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BAŞKAN’IN MESAJI

Değerli Sektör Mensubu,

Derneğimizin üyelik geliştirme çalışmaları çerçevesinde, 
geçtiğimiz dönemde Derneğimize üye olan BOYDEM 
Yapı ve Elektrik Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti., KLC Savunma 
Sanayi A.Ş., KP Kompozit Pazarı A.Ş., Enterbas Teknoloji 
Ltd. Şti., GOBARR Kimya Ltd. Şti. ve MESSER Kimya 
San. ve Tic. Ltd. Şti. firmaları daha da güçlenmemizi 
sağlamıştır. 

Derneğimizin aylık periyotlarla internet üzerinden 
gerçekleştirdiği üye toplantılarının 17.si 6 Eylül 2021 
tarihinde 40’ın üzerinde sektör mensubunun katılımı 
ile Emekli İş Başmüfettişi Sayın Şerif Gözlemen’in 
‘İş Kazaları ve Süreçleri Farkındalık Eğitimi’ konulu 
sunumu ile, 18.’si 28  Eylül 2021 tarihinde 30’un 
üzerinde sektör mensubunun katılımı ile TÜBİTAK 
– Bilimsel Programlar Başuzmanı Sayın Kerim 
Gökhan Kinalır’ın ‘TEYDEB Destek Programları 
Hakkında Bilgilendirme ve 1501/1507 Programlarına 
Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi’ konulu sunumu 
ile gerçekleştirilmiştir. Sektörümüz tarafından ilgi 
gören temalı üye toplantılarımız ve çalışmalarına 
devam ettiğimiz eğitim webinarlarımız tüm sektör 
mensuplarının istifadelerine açıktır.

Derneğimizin de üyesi olduğu, Türkiye plastik 
sektörünün çatı kuruluşu PLASFED – Plastik 
Sanayicileri Federasyonu  4. Olağan Genel Kurul 
toplantısında Üyelerimiz Sayın Tolga Kutluğ ve Sayın 
Burak Darcan Yönetim Kurulu, Sayın Özgür Sönmez ise 
Denetim Kurulu üyeliğini üstlenmişlerdir.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan 2020 
yılı İSO sıralamasında ilk 500’e giren firmalar içinde 
yer alan TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., 
Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. ve DYO Boya Fabrikaları 

San. ve Tic. A.Ş. firmaları ile ikinci 500’e giren firmalar 
içinde yer alan Telateks Tekstil Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., 
Poliya Poliester San. ve Tic. Ltd. Şti., Turkuaz Polyester 
Reçine Kimya San. Tic. Ltd. Şti., Superlit Boru San. A.Ş., 
Fibrosan Cam Takviyeli Polyester San. ve Tic. A.Ş., Ege 
Kimya San. ve Tic. A.Ş., Eurotec Mühendislik Plastikleri 
San. ve Tic. A.Ş., Boytek Reçine Boya ve Kimya San. Tic. 
A.Ş., Peker Yüzey Tasarımları San. ve Tic. A.Ş. ve Sirena 
Marine Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. firmalarını tebrik eder 
başarılarının devamını dileriz.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları 
Birliği (İKMİB) tarafından T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı 
Sayın Rıza Tuna Turagay’ın iştirakiyle düzenlenen 
‘2020 İKMİB İHRACATIN YILDIZLARI Ödül Töreni’nde 
Plastik Hammaddeler İhracatı Kategorisinde; 3.’lük 
ödülü alan POLİYA POLİESTER, Organik Kimyasallar 
İhracatı Kategorisinde; 4.’lük ödülü alan AKPA 
ORGANİK PEROKSİT KİMYA, İnşaat Plastikleri İhracatı 
Kategorisinde; 2.’lik ödülü alan SUPERLİT BORU, 
İnşaat Plastikleri İhracatı Kategorisinde; 4.’lük ödülü 
alan SUBOR BORU ve Muhtelif Kimyasallar İhracatı 
Kategorisinde; 3.’lük ödülü alan EGE KİMYA firmalarını 
tebrik eder başarılı çalışmalarının devamını dileriz.

Derneğimizin en son 2019 yılında 4.’sünü düzenlediği 
TURK KOMPOZIT Fuarlarının 5.’si için hazırlıklara 
başlanmış olduğunu ve Fuarın 6-8 Ekim 2022 
tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda gerçekleştirileceğini şimdiden bilgilerinize 
sunarım.

Türk Kompozit sektörü mensuplarına bol kazançlı ve 
bereketli işler dilerim. 

Saygılarımla,

Barış Pakiş
Kompozit Sanayicileri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

Derneğimizin en son 2019 
yılında 4.’sünü düzenlediği 

TURK KOMPOZIT Fuarlarının 
5.’si için hazırlıklara başlanmış 
olduğunu ve Fuarın 6-8 Ekim 

2022 tarihlerinde İstanbul Lütfi 
Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda 

gerçekleştirileceğini şimdiden 
bilgilerinize sunarım.
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Distinguished Member of the Industry,

The past few months saw the joining of BOYDEM Yapı 
ve Elektrik Malz. San. Ve Tic. Ltd. Şti., KLC Savunma 
Sanayi A.Ş., KP Kompozit Pazarı A.Ş., Enterbas 
Teknoloji Ltd. Şti., GOBARR Kimya Ltd. Şti. and 
MESSER Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. into the ranks of 
our association, as part of our efforts to expand our 
members base.

The 17th online monthly member convention of our 
association took place on 6 September, 2021, with the 
attendance of more than 40 industry representatives. 
During the meeting Retired Chief Labor Auditor 
Mr. Şerif Gözlemen made a presentation to raise 
awareness about ‘Occupational Accidents and Relevant 
Processes’. The 18th monthly convention, on the other 
hand, took place on 28 September, 2021 and was 
attended by more than 30 industry representatives, 
and was the scene for TUBITAK Scientific Programs 
Chief Specialist Mr. Kerim Gökhan Kinalır’s training 
presentation on ‘Information on TEYDEB Support 
Programs and Project Proposal Preparation for 
1501/1507 Programs’. 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.

At the 4th Ordinary General Assembly of PLASFED - 
Plastics Industry Federation, the umbrella organization 
of the plastics industry in Turkey, to which our 
Association is a member, our members Mr. Tolga 
Kutluğ and Mr. Burak Darcan were appointed as the 
Members of the Board of Directors, whereas another 
member of our Association, Mr. Özgür Sönmez took up 
a seat in the Audit Committee.

