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Başkan’ın Mesajı

Değerli Sektör Paydaşları;

Kompozit Sanayicileri Derneği’nin 1 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirdiği 16. üye toplantısının 
sonuçlarını bu rapor ile sizlerle paylaşıyoruz. 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Sayın Hasan Büyükdede’nin teşrifleriyle 
sektörümüzün yaşadığı hammadde ve tedarik zincirindeki sorunlar 50’nin üzerinde sektör 
mensubunun katılımı ile internet ortamında interaktif bir şekilde tartışılmıştır.

Sonrasında Sayın İsmail Hakkı Hacıalioğlu, Sayın Ali Birtan Erdoğan ve Sayın Mustafa Koray 
Özatay tarafından toplantıda tartışılan konular rapor formatında tüm ilgililerle paylaşılmak üzere 
rapor haline getirilmiştir. Bu vesile ile tüm katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etmek 
isterim. Raporun Türk Kompozit Sektörünün gelişimine katkı sağlayacağına olan inancımla 
hayırlı olmasını dilerim.

Barış Pakiş
Kompozit Sanayicileri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı
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Giriş

Kompozit malzeme ortam koşullarına dayanıklı, esnek ve bağlayıcı özelliğe sahip polimer esaslı 
matris reçine ile yüksek mekanik dayanımlı takviye edici cam, karbon ve/veya aramid gibi elyafların 
bir araya getirilmesi ile elde edilen üstün nitelikli bir mühendislik malzemesidir.

1946’dan sonra tüm dünyada ticari boyuta gelen, ilk uygulamalardan bu yana hem takviye 
malzemelerinde hem de matris malzemelerde birçok yeniliklere gidilerek yeni kombinasyonlar 
uygulanması sonucu daha yüksek performans değerlerine sahip olan, gelişimini hızla sürdürmeye 
devam eden bir malzeme niteliğinde olan “kompozit malzemeler” çağdaş bir malzeme olma 
niteliğini de aşmış ve geleceğin malzemesi olma niteliğine ulaşmıştır.

Teorik olarak sonsuz ömürlü ve neredeyse sonsuz kullanım alanına sahip olan kompozit 
malzemelerin üstün özellikleri sayesinde çok büyük bir potansiyele de sahip oldukları bilinmektedir. 
Kompozit malzemelerde gerek matris reçine özellikleri gerek takviye malzemesinin türü ve 
yerleştirme biçimi kompozitin mekanik, kimyasal ve ısıl özelliklerini fazlasıyla yükseltebildiğinden 
dolayı diğer konvansiyonel malzemelere oranla çok farklı bir boyuttadır. Ayrıca konvansiyonel 
malzemeler bitmiş ürün imalatında sadece şekillendirilirken, kompozit ürün imalatında ise hem 
şekil verilir hem de malzemenin kendisi üretilir. Bu nedenle konvansiyonel malzemelere çok ciddi 
bir rakip konumuna gelen kompozitlerin ülkemizde de kullanımı giderek hızla yaygınlaşmaktadır.

Dünyada malzeme kullanımının hacimsel olarak dağılımı aşağıdaki gibidir:

DEMİR - ÇELİK

%80,20
PLASTİK

%16,30

ALÜMİNYUM

%2,95

KOMPOZİT

%0,55

Bu tablo 1940’lı yıllarda ticarileşen ve çağdaş malzeme olarak nitelendirilen kompozit malzemenin 
alternatif malzemelerden pay alma olanağını arttırmaktadır. Nitekim dünya genelinde kompozit 
sektörünün büyüme rakamları diğer malzemeler büyüme rakamlarının %1-1,5 üzerinde 
seyretmektedir. Kompozit malzeme yeni uygulama alanlarına girmekle kalmayıp alternatif 
malzemelerden de pay alarak büyümektedir.
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Kompozit Malzeme Pazar Bilgileri

Dünya

2019 yılında dünya kompozit pazarı ağırlıkça 11,7 milyon ton olmuştur. Bu rakamın 2020 yılında 
12,1 milyon ton olması ve 2023 yılında 13,1 milyon tona ulaşması beklenmektedir. 2019-2023 yılları 
arasında ortalama hacimsel büyüme rakamının yıllık %2,7 civarında olması beklenmektedir. 

