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BAŞKAN’IN MESAJI

Değerli Sektör Mensubu,

Kompozit Sanayicileri Derneğimiz 26 Mart 2021 
tarihinde gerçekleştirdiği 9. Olağan Genel Kurul 
Toplantısında yenilenmiş bir Yönetim Kurulu ile 
çalışmalarına devam etmeye karar vermiştir. 
Derneğimizin yeni yönetimi 4 kompozit sanayicisi, 4 
hammadde üreticisi ve 3 tedarikçi üyeden oluşmuş, 
11 kişilik Yönetim Kurulunda 4 yeni üye görev almıştır. 
Yönetim Kurulunun ilk toplantısında Başkanlık görevi 
ise yeniden şahsıma tevdi edilmiştir. Şahsıma gösterilen 
teveccühten dolayı tüm üyelerimize teşekkür ederim.

Derneğimizin aylık periyotlarla internet üzerinden 
gerçekleştirdiği Üye Toplantılarının 14.’sü 19 Şubat 2021 
tarihinde 80’in üzerinde sektör mensubunun katılımı ve 
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adil 
Pelister’’in ‘2021 Yılında Kimya Sektörünün İhracat 
Beklentileri ve Öngörüleri’ konusunda bilgilendirmelerde 
bulunması ile, 15.’si Derneğimizin 4-5 Aralık 2020 
tarihlerinde gerçekleştirdiği Strateji Planlama Çalıştayı 
sonrasında oluşturulan komite ile yaklaşık 2 aylık bir 
çalışma sonrası oluşturulan çalışma raporu konusu 
olarak katılımcılar, basılı olarak ve internet ortamında 
tüm üyeler ile ve 16.’sı 1 Mayıs 2021 tarihinde T.C. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Sayın Hasan 
Büyükdede’nin teşrifleriyle, sektörümüzün yaşadığı ham 
madde ve tedarik zincirindeki sorunların katılımcılar 
ile internet ortamında interaktif bir şekilde tartışılması 
şeklinde gerçekleştirilmiştir. Sektörümüz tarafından 
ilgi gören temalı üye toplantılarımız ve çalışmalarına 
devam ettiğimiz eğitim webinarlarımız tüm sektör 
mensuplarının istifadelerine açıktır. 

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 ilk bölümü kompozit 
hammaddeler; ilki Turkuaz Polyester Reçine Kimya 
San. Tic. Ltd. Şti. ile Ece Boya Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. 
firmalarında polyester, jelkot, pigment pasta eğitimi, 
ikincisi Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.’nin bağlı bulunduğu 
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin, Şişecam Bilim 
Teknoloji ve Tasarım Merkezi’nde cam elyafı takviye 
malzemesinin üretimi, performansı ve kullanım yerleri 
eğitimi, üçünsüsü karbon elyafı takviye malzemesinin 
üretimi, performansı ve kullanım yerleri konusunda  
DowAksa İleri Kompozit Malzemeler San. Ltd. Şti. ile 
çevrimiçi, dördüncüsü Telateks (METYX) Tekstil Ürünleri 
san. Tic. A.Ş. fabrikasında teknik tekstillerin üretimi, 
performansı ve kullanım yerleri eğitimi, beşincisi 
epoksi reçinenin üretimi, performansı ve kullanım 
yerleri konusunda Duratek Koruyucu Malzemeler 
San. ve Tic. A.Ş. ile çevrimiçi olarak ve altıncısı 
organik peroksit, başlatıcı ve hızlandırıcıların üretimi, 
performansı ve kullanım yerleri konusunda Akpa 
Kimya Amb. San. ve Tic. A.Ş. ile çevrimiçi eğitimlerle 
tamamlanmıştır. Eğitimin ikinci bölümünde Kompozit 
Uygulama Atölyesi’nde görev alacak öğretmenlere 
kompozitlerin uygulama alanları, kompozitlerin kimyası 
ve kompozitlerin üretim metodları konularında eğitim 
çalışmalarımız sürdürülecektir.

2021 yılının tüm insanlığa sağlık, Türk Kompozit sektörü 
mensuplarına bol kazançlı ve bereketli işler getirmesini 
temenni ederim. 

Saygılarımla,

Barış Pakiş
Kompozit Sanayicileri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

Derneğimiz 26 Mart 2021 
tarihinde gerçekleştirdiği

9. Olağan Genel Kurul 
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Distinguished Member of the Industry,

The 9th Ordinary General Assembly of the Composite 
Manufacturers Association which took place on 26 
March, 2021, decided to proceed with a renewed Board 
of Directors. The new management of the Association 
is comprised of 4 composite manufacturers, 4 raw 
material producers, and 3 suppliers, with 4 seats in 
the Board of Directors composed of 11 members 
being filled with new members. In the first meeting of 
the Board of Directors, I was once again appointed as 
the Chairman. I would like to voice my gratitude to all 
members of the Association, due to their trust in me.

The 14th iteration of the Member Conventions our 
Association has been holding over the internet on a 
monthly basis, was held on 19 February, 2021, with the 
attendance of more than 80 members of the industry, 
and the presentation by Mr. Adil Pelister, the Chairman 
of the Board of Directors of Istanbul Chemicals and 
Chemical Products Exporters Association (IKMIB), 
on “Exports Expectations and Projections of the 
Chemicals Industry in 2021”. On the other hand, the 
working report produced after approximately 2 months 
of efforts on part of a committee convened in the 
aftermath of the Strategy Planning Workshop held by 
our Association on 4-5 December, 2020, is now shared 
with the participants in printed form, and online with all 
members, as the subject matter of the 15th Member 
Convention. 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.

Recently, we signed a protocol with GEBKİM Vocational 
and Technical High School (MTAL), and set up a 
Composite Application Workshop. Prior to starting 
with composites applications at that workshop, we 
organized trainings for the teachers to be involved in 
the process. The first part of those trainings, covering 
composite raw materials, was completed with the 
polyester, gelcoat and pigment paste training provided 
by Turkuaz Polyester Reçine Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
and Ece Boya Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş., followed 
by glass fiber reinforcement material production, 
performance, and use cases training at Şişecam 
Science, Technology and Design Center of Türkiye Şişe 
ve Cam Fabrikaları A.Ş., which is the parent company 
of Şişecam Elyaf Sanayi A.Ş.. Then came the session 
on carbon fiber reinforcement material production, 
performance, and use cases training provided online 
by DowAksa İleri Kompozit Malzemeler San. Ltd. 
Şti., followed by the technical textiles production, 
performance, and use cases training at Telateks 
(METYX) Tekstil Ürünleri San. Tic. A.Ş. Plant. Finally, the 
fifth and sixth sessions were the online training on the 
production, performance, and use cases of epoxy resin 
by Duratek Koruyucu Malzemeler San. ve Tic. A.Ş., and 
the online training on the production, performance, and 
use cases of organic peroxide starters and accelerators 
by Akpa Kimya Amb. San. ve Tic. A.Ş., respectively. The 
second part of the training will proceed with training 
the teachers to work at the Composite Application 
Workshop, about the areas of application, chemistry, 
and production methods of composites.

This issue of our magazine focuses on ‘Construction 
Materials - Structural Components’. The detailed article 
on this theme is available on the subsequent pages of 
our magazine, as the issue-theme.

I hope that 2021 will bring profitable and fruitful 
business to the members of Turkish composites 
industry, and health to the mankind.

Best regards,
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Pandemi dolayısıyla yaşanan tam kapanma süreci nedeniyle Dergimizin Mart 2021 ve Haziran 2021 sayıları birleştirilerek basılmıştır.
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DERNEKTEN HABERLER

9. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTIMIZ YAPILDI

Faaliyet ve Denetim Kurulu Raporlarının okunarak oy birliği ile onaylanmasından sonra 2021-2022 yılları 
Yönetim ve Denetim Kurulları oy birliği ile aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Kompozit Sanayicileri Derneği’nin 9. Olağan Genel Kurulu 2 Nisan 2021 tarihinde Gorrion 
Hotel İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurulda Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal 
Marşının okunmasını takiben Başkanlık Divanının seçimine geçilmiştir. Prof. Dr. Ahmet 
Ünal’ın Divan Başkanlığına, Sayın Mehmet Hakan Kuş’un Başkan Yardımcılığına ve Sayın 
Bahattin Şendoğan’ın da yazmanlığa getirilmesinin akabinde Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Barış Pakiş 2019-2020 dönemi faaliyetlerimizi özetleyen açılış konuşmasını yapmıştır.

KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

1. Barış Pakiş  POLİN SU PARKLARI VE HAVUZ SİSTEMLERİ A.Ş.

2. Ali Kemal Tunç   SUBOR BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

3. Ahmet Kerem Paksoy DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.

4. Burak Darcan   TİLA KOMPOZİT TEMSİLCİLİK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

5. Ali Çamurdan   ŞİŞECAM ELYAF SANAYİİ A.Ş.

6. Mustafa Koray Özatay  DOWAKSA İLERİ KOMPOZİT MALZEMELER SAN. LTD. ŞTİ.

7. Ali Birtan Erdoğan  ECE BOYA KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

8. Hüseyin Gül   MASKİM KOMPOZİT ÜRÜNLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

9. Hamdi Turan   PLASTO LTD. ŞTİ

10. Alper Kalaycı   AERO RÜZGAR ENDÜSTRİSİ A.Ş.

11. Ahmet Çınar   POLSER KOMPOZİT ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

1. Bahattin Şendoğan   TELATEKS (METYX) TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.

2. Dara Rizvani    BİRLİK TİCARET TÜRK A.Ş.

3. Derya Erçıkan    EGE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

4. Eralp Erdem    TURKUAZ POLYESTER REÇİNE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

5. Erol Elçi    ALFEBOR BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

6. Mehmet Hakan Kuş   INOVETA KOMPOZİT TİC. LTD. ŞTİ.

7. Mehmet Mutlu Uysal   DYO BOYA FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş.

8. Tolga Kutluğ    OMNİS KOMPOZİT LTD. ŞTİ.

9. Özgür Sönmez   LİTERATÜR KİMYA ELEKT. İNŞ. TAAH. TURZ. OTO. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

10. Özlem Şentürk  NUH KOMPOZİT SAN. VE TİC. A.Ş.

11. Tuncer Yamanca   POSEL POLYESTER SANAYİ ELEMANLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
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DERNEKTEN HABERLER

KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ DENETİM KURULU

1. Cem Gürkan    POLİYA POLİESTER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

2. Kaan Kıraç    TEKNO ENDÜSTRİYEL KİMYASALLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

3. Sevinç Tongün   SAMİ TONGÜN CAM ELYAFLI POLYESTER ÜRÜNLERİ A.Ş.

KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

1. Ahmet Koloğlu   HENGSHI TURKEY FIBERGLASS SAN. VE TİC. A. Ş.

2. Emre Tirben    SPM KOMPOZİT İLERİ MALZEME TEKN. MÜH. DAN. SAN. VE TİC. A.Ş.

3. Özgür Asibostan   IMCD TİCARET PAZARLAMA VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

Seçimlerin sonrasında üyelerimizden İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Sayın Şekib Avdagiç ve Sayın 
İsmail Darcan’ın dilek ve temennilerini paylaşmasının ardından tamamlanan 9. Olağan Genel Kurulumuzun 
sonuçlarının ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını dileriz.
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2021-2022 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI

Yönetim Kurulumuz 6 Nisan 2021 tarihinde yeni dönemin ilk, kuruluşundan bu yana 203. 
Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeleri arasında görev dağılımı 
yapmıştır.

Kompozit Sanayicileri Derneği 2021 – 2022 dönemi Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibidir;

DERNEK BAŞKANI Barış Pakiş POLİN SU PARKLARI VE HAVUZ SİSTEMLERİ A.Ş.

BAŞKAN YARDIMCISI Ali Kemal Tunç SUBOR BORU SAN. VE TİC. A.Ş.

SEKRETER ÜYE  Kerem Paksoy DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.

SAYMAN ÜYE Burak Darcan TİLA KOMPOZİT TEMSİLCİLİK İÇ VEDIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ÜYE  Ali Çamurdan ŞİŞECAM ELYAF SANAYİİ A.Ş.

ÜYE  Mustafa Koray Özatay DOWAKSA İLERİ KOMPOZİT MALZEMELER SAN. LTD. ŞTİ.

ÜYE Ali Birtan Erdoğan ECE BOYA KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÜYE Hüseyin Gül MASKİM KOMPOZİT ÜRÜNLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÜYE Hamdi Turan PLASTO LTD. ŞTİ.

ÜYE Alper Kalaycı AERO RÜZGAR ENDÜSTRİSİ A.Ş.

ÜYE Ahmet Çınar POLSER KOMPOZİT ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Derneğimize ve sektörümüze hayırlı olmasını dileriz.
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2021 TÜRKİYE KİMYA SEKTÖR ŞURASI

“2021 Türkiye Kimya Sektör Şurası”, 12 Mart 
2021 tarihinde Kimya Sektör Platformu 
(KSP) 17. Dönem Başkanı ve İKMİB 
Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister’in ev 
sahipliğinde dijital platformda yapılan açılış 
konuşmalarıyla başlayarak,12-13 Mart 2021 
tarihlerinde gerçekleştirilen oturumlardan 
sonra sona ermiştir.

İki yılda bir düzenlenen Türkiye Kimya Sektör 
Şurası, Kimya İhracatçı Birlikleri başta olmak üzere 
aralarında Kompozit Sanayicileri Derneğimizin 
de bulunduğu sendika, oda, federasyon, vakıf, 
dernekler ve üniversitelerle birlikte sektörün önde 
gelen 36 kurumunu bir araya getiren Kimya Sektör 
Platformu tarafından gerçekleştirilmiştir.

Bu yıl, 12-13 Mart 2021 tarihlerinde kimya 
sanayinin nabzının tutulduğu 2021 Türkiye Kimya 
Sektör Şurası’nın açılış konuşmaları, T.C. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, T.C. Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) Başkanı İsmail Gülle, Kimya Sektör Platformu 
(KSP) Başkanı ve İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Adil Pelister tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
ilk gün gerçekleştirilen oturumlarda T.C. Sanayi ve 
Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, T.C. 
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve T.C. 
Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur da 
panelist olarak yer almışlardır.

Açılış konuşmaları sonrası TOBB Kimya Sanayi 
Meclisi Başkanı Timur Erk, Türkiye Kimya, Petrol, 
Lastik Ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası 
Başkanı Levent Kocagül, Türkiye Kimya Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Bahattin Yalçın, Plastik Sanayicileri 
Federasyonu Başkanı Ömer Karadeniz, Plastik 
Sanayicileri Derneği Başkanı Selçuk Gülsün, Türk 
Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim 
Vakfı Başkanı Yavuz Eroğlu, Fleksibıl Ambalaj 
Sanayicileri Derneği Başkanı Fahri Özer, Ambalaj 
Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Zeki Sarıbekir, 
Kauçuk Derneği Başkan Yardımcısı Fahriye Yüksel, 
Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Başkanı Haluk 
Erceber, Türkiye İlaç Sanayi Derneği Başkanı 
Hasan Ulusoy, Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri 
Sendikası Başkanı Metin Demir, Boya Sanayicileri 
Derneği Başkanı Mehmet Akın Akçalı, Madeni 
Yağ, Petrol Ürünleri Sanayicileri Derneği Başkanı 
Tayfun Koçak, Kompozit Sanayicileri Derneği 
Başkanı Barış Pakiş, Kozmetik ve Temizlik Ürünleri 
Sanayicileri Derneği Başkanı Ahmet Gündoğdu Pura 
ve Aerosol Sanayicileri Derneği Başkanı S. Özgür 
Öztürk sektörün sorun ve çözüm önerilerini dile 
getirmişlerdir.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
yaptığı konuşmada Covid-19 salgınının ekonomi, 
üretim ve tedarik zincirleri üzerindeki etkilerine 
değinerek, bu dönemde birçok sektöre girdi 
sağlayan kimya sektörünün de öneminin arttığını 
söylemiştir.
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Küresel ekonomideki gelişmelerden Türkiye’nin 
de etkilendiğine ancak uygulanan yerinde ve 
etkin politikalarla ülkeyi dünya genelinden pozitif 
ayrıştırmayı başardıklarına dikkati çeken Varank, 
“Ülkemiz geçen yıl yüzde 1,8 büyümeyle Çin’in 
ardından en yüksek büyüme kaydeden ikinci G-20 
ülkesi oldu. Ülkemizin bu dönemde ortaya koyduğu 
başarıda en önemli pay sahiplerinden biri de imalat 
sanayimiz. Pandemiye rağmen sanayi sektörü 
son bir yılda 337 bin ilave istihdam oluşturdu. 
Sanayi üretim endeksi verilerine göre Ocak ayı 
Sanayi üretimimiz beklentileri oldukça aşarak 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.4 bir önceki 
aya göre ise yüzde 1 arttı. Bu verilerle Ocak ayında 
da yıllık bazda sanayi üretimini en çok artıran G20 
ülkelerinden biri olduk. Yeni yatırım taleplerinde 
kayda değer bir artış var. Cumhurbaşkanımızın 
bugün açıklayacağı Ekonomik Reform Paketi ile 
Türkiye’deki yatırım ortamını çok daha cazip hale 
getireceğiz” demiştir. Kimya sektörünün imalat 
sanayinin kilit sektörlerinden birisi olduğunu 
vurgulayan Varank şunları söylemiştir: “Sektör 
2009-2019 yıllarında girişim sayısı, üretim ve 
istihdam bakımından her yıl üzerine koyarak 
büyüyor. Sektördeki üretimin yaklaşık yüzde 
77’si kendi içinde ve diğer sektörlerde girdi 
olarak kullanılıyor. Geleneksel endüstrilerin 
yanında geleceğe yön veren sektörlere de kritik 
hammadde ve ara ürünler sağlıyor. Bu açıdan 
bakınca kimya sektörü için ekonomimizin harcı 
dersek herhalde yanlış olmaz. Sektörün kritik 
önemine rağmen yüksek oranda dışa bağımlı 
olduğunu ve bu alanda her yıl yaklaşık 20 milyar 
dolar dış ticaret açığı verildiğini görüyoruz. Bunun 
nedenleri, üretimde ham petrol ya da doğal gaz 
gibi hidrokarbon kaynaklarına ihtiyaç duyulması 
ve ülkedeki petrokimya üretiminin yetersizliğinden 
kaynaklanıyor. Bakanlık olarak sektördeki açığın 
ve potansiyelin farkındayız ve bu nedenle kimya 
sektörünü öncelikli alanlardan biri olarak belirledik. 
Sektörün gelişimi için teşvik ve destek sistemimizi 
seferber ettik. Kritik ürünlerin yurt içinde üretimini 
desteklemek üzere endüstri bölgeleri kuruyoruz. 
Yatırım yeri, kolaylaştırıcı süreçler ve cazip destek 
imkanlarıyla başta petrokimya olmak üzere büyük 
ölçekli yatırımların yapılmasını teşvik ediyoruz. 
Onay verdiğimiz 22 endüstri bölgesinin 6’sı 
kimya sektörüne hizmet ediyor. Bu bölgelerdeki 
yatırımlar tamamlandığında cari dengemize yıllık 
3 milyar doların üzerinde katkı sağlanacak.” Kimya 
sektörünün kümelenmeye de uygun olduğunu 
belirten Varank, kimya ihtisas OSB’leri kurduklarını, 
İzmir-Aliağa, Kocaeli-Gebze, Yalova ve İstanbul-
Tuzla kimya ihtisas OSB’lerinin başarılı sonuçlar 
verdiğini anlatmıştır.

Kimya sektörü için 2012’den bugüne kadar 3 bin 
691 teşvik belgesi düzenlediklerini ifade eden 
Varank, bu yatırımların değerinin 96 milyar liranın 
üzerinde olduğunu bildirmiştir. Varank, kalkınma 
ajansları, TÜBİTAK ve KOSGEB aracılığıyla sektöre 
sağladıkları destekleri de sözlerine ilave etmiştir.

Şura’ya video konferans mesajı ile katılan T.C. 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan mesajında, 
ülkemizin en stratejik sektörleri arasında yer 
alan kimya sektörüyle ilgili böylesine kapsamlı ve 
örnek bir sektör şurası düzenleniyor olmasından 
büyük memnuniyet duyduğunu belirtmiştir. Ülke 
olarak hedeflerimize ulaşmak için yatırımı, üretimi 
ve ihracatı en önemli en öncelikli memleket 
meseleleri arasında gördüklerini kaydeden 
Pekcan, şöyle konuşmuştur: “Sektörler bazında 
planlı ve programlı hareket etmemiz son derece 
önem taşıyor. Bugünkü Şura’nın sektörümüzün 
dinamiklerini hep birlikte masaya yatırmak, 
hedeflerimizi gözden geçirmek ve geleceği 
planlamak adına eşsiz bir fırsat sunduğunu 
değerlendiriyorum. Bildiğiniz üzere 2019 yılı 
Ağustos ayında İhracat Ana Planımızı açıklamış, 
kimya sektörümüzü de 5 hedef sektörden birisi 
olarak belirlemiştik. Bunun akabinde de hep 
birlikte kimya sektör stratejisi çalıştayımızı 
gerçekleştirmiştik. Bu çalıştay sonrasında çalıştay 
çıktılarının takibi, politika önerilerinin ele alınması 
ve uygulaması amacıyla çalışma grubumuzu 
tesis ettik. Çalışma grubumuz Bakanlığımızın 
ilgili birimleri ve İKMİB öncülüğünde teknik 
düzeyde düzenli ve sık aralıklarla online toplantılar 
gerçekleştirmişlerdir.
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Bundan sonra da siz değerli sektör temsilcilerimizin 
katkılarıyla, sizlerin sayesinde sektörümüzün 
planlı programlı, ayakları yere basan stratejiler 
çerçevesinde ilerleyeceğine olan güvenimiz tamdır. 
Biz de Ticaret Bakanlığı olarak sizlerin yanında 
olmaya, bu yolu sizlerle birlikte yürümeye devam 
edeceğiz.” Markalaşma açısından kapsamlı bir 
destek programı olan TURQUALITY kapsamında, 
kimya sektöründen halihazırda 54 firmayı 
desteklediklerini hatırlatan Pekcan, “Bu vesileyle 
bir kez daha tüm sektör firmalarımızı, ihracatta 
sağladığımız devlet desteklerinden, Türk Eximbank 
finansman imkanlarından ve geçtiğimiz ağustos 
ayında hizmete aldığımız, firmalarımıza kapsamlı 
bir dijital danışmanlık hizmeti sağlayan Kolay 
İhracat Platformu gibi imkanlardan yararlanmaya 
davet ediyorum” demiştir.

Şura’da konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı İsmail Gülle ise, bu yıl rekorla geçen 
Ocak ayı ihracatının ardından, Şubat ayını da 16 
milyar 12 milyon dolarlık aylık ihracat rekoruyla 
kapattıklarını belirterek, “Gözümüzü diktiğimiz 
yüksek hedeflere ülkemizi taşımak için her 
sektör her ürün ayrı bir önem taşıyor. İhracatçı 
Birliklerimizi “Birlikten kuvvet doğar” şiarımızı 
yansıtan değerli kurumlar olarak görüyoruz. 
Türk kimya sanayisinin ürettiği ürünlerin yüzde 
77’si diğer sektörlerde ara mal veya hammadde 
olarak kullanıyor. Kimya sektörü, bu vasfıyla diğer 
sektörlerimiz için de bir itici güç konumunda. Bir 
yandan ülkemizin ihtiyaç duyduğu ara malları 
temin ederek ithalatı azaltan sektörümüzün 
temsilcileri, ihracatta kaydettiğimiz başarıların da 
en büyük mimarları arasında yer alıyor.
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2021 Ocak-Şubat döneminde kimyevi maddeler 
ve mamulleri sektörü ihracatımız yüzde 
4,6 artışla 3 milyar 315 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanındaki ülkelere 
sektörümüzün ihracatının artması kimyevi madde 
ve mamulleri sektöründe Türkiye’nin dünya 
markası olduğunun önemli bir göstergesidir” 
demiştir. Gülle, “Pandemiyle beraber küresel 
tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar, hammadde 
fiyatlarına yukarı yönlü baskı uyguluyor. İnşallah, 
Türkiye Kimya Şurası sanayici ve ihracatçılarımızı, 
maruz kaldıkları sorunlara karşı daha güçlü hale 
getirecek, sektörümüzde yaşanan müşterek 
sorunlara çözümler bulunmasına, üretim ve 
ihracatımızın artmasına vesile olacaktır” diye 
konuşmuştur.

Şura’nın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kimya 
Sektör Platformu (KSP) Başkanı ve İKMİB Yönetim 
Kurulu Başkanı Adil Pelister, KSP’nin 2004 yılında, 
kimya sektörünün bütün taraflarını tek bir masa 
etrafında toplayarak, sektöre ait sorunların ve 
çözüm önerilerinin görüşülmesi, ulusal ve küresel 
ölçekte, sektörün bilimsel ve ekonomik ölçeğinin 
geliştirilmesi amacıyla kurulduğunu ve İKMİB’in 
17’inci dönem başkanlığını yürüttüğünü söylemiştir. 
Gıda, savunma, enerji/madencilik ve kimya olarak 
bir ülkenin 4 ana stratejik sektörü bulunduğuna 
dikkat çeken Pelister şöyle devam etmiştir: “Tüm 
diğer stratejik sektörlerin içerisinde de kimya 
bulunuyor. Bu noktada sektörümüzün yatırım 
ihtiyacının katma değer üreten yüksek teknolojiye 
dayalı alanlarda gerçekleşmesi, hammadde 
ihtiyacımızın mümkün olduğunca yerlileşmesi ve 
bu sayede dışa bağımlılığımızı azaltarak, sanayi ve 
ticaret hamlelerimizi artırabiliriz. Bütün çabamız 
mümkün olduğunca yüksek teknolojiye dayalı 
‘yerli ve milli’ bir kimya sanayi tesis etmektir. 
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programına kimya 
sektörümüzün de dahil edilmesini mutlulukla 
karşılıyor, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak 
üzere Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, Sayın 
Ticaret Bakanımız ve emeği geçen herkese 
şükranlarımızı arz ediyoruz.” Endüstriyel ve 
ekonomik olarak daha ileride olan ülkelere 
bakıldığında, kimya sektöründeki teknolojik ve 
bilimsel gelişmelerin topyekûn bir ülke stratejisi 
haline getirildiğini gözlemlediklerini vurgulayan 
Pelister, “Biz kimya sektörü olarak devletimizin 
de desteği ile kamu-üniversite-özel sektör 
birlikteliğinde ‘Ulusal Kimya Ajansı’ kurulması ve 
en üst seviyelerde devletimizin sektörümüze ciddi 
destekler vermesi gerekliliğini savunuyoruz. 

Belki dünyada ilk olarak, ‘Kimya Teknoloji Vadisi’ 
kurmalıyız da diyebilirim. Bunun ilk adımı olarak 
İKMİB’imiz önderliği ve katkısı, Kimya Sektör 
Platformu paydaşlarımızın desteği ile Kimya 
Teknoloji Merkezi projemizi hayata geçirmeye 
başladık. Projemizin daha büyük ekonomik ve 
bilimsel gelişmelere temel olması açısından 
Ulusal Kimya Ajansı’nın büyük fayda getireceğini 
düşünüyoruz” demiştir.

Kamu, özel sektör, STK kuruluşlarından temsilciler 
ile akademi üyesi konuşmacı ve davetlilerin katıldığı 
2021 Türkiye Kimya Sektör Şurası’nda iki gün 
boyunca yapılacak 7 oturumda sektörün bugünü ve 
geleceği masaya yatırıldı.