We would like to take this opportunity to congratulate 
TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., Kordsa 
Teknik Tekstil A.Ş. ve DYO Boya Fabrikaları San. ve 
Tic. A.Ş., which ranked in the top 500 firms in 2020 
rankings of Istanbul Chamber of Industry (ISO), and 
Telateks Tekstil Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., Poliya 
Poliester San. ve Tic. Ltd. Şti., Turkuaz Polyester Reçine 
Kimya San. Tic. Ltd. Şti., Superlit Boru San. A.Ş., 
Fibrosan Cam Takviyeli Polyester San. ve Tic. A.Ş., Ege 
Kimya San. ve Tic. A.Ş., Eurotec Mühendislik Plastikleri 
San. ve Tic. A.Ş., Boytek Reçine Boya ve Kimya San. 
Tic. A.Ş., Peker Yüzey Tasarımları San. ve Tic. A.Ş., and 
Sirena Marine Denizcilik San. ve Tic. A.Ş., and to wish 
them continued success.

With reference to the ‘2020 IKMIB STARS OF EXPORTS’ 
awards, the ceremony of which was attended by Deputy 
Minister of Trade, Mr. Rıza Tuna Turagay, we also 
congratulate and wish continued successful endeavors 
to POLİYA POLYESTER which received the 3rd place 
award in the Plastics Raw Materials Exports Category; 
AKPA ORGANIC PEROXIDE CHEMICALS, which 
received the 4th place award in the Organic Chemicals 
Exports Category; SUPERLİT PIPES, which received the 
2nd place award in the Construction Plastics Exports 
Category; SUBOR PIPES, which received the 4th place 
award in the Construction Plastics Exports Category; 
and EGE KİMYA, which received the 3rd place award in 
the Miscellaneous Chemicals Export’ Category.

Let me also note in advance that the preparations for 
the 5th TURK KOMPOZIT Trade Show, the 4th of which 
was held by our Association in year 2019, are now 
in order, and the event is set to take place at Istanbul 
Lütfi Kırdar Convention and Exhibition Center, on 6-8 
October, 2022.

I hope the members of Turkish Composites Industry 
will enjoy profitable and fruitful business in the coming 
period.

Yours sincerely,
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DERNEKTEN HABERLER

17. ÜYE TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Barış 
Pakiş’in açılış konuşması ile başlayan toplantıda 
Emekli İş Başmüfettişi Sayın Şerif Gözlemen, ‘İş 
Kazaları ve Süreçleri Farkındalık Eğitimi’ konulu 
sunumunu katılımcılar ile paylaşmıştır.

Gerşekleşen sunumun ardından izleyicilerin 
soru, görüş ve temennilerinin paylaşılmasıyla 
tamamlanan toplantıya katılan üyelerimize 
ve misafirlerimize katılımlarından dolayı, 
teşekkürlerimizi sunarız.

Kompozit Sanayicileri Derneğimiz, ‘İş Kazaları ve Süreçleri Farkındalık Eğitimi’ konusundaki 
17. üye toplantısını 6 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Zoom uygulaması üzerinden 
gerçekleştirilen toplantıya 40’ın üzerinde sektör mensubu katılmıştır.

18. ÜYE TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Derneğimizin Genel Sekreteri Sayın İsmail Hakkı 
Hacıalioğlu’nun açılış konuşması ile başlayan 
toplantıda TÜBİTAK – Bilimsel Programlar 
Başuzmanı Sayın Kerim Gökhan Kinalır, ‘TEYDEB 
Destek Programları Hakkında Bilgilendirme 
ve 1501/1507 Programlarına Proje Önerisi 

Hazırlama Eğitimi’ konulu sunumunu katılımcılar 
ile paylaşmıştır. Gerçekleşen sunumun ardından 
izleyicilerin soru, görüş ve temennilerinin 
paylaşılmasıyla tamamlanan toplantıya katılan 
üyelerimize ve misafirlerimize katılımlarından 
dolayı, teşekkürlerimizi sunarız.

Kompozit Sanayicileri Derneğimiz, ‘TEYDEB Destek Programları Hakkında Bilgilendirme ve 
1501/1507 Programlarına Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi’ konusundaki 18. üye toplantısını 
28 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilen 
toplantıya 30’un üzerinde sektör mensubu katılmıştır.
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2020 YILI İSO İLK 500 DE YER ALAN ÜYELERİMİZ

2020 YILI  2019 YILI  
SIRALAMASI  SIRALAMASI  FİRMA ADI

31                                        18                                        TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.

159                                     118                                       Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.

188                                    207                                        DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan 
2020 yılı İSO sıralamasında ilk 500’e giren firmalar 
içinde yer alan 3 firmamızı, göstermiş oldukları 
üstün başarı ve sektörümüze yapmış oldukları 
değerli katkıları nedeniyle kutlar, başarılarının 
devamını dileriz.

2020 YILI İSO İKİNCİ 500 DE YER ALAN ÜYELERİMİZ
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan 
2020 yılı İSO sıralamasında ikinci 500’e giren 
firmalar içinde yer alan 10 firmamızı, göstermiş 
oldukları üstün başarı ve sektörümüze yapmış 
oldukları değerli katkıları nedeniyle kutlar, 
başarılarının devamını dileriz.

6     Telateks Tekstil Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

9     Poliya Poliester San. ve Tic. Ltd. Şti.

65     Turkuaz Polyester Reçine Kimya San. Tic. Ltd. Şti.

74      Superlit Boru Sanayi A.Ş.

96      Fibrosan Cam Takviyeli Polyester San. ve Tic. A.Ş.

115      Ege Kimya San. ve Tic. A.Ş.

122     Eurotec Mühendislik Plastikleri San. ve Tic. A.Ş.

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

360      Peker Yüzey Tasarımları San. ve Tic. A.Ş.

476      Sirena Marine Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.

2020
iKiNCi 500 
SIRALAMASI  FiRMA ADI
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TÜRKİYENİN İLK 1000 İHRACATÇI FİRMASI
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) açıkladığı 
2020 yılı Türkiye’nin ilk 1000 İhracatçı Firması 
listesinde yer alan üyelerimizi göstermiş oldukları 
üstün başarı ve sektörümüze yapmış oldukları 
değerli katkıları nedeniyle kutlar, başarılarının 
devamını dileriz.

33    TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay San. A.Ş.

81    Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.