2019 yılında dünya kompozit pazarı değer olarak 90,8 milyar $ (82 milyar €) olmuştur. Bu rakamın 
2020 yılında 94,4 milyar $ (85,8 milyar €) ve 2023 yılında 106,2 milyar $ (96,5 milyar €) olması 
beklenmektedir. 2019-2023 yılları arasında ortalama büyüme rakamının yıllık %4 civarında olacağı 
tahmin edilmektedir.

DÜNYA

DÜNYA KOMPOZİT PAZARI DÜNYA KOMPOZİT PAZARI DEĞER

2019 11,7 MİLYON TON 90,8 MİLYAR $ (82 MİLYAR €)

2020 12,1 MİLYON TON 94,4 MİLYAR $ (85,8 MİLYAR €)

2023 13,1 MİLYON TON 106,2 MİLYAR $ (96,5 MİLYAR €)

2019-2023 BÜYÜME %2,7 %4

*Kaynak: Growth Opportunities in the Global Composites Industry 2018-2023 – Lucintel Market Reports

Türkiye

Türkiye kompozit sektörü orta ve büyük ölçekli 180 şirket, kısmen kompozit işi yapan 700-800 
şirket, yaklaşık 12.500 çalışanı ile katma değeri yüksek ürünler üreten bir sektör konumundadır.

Bugün gelinen noktada Türkiye kompozit malzeme pazarı 1,35 milyar Avro (yaklaşık 15 milyar TL) 
ve 250.000 tonluk bir hacme ulaşmıştır. Kompozit sektörü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
ikame malzemelerden pay alarak büyümektedir. 

TÜRKİYE

TÜRKİYE KOMPOZİT PAZARI TÜRKİYE KOMPOZİT PAZARI DEĞER

2021 250 BİN TON 15 MİLYAR TL (1,35 MİLYAR €)

*Kaynak: Kompozit Sanayicileri Derneği Raporları 2020
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Dünyada bir “Gelişmişlik Kriteri” olarak kabul edilen kişi başına düşen kompozit tüketim miktarlarına 
bakıldığında, ülkemizin önünde önemli fırsatların ve olanakların olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Dünyada 4-10 kg arasında bir dağılım izleyen bu miktar ülkemizde 3,0 kg düzeyindedir. Dünyada 
6,9 €/kg olan ortalama fiyat seviyesi de ülkemizde 5,3 €/kg düzeyindedir. Gerek kişi başı tüketim 
miktarı gerekse de Türkiye’deki ortalama fiyat ülkemiz için önümüzdeki dönemde avantaj olarak 
değerlendirilmektedir.

Hacimsel olarak değerlendirildiğinde, ülkemizde kompozit ürünler en çok taşımacılık-otomotiv 
(%29), boru-tank-altyapı (%25) ve yapı-inşaat (%23) sektörlerinde ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. 
İleri teknolojili ürünlerin ülkemizde üretilmesinin hızlanması ile birlikte, özellikle rüzgâr enerjisi, 
uzay ve havacılık ile elektrik ve elektronik sektörlerinde daha faza miktar ve oranda kompozit 
malzeme kullanımının gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Ayrıca, yüksek büyüme potansiyeline sahip diğer kompozit uygulamaları; karbon elyafı 
uygulamaları, boru uygulamaları, otomotiv ve taşımacılık,  güneş enerjisi panelleri, inşaat donatıları, 
Polipropilen Random Co-polimer (PPRC) ısıtma boruları (kombi), mühendislik plastikleri ve denizcilik 
uygulamalarıdır.

Ülkemizdeki ve civar ülkelerdeki talebin etkisi ile %25’lere varan Cam Takviyeli Plastik (CTP) 
boru üretimi, ülkemiz kompozit sektörünün itici gücü olmaya önümüzdeki dönemde de devam 
edecektir. Pultrüzyon, Sıcak Pres Kalıplama Pestili (SMC/BMC) ve Termoplastik Enjeksiyon 
Proseslerinin önümüzdeki dönemde pazar paylarını arttırmaları beklenmektedir. Vakum İnfüzyon 
ve Reçine Transfer Kalıplama (RTM) ise özellikle rüzgâr enerjisi, denizcilik, otomotiv ve taşımacılık 
ile su kaydırakları sektörlerinde gelişimini sürdürmeye devam edecektir.