İlk gün, açılış konuşmaları ardından kimya sektör 
dernekleri ve vakıf başkanlarının ele aldığı sektörel 
sorun ve çözüm önerileriyle devam eden Şura’da, 
Prof. Dr. Emre Alkin’in moderatörlüğünü yürüttüğü 
ilk oturumda pandeminin dünya ve Türkiye 
kimya sektörüne etkileri ve gelecek beklentileri 
değerlendirilmiştir. Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünü yürüttüğü 
ikinci oturumda Türk kimya sanayinin yatırım 
ihtiyacı ele alınırken, İMMİB Genel Sekreteri Dr. S. 
Armağan Vurdu’nun moderatörlüğünü yaptığı üçüncü 
oturumda, kimya sektörünün dış ticareti, finansmanı, 
lojistiği ve dijitalleşmesi konuları konuşulmuştur. 
Bloomberg HT Londra Temsilcisi Cüneyt Başaran’ın 
moderatörlüğünü yaptığı ve Gümrük Birliği’nin 
revizyonu ve ticaret anlaşmalarının kimya sektörüne 
etkileri konusunun tartışıldığı dördüncü oturum ile 
Şura’nın ilk günü sona ermiştir.

İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Faik 
Bitlis’in moderatörlüğünü yaptığı “Avrupa Yeşil 
Mutabakatı’nın Kimya Sektörüne Etkileri” başlıklı 
beşinci oturum 13 Mart Cumartesi günü 10:30’da 
başlamıştır. Ardından saat 11:45’te İstanbul 
Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi; Sürdürülebilir 
Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Prof. Dr. 
Filiz Karaosmanoğlu moderatörlüğünde “Kimya 
sektöründe Sürdürülebilirlik Yönetimi” konu başlıklı 
altıncı oturum ve son olarak 13:30’da İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mehmet Ali Gürkaynak’ın moderatörlüğünü yaptığı, 
kimya sanayi ile üniversite iş birliği konusunun ele 
alındığı yedinci oturum gerçekleştirilmiştir.

Böylece İKMİB’in dönem Başkanlığını yürüttüğü 
Kimya Sektör Platformu’nun çatısı altında 
heyecanla gerçekleştirilen ve iki gün süren 
Kimya Sektör Şurası büyük bir ilgi ve başarıyla 
tamamlanmıştır. Şûranın Ülkemize ve sektörümüze 
hayırlı olmasını temenni ederiz.
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SAYIN BARIŞ PAKİŞ TURKCHEM TV’DE

Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Barış Pakiş, Kompozit Sektöründeki Gelişmeler ve Gelecek 
Beklentileri hakkında kimya sektörünün tek youtube kanalı olan Turkchem TV’de Kompozit Sektörü 
Programına katılmıştır. Sayın Pakiş, pandemi sürecini, kompozit sektörünün bugünü ve geleceğini 
değerlendirirken, Derneğimizin üniversite-sanayi iş birliği kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalardan da 
bahsetmiştir. 

DERNEĞİMİZİN ÇALIŞMA RAPORU
Derneğimizin, 4-5 Aralık 2020 
tarihlerinde gerçekleştirdiği 
Strateji Çalıştayımızın 
sonuçları aşağıdaki linkte 
tarafınızla paylaşılmaktadır. 
Önümüzdeki günlerde basımı 
tamamlanarak dağıtılacak 
Çalışma Raporunun, başta 
Derneğimiz çalışmaları 
olmak üzere Türk Kompozit 
Sektörünün gelişimine 
katkı sağlayacağına olan 
inancımızla hayırlı olmasını 
dileriz.
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DERNEĞİMİZİN
200. YÖNETİM KURULU 
TOPLANTISI
18.05.2005 tarihinde kurulan ve ilk Yönetim Kurulu 
Toplantısını 01.06.2005 ve 100. Yönetim Kurulu Toplantısını 
ise 11 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştiren Derneğimiz 
9 Mart 2021 tarihinde 200. Yönetim Kurulu toplantısını 
gerçekleştirmiştir. Kurulduğu günden bu yana Kompozit 
Sektörü paydaşlarının desteği ile referans kurum olma 
niteliğine kavuşan derneğimizin daha nice başarılı çalışmalar 
ve Yönetim Kurulu toplantıları gerçekleştirmesini dileriz.

HAMMADDE 
FİYATLARI BASIN 
AÇIKLAMASI
Son dönemde yaşanan 
hammadde fiyatlarındaki artış 
ve tedariğindeki sıkıntılara 
ilişkin Kompozit Sanayicileri 
Derneği Yönetim Kurulumuzun 
basın açıklaması aşağıda 
yer almaktadır. Okumak için 
aşağıdaki linke tıklayınız.

İSTANBUL SANAYİ PLATFORMU
İstanbul Sanayi Platformu kuruluş çalışmaları 
kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) Başkan Danışmanı ve İstanbul Sanayi 
Platformu Koordinatörü Dr. Mehmet Çakılcıoğlu 
Başkanlığında, İBB Meclis Üyesi Sayın Nuri 
Aslan, İBB İş Dünyası Koordinatörü Sayın 
Deniz Mazıcıoğlu ve İBB İş Dünyası Sekreteri 
Sayın Nazlı Ceren Sual katılımlarıyla aralarında 
Derneğimizin de bulunduğu Türkiye Kimya 

Sanayicileri Derneği (TKSD), Madeni Yağ ve 
Petrol Ürünleri Sanayicileri Derneği (MAPESAD), 
Aerosol Sanayicileri Derneği (ASAD), Türkiye Likit 
Petrol Gazı Derneği (TLPGDER) vb. derneklerin 
temsilcilerinin katıldığı, 17 Şubat 2021 tarihinde 
çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıda 
‘Kimyevi ve Petrol Ürünleri Sanayi’ ile Platformun 
kuruluşu konusunda odak grup toplantısı 
gerçekleştirilmiştir.
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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 ikincisinde, daha önceden 
planlanmış olduğu üzere üyemiz Şişecam 
Elyaf Sanayii A.Ş.’nin bağlı bulunduğu Türkiye 
Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin, Şişecam 
Bilim Teknoloji ve Tasarım Merkezi ziyaret 
edilmiştir.

GEBKİM MTAL Müdürü Sayın Hakan Çelik 
başkanlığında 20 Ocak 2021 tarihinde, 9 kimya 
öğretmeni ile 2 grup halinde kompozit sektörünün en 
önemli takviye malzemesi olan cam elyafı üreticisi 
Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.’nin Çayırovadaki araştırma 
merkezine gerçekleştirilen ziyarette Şişecam Elyaf 
Pazarlama ve Satış Müdürü Sayın Ali Çamurdan ile 
Bilim Teknoloji Merkezi Yönetmen Uzman Sayın 
Sultan Telli ev sahipliğinde Türkiye Şişe ve Cam 

Fabrikaları A.Ş. ile Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.’nin 
faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmiş, cam 
elyafı takviye malzemesinin üretimi, performansı ve 
kullanım yerleri ile ilgili teknik bilgiler paylaşılmıştır. 
Cam elyafı takviye malzemesinin keçe, çok uçlu fitil, 
tek uçlu fitil, kırpma ve dokuma türleri örnekleri ile 
tanıtılmıştır.

Ziyaret, heyete daha sonra dünya çapında bir 
araştırma merkezi olan Şişecam Bilim Teknoloji ve 
Tasarım Merkezi’nde sürdürülen çeşitli araştırma, 
ürün geliştirme ve cam teknolojisi çalışmaları 
hakkında bilgilerin verilmesiyle sona ermiştir.

Planlamış olduğumuz kompozit hammaddeleri 
temel eğitiminin ikinci aşaması olan cam elyafı 
takviye malzemesi eğitimi öğretmenlerle paylaşılan 
teknik bilgilendirme notları ile desteklenmiştir.

EĞİTİM KOMİTEMİZİN İKİNCİ 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 üçüncüsü, daha önceden 
planlanmış olduğu üzere üyemiz DowAksa 
İleri Kompozit Malzemeler San. Ltd. Şti. ile 
çevrimiçi olarak gerçekleşmiştir.

GEBKİM MTAL Müdürü Sayın Hakan Çelik 
başkanlığında 26 Ocak 2021 tarihinde, 9 kimya 
öğretmeni ile gerçekleştirilen eğitimde kompozit 
sektörünün çok önemli takviye malzemesi olan 
karbon elyafı üreticisi DowAksa İleri Kompozit 

Malzemeler San. Ltd. Şti. ‘nin Satış ve İş Geliştirme 
Müdürü Sayın Koray Özatay moderatörlüğünde 
DowAksa Şirketi’nin faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi 
verilmiş, karbon elyafı takviye malzemesinin üretimi, 
performansı ve kullanım yerleri ile ilgili teknik bilgiler 
paylaşılmıştır. Karbon elyafı takviye malzemesinin 
türleri ve uygulama alanları örnekleri ile tanıtılmıştır.

Planlamış olduğumuz kompozit hammaddeleri 
temel eğitiminin üçüncü aşaması olan karbon elyafı 
takviye malzemesi eğitimi öğretmenlerle paylaşılan 
teknik bilgilendirme notları ile desteklenmiştir.

EĞİTİM KOMİTEMİZİN ÜÇÜNCÜ EĞİTİMİ: KARBON ELYAF
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EĞİTİM KOMİTEMİZİN DÖRDÜNCÜ EĞİTİMİ: 
TEKNİK TEKSTİLLER
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 dördüncüsünde, daha 
önceden planlanmış olduğu üzere üyemiz 
Telateks (METYX) Tekstil Ürünleri san. Tic. 
A.Ş. ziyaret edilmiştir.

GEBKİM MTAL Müdürü Sayın Hakan Çelik 
başkanlığında 28 Ocak 2021 tarihinde, 9 kimya 
öğretmeni ile kompozit sektörünün önemli takviye 
malzemelerinden olan teknik tekstiller üreticisi 
Telateks (METYX) Tekstil Ürünleri san. Tic. A.Ş.’nin 
Fabrikasına gerçekleştirilen ziyarette Telateks (METYX) 
Tekstil Ürünleri san. Tic. A.Ş.’nin Arge Müdürü Sayın 
Gülnur Başer’in ev sahipliğinde Telateks (METYX) 
Tekstil Ürünleri san. Tic. A.Ş. faaliyetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi verilmiş, teknik tekstillerin üretimi, 

performansı ve kullanım yerleri ile ilgili teknik bilgiler 
paylaşılmıştır. Teknik Tekstillerin türleri ve uygulama 
alanları örnekleri ile tanıtılmıştır.

Ziyaret, daha sonra heyete Telateks (METYX) Tekstil 
Ürünleri san. Tic. A.Ş.’nin Üretim Süpervizörü Sayın 
Selin Çirkin tarafından fabrikadaki teknik tekstil 
makinalarının gezdirilmesi ve üretim faaliyetleri 
hakkında bilgilerin verilmesi ile sona ermiştir.

Planlamış olduğumuz kompozit hammaddeleri temel 
eğitiminin dördüncü aşaması olan teknik tekstiller 
eğitimi öğretmenlerle paylaşılan teknik bilgilendirme 
notları ile desteklenmiştir.

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 beşincisi, daha önceden 
planlanmış olduğu üzere üyemiz Duratek 
Koruyucu Malzemeler San. ve Tic. A.Ş. ile 
çevrimiçi olarak gerçekleşmiştir.

5 Şubat 2021 tarihinde, 6 kimya öğretmeni ile 
gerçekleştirilen eğitimde Kompozit Sanayicileri 
Derneği Genel Sekreteri Sayın İsmail Hakkı 
Hacıalioğlu’nun moderatörlüğünde, kompozit 
sektörünün çok önemli bir hammaddesi olan epoksi 
reçinenin Ülkemizdeki tek üreticisi Duratek Koruyucu 
Malzemeler San. ve Tic. A.Ş.’nin Genel Müdür 

Yardımcısı Sayın Kerem Paksoy tarafından Duratek 
Şirketi’nin faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmiş, 
epoksi reçinenin üretimi, performansı ve kullanım 
yerleri ile ilgili teknik bilgiler paylaşılmıştır. Epoksi 
reçinenin türleri ve uygulama alanları örnekleri ile 
tanıtılmıştır.

Planlamış olduğumuz kompozit hammaddeleri 
temel eğitiminin beşinci aşaması olan epoksi reçine 
eğitimi öğretmenlerle paylaşılan teknik bilgilendirme 
notları ile desteklenmiştir.

EĞİTİM KOMİTEMİZİN BEŞİNCİ EĞİTİMİ: EPOKSİ REÇİNE
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EĞİTİM KOMİTEMİZİN ALTINCI EĞİTİMİ:
ORGANİK PEROKSİT MALZEMELER
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 altıncısı, 
daha önceden planlanmış olduğu üzere üyemiz Akpa 
Kimya Amb. San. ve Tic. A.Ş. ile çevrimiçi olarak 
gerçekleşmiştir.

GEBKİM MTAL Müdürü Sayın Hakan Çelik 
başkanlığında 23 Şubat 2021 tarihinde, 8 kimya 
öğretmeni ile gerçekleştirilen eğitimde Kompozit 
Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Sayın İsmail 
Hakkı Hacıalioğlu’nun moderatörlüğünde, kompozit 
sektörünün çok önemli bir hammaddesi olan 
organik peroksit, başlatıcı ve hızlandırıcıların üreticisi, 
üyemiz  Akpa Kimya Amb. San. ve Tic. A.Ş.’nin 
Ar&Ge Müdürü Sayın Demet Darcan tarafından Akpa 
Kimya’nın faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmiş, 

organik peroksit, başlatıcı ve hızlandırıcıların üretimi, 
performansı ve kullanım yerleri ile ilgili teknik 
bilgiler paylaşılmıştır. Organik peroksit, başlatıcı ve 
hızlandırıcıların türleri ve uygulama alanları örnekleri 
ile tanıtılmıştır.

Planlamış olduğumuz kompozit hammaddeleri 
temel eğitiminin altıncı aşaması olan organik 
peroksit, başlatıcı ve hızlandırıcı eğitimi 
öğretmenlerle paylaşılan teknik bilgilendirme notları 
ile desteklenmiştir.

KOMPOZİT MALZEME TANITIM ÇALIŞMALARI

Derneğimiz 5 Nisan 2021 tarihinde İstanbul 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya 
Mühendisliği bölümü öğrencilerine ‘TURK 
KOMPOZIT SEKTÖRÜ’ konulu bir sunu 
gerçekleştirmiştir.

Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Barış Pakiş ve Genel Sekreterimiz Sayın İsmail 
Hakkı Hacıalioğlu, Kompozit Sektörü ve kompozit 
malzemeyi tanıtarak, kompozit  malzemenin 

Ülkemizdeki gelişimi ve önümüzdeki yıllarda 
kompozit sektörünün göstereceği performans 
hakkında ayrıntılı bilgi vermişlerdir.

Öğrenciler sunuların sonunda Sektörümüz ile ilgili 
merak ettikleri sorulara cevap alma ve gelecekte 
kompozit sektöründe kendilerini nelerin beklediğini 
anlama şansını yakalamışlardır. Sektörümüzün 
tanıtılması ve bilinirliliğinin artmasını sağlayacak 
böylesi bir çalışmayı gerçekleştirebilme fırsatını 
bizlere veren Onursal Üyemiz Prof. Dr. Tülay Bal 
Demirci’ye teşekkürlerimizi sunarız.
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Derneğimizin Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Barış Pakiş’in 
Açılış Konuşması ile başlayan 
toplantıda İKMİB Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Adil Pelister, 
‘2021 Yılında Kimya Sektörünün 
İhracat Beklentileri ve Öngörüleri’ 
konusunda bilgilerini katılımcılar 
ile paylaşmıştır.

İzleyicilerin sorularının Sayın 
Adil Pelister tarafından 
cevaplandırılmasının ardından 
Sayın Barış Pakiş’in teşekkür 
konuşması ile tamamlanan 
toplantıya katılan üyelerimize ve 
misafirlerimize katılımlarından 
dolayı, teşekkürlerimizi sunarız.

14. ÜYE TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Derneğimizin Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Barış Pakiş’in 
Açılış Konuşması ile başlayan 
toplantıda Yönetim Kurulu 
Üyemiz Sayın Mustafa Koray 
Özatay, Kompozit Sanayicileri 
Derneği Çalışma Toplantısının 
raporunu katılımcılar ile 
paylaşmıştır.

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

15. ÜYE TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kompozit Sanayicileri Derneğimizin, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adil Pelister’in konuşmacı olarak katıldığı “2021 
Yılında Kimya Sektörünün İhracat Beklentileri ve Öngörüleri”  konulu 14. üye toplantısı içinde 
bulunduğumuz koşullar nedeniyle 19 Şubat 2021 tarihinde internet ortamında gerçekleştirilmiştir. 
Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilen toplantıya 80’in üzerinde sektör mensubu katılmıştır.

Kompozit Sanayicileri Derneğimizin, 4-5 Aralık 2020 tarihlerinde yapılan Kompozit Sanayicileri 
Derneği Çalışma Toplantısının raporunu paylaştığı 15. üye toplantısı içinde bulunduğumuz 
koşullar nedeniyle 20 Mart 2021 tarihinde internet ortamında gerçekleştirilmiştir. Zoom 
uygulaması üzerinden gerçekleştirilen toplantıya 28 sektör mensubu katılmıştır.
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Kompozit Sanayicileri Derneğimiz, T.C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bakan 
Yardımcısı Sayın Hasan Büyükdede’nin 
teşrifleriyle, sektörümüzün yaşadığı ham 
madde ve tedarik zincirindeki sorunların 
katılımcılar ile internet ortamında interaktif 
bir şekilde tartışıldığı 16. üye toplantısını 1 
Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
Zoom uygulaması üzerinden 
gerçekleştirilen toplantıya 50’nin üzerinde 
sektör mensubu katılmıştır.

Derneğimizin Yönetim Kurulu Danışmanı Prof. 
Dr. Ahmet Ünal’ın moderatörlüğünü üstlendiği 
toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Barış 
Pakiş’in açılış konuşması ve konu hakkındaki 
görüşlerini dile getirmesi ile başlamış, sırasıyla; 
Ege Kimya San. ve Tic. A.Ş. Teknik ve Ar&Ge 
Direktörü Sayın Derya Erçıkan, Boytek Reçine 
Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş. Genel Müdürü Sayın 
İsmail Darcan, Duratek Koruyucu Malzemeler San. 
ve Tic. A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Sayın Kerem 

Paksoy, Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş. Pazarlama ve 
Satış Müdürü Sayın Ali Çamurdan, DowAksa İleri 
Kompozit Malzemeler San. Ltd. Şti. Pazarlama ve 
Satış Müdürü Sayın Mustafa Koray Özatay, Aero 
Rüzgar Endüstrisi A.Ş. Genel Müdürü Sayın Alper 
Kalaycı ve CTP Boru Üreticileri Birliği Başkanı / 
Subor Boru San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü Sayın 
Ali Kemal Tunç konu ile ilgili görüş ve önerilerini 
katılımcılarla paylaşmışlardır. Daha sonra söz alan 
Sayın Hakan Kuş, Sayın Cem Gürkan, Sayın Erol 
Elçi, Sayın Ali Birtan Erdoğan, Sayın Barış Daryal, 
Sayın Turgay Aytekin ve Sayın Reha Gür’ün konu 
ile ilgili yorumlarını katılımcılar ile paylaşmalarının 
ardından Sayın Şekib Avdagiç ve Hasan Büyükdede 
konuya ilişkin düşünce ve değerlendirmelerini dile 
getirmişlerdir.

İzleyicilerin soru, görüş ve temennilerinin 
paylaşılmasının ardından söz alan Sayın İsmail 
Hakkı Hacialioğlu toplantı çıktılarının rapor haline 
getirilerek paylaşılacağını bildirmiştir. Sayın Barış 
Pakiş’in teşekkür konuşması ile tamamlanan 
toplantıya katılan üyelerimize ve misafirlerimize 
katılımlarından dolayı, teşekkürlerimizi sunarız.

16. ÜYE TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ



19

DERNEKTEN HABERLER

PLASTİK, KAUÇUK VE KOMPOZİT SANAYİ MECLİSİ
Türkiye Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi 
Meclisi toplantısı videokonferans aracılığıyla 18 
Şubat Perşembe günü saat 13.30-17.30 aralığında 
aşağıdaki gündem maddeleriyle gerçekleştirilmiştir.

Gündem:

1. Hammadde fiyatlarındaki astronomik artışların 
plastik, kauçuk ve kompozit sanayi üretimine 
etkileri ve çözüm önerileri

2. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yeni açıklanan 
YEKDEM fiyatlarının sanayiye etkisi

TOBB PLASTİK,
KAUÇUK VE KOMPOZİT SANAYİ MECLİSİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Türkiye Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi 
Meclisi toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu ve 
Meclis Başkanı Yavuz Eroğlu başkanlığında 
TOBB’a bağlı odaların ilgili meslek komitesi 
başkanları ve meclis üyelerinin geniş 
katılımıyla gerçekleştirildi. 

Plastik, kauçuk ve kompozit sektöründeki 
hammaddelerde yaşanan öngörülemez artışların 
detaylarıyla ele alındığı toplantıda sektör temsilcileri 
yaşadıkları sorunları dile getirdi. Petrokimya 
sektöründe fiyatlamanın arz talep dengesine 
göre tasarlandığı belirtilerek pandemi dolayısıyla 
tetiklenen arz kısılmasının tüm tedarik zincirini 
olumsuz etkilediği paylaşıldı.

Sektörün Hammadde Güç Birliği 
gerçekleştirmesinin önemli olduğuna değinen 
temsilciler minimum stok ile çalışma yoluna 
gittiklerini dile getirdi. Ayrıca 6. aydan itibaren 
dünyada ilave petrokimya kapasitelerinin devreye 
gireceği bilgisi verilerek hammadde fiyatlarında 
düşmenin öngörüldüğü belirtildi. Petkim temsilcisi 
de konuyla ilgili genel bir bilgilendirme yaparak iç 
piyasaya ağırlık verdiklerinin altını çizdi.

Hammadde erişimini kolaylaştırmak için 
petrokimya yatırımlarının hayata geçirilmesi ve geri 
dönüştürülmüş hammaddenin kullanım oranının 
artırılması gerektiğini ifade eden temsilciler TOBB 
bünyesinde yakın bir süre önce kurulan Türkiye Atık 
ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisinin oldukça önemli 
olduğunun altını çizdi. Meclis çalışmaları hakkında 
üyelere genel bir bilgilendirme yapıldı.

Arz şoklarında ve sanayiyi etkileyen hususlarda 
TOBB aracılığıyla ilerlemenin önemine değinen 
katılımcılar; düzenli aralıklarla TOBB’a bağlı odaların 
ilgili meslek komiteleri üyeleri ve Plastik, Kauçuk 
ve Kompozit Sanayi Meclisi üyelerinin yer alacağı 
geniş katılımlı toplantılar düzenlenmesinin faydalı 
olacağını ilettiler. Plastik, Kauçuk ve Kompozit 
Sanayicileri TOBB çatısı altında ortak hareket 
edeceklerini dile getirdi.



20

DERNEKTEN HABERLER

METYX’E TÜBİTAK DESTEĞİ
TÜBİTAK, seçkin projelere verdiği desteğe, 
2020 yılında yeni bir format ekledi ve 
“Sipariş ARGE” çağrısı yaparak hızla ürüne 
dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme 
potansiyeline sahip Ar-Ge projelerine hibe 
desteği vereceğini açıkladı. Bu çağrıya, 
METYX, bir süredir kendi Ar-Ge merkezinde 
geliştirdiği inovatif yeni ürün grubunu, 
üretim hattıyla beraber, projelendirerek 
cevap verdi.

Ülkenin dört bir yanından gönderilen projeler titizlikle 
incelendikten sonra Aselsan’dan Aygaz’a Ford’dan 
Tofaş’a kadar Türkiye’nin en büyük firmalarından 
bazılarının da METYX ile birlikte bu prestijli destekten 
yararlanacağı açıklandı.

Yaklaşık 2.000.000 TL’ye varacak olan hibe için 
METYX, üretim hattı tasarım ve imalatında TÜBİTAK 
MARMARA TEKNOKENT’te çalışmalarını yürüten 
PAK ARGE ile beraber çalışacak. METYX ve PAK 
ARGE, 2020 yılında tamamladıkları TÜBİTAK 
TEYDEB ARGE projesi ile özel başarı ödülü aldı. 
Otomotiv, enerji ve denizcilik gibi sektörlerdeki 

kompozit parçaların daha dayanıklı olmasına olanak 
sağlayacak bu inovatif ürün grubunun seri üretimi 
planlanıyor. Katma değerli kompozit imalatında 
METYX ürünlerinin kullanımını da artıracak yeni 
hattın otomasyon ve kontrol sistem yazılımlarının 
gerçekleştirilmesi sonrasında saha testleri de 
yapılarak üretime hazır hale getirilecek.

METYX Composites’in 3 ülkede (Amerika, Macaristan 
ve Türkiye) bulunan toplamda 4 fabrikasında ürettiği 
teknik kumaşlar, birçok endüstride yoğun şekilde 
kullanılmaktadır. Tüm Dünya’da yaklaşık 1000’e kişiye 
istidam sağlayan ve Türkiye’nin de en büyük 1000 
sanayi kuruluşundan da biri olan firma, ileri kompozit 
alanında bu yeni katma değer yüksek ürün grubu ile 
pazar payını artırmayı hedefliyor.

METYX USA’YE BÜYÜK TEŞVİK
Derneğimizin üyesi Metyx firmasının Kuzey 
Carolina’daki binaların yenilenmesine destek olmak 
için Kuzey Carolina Kırsal Altyapı Kurumu (RIA) 
tarafından sağlanan hibeye layık görülmesi ile ilgili 
basın bülteni aşağıda bilgilerinize gönderilmektedir.

‘METYX USA, Kuzey Carolina’daki binaların 
yenilenmesine destek olmak için Kuzey Carolina 
Kırsal Altyapı Kurumu (RIA) tarafından sağlanan 
hibeye layık görüldü.  Vali Roy Copper, geçen hafta 
eyaletteki 11 şirket için 3.7 milyon doları aşan bir 
finansman sağlayacaklarını açıkladı. Bu firmalar 
486 yeni istihdam yaratmakla yükümlü olacaklar. 
Bu projelere yapılan kamu yatırımı,  32 milyon 
dolardan fazla özel yatırımı çekecek.

‘Kırsal Altyapı hibeleri eyaletimiz genelinde 
iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olacak’ diye 
belirten Vali Cooper, sözlerine ‘Daha güçlü, daha 
dayanıklı binalar, su ve kanalizasyon sistemleri, 
Kuzey Karolinalılar için daha iyi iş olanakları ve 
yenilikçi şirketler tarafından daha fazla yatırım 
çekiyor.’ şeklinde devam etti.

Kuzey Karolina Ticaret Bakanı Machelle Baker 
Sanders, ‘Bu yeni hibeler sayesinde, Kuzey 
Carolina’nın kırsal alanlarını destekleyerek daha 
fazla iş fırsatı sunacağız ve geleceği inşa edeceğiz.’ 
dedi. ‘Kırsal Ekonomik Kalkınma Bölümümüz 
ve RIA (Kuzey Carolina Kırsal Altyapı Kurumu), 
ekonomik büyümenin önünü açmak için yerel halkla 
çalışmaktan büyük gurur duyuyor.’

