar Barajı Sulaması Projesi’nin, 
Nisan 2020’de imzalanan 2.kısım malzeme alımı 
sözleşmesi kapsamında çalışmalar hızla devam 
etmektedir.

KIRŞEHİR KAMAN YUKARIÇİFTLİK GÖLETİ 
SULAMASI PROJESİ SUPERLİT CTP BORU VE 
EK PARÇA MONTAJLARI DEVAM EDİYOR
DSİ 12. Bölge Müdürlüğü, Kırşehir - Kaman , 
Yukarıçiftlik (Çiftlikbağla) Göleti Sulaması Projesine 
ait DN 1400mm çapında SUPERLİT CTP (Cam elyaf 
Takviyeli Polyester) boru ve ek parçaların sahada 
montajları gerçekleştiriliyor.

Çiftlikbağla Göleti ; Kırşehir’in Kaman ilçesi 
Yukarıçiftlik köyünde yer almakta ve 24.000 dekar 
araziye su sağlayan, tarımsal ve hayvansal sulama 
için yapılmıştır.

DSİ PROJELERİNDE SUPERLİT BORU
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Tila Kompozit’ in Türkiye yetkili distribütörü olduğu Nidaplast, nakliye endüstrisi için tasarlanmış geniş ürün 
yelpazesi sayesinde deneyim ve benzersiz bilgi birikimini aktarır. Endüstriyel kaporta için en büyük polyester 
panel üreticileriyle birlikte çalışır bu nedenle Nidaplast, polyester panel üretimi için bir dizi ürün geliştirmiştir. 
Esas olarak büyük parçaların üretiminde kullanılan bu sandviç yapılar, son 25 yılda nakliye, ulaşım, eğlence ve 
spor, endüstriyel ürünler, inşaat denizcilik gibi birçok farklı alanda kullanılmıştır.

Nidaplast 8 ürün çeşitlerinin yapısındaki plastik film, petek yapısını su geçirmez hale getirir ve kullanılan 
reçine miktarını sınırlar, polipropilen bal peteği yapıları ise uzun ömürlü, %100 geri dönüştürülebilir ve %95 
boşluk oranına sahiptir. Bu sayede Nidaplast, panel ağırlığı arttırmadan yapıya üstün mekanik özellikler 
kazandırmanın en doğru yöntemidir.

Nidaplast sandviç panellerin kullanım avantajları;

• Daha fazla yüke izin veren ağırlığın azaltılması,

• Uygulama kolaylığı,

• Özel bir işlem gerektirmemesi,

• İyi vibro-akustik özellikler,

• Suya, korozyona ve bakterilere 
karşı iyi direnç sağlaması,

• Kimyasal saldırılara karşı 
mükemmel direnç göstermesi.

Bu pek çok avantajı sayesinde 
Nidaplast petekleri, nakliye endüstrisi 
için ekonomik bir çözümdür.

For Transport Applications High Performance, Lighter Composite Material 
Solutions 

The honeycombs structural core for lighter structures 
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These sandwich structures, which are mainly used in the production of large parts, have been used in 
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FOR TRANSPORT APPLICATIONS HIGH 
PERFORMANCE, LIGHTER COMPOSITE MATERIAL 
SOLUTIONS

THE HONEYCOMBS STRUCTURAL CORE FOR 
LIGHTER STRUCTURES

Nidaplast provides experience and unique knowledge 
thanks to its wide range of products designed for 
the transport industry. It works with the largest 
manufacturers of polyester panels for industrial 
bodywork, so Nidaplast has developed a range of 
products for the production of polyester panels. These 
sandwich structures, which are mainly used in the 
production of large parts, have been used in many 
different fields such as transportation, transportation, 
entertainment and sports, industrial products, 
construction, marine, etc.

The plastic film in the structure of Nidaplast 8 product 
range makes the honeycomb structure waterproof and 
limits the amount of resin used, while polypropylene 
honeycomb structures are long-lasting, 100% recyclable 
and have 95% void ratio. In this way, Nidaplast is the 
most accurate method of providing superior mechanical 
properties to the structure without increasing the panel 
weight.