269    DowAksa ileri Kompozit Malzemeler San. Ltd. Şti.

425    Poliya Poliester San. ve Tic. Ltd. Şti.

510    Superlit Boru San. A.Ş.

570    Telateks Dış Tic. Kompozit San. A.Ş.

661    Belenco Dış Tic. A.Ş.

773    Ege Kimya San. ve Tic. A.Ş.

799    Sirena Marine Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.

873    Subor Boru San. Tic. ve A.Ş.

977    Polin Dış Tic. A.Ş.

2020 GENEL 
SIRALAMASI FiRMA ADI

2020 YILI İHRACATIN YILDIZLARI ÖDÜL TÖRENİ

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri 
İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından T.C. Ticaret 
Bakan Yardımcısı Sayın Rıza Tuna Turagay’ın 
iştirakiyle düzenlenen ‘2020 İKMİB İHRACATIN 
YILDIZLARI Ödül Töreni’ 18 Haziran 2021 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. İnternet üzerinden canlı olarak 
da yayınlanan Törende kimya sektörü ihracatında 

çok önemli yere sahip 35 kategoride 175 firmanın 
ihracat sıralaması açıklanmıştır.

Ödül alanlar arasında üyelerimizden;

• POLİYA POLİESTER, Plastik Hammaddeler 
İhracatı Kategorisinde; 3.’lük ödülü,

• AKPA ORGANİK PEROKSİT KİMYA, Organik 
Kimyasallar İhracatı Kategorisinde; 4.’lük ödülü,

• SUPERLİT BORU, İnşaat Plastikleri İhracatı 
Kategorisinde; 2.’lik ödülü,

• SUBOR BORU, İnşaat Plastikleri İhracatı 
Kategorisinde; 4.’lük ödülü ve

• EGE KİMYA, Muhtelif Kimyasallar İhracatı 
Kategorisinde; 3.’lük ödülünü almıştır.

Başarılı ihracatçı üyelerimizi kutlar, başarılarının 
devamını dileriz.
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TURKISHTIME AR-GE LİSTESİNDEKİ ÜYELERİMİZ

Turkishtime tarafından hazırlanan ‘Ar-Ge 250, Türkiye’nin En Çok Ar-Ge harcaması yapan 
şirketleri’ araştırmasında 2020 yılında Türkiye’nin Ar-Ge Harcaması en yüksek 500 şirketi 
arasında yer alan 11 üye firmalarımızı tebrik eder başarılı çalışmalarının devamını dileriz.

Üyelerimizin sıralaması ve alt kategorilerdeki yerlerini belirten tablolar aşağıdadır.

GENEL
SIRA

ŞİRKET
AR-GE 

PERSONEL 
SAYISI

AR-GE 
PROJE 
SAYISI

2020
AR-GE 

HARCAMASI (₺)

2021’DE 
PLANLANAN

AR-GE 
HARCAMASI (₺)

2
Tusaş Türk Havacılık ve 
Uzay Sanayi A.Ş.

3389 98 2.648.665.457 3.320.000.000

29
Kordsa Teknik
Tekstil A.Ş.

112 78 65.400.000 55.000.000

67
Dyo Boya Fabrikaları
San. ve Tic. A.Ş.

87 136 24.916.031 26.000.000

69
Sistem Teknik Endüstriyel 
Fırınları Ltd. Şti.

49 19 24.240.000 30.000.000

188
Sirena Marine Denizcilik
ve Sanayi Ticaret A.Ş.

44 12 9.371.595 14.000.000

195
Eurotec Mühendislik 
Plastikleri San. ve Tic. A.Ş. 

38 17 8.833.115 10.100.000

249
Polin Su Parkları ve
Havuz Sistemleri A.Ş.

50 26 6.827.888 -

264
Peker Yüzey Tasarımları 
San. ve Tic. A.Ş.

20 13 6.360.848 7.000.000

299
Ege Kimya
San. ve Tic. A.Ş.

19 25 5.133.566 6.000.000

403
İzmir Eğitim Sağlık
Sanayi Yatırım A.Ş.

44 20 3.144.715 5.684.800

459
Ece Boya Kimya San. ve
Tic. A.Ş.

23 11 2.268.428 2.500.000

2020 ARGE HARCAMALARINA GÖRE EN BÜYÜK ŞİRKETLER 001-500
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SIRA
GENEL 
SIRA

ŞİRKET AR-GE PROJE SAYISI

6 67 Dyo Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. 136

11 2 Tusaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. 98

16 29 Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. 78

93 249 Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş. 26

95 299 Ege Kimya San. ve Tic.A.Ş. 25

2020 AR-GE MERKEZİNDE YÜRÜTÜLEN PROJE SAYISINA GÖRE İLK 100

SIRA
GENEL 
SIRA

ŞİRKET YÖP SAYISI

2 2 Tusaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. 3204

2020 AR-GE MERKEZİNDE ÇALIŞAN LİSANS VE LİSANS ÜSTÜ PERSONEL SAYISINA GÖRE İLK 50

SIRA
GENEL 
SIRA

ŞİRKET
AR-GE PERSONEL 

SAYISI

2 2 Tusaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. 3389

52 29 Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. 112

70 67 Dyo Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. 87

2020 AR-GE MERKEZİNDE ÇALIŞAN TOPLAM PERSONEL SAYISINA GÖRE İLK 100

SIRA
GENEL 
SIRA

ŞİRKET KADIN İSTİHDAM

2 2 Tusaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. 742

49 29 Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. 34

2020 AR-GE MERKEZİNDE ÇALIŞAN KADIN PERSONEL SAYISINA GÖRE İLK 50

SIRA
GENEL 
SIRA

ŞİRKET PATENT

15 29 Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. 12

23 2 Tusaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. 6

2020 AR-GE MERKEZİNDE ALINAN PATENT SAYISINA GÖRE İLK 50

SIRA
GENEL 
SIRA

ŞİRKET MARKA

20 67 Dyo Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. 15

47 2 Tusaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. 8

2020 AR-GE MERKEZİNDE ALINAN MARKA SAYISINA GÖRE İLK 50

SIRA
GENEL 
SIRA

ŞİRKET MODEL

12 2 Tusaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. 2

2020 AR-GE MERKEZİNDE ALINAN FAYDALI MODEL SAYISINA GÖRE İLK 50
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Son bir yıl içerisinde 14 toplantı 
gerçekleştirerek hazırlamış 
olduğu yol haritası çerçevesinde 
çalışmalarına, Türk Kompozitinin 
markalaşma hedefi doğrultusunda 
her Fuar'ın bir öncekinden daha iyi 
ve başarılı olması amacıyla yüksek 
bir motivasyonla devam eden TURK 
KOMPOZIT 2022 Yürütme Kuruluna 
özverili çalışmalarından dolayı 
teşekkürlerimizi sunarız.