Eyaletin Binaların Yeniden Kullanım Programı 
kapsamında METYX USA, 116.874 metrekarelik bina 
yenilenmesi için 140.000 $ hibe aldı. Rüzgar enerjisi, 
mühendislik, inşaat, altyapı, marin ve otomotiv 
endüstrileri için tekstil kumaş üreten METYX USA, 
üretim hacmini büyütmek için ek üretim hatları 
da eklemeyi planlıyor. METYX USA’nin İK İş Ortağı 
Chris Elder ve İK Müdürü Jane Harris şunları 
söyledi: ‘Önümüzdeki iki yıl içinde 24 yeni iş olanağı 
yaratacak ve 4.655.000 $ yatırım yapacağız. Kuzey 
Karolina eyaletine katkıda bulunmaktan ve bölgesel 
kalkınmanın ve büyümenin bir parçası olmaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz.”
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ABD CAM ELYAF PAZAR GÖRÜNÜMÜ
2020 kompozit sektöründeki firmalar açısından kriz 
yönetimiyle geçen bir yıl oldu. Bunun da nedeni nakit akışı 
ve talepte kriz yaratan, tedarik zincirinde kesintilere yol 
açan ve çalışan güvenliğini ön plana çıkaran COVID-19 idi. 
Geride kalan yıl zorlu bir yıl olsa da, 2021 için öngörüler 
daha iyimser duruyor.

ABD’de kompozit sektörü 2020’ye aslında iyi bir başlangıç 
yapmıştı ve 2019’dakine benzer bir büyüme trendinin 
sinyallerini veriyordu. Ancak Mart sonuna geldiğimizde 
yeni siparişlerin ertelendiğini ve bazen de iptal edildiklerini 
görmeye başladık. Yılın ikinci çeyreğinde, özellikle de Nisan 
ve Mayıs aylarında pandeminin etkisi zirveye ulaşmıştı 
ve bu da Büyük Buhran yıllarından beri yaşanan en 
büyük ve en derin ekonomik daralmayı doğurmuştu. Yaz 
aylarında 20 milyondan fazla kişi işinden olurken bir çok 
sektörde fabrikaların kapısına kilit vuruldu. Nakliye, inşaat 
ve denizcilik sektörleri en ciddi darbeyi alanlardı. Bu da 
ABD’de 2020’nin ikinci çeyreğinde, birinci çeyreğe kıyasla 
cam elyafına olan talepte %20’lik bir azalma demekti. 
COVID-19’un etkisi, 2020’nin ilk yarısında yavaş giden 
satışlar ve düşen kar marjlarında yansımasını bulmuş ve 
kompozit sektöründeki bir çok firmanın mali tablolarında 
kendisini göstermişti.

Ancak 2020’nin ikinci yarısı da ekonomide ve kompozit 
sektöründe görülen en hızlı toparlanmalardan birini 
beraberinde getirecekti. 2020’nin Temmuz ayından bu 
yana ABD’de kompozit sektörü, otomotiv, denizcilik 
ve inşaat başta olmak üzere son kullanıma yönelik 
sektörlerde ekonomiyi canlandırmaya yönelik 
programlar ve fabrikaların yeniden çalışmaya başlaması 
ile artan talebe yanıt vermeye çalışıyor. Bunun sonucunda 
da ABD’de cam elyafı pazarı 2020’nin üçüncü çeyreğinde 
ikinci çeyreğe kıyasla yaklaşık %23 büyüdü. 2020’nin 
dördüncü çeyreğinde de ABD’de cam elyafı pazarı hız 
kesmeden büyüdü ve Kasım ayında 2019’un Kasımına 
kıyasla %5 büyüme kaydedilmiş oldu.

2020’nin sonuna gelindiğinde ise cam elyafı pazarı yine 
de pandeminin etkisinden tam olarak kurtulamamıştı 
ve talebin 2019’daki 2,59 milyar libre rakamına kıyasla 
%6’lık düşüşle 2,44 milyar libreye düşmesi bekleniyordu. 
Koronavirüsün değer zincirleri üzerindeki etkisi 
öngörülemeyen bir seyir izliyordu ve otomotiv, boru ve 
depo, havacılık ve uzay ve denizcilik uygulamalarında 
ciddi düşüşler görülürken rüzgar enerjisi, elektrik-
elektronik ve inşaat sektörlerinde artış yaşanıyordu.

Rüzgar enerjisi sektörü 2020’de özellikle göze çarpan 
bir noktaydı ve Mart ve Nisan’da tedarik zincirindeki 
sıkıntılardan, gümrüklerdeki problemler ve ülkelerin 
uygulamaya koyduğu kısıtlamalardan dolayı geçici bir 
yavaşlama yaşansa da çift haneli büyüme rakamları 
yakalanmıştı. Toplamda, yıl sonunda bitmesi öngörülen 
üretime yönelik vergi indiriminden yararlanmaya hak 
kazanmak isteyen rüzgar enerjisi santrali geliştiricilerin 
etkisiyle pazarın büyüdüğü görülmekte.

Cam elyafı sanayindeki arz-talep dinamikleri açısından 
kapasite kullanım oranı 2019’daki %91 düzeyinden 
2020’de %83’e gerilemiştir. Global cam elyafı 
üretim kapasitesi 2020’de 12,8 milyar libre olarak 
gerçekleşmiştir. (Bkz. Şekil 1.) Lucintel 2021’de cam 
elyafı kapasite kullanım oranının 2019’daki düzeye tekrar 
geleceğini öngörmektedir.

COVID-19 bu alanda faaliyet gösteren firmaların 
yöneticilerini kompozit sektörünün geleceği hakkındaki 
öngörülerini gözden geçirmeye zorlamaktadır.

Şekil 1: Global Cam Elyafı Talebi ve Üretim Kapasitesi

Bazı segmentlerde yavaş toparlanmanın yanında 
mevcut kapasite fazlası da dikkat çekmektedir. Örneğin 
havacılık ve uzay sanayinde ancak yavaş bir toparlanma 
beklenmektedir. Boeing CEO’su Dave Calhoun 
havayoluyla seyahatin COVID öncesi noktaya geri 
dönmesinin iki ila üç yıl alacağını öngörmektedir.

Bir yandan da tüketiciler arasında sürdürülebilirlik 
kaygılarının arttığı, ve bu durumun da sektördeki 
firmaları daha çevreci malzemeler hakkında düşünmeye, 
yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm teknolojilerini 
malzeme ve kompozit parça üretiminde kullanmaya 
yönelttiği görülmektedir. Bunların yanında çoğu sektörde 
dijital teknolojilerin artan kullanımı da çalışmaları ve 
işgücünü bir dönüşüme sürüklemektedir.

Aralık ayında onaylanan yeni ekonomiye destek paketi 
ve koronavirüs aşısının da uygulanmaya başlaması 
sonrasında Lucintel 2021’in birinci ve ikinci çeyreğinin 
ABD’de cam elyafı sektöründe güçlü bir toparlanma 
beklemektedir. Otomotiv, konut, boru ve depo, elektrik-
elektronik, tüketici ürünleri ve denizcilik sektörlerinde 
COVID krizi sonrasında gözlemlenen olumlu trendlerin 
rüzgarıyla cam elyafı pazarı 2021’de %8 ila 10 oranında 
büyüyerek 2019’daki talep düzeyine ulaşacak ya da bu 
düzeyi de geçecektir.

Not: Bu yazı Composites Manufacturing Dergisinin 
Winter 2021 sayısından Türkçe’ye çevrilmiş ve Lucintel 
CEO’su Dr. Sanjay Mazumdar tarafından hazırlanmıştır.
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DERNEKTEN HABERLER

DÜNYA OTOMOTİV PAZARI
Geride kalan sene bir çok sektörde ve hayatın bir çok 
boyutunda ciddi değişimler ve sarsıntıları da beraberinde 
getirmişti. Otomotiv ve kompozit sektörleri de bu 
değişimin dışında kalmadı ve tesirini daha uzun yıllar 
hissedeceğimiz COVID-19’dan ciddi bir biçimde etkilendi. 
Ancak, otomotiv sektöründe öngörülen toparlanma 
ışığında kompozit üreticileri için iyi haberler de yakında 
görünüyor. Tüm dünyada düzenleyici çerçevedeki 
değişimler ve elektrikli araçların yaygınlaşması da 
kompozit ve hafif malzemelerin otomotiv sektöründeki 
kullanımını artıracak gibi görünüyor.

COVID-19’la bağlantılı tesis kapanmaları 2020’de 
hafif araçlara olan talebi ciddi biçimde düşürdü. 
Üretim zincirinin parçalarının yılın ilk döneminde 
durma noktasına gelmesi malzeme talebini bir anda 
durdururken pandeminin bir yandan da dünyanın dört 
bir yanında yolcu taşımaya yönelik hafif araçlara yönelik 
talebi azalttığı açık. Her ne kadar üretim yaz aylarında 
yeniden başlasa ve talep de beklenenden hızlı bir 
toparlanma yaşasa da 2020’de global üretim rakamları 
önceki yıla kıyasla %20 gerilemiş oldu. Otomotiv 
uygulamalarında kullanım için satılan kompozit malzeme 
hacmi kıyas kabul etmez bir gerilemeyle yaklaşık 3,5 
milyar libre düzeyine düştü.

Hafif araç üretimindeki toparlanmanınsa ancak 
tedrici olması ve bölgeden bölgeye önemli farklılıklar 
göstermesi öngörülüyor. Koronavirüs’ün etkilerinin 
ilk görüldüğü yer ve gelişmekte olan büyük bir pazar 
olan Çin’in 2017’deki rakamlara ancak 2022’de 
ulaşması bekleniyor. Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika 
gibi halihazırda oturmuş piyasalarda ise araçlara 
olan talep pandemiden önce de yavaşlamaktaydı. 
Dolayısıyla buralarda 2017 rakamlarına 2025’e kadar 
dönülemeyeceği düşünülüyor. Pazardaki trende 
bağlı olarak talebi artıp azalan otomotiv emtialarının 
tedarikçileri açısından toparlanma süreci uzun ve yavaş 
bir süreç olacaktır.

Neyse ki bir çok kompozit malzeme emtia niteliğinde 
değildir ve maliyet, ağırlık ve performans açısından 
rakip malzemelere kıyasla sundukları değerden dolayı 
pazar payları artmaktadır. Hafif malzemelere olan talep 
karbon emisyonlarına ilişkin yasal düzenlemeler ve yakıt 
ekonomisi sağlama arzusundan dolayı pazardaki genel 
büyüme hızının üzerinde bir hızla artmaktadır. Avrupa’da 
karbondioksit emisyonu limitleri 2021-2030 döneminde 
%60’tan fazla bir oranla aşağı çekilecektir.

Amerika Birleşik Devletleri de Obama döneminde 
yakıt ekonomisi konusunda uygulamaya konulan 
ancak sonrasında askıya alınan standartlara tekrar 
bir göz atacaktır, ki bu da 2020-2025 döneminde araç 
filolarının yakıt ekonomisinde %23’lük bir gelişme 
kaydedilmesinin zorunlu tutulması demektir. Kompozitler 
gibi hafif malzemelerin kullanımı bir yandan tüketiciler 
açısından ürünlerin cazibesini korurken bir yandan 
da yasal düzenlemelerle getirilen şartları sağlamada 
orijinal ekipman üreticilerine yardımcı olabilir. Geçmişte 
uygulamaya konulan yakıt verimliliği düzenlemeleri 
2008-2018 döneminde her yıl kompozitlerin araç 

kütlesindeki payının %2 artmasını sağlamıştı. Bu trend 
mevcut düzenleyici ortam ışığında muhtemelen devam 
edecektir.

Şekil 1: Hafif Araç Üretimi ve Otomotiv Sektöründeki 
Kompozit Malzemelere Bakış ve Karşılaştırmalı 
Performans Rakamları

Ancak üreticilerin ciddi yakıt ekonomisi koşullarını 
sağlaması için hafif malzemeler tek başlarına yeterli 
değildir. Bunun sonucu olarak da otomobil üreticileri 
önümüzdeki yıllarda bir dizi elektrikli araç modelini 
piyasaya sürmeyi planlamaktadır. Bu çerçevede içten 
yanmalı motorların yanı sıra hibrit, aküye dayalı elektrikli 
ve yakıt hücreli araçların sayısında kayda değer artışlar 
görülecektir.

Elektrikli araçların sayısındaki artış, kompozitlerin akü 
kapları, hidrojen yakıt tankları ve hafiflik ve korozyona 
dayanıklılık niteliklerinin önemli olduğu diğer bileşenlerde 
kullanımı için fırsatları da beraberinde getirmektedir. 
Ayrıca bu yeni araçlar tasarlanırken parçaların 
konsolidasyonuna yönelik fırsatlar da değerlendirilebilir. 
Bu etkenler önümüzdeki on yıllık dönemde kompozitlerin 
araçların kütlesindeki payının daha da artmasını 
sağlayabilir ve 2023’e gelindiğinde otomotiv sektöründeki 
kompozitlerin toplam satış hacmini 2017’deki rakamların 
üzerine taşıyabilir.

Kompozit sektörünün büyüme potansiyeli araç üretimi 
ve otomotiv sektöründeki kompozitlerin hacmini 2017 
yılını baz alan ve 2025’e kadar öngörülen talebi gösteren 
şekilde daha net bir biçimde ortaya çıkmaktadır. (Bkz. 
Şekil 1.) Kompozitlerin geçen on yıllık dönemde olduğu 
gibi her yıl pazarın büyümesinin %2 üzerinde bir büyüme 
hızı yakalaması durumunda, otomotiv sektöründeki 
kompozitlerin hacmi 2023’e gelindiğinde taban alınan 
rakamların üzerine çıkacaktır. Üstelik dünya genelinde 
otomotiv üretiminin 2017 düzeyine ancak 2025’te 
ulaşabileceğinin öngörülmesine rağmen.

2020 otomotiv sektörü ve kompozit üreticileri açısından 
zor bir yıl olsa da, otomotiv alanında kompozitlerin 
uzun vadede geleceği parlaktır. Sektör, maliyet, ağırlık 
ve performans açısından sunduğu ek değer sayesinde 
yakında 2017’de ulaşılan zirve noktasının da üzerine 
çıkacaktır.

Not: Bu yazı Composites Manufacturing Dergisinin 
Winter 2021 sayısından Türkçe’ye çevrilmiş ve Industrial 
Market Insight Başkanı, Mr. Marc Benevento tarafından 
hazırlanmıştır.
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DERNEKTEN HABERLER

DÜNYA KARBON ELYAF PAZARI
Karbon elyaf pazarı 2010’dan bu yana hızlı bir büyümeyle 
40.000 ton seviyelerinden 2019’da 100.000 tonun 
üzerine ulaşmıştır. Bu dönemde düzgün ve kesintisiz bir 
büyüme eğrisiyle yıllık %10 ila 12 aralığında rakamlar 
görülmüştür. Ancak geçen yıl COVID-19 pandemisinin 
etkisiyle karbon elyaf dünyası neredeyse bir günde büyük 
bir dönüşüm yaşamıştır.

2020’de dünya genelinde karbon elyaf talebi, 2019’a 
kıyasla yalnızca %1 artışla yaklaşık 105.000 ton olarak 
gerçekleşmiştir. 2021’de de yalnızca %1’lik bir büyüme 
beklenmektedir. (Bkz. Şekil 1.) Talep eğrisindeki bu 
düzleşmeyi anlamak için COVID-19’un karbon elyaf 
dünyasını nasıl değiştirdiğine daha yakından bakmamız 
gerek.

Karbon elyaf pazarında büyümenin itici gücünü havacılık 
ve uzay, rüzgar enerjisi, spor ürünleri, denizcilik, 
otomotiv, basınçlı kaplar gibi bir dizi alandaki gelişmeler 
oluşturmaktaydı. 2020’ye kadar pazarın tüm bu 
segmentlerindeki ve sektörün genelindeki büyüme oranı 
nispeten sabit bir seyir izliyordu.

Şekil 1: Ton Cinsinden Karbon Elyaf Talebi

2020’nin başında ülkeler sınırlarını kapattığında 
uluslararası uçuşlar da kesilince, uçak üreticilerinin 
üretimlerini yavaşlattığı bir ortamda karbon elyaf sektörü 
bir gecede itici gücünü kaybetmiş oldu. Havacılık ve 
uzay uygulamalarında karbon elyaf kullanımı sektörün 
genel hacminin %20’sinden fazlasını oluştururken değer 
açısından bu oran %40 düzeyindeydi. Ticari havacılık 
alanındaki yavaşlama karbon elyaf sektörüne ciddi bir 
darbe vurmuştur ve bu darbenin etkilerinin geçmesi ve 
COVID öncesi noktaya geri dönüş yıllar alacaktır.

Her ne kadar havacılık ve uzay sektöründen gelen haberler 
pek iyi değilse de, 2020’nin tümüyle bir felaket olduğu da 
söylenemez. Evden dışarı çıkmamayı, evden çalışmayı 
ve tatillerimizi de eve yakın yapmayı öğrendiğimiz bir 
dönemde bazı pazarların güçlü bir gelişme sağladığını 
belirtmek gerek. Spor malzemelerine olan talep 2020’de 
%30’dan %40’a çıkarken rüzgar enerjisi santrali inşaatları 
da planlandığı gibi devam etmiş ve bir önceki yıla göre %20
’lik artış sergilemiştir.

2020’de son kullanım bazında karbon elyaf pazarına 
bakıldığında şu rakamlar ortaya çıkmaktadır:

• Rüzgar enerjisi - %23
• Havacılık ve uzay - %20
• Spor malzemeleri (denizcilik dâhil) - %12
• Otomotiv - %10
• Basınçlı kaplar - %10
• Enjeksiyon kalıplamalı plastiklerde ve diğer kısa elyaf 

uygulamalarında kullanım - %8
• İnşaat ve altyapı - %8
• Pazarın diğer segmentleri - %9

COVID öncesi dönemde olduğu gibi, yeni uygulama ve 
programlar hayata geçirildikçe karbon elyafın tüm pazar 
segmentlerinin büyük bir büyüme potansiyeli vardır. 
COVID-19’dan önce de karbon elyafı cazip kılan uzun vadeli 
megatrendlerde bir değişim söz konusu değildir. Karbon 
elyafın sunduğu avantajlar, yani sertlik, ağırlığına kıyasla 
yüksek sağlamlık performansı, korozyona dayanıklılık, 
elektrik iletkenliği ve daha niceleri bugün de geçerliliğini 
sürdürmektedir. Büyümenin gerçekleşmesi için karbon 
elyaf ve karbon elyaf takviyeli plastik (CFRP) parçaların 
teknik ve ekonomik avantajlarının ortaya konulması 
gerekmektedir.

Geldiğimiz noktada karbon elyafa olan talebi belirli sektör ve 
uygulamaların tetiklediğini, ve bunların da COVID’den çeşitli 
şekillerde etkilendiği görülmektedir. Havacılık ve uzay gibi 
daralma görülen sektörler karbon elyaf sektörünün 2020’de 
nispeten durağan bir seyir izlemesine ve 2021’de de fazla bir 
büyüme beklenmemesine neden olmuştur.

Ancak uzun vadede tablonun daha olumlu olduğunu da 
söylemek gerek. Bir iki yıl içerisinde karbon elyaf sektöründe 
bir kez daha bir önceki yıla kıyasla yüksek büyüme oranlarına 
dönüşü beklemek çok da abartılı olmaz.

Sektörün karbon elyaf üretebilme kapasitesine bakıldığında 
ise, önde gelen üreticilerin kapasitesinin 160.000 ton ile orta 
vadede talebi karşılamak için yeterli olduğu görülmektedir. 
Üstelik bir çok üreticinin de gelecekte artacak talebi 
karşılamak için yeni fabrikalar kurarak kapasitelerini 
artırmayı planladığı bilinmektedir.

Son olarak karbon elyaf sektörünün halen gelişiminin ilk 
aşamalarını yaşayan bir sektör olduğunu unutmamak gerek. 
Elle üretilen uçakların günde bir ila iki üretim hacminin 
olduğu herkesçe malumdur. Otomasyon kullanılmayan diğer 
uygulamaların da hacmi benzer seviyelerdedir. Öte yandan 
otomobiller seri üretime konudur ve her dakika bir otomobilin 
üretim hattından çıktığını görmek sürpriz değildir. Bugün 
karbon elyaf halen çoğunlukla düşük hacimli uygulamalarda 
kullanılmaktadır. Halen “seri üretim” uygulamalarında 
kendisini net bir biçimde ispat etmiş değildir. Elbette bunun da 
zamanı gelecektir. Ama ne zaman olacağını bilemiyoruz.

Özetle, COVID karbon elyaf sektörüne bir darbe vurmuşsa 
da, bunun etkileri geçici olacaktır. Bu olağanüstü yılda 
yaşananlara karşın gelecek karbon elyaf açısından ümit 
vericidir ve gelecek bir iki yılın getireceği gelişmeler heyecanla 
beklenmektedir.

Not:  Bu yazı Composites Manufacturing Dergisinin Winter 
2021 sayısından Türkçe’ye çevrilmiş ve CarbConsult GmbH 
Mesul Müdürü, Mr. Daniel Pichler tarafından hazırlanmıştır.
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DERNEKTEN HABERLER

UZAY VE HAVACILIK PAZARI
Havacılık ve uzay sektörü geride kalan iki yıllık dönemde art 
arda gelen bir dizi gelişmeden ciddi biçimde etkilenmiştir. 
Bunların ilki Boeing 737 Max’ın uçuş güvenliği gerekçesiyle 
uçuşunun yasaklanması, ikincisi de COVID-19 pandemisidir. 
18 Kasım 2020’de FAA Yöneticisi Steve Dickson, 13 Mart 
2019’da Boeing 737 Max için verilen uçuş yasağı kararını 
kaldırmıştır. Ancak geçen 18 aylık dönem sektör için yine 
de zorlu bir zaman dilimi olmuştur. COVID-19 pandemisi 
sırasında Boeing ve Airbus bir yandan da tesis ve fabrikalarını 
geçici olarak kapatmak zorunda kalmıştır. Beklendiği üzere 
hem Boeing hem de Airbus üretim rakamlarındaki ciddi 
azalma ve düşen sipariş rakamları karşısında sıkıntılar 
çekmektedir. (Bkz. Şekil 1.)

Şekil 1: Ticari Uçak Teslimatları

Havacılık ve uzay sektörünün toparlanmasında inovasyonun 
beraberinde getirdiği teknoloji çözümleri başarının anahtarı 
olacaktır. Bilgisayarların gücünden yararlanan projeler 
havacılık ve uzay sektöründe kompozit üretiminin itici gücü 
olmaya devam etmektedir. Bunlar arasında, birbirinden çok 
farklı model çerçeveleri arasında veri akışından yararlanan 
bütünleşik işlemsel materyal mühendisliği (ICME), dijital 
ikizleri mümkün kılan dijital imalat, ve 3D baskı ile üretilen 
parçaların sağlamlığının belgelenmesine yönelik giderek 
artan gereksinimi karşılamak için analitik istatistikten 
yararlanılması sayılabilir.

ICME ile havacılık ve uzay sektöründe faaliyet gösteren 
üreticiler, müşterileri ve paydaşları da dâhil olmak üzere 
kurumların tümünü kapsayan çerçevelerin esnekliğinin ve 
hızlı tepki verebilmesinin faydasını görmeye başlamıştır. 
Bu çerçeveler arasında bağlantı kurmaya yönelik veri 
akışına odaklanmak teoride kurumların her kademesinde 
uygulamaya konulabilen yapılar ekseninde üzerinden 
eyleme geçilebilen bilgi ve performans ölçütleri sunmaktadır. 
Artan karmaşıklık düzeylerinde bu eski yapılı şirketler küçük 
ölçekli ve “saf teknolojiye dayalı” yeni şirketlerin kritik rolünü 
bu yapıların etkisi hissedilmeden beş ila 15 yıl önce fark 
edebilmektedir. Bu durum özellikle malzeme tedarikçileri için 
geçerlidir. Zira bu şirketlerde kayda değer ar-ge çalışmaları 
çoğu zaman ileride sağlayacakları değer göz önünde 
bulundurularak devletçe teşvik edilmektedir.

Kompozitler, bileşenlerin, katkı maddelerinin ve bunların 
morfolojisinin gerek unsurlarının seçimi gerekse üretim 
sürecinde sayısız performans farkına neden olabildiği dijital 
ikiz yaklaşımları ya da modelleme ve analitik çalışmalarının 
itici gücü olmanın yanında bunlara değer de katabilen ideal 
materyal sistemleridir.

Bu değer bilhassa hesaplamaların müşterinin talebindeki 
gerekler ile FAA sertifikasyonu arasında geçen süreyi ciddi 
ölçüde kısaltabildiği hallerde kendisini göstermektedir.

Yeni geliştirilen teknolojilerin Amerika Birleşik Devletlerinin 
modernizasyon öncelikleriyle kesişimi kendisini hipersonik 
uçuş, uzayda ekonomik çalışmalar ve siber güvenlik 
alanlarında kendisini hissettirmektedir. Özellikle sonuncu 
alan havacılık ve uzay tedarik zincirinin tümü açısından 
önemli güçlükleri beraberinde getirmektedir; zira bilgiyi 
koruma ihtiyacı öne çıkmaktadır. 30 Kasım 2020’den itibaren 
ABD Savunma Bakanlığı (DoD), DoD tedarik zincirinin tüm 
parçalarının mevcut siber güvenlik uyum durumlarını 
değerlendirerek rapor etmesini zorunlu tutan bir öz 
değerlendirme metodolojisini zorunlu tutan bir düzenlemeyi 
uygulamaya koymuştur. İnovasyon boyutunda ise devlet 
kurumları startup teknoloji geliştiriciler ile 1. kademe 
havacılık ve uzay şirketleri arasında işbirliğini teşvik etmeye 
devam ediyor. Bunlara bir örnek olarak, sanayi, akademi ve 
silahlı kuvvetler ekseninde bağlantılar kurmayı amaçlayan 
Hava Kuvvetlerinin AFWERX programı gösterilebilir.

Bu yeni teknolojiler açısından kritik önem taşıyan şeyse 
malzemeler alanındaki gelişmelerdir. Uzayda ses hızının 
5 ila 20 katı arasındaki hızlarda, çok zorlu koşullarda 
dayanabilecek materyallere duyulan ihtiyaç katkı maddeleri 
kullanılarak üretilen seramik matrisli kompozitler 
konusundaki araştırma ve yatırımların da artmasına neden 
olmuştur. Havacılık ve uzay alanında daha güçlü bir biçimde 
konumlanabilmek için kompozit sektörü ICME iş akışlarını 
kullanarak modele dayalı seramik matrisli kompozitler 
tasarımında polimer ve metal matrisli kompozitlerden alınan 
derslerden yararlanabilir. Ayrıca bu alanlardaki uzmanlığı, 
belirli bir deney kapsamında alışılmış materyallerle 
karşılaştırma sağlamak üzere ikiye iki dikey tasarımlara 
dönüştürmek de yeni kompozit malzemelerin kullanımı ve 
üretim yaklaşımlarına duyulan güveni artırmaya yardımcı 
olacaktır.

Bu güne kadar temel ölçütler arasında ağırlığına kıyasla 
yüksek dayanıklılık, korozyona ve kimyasal etkenlere 
dayanıklılık gibi ölçütler yer alsa da, gezegenden çıkıp uzayda 
ekonomi oluşturmaya yönelik yeni yapı son derece sıcak ve 
soğuk ortamlarda da hayatta kalabilmeyi gerektirmektedir. 
Amerikan Havacılık ve Uzay Enstitüsü (AIAA), Standart 
Yönlendirme Komitesi (SSC) tarafından gerçekleştirilen 
çalışmalar gibi standart geliştirme çabalarına gönüllülük 
esasına dayalı olarak katkıda bulunmak da havacılık ve uzay 
alanındaki paydaşlar arasında test ve diğer faaliyetlerin 
normalizasyonuna katkıda bulunacaktır.