Kompozit sektörü Türkiye’de, Avrupa ve dünya büyüme oranının üzerinde bir büyüme 
göstermektedir. Türkiye kompozit sektörü dünyadaki global ekonomik gelişmeler paralelinde ve 
ülke dinamiklerinin de etkisi ile diğer sektörlerde olduğu gibi hızlı ve uzun soluklu bir gelişme 
göstermiştir. Geçtiğimiz yıllarda dönemin ekonomik durumuna bağlı olarak Türkiye’de %8-12 
arası bir büyüme görülmüştür. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte sektörde en az %30’luk bir büyüme 
beklenmektedir.

Kompozit sektörü termoset ürünlerinin ana hammaddesi olan doymamış polyester, vinil ester, 
epoksi vb. reçineler nedeniyle kimya sektörünün, termoplastik ürünlerinin ana hammaddesi olan 
Poliamid (PA), Polipropilen (PP), Polikarbonat (PC) vb. termoplastikler ile plastik sektörünün, cam 
elyafı, karbon elyafı ve aramid elyafının dokunmaları ve örülmeleri ile elde edilen teknik tekstiller 
kapsamında ise tekstil sektörünün, cam elyafı üretimi açısından cam sektörünün ve otomotiv, 
savunma, havacılık, inşaat, spor, eğlence, tüketim malları vb. sektörlere hitap eden nihai kompozit 
ürünleri açısından da yukarıda bazıları sıralanan sektörlerin faaliyet alanına girmektedir. 
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Türk Kompozit Sanayi Hammadde ve Tedarik 
Zincirindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Kompozit sektörü daha önce hiç rastlanmamış, sektör tarihinin en olağandışı ve ciddi sorunlarıyla 
karşı karşıyadır. Bir dizi gelişme gerek Türkiye ve Avrupa’da gerekse dünya genelinde hammadde 
arzında giderek artan bir daralmaya neden olmuştur. Pazarda talep yüksek seyrini sürdürmekte ve 
bu da malzeme fiyatlarını daha önce hiç rastlanmamış düzeylere çıkarmaktadır. Bu girdi maliyeti 
artışları artık üreticilerin katlanamayacağı bir düzeye ulaştığı için durum böyle devam ettikçe nihai 
ürün fiyatlarındaki artışlar da kaçınılmaz bir hal almıştır.

Halen sektörü etkileyen 32 mücbir sebep bildirimi yürürlüktedir. Bu daha önce görülmemiş bir 
durumdur ve arzı son derece kısıtlayan bir etki göstermektedir. Petrol fiyatı 2020’nin Aralık ayından 
bu yana iki katına çıkmıştır. Bu durum ithal edilen ham maddenin maliyetini artırmaktadır.

Çin’de yerel talep güçlü seyretmekte ve ABD’nin Çin’in sanayi stratejisi üzerindeki etkisi de Asya 
menşeli hammaddeye erişimi de azaltmaktadır, zira söz konusu malzemeler ihraç edilmek yerine 
Çin’in iç pazarında kullanılmaktadır. Dahası, yakın dönemde Süveyş Kanalı’nın bir süreliğine 
kapanmış olması da Asya ve Ortadoğu’dan Avrupa’ya toptan hammadde ithalatında karşılaşılan 
güçlüklere bir yenisini eklemiştir.

ABD’de karşılaşılan rekor düzeyindeki soğuk havanın etkisiyle birden fazla rafineri ve kimyasal 
işlem tesisi de kapanmış ve bir dizi üründe kapasitenin %100’ünün kaybedilmesi sonucu doğmuştur.

Petrokimya şirketlerinin çeşitli nedenlerle (mücbir sebep (force majeure), yangın, ağır kış koşulları, 
taşımacılık vb.) ürünlerine son altı ayda %150’lere varan zamlar yapmaları sonucu ana malzemesi 
doymamış polyester, vinil ester, epoksi vb. reçineler olan ve bu reçinelerin hammaddeleri nedeniyle 
petrokimya ürünlerine bağımlılığı bulunan kompozit sektörünü derinden etkilemiştir. 

Petrokimya ürünlerinin ülkemizdeki üretiminin sadece bazı hammaddelerle sınırlı ve çok az 
miktarda oluşu nedeni ile kompozit sektörünün ana hammaddesi olan reçinelerin hammaddeleri 
ve plastikler esas olarak ithalat yolu ile tedarikte edilmektedir. Taşımacılıkta yaşanan yüksek 
navlun artışları ve maliyetler hammadde fiyatlarındaki artışların üzerine ilave yükler getirmiştir. 
Tüm bu yaşanan olumsuzluklar kompozit ürünlerin maliyetlerini de doğal olarak olumsuz yönde 
etkilemiştir ve etkilemeye devam etmektedir.