TİM 2020 YILI SEKTÖR BİRİNCİLERİ ÜYELERİMİZ

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 
(TİM) açıkladığı 2020 yılı sektör 
değerlendirmelerinde; Diğer 
Sanayi Ürünleri Sektör Birincisi 
olan üyemiz Polin Dış Tic. A.Ş. 
ve Savunma ve Havacılık Sanayii 
Sektör Birincisi üyemiz TUSAŞ 
Türk Havacılık ve Uzay San. A.Ş.‘yi 
göstermiş oldukları üstün başarı 
ve sektörümüze yapmış oldukları 
değerli katkıları nedeniyle kutlar, 
başarılarının devamını dileriz.

TURK KOMPOZIT 2022 
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Kompozit Sanayicileri Derneğimiz tarafından 2 yılda bir düzenlenen ve Türk Kompozit 
Sektörü'nde 5. kez 6-8 Ekim 2022 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre 
ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek olan TURK KOMPOZIT 2022 Kompozit Zirvesi için 
hazırlıklarımız, Derneğimizin üyesi çeşitli firmaların temsilcileri ile oluşturulan TURK 
KOMPOZIT 2022 Yürütme Kurulu tarafından sürüdürülmektedir.
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Sanat dünyasında kompozit malzeme ve 
reçine kullanarak yaptığı büyük ölçekli 
soyut heykellerle dikkat çeken Sayın Bülent 
Sancar, eserlerini, Venedik ve Paris’ten 
sonra şimdi de Londra’nın en prestijli sanat 
galerilerinden olan Miart Gallery London’da 
sergiliyor.

2019 yılındaki TURK KOMPOZIT Fuarı’nda THOTH 
adlı heykelini ağırladığımız sanatçının sergilenen 
diğer tüm eserleri de kompozitten yapıldı. Strafor 
bloğun elle yontulması ile şekil verilen heykellerin 
üzeri multiaxial elyaf kumaşı ile kaplandı. Model 
üzerine çelik macun çekilip zımpara sonrasında 
heykel yüzeylerinin daha düzgün ve pürüzsüz 
görünebilmesi ve üzerine sürülecek boyanın daha 
iyi etki yaratabilmesi adına akrilik astar atılarak 
ıslak zımpara uygulandı. Son olarak her heykele 
uygun renkte akrilik boya denemeleri yapılarak en 
doğru renk yakalandı.

Yaratıcılığı, mistik ve dikkat çekici heykeller 
üretmek üzere kompozit malzemeler kullanmadaki 
becerisini birleştiren bu yetenekli Türk sanatçısını 
tebrik eder, Sayın Sancar’ın benzersiz soyut 
heykel yorumlarıyla uluslararası alanda kazandığı 
başarının ve kompozit materyal kullanımını sanat 
dünyasında daha da popüler hale getirmesini dileriz.

“THOTH” LONDRA’DA SERGİLENİYOR
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Petro-Kimya Devi Tatneft  tarafından 
doymamış polyester reçinenin en önemli 
hammadde girdilerinden biri olan Maleik 
Anhidrit’in Türkiye’nin ilk Kimya İhtisas 
OSB’si GEBKİM’de üretilmesi için 24.06.2021 
tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 
Tataristan Cumhurbaşkanı Sayın Rustem 
Minnihanov  ve Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay 
huzurunda, Kocaeli-Gebze Kimya İhtisas 
OSB (GEBKİM) Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Vefa İbrahim Aracı ve Tatneft Genel 
Müdürü Sayın Nail Maganov arasında ön 
protokol imzalanmıştır. 

MALEİK ANHİDRİT TESİSİ TÜRKİYE’DE KURULUYOR

BASIN AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
17.09.2021 tarihli tebliği ile ihracat ve 
döviz kazandırıcı hizmetler reeskont 
kredileri kullanım ve geri ödeme 
koşullarında değişiklik yapmıştır. Tebliğ 
kapsamındaki maddeler aşağıda yer 
almaktadır.

Krediler son üç yıldaki ya da son yıldaki ihracat 
tutarı ithalat tutarından en az %10 fazla olan net 
ihracatçı firmalara kullandırılacaktır.

Krediler yalnızca belirlenen Türk lirası cinsi 
harcama alanlarında kullanılabilecektir.

Kredilerin geri ödemeleri sadece ihracat 
bedelleriyle yapılacaktır.

Kredilerin 240 gün olarak uygulanan azami 
vadesi 180 gün olarak güncellenmiştir. Yeni 
pazarlara yapılan ihracat, yüksek teknolojili 
ürün ihracatı ve döviz kazandırıcı hizmetlerin 
finansmanı amacıyla kullanılan kredilerin azami 
vadesi 360 gün olarak uygulanmaya devam 
edecektir.

Aracı bankaların kredilere uygulayabileceği 
azami komisyon oranı 100 baz puan olarak 
belirlenmiştir.

Firmaların Merkez Bankasına ilave ihracat bedeli 
satış taahhüdünde bulunması halinde kullanılan 
krediye uygulanacak faiz oranından indirim 
yapılacaktır.

Belirtilen maddeler içerisinde ilk sırada 
belirtilen net ihracatçı ve ikinci sırada yer alan 
kredi tutarlarının sadece belirlenen Türk Lirası 
harcama alanlarında kullanılması şartları ithal 
girdiye bağımlı olan sektörümüzde hammadde 
finansmanı konusunda ciddi sıkıntı yaratacaktır. 
Çünkü Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 
sektörün tek yurtiçi tedarikçisi konumundadır 
ve yurtiçinde başka üretici olmadığından %70'e 
yakın hammadde yurtdışından tedarik edilmek 
zorundadır. 

İlgili tebliğin kimyevi maddeler üreticileri 
özelinde gözden geçirilerek istisnalar getirilmesi 
gerekmektedir. Aksi takdirde Türkiye'nin kimyevi 
maddeler ihracat miktar ve tutarlarında ciddi 
düşüşler yaşanması söz konusu olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
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PLASFED 4. OLAĞAN GENEL KURULU 

Bursa Plastik ve Ambalaj Sanayicileri Derneği, Ege 
Plastik Sanayicileri Dayanışma Derneği, Kayseri 
Plastik İşletmeciler Derneği, Kompozit Sanayicileri 
Derneği ile Plastik Sanayicileri Derneği bünyesinde 
toplamda 1.500’e yakın plastik sanayi işletmesinin 
temsil edildiği PLASFED Genel kurul toplantısında 
Başkan Ömer Karadeniz tarafından 2019 – 2021 
dönemi federasyon faaliyetleri sunum şeklinde 
katılımcılara iletildi. PLASFED olarak sektörün ortak 
sesi olmaya devam edeceklerinin altını çizen Ömer 
Karadeniz, “Gelecek süreçte de sektörümüz Avrupa 
Yeşil Mutabakatı, tek kullanımlık plastik ürünlerin 
yasaklanması, sınırda karbon düzenlemesi gibi zorlu 
sınavlar verecek. Bu süreçlerde sektörümüzün ve 
sektörümüzü temsil eden tüm sivil insiyatiflerin 
tek ses olması büyük önem arz ediyor. Sektörün 
çatı kuruluşu olarak gelecek dönemde de plastik 
sektörünün ortak sesi olmaya ve tüm kurumlar 
arasında eşgüdümlü bir çalışmanın yakalanmasına 
önem göstereceğiz” dedi.