Sonuç olarak, havacılık ve uzayın geleceği, her zaman 
olduğundan daha fazla ölçüde inovasyon yeteneğine 
dayanmaktadır. Bu da devlet, birincil üreticiler, tedarik 
zincirleri ve yeni kurulan paydaşlar arasında bütünleşik bir 
yaklaşımla geliştirmeyi zorunlu kılacaktır. Tüm paydaşlar 
kurallara uyumla iş modelinin köklü dönüşümünü 
sağlayarak sektörde tekrar yükselişe geçiş arasında bir 
denge yakalamakta önemli bir rol oynayacaktır.

Not:  Bu yazı Composites Manufacturing Dergisinin Winter 
2021 sayısından Türkçe’ye çevrilmiş ve Nanoventures 
Teknoloji Direktörü Dr. Dr. Terrisa Duenas tarafından 
hazırlanmıştır.
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ABD İNŞAAT / ALTYAPI PAZARI
Çoğu inşaat firması 2020’nin sona ermesini sevinçle 
karşılıyor. Bir yandan da 2021’in fırsatlar mı, yoksa 
devam eden zorluklar mı getireceği konusunda 
belirsizlikler devam ediyor.

İlk bakışta inşaat sektörünün 2020’yi nispeten iyi 
bir şekilde atlattığı söylenebilir. 1 Aralık 2020 tarihli 
İstatistik Ofisi raporuna göre, mevsimsellikten 
arındırılmış rakamlar üzerinden değerlendirildiğinde, 
tamamlanan inşaatların değeri Ekim ve Şubat aylarında 
neredeyse aynı düzeydeydi. Ancak bu görünüşün 
altında bazı farklılıklar da kendilerini hissettiriyor. 
Gerek müstakil gerekse daha büyük konut inşaatları ve 
ev sahibinin kendi evinde yaptığı tadilat ve geliştirme 
faaliyetlerine ayrılan konut yapım harcamalarında %7’lik 
bir artış görülürken, özel sektöre ait konut-dışı yapılara 
yönelik harcamalar %6, kamuya ait mevcut projelere 
yönelik harcamalar da %2 geriledi.

Pandemiden çok önce başlamış olan kamu projeleri 
tamamlandıkça 2021’de kamu harcamalarının daha da 
düşmesi bekleniyor. Özel sektörün konut dışı yapılara 
yönelik inşaat harcamalarının da en azından yılın ilk 
yarısında daha da gerilemesi öngörülüyor.

Tüm yapı maliklerinin gelirlerinde yaşadıkları 
düşüşler inşaata ayırabilecekleri bütçe ve finansmanı 
ve diğer olanakları sınırlamaktadır. Genişletme 
ve modernizasyon planları yapan işletmeler, gelir 
getirecek binalara yatırım yapan gruplar ve bu tür 
yapıların geliştiricileri, üniversiteler ve kar amacı 
gütmeyen diğer kuruluşlar, devlet ve yerel yönetimler 
bu tür aktörler arasında sayılabilir. Yapı maliklerinin 
bazıları faaliyetlerini tümüyle durdurmak durumunda 
kalırken bir çoğu da planladıkları genişletme projelerine 
olan talebin kaybolduğunu, veya en iyi ihtimalle 
belirsizleştiğini görecek ve 2021’de inşaata başlamaya 
çekinecektir.

Kısa vadede konut dışında yalnızca az sayıda niş projeye 
talebin net olduğu söyleyebilir. Bunlar arasında mevcut 
yapılarda koronavirüsün gerektirdiği değişiklikleri 
yapmaya yönelik projeler ya da yeni bir kullanıcı veya 
kiracının yapıyı devralmasıyla bağlantılı renovasyonlar 
sayılabilir. Konut müşterilerine yakın dağıtım 
tesislerinden oluşan “son halka” niteliğindeki yapılara 
olan talep de, tıpkı veri merkezlerine olan talep gibi 
güçlü seyredecektir. Hastaneler dışında tıbbi hizmetler, 
izleme ve test işlemleri için daha fazla tesis ve bakımevi 
yapımı da ihtiyaçlar arasındadır. Bazı üreticiler de belirli 
ürünlere olan talepteki artışı karşılayabilmek için ek 
kapasite temin etmek isteyebileceklerdir. Bir yandan da 
kısmen yeni inşaata açılan alanlarda gerçekleştirilen 
konut yapımındaki artış da bunlarla bağlantılı altyapı 
unsurlarında, perakende ve tüketici hizmetleri 

yapılarında ve yerelde hizmet veren kamu kurumlarının 
tesislerinde de belirli bir ivmeyi gerektirecektir.

Ancak bir yandan da devletin ve yerel yönetimlerin 
bütçelerini dengeli tutabilme çabaları altyapı ve 
yeni kamu binaları inşaatına ayırdıkları kaynakları 
sınırlayacaktır. Zira vergi ve kamu hizmetlerinin kullanımı 
kapsamında uygulanan harç tahsilatlarındaki düşüşler 
ve pandemiyle ilgili olarak bütçede öngörülmemiş 
harcamalar ciddi sorunlar yaratabilecektir. Devletin genel 
anlamda yerel yönetimlerin, özellikle de yol, taşımacılık 
ve havaalanı işletmelerinin maruz kalabildiği ciddi gelir 
kayıplarını tazmin etmek ve altyapı çalışmaları için ciddi 
kaynak ayırmak gibi tedbirlere başvurması durumunda 
2021’in getireceği tablo biraz daha parlak olabilir. Ancak 
kurumlara kaynakların aktarım sürecinin uzun sürmesi, 
ihalelerde tasarım, teklif ve değerlendirme süreçlerinin 
zaman alması, ihaleyi alan yüklenicinin ekipman, 
malzeme ve işçi tedarik ve uygulama çalışmalarının uzun 
vadeye yayılacak olması bu konulardaki harcamaların 
büyük ölçüde 2021’den sonraya kalması anlamına 
gelecektir.

Okul inşaatı ise bu bağlamda kısmen istisna olarak 
görülebilir. Bunlara yönelik kaynaklar genellikle 
emlak vergisinden sağlandığı için, ve emlak vergileri 
de katma değer vergileri ya da gelir vergileri gibi, 
ya da yol kullanım ücretlerinden elde edilen gelirler 
gibi düşmediği için bu alandaki finansmanda sıkıntı 
yaşanması öngörülmemektedir. Yolcu ya da araç 
sayısındaki değişimlerin aksine, virüs tehlikesinin 
geçmesi sonrasında okullara güvenle dönebilecek 
öğrenci sayısında bir düşüş görülmemiştir. Başka yere 
taşınan aile sayısı arttıkça yeni ya da en azından onarım 
veya genişletmeden geçmiş okullara olan talep de 
artacaktır.

Pandemi bir yandan da zaten zor bulunan yerinde üretim 
yapabilecek kalifiye işgücünü temin süreçlerinde yeni 
güçlükler doğurmuştur. Kompozit malzeme ve ürünlerin 
yerinde üretimin yerini alabilecek ya da daha küçük 
veyahut daha az kalifiye ekiplerce daha hızlı montajı 
mümkün kılabilecek alternatifler sunabildiği ölçüde, 
ürünler daha pahalı bile olsa kompozitlere olan talepte 
bir artış görülecektir.

Dolayısıyla 2021’in müteahhitler ve yapı sektörü için 
zorlu bir yıl olması muhtemeldir. Yine de yapı sektörüne 
giriş yapmak isteyen kompozit üreticileri için bir dönüm 
noktası olabilmesi de muhtemeldir.

Not: Bu yazı Composites Manufacturing Dergisinin 
Winter 2021 sayısından Türkçe’ye çevrilmiş ve 
Associated General Contractors of America 
Baş Ekonomisti Mr. Ken Simonson tarafından 
hazırlanmıştır.
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KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ’NE

YENİ KATILAN ÜYELER

YAĞIZ ENERJİ MAKİNA 
İNŞAAT TAAHHÜT 

SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

BOYDEM YAPI VE 
ELEKTRİK MALZ. SAN. 

VE TİC. LTD. ŞTİ.

Yağız Enerji Makina İnşaat Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti. Ar-Ge 
Yöneticisi Sn. Ömer Bera Yağız, Yönetim Kurulumuzun 30 Mart 
2021 tarihinde yapılan 202. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında 
oy birliği ile Kompozit Sanayicileri Derneği üyeliğine kabul 
edilmiştir.

Yağız Enerji, ticari hayatına 2000 yılında enerji santralleri, ısıtma, 
soğutma ve havalandırma (HVAC) sektöründe proje taahhüt 
faaliyetleri ile başlamıştır.

Firma mekanik tesisat sektöründen edindiği bilgi, birikim ve 
tecrübeler ışığında 2009 yılında Malatya’da Ekomaxi markası 
ile modüler su depolama ve doğalgaz baca sistemleri üretim 
tesislerini kurarak Türkiye’de bu sektörün öncülerinden olmuştur.

Ekomaxi 2014 yılında vizyonu gereği, sektördeki teknolojik 
gelişmeleri ve dünyadaki yenilikleri takip ederek kompozit 
malzemeden mamul GRP su depolama sistemlerini ülkemize 
kazandırmak için üretim tesisi yatırımı yapma kararı almıştır.

2015 yılında Malatya’da bulunan 15.000 M2 ‘lik fabrikasında 
Güney Kore’li iş ortağı ile teknolojik iş birliği ve Know-How 
transferi yaparak bu teknolojiyi ülkemize getirmeyi başarmıştır.

2020 yılı sonu itibariyle SMC üretim bandının kurulması ile 

beraber ham madde, yarı mamul/mamul üretimine kadar olan 
tüm süreçlerin bünyesinde yapılabildiği yerli ve milli bir şirket 
olmuştur. Yüksek üretim kapasitesi ve stok kabiliyetine sahip 
olan firma uzman çalışan kadrosu ve AR-GE ye verdiği önem ve 
yatırımlar ile Türkiye’ye ve Dünyanın birçok ülkesine mal/hizmet 
üretip teslim edebilme kabiliyetine sahiptir.

Firmanın üretmiş olduğu ürünler de yerli ve uluslararası 
geçerliliği olan kalite belgelerine sahiptir.

SMC hammadde üretimin bandından – Hidrolik baskı presleri 
sayı ve kapasitesine – otomasyonlu makineler ile izolasyonlu 
su deposu panel üretiminden – robotik delme – paketleme 
istasyonuna kadar tüm makine parkuruna sahip olan firma, 
dışarıdan gelecek iş birliği teklifleri ile ülkemizde ve yurt dışında 
sektörün öncülerinden olmayı hedeflemektedir.

Yağız Enerji Makina; bugün olduğu gibi yarın da sürdürülebilir 
değerler yaratmaya ve ülke ekonomisine katma değer 
sağlamaya var gücü ile devam edecektir.

Yağız Enerji Makina İnşaat Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti.‘nin 
Kompozit Sanayicileri Derneği’nin gücünü ve etkinliğini daha da 
arttıracağına olan inancımızla kendilerine aramıza hoş geldiniz 
diyoruz.

Mr. Ömer Bera Yağız, the R&D Manager of Yağız Enerji Makina İnşaat Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti. (Ekomaxi) anonymously accepted 
for membership of the Turkish Composites Manufacturers Association in the 202nd Ordinary Meeting of our Board of Directors held 
on 30 March 2021.

BOYDEM Yapı ve Elektrik Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Genel Müdür 
Yardımcısı Sn. Barış Aktan, Yönetim Kurulumuzun 6 Mayıs 2021 
tarihinde yapılan 205. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında 
oy birliği ile Kompozit Sanayicileri Derneği üyeliğine kabul 
edilmiştir.

Boydem Yapı ve Elektrik, 1991 yılından beri elektrik izolasyon 
malzemeleri ve kablo aksesuarları alanında faaliyet 
göstermekte olup yıllar içinde edindiği tecrübeyi kompozit 
sektörüne aktarmayı amaçlamaktadır. Partneri ve distribütörü 
olduğu Isovolta AG firmasının ürettiği termoset reçineli (epoksi, 

fenolik) cam, kağıt, pamuk takviyeli kompozit malzemelerin 
satış ve dağıtımını yapmanın yanında bu ürünlerin CNC 
makinalar ile mekanik işlemini de yapmaktadır. Sektörden 
gelen talepler doğrultusunda pultrüzyon yöntemi ile cam 
takviyeli boru ve profil gibi ürünlerin üretimine başlamış olup 
zaman içerisinde üretim kapasitesini geliştirerek kompozit 
sektörüne daha büyük katkı sunmayı planlamaktadır.

Boydem Yapı ve Elektrik‘in Kompozit Sanayicileri Derneği’nin 
gücünü ve etkinliğini daha da arttıracağına olan inancımızla 
kendilerine aramıza hoş geldiniz diyoruz.

Mr. Barış Aktan, the Deputy General Manager of BOYDEM Yapı ve Elektrik Malz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. anonymously accepted for membership 
of the Turkish Composites Manufacturers Association in the 205th Ordinary Meeting of our Board of Directors held on 6 May 2021.
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BIESSE TÜRKİYE A.Ş.

REAKSİYON KİMYA A.Ş. 

BIESSE TÜRKİYE A.Ş. Operasyon Direktörü Sn. Yelda Akıncı 
Bostan, Yönetim Kurulumuzun 15 Nisan 2021 tarihinde 
yapılan 204. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında oy birliği ile 
Kompozit Sanayicileri Derneği üyeliğine kabul edilmiştir.

Ahşap, plastik, cam, taş ve metal işleme teknolojilerinde 
küresel bir lider olan BIESSE GROUP; mobilya, kapı-
pencere çerçeveleri, inşaat bileşenleri imalatçıları ve gemi 
yapım ve havacılık endüstrileri üreticileri için makineler, 
entegre sistemler ve yazılımlar tasarlar, üretir ve dağıtımını 
gerçekleştirir. 12 endüstriyel saha, 39 şube, 300 mümessil 
ve seçkin bayi ağı ile üretiminin %90’ını ihraç etmektedir.1969 
yılında, İtalya’nın Pesaro şehrinde kurulan şirketin hisseleri 
Haziran 2001 tarihinden bu yana İtalya Menkul Kıymetler 
Borsası’nda (STAR segmenti) işlem görmektedir. BIESSE 
GROUP bünyesinde dünya çapında 4000 çalışan görev 
yapmaktadır.

BIESSE TÜRKİYE ise; %100 İtalyan firması olarak, Mart 
2016’dan beri İstanbul Maltepe’de bulunan ve Showroom, çok 
fonksiyonlu eğitim alanları, lokal servis & yedek parça hizmet 
departmanlarını içeren 3000 m²’lik kampüsünde müşterilerine 
hizmet vermektedir. Sergilenen 20’nin üzerinde makine, canlı 
ürün demoları ve eğitim seminerleri ile hizmet veren 1500 
m²’lik Showroom, sektöründeki ilk, tek ve en büyük çalışan 
showroom olma özelliğine sahiptir. BIESSE TÜRKİYE son 
yıllarda plastik, kompozit ve thermoforming malzemelerin 
işlenmesine özel olarak geliştirilmiş CNC işlem merkezleri, 
sujeti kesim sistemleri, ebatlama, zımpara ve thermoforming 
makinelerini içeren ürün gamıyla havacılık, denizcilik, 
otomotiv, rüzgar enerjisi, inşaat, savunma sanayi, medikal, 
ulaşım ve reklamcılık sektörlerine de hizmet sunmaktadır.

BIESSE TÜRKİYE A. Ş.‘nin Kompozit Sanayicileri Derneği’nin 
gücünü ve etkinliğini daha da arttıracağına olan inancımızla 
kendilerine aramıza hoş geldiniz diyoruz.

Mrs. Yelda Akıncı Bostan, the Operations Director of BIESSE TÜRKİYE A.Ş. anonymously accepted for membership of the Turkish 
Composites Manufacturers Association in the 204th Ordinary Meeting of our Board of Directors held on 15 April 2021.

Reaksiyon Kimya A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Sn. Gökhan 
Ceyhan, Yönetim Kurulumuzun 15 Nisan 2021 tarihinde 
yapılan 204. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında oy birliği ile 
Kompozit Sanayicileri Derneği üyeliğine kabul edilmiştir.

Reaksiyon Kimya, 18 yıldır boya ve yapı sektöründe faaliyet 
gösteren kimyasal hammadde ticaret şirketi ve lider 
üreticisidir. Müşterilerine en iyi lojistik hizmetin tedarik 
edilebileceği Kocaeli Dilovası bölgesinde stratejik bir 
konuma sahiptir. Üretim ve ticaret ile ilgili tüm operasyonlar, 
maksimum müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi 
için akademik ve deneyimli kadrosuyla tam donanımlı 
bir Ar-Ge ve Kalite Kontrol departmanı tarafından da 
desteklenmektedir. Tübitak destekli gerek onaylanan ve 
gerekse süreçleri devam eden projeleriyle ürün portföyünün 
geliştirilmesi ve mevcut ürünlerin kalitesinin arttırılması 
hedeflenmiştir.

Geniş ürün portföyü ile tüm Türkiye ‘de Boya, Alçı ve Yapı 
Kimyasalları sektörüne yönelik çalışmalarının yanı sıra 
Yurt dışında birçok ülkeye de malzeme tedariği hizmeti 
sunmaktadır

Epoksi reçineler, Epoksi sertleştiriciler, selüloz eterler, 
polimer tozlar, organik / inorganik pigmentler, mumlar, 
akrilik emülsiyonlar, şirket portföyündeki ana ürün 
gruplarından bazılarıdır. Dünyanın en iyi yerel ve global 
ortak şirketleri ile işbirliği içinde bulunan Reaksiyon Kimya, 
KUMHO, NOURYON, CELANESE gibi lider markaları da temsil 
etmektedir. Firma TSE ISO 9001 Kalite Sistem Yönetim 
Belgesi’ne sahiptir.

Reaksiyon Kimya A.Ş.‘nin Kompozit Sanayicileri Derneği’nin 
gücünü ve etkinliğini daha da arttıracağına olan inancımızla 
kendilerine aramıza hoş geldiniz diyoruz.

Mr. Gökhan Ceyhan, the Deputy General Manager of Reaksiyon Kimya A.Ş. anonymously accepted for membership of the Turkish 
Composites Manufacturers Association in the 204th Ordinary Meeting of our Board of Directors held on 15 April 2021.
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FİBROPAN CTP Çatı ve Cephe kaplama panelleri, 
yapısal özellikleriyle Türkiye ve dünyada çok tercih 
edilen yapı malzemeleri arasındadır. Düşük ağırlığına 
rağmen yüksek mekanik mukavemet sağlayan 
Fibropan paneller, her türlü hava koşullarına ve 
darbeye dayanıklıdır. 

Kolay temizlenebilme, küf, mantar, yosun ürütmeme 
ve korozyona dayanıklılık gibi özellikleriyle Fibropan, 
sahil şeritlerinde de çokça tercih edilir. 

FIBROPAN AND FIBROSER USAGE AGAINST CORROSION

FİBROPAN GRP roofing and cladding panels are preferred construction material in Turkey and the world thanks to 
its structural features. Providing high mechanical strength despite its low weight, Fibropan panels are resistant to all 
weather conditions and also impact.

Fibropan is also widely preferred in coastal strips with its features such as easy to clean, mildew, fungus, algae and 
corrosion resistance.

Fibropan panels are electrical insulators and avoid high 
voltage arc discharges. Panels are resistant to natural 
stress factors as wind, hail fall, snow load etc.

KOROZYONA KARŞI FİBROPAN VE FİBROSER 
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Ukrayna’da personelin onarım, acil durum ve montaj işlerinin yapıldığı 
yerlere taşınması için özel olarak tasarlanmış araçlar için tercih edilen 
DECOPAN TRANSPORT LEVHALAR, renklendirilmiş pigmentli özel 
jelkot kullanılarak boya gerektirmeyecek şekilde üretilmiştir. 

Kasanın dış tavan, duvar ve kapı gibi bölümlerinde kullanılan 
DECOPAN TRANSPORT LEVHALAR Doğu Avrupa'nın kara iklim 
şartlarına göre özel olarak üretilerek üstün derecede mukavemetle 
beraber estetik görüntü sağlamaktadır. 

Gaziantep’te üretim yapmakta olan, konserve ve 
tarımsal ürünlerin üretimi ve ihracatında uzmanlaşmış 
Denimeks Gıda San. Tic. Ltd. Şti, yeni tesisi için 
DECOPAN HİYJEN’i tercih etti.

Tesisin yan duvarları, ara bölge duvarları ve asma 
tavan gibi bölümlerinde kullanılan paneller, hijyenik 
koşulların yüksek derecede olması gereken bu tesiste 
kalite, güvenlik ve sağlık standartlarına uyumluluğuyla 
büyük önem arz ediyor.

Normal koşullarda bakım gerektirmeme, 

Dezenfektanlara tam uygun kimyasal dayanım, 

Küf, mantar, bakteri üretmeyen hijyenik yüzey, 
gibi özellikler Decopan Hijyen levhaları kusuruz 
kılmaktadır. 

DECOPAN HYGIENE – GERM-FREE GRP PANELS FOR EVERYPLACE WHERE HYGIENE IS A MUST!

Denimeks Gıda San. Tic. Ltd. Şti, which is manufacturing in Gaziantep and specializing in the production and export 
of canned food and agricultural products, preferred DECOPAN HYGIENE for its new facility.

The panels used in parts of the facility such as side walls, intermediate walls and suspended ceilings are of great 
importance in this facility, where hygienic conditions should be at a high level, with their compliance with quality, 
safety, and health standards.

DECOPAN HİJYEN - 
YÜKSEK HİJYEN 
GEREKTİREN HER ALAN 
İÇİN BAKTERİ ÜREMESİNİ 
ENGELLEYEN CTP LEVHALAR

DECOPAN TRANSPORT SHEETS IN SPECIAL DESIGN VEHICLES IN UKRAINE

DECOPAN TRANSPORT SHEETS, which are preferred for vehicles specially designed for transportation of personnel 
to the places where repair, emergency and assembly works are performed in Ukraine, are produced by using special 
colored pigmented gelcoat in a way that does not require paint.

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 DİZAYN 
ARAÇLARDA DECOPAN 
TRANSPORT LEVHALAR 



Türkiye’de En Çok Arge Harcaması Yapan 444. Firma

Dünün Tecrübesi ile
Yarının Teknolojisine
Yatırım Yapıyoruz

Yıllardır sektörümüzde edindiğimiz tecrübeyi geleceğin teknolojisi ile birleştirerek Ar-Ge yatırımlarımıza hız kesmeden 
devam ediyoruz.

Ece Boya Kimya, 40 yıllık tecrübesi ile yıllardır 
güvenilen ve tercih edilen marka olarak, başta 
kompozit sektörü için özel ve genel amaçlı reçine, 
jelkot, pigment pasta ve yardımcı malzemeler; boya 
sektörü için ise ahşap ve metal boya sistemleri ile 
2000’den fazla ürün çeşidi ile hizmet vermektedir.

ARGE ve Teknoloji Yatırımları
Bir çok ulusal ve uluslararası projeler yapan firmamız 
2017 yılından itibaren Ar-Ge Merkezi statüsü ile sektöre 
yön vermeye yeni laboratuvarlarında devam etmektedir.

Kalitemiz Tescillendi
ISO 9001:2015, Llyod’s Register, çeşitli teknik TSE, ISO, 
ASTM ve DIN belgeleri ile kalitemizi her sene artırarak 
tescillemeye devam ediyoruz.

Yeni Üretim Yatırımları Yeni Fabrikamız Açıldı
Yeni fabrikamızın açılışı Cumhurbaşkanımız Sn. Recep 
Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. 
Mustafa Varank’ın katılımları ile 8 Kasım 2020’de gerçekleşti.

erco.com.tr

20 milyon EUR’yu aşan yatırım ile 49 dönüm alanda, ilk 
etapta 27 bin m  kapalı alanı ile 250 kişiye istihdam 
yaratacak GEBKİM OSB fabrikamızın açılışı yapıldı.

Ece Boya Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Kocaeli Gebze (V) Kimya İhtisas OSB (GEBKİM OSB) İbrahim Aracı Cad.No:1 Dilovası/Kocaeli/TÜRKİYE

T: +90 216 304 15 60 F: +90 216 304 13 13

1982 yılında kurulan Ece Boya Kimya, Erco markası ile kompozit 
sektörüne yön veren, Türkiye’nin bu konuda öncü kuruluşlarından 
biridir. Şirket stratejisi, araştırma ve geliştirmenin gücü ile yeni 
teknolojiler geliştirmeye odaklı, sektörün ihtiyaçlarını inceleyerek 
çözümler sunan ve dünya genelinde aranan bir marka olmak üzerine 
kurulmuştur.

Kompozit sektörü için özel ham maddeler tasarlayan Ar-Ge Merkezi 
ile ulusal ve uluslararası projeler ile portföyünü geliştirmeye ve 
genişletmeye devam ediyor.

Yıllardır güvenilen ve
tercih edilen marka

STRATEJİK İNOVASYON
Müşterilerimizin ihtiyaçlarını 
inceleyerek inovasyon 
alanlarımızı belirliyoruz

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALİTE
Sahip olduğumuz kalite 
standartları ve sertifikalarımzla 
devamlılığın öne çıktığı kalite 
anlayışını benimsiyoruz

PAYLAŞILAN UZMANLIK
Geniş teknik bilgimiz, yenilikçi ve 
çözüm odaklı anlayışımız ile 
deneyimli uzman kadromuz ile 
müşterilerimizin yanındayız
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İnşaat sektörü başlı başına bir ekonomidir 
ve 2030 yılına gelindiğinde yıllık 15 trilyon 
doların üzerinde bir değere sahip olacaktır. 
2025 yılı itibarıyla dünyanın en büyük 20 
şehrinde 36 milyonu aşkın yeni konuta 
ihtiyaç duyulacak. Bu pazarda geleneksel 
malzemeler büyük bir yere sahipken 
kompozit kullanım seçenekleri de önem arz 
etmekte ve her geçen gün artmaktadır.

Kompozit malzemelerin nerelerde ve nasıl 
kullanıldığından bahsettiğimizde inşaat genellikle 
akla gelen ilk sektör değilse de gidişat bu yönde 
olabilir. Dünyanın en büyük faaliyet alanlarından 
biri olan küresel inşaat ekonomisi en çok kaynak 
ve enerji sarfiyatına yol açan alanlardan da 
biridir. Aynı zamanda en büyük kirleticilerden 
biridir. Bu faktörlerin bir araya gelmesi, geniş 
ölçekli sürdürülebilirliğe yönelik talep artışını 
yönlendirmektedir. Kompozit malzemeler, bu 
sektörde belirli bir rol oynamaktadır.

Global Construction Perspectives (GCP) ve 
Oxford Economics (Londra, İngiltere) tarafından 
yayımlanan "Global Construction 2030" raporuna 

göre, dünya çapındaki inşaat üretimi 2030 itibarıyla 
%85 büyüyerek 15,5 trilyon dolara yükselecek. 
Büyümenin çoğu ABD, Çin ve Hindistan'da 
gerçekleşecek. McKinsey Global Institute (New York, 
NY, ABD), 2025 yılına kadar dünyanın en büyük 20 
şehrinde 36 milyon yeni konuta ihtiyaç duyulacağını 
belirtiyor. İnşaat sektöründe yapılan diğer 
araştırmalar, ABD'deki hava kirliliğinin %23'ünün, 
su kirliliğinin %40'ının ve arazilerdeki atıkların 
%50'sinin inşaat sektöründeki faaliyetlerden 
kaynaklandığını göstermektedir. Ek olarak ABD Yeşil 
Binalar Konseyi, binaların ve inşaat projelerinin her 
yıl küresel enerji tüketiminin yaklaşık %40'ından 
sorumlu olduğunu söylüyor.