Usage advantages of Nidaplast sandwich panels;

• Reducing the weight that allows more load,

• Ease of application,

• It does not require a special procedure

• Good vibro-acoustic properties,

• Good resistance to water, corrosion and bacteria,

• Excellent resistance to chemical attack.

Thanks to these many advantages, Nidaplast 
honeycombs are an economical solution for the 
transport industry.

THE ECO DESIGN OF THE VEHICLE

In the transport sector, reducing fuel consumption 
and CO2 emissions have become the 2 main factors 
affecting competitiveness. Nidaplast is committed to 
this environmentally friendly approach with innovative 
designs and has ISO 14001 certification. Since the 
products are light, they require very little energy and 
raw materials in their manufacture.

Nidaplast sandviç panellerin kullanım avantajları; 

• Daha fazla yüke izin veren ağırlığın azaltılması, 
• Uygulama kolaylığı, 
• Özel bir işlem gerektirmemesi, 
• İyi vibro-akustik özellikler, 
• Suya, korozyona ve bakterilere karşı iyi direnç sağlaması, 
• Kimyasal saldırılara karşı mükemmel direnç göstermesi. 

Bu pek çok avantajı sayesinde Nidaplast petekleri, nakliye endüstrisi için ekonomik bir çözümdür.  

 

Figür 3. Nakliye sektöründe (kamyonet) sandviç panel kullanımı 
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Kompozit alanındaki yetkinliklerini her 
geçen gün yeni yatırımlarla geliştiren 
güçlendirme lideri Kordsa, İngiliz TRB 
Lightweight Structures firmasına elektrikli 
araçların batarya kutularının seri üretimi 
için karbon fiber kumaşı tedarik ediyor.

Günümüzde hafif kompozitler, elektrikli araçların ve 
sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin geliştirilmesi için 
büyük önem taşıyor. Sürdürülebilirliği faaliyetlerinin 
merkezine koyan güçlendirme lideri Kordsa, 
sürdürülebilir bir gelecek için sektörün önde gelen 
şirketleriyle iş birliği yapmaya devam ediyor. Bu 
kapsamda Kordsa, yüksek hacimli küresel kompozit 
üreticisi olan TRB Lightweight Structures firmasına 
karbon fiber kumaş tedarik ediyor. TRB, Kordsa’nın 
karbon fiber kumaşlarını elektrikli araçlara yönelik 
ürettiği kompozit batarya kutularının üretiminde 
kullanıyor.

Öncelikle İngiltere'deki TRB tesislerindeki seri 
üretimde kullanılmaya başlanan karbon fiber 
kumaşlar, şirketin Kentucky'deki ABD tesislerinde 
de kullanılacak. Kordsa, güçlü küresel tedarik zinciri 
sayesinde TRB’ye hem Türkiye’den hem de ABD’deki 
şirketi Fabric Development Inc.’den karbon fiber 
kumaş tedarik edebilecek. Kordsa, TRB’nin elektrikli 
araç batarya kutularının seri üretimi için İngiltere’ye 
karbon fiber kumaş sevkiyatına Kasım ayında başladı. 

TRB iş birliği ile ilgili değerlendirmede bulunan 
Kordsa CEO'su Ali Çalışkan, “Kompozit alanındaki 
iş birliklerimize bir yenisini ekleyen bu proje ile 
artık daha geniş bir yaşam alanını güçlendiriyoruz. 
TRB ile imzaladığımız bu tedarikçi anlaşması 
kapsamında karbon fiber kumaşlarımız, elektrikli 
araçların batarya kutusu üretiminde kullanılarak 
kaliteden ve performanstan ödün vermeden araçların 
hafifletilmesine katkı sunacak.  Sürdürülebilir bir 
gelecek için benzer bir vizyonu paylaştığımız TRB ile 
dünyanın sürdürülebilir ulaşım çözümlerine geçişine 
katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. "

KORDSA, ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN 
BATARYALARINI HAFİFLETİYOR
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“Tutkumuz yaşamı güçlendirmek” 
vizyonuyla 5 kıtada operasyonlarını 
yürüten Kordsa, evrensel sürdürülebilirlik 
derecelendirmesi sağlayan Ecovadis 
tarafından verilen puanını yükselterek 
Altın (Gold) şirket kategorisine çıktı. Bu 
değerlendirme, Kordsa’nın sürdürülebilirlik 
taahhüdünün arkasındaki güçlü duruşunu 
ve Şirket’in çevre, sürdürülebilir tedarik, 
işgücü ve insan hakları alanlarındaki 
mükemmel başarısını ortaya koyuyor. 