Ömer Karadeniz’in yanı sıra TOBB Ambalaj Sanayi 
Meclisi Başkanı ve aynı zamanda İSO İstanbul Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi olan Mustafa Tacir, plastik 
sektörünün duayeni Muammer Yüceler ve İKMİB 
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister genel 
kurula hitap ettiler.

Plastik Sektörü İhracatla Büyümeye Devam Ediyor

İKMİB Başkanı Adil PELİSTER platik sektörünün 
pandemiye rağmen ihracatını arttırmış olmasının 
kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, “Biliyorsunuz 
kimya ihracatımız içerisinde en önemli payı plastik 
sektörü alıyor. 2020 yılı verilerini incelediğimizde 
plastik sektörünün yılın ilk iki ayında olumlu bir 
performans sergilediğini akabinde ise pandeminin 
geleneksel ihracat pazarlarımıza sıçramasıyla birlikte 
ihracatta sert bir düşüş yaşandığını görüyoruz. 
Neyse ki sektör bu düşüşten hızlıca çıktı ve yıl 
bazında bakıldığında ihracatını arttırmayı da başardı. 
İnanıyorum ki plastik sektörümüz önümüzdeki yıllarda 

da ihracatla büyümesini sürdürecek ve PLASFED’in 
de sürekli belirttiği gibi daha yüksek katma değerli 
üretime geçiş yapacaktır” dedi.

PLASFED’in Çalışmalarını Takdirle Takip Ediyorum

Plastik sektörünün örgütlenmesinin çok zor şartlar 
altında gerçekleştiğini belirten plastik sektörünün 
duayeni Muammer Yüceler, “1960’lı 1970’li yıllarda 
hammadde bulmanın çok zor olduğu bir dönemde 
pazarlık gücümüzü arttırmak adına PAGDER’i kurarak 
bu yola çıktık. Şimdi geldiğimiz noktada yıllar içerisinde 
gelen her başkanın her yönetimin özveriyle çalıştığını 
ve üzerine koyarak yola devam ettiğini görmek 
bizleri mutlu ediyor. Son dönemde PLASFED’in de bu 
noktada çok başarılı çalışmaları var, bu çalışmaları da 
takdirle takip ediyorum” dedi.

Avrupa Yeşil Mutabakatına Hazırlanmalıyız

İstanbul Sanayi Odası bünyesinde kurulan 
Sürdürülebilirlik Platformu’nun da başkanlığını yürüten 
Mustafa Tacir, “Sürdürülebilirlik konusu önümüzdeki 
dönemin en sıcak gündemi olarak karşımızda 
duruyor. Özellikle ana ihracat pazarımız olan AB’nin 
hazırlamış olduğu Yeşil Mutabakat sektörümüzü de 
derinden etkileyecek. Eğer işletmelerimiz bu sürece 
iyi hazırlanamazsa Pazar kayıpları yaşanması da 
gündeme gelebilir. Bu sebeple Ömer Başkan’ın 
da belirtmiş olduğu gibi sektöre hizmet eden tüm 
STK’ların eşgüdüm içerisinde hareket etmesi büyük 
önem arz ediyor” dedi.

2021-2024 Dönemi PLASFED Yönetim ve Denetim 
Kurulu Listesi

PLASFED’in 2021-2024 Dönemi Yönetim ve Denetim 
Kurulları şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Üyeleri; Ömer Karadeniz, Şener 
Gençer, Tolga Kutluğ, Yusuf Özkan, Kağan Yeşil, Selçuk 
Gülsün, Berat Güzelel, Ayhan Çatalkaya, Hakan Efe, 
Tarık Özdemir, Burak Darcan.

Denetim Kurulu Üyeleri; Kenan Benliler, Hüseyin Yücel, 
Özgür Sönmez.

Derneğimizin de üyesi olduğu, Türkiye plastik sektörünün çatı kuruluşu PLASFED – Plastik 
Sanayicileri Federasyonu  4. Olağan Genel Kurul toplantısında Ömer Karadeniz yönetiminde 
yola devam etme kararı aldı.
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İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ 
SANAYİ PLATFORMU 
ZİYARETİ
Geleceği, kompozit malzeme ile hep birlikte 
inşa etmek üzere Kompozit Sanayicileri 
Derneği olarak İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Sanayi Platformu’nu ziyaret ettik. 
Misafirperver yaklaşımları için Sayın Mehmet 
Çakılcıoğlu ve ekibine teşekkür ederiz.

TROKET TAKIMI TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Fırat Üniversitesi'nden Onursal Üyemiz Doç. Dr. Haşim Pıhtılı'nın danışmanlığını yaptığı, Elazığ Organize Sanayi 
Bölge Müdürlüğü Tasarım ve İnovasyon Merkezinin AR-GE bölümünde Fırat Üniversitesi öğrencileri ile birlikte 
bir yıla yakın bir sürede tamamlanan ve yapımında kompozit malzemeye yer verilen Gökruh-Troket takımı 
Teknofest'te büyük başarı elderek Türkiye üçüncüsü oldu.

TRoket takımının ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı 
Selçuk Bayraktar ve TÜBİTAK Sage Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Mandal verdi.

Onursal Üyemiz Haşim Pıhtılı ve TROKET Takımını başarılı çalışmalarından dolayı kutlarız.
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KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ’NE

YENİ KATILAN ÜYELER

KP KOMPOZİT 
PAZARI A.Ş.

KP Kompozit Pazarı A.Ş. Yönetici Ortak Sn. Oktay 
Turan, Yönetim Kurulumuzun 27 Mayıs 2021 tarihinde 
yapılan 206. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında oy 
birliği ile Kompozit Sanayicileri Derneği üyeliğine kabul 
edilmiştir.

Derneğimizin ilk E-Ticaret statüsündeki firması, KP 
Kompozit Pazarı A.Ş. ”Doğru ürünü keşfet, ihtiyacın 
kadar al.” sloganı ile hobiden endüstriye, miktar ayrımı 
yapmaksızın tüm kişi, üniversite ve firmalara, kaliteleri 
kanıtlanmış seçkin kompozit malzemelerin tedariğini, 
güvenilir e-ticaret altyapısı ve kullanıcı dostu web 
sitesi, www.kompozitpazari.com üzerinden mümkün 
kılarken, tedarik zincirinin modern bir halkası olmayı 
benimsemiştir.