Kompozit malzemeler inşaat sektöründe pencere 
çerçevelerinden ahşap donatılara, kompozit inşaat 
demirlerinden lif donatılı betonlara kadar çeşitli 
ürünlerde kullanılmaktadır. Kompozit malzemelerin 
kullanıldıkları alanlarda hafiflik, tasarım esnekliği 
ve dayanıklılık gibi avantajlar sağlamaları, inşaatı 
hızlandırmaya ve bir yapının sürdürülebilirlik puanını 
artırmaya yardımcı olabilir. Buna rağmen kompozit 
malzemeler, geleneksel olarak kullanılmadıkları 
için mimarlar tarafından kabul görmeleri zaman 
aldı. Yine de bu pazardaki büyüme dikkate değer 
düzeyde.

2021 YILI KÜRESEL
İNŞAAT PAZARI GÖRÜNÜMÜ
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Örnek olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai 
şehrinde inşa edilen Gelecek Müzesi'ni ele 
alabiliriz. 78 metre yüksekliğindeki yapı, üç katlı 
bir podyumun üzerine oturtulmuş simit şeklindeki 
kabukta yer alan yedi kattan oluşmaktadır. Simit 
şeklindeki dış cephe, 1.024 adet yangın geciktirici 
(YG) kompozit panelden oluşmaktadır. Paslanmaz 
çelikle kaplı her panel benzersiz üç boyutlu bir şekle 
sahiptir ve üzerlerinde oymalı Arapça hat sanatı yer 
alır. Akan yazılar, Birleşik Arap Emirlikleri başkan 
yardımcısı ve başbakanı, Dubai Emiri Majesteleri 
Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum'un Dubai'nin 
gelecek vizyonunu tasvir eden şiirlerini oluşturuyor. 
Yapıda pencere işlevi de gören hat yazıları, gün 
ışığını kolonsuz iç mekandan geçirip 14 kilometrelik 
LED aydınlatma donatımı sayesinde karanlıkta 
çarpıcı bir etki yaratıyor.

Katkı imalatında kullanılan kompozit malzemeler, 
ABD'nin New York eyaletinin Brooklyn bölgesindeki 
45 katlı One South First ve onun bitişiğinde, Domino 
Park'ta bulunan 10 Grand binasının inşaatını 
hızlandırdı. Bu yapıların karmaşık ve betondan dış 
cepheleri, ön üretimleri Gate Precast (Jacksonville, 
Florida, ABD) tarafından yapılmış yüzlerce beton 
çerçeveden oluşmaktadır. Gate Precast, beton 
çerçeveleri şekillendirecek kalıpların yapımına 
yardımcı olması için AES - Additive Engineering 
Solutions (Akron, Ohio, ABD) firmasıyla beraber 
çalıştı. O dönemde, Cincinnati Inc. (Harrison, Ohio) 
şirketi ve Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'ndan Geniş 
Alanda Katkılı İmalat (BAAM) ve Geniş Formatlı 
Katkılı Üretim (LFAM) makinesini satın alan AES, 
kalıpların üretiminde ABD'de, Tennesee, Knoxville'de 
kurulan ve BAAM sahibi ORNL ile beraber 
çalıştı. AES ve ORNL proje paketini bölüşürken 
AES 37 kalıptan 18'ini imal etti. Her bir pencere 
çerçevesi kalıbı yaklaşık 5-6 fit genişliğinde, 9-10 
fit uzunluğunda, 16 inç derinliğinde ve yaklaşık 500 
pound ağırlığındadır.

AES, üretim kapsamında SABIC (Houston, Texas, 
ABD) şirketinin sağladığı %20 oranında kesilmiş 
karbon fiber takviyeli ABS bazlı, yüksek modüllü, 
düşük çözgülü bir malzeme olan LNP THERMOCOMP 
AM bileşiğini seçti. AES, BAAM makinesinin her bir 
monolitik kalıbı oluşturmasının 8-10 saat sürdüğünü, 
bunu Quintax'in (Stow, Ohio, ABD) CNC makinesinde 
4-8 saatlik bir işleme ve bitirme sürecinin 
izlediğini belirtiyor. Kalıplar gerekli boyutlara göre 
zımparalandı; ancak kaplanmadı. AES şirketi AM 
kalıpların üretimde daha az adam saat gerektiğini, 
önceden kullandıkları ahşap kalıplardan önemli 
ölçüde uzun ömürlü olduklarını ve yüklenicinin 
takvime uymasını sağladıklarını söylüyor.

Kompozit malzeme sektöründe inşaatta 
kullanılması amaçlanan malzemelerin hareket 
ve konumlandırılmalarına yönelik bazı işaretler 
bulunur. Polimer mühendislik ve malzeme 
şirketi Axia Materials Mayıs 2020'de, COVID-19 
salgınına yanıt olarak dünyanın her yerinde 
ihtiyacı karşılamak üzere ortakları olan modüler 
konut üreticisi Staus (Busan, Güney Kore) ve yapı 
teknolojisi startup firması Dymaxon (Seul, Güney 
Kore) ile "taşınmaya hazır konut" seçenekleri sunan 
Quarantreat Medikal İzolasyon Stüdyo'yu(MIS) 
duyurdu. Quarantreat MIS, otel sınıfı bir iç mekana 
ve havadaki patojenleri kontrol eden opsiyonel 
Negatif Basınçlı Havalandırma (NPV) sistemine 
sahip bir tıbbi izolasyon stüdyosudur. Düşük 
semptom gösteren COVID-19 hastaları veya 
semptom göstermeyen potansiyel hastalara 
yönelik bir karantina sistemi olarak hızlı kurulum 
için tasarlanmıştır. Kişinin birkaç hafta boyunca 
rahat yaşaması için gereken tüm ekipmanlar 12,5 
metrekarelik (135 fit kare) kompakt bir yaşam 
alanına sığdırılmıştır. Bunlara banyo, mobilya, aktif 
hava eşanjörlü ısıtma, soğutma ve havalandırma 
(HVAC) ve nesnelerin interneti (IoT) fonksiyonları 
dahildir. Gömme televizyon, bilgisayar, mini 
buzdolabı ve negatif basınçlı havalandırma (NPV) 
seçenekleri mevcuttur.

Haziran ayında, Dresden Teknik Üniversitesi (TU 
Dresden), Almanya'da Carbonhaus ismiyle bilinen ve 
C³ teknolojisi kullanılan demo ev CUBE'ın inşaatını 
başlattığını açıkladı. TU Dresden, 220 metrekarelik 
iki katlı binanın dünyada yalnızca karbon fiber 
takviyeli beton kullanılarak yapılmış ilk yapı 
olacağını belirtiyor.
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CONSTRUCTION MARKET (2021)

The construction industry is an economy unto itself, 
and will be worth more than $15 trillion annually by 
2030. More than 36 million new housing units will 
be required in the world’s 20 largest cities by 2025. 
Legacy materials dominate in this market, but the 
opportunities for composites are substantial, and 
growing.

When we talk about where and how composites 
are used, construction typically does not rise to 
the top of the list, but it might be headed there. The 
global construction economy is among the largest 
in the world, and one of the largest consumers of 
resources and energy. It’s also one of the biggest 
polluters. These factors are combining to drive 
increased demand for sustainability across the board. 
Composites have a role to play.

According to “Global Construction 2030,” published 
by Global Construction Perspectives and Oxford 
Economics (London, U.K.), worldwide construction 
output will grow by 85% to $15.5 trillion by 2030. 
Most of this growth will be in the U.S., China and 
India. The McKinsey Global Institute (New York, N.Y., 
U.S.) reports that 36 million new housing units will 
be required in the world’s 20 largest cities by 2025. 
Other research from the construction industry 
shows that the construction industry is responsible 
for 23% of the United States’ air pollution, 40% of its 
water pollution and 50% of its landfill waste. In addition, 
the U.S. Green Building Council says buildings and 
construction projects are responsible for nearly 40% of 
global energy consumption every year.

The role of composites in construction is varied, 
ranging from window linneals and timber 
reinforcements to composites rebar and fiber-
reinforced concrete. However they are used, the 
lightweighting, design flexibility and durability benefits 
of composites can help speed construction and 
improve a building’s sustainability score. Despite this, 
because composites are non-legacy materials, their 
adoption by architects has been incremental. But this is 
a growth market worth paying attention to.

Take, for example, the Museum of the Future, being 
constructed in Dubai, United Arab Emirates (UAE). The 
78-meter high building houses seven floors within a 
torus-shaped shell that sits atop a three-story podium. 
The exterior facade of the torus comprises 1,024 fire-
retardant (FR) composite panels. Clad with stainless 
steel, each panel is a unique 3D shape and integrates 
molded-in Arabic calligraphy. The flowing script 
forms poems that describe the vision for Dubai’s future 
by His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, vice president and prime minister of the UAE 
and ruler of the Emirate of Dubai.

Temmuz ayında ABD'nin Indiana eyaletindeki West 
Lafayette şehrindeki Purdue Üniversitesi'nden 
araştırmacılar, kompozit panolar üretmek için daha 
düşük maliyetli, sürdürülebilir ve daha çevreci 
bir yöntem geliştirdiklerini açıkladı. Üniversitenin 
açıklamalarına göre bu yöntem daha şimdiden 
sektörde yüksek basınçlı laminat üreticisi 
Wilsonart (Temple, Teksas, ABD) ve tarımsal lif 
üretiminde faaliyet gösteren, pirinç samanı bazlı 
ve orta yoğunluklu lif üreticisi CalPlant (Willows, 
Kaliforniya, ABD) gibi dev isimlerin desteğini topladı. 
CalPlant şirketi, birçok kompozit levha üretiminde 
zamanla ev ortamına salınan formaldehit bazlı 
reçine bağlayıcıların kullanıldığını ve formaldehitin 
kanserojen bir madde olması sebebiyle önemli 
sağlık tehditleri oluşturduğunu söylüyor.

2020'nin Eylül ayında ABD'nin Ohio eyaletinin Monroe 
kentinde kurulmuş Deceuninck Kuzey Amerika, 
baskı plakaları, yapısal termal destekler, takviyeler 
ve giydirme cephe parçalarını içeren ve özel mimari 
çözümler sunan yeni bir seriyle yan firması Innergy 
AP'yi yeniden lanse etti. Ürün, Deceuninck'in enerji 
verimliliğini artırmak için pencere ve kapı çerçevesi 
haznelerinde kullanılan Innergy Sert Termal 
Güçlendirmeleri'nden oluşturulmuştur. Ekim ayında 
Almanya'daki Stuttgart Üniversitesi Uçak Tasarım 
Enstitüsü, CO2 gazı emisyonunu azaltmak için yük-
yol optimizasyonlu kompozit yapılar ve otomatik 
üretim yoluyla materyal kullanımında tasarruf 
ettirecek, kompozit materyalleri inşaat sektöründe 
tanıtmayı amaçlayan bir projede Danimarka'nın 
Aalborg şehrindeki Adapa A/S firmasının geliştirdiği 
uyarlanabilir kalıp teknolojisini seçtiğini açıkladı.
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They also serve as the building’s windows, casting 
daylight through the column-free interior and creating 
a dramatic effect at night via 14 kilometers of integrated 
LED lighting.

In Brooklyn, N.Y., U.S., composites used in additive 
manufacturing helped speed construction of the 
45-story One South First and the conjoined 10 
Grand, located within Domino Park. These buildings 
include a complex concrete facade that required 
prefabrication of hundreds of concrete frames by Gate 
Precast (Jacksonville, Fla., U.S.). Gate engaged Additive 
Engineering Solutions (AES, Akron, Ohio, U.S.) for 
help to build the molds to shape the concrete frames. 
AES, which at the time had just acquired its first BAAM 
large-format additive manufacturing (LFAM) Oak 
Ridge National Laboratorymachine from Cincinnati Inc. 
(Harrison, Ohio), worked with (ORNL,  Knoxville, Tenn., 
U.S.) , which also has a BAAM, to fabricate the forms. 
AES and ORNL split the work package, with AES 
producing 18 of the 37 molds. Each window frame mold 
measures about 5-6 feet wide, 9-10 feet tall and 16 
inches deep and weighs about 500 pounds.

For part of its production, AES chose an 
LNP THERMOCOMP AM compound, a high-modulus, 
low-warp material based on ABS with 20% chopped 
carbon fiber reinforcement supplied by SABIC (Houston, 
Tex., U.S.). AES says it took the BAAM machine 8-10 
hours to build each monolithic mold, followed by 4-8 
hours of machining and finishing in a Quintax (Stow, 
Ohio, U.S.) CNC machine. The molds were sanded to the 
required dimensions, but not sealed. AES says the AM 
molds required fewer man-hours to fabricate, lasted 
significantly longer than the wood molds they replaced 
and allowed the contractor to stay on schedule.

Throughout the composites industry, there are 
signs of movement and positioning of materials 
aimed at construction. In May 2020, in response to 
the COVID-19 pandemic, Axia Materials (Hwaseong, 
South Korea), a polymer engineering and materials 
company, announced with its partners Staus (Busan, 
South Korea), a modular housing producer, and 
construction technology startup Dymaxon (Seoul, 
South Korea), the move-in ready Quarantreat Medical 
Isolation Studio (MIS) to fill this need anywhere in 
the world. Quarantreat MIS is a medical isolation 
studio featuring a hotel-class interior and an optional 
Negative Pressure Ventilation (NPV) system to 
control airborne pathogens. It is designed for rapid 
installation as a quarantine system for low-symptom 
or symptom-free COVID-19 infected or potentially 
infected patients. All the equipment necessary to live 
comfortably for a duration of a few weeks are fit into 
a compact 12.5-square meter (135 square feet) living 
compartment. This includes bathroom, furniture, HVAC 
with active air exchanger and Internet of Things (IoT) 
functionality; built-in TV, computer, mini-fridge and NPV 
options are available.

In June, Technical University Dresden (TU Dresden) in 
Germany announced the onset of construction for its C³ 
tech demo house CUBE, locally known as Carbonhaus. 
TU Dresden claims the 220-square-meter, two-story 
building will be the world’s first building made entirely 
from carbon fiber-reinforced concrete.

In July, Purdue University (West Lafayette, Ind., 
U.S.) reported that its researchers have developed 
a lower-cost, sustainable and greener method 
for producing composite boards, a method that 
Purdue says is already seeing growing support 
from major industry players like high-pressure 
laminates distributor Wilsonart (Temple, Texas, 
U.S.), and CalPlant (Willows, Calif., U.S.), an agrifiber-
focused company that produces rice straw-based 
medium-density fiberboard. The company says that 
fabrication of many composite boards requires the use 
of formaldehyde-based resin binders that are released 
into the home environment over time, posing significant 
health hazards since formaldehyde is a known 
carcinogen.

In September 2020, Deceuninck North 
America (Monroe, Ohio, U.S.) relaunched its 
existing Innergy Architectural Products (AP) with 
a new line of custom architectural solutions, 
including pressure plates, structural thermal struts, 
reinforcements and curtain wall components. The 
offering builds from Deceuninck's Innergy Rigid 
Thermal Reinforcements already used in window and 
door frame chambers for enhanced energy efficiency. In 
October, the University of Stuttgart (Stuttgart, Germany) 
Institute of Aircraft Design said it chose Adapa A/S’ 
(Aalborg, Denmark) adaptive mold technology in 
a project aimed at introducing composites in 
construction, with reduced material use through load-
path-optimized composite structures and automated 
manufacturing to reduce CO2 gas emissions.
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Omnis Kompozit Ltd., GRC (Cam Elyaf Takviyeli Beton) üre-
timinde hammadde, ekipman ve teknoloji hizmeti sunarak 
modern inşaat estetiği ve teknolojisine katkı sağlamaktadır. 
Yapı sektöründe GRC üretiminin doğru malzeme ve tekno-
loji ile uygulanması için dernek ve üniversitelerle işbirliği 
sağlayarak sektöre kılavuzluk etmektedir. 

 GRC veya GFRC olarak bilinen “Cam Elyaf Takviyeli Beton”, 
mimar ve mühendislere yapılarda, hayal ettikleri özgün 
cephe düzenlemeleri ve dokuları gerçekleştirerek, bina 
cephelerine sanatsal boyut kazandırma imkanı sunan bir 
malzemedir. Esnek bir yapı kazanan Cam Elyaf Takviyeli 
yapı elemanları, karkas taşıyıcının çalışmasına uyum sağla-
maktadır. Hafiflik, yapım hızı, uzun ömür, yalıtım imkanları 
sağlayarak bina taşıyıcı sistem malzemesi olan betonun 
eksilerini artıya dönüştürmektedir.

GRC (Cam Elyaf Takviyeli Beton), yüksek performanslı 
çimento bazlı bileşimin “alkali dayanımlı cam elyafı” ile tak-
viye edilmesiyle oluşur. Silis kumuyla yüksek kalite beyaz 
çimentonun hassas bir oranda karıştırılması ile elde edilen 
çimento harmanı, alkali dayanımlı cam elyafı ve polimer 
katkısıyla birlikte kalıplara dökülür. AR (Alkali dayanımlı) 
cam elyafı üzerindeki Zirkonyum (ZrO2) sayesinde, çimento 
içerisindeki alkali ve asit direncine karşı mukavemet sağ-
layarak, çimento içerisinde erimeden donatı vazifesi görür. 
Alkali dayanımlı cam elyafı, betonda oluşan çatlakların 
oluşumunu engelleyerek, dayanım artışı sağlar. 

Beton zemin uygulamalarında, AR (Alkali dayanımlı) cam 
elyafı çelik hasırın yerini alabilir. Karışımın içerisinde 
homojen bir şekilde dağılım sağlayarak uygun dozajda 
kullanım ile kuruma esnasındaki çekme ve çatlamayı kontrol 
altında tutar.  AR (Alkali dayanımlı) cam elyafı, özgül 
ağırlığının beton ile aynı seviyede olması nedeniyle yüzeyde 
iz bırakmaz ve tabana çökme yapmaz. Çatlakları kontrol 
altına almanın yanı sıra, betona mukavemet sağlamaktadır. 

Çelik hasırda olduğu gibi yanlış yerleştirme imkanı yoktur. 
Ayrıca normal betonun sahip olduğu basınç dayanımı 
yanında yüksek çekme dayanımı da sunmaktadır. Ayrıca 
elyaf paslanmaz bir malzeme olduğu için çok uzun yıllar 
boyunca bozulmadan kendini muhafaza eder. Omnis 
Kompozit Ltd., Japon menşeli üretici Nippon Electric 
Glass Co. Ltd. (NEG) firmasının temsilcisi olarak hizmet 
vermektedir. 

GRC prekast elemanlarında, çelik donatı yerine cam elyafı 
kullanıldığından kesitler incelmekte incelemekte panel tü-
ründe olanları 1-1,2 cm kalınlıklarında, dekoratif elemanlar 
ise 1,4-1,5 cm kalınlıklarda üretilmektedir, dolayısıyla bi-
naya minimum yük binmektedir. Malzemenin hafifliği aynı 
zamanda montaj kolaylığını da beraberinde getirmektedir. 
Yanıcı olmadığı gibi yüksek sıcaklıklarda bile beton yapısı 
bozulmadan kalabilmektedir. DIN 4102 normuna göre, GRC 
prekast elemanları A-1 sınıfı malzemelerdir.

GRC üretiminde beton katkı kimyasalları da önem taşı-
maktadır. Power Spray firmasının, GRC (Cam Elyaf Takviyeli 
Beton) üretiminde kullanılan beton katkıları sırasıyla;

Polycure FT, akrilik polimer kür malzemesidir. GRC üreti-
minde, betonda nemli kürlenmeyi sağlamaktadır. Karışım-
da yeterli miktarda kullanıldığında kalıp yüzeyinde ince bir 
zar tabakası oluşturur. Bu sayede geçirgenliği azaltarak 
buharlaşma ile kaybedilecek su kaybına engel olarak çi-
mentonun hidratasyonunu tamamlaması için yeterli nemin 
alıkonulması sağlanır.

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

Süper Akışkanlaştırıcı PUMPAID FT, pompalama ve kaplama 
işlemlerinde uygulanan GRC karışımının çalışma süresini ve 
kullanılabilirliğini arttırır. Premiks yönteminde, FLOWAID SCC 
yüksek akışkanlık ve düşük segregasyon sağlar. Böylelikle 
çok az ya da hiç vibrasyon işlemi yapmadan kalıbın ömrünü 
uzatır ve daha basit kalıp üretimi sağlar.

GRC (Cam Elyaf Takviyeli Beton) Uygulamaları için 
Püskürtme ve Elyaf Kırpma Sistemleri 

Püskürtme ve Elyaf Kırpma Sistemlerinde, temsilcisi 
olduğumuz Power Spray firması 1962 yılından itibaren GRC 
üretim sistemleri geliştirmekte ve üretmektedir.

OMNİS KOMPOZİT LTD. YAPI SEKTÖRÜNE YENİLİKÇİ 
VE ÇEVRE DOSTU ÜRÜNLER SUNUYOR
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Bu üretim sistemi ile alkali dayanımlı fitil elyafın GRC harcı 
ile eş zamanlı olarak kalıba (spray-up) püskürtme yönte-
miyle atılmasını sağlar. Bu uygulama, premiks (döküm) 
yöntemine göre işlemin daha hızlı ve mukavemetin daha 
fazla olması için tercih edilir. Bu yöntemde GRC kalınlığı 
10-15mm tercih edilir.

Power Spray GRC Sistemleri kullanım kolaylığı sebebiyle 
en çok tercih edilen sistemdir. Sistemin tamamının hareket 
kabiliyeti yüksektir. Çift bölmeli elektrik / pnömatik kontrol 
tablosunun, kullanışlı yükseklikte olması, kontrol aletlerine 
kolaylıkla ulaşma imkanı vermekte ve su geçirmez kontrol 
dolabı, hassas parçaların korunmasını sağlamaktadır.

Hava ve harç hortumlarının bağlandığı ve eş merkezli 
Püskürtme Tabancası ‘nın ağırlığını dağıtan taşıyıcı pompa 
sistemin alt boşluğunda yerleşik olup, trifaze bir elektrik 
motoru ve değişken hızlı hidrostatik şanzıman sistemi ile 
çalıştırılmaktadır. Düşük seviyede vibrasyon uygulanan 
harç damperi, elle veya otomatik doldurmaya imkan vere-
cek şekilde tasarlanmıştır. Çıkartılabilen bir elek, topakların 
pompaya ulaşmasını ve püskürtme ağzını tıkamasını 
engellemektedir. Sistem içi yağlama imkanı ile kırpıcı 
motorunun sorunsuz çalışması sağlanır.

Eş Merkezli Püskürtme Tabancası

Power-Spray eş merkezli 
püskürtme tabancası, 
Cam Takviyeli Beton (GRC) 
uygulamalarında verimli 
üretim sağlaması amacıyla 
tasarlanmıştır.

• Çimento/kum harcı ve 
cam elyafı aynı çıkış 
ağzından püskür-
tülerek eşit dağılım 
sağlanmaktadır.

• Cam elyafı fitil, iç kırpıcı mekanizmasında arzu edilen 
boyutlarda kırpılabilmektedir.

• Basınçlı hava, kırpılmış cam elyafını da püskürtme 
ağzına doğru yönlendirilirken, harç karışımı da bir 
pompa aracılığı ile aynı ağza aktarılır. Bu şekilde harç 
kırpılmış elyafın etrafını kaplar. Püskürtme ağzına 
verilen basınçlı hava yardımı ile harç ve cam elyafı bir 
kompozit oluşturarak kalıba püskürtülür.

Omnis Kompozit Ltd. , enerji verimliliği ve tasarrufu 
konusunun ülkemiz için taşıdığı önemin bilinciyle   yenilikçi, 
çevre dostu bir ürün olarak Genleştirilmiş Cam Küre ürünü 
yapı sektörüne kazandırmıştır. Yapı sektörünün malzeme 
seçimi ve uygulama yöntemlerindeki doğru tercihleri dünya 
enerji kaynaklarının tüketiminde belirgin rol oynayacaktır. 

Enerjide verimliliği ve tasarrufu sağlamak için ısı yalıtımı 
çok önemlidir. Restorasyon ve izolasyon sektörü de gelişen 
ülke ekonomisiyle birlikte artacak enerji ihtiyacına yönelik, 
enerji tasarrufu için izolasyon ve yalıtımın önemini vur-
gulamaktadır. Yalıtım ile enerji tasarrufu yanı sıra yüksek 
yaşam kalitesi sağlanmaktadır. İlk başta yalıtım maliyeti 
yüksek gibi algılanmakta ancak uzun vadede getirisi büyük 
olmaktadır.

Omnis Kompozit, sektörün ihtiyaç duyduğu yenilikçi ürün 
ve prosesler için temsilcisi olduğu firmalar ile bu çalışma-
lara değer katmaktadır. Yapı sektöründe, Çimento esaslı 
uygulamalarda hafiflik, yalıtım ve yanmazlık sağlayarak, 
hem dış cephe hem de bina içerisinde ısı transferini asgari 
seviyeye indiren bir agrega olan genleştirilmiş cam küre 
ürünü ile, binalarda doğru yalıtımın uygulanmasını teşvik 
ederek, ülkemizin enerji tasarrufuna katkı sağlamaktadır. 
Deprem bölgesinde olmamız sebebiyle, hafif yapıların 
önemi giderek artmaktadır. Bu agreganın kullanımı ile 
binaların statik yükü hafiflemekte ve ülke ekonomimize 
katma değer sağlamaktadır. Omnis Kompozit Ltd., Litvanya 
menşeli üretici Stikloporas firmasının Türkiye ve Ortadoğu 
temsilcisi olarak hizmet vermektedir.

Genleştirilmiş cam küre; geri dönüşümle kazanılan hurda 
camın, özel patentli teknoloji ile küçük hücresel bir yapıya 
dönüştürülmesi sonucu elde edilen özel bir termal izolas-
yon malzemesidir. Sahip olduğu 0,059-0,08 w/mk ısı iletim 
katsayısı sayesinde yapı malzemesine termal izolasyon 
özelliği katmaktadır. Basınç dayanımı değerleri 1,5-2,5 Mpa 
olarak son malzeme içerisinde de değişmemektedir. Alev 
direncine sahip, A1 sınıfı yanmazlık özelliğindedir. Tama-
men su içerisine batırılsa bile gözenekli yapısı sayesinde 
%10 dan fazla emilimi engellemektedir. Her türlü organik 
ve inorganik kimyasala (cam eritmede kullanılan Florin 
Hidrojen Asidi hariç) karşı tamamen dirençlidir.  Ekolojik, 
çevre dostu bir üründür. Hafif bir agrega olması nedeniyle 
hafif beton üretiminde ideal bir malzemedir.  Stikloporas 
genleştirilmiş cam küre ürünleri, EN 13055(Avrupa Hafif 
Agrega) standardına sahip olup bu standart (ek :ZA EN 
13055 )dahilinde, CE uygunluğuna sahiptir.

Isı yalıtım sıvaları-Zemin tesviye, yapıştırma ve tamir 
harçları-Çimento bazlı yapıştırıcılar- İzolasyon panelleri 
-Hafif beton gibi uygulamalarda kullanılan genleştirilmiş 
cam küre; %50 hafiflik, %40 termal izolasyon değer artışı 
sağlayarak yapıya ses izolasyonu, akustik değerler, nem 
dayanımı, bakteri ve küf oluşumuna karşı direnç, mü-
kemmel tasarım imkanı ve nefes alabilen yapılar özelliği 
kazandırmaktadır. 