Kaldı ki dünya tedarik zincirindeki aksamalar ve Uzak Doğu ülkeleri ile ABD’de yaşanan problemlerin 
neticesinde hammaddelerin sadece fiyatları artmakla kalmamış; temin, tedarik ve bulunabilirliği 
de ciddi olarak zorlaşmıştır. Bugün yüksek fiyatı kabul etseniz ve peşin ödeme yapsanız dahi 
zamanında hammadde tedariki gerçekleşememekte ve bekleme durumunda kalınmaktadır. 

Bugün dünya tedarik zincirindeki aksamaların bir diğer boyutu da taşımacılık ile ilintilidir. Güney 
Amerika’dan, Çin’den ve Uzak Doğu’dan nakliyeler gerçekleşememekte ve/veya normal fiyatlarının 
3-5 katı bedellerle gerçekleştirilebilmektedir. İsrail, Mısır ve Libya gibi ülkelerden bile konteynerler 
gelmemekte ve/veya çok yüksek navlun bedelleri ile konteyner tedarik edilebilmektedir.
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Bu etki tüm reçine sistemlerinde ve özel amaca yönelik kimyasallarda kendini hissettirmesiyle, 
kompozit sektörünün tüm alt dallarını sarsmaktadır. Elyaf takviyesi ve katalizör ithalatı da 
etkilenmiştir.

Reçine üretiminde ülkemizde herhangi bir kapasite sorunu bulunmamaktadır. Reçine üretimi 
yapan firmaların kompozit sektörünün kullandığı hammaddeler için kurulu kapasiteleri 310.000 
tondur. 2019 yılı yıllık üretimlerinin toplamı da 150.000 tondur. Firmalar toplam üretimlerinin %80’lik 
bölümünü yurtiçine %20’lik bölümünü de yurtdışına satmaktadırlar. Kurulu kapasiteleri dikkate 
alındığında ise Avrupa Birliği’nin tüm reçine ihtiyacını karşılayabilecek potansiyelde oldukları 
görülecektir.

Firmalar gerek ürün kaliteleri ve gerekse de lojistik imkanları ile öncelikle Avrupa pazarında sonra 
da dünyadaki değişik ülkelerde tedarikte ve faaliyette bulunmaktadırlar. Teknolojik olarak her türlü 
bilgi ve know-how sahibi olmaları, müşteri odaklı tedarik anlayışları rekabette tercih edilmelerini 
sağlamaktadır.

Türkiye’de üretilen cam elyaf miktarı ülkenin ihtiyacını karşılamaya yetmemektedir. Ülkemizde 
2019 yılında kullanılan cam elyaf miktarı 90.000 ton düzeyinde iken yerli üretim bu miktarın 
ancak yarısını karşılamaktadır. Bu durum kalan ihtiyacın ithalat yolu ile tedarik edilmesi sonucunu 
doğurmaktadır. Her ne kadar yerli üretici yurt içine verdiği cam elyaf miktarını %50 arttırmış olsa 
da talepte meydana gelen artışlar sonucu bu artış yeterli olmamıştır. Cam elyaf üretim kapasitesi 
artışının 2 yıl içerisinde ilave yatırım ile mümkün olabilmesi mevcut talep seviyesinin sürekliliği 
konusunda emin olunmasını gerektirmektedir.

Pandemi döneminde uzay ve havacılık sektöründe talebin azalması sonucu karbon elyaf 
tedarikinde bir sıkıntı yaşanmayacağı düşünülürken rüzgâr santrallerine olan yoğun talep artışı 
bu durumu tersine çevirerek karbon elyafta da tedarik sıkıntısına neden olmuştur. Bu durumun bir 
diğer nedeni de akrilonitril fiyatlarında mücbir sebeplerden dolayı meydana gelen artışlar olmuştur. 
Ancak ülkemizdeki karbon elyaf üretim kapasitesinin arttırılması ve Çin’de devreye girecek yeni 
kapasiteler ile devam etmesi durumunda sıkıntı 2022 yılı içerisinde bertaraf edilebilecektir.