Reçine ve elyaf takviyeleriyle, yardımcı kimyasallarla, 
makinalar ve atölye el aletlerinin yanı sıra, GRC 
sanayine yönelik malzemeleriyle, sektörde en kapsamlı 
ve yenilikçi ürün yelpazesi ile hizmet verirken, sürekli 
gelişen kompozit malzeme ve üretim yöntemlerini 
yakından takip ederek, yenilikleri sitesinden 

kullanıcılara sunmaktadır. Türkiye’nin tüm noktalarına 
güvenilir kargolar ile gönderim yaparak, kompozit 
malzemelerin tanınmasını ve kullanımını arttırmayı 
hedeflemiştir. İleri düzey kompozit malzemelere 
Türkiye’nin her noktasından erişimi artık mümkün 
kılmaktadır.

KP Kompozit Pazarı A.Ş., sektördeki 30 yıllık tecrübeyle 
beraber genç dimağların birlikte oluşturduğu sinerjinin 
sonucu kurulmuş bir şirkettir. Malzeme tecrübesi, 
teknik bilgi ve yenilikçi ürün gamı ile sektörde yeni bir 
rüzgar yaratmayı hedeflemektedir. Ürünleri, kapsamlı 
bir digital kataloglama dahilinde makul fiyatlandırma 
politikası ve stok hacmindeki dinamikle beraber 
taleplere hızlı ve doğru şekilde cevap vererek kompozit 
sektörünün gelişimine katkı sağlamayı ilke edinmiştir.

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

Mr. Oktay Turan, the Managing Partner of KP Kompozit Pazarı A.Ş. was anonymously accepted for membership of 
the Turkish Composites Manufacturers Association in the 206th Ordinary Meeting of our Board of Directors held on 
27 May 2021.
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KLC SAVUNMA 
SANAYİ A.Ş.

KLC Savunma Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Sn. Hayati Kılıç, Yönetim Kurulumuzun 24 Haziran 
2021 tarihinde yapılan 208. Olağan Yönetim Kurulu 
Toplantısında oy birliği ile Kompozit Sanayicileri Derneği 
üyeliğine kabul edilmiştir.
Savunma Sanayi A.Ş., ülkemizin savunma sanayi ana 
yüklenicilerine çözüm ortağı olmak amacıyla 2017 
yılında kurulmuş olup Ankara Başkent Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 7400 metrekarelik fabrika alanında (4600 
metrekare kapalı alan) sac metal işleme, kaynaklı imalat, 
talaşlı  imalat  ve  kompozit aksam üretimi konularında 
faaliyet göstermektedir.
Roketsan A.Ş., Nurol Makina ve Sanayi A.Ş. ve Figes A.Ş. 
gibi önemli savunma sanayi firmalarının onaylı tedarikçisi 
olan firma, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 

belgesine sahiptir.

Ana Üretimler:

• Silah ve platformlar için zırh alt sistemleri ve yapısal 
parçaları

• Roket/füze alt sistemleri için yapısal parçalar ve 
montaj

• Filament sarım yöntemi ile üretilen roket / füze 
fırlatma tüpleri ile basınçlı kaplar

• RTM / vakum infüzyon yöntemi ile üretilen kompozit 
parçalar

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

ENTERBAS 
TEKNOLOJİ 

LİMİTED ŞİRKETİ

Enterbas Teknoloji Limited Şirketi sahibi Sn. Erkan 
Sezer, Yönetim Kurulumuzun 10 Haziran 2021 tarihinde 
yapılan 207. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında oy 
birliği ile Kompozit Sanayicileri Derneği üyeliğine kabul 
edilmiştir.

21 yıldır Türkiye ve globalde önemli projelere imza atmış 
olan AS STEEL ailesinin yeni üyesi olarak 2020 yılında 
faaliyetlerine başlayan Enterbas uzun yıllardır elde edilen 
birikim ve tecrübelerin aktarıldığı, ‘yüzyılın sürdürülebilir 
endüstriyel malzemesi’ olan bazalttan, ileri teknoloji 
kullanarak üretilen yenilikçi ürünlerle müşterilerine ve iş 
ortaklarına ‘geleceğin çözümleri’ni sunmaktadır.

Birçok üniversite ile AR-GE yatırımları yapan Enterbas, 
savunma sanayi, uzay ve uçak sanayi, teknoloji, makine 

ekipman ve otomasyon sistemleriyle sürdürülebilir bir 
geleceğe köprü olmayı sürdürmektedir.

‘Yerli ve milli’ teknoloji hamlesini kendisine ilke edinerek 
dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu bu üretim yeteneğini 
ülkemize kazandırmayı amaçlayan Enterbas, istihdam 
ve ülke ekonomisine katkı sağlamanın yanında yüksek 
teknoloji ithalinin önüne geçecek yeni girişimleriyle 
dayanaklılığı ve hafifliği ile geleceğin baş endüstri ürünü 
olarak gösterilen sektörde Türkiye’yi söz sahibi yapmak 
için de çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.

Enterbas Teknoloji Limited Şirketi‘nin Kompozit 
Sanayicileri Derneği’nin gücünü ve etkinliğini daha da 
arttıracağına olan inancımızla kendilerine aramıza hoş 
geldiniz diyoruz.

Mr. Erkan Sezer, the Owner of Enterbas Teknoloji Limited Şirketi was anonymously accepted for membership of the 
Turkish Composites Manufacturers Association in the 207th Ordinary Meeting of our Board of Directors held on 10 
June 2021.

Mr. Hayati Kılıç, the Chairman of the Board of KLC Savunma Sanayi A.Ş was anonymously accepted for membership 
of the Turkish Composites Manufacturers Association in the 208th Ordinary Meeting of our Board of Directors held on 
24 June 2021.
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MESSER KİMYA SAN. 
VE TİC. LTD. ŞTİ.

MESSER Kimya San. ve Tic. LTD. ŞTİ.'nin sahibi Sn. 
Mustafa Umut Bıçak, Yönetim Kurulumuzun 30 Eylül 
2021 tarihinde yapılan 214. Olağan Yönetim Kurulu 
Toplantısında oy birliği ile Kompozit Sanayicileri Derneği 
üyeliğine kabul edilmiştir. 

2003 yılında kurulan Messer Kimya, akrilik levhalarda 
kullanılan sertleştirici ve hızlandırıcılar ile mutfak-banyo 
tezgahlarının yapıştırılmasını sağlayan, çift komponentli 
akrilik yapıştırıcıların imalatıyla üretim hayatına 
başlamıştır.