İstanbul Yapı Fuarına düzenli olarak her yıl katılan Omnis 
Kompozit Ltd olarak, kompozit   malzemenin ve uygula-
nabilecek teknolojilerin tanıtımını sağlayarak Kompozit 
dünyasını Yapı Sektörüne taşımayı hedeflemektedir.
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SUPERLIT SITE FITTING PRODUCTIONS STARTED IN AKKUYU NPP.

Superlit Pipe Industries, which has undertaken responsibility of supply GRP pipe and Fitting pieces, has started to 
the site productions of DN 4000mm fitting pieces involved the project within the scope of Akkuyu NPP Sea Outfall 
structures. Superlit, adopting production focused on solution, as in Cenal, Atlas and Turkmenistan Karaboğaz fossil 
fuel plants, provides to site production DN 4000mm fitting pieces which can not be transportations due to sizes. 
Superlit executes the site productions of fitting pieces, which are DN 4000mm/DN 3000mm manhole chambers, 
DN 4000mm/DN 1500mm manholes, DN 4000mm bends and DN 4000mm/DN 450mm diffusers.

Superlit Boru Sanayi A.Ş., Akkuyu NGS Deniz Deşarj Yapıları kapsamında sorumluluğunu
üstlenmiş olduğu CTP boru ve bağlantı parçaları tedariği işinde projede yer alan DN 4000mm 
Fitting parçalarının saha imalatlarına başlamıştır. Çözüm odaklı üretimi benimseyen Superlit, Cenal, 
Atlas ve Türkmenistan Karaboğaz Termik Santralleri’nde olduğu gibi, boyutları nedeniyle nakliyesi 
gerçekleştirilemeyen parçaları sahada üretecektir. Superlit, DN 4000mm/DN 3000mm koruma odalı menhol,
DN 4000mm/DN 1500mm menhol, DN 4000mm dirsek ve DN 4000mm/DN 450mm difüzör parçalarının 
saha üretimini gerçekleştirmektedir. 

AKKUYU NGS’DE SAHADA
SUPERLİT FİTTİNG İMALATLARI BAŞLADI
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Superlit Coupling’li CTP Boru için ISO 14025 ve 
EN:15804:2012+A2:2019 standartlarında EPD 
(Environmental Product Declaration) karbon ayakizi 
uluslararası beyanını yapan Türkiye’deki ilk CTP Boru 
üreticisi olmaktan gurur duyuyoruz. 

Çevreyi korumayı, desteklemeyi ve çevreye özen 
göstermeyi bir şirket politikası olarak benimseyen 
Superlit Boru olarak, geleceğimiz ve gelecek nesiller 
için sürdürülebilirliğin öneminin farkındayız. 

Çevre üzerindeki etkiyi en aza indirmeyi önceliği 
olarak benimsemiş bir şirket olarak, üretim ve atık 
yönetimimiz çerçevesinde proaktif yaklaşımlarımız 
ile uluslararası standartlarda küresel çevresel etki 
değerlendirmesi sonucu, doğada bırakılan ayakizini 
en aza indirmiş olmaktan gurur duyuyoruz.   

SUPERLIT ENVIRONMENTAL PRODUCT 
GLOBAL DECLARATION

Superlit is proud to be the first GRP pipe 
manufacturer who made its low carbon footprint 
EPD (Environmental Product Declaration) 
international declaration according to ISO 14025 and 
EN:15804:2012+A2:2019 standards  in Turkey for 
GRP pipe with coupling.

As a company policy of support and care for the 
natural environment, Superlit recognises the 
importance of the sustainability for the future 
and commited to minimize the impact on the 
environment by a proactive approach in association 
with manufacturing and waste management.

In Georgia Lakhami Hydroelectric Power Plant project; a 
total of 18 MW energy will be produced, 10.8 MW on the 
HPP-1 Lower Stage line and 7.2 MW on the Upper Stage 
line on the HPP-2. GRP pipes that the #pressure classes 
are from PN6 to PN32 bar have been preferred. 

Within the scope of the project, 7022 m of GRP pipes and 
fittings in DN 1400mm, DN 1300mm, DN 1200mm and 
DN 1100mm diameters all of which are SN10000 have 
been used.

The pipeline was successfully completed in 8 months 
during the difficult period of winter conditions and being 
located on the riverbed. Since the project is located in the 

riverbed area, a special design has been made and the 
drainage material and geotextile are laid on the bottom of 
the trench. 

Leak perfomance test on installed GRP Pipeline has 
been performed at 34,5 bar at sections for the pipe class 
between 6 -32 bar and energy production at the power 
plant has started as of October 2020

Pipe installation, fully backfilling works, pipe shipment 
and valves connection were successfully applied by 
Superlit site team.  Superlit has full responsibility in all 
applications from pipe shipment to site hydrotesting. 

SUPERLİT DÜŞÜK KARBON AYAKİZİ İLE
ULUSLARARASI EPD ÇEVRESEL ÜRÜN BEYANINI YAPAN 
TÜRKİYE’DEKİ İLK CTP BORU ÜRETİCİSİ OLDU

ANOTHER HIGH PRESSURE SITE HYDROTEST FOR HYDROELECTRIC POWER PLANT AT GEORGIA 



40

ÜYELERDEN HABERLER

Solidian® 
İnşaatlar genel olarak birçok çevresel etkiye maruz 
kalmaktadır. Solidian ürünleri korozyona ve iklim koşullarına 
dayanıklıdır ve binaların yaşam döngüsünü önemli ölçüde 
uzatabilir.  

DEPREM VE YAPI GÜÇLENDİRME SİSTEMLERİ

Solidian ürünleri, her tür duvarda (tuğla, beton, taş) her tür 
alçı ile uygulama imkânı, basit uygulama sistemi ile yüksek 
mekanik performans sağlayan ve korozyon direnci yüksek, 
aşındırıcı olmayan, uzun ömürlü takviye çözümleri sunar.
En gelişmiş malzemelerden (alkali dayanımlı cam, bazalt, 
karbon, epoksi) yapılmış özel takviyelerdir. Solidian takviye 
malzemeleri anti-sismik uygulamalar için tam takviye 
sağlamaktadır. 

Solidian® GRID

Özel olarak geliştirilmiş karbon takviyesi, düz yüzeylerin 
ana takviyesi görevi görür. Her tür duvara uygulanabilen, 
şekil vermesi kolay bir takviye malzemedir. Yeni inşaatların 
yanısıra güçlendirme için de uygundur.

Solidian® CORNER

Köşe koruması için özel olarak geliştirilmiş takviye 
malzemesidir, iç ve dış köşeler için de kullanılır.

Solidian® L CORNER

Duvar takviyesini sabitlemek için özel olarak geliştirilmiş 
bir sistemdir. Harç veya betonla aktif bir bağlantı oluşturan 
dolgulardan oluşur. Yapının sünekliğini, yük taşıma kapasitesini 
artırır ve yükü yüzeye veya tüm sisteme eşit olarak dağıtır.

Solidian® FORM

Yapıların en hassas kısımlarının maksimum korunmasını 
sağlayan çeşitli formlarda geliştirilmiş takviyelerdir.

GUARD INDUSTRIE

TEMİZLER, KORUR VE ESTETİK KATAR 

Guard Industrıe geniş ürün yelpazesi ile yapılar için 
temizleyici, şeffaf koruyucu, renkli koruyucu ve ahşap 
koruyucu emprenye çözümler sunmaktadır.

Yapı Temizleme Ürünleri 
Guard Remover Eco Efflorescence & Cement

Doğal taş, beton gibi yapılarda kireci temizlemek için 
kullanılmaktadır.

Guard Cleaner Algae & Protect

Doğal taş, beton, kiremit gibi yüzeylerden yosun ve yağın 
durulanmadan temizlenmesini sağlamaktadır. Uzun süreli 
kalıcı bir etki bırakır.

Guard Wash Express

Dış duvarlar, zemin ve çatılar için her türlü kirlenmeyi 
temizlemektedir.

Guard Cleaner Rust

Çok çeşitli malzemelerde pas izlerini, demir sülfat ve bakır 
izlerini tamamen temizlemektedir.

Guard Cleaner Eco Soiled Floors

Doğal taş, beton, kiremit gibi yüzeylerden kireci ve yağı 
temizlemektedir.

TİLA KOMPOZİT’TEN GELECEĞİN YAPI ÜRÜNLERİ
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Solidian® STRONGEST LINK IN YOUR CONSTRUCTION

Constructions are generally exposed to many environmental impacts. Solidian products 
are resistant to corrosion and climatic conditions, which can significantly extend the life 
cycle of buildings. 

EARTHQUAKE AND BUILDING REINFORCEMENT STRUCTURAL SYSTEMS 

Solidian products offer non-abrasive, long-lasting reinforcement solutions that provide 
high mechanical performance with a simple application system, and the possibility to 
apply with any type of plaster on any wall (brick, concrete, stone).

They are special reinforcements made from the most advanced materials (alkali 
resistant glass, basalt, carbon, epoxy). Solidian reinforcements provide full reinforcement 
for anti-seismic applications.

Solidian® GRID

Specially developed carbon reinforcement acts as the main reinforcement of flat 
surfaces. It is a reinforcement material that can be applied to any type of wall and is easy 
to shape. It is suitable for retrofitting as well as new constructions.

Solidian® CORNER

It is a reinforcement material specially developed for corner protection, it is also used for 
inner and outer corners.

Solidian® L CORNER

L-Corner a specially developed system for fixing the wall reinforcement. It consists of 
fillers that form an active connection with mortar or concrete. It increases the ductility of 
the structure; its load carrying capacity and distributes the load evenly over the surface 
or the whole system.

Solidian® FORM

Solidian Form reinforcements developed in various forms that provide maximum 
protection of the most sensitive parts of the structures.

GUARD INDUSTRIE

CLEANS, PROTECTS AND DECORATES

Guard Industries offers cleaner, clear protection, color protection and wood protection 
impregnation solutions for buildings with its wide range of products.

Building Cleaning Products

Guard Remover Eco Efflorescence & Cement

It is used to clean lime in structures such as natural stone and concrete.

Guard Cleaner Algae & Protect
It ensures that moss and oil are removed from surfaces such as natural stone, concrete 
and tile without rinsing. It leaves a long lasting effect.
Guard Wash Express
It cleans all kinds of contamination for exterior walls, floors and roofs.
Guard Cleaner Rust
Completely cleans rust, iron sulphate and copper traces in a wide variety of materials.
Guard Cleaner Eco Soiled Floors
It cleans lime and oil from surfaces such as natural stone, concrete and tile.
Transparent Concrete Protectors
Protect Guard
It is a UV resistant product providing long-term protection against water, oil, corrosion 
and calcification for concrete.
Protect Guard HD Heavy Duty
It is the basic product that provides water and oil protection for porous floors and facades. 
It is resistant to UV light and does not turn yellow.
Protect Guard MG Marble & Granite
Marble, Granite etc. ensures the materials are completely protected against water, oil 
and stains. It is resistant to abrasion. It is an impregnated product that does not form a 
permanent film.
Colored Concrete Protectors
Colored concrete protective products provide permanent protection to concrete against 
water, oil, stains, chloride and graffiti. At the same time, it adds a new aesthetic 
dimension to concrete projects and protects the mineral structure of the concrete while 
coloring.
Protect Guard Color; It provides color options according to the RAL code.
Protect Guard Color High Jewelery; It has valuable color options in different shades.
Wood Protectors
Wood Guard Proffessional
It is a new generation product that provides colorless protection for untreated wood and 
is completely impermeable to water, oil and stains by penetrating deeply into all the 
fibers of the wood.
Wood Guard Composite Wood
Wood Guard is water and oil repellent by penetrating into composite wood to make it 
fully resistant to grease and stains.

Şeffaf Beton Koruyucular 
Protect Guard

Betonlar için su, yağ, korozyon ve kireçlenmeye karşı uzun 
süreli koruma sağlayan UV dayanımlı bir üründür.

Protect Guard HD Heavy Duty

Gözenekli zemin ve cepheler için su ve yağ koruması 
sağlayan temel üründür. UV ışığına dayanıklıdır ve sararmaz. 

Protect Guard MG Marble & Granite

Mermer, Granit vb. malzemelerin suya, yağa ve lekelere 
karşı tamamen korunmasını sağlar. Aşınmaya dayanıklıdır. 
Kalıcı bir film oluşturmayan emprenye üründür.

Renkli Beton Koruyucular 

Renkli beton koruyucu ürünler suya, yağa, lekelere, klorüre 
ve graffitiye karşı betona kalıcı koruma sağlamaktadır. 
Aynı zamanda beton projelere yeni bir estetik boyut 
kazandırmaktadır ve renklendirirken betonun mineral 
yapısını korur.

Protect Guard Color; RAL koduna göre renk seçenekleri 
sağlamaktadır.

Protect Guard Color High Jewellery; farklı tonda değerli renk 
seçeneğine sahiptir.

Ahşap Koruyucu

Wood Guard Professional

İşlenmemiş ahşap için renksiz koruma sağlayan ve ahşabın 
tüm liflerine derinlemesine nüfuz ederek su, yağ ve lekelere 
karşı tamamen geçirimsiz yeni nesil bir üründür.

Wood Guard Composite Wood

Wood Guard, gres ve lekelere karşı tamamen dayanıklı 
olmasını sağlamak için kompozit ahşaba nüfuz ederek su ve 
yağ itici özellik gösterir.
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Polin Grubu firması olan ve 2012 yılından 
beri tema, peyzaj, mimari ve benzeri 
sektörlerde faaliyet gösteren Futuraform, 
kamusal alanlarda kompozit malzemenin 
kullanımında öncülük etmektedir.
Globalleşme ile kalkan sınırlar, küresel rekabeti de 
arttırmaktadır. Öyle ki bu rekabet sadece ticari işletmeler ile 
sınırlı kalmayıp, ülkelerin ve şehirlerin de kendi aralarında 
turizm, yatırım, sanayi ve işgücü alanlarında rekabeti ile 
gittikçe yoğun olarak görülmektedir. Kendini diğerlerinden 
ön plana çıkaran bölgeler daha fazla ilgi çekerek 
zenginleşmekte, süreci yöneten yöneticiler de ön plana 
çıkmaktadır.

Bu doğrultuda marka şehir kavramı son yıllarda önem 
kazanmaktadır. Şehirler marka olarak gelirlerini arttırmak 
için yoğun bir çaba sarf etmekte, şehir imajının geliştirilmesi 
amacıyla çeşitli çalışmalar yapmaktadırlar. Dolayısı ile yerel 
yöneticiler de marka kavramına bahsedilen nedenlerle daha 
fazla önem vermeye başlamıştır.

Bir şehrin konumu, mimarisi, tarihi, altyapısı, kültürü 
ve benzeri özellikleri ile kendisine muadil ya da rakip 
şehirlerden ayrıştırarak çekim merkezine dönüştürme ve 
Marka Şehir olma çabası, özgün ve fonksiyonel eserlerin ve 
sembollerin daha çok ön plana çıkmasına neden olmaktadır.

Şehir pazarlamasının faaliyet alanları ana başlıklar 
olarak mimari, cadde ve binaların dış görünümü, şehir 
mobilyaları, aydınlatmalar, dinlenme ve oyun alanları olarak 
tanımlanmaktadır. Şehir sakinleri de yaşadıkları bölgelerde 
sıra dışı, farklılık yaratan ve fayda sağlayan ürünleri ve 
sembolleri beğeni ve takdirle karşılamaktadırlar.

Otobüs durakları ve çift katlı otobüsleri ile Londra, Eiffel 
Kulesi ile Paris, I Love NY yazısı ile Newyork, Küçük Deniz 
Kızı Heykeli ile Kopenhag Marka Şehirler ve sembolleri 
denince aklımıza öncelikle gelenlerdir.

Ülkemizde de şehirlerimizin markalaşması ve şehir 
sembolleri,  artan turizm etkinlikleri, sosyal medya 
enstrümanlarının çoğalması ve popülerleşmesi ile hızla 
gelişmektedir. Birçok şehrimiz, hatta ilçemiz gerek tarihten 
gelen birikimlerini, gerekse kültürel ve sosyal farklılıklarını 
semboller haline getirerek dikkat çekmek için faaliyetlerini 
arttırmaktadırlar.

Bu noktada kompozit malzemeler ürün çeşitliliği, 
dayanıklılık, maliyet avantajı, tasarım esnekliği ve üretim 
kolaylıkları açısından önemli bir alternatif olarak üreticiler 
tarafından hızla tercih edilmektedirler. 

Futuraform olarak özellikle son yıllarda ülkemizin farklı 
bölgelerinden gelen taleplerin tasarıma dönüşmesi, 
mühendislik çalışmaları ve üretimi üzerinde yoğun 
çalışmaktayız.

ŞEHİRLERİN MARKALAŞMASI, ŞEHİR SEMBOLLERİ VE 
KOMPOZİT SEKTÖRÜNÜN BU SÜRECE KATKISI

Edirne Valiliği Değirmen
Kültürel çeşitliliği vurgulamak amacı ile bölgenin simgelerinden 
olan Yel Değirmeni Edirne Valiliğince talep edilmiş, yöreye uygun 
olarak Futuraform tarafından tasarlanıp üretilerek bir şehir 
sembolü olarak yerini almıştır.

İsmet Tayyaresi
Kurtuluş Savaşımızın önemli simgelerinden biri olan İSMET 
TAYYARESİ, 1990’lı yıllarda ahşap olarak üretilmiş ve şehrin 
sembollerinden biri haline gelmiştir. 2020 yılında Muğla 
Büyükşehir Belediyesi tarafından Futuraform tarafından 
kompozit malzemeden aslına birebir uygun olarak üretilerek 
29 Ekim 2020 tarihinde açılmıştır.

Ordu Otobüs Durakları
Eğitime dikkat çekmek, aynı zamanda trafikteki sürücülerinde 
okul alanını daha uzaktan fark etmeleri amacı ile üretilen, 
şarj özelliği farklı fonksiyonlar da içeren yeni nesil otobüs 
durakları Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Futuraform tarafından 
tasarlanmış, yine Futuraform tarafından üretilerek Eylül 2020 de 
hizmete açılmıştır. Duraklar yerli yabancı birçok kesimin ilgisini 
çekmiş ve sosyal medyada yayınlanmıştır.
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THE BRANDING OF CITIES, CITY SYMBOLS AND THE 
CONTRIBUTION OF THE COMPOSITE INDUSTRY TO THIS 
PROCESS

Futuraform, a company of Polin Group and operating in theme, 
landscape, architecture and similar sectors since 2012, is a 
pioneer in the use of composite materials in public spaces.

The borders that are lifted by globalization increase global 
competition. So much so that this competition is not limited 
to commercial enterprises, it is seen increasingly with the 
competition of countries and cities among themselves in the 
fields of tourism, investment, industry and labor.  Regions that 
stand out from the others are getting richer by attracting more 
attention, and the managers who manage the process also 
come to the fore.

In this direction, the concept of brand city has gained 
importance in recent years. Cities make an intense effort 
to increase their income as a brand, and carry out various 
studies to improve the image of the city.  Therefore, local 
administrators have started to attach more importance to the 
concept of brand for the reasons mentioned.

The effort of transforming a city into a center of attraction by 
separating it from equivalent or rival cities with its location, 
architecture, history, infrastructure, culture and similar 
features and to become a Brand City causes original and 
functional works and symbols to come to the fore more.

The fields of activity of city marketing are defined as 
architecture, exterior view of streets and buildings, city 
furniture, lighting, recreation and playgrounds. City residents 
also appreciate the extraordinary, different and beneficial 
products and symbols in the regions they live in.

London with its bus stops and double-decker buses, Paris with 
the Eiffel Tower, New York with the text I Love NY, the Little 
Mermaid Statue and Copenhagen Brand Cities and symbols 
are the first ones that come to mind.

In our country, the branding of our cities and city symbols 
are developing rapidly with increasing tourism activities, 
proliferation and popularization of social media instruments. 
Many of our cities, even our districts, increase their activities in 
order to attract attention by making their historical savings and 
cultural and social differences symbols.

At this point, composite materials are rapidly preferred by 
manufacturers as an important alternative in terms of product 
variety, durability, cost advantage, design flexibility and 
production facilities.

As Futuraform, we have been working intensively on the 
transformation of demands from different regions of our 
country into design, engineering studies and production, 
especially in recent years.

İsmet Tayyaresi

Ismet Tayyaresi, one of the important symbols of our War of 
Independence, was produced in wood in the 1990s and has 
become one of the symbols of the city.  It was produced by the 
Muğla Metropolitan Municipality in 2020 by Futuraform from 
composite material and opened on 29 October 2020.

Ordu Bus Stops

The new generation bus stops, which are produced with the 
aim of drawing attention to education and at the same time 
allowing drivers to notice the school area from a distance, with 
different functions of charging feature, were designed by Ordu 
Metropolitan Municipality and Futuraform, again produced by 
Futuraform and put into service in September 2020. The stops 
attracted the attention of many local and foreign people and 
were published on social media.

Edirne Governorship Mill

With the aim of emphasizing cultural diversity, the windmill, 
which is one of the symbols of the region, was requested by 
the Governorship of Edirne, it was designed and produced by 
Futuraform in accordance with the region and took its place as 
a city symbol.

Marmaris City Letter

In line with the request of Marmaris Municipality, the study 
of city writings, which started out with the aim of creating 
common memories between landmarks and people, and 
especially in social media, was designed and produced by 
Futuraform in 2019.  It quickly became a symbol of the city and 
received over 10,000 positive reactions.

Kiosk

In line with the request of the Municipality of 12 Şubat, it 
was designed and produced by Futuraform in 2017 in order 
to provide a small break and a pleasant resting area as an 
example of urban furniture.  

Kiosk
Oniki Şubat Belediyesi tarafından gelen talep doğrultusunda, kent 
mobilyalarına örnek olarak küçük bir mola ve keyifli bir dinlenme 
alanı sağlamak amacı ile Futuraform tarafından 2017 yılında 
tasarlanıp üretilmiştir. 

Marmaris Şehir Yazısı
Marmaris Belediyesi tarafından gelen talep doğrultusunda, kent 
simgeleri ile kişiler arasında ortak anılar yaratmak amacı ile yola 
çıkılan ve özellikle sosyal medyada yoğun karşılık bulan kent 
yazıları çalışması, Futuraform tarafından 2019 yılında tasarlanıp 
üretilmiştir. Hızla kent sembolü haline gelerek 10.000’in üzerinde 
olumlu tepki almıştır.
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Sektöründe birçok ilki gerçekleştiren Polin 
Waterparks, başarılarına bir yenisini ekleyerek 
"dünyanın ilk seffaf kompozit Looping Rocket su 
kaydırağı"nı sektör ile buluşturdu.

Dünyanın ilk şeffaf kompozit Looping Rocket su 
kaydırağı Budrum’da Vogue Hotel bünyesinde 
yer alan ‘’Candyland’’ su parkına kuruldu. Roket 
formunda kaydırağa özel giriş teknolojisiyle fark 
yaratan hızlı ve yüksek adrenalinli bir kaydırak 
olan Looping Rocket su kaydırağı tamamen şeffaf 
uygulamasıyla heyecanı daha da çok arttıracak.

Kurulduğu günden bugüne "daima yenilikçi" bakış 
açısıyla çalışmalarına yön veren ve tüm üretimini 
35,000 m2'lik, adeta bir kompozit üretim akademisi 
olan fabrikasında gerçekleştiren Polin Waterparks, 
dünya çapında 109 ülkede kendi markasıyla hayata 
geçirdiği 3500'den fazla proje ile dünyanın en geniş 
ürün çesitliliğine sahip markası olmasının dışında 
Ar-Ge çalışmaları sonucunda sektör ile buluşturduğu 
özel tasarım ve üretim teknolojileri ile biliniyor. 
2006 yılında kaydırak üretiminde son teknoloji olan 
ve daha önce uygulanmamış Light-Resin Transfer 
Molding (L-RTM) kapalı kalıp teknolojisini de 
sektöre kazandıran Polin, su parkı sektöründe tarihi 
değistiren bu gelişmeden sonra doğal ışık efektli, 
özel desenli, yarı şeffaf, ses efektli ve özel tasarım 
kaydırak uygulamalarıyla her yıl sektöre yepyeni 
uygulamalar kazandırdı.

Sektöre kazandırdıklarıyla 2016 yılında Amerika 
Birleşik Devletleri'nde Dünya Su Parkları Birliği ( 
World Waterpark Association) tarafından sektörün 
en prestijli ödülü olan "Leading Edge" ödülüne layık 
görüldü. 2010 yılında lanse ettiği ve sektörde yeni 
bir kilometre taşı olarak gösterilen Dünya'nın ilk 
kendinden temalı su kaydırağı olan "King Cobra" su 
kaydırağı, 2012'den bu yana 9 kez "Avrupa'nın En İyi 
Su Kaydırağı", 2013 yılında ise Kompozit Sanayicileri 
Derneği tarafından "Eğlence Sektöründe En İnovatif 
Ürün" seçilmişti.

Polin, 2018 Kasım ayında dünya eğlence sektörünün 
tüm oyuncularını bir araya getiren, trendlerin 
belirlendiği, Uluslararası Eğlence Parkları ve 
Atraksiyonları Birliği (International Assosciation 
of Amusement Parks and Attractions -IAAPA-) 
tarafından düzenlenen sektörün en önemli fuarı 
IAAPA Attractions Expo'da yine sektörü sarsan bir 
yeniliğe imza atarak büyük ses getirdi. Dünyanın 
ilk tamamen şeffaf kompozit malzemeden su 
kaydırağını sektöre sunan Polin, sadece eğlence 
sektörü için değil; kompozit sektörü için de çığır açan 
bir uygulamayı tamamlamış oldu ve bu teknolojiyi 
"Glassy" adı ile sektöre sundu. Daha önceden cruise 
gemilerinde görmeye alışık olduğumuz akrilik 
malzemeden üretilen şeffaf su kaydırağı parçalarına 
kıyasla kalitesi, fonksiyonelliği, fiyat ve performansı 
açısından iyi bir alternatif olacak.

Başarılı çalışmalarından dolayı Polin Waterparks, 
2017'nin ilk çeyreğinde %100 yerli sermaye ve 
iş gücüyle hizmet veren, su parkları tasarım, 
mühendislik, üretim ve montajında sektörün global 
lider markası olarak Türkiye'nin sayılı, sektörünün ise 
ilk Araştırma- Geliştirme (Ar-Ge) merkezi ünvanına 
sahip şirketi oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
resmi araştırması olan "İhracatta İlk 1000" ile 
şirketlerin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yer 
alan verilerine dayanılarak Turkishtime tarafından 
hazırlanan "Ar-Ge 250 -Türkiye'nin En Çok Ar-
Ge Harcaması Yapan Şirketleri-" arastırmasında 
2014'ten beri yer almaktadır.

POLIN WATERPARKS DÜNYANIN İLK ŞEFFAF KOMPOZİT 
LOOPING ROCKET SU KAYDIRAĞINI SEKTÖRE SUNDU
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POLIN INTRODUCES WORLD'S FIRST-EVER 
FULLY TRANSPARENT COMPOSITE LOOPING 
ROCKET WATERSLIDE

Polin is pushing waterslide technology to the next 
level with its latest innovation. Now, Polin Waterparks 
breaks the limits with the world's first fully transparent 
composite Looping Rocket waterslide which will make a 
dynamic difference in the industry.

Polin Waterparks installed the world's first fully 
transparent composite Looping Rocket waterslide at 
Candyland Waterpark, Vogue Hotel in Bodrum, Turkey in 
July 2020. Looping Rocket is a high adrenaline ride that 
we now offer as “Fully Transparent” which will increase 
the adrenaline even more! The riders can expect one of 
the highest and adrenaline-filled drops they can possibly 
experience.