Bugün ülkemiz kompozit sektörünün bazı alt kırılımlarında dünya çapında etkili bir konuma 
ulaşmıştır. Boru, tank ve altyapı sektörüne hizmet eden Cam elyaf Takviyeli Polyester (CTP) boru 
üretiminde ülkemizde üretim yapan 7 adet sürekli elyaf sarma teknolojisi ile üretim yapan, 3 adet 
konvansiyonel kalıp üzerine sarım yapan ve 1 adet sürekli elyaf sarma teknolojisi yanında santrifüj 
teknolojisini birlikte kullanan olmak üzere toplam 11 şirketten oluşmakta olup üretim tesisleri 
yurdumuzun tüm coğrafyasına yayılmış durumdadır. Şu anda Türkiye’de 18 adet sürekli elyaf sarma 
makinesi mevcut olup bu kurulu kapasite diğer CTP boru üretimi yapan ülkelerle kıyaslandığında 
oldukça yüksek bir düzeye denk gelmektedir.
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Ülkemizdeki CTP boru pazarının en önemli büyüme kaynağı olarak DSİ’nin sulama projeleri ve 
bunlara bağlı isale hatlarının hayata geçirilmesi ifade edilebilir. DSİ’nin 2021 yılını “Sulama Yılı” ilan 
ederek yeni ihale ve proje duyurularında bulunması ve 157 bin hektar civarında bir alanı sulamaya 
açma hedefinin olması CTP Boru üreticilerinin doymamış polyester reçinelere ve cam elyaf takviye 
malzemelerine olan taleplerini de arttırmıştır. Ayrıca CTP boru üreticilerinin uzak coğrafyalara 
CTP boru ihracatında başarılı olmaları da hammaddelere olan talep artışının bir diğer nedenini 
oluşturmaktadır. Ülkemizde CTP boru sektöründe faaliyet gösteren üretici sayısı, üretim tesisi sayısı 
ve üretim miktarları analiz edildiğinde ülkemizdeki CTP boru sektörünün dünya ölçeğinde önemli bir 
büyüklüğe ulaşmış olduğu ve şu anda ülkemizde mevcut kurulu kapasitenin ülke ihtiyacının üzerinde 
olduğu görülecektir. Ülkemizdeki üreticiler konularında dünya çapında baskın hale gelmişlerdir. 
Bununla beraber Türkiye pazarı gerek sulama ve gerekse içme suyu yatırımları açısından yakın 
coğrafyanın en büyük potansiyeline de sahip durumdadır.

CTP Boru üretiminde esas olarak iki tip cam elyafı kullanılmaktadır. Bunlardan biri tek uçlu cam elyaf 
fitili diğeri ise çok uçlu cam elyaf fitilidir. Bugün gelinen noktada her iki elyaf tipinin özellikle de çok 
uçlu elyaf tipinin tedariki mümkün olamamakta ve üretim hatlarının bazıları cam elyafı yokluğundan 
durmuş ya da durma noktasına gelmiş bulunmaktadır. 2021 yılında CTP boru üretiminde kullanılması 
hedeflenen cam elyaf miktarının 50 bin tona yaklaşması cam elyaf tedariki konusunun bir an önce 
çözülmesini acil hale getirmiştir. 

Gerek cam elyafı takviye malzemesinin fiyatlarında yaşanan %150’leri aşan artışlar, gerek doymamış 
polyester reçine fiyatlarında yaşanan %200’lere varan artışlar, gerek döviz kurunda meydana gelen 
artışlar ve gerekse de tedarik zorlukları CTP Boru üreticilerinin bir yıl önce devlete TL bazında 
verdikleri fiyatlardan üretim yaparak para kazanmak bir yana zararına da olsa taahhütlerini yerine 
getirmekte bile zorlanmalarına ve termine uyamamalarına neden olmaktadır. Ayrıca yeni projelere 
de fiyat verirken yaşanan tüm belirsizlikler TL bazında fiyat oluşturmakta zorluklara neden olmaktadır.