Daha sonraki yıllarda ise kompozit sektöründe kullanılan 
Organik Peroksitler ile Kobalt Oktoat imalatına uzun bir 
aradan sonra yeniden başlamıştır.

Her iki sektördeki üretimlerini sadece yurt içinde 
pazarlamakla kalmayıp, Asya, Avrupa ve Afrika'daki 
çeşitli ülkelere de ihracatını gerçekleştirmektedir.

Firma, tesislerinde bulunan AR-GE ve Kalite Kontrol 
Laboratuvarlarındaki teknik ekibin çalışmalarıyla 
yeni ürünler geliştirmekte ve mevcut ürünlerin aynı 
standartlara sahip olmasını sağlamaktadır.

MESSER Kimya, artan kapasitesi ile yurtiçi ve yurtdışı 
satışlarını arttırmayı hedeflemektedir.

MESSER Kimya San. ve Tic. LTD. ŞTİ.'nin Kompozit 
Sanayicileri Derneği'nin gücünü ve etkinliğini daha da 
arttıracağına olan inancımızla kendilerine aramıza hoş 
geldiniz diyoruz.

GOBARR KİMYA 
LTD. ŞTİ.

GOBARR Kimya LTD. ŞTİ.’nin yöneticisi Sn. Nuri Sezerli, 
Yönetim Kurulumuzun 26 Ağustos 2021 tarihinde 
yapılan 212. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında oy 
birliği ile Kompozit Sanayicileri Derneği üyeliğine kabul 
edilmiştir.

GOBARR Kimya LTD. ŞTİ. grafen teknolojisi ile kompozit 
ve ileri kaplamalarda mekanik, kimyasal, termal ve optik 
özelliklerin iyileştirilmesini hedeflemektedir. GOBARR, 
Birleşik Krallık merkezli grafen Ar-Ge şirketi AGM ile 
distribütörlük anlaşması imzalamıştır.

AGM İnovasyon Hızlandırıcı Programı ile özelleştirilmiş 
grafen nano platelet dispersiyonlarını 12 yıldır birçok 
ülke ve sektörde başarı ile uygulamaktadır. Ülkemizin 
kompozit sektöründe birçok üretici firmaya grafen ile 
rekabette öncülük yaratmak GOBARR firmasının nihai 
amacıdır.

GOBARR Kimya LTD. ŞTİ.‘nin Kompozit Sanayicileri 
Derneği’nin gücünü ve etkinliğini daha da arttıracağına 
olan inancımızla kendilerine aramıza hoş geldiniz 
diyoruz.

Mr. Nuri Sezerli, the Manager of GOBARR Kimya LTD. ŞTİ. was anonymously accepted for membership of the 
Turkish Composites Manufacturers Association in the 212nd Ordinary Meeting of our Board of Directors held on 26 
August 2021.

Mr. Mustafa Umut Bıçak, the Owner of MESSER Kimya San. ve Tic. LTD. ŞTİ. was anonymously accepted for 
membership of the Turkish Composites Manufacturers Association in the 214th Ordinary Meeting of our Board of 
Directors held on 30 September 2021.
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Türkiye’nin ilk kimya ihtisas OSB’si GEBKİM ile 
Rusya’nın en büyük Petro-kimya üreticilerinden 
biri olarak gösterilen Tatneft arasında maleik 
anhidrit projesi için ön protokol anlaşması 
imzalandı. 23 Haziran Çarşamba günü GEBKİM’i 
ziyaret eden Rusya Federasyonu Tataristan 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, 
GEBKİM’in lojistik konumu ve olanaklarından 
bahsederek, yatırım sözünü vermişti. 

 “GEBKİM’in seçilmesi bir tesadüf değildir” 

Tatneft ile imzaladıkları ön protokol anlaşmasıyla 
ilgili konuşan GEBKİM OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “Türkiye’nin ilk 
kimya ihtisas OSB’si olarak alanında güçlü 
kimya üreticilerine ev sahipliği yapıyoruz. 
Geçtiğimiz yıl GEBKİM şirketleri 600 milyon 

PETRO-KİMYA DEVİ TATNEFT GEBKİM’E
YATIRIM İÇİN ÖN ANLAŞMAYI İMZALADI

Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, 23 
Haziran Çarşamba günü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile ziyaret ettiği 
Türkiye’nin ilk kimya ihtisas OSB’si GEBKİM’de yatırım sözü vermişti. Petro-kimya devi 
Tatneft ile GEBKİM arasında maleik anhidrit projesi yatırımı için ön protokol anlaşması 
imzalandı. Türkiye’de ilk kez GEBKİM’de üretilecek maleik anhidrit ile hammadde 
bağımlılığı azaltılacak. Böylece 100 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilmesi hedefleniyor. 
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dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiler. 
GEBKİM kimya üreticilerini bir araya toplayarak 
birbirinden beslenen, lojistik sorununun ortadan 
kalktığı bir ekosistem oluşturuyor. Konumumuz 
ve kimya üreticilerini tek bir adreste toplayan 
ekosistemimizle Tatneft için önemli bir üretim üssü 
olacağız” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de ilk kez üretilecek, hammaddede 
bağımlılığı azaltacak” 

Malelik anhidritin Türkiye’de üretilmesinin 
önemine değinen GEBKİM OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “Maleik anhidrit 
kimya sanayinde önemli bir hammadde ve yan 
ürün. Türkiye’de daha önce üretilmemiş olan 
maleik anhidrit ilk kez GEBKİM’de kurulacak olan 
Tatneft tesislerinde kullanıma sunulacak. Böylece 
hammaddede dışa bağımlılık azalacak. Maleik 

anhidritin Türkiye’de üretimiyle 100 milyon dolarlık 
ithalatın önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu ürünün 
Türkiye’de üretilmesiyle Türkiye’nin ihracatı 
güçlenecek. Yurtdışı pazarlarda rekabet gücü 
artacak” diye konuştu. 

Maleik anhidrit günlük hayatta kullandığımız 
ürünlerin hammaddesi

Tatneft’in Türkiye’nin ilk kimya ihtisas OSB’si 
GEBKİM ile ön anlaşmasını imzalayarak üretimini 
planladığı maleik anhidrit, hayatımızın birçok 
alanında kullandığımız doymamış polyester 
reçinenin çok önemli hammadde girdilerinden 
biridir. Maleik anhidrit ayrıca, farmasötik, kaplama, 
tarımsal ürünler, yüzey aktif kimyasalları ve plastik 
katkı maddesi imalatında yer alıyor ve motor 
yağlayıcıları, yakıt katkıları, endüstriyel reçinelerin 
üretiminde kullanılıyor. 
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TURK KOMPOZIT 2022 KOMPOZİT ZİRVESİ'NİN
ÜRÜN SERGİ ALANLARININ SATIŞI BAŞLADI!