As an official R&D center and a pioneer in the field of 
innovative advancement and application of closed-
molded manufacturing technology in waterslide 
development, Polin Waterparks continues to focus on 
innovation in composite manufacturing technologies.

The core of Polin Waterpark's R&D strategy is its 
concentration on financial, customer and process 
perspectives with particular emphasis on learning, 
dissemination and innovation. Polin proved its 
dedication to these aspects of R&D when the company 
pioneered the advancement and application of 
light resin transfer molding (LRTM) in waterslide 
manufacturing. In 2006, it converted 100 percent of its 
fiberglass production to LRTM, a first in the aquatic-
attractions industry.

This development raised the bar for the entire 
waterpark industry. Since then, Polin has regularly 
introduced new innovations, including the development 
of special lighting effects, patterned and transparent 
composite, sound-integrated components, wooden and 
metallic finishes, three-dimensional waterslides and 
unique slide designs. 

As a result of Polin's dedication to innovation, the 
industry meets the first fully transparent composite 
waterslide, satisfying the need for a premium quality, 
function, and price-advantaged solution compared to 
the transparent acrylic components that are typical.

Features of Glassy

• Premium Quality

• Functional, Price-Advantaged Solution Compared To 
The Transparent

Acrylic Components

• High-Tech Composite Raw Materials

• Special High-Strength Resin

• Special Glass Fibre

• Mechanically as Strong as Traditional Production 
Technologies

• Perfect Chemical Durability Against Uv And Pool 
Chemicals

Why Glassy?

- Glassy material is the unique result of an R&D project 
that started 4 years ago.

- Glassy is the first fully transparent composite water 
slide part in the Water Park Sector. 

- In Glassy material, refractive indices of resin and fibre 
are almost the same. Therefore, the fibre inside the 
composite material completely disappears.

- This fibre gives an extra toughness against fracture 
to the composite leading a similar obtainable thickness 
in the final part compared with the opaque slide 
part thicknesses. The competitors' material for the 
transparent slide is acrylic. As this material has a low 
fracture toughness, the thickness of the acrylic parts 
should be much higher resulting in a very heavy acrylic 
slide part.

- Also the acrylic slide parts are produced with a very 
special manufacturing technique using expensive 
moulds. This process leads to extremely high costs for 
acrylic tubes. Glassy slide parts are manufactured by 
using a similar process to our existing L-RTM method. 
Therefore the cost of Glassy will be significantly lower 
than the cost of acrylic parts (but still higher than the 
opaque and translucent parts). 

- The acrylic slide parts do not have any connection 
flanges. Therefore very special steel flanges and 
insulation materials should be used during the 
assembly of acrylic tubes. Whereas Glassy slide parts 
have got their own connection flanges resulting in the 
same assembly process with the ordinary opaque slide 
proper.

- Moreover, with the use of special additives and 
coatings, the resistance against UV and Chlorine on 
the Glassy material is higher than the competitors' 
materials.

- Finally, most of the damages which could occur during 
the use of Glassy slides could be repaired at site via 
special techniques developed by Polin R&D.
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SUBOR ORTADOĞU'DA 
DESALİNASYON TESİSİ PROJESİNE BAŞLAYACAK
2020 yılında İsrail’de 15’ten fazla projeyi tamamlayan SUBOR, bu bölgede bir büyük projeye daha başlamaya 
hazırlanıyor. 2021 yılının ilk çeyreğinde sevkiyatlarına başlanması beklenen desalinasyon tesisi projesi için DN 
250-2000 mm çaplarında ve PN 6-14 bar basınç sınıflarında özel olarak tasarlanmış 5 km biaxial ve uniaxial 
CTP boru ve 300 adet bağlantı parçasının üretimine başlandı. 

SUBOR AVRUPA’NIN KALBİ 
ALMANYA’DA
SUBOR, Avrupa pazarındaki artan faaliyetleri kapsamında, 
Almanya’daki kanalizasyon projeleri için özel olarak üretilen, 
aşınma direnci yüksek, DN 600-1000 mm çap aralığında 1,5 km 
borunun üretim ve sevkiyatını tamamladı. SUBOR sahip olduğu 
teknoloji ve Avrupa standartlarına göre yaptığı üretim ile Avrupa’da 
daha birçok projeye CTP boru temin etmeye devam ediyor.

SUBOR IN GERMANY, IN THE HEART OF EUROPE

While increasing its activities in the European market, SUBOR has completed the production and shipment of 1,5 
km of GRP pipes in DN 600-1000 mm diameter range, high abrassion resistant and specially produced for sewer 
projects in Germany. SUBOR continues to supply GRP pipes to many more projects in Europe with its technology and 
production in accordance to European standards.

SUBOR TO START A DESALINATION PLANT PROJECT IN 
MIDDLE EAST 

Having completed more than 15 projects in 2020 in Israel, SUBOR 
is preparing to start another major project in this region. For a 
desalination plant project, the production of 5 km biaxial and 
uniaxial GRP pipes and 300 fittings in DN 250-2000 mm diameters 
and PN 6-14 bar pressure classes has been started and the 
shipments are expected to start in the first quarter of 2021.

SUBOR GRP PIPES PREFERRED IN POLAND PROJECTS

Within the scope of Wieliszew Project in Poland, SUBOR GRP pipes with diameters ranging between DN 250-1200 mm 
and pressure class of PN 10 bar have been used. 1,5 km of pipe shipment was completed at the beginning of 2021. The 
pipe nesting method used in the transportation of the project has saved a certain amount of transportation cost. 

SUBOR CTP BORULAR POLONYA 
PROJELERİNDE TERCİH EDİLDİ
Polonya'da bulunan Wieliszew Projesi kapsamında, 
DN 250-1200 mm arasında değişen çaplarda ve PN 10 bar basınç 
sınıfında SUBOR CTP borular kullanıldı. 2021 yılı başında 1,5 km’lik 
boru sevkiyatı tamamlandı. Projenin nakliyesinde kullanılan iç içe 
koyma yöntemiyle nakliye masrafından belli ölçüde tasarruf edildi.
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YUNANİSTAN’DA BULUNAN BİRÇOK HPP PROJESİ 
SUBOR TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK
SUBOR yıllardır faaliyetlerini sürdürdüğü Yunanistan'da, 2021 yılına sözleşmesini imzalamış olduğu 6 
hidroelektrik santral projesi ile başladı. DN 700 mm ile DN 2200 mm arası değişen çaplarda, toplam 20 km 
CTP borunun sevk edilmesi planlanan projeler için boru ve bağlantı parçası üretimlerine başlandı.

MANY HPP PROJECTS IN GREECE WILL BE 
CONDUCTED BY SUBOR IN 2021

SUBOR has started 2021 with 6 hydroelectric power 
plant projects in Greece, where it has conducting 
activities for years. The production of the pipes and 
fittings for projects, for which 20 km of GRP pipes 
in diameters ranging from DN 700 mm to DN 2200 
mm are planned to be shipped, has been started.

NOVOSIBIRSK JACKING 
PROJESİ SUBOR TARAFINDAN 
TAMAMLANDI
SUBOR, Rusya'da gerçekleştirdiği bir başka proje 
ile CIS pazarındaki faaliyetlerine devam ediyor. 
Novosibirsk Projesi için 550 metre OD 2555 mm CTP 
“jacking boru” üretimi ve sevkiyatları tamamlandı. 

NOVOSIBIRSK JACKING PROJECT COMPLETED BY SUBOR

SUBOR continues its activities in the CIS market with another project conducted in Russia. The production and 
delivery of 550 metres of OD 2555 mm GRP “jacking pipe” for Novosibirsk Project has been completed. 

MERSİN ANAMUR ALAKÖPRÜ SULAMA PROJESİ’NİN 
BİRİNCİ KISMI BAŞARIYLA TAMAMLANDI 
SUBOR, ihracat faaliyetlerinin yanı sıra, büyük yurtiçi sulama projeleri için de CTP boru tedarik etmeye devam 
ediyor. Mersin Anamur Alaköprü Projesi'nin ilk kısmı kapsamında, Ocak 2021 itibariyle 6 km DN 1800 mm CTP 
borunun sevkiyatı tamamlandı. 

FIRST PART OF MERSIN ANAMUR ALAKOPRU 
IRRIGATION PROJECT SUCCESSFULLY 
COMPLETED 

As well as its export activities, SUBOR continues 
to provide GRP pipes for major domestic irrigation 
projects. 6 km of DN 1800 mm GRP pipes have been 
delivered within the scope of the first part of Mersin 
Anamur Alakopru Project as of January 2021. 
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1975 yılında sayın YILMAZ TEZGÖREN tarafından Eskim 
Kolektif Şirketinin kurulması ile ticari anlamdaki faaliyeti 
başlayan firmamız Mayıs 2004'den bu yana Eskim Kimya 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvan ıyla kimya sektöründe 
devam etmektedir. Sektörde 45 yılı aşkın bilgi birikimi ve 
tecrübesine sahip olan; büyüme strateji-si, yenilikçi ürün 
ve hizmetler geliştirmeye odaklı, hızlı ve esnek aksiyon 
geliştirme becerisine sahip, müşterilerinin ihtiyaçlarını 
eksiksiz olarak sağlamayı amaç edinmiş olan Eskim 
Kimya, ufku dünya pazarlarına açık bir misyon üzerine 
kuruludur. Eskim Kimya,130 personel ile yıllık 50.000 
ton üretim kapasitesi-ne sahip olup; modern boya ve 
polyester üretim tesisleri arasında yer alabilecek alt yapı ve 
otomasyon teknolojisi ile donanımlı, 15.000 m2 kapalı olmak 
üzere 25.000 m2 alan üzerine kurulu bir tesisdir. Eskim 
Kimya' nın hizmet verdiği sektörler arasında çeşitli sanayi 
gruplarına yönelik mobilya & sanayi boya ve vernikleri, 
doymamış polyester ve vinil ester reçineler, alkid reçineler, 
pigment pastalar, tiksotropik ve akrilik polyesterler, yüksek 
performans jelkotler ve yardımcı malzemeler ile üretimini 
gerçekleştirmektedir. Geniş ürün yelpazemiz içerisindeki 
doymamış polyester reçineler arasında Lloyd's Register 
sertifikasına sahip onaylı ürünlerimiz de mevcuttur.

• ISO 9001- Kalite Yönetim Sistemi
• 14001- Çevre Yönetim Sistemi
• 18001- İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi
• 27001- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
• TSE- Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi
• EN 71-3- Oyuncak Güvenliği / Ağır Metal Sınırlaması 
• Lloyd's Register Onaylı Polyester 

Eskim Kimya; modern, donanımlı tesislerinde, yüksek 
kalitede üretimini yaptığı ürünlerin %75'ini Avrupa, Orta 
Asya, Afrika, Çin ve Amerika ülkelerine ihraç ederek 
uluslararası alanda da rekabet edebilir konuma gelmiştir. 
Kurumsal stratejisinin temeline, inovasyon konusunda 
etkin rol oynamayı, katma değerli ürün ve hizmet üretimine 
katkıda bulunmayı koyan Eskim Kimya, Türkiye'de 
önde gelen Ar-ge yatırımları ile pazara yenilikçi ürünler 
sunmaktadır. Türkiye'nin sayılı laboratuvarlarına sahip 
olan Eskim Kimya, boya ve polyester uygulamalarına 
yönelik testler ile müşterilerine ürün desteği ve teknik bilgi 
sağlamak-tadır. Bilimsel çalışmalarda ulusal ve uluslararası 
üniversite ve araştırma kuruluşlarından destek almaktadır. 
1975 yılından bugüne devamlı gelişen Eskim Kimya; ürün 
çeşitliliği, çözüm odaklı uzman kadrosu, yakın müşteri 
ilişkileri ile iç ve dış pazarda güven ve beğeni kazanarak, hep 
daha ileriyi hedefleyerek sektöre katkı sağlamaktadır.

Eskim Kimya Sanayi ve Ticaret A.S. 
established in 1975 by Mr. Yilmaz 
Tezgoren and was founded as a 
collective company and began in 
May 2004 their commercial activities 
and continues with his title in the 
chemical industry. Having more 
than 45 years of knowledge and 
experience in the industry and which 
takes a lot of attention to developing 
innovative products, customer expectation, service, exceptional 
quality, and on-time delivery. Eskim, is placed on an area 
of 25.000 m2 which is 15.000 m2 closed with 130 personals 
and has an annual production capaci-ty of 50.000 tons. All 
Eskim products "modern paints" and "polyester resins" are 
produced by using the latest automation technology machines. 
In particular, we are producing furniture for various industrial 
groups of paints, preservatives semi-fin-ished, varnishes, putty 
for car repair, in many different unsaturat-ed polyester resins 
like vinyl ester, ISO, thixotropic, alkyds, pigment pastes, acrylic 
paints and gelcoats. As an indicator of all these, the quality of 
our products has been registered in Europe and worldwide with 
the certificates shown below, 

• ISO 9001- Quality Management System 
• 14001- Environmental Management Systems 
• 18001- Health and Safety Management Systems 
• 27001- Information Security Management System 
• TSE- Compliance with Turkish Standards 
• EN 7 1 -3- Safety of Toys / Migration of Some Elements
• Lloyd's Register- Certificate of Approval of a Polyester 

Resin 
Eskim, works with international 80 companies and with more 
than 55-60 countries Worldwide and mostly exported to Asia, 
EU, USA, and Africa Countries. Our factory puts contributing to 
manufacture products with accretion value and has an active 
role of innovation for the base of corporate strategy. Its leading 
R&D investments aim to provide the market with innovative 
products in Turkey. Eskim, provides products by supporting 
technical information and applications of paints and resins 
for their customers. Moreover, we also receive support from 
different national and international universities and research 
organizations in scientific studies. 
Since 1975 which is open to developing day to day their product 
types with a solution-oriented team of experts and expanding 
their business relationship of import and export. Our main goal 
is to contribute to the sector by always striving better. 

ESKİM KİMYA SANAYİ VETİCARET A.Ş. 
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Normlara uygun yüksek kalite gerektiren 
üretimleri için, hammadde konusunda 
seçiciliğini bir üst noktaya getiren poliset, 
bu doğrultuda pultrüzyon ve hassas 
kalınlıklarda pres üretimlerinde kullanılan 
cam örgü kumaşın istenilene uygunluğu 
konusunda yaptığı çalışmalarda partner 
kuruluşu olan ‘Taycan’ firması ile 
çalışmalarını geliştirmiştir.

Elektrik sanayisine olan yoğun çalışması 
standartlarını oluşturmuş, mükemmel kalite 
sistemi ile çalışan Taycan’a yön vermiştir.

Kocaeli’de kurulan Taycan Cam Elyaf Dokuma San. 
ve Tic. Ltd. modern fabrikası ile üretimlerini dünya 
normlarında gerçekleştirmektedir.

Yüksek kalitede örgü üretimi ve kapasiteli sistemi 
ile ihtiyaç olabilecek ürünleri pazar sunmuştur.

ÜRÜN GAMI 
T/0/90/300 GR

T/0/90/500 GR

T/0/90/800 GR CAM dokumalarıdır.

Cam lif, şişe cam FWR6 ecam kullanılarak aşağıdaki 
özelliklerde imalat yapılmaktadır.

KATMAN ELYAF TİPİ ALAN AĞIRLIK
90  600TEX  300GR/M2

90  1200TEX  500GR/M2

90  2400TEX  800GR/M2

En ölçüleri 6cm’den 270cm aralığında.

ISO 9001:2015 sistem denetiminde 

Aylık 70T

POLİSET KOMPOZİT SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
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TAYCAN CAM ELYAF DOKUMA SAN. VE TİC. LTD.

Doğantepe Mh. İkinci Sokak No.16 Başiskele/Kocaeli
Tel 0262 349 49 10

info@taycandokuma.com
www.taycandokuma.com

ÜRÜN GAMI 
T  /  0  /  90  /  300 GR

T  /  0  /  90  /  500 GR

T  /  0  /  90  /  800 GR

KATMAN   ELYAF TİPİ   ALAN AĞIRLIK
90    600TEX    300GR/M2

90    1200TEX    500GR/M2

90    2400TEX    800GR/M2
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Filament malzemeler 1950'lerin sonlarında 
geleneksel üretim teknolojileriyle inşaat sektöründe 
uygulama alanı bulmuş, günümüzde 6 eksenli 
endüstriyel robot kollar ile dokunarak yeniden 
değer kazanan bir malzeme olmuştur.i “Robotik 
Filament Sarma Yöntemiyle Fiber Kompozit Yapısal 
Bileşenlerin Dokunması" projesi, hafif ve yüksek 
performanslı mimari elemanları üretmek üzere 
karbon ve cam elyafının potansiyel özelliklerini 
ortaya çıkarmak için FABB tarafından yürütülen 
bir araştırma projesidir.  İlk denemeleri Sidney 
Üniversitesi ortaklığı ile FABB'nin Docendo Discimus 
Instrumantae projesi için 4. İstanbul Tasarım 
Bienalinde sergilenmek üzere üretildikten sonra   
2019 Türkiye Kompozit Zirvesi için geliştirilerek en 
başarılı start-up uygulaması ödülü almıştır. 

Resim 01: 4. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında 
gerçekleştirilen robotik fiber dokuma projesi. 
Fotoğraf: Kayhan Kaygusuz 

Öncül örnekleri ICD Stuttgart tarafından 
gerçekleştirilen üretim tekniği, pek çok üretim 
sürecinin aksine her uygulama için tekil ve özel 
kalıba ihtiyaç duymayan yenilikçi bir filament sarım 
yöntemidir.ii Bu süreçte özelleştirilebilir bir sarım 
kasnağının uyarlanarak tekrarlı kullanımıyla kaynak 
verimliliği büyük ölçüde artırılır ve atık üretimi 
minimuma indirilir.  Dokunan elyafın kürlenme 
sürecinin sonunda kasnak sökülerek başka bir 
dokuma için uyarlanır ve tekrar kullanılır.

Üretim metodolojisi, reçine banyosundan 
geçirilerek dokunan tek uçlu cam ve karbon 
elyaflarının oda sıcaklığında kürlenmesinden sonra 
kasnaktan çıkarılarak hacimsel yapı bileşenlerinin 
oluşturulmasını kapsar. Sonlu eleman analizi ile 
elde edilen yapısal dokuma stratejisi, strüktürel 
bütünlüğü sağlayacak doğrultu ve miktarda dokuma 
yapılmasına olanak vererek ölü yükü minimize 
eder ve ihtiyaç fazlası malzeme kullanımının da 

önüne geçer. Bu tür uygulamaların yapı ölçeğindeki 
kullanımlarında yapılan topolojik optimizasyon 
ekonomik olarak da ölçeklendirilebilir olmasını 
sağlar.

Resim 02: Kürlenme sonrası ortaya çıkan ürün

Proje mevcut durumuyla mimari tasarım araçları 
ve mekânsal bileşenlerin üretim sürecinin uçtan 
uca entegrasyonunu sağlar; kitlesel özelleştirilmiş 
çözümler için geliştirilen üretken bir model ile 
tasarım, simülasyon ve robot kola aktarılacak ters 
kinematik çözümlü üretim dosyası oluşturur ve 
son olarak uyarlanabilir kasnağın dokunması için 
koordine çalışan robot kol uç elemanı ve reçine 
banyolu filament sargı düzeneğinden oluşur. 

Resim 03: Koordine çalışan robotik filament sargı düzeneği. 
Çizim: Efe Gözen 

Projeyi bir sonraki aşamasında otomasyona 
bağlı bir endüstriyel sürece dönüştürmeyi 
hedefliyoruz. Üretimi döngüsel bir geri bildirim 
sistemiyle izlemek, değiştirmek ve iyileştirmek 

ROBOTİK FİLAMENT SARMA YÖNTEMİYLE FİBER 
KOMPOZİT YAPISAL BİLEŞENLERİN DOKUNMASI 
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için siber-fiziksel bir modelin geliştirilmesinin, 
mimari tasarım ve inşaat sektörü için nispeten 
yeni olan bu malzeme kullanım şekli ve yöntemini 
güvenilir kılmak için ideal bir yaklaşım olacağını 
düşünüyoruz. 

Pek çok sektörde yoğun olarak kullanılan karbon 
fiberin, konvansiyonel yapı malzemeleri ile ağırlık/
mukavemet açısından kıyaslandığında sergilediği 
yüksek performans sebebiyle kullanımının teşvik 
edilmesi inşaat endüstrisi için sıra dışı bir yaklaşım 
olmayacaktır. Ne de olsa bu özellikleri sayesinde 
otomotivden gemi inşaatına ve havacılığa kadar 
çeşitli mühendislik alanlarında yapısal uygulamalar 
için tercih edilen bir malzeme olmuştur. Dijital 
tasarım araçlarının ve üretim yöntemlerinin siber-

fiziksel bir modelin parçası olarak entegrasyonu, 
kitlesel özelleştirilmiş çözümler için yapı sektöründe 
akıllı üretim stratejilerinin geliştirilmesini 
sağlayacaktır. Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında 
önemli bir rol oynayan yapı sektörü, GSYİH’nın 
yaklaşık %8-9’unu oluştururken yaklaşık 2 milyon 
kişiyi istihdam ediyor. Diğer sektörler üzerindeki 
doğrudan ve dolaylı etkileri de dikkate alındığında 
inşaat sektörünün Türkiye ekonomisindeki 
payı%30'a ulaşıyor.iii Bu sektörde yapılacak 
herhangi bir iyileştirmenin ekonomiye katkısı 
yadsınamaz düzeyde olacaktır.

Burcu Biçer Saner
M.Arch  || Cornell University 2012
Founding Partner  || FABB Architectural Robotics

ROBOTIC CORELESS FILAMENT 
WINDING OF FIBER COMPOSITE 
STRUCTURES IN CONSTRUCTION 
Filament materials have been a promising technology 
in construction since the late 1950’s and are gaining 
new value as they are freed from the limitations 
of conventional manufacturing technologies by 
utilizing 6-DoF industrial robot arms.i “Coreless 
Filament Winding of Fiber Composite Structures 
in Construction” is a research project conducted 
by FABB to unfold the potential characteristics 
of fiber composite components as lightweight, 
high performance architectural elements. Initial 
experiments were carried through a strategic 
partnership with University of Sydney during the 4th 
Istanbul Design Biennial, for FABB’s exhibited project 
Docendo Discimus Instrumantae. Developing the 
process for the Composite Summit Turkey in 2019, 
FABB was also awarded as the most successful 
startup company.

Pioneered by the ICD Stuttgart, the proposed fabrication 
technique is an innovative robotic filament winding 
processii, which in contrast to most other composite 
fabrication processes does not rely heavily on the 
presence of custom moulds for each application. 
Through the introduction of an adaptable winding 
frame in the process, resource efficiency is vastly 
improved and waste production is reduced to a 
minimum. Once the woven structure is cured, the 
mould is disassembled to be utilized for another 
weaving session. 

The fabrication methodology facilitates the production 
of volumetric building components out of single 
end roving carbon fiber and glass fiber that goes 
through a resin bath. This novel approach provides 
a breakthrough towards the manufacturing of 
architectural scale components, which inherently 
require economies of scale. As a result of a FE-based 
analysis, redundant use of the material is discarded 
towards minimization of dead load of the overall 
structure which in return increases structural efficiency. 

The project currently provides an end-to-end 
integration of architectural design tools and the 
fabrication process of spatial components; a 
parametric model that is developed to design, simulate, 
and solve for the inverse kinematic for the robotic arm 
and to enable mass-customized solutions; and finally 
a custom fiber winder that works in tandem with a 
custom end-effector to weave the formwork.

For the following phase of this project, our aim is 
to provide a highly automated industrial process. 
Development of a cyber-physical model to monitor, 
modify and improve the production in a continuous 
feedback loop is the ideal approach to the utilization 
of a relatively novel material and its state-of-the-art 
fabrication process in the fields of architectural design 
and construction.

We believe promoting the use of fiber reinforced 
polymers for their characteristics such as a high 
load bearing capacity combined with minimal self-
weight, is not an ambitious approach for construction 
industry.  Such characteristics have made them the 
preferred choice for structural applications in a variety 
of engineering fields ranging from automotive to 
ship-building to aerospace. Integration of digital design 
tools and fabrication methods as part of a cyber-
physical model, enables the development of smart 
manufacturing strategies in construction for mass 
customized solutions. As this industry plays a crucial 
role in Turkey’s economic development, accounting for 
nearly 8-9% of GDP and employing almost 2 million 
people. When the direct and indirect impacts on 
other sectors are taken into account the share of the 
construction sector in the Turkish economy reaches 
30%.iii Any improvement in this sector will contribute 
greatly to the Turkish economy. 

Image1: A still from FABB’s carbon fiber weaving 
project in collaboration with University of Sydney during 
4th Istanbul Design Biennial in 2018. Photo Credit: 
Kayhan Kaygusuz

Image2: A still from cured woven product. 

Image3: Peripheral elements of the winding process 
Drawing by: Efe Gözen
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UPR fiyatları 2020'nin ikinci ve üçüncü çeyreğinde 

sabit kaldı, ancak dördüncü çeyreğin başında 

durum değişti ve fiyatlar özellikle Avrupa'da hızla 

artmaya başladı. Yılın son çeyreği tedarik zinciri 

boyunca stokların düşük olduğu ve hammadde 

üretim sorunlarının devam ettiği bir dönemde talep 

beklenenden çok daha hızlı geri döndü.

ABD'de hammadde maliyetleri Ekim ayından bu 

yana artış eğilimi gösterdi. İzoftalik asit sözleşme 

referans fiyatı %10'un üzerinde, maleik anhidrit 

fiyatları neredeyse %9 arttı. DEG arzı sıkıştığı 

için neredeyse %19; MPG ise %20'nin üzerinde 

fiyat artışına uğradı. Aynı dönemde stiren kontrat 

fiyatları da yükseldi ve spot fiyatlar neredeyse 

%60'lık bir artış gösterdi.

Talebin yılın en az ilk yarısına kadar sağlıklı 

kalması beklense de katılımcılar marjlar 

konusunda endişeli. Ekim ve Ocak ayları arasında 

reçine fiyatları %7 civarında artışlar gördü, ki bu 

tüm maliyet artışlarını telafi etmek için yeterli 

olmadı. Ekim ve Aralık aylarında açıklanan fiyat 

artışları tam olarak uygulandı, ancak üreticiler bu 

sene ek 0,10-0,15 USD/kg'lık fiyat artış planlarını 

hayata geçirmekte zorlanabilirler.

ABD GSYİH büyümesinin 2020'de %3,5 düştükten 

sonra 2021'de %4'ü artması bekleniyor. Aşının 

piyasaya sürülmesi ile, ekonomiyi canlandıracak 

ve aynı zamanda UP reçine tüketimini artıracak. 

Reçine tüketimi eğlence ile bağlantılıdır, bu 

nedenle teknelerin ve karavanların iyi bir büyüme 

kaydetmesi beklenmektedir. Denizcilik ve konut 

sektörlerinin de çok iyi performans göstermesi 

bekleniyor.

Avrupa'da, üreticiler hammadde maliyetlerini 

hemen yükseltmeye çalıştıklarından dolayı 

Kasım ayının başından bu yana bir dizi fiyat artışı 

açıklaması yapıldı. Bazı üreticiler 3-4 defada 

toplam 350-450 €/ton fiyat artırdılar. Marjlar 

baskı altında ve üreticiler Eylül/Ekim seviyelerine 

dönmek için çok çalışmak zorundalar. Avrupa 

izoftalik asit sözleşmesi referans fiyatı Ekim ve 

Ocak arasında yaklaşık %15 arttı. Q1 için maleik 

anhidrit sözleşme fiyatı henüz netleşmedi, ancak 

önemli bir artış bekleniyor. Arz çok sıkışık; 

Asya'dan yapılan sevkiyatlar 4-6 hafta ertelendi ve 

bazı UPR üreticileri maleik arz eksikliği nedeniyle 

üretim miktarlarını düşürmek zorunda kalabilirler. 