Yenilenebilir enerji sektörünün en önemli alt başlıklarından biri olan rüzgâr santralleri sektörü bir 
diğer önemli kompozit malzeme kullanan sektördür. Halen Türkiye’de kurulu rüzgâr santralleri gücü 
toplamlı 2020 yılı sonunda 9,3 GW’a ulaşmış bulunmaktadır. Bu rakamın önümüzdeki 5 yıl içerisinde 
1,5 katına çıkması beklenmektedir. YEKDEM’in 2021 Haziran’da sona erecek olması nedeni ile 2021 
yılının ilk yarısının türbin üretimi açısından yoğun olması beklenmektedir. 2020 yılında ülkemizde 
40 bin tona yakın rüzgâr türbini kanadı üretildi. Rüzgâr türbin kanadı üreten 4 firmada 5.300 kişi 
direkt istihdam edilmektedir. Yukarıda belirtilen hammadde fiyat artışlarına ilaveten epoksi reçine 
fiyatlarında Euro bazında %40’a varan, sertleştirici fiyatlarında ise %30’a varan artışlar mevcuttur. 
Geçen sene 4-8 hafta arası olan termin süreleri, 18 haftalara kadar çıkmış durumdadır.

Kompozit sektörünün bir diğer önemli alt kırılımlarından biri de Eğlence ve Turizm sektörüne hitap 
eden su kaydırakları ve su parklarıdır. Bu sektörde de Ülkemizde bulunan kompozit üreticileri dünya 
liderliğini ellerinde bulundurarak tüm dünyada sürdürdükleri faaliyetler ve değişik ülkelerdeki 
üretim hatları ile belirleyici durumdadırlar. Hammadde tedarikinde yaşanan sıkıntılar bu sektörde 
de firmaların taahhütlerini yerine getirmelerinde sorunlara neden olmaktadır. Çünkü bu sektörde 
projeler uzun sürelidir ve 1-1,5 yılda sonuçlanmaktadır. Hammadde fiyatlarında meydana gelen 
artışlar, hammadde tedarikinde yaşanan gecikmeler, başlamış ve sürmekte olan işlerin termininde 
bitirilememesine, zararlarla sonuçlanmasına ve prestij kayıplarına neden olmaktadır.
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Sonuç ve Talepler

Sonuç olarak Türkiye’de kompozit sektörü ile ilgili ithalata dayalı hammaddede fiyatlarında 2020 
yılının 2. yarısından başlamak üzere yüksek fiyat artışları yaşanmış, temin zorluğu oluşmuş ve 
hammaddelerin fiyatları neredeyse iki katına kadar yükselmiştir. Bu durumun 2021 yılı süresince 
de devam edeceği öngörülmektedir.

Artan fiyatlar ve vadelerin kısalması işletme sermayesi ihtiyacını ve dolayısıyla da finansman 
ihtiyacını da arttırmıştır. Bu durumun devam etmesi Devletle iş yapan ve taahhütlerini yerine 
getirmekte zorlanan kompozit üreticileri açısından mücbir sebep olarak kabul edilmelidir.

Kompozit malzemenin en önemli girdilerin birisi reçinedir. Reçineler ise çoğunlukla ithal edilen 
petrokimya türevi ham maddeler ile üretilmektedir. Geçmişte kurulması planlanan petrokimya 
tesislerinin çeşitli sebeplerle kurulamadığı bilinmektedir. Kompozit malzemenin en büyük girdisini 
oluşturan bağlayıcı reçineyi üreten ve sektöre hizmet eden kimya firmalarının bu sebepten dolayı 
ithalat yapmadan üretim yapmaları maalesef imkansızdır. Kısa vadede rantabl gözükmese de 
uzun vadede kompozit sektörü başta olmak üzere bütün sektörlere fayda sağlayacak ve kimya 
şirketlerinin önünü açacak petrokimya tesislerinin ivedilikle açılması şarttır.

İthalata dayalı hammaddeleri dolayısı ile büyük zorluk ve sıkıntılar yaşayan Kimya, plastik ve 
kompozit sektörlerinin bu sıkıntıları yeni petrokimya tesislerinin ve/veya Chemport, Ceyhan gibi 
kimya ihtisas bölgelerinin devreye girmesi ile azalacak ve yerlileşme millileşme yolunda önemli bir 
adım atılmış olacaktır.

Çeşitli projelerde sürdürülen TL fiyatlı kontratlardan hiç değilse içinde bulunulan dönemde vaz 
geçilmesi Devletle iş yapan kompozit firmalarına soluk alma fırsatı verecektir.

Tedarikinde zorluk yaşanan cam elyaf takviye malzemesinin yerli ve milli kaynaklardan temini için 
gereken tüm çabalar gösterilmeli ve kompozit sektörünün takviye malzemeleri konusunda sıkıntı 
yaşamaması sağlanmalıdır.
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