Küresel tedarik zincirinin sürdürülebilirliğini 
sağlamak için Ecovadis ile ortaklık kuran şirketler 
arasında yer alan Kordsa, Ecovadis tarafından 2015-
2019 yılları sürdürülebilirlik çalışmaları açısından 
40.000’den fazla şirketin incelenmesi sonucu verilen 
değerlendirme puanını yükselterek Altın (Gold) şirket 
kategorisine ulaştı.  

Faaliyet gösterdiği lastik ve inşaat güçlendirme 
ile kompozit teknolojileri alanlarında sektöre yön 
veren, yaşamı kolaylaştıran, daha verimli ve çevreci 
teknolojiler üretmek için çaba gösteren Kordsa, 
yaşamı sorumlulukla güçlendiriyor. Tüm paydaşları 
için değer üretmeye ve çevre dostu projeler 
geliştirmeye devam eden Kordsa, çevre, çalışan 
hakları, etik ve sürdürülebilir tedarik uygulamalarının 
baz alındığı bu sistematik değerlendirmede aldığı 
başarıyla attığı her adımın, geliştirdiği her teknolojinin 
odağında sürdürülebilirlik olduğunun bir kez daha 
altını çiziyor. 

Kurumsal sürdürülebilirlik derecelendirmesi 
sağlayan Ecovadis, büyük, orta, küçük ölçekli 
her boyutta kamu veya özel işletmeyi bütünsel 
sürdürülebilirlik açısından değerlendiriyor. 
Derecelendirme işlemi şirketin büyüklüğü, konumu 
ve bulunduğu sektöre göre yapılıyor. Kanıta dayalı 
yapılan değerlendirmeler sonrasında şirketlere 0’dan 
100’e kadar değişen bir puan veriliyor ve bu puana 
karşılık gelen bronz, gümüş veya altın kategorilerinde 
sınıflandırılıyor. 

KORDSA, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE                             
“ALTIN” ŞİRKET UNVANI ALDI
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MAKALE

Dünya genelinde, hafif araç kategorisinde (brüt araç ağırlığı 
8.500 librenin [yaklaşık 3.855 kilogram] altındaki araçlar) yıllık 
bazda yaklaşık 5 milyar libre (yaklaşık 2,3 milyon ton) kompozit 
malzeme tüketilmektedir. Bu hacmin büyük bir kısmını 
termoplastik matriks kompozitler oluşturmaktadır. Kompozitler 
ve diğer hafif malzemeler son zamanlarda kaydedilen güçlü 
büyümeden oldukça faydalanmıştır, ancak önümüzdeki yıl 
otomotiv uygulamalarında kullanılan kompozitlerin karşı yönden 
esen rüzgarlardan etkileneceği beklenmektedir. Hafif araçlar 
kategorisinde dünya çapında nispeten yatay bir pazar beklentisi 
ve ABD'de yakıt ekonomisi standartlarının gevşetilmesi 
büyümeyi geciktiren asıl etkenler olacaktır. Bununla birlikte, 
OEM'lerin küresel araç platformlarında araç ağırlığını azaltmaya 
devam etmesiyle büyüme fırsatları da olacaktır.

Otomotiv sektörü malzeme tedarikçilerinin 2020 yılında 
büyümeleri için pazardan pay elde etmeleri gerekecek; çünkü, 
yıldan yıla üretim artış rakamlarının düşmesi beklenmektedir. 
Avrupa'da yatay bir seyir beklenmekte ve Kuzey Amerika 
Serbest Ticaret Bölgesinde (NAFTA) de hafif bir düşüş 
beklenmektedir. Çin'de ise, son zamanlarda gözlenen 
olağanüstü yıllık büyümeye kıyasla çok mütevazı bir şekilde 
düşük seviyelerde tek haneli büyüme rakamları beklenmektedir. 
2025 yılına kadar küresel imalat görünümünün yıllık %2 
ila %3 arasında olması sebebiyle, kompozit tedarikçilerinin 
anlamlı büyüme rakamlarına ulaşmak için pazardaki yerleşik 
malzemeler üzerinde pazar payı elde etmeleri gerekecektir.