Spot ftalik anhidrit fiyatları nispeten istikrarlıydı, 

4 ŞUBAT 2021

Doymamış polyester reçine (UPR) fiyatları 2020'nin dördüncü çeyreğinden bu yana yukarı 
yönlü bir seyir izliyor. Artan hammadde maliyetleri ve tedarik sorunları nedeniyle hem 
Avrupa hem de ABD'deki üreticiler tarafından art arda fiyat artışı açıklamaları yapıldı. Şu 
an için iyi haber, fiyat artışlarının talebi azaltmaması ki 2020'nin son çeyreği birçok oyuncu 
için beklentilerin oldukça üzerinde tamamlandı. Bazı piyasa katılımcıları fiyatlar artmaya 
devam ettikçe son alıcıların alternatiflere dönmesinden korkuyor.

DOYMAMIŞ POLYESTER REÇİNELER
Artan hammadde maliyetleri nedeniyle Doymamış Polyester Reçine 
marjları baskı altında, ancak görünüm olumlu.
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ancak son yıllarda ortoksilen maliyetinin üzerine 

eklenen ek ücretler nedeniyle sözleşme fiyatları 

çok daha yüksek oldu. Avrupa'da DEG fiyatları 

üretim sorunları ve arz sıkışıklığı nedenleriyle çok 

hızlı yükseldi. Ekim ayından bu yana, spot fiyatlar 

%150'nin üzerinde artış gösterdi. MPG maliyetleri 

ise %8'in üzerinde arttı. Stiren spot fiyatları 

neredeyse %50 arttı ve sözleşme fiyatı Ekim ve 

Ocak arasında 305 €/ton artışla 721 €/tondan 1026 

€/tona sıçradı.

Avrupa UPR talebinin 2021'in en azından ilk 

çeyreğine kadar sabit kalması bekleniyor. Küresel 

ekonomi 2020'de yaklaşık %3,5 daraldı. Euro 

Bölgesi GSYİH'sinin geçen yıl %7,2 daraldığı tahmin 

ediliyor, ancak 2021'de %4'ün üzerinde büyüme 

bekleniyor. Altyapı ve inşaat faaliyetleri arttıkça 

reçine talebinde artış yaşanacak. Bununla birlikte 

kısıtlamaların hafifletilmesinin yavaş olması 

beklendiğinden, rekabetçi ve fazla arz olan bir 

UPR pazarı sorunlarla karşılaşacaktır. Aşıların 

yaygınlaşması devam etse de yılın en azından ilk 

yarısında büyük olasılıkla bazı kısıtlamalar devam 

edecektir.

Çin'deki UPR marjları son aylarda istikrarlı ancak 

nispeten zayıftı. UPR ürünlerinin fiyatlandırma 

hareketleri büyük ölçüde hammadde hareketlerini 

takip etti. Fiyatlar, aynı dönemde artan stiren 

maliyetleri ile Kasım 2020'de zirve yaptı.

2020 yılı COVID-19 salgını nedeniyle zorluklarla 

başladı, UPR talebi Çin salgını kontrol altına 

almayı başardıktan sonra ikinci çeyrekten itibaren 

toparlanmaya başladı. Başlangıçta sert ve yavaş 

olan toparlanma, üçüncü çeyrekten itibaren 

giderek daha fazla hız kazandı ve hatta önceki 

yılların aynı dönemini geride bıraktı.

UPR kompozitleri inşaat, denizcilik, otomobil ve 

bazı endüstrilerde büyümeye çok duyarlı, yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Çin'de 2020'nin ilk çeyreği 

için yıllık GSYİH %6,8 daraldı ve ikinci çeyrek için 

%3,2, üçüncü çeyrek için %4,9 ve dördüncü çeyrek 

için %6,5 artarak V şeklini aldı. Çin, genel olarak 

2020 GSYİH büyümesini yıllık %2,3 olarak bildirdi.

IMF ve Dünya Bankası da dahil olmak üzere 

bazı uluslararası kuruluşlara göre 2021'e 

dönüldüğünde, Çin'in GSYİH'sının 2021 için yaklaşık 

%8 oranında artacağı tahmin ediliyor ve bu, Çin 

ekonomisine olan güveni gösteriyor ve endüstriyel 

sektörler genelinde piyasa duyarlılığını destekliyor.

Ekonomiler toparlanma yolunda ilerledikçe 

normal talep seviyeleri yeniden belirlendiğinden, 

küresel UP reçine piyasalarının bu yıl iyi bir 

büyüme kaydetmesi beklenmektedir. Ancak 

bazı dalgalanmalar ve ek tedarik maliyetleri 

olacak ve tedarik zinciri en azından ilk çeyrekte 

piyasa katılımcılarının ana odak noktası 

olacaktır. Bundan sonra kesintiler sona 

erdiğinde hammadde maliyetlerinde bir miktar 

yumuşama beklenmektedir. Yılın ikinci çeyreğinde 

özellikle Asya dışında nakliye bulunabilirliği ve 

maliyetlerinin de daha iyi olması bekleniyor; bu, 

emtia fiyatlarını yukarı çekmeye devam eden 

yüksek lojistik maliyetlerini azaltmaya yardımcı 

olacaktır.

Daha detaylı bilgi için lütfen Yazmine.khan@

orbichem.com ile iletişime geçiniz.

Yazmine Khan

Kıdemli Danışman ve Takım Lideri - Olefinler, Aromatikler, 

UPR, Poliolefinler

Telefon: +44 207924 3955

info@orbichem.com
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UNSATURATED POLYESTER 
RESINS

UPR margins under pressure due to increasing 

feedstock costs but the outlook is positive

4 FEBRUARY 2021

Unsaturated polyester resin (UPR) prices have 

been on an upwards trajectory since the fourth 

quarter of 2020. Consecutive price increase 

announcements have been made by producers in 

both Europe and the US, on the back of escalating 

feedstock costs and raw material shortages. 

For the time being these price increases have 

not dampened demand, which is very healthy, 

and the final quarter of 2020 finished well 

above expectations for most. However, some 

market participants fear that as prices continue 

to increase, downstream buyers could look at 

alternatives.

UPR prices were stable to softer during the second 

and third quarter of 2020 but at the start of the fourth 

quarter this changed and prices started to increase 

quickly, especially in Europe. The last quarter of 

the year was a perfect storm for markets, demand 

returned much quicker than anticipated at a time when 

inventories through the chain were low and production 

issues for feedstocks were ongoing.

In the US most major feedstock costs have been 

trending upwards since October. The isophthalic acid 

contract reference price has increased by over 10%. 

Maleic anhydride prices have climbed by almost 9%. 

Phthalic anhydride prices have seen a more moderate 

increase, going from $47-48 c/lb (contract molten) 

and $49-50 c/lb (contract flake) to $49.50-50.50c/lb 

and $51.50-52.50 c/lb, respectively. DEG supply has 

been tight and prices have increased by almost 19% 

and monopropylene glycol costs have jumped by over 

20%. During the same period, styrene contract prices 

have also spiked, and spot values have increased 

from $28.1-28.34 to $44.2-44.7 c/lb, an increase of 

almost 60%.

Though demand is expected to remain very healthy 

through at least the first half of the year, participants 

are concerned about margins. Between October and 

January, resin prices have seen increases of around 

7%, this has not been enough to offset all the cost 

increases, this is especially true for resins that have 

more glycols in their formula. The price increases 

announced in October and December were fully 

implemented but there could be stronger push-back 

this time around as producers look to implement 

further increases of 6 c/lb.

US GDP growth is expected to exceed 4% during 2021, 

after declining by 3.5% during 2020. The rollout of 

the vaccine is expected to pick up in coming months 

and this will boost the economy and boost UP resin 

consumption at the same time. Resin consumption 

is linked to leisure, so boats and RV’s are expected to 

post good growth. The marine and housing sectors 

are also expected to perform very well. The oil and gas 

sector is the only one that players are uncertain about.

In Europe, there have been a number of price increase 

announcements made since early November as 

producers have tried to keep on top of spiking 

feedstock costs. Increase announcements, of which 

there have been 3 to 4 for some producers have 

totalled between €350-450/ton. The full amount has 

not been implemented due to the competitive nature 

of the European market but producers are hopeful 

of getting at least €300-350/ton by mid-February. 

Margins are under pressure and producers have to 

work hard to get them back to September/October 

levels. The European isophthalic acid contract 

reference price has increased by almost 15% between 

October and January. The maleic anhydride contract 

price for Q1 is yet to settle but a substantial increase 

is expected. Supply is very tight, shipments from 

Asia have been delayed by 4-6 weeks and some UPR 

producers may have to turn down run rates due to 

a lack of maleic availability. Spot phthalic anhydride 

prices have been relatively stable but contract prices 

have been much higher due to surcharges that were 

added on over the cost of orthoxylene in recent years. 

DEG prices in Europe spiked very quickly due to supply 

tightness on the back of production issues. Since 
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October, spot prices have jumped by over 150%. USP 

grade monopropylene glycols costs have increased by 

over 8%. Styrene spot prices have increased by almost 

50% and the contract price jumped from €721/ton to 

€1026/ton, an increase of €305/ton between October 

and January.

European UPR demand is expected to remain healthy 

through at least the first quarter of 2021, after that, 

participants are less optimistic. Some are predicting 

a slow down as government wage support ends and 

downstream inventories have been rebuilt. Economy 

wise, the global economy contracted by around 3.5% 

in 2020, the IMGF is expecting growth of around 5.5% 

in 2021. Euro Area GDP is estimated to have contracted 

by 7.2% last year but growth of over 4% in expected 

for 2021. As infrastructure and construction activity 

picks up, resin demand will see a boost. However, a 

competitive and oversupplied European UPR market 

will face issues as countries are expected to be slow to 

ease lockdown restrictions. Though the vaccine rollout 

continues is it likely some sort of restrictions will be in 

place for at least the first half of the year.

UPR margins in China have been stable but relatively 

thin in recent months, the oversupply situation which 

has plagued the market for years remains in play. 

Pricing movements of UPR products have largely 

followed feedstock movements. UPR prices peaked 

in November 2020, buoyed by surging styrene costs 

during the same period.

Looking back, the year of 2020 began with extreme 

difficulties due to the COVID-19 outbreak, UPR demand 

started recovering from the second quarter after 

China managed to get the outbreak under control. 

Hard and slow at the beginning, the recovery gained 

more and more steam from the third quarter and 

even outperformed the same period of previous years. 

Demand weakened from mid-November, largely due 

to seasonal factors. Market participants estimate 2020 

UPR production in China at a similar level as in 2019, or 

a small growth of 1%-2% over 2019; this is largely due 

to better-than-normal demand during the second half 

of 2020 offsetting the production loss during the earlier 

months.

UPR composites are widely used in construction, 

marine, automobile, and some other industries, very 

sensitive to economic sentiment and growth. In China, 

the year-on-year GDP for the first quarter in 2020 

contracted by 6.8%, and rose by 3.2% for the second 

quarter, 4.9% for the third quarter and 6.5% for the 

fourth quarter, registering a V-shaped recovery for 

2020. Overall, China reported 2020 GDP growth at 2.3% 

year-on-year.

Turning to 2021, according to some international 

institutions, including IMF and World Bank, China’s 

GDP is predicted to expand by nearly 8% for 2021, 

showing confidence in China’s economy and 

supporting market sentiment across industrial 

sectors.

However, looking into early 2021, COVID-19 uncertainty 

is mounting on the heels of recent outbreaks in 

China, clouding the prospects for the period after the 

Lunar New Year holiday, with deepening worries over 

logistics availability and labour availability if lockdown 

measures intensify and extend to more regions. Yet, 

market participants for the most part do not expect 

as many difficulties and challenges as experienced in 

early 2020, when crude oil crashed to record lows and 

transportation was massively restricted, fraught with 

huge uncertainties at the beginning of a pandemic 

without a viable cure and available vaccine. By and 

large, market participants are cautiously optimistic 

that the UPR market will rebound after the Lunar New 

Year holiday this time, on the back of vaccine rollouts 

and more efficient containment measures.

Global UP resin markets are expected to see good 

growth this year as economies continue their path 

toward recovery and normal levels of demand are re-

established. However, there will be some headwinds 

and feedstock costs and supply will be the main focus 

of market participants for at least the first quarter. 

After that, some softening is expected for feedstock 

costs as planned and unplanned outages end. Shipping 

availability and costs, especially out of Asia are also 

expected to be better during the second quarter of the 

year; this will help alleviate high logistics costs which 

continue to push commodity prices up.
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Sürdürülebilirlik, doğanın ve gelecek 
kuşakların kendi gereksinimlerine cevap 
verme yeteneklerini tehlikeye atmadan, 
günlük ihtiyaçlarımızı temin etmek ve 
kalkınmak olarak tanımlanmıştır. 

Sürdürülebilirlik kavramı toplumu, doğayı ve 
ekonomiyi iç içe geçmiş kümeler olarak ele alır. 
Her biri birbiriyle ilişkilidir, dolayısıyla her birinin 
sürdürülebilirliği de birbirine bağlıdır. 

Kompozit Sektöründe Sürdürülebilirlik 

Elyaf takviyeli polimer kompozitler güçlü, hafif ve 
dayanıklı malzemelerdir bununla birlikte ulaşım, 
inşaat, yenilenebilir enerji ve diğer birçok alanda 
gittikçe artan bir şekilde benimsenmektedir. 
Kullanım aşamasındaki sürdürülebilirlik, 
geleneksel malzemeler yerine kompozitlerin 
seçiminde genellikle itici güç yaratır. Kompozit 
yapılar, düşük bakım gereksinimleri, korozyon 
direnci ve dayanıklılığı ile birlikte uzun bir hizmet 
ömrü sunarlar. Hafif kompozitler, bir ürünün ömrü 
boyunca daha düşük enerji tüketimi sağlarlar. 
Yenilenebilir enerji üretimi için rüzgar tirbünlerinde 
kompozit malzemeler kullanılır. Tüm bunlara 
rağmen geri dönüşüm/kazanım faaliyetlerinin 
sınırlı olması kompozit malzemeler için döngüsel bir 
ekonomi yaratmayı zorlaştırır.

Kompozit malzemelerinin çevresel etkilerinin 
belirlenmesi sonrasında bu etkilerin azaltılmasıyla; 
ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan bu 
malzemelerin sürdürülebilirliği geliştirilebilir. 
Malzemelerin çevresel etkilerini analiz etmek 
için Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) 
yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntem sayesinde 
malzemenin, üretimi, kullanımı ve bertarafını da 
kapsayan yaşam döngüsünün tüm aşamalarındaki 
etkileri belirlenerek birbirleri ile olan bağlantıları 
değerlendirilmektedir.

Geri Dönüşüm 

Geri dönüşüm girişimlerini tetikleyen ana hususlar 
şunlardır: 

1- Kompozit malzeme atık miktarındaki önemli 
artış, 

2- Yasal mevzuatlar

3- Düzenli depolama ve malzemelerin yakılmasını 
teşvik eden uygulamaların ortadan kaldırılması 
ihtiyacına ilişkin sosyal farkındalık

Sektörden bağımsız, genel olarak geri dönüşüm 
başarısını engelleyebilecek faktörler:

1-  Malzemeleri işleme, ayırma ve tanımlama 
güçlüğü,

2- Çok fazla sayıda malzeme bileşeni olması,

3- Atık karışımındaki farklılıklardır.

Son kullanım olmadan, geri dönüşüm eylemi 
varoluş nedenini kaybeder. Geri dönüşüm hacmi 
ve atık bileşimindeki tutarlılık, son kullanım alanı 
yaratılması, arz ve talebin dengelenmesi için çok 
önemlidir. Her iki faktör de geri dönüştürülmüş 
ürünlerin ve bunlardan yapılan son ürünlerin 
ekonomik değerini etkiler.

Sürdürülebilirlik İçin Tasarım

Döngüsel ekonomi elde etmek için, bir ürünün en 
başından itibaren geri dönüşüme veya yeniden 
kullanıma uygun tasarlanması daha doğrudur.

Döngüsel ekonomiye uygun bir iş modeli için, The 
Institute of Scrap Recycling Industries Inc. (ISRI) 
imalatçılara ürünlerinin kaderini henüz tasarım 
aşamasında belirlemeyi önermektedir. ISRI’ye göre 
sürdürülebilir tasarımlar aşağıdaki genel ilkelere 
uymalıdır:

• Geri dönüştürülebilir maksimum miktarda 
malzeme içerir, 

• Mevcut veya yeni tasarlanmış geri dönüşüm 
süreçleri ve prosedürleriyle kolayca geri 
dönüştürülür, 

• Geri dönüşüm maliyeti uygundur,

• Geri dönüştürülemeyen veya geri dönüşüm 
sürecini engelleyen tehlikeli maddeler içermez, 

• Geri dönüştürülmüş malzemeler ve / veya 
bileşenler kullanılarak yeni hammadde 
tüketimini azaltılır, 

• Çevre üzerindeki genel olumsuz 
etkiyi azaltırken, ürünün genel geri 
dönüştürülebilirliğinde net bir kazanç elde edilir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
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Kompozit Hurdayı ve Kullanım Ömrü Dolmuş 
Ürünleri İşleme

Kompozit malzemelerin geri kazanımında, pek çok 
yöntem uygulanmakla birlikte en sık kullanılan 
yöntemler aşağıda belirtilmiştir.

1- Termoplastik Kompozitler: Termoplastik 
malzemeler sıcaklıkla eritilip tekrar 
şekillendirilebilen malzemelerdir. Öncelikle bir 
mekanik geri dönüşüm sürecinden geçerler. 
Sınıflandırılır, ayrılır, parçalanır ve gerektiğinde 
karıştırılırlar. Daha sonra eklemeli imalat, basınçlı 
enjeksiyon kalıplama, ekstürüzyon ve diğer 
işlemlerde rahatlıkla yeniden kullanılabilirler.

2- Termoset Kompozitler: Termoset malzemelerde 
yapısındaki çapraz bağlar sebebi ile erime söz 
konusu değildir. Genellikle termo-kimyasal 
geri dönüşüm sürecinden geçerler. Hurda veya 
ürün sınıflandırılır ve işleme makinesine uyacak 
bir boyuta küçültülürler. Piroliz, birincil işleme 
yöntemidir. Piroliz sırasında kompozit, oksijen 
yokluğunda ısıtılır. Ayrıştırılır, lifler geri kazanılır ve 
polimerlerden bir yakıt gazı kazanılır. Geri kazanılan 
lifler temizlenebilir ve kompozit üretiminde yeniden 
kullanılabilir. Piroliz dışında; atığın öğütüldükten 
sonra doğrudan katkı olarak başka karışımların 
içinde kullanımı, süperkritik sıvı ya da hidroliz 
benzeri yöntemlerle sadece elyafı geri kazanmak 
üzerine yapılan geri kazanım çalışmaları da 
bulunmaktadır. 

3- Enerjiye dönüşüm: Bazı durumlarda, lifler geri 
kazanılmaz, bunun yerine tüm kompozit matris 
ile birlikte tüketilir ve çimento fırınları için yakıt 
malzemesi olarak kullanılır. Çimento bileşenlerini 
yaklaşık 1450 °C'ye ısıtmak için kullanılan fırınlar 

büyük miktarlarda yakıt tüketir. Bazen diğer 
atıklarla harmanlanan kompozit hurda, kömüre 
alternatif bir yakıt görevi görür ve daha düşük sera 
emisyonları üretir. 

Kompozit Sektöründe Örnek Sürdürülebilirlik 
Uygulamaları

1- CAFIBO: Dünyanın İlk Karbon Yürüyüş Takımı 

Geri dönüşümden kazanılmış karbon elyaf ile 
üretilmiştir. Bu sayede saf elyafa göre maliyette 
%40 oranında tasarruf sağlanmıştır. Bununla 
birlikte raylı sistemlerde kullanılan çelik takımlar 
1500 kg ağırlığında iken karbon takım 715 kg olarak 
üretilmiştir. Bu ağırlık azaltımı sayesinde, nakliye 
operatörleri için daha güvenli çalışma ortamı 
ve daha sürdürülebilir ve verimli bir ray sistemi 
sunulmuştur ve ayrıca palet hasarı ve süspansiyon 
bakımı ile ilgili maliyetler azaltılmıştır.

Link: https://www.hud.ac.uk/news/2019/december/carbon-
fibre-rail-bogie-unveiled/

2- ComPair (Kendini İyileştirebilen Kompozit 
Teknolojisi)

ComPair firması ısı ile tetiklenerek kendini 
iyileştirebilen prepreg üretmiştir. Prepregler karbon 
ya da cam elyaflı ve UD/twill seçenekleri ile satışa 
sunulmuştur. Şu anda marin ve ulaşım sektöründe 
kullanılmaktadır. ComPair prepregler 140 oC 
sıcaklıkta 3 saatte kürlenebilirler, gerektiği durumda 
180 oC’ye kadar postkür uygulanabilir. Kullanım 
sırasında oluşan mikro çatlaklar ve delaminasyon 
80-150 oC sıcaklıkta 1-10 dakika sürede uygulanan 
ısı tabancası ile iyileştirilebilirler. 

Link: http://www.compairproject.com/about_compair/index.jsp 

3- Thermosaïc® & ThermoPRIME®  Teknolojileri

Cetim Grand Est firması, malzemelerin çevresel 
ayak izini azaltmaya yardımcı olmak ve şirketleri 
teknolojik ve ekolojik değişimlerinde desteklemek 
için kompozit ve plastik atıkların geri kazanımı için 
iki eko-süreç geliştirmiştir:

Thermosaïc® Teknolojisi: Parçalanan termoplastik 
kompozit atık herhangi bir ayrıştırma işlemine tabi 
tutulmadan termokompresyon yöntemi kullanılarak 
yeni levhalar üretilir.
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ThermoPRIME® Teknolojisi: Atık termoplastik 
levhalar, sıcak pres yardımı ile sürekli elyaf 
kumaşlar ile takviye edilerek kompozit malzeme 
elde edilir.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Ga-Pm9KJ6ms

4- The Infinici Teknolojisi (%92 oranında geri 
kazanım)

Ömrünü tamamlamış rüzgar tirbünleri ve PUR 
(poliüretan) kompozit otomotiv parçalarının 
öğütülüp, metal gibi yabancı maddelerin 
ayrıştırıldıktan sonra yeniden değerlendirilmesini 
içerir. Kullanılacağı uygulamaya bağlı olarak, ilave 
işlenmemiş elyaf ve / veya PUR malzemeleri de 
eklenebilir. Öğütme ve ayrıştırma işleminin ardından 
elde edilen karışım, MDI (metilen difenil diizosiyanat) 
bağlayıcı ile karıştırılır.  İstenen son ürüne göre 
plaka 3-38 mm kalınlığında üretilebilir. Ortaya 
çıkan kompozit paneller, piyasadaki mevcut ahşap 
(PB, MDF, HDF veya kontrplak) ve ahşap-çimento 
levhalara alternatif olarak sunulmuştur. 

Link: http://www.infinici.de/

5- PET Geri Dönüşümlü Reçine

Ineos firması PET şişelerin geri dönüşümü ile 
kompozit malzemelerin üretiminde kullanılabilecek 
reçine üretmektedirler. Bu reçineler, termoset 
kompozit üretiminde kullanılan reçinelere benzer 
mekanik özellik sergilemektedirler.

6- 3R Composites (Reprocessability-
Repairability-Recyclability)

CIDETEC Surface Engineering firması, geleneksel 
termosetlerin tüm avantajlarını korurken 
termo-mekanik olarak yeniden işlenebilir, tamir 

edilebilir ve geri dönüştürülebilir bir epoksi reçine 
üretmiştir. Reçine RTM, infüzyon, pultrüzyon üretim 
tekniklerine uygundur. 

Yeniden işlenebilirlik (Termoformlama): 3R 
Composites, sertleştikten sonra, yapısındaki 
dinamik çapraz bağlar sayesinde yüksek 
sıcaklıklarda (tipik olarak 200-220 °C) yeniden 
işlenebilir. Bu, geleneksel termoplastik sıkıştırmalı 
kalıplama ve ısıyla şekillendirme süreçleri 
kullanılarak, tamamen kürlenmiş laminatların 
ısıyla şekillendirilmesi gibi yenilikçi işlemlerin 
gerçekleştirilmesine izin vermektedir. 

Tamir: Reçine/elyaf delaminasyonlarının ve reçine 
mikro çatlaklarının kolay onarımı, hasarlı parçaya 
ısı ve basınç uygulayarak mümkündür. Bu sayede 
imalat sürecinde veya hizmette hurdaya ayrılan 
parçaların onarımı da mümkün kılınmıştır. 

Geri dönüşüm: 2 yöntem ile mümkündür: 

Kimyasal yöntem: Çapraz bağlar kimyasal reaktife 
maruz bırakılarak tamamen bozulabilir; reçine, 
takviyeyi etkilemeden tamamen çözülebilir. 
Temiz lifler, reçineyi çözmek için kullanılan reaktif 
tarafından bozulmazlar. Buna ek olarak, reçine 
ayrıca geri kazanılabilir ve yeniden kullanılabilir.

Mekanik yöntem: Kompozit atık öğütüldükten sonra 
sıcak pres kullanılarak ikincil ürün elde edilebilir.

Değerlendirme

Yenilenebilir enerji üretiminde kullanılan, uzun bir 
kullanım ömrü sunan ve hafifliği sayesinde düşük 
enerji tüketimi sağlayan kompozit malzemeler, 
sürdürülebilirlik konusunda pek çok avantaj 
sunmaktadır. Bununla birlikte, döngüsel ekonomi 
için kullanım ömrü sonunda geri dönüşüm ve 
geri kazanım konuları önem kazanmaktadır. 
Sürdürülebilir kompozit malzeme üretmek 
için yaşam döngüsünün tüm aşamalarındaki 
çevresel etkileri, henüz tasarım aşamasında 
değerlendirilmelidir. 

Sürdürülebilirlik konusunda sektörel bazda yapılan 
çalışmalar aşağıdaki gibi özetlenmiştir: 

• Hammadde sarfiyatının ve atık miktarlarının 
azaltılması 

• Geri kazanımla elde edilmiş malzeme (reçine, 
elyaf) kullanımı

• Yeniden şekillendirilmeye, tamire imkan 
sağlayan malzemelerin kullanımı

• Biyo-temelli hammadde kullanımı

• Kendini iyileştirebilen özellikte hammadde 
kullanımı

Kaynak: JEC Composites Magazine 136
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Avrupa'nın en hızlı büyüyen
Türk kompozit markası.

Düğmeden rüzgar türbin kanatlarına, mutfak tezgahlarından
otomotiv parçalarına kadar, hayatın her alanında kullanılan 

ürünlerde katkımız var. 

30 yılı aşkındır Ar-Ge odaklı iş modelimiz, sunduğumuz 
yüksek performans ürünler ve müşteriye özel çözümlerle 
kompozit sektörüne yön veriyoruz. Bu yıl da Türkiye’nin 
ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer aldık.

Doymamış poliester reçineleri başta olmak üzere, yüksek 
performans jelkotlar, vinilester reçineler, pigment pastalar, 
masif yüzey sistemler, yapıştırıcı pastalar, kalıp ayrıcı ve 
vakslara kadar kapsamlı ürün portföyümüz ve A’dan Z’ye 
kompozit çözümlerimiz ile Türk sanayisinin önemli bir 
parçası olmaktan gurur duyuyoruz.
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