Piyasadaki genel durgunluğu ek olarak, ABD'de kurumsal 
ortalama yakıt ekonomisi standartlarının gevşetilmesi, 
kompozitlerin otomotiv sektöründe büyümesini etkileyecektir. 
Sürekli artan yakıt ekonomisi ve karbondioksit emisyon 
düzenlemelerini karşılamak maksadıyla ağırlığın azaltılması 
OEM’lerin stratejilerinden birisi olmuştur. Bu düzenlemeler, 
otomobillerde hafif malzemelerin kullanılmasının son on yılda 
artan şekilde benimsenmesinin temel itici gücü olmuştur.

ABD'nin 2026 yılına kadar yakıt ekonomisi düzenlemelerini 
sabit tutmayı önermesiyle, OEM'lerin kompozitler gibi ağırlıktan 
tasarruf sağlayan malzemelere yatırım konusunda daha 
az teşvik sunacakları beklenmektedir. Bu, özellikle ABD'de 
satılan kamyonet ve büyük sport tipi arazi araçları (SUV) için 
geçerlidir. Kompozit ve diğer hafif malzeme tedarikçilerinin, 
mevcut düzenleyici ortam göz önüne alındığında, ABD'ye özgü 
platformlardan daha az ilgi görmesi beklenmektedir.

Küresel olarak düşünüldüğünde, ABD'de yakıt ekonomisi 
standartları konusundaki geri dönüşler, otomobillerde hafif 
malzemelerin benimsenmesinde sadece küçük bir engel 
teşkil etmektedir. Karbondioksit emisyonları konuusndaki 
düzenlemelerin ABD haricinde daha sıkı olması, küresel araç 
platformlarında araç ağırlığının düşürülmesi gereksinimini 
artırmaya devam edecektir. Ağırlığın düşürülmesi ayrıca, akülü 
elektrikli araçların kapsamının genişletilmesi açısından da kritik 
öneme sahiptir ve hafif malzemeler bu küçük ancak büyüyen 
segment için takip edilmeye devam edecektir. ABD yakıt 
ekonomisi düzenlemelerindeki “duraklamaya” rağmen, araç 
ağırlığının azaltılması için kompozitlere ilgi devam edecektir.

Bu ilgiden yarar sağlamak için, kompozit parça tedarikçileri 
değer tekliflerini alternatif tekliflere göre daha keskin hale 
getirmek zorunda kalacaklardır. OEM'in Kuzey Amerika'da 
son on yıldaki ağırlık düşürme çabalarından en fazla yüksek 
mukavemetli çelik ve alüminyum faydalanmıştır ve araç 
kütlesinde sırasıyla %6 ve %3 kazanım sağlanmıştır. Bu pay 
öncelikle maliyet, üretilebilirlik ve mukavemet/ağırlık oranı 
bakımından temel otomotiv sınıfı çelik olan yumuşak çelikten 
alınmıştır.

Veriler normalleştirildiğinde ve özgül ağırlıktaki farklılıklar 
dikkate alındığında, yüksek mukavemetli çelik ve alüminyum 
hacminin bu süre zarfında plastik ve kompozit reçinelere 
göre sırasıyla kabaca 2 ve 3 kat büyüdüğünü göstermektedir. 
Açıkçası, kompozitlerin otomotivde ağırlığın düşürülmesi 
çabalarında ana akım tercih edilen seçenek haline gelmesi için 
yapılacak daha çok iş var.

Yakın gelecekte, otomotiv uygulamalarında kompozitler için 
hem zorluklar hem de fırsatlar görülmektedir. Küresel olarak 
nispeten yatay bir üretim görünümü ve Kuzey Amerika'da 
hafif malzemeler konusundaki düzenleyici faktörlerde geri 
adım atılması da dahil olmak üzere karşıdan esen rüzgarlar 
büyümenin önündeki engeller olarak görülecektir. Hafif 
otomotiv malzemelerine yönelik talep devam edecek ve 
alüminyum ve diğer alternatiflere karşı maliyet etkin bir 
performans gösterebilen kompozit malzeme tedarikçileri ise bu 
zorlu bir ortamda kendilerini yeni uygulamalar kazanmak üzere 
konumlandırabilirler.

*Bu makale Composites World Dergisinden tercüme edilmiştir.

OTOMOTİV PAZARI

“Doğru ürünü keşfet, ihtiyacın kadar al” sloganı ile açılan 
kompozitpazari.com, güvenilir e-ticaret altyapısı ve kullanıcı 
dostu arayüzüyle, tedarik zincirlerinin modern bir halkası 
olmaya şimdiden adaydır. Reçine ve elyaf hammaddeleriyle, 
yardımcı kimyasallarla, makinalar ve atölye el aletleriyle ve GRC 
sanayine yönelik  malzemeleriyle; hobiden endüstriye miktar 
ayrımı yapmaksızın her türlü üreticinin her türlü malzeme 
ile tanışabilmesini kendine görev edinmiştir. Fikirlerini ürüne 
dönüştürmek isteyen ancak özellikli, ileri düzey kompozit 
malzemelere ulaşması zor olan Türkiye’nin en uzak bölgesine 
kadar hizmet veren bir firma olma hedefindedir. Kompozit Pazarı  
E-Ticaret sitesinin Türkiye kompozit endüstrisinin gelişimine katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir.

KOMPOZİT PAZARI A.Ş.: SEKTÖRDE EN KAPSAMLI VE YENİLİKÇİ ÜRÜN 
YELPAZESİ İLE HİZMET VERECEK YENİ BİR E-TİCARET SİTESİ



Derneğimizin üyesi, NA-ME Endüstri Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. 
Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, önceki dönem Ankara Sanayi 

Odası Komite Üyesi, Plastik Sanayicileri Federasyonu ve Ankara Plastik 
Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Değerli Sanayici, Yüksek Teknik 

Öğretmen Sn. Mehmet GÜL 10 Kasım 2020 tarihinde Hakk’ ın rahmetine 
kavuşmuştur.

Sn. Mehmet GÜL 5 Temmuz 1955 Çanakkale doğumlu olup, yüksek 
öğrenimini Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulu (Gazi Üniversitesi) 

Makine Bölümü’ nde tamamlamış, 1982 yılında NA-ME Endüstri Ürünleri 
Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.’ yi kurmuştur. 1984 yılında emekli Fizik Öğretmeni 

Sn. Seçil GÜL ile hayatlarını birleştirmiştir.

NA-ME Endüstri Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. 2008 yılından bu yana 
firmanın ikinci kuşak temsilcileri Kimya Yüksek Mühendisi Sn. Ayça GÜL 

ARICI, Mali Müşavir Sn. Efe GÜL ve Fizik Mühendisi Sn. M. Ali ARICI ile 
yoluna devam etmekte, sayısı 50’ ye yakın personeli ile yurt içinde ve dışında 

birçok önemli projede yer almaktadır. 

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve 
sektörümüze başsağlığı dileriz.

ÜYEMİZ
MEHMET GÜL

VEFAT ETTİ
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MAKALE

Kompozit Sanayicileri Derneği Kurucu Üyelerinden 
ve sektörümüzün duayenlerinden Ömer Safter hakkın 

rahmetine kavuşmuştur. 

1912 yılında yaşanan Balkan Harbi sırasında Bosna 
Hersek’den Türkiye’ye göç eden bir ailenin çocuğu olan 

Ömer Safter, 1 Şubat 1948 yılında Ankara’nın Çubuk ilçesinde  
dünyaya gelmiştir. 

1987 yılında Eskişehir’de mobilya üreterek sektör hayatı 
başlayan Ömer Safter, 1978 yılında amcası Mehmet Safter ile 

Safter Boya Şirketini kurmuştur. Sektörde birçok firmanın 
temsilciliğini de yapan ve Derneğimizin de kurucu üyeleri 
arasında yer alan Ömer Safter, 1987 yılından günümüze 

Safter firmasında sektör için çalışmalarına devam etmiştir.

 Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve 
sektörümüze başsağlığı dileriz.  

KURUCU 
ÜYELERİMİZDEN
ÖMER SAFTER

VEFAT ETTİ
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