Etkinliğimiz bu yıl SEREKS FUARCILIK ile işbirliği 
içerisinde yine Fuar olarak düzenlenmektedir. ‘4. 
Türk ve Bölgesel Kompozit Sanayi, Teknoloji ve 
Uygulamaları Fuarı’ veya kısaca ‘TURK KOMPOZIT 
2022 KOMPOZİT ZİRVESİ’ kompozit sanayine özgü 
üretim, işleme ve uygulama metodları başta olmak 
üzere tüm kompozit sektörünü kapsayan faaliyetleri 
içerecektir.

Özellikle hammaddeler (reçineler, elyaf ve takviye 
malzemeleri, teknik tekstiller, termosetler, 
termoplastikler, katkı malzemeleri), yarı ve ara 
ürünler, nihai ürünler, işleme teknolojileri, makina 
ve ekipmanlar, tüketim malzemeleri ve hizmetler, 
ziyaretçilere dönük teknik ve ticari seminerler, ürün 
sergileri, ürün tanıtımları ve ödüller çerçevesinde 
sunulacaktır.

Etkinlik, katılımcılara öncelikle Türkiye’nin 
yükselen bir sektöründe yer almanın ve güçlerimizi 
birleştirerek sektörün en güçlü tanıtımını yapmanın 
fırsatını sağlayacaktır. Katılımcılar, yerel ve 
bölgesel kullanıcılarla bir araya gelecek, ürünlerini, 
hizmetlerini sunma, sağlıklı iş ilişkileri geliştirme 
şansına sahip olacaklardır.

Etkinlik, yerel ve bölgesel kullanıcılara, kompozit 
üreticilerine, hammadde tedarikçilerine, hizmet 
servislerine ulaşabilme, en son teknolojik 
uygulamalar hakkında bilgi alma fırsatı sunmaktadır.

Sektörün profesyonellerine ise iş ve kariyer 
fırsatları yaratmaktadır. Öğrencilere kompozit 
sektörünün sunduğu ürün ve hizmetleri tanıma fırsatı 
vermektedir.

3 gün sürecek etkinlikte 88 ürün sergi alanında 
200’e yakın markanın ürünlerini tanıtmaları, çok 
sayıda uzman ve firmanın teknik ve ticari sunumlar 
yapmaları beklenmektedir.

Etkinliğin yerleşim planı ve her bir ürün sergi alanının 
fiyatı ilişikteki tablolarda yer almaktadır. Etkinlikte 
yer almak isteyen üyelerimize, ilişikteki fiyatlar 
üzerinden %20 indirim uygulanacaktır.

31 Aralık 2021 tarihinden önce toplam sergi alanı 
bedelinin %50’sini ödeyen katılımcılar ise %10 erken 
ödeme indirimine hak kazanacaklar ve ödeme 
yaptıkları tarih itibari ile sergi alanları içerisinden 
istedikleri alanı seçebileceklerdir.

Etkinliğimizde sizleri de aramızda görebilmeyi dileriz.

Kompozit Sanayicileri Derneği; ilkini 2013, ikincisini 2015, üçüncüsünü 2017 ve 
dördüncüsünü de 2019 yıllarında düzenlediği Kompozit Etkinliği’nin beşincisini 
6-7-8 Ekim 2022 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirecektir.
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PRODUCT DISPLAY AREAS FOR TURK KOMPOZIT 
2022, THE COMPOSITES SUMMIT ARE NOW 
AVAILABLE FOR RESERVATION!

The fifth iteration of the Composites Event organized by 
the Composite Manufacturers Association, following 
on the footsteps of the first event held in 2013, and 
subsequent ones on 2015, 2017, and 2019, will be held 
in Istanbul, on 6-8 October, 2022.

The event will take place in cooperation with SEREKS 
EXHIBITIONS, in the form of a trade show once again. 
‘4th Turkish and Regional Composites Industry, 
Technology and Applications Trade Show’, or briefly 
put ‘TURK KOMPOZIT 2022, The COMPOSITES SUMMIT’ 
will cover activities involving the overall composites 
industry, including but not limited to manufacturing, 
processing, and application methods of the composites 
industry.

Technical and commercial seminars for the visitors, 
product displays, product presentations, and award 
events will provide a venue to exhibit raw materials 
(resins, fibers and supplements, technical textiles, 
thermosets, thermoplastics, additives), intermediate 
and semi-finished products, end-products, processing 
technologies, machinery and equipment, as well as 
consumption materials and services.

The event will, above all, provide an opportunity to 
become an effective part of a rising industry in Turkey, 
and promote the industry in the most forceful manner 
by joining our forces. The participants will meet local 

and regional users, and get the opportunity to present 
their products and services, all the while developing 
healthy business relationships.

The event offers the local and regional players a 
valuable opportunity to reach out to composites 
manufacturers, raw material suppliers, and extended 
services. They will also get insights into state of the art 
practices.

The professionals in the industry, on the other hand, 
will benefit from job and career opportunities. The 
students visiting the event will also get the chance to be 
acquainted with the products and services offered by the 
composites industry.

The event will last 3 days, with 88 product display areas 
providing approximately 200 brands the chance to 
promote their products, while many experts and firms 
making technical and commercial presentations.

The layout plan for the event and the price for specific 
display areas are presented in the tables attached. 
The members who wish to take part in the event will 
get 20% discounts over the prices provided in the 
attachment.

The participants which pay 50% of the total price for 
the display areas by the 31 December, 2021 deadline 
will also get 10% early payment discount, and will be 
entitled to get the display area of their choosing, as of 
the date of payment.

We are looking forward to seeing you at the event.





www.turk-kompozit.org 
info@turk-kompozit.org

tarafından organize 
edilmektedir

tarafından 
desteklenmektedir
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Dünyanın önde gelen CTP üreticilerinden ve 
Türkiye'nin pazar lideri olan Fibrosan Cam 
Takviyeli Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. Dünyanın 
önde gelen motokaravan, karavan ve karavan 
ekipmanları fuarı olan, 27 Ağustos- 05 Eylül 
2021 tarihleri arasında Almanya Düsseldorf’ta 
gerçekleşen Caravan Salon Düsseldorf fuarına 
katıldı. 

Decopan Transport levhalar mükemmel kalitesi 
sayesinde özellikle semi-treyler, treyler, hafif 
treyler, kamyon, kamyonet kasaları ve her türlü 
ticari araçlarda tercih edilen bir ürün olmasının 
yanı sıra karavan endüstrisinde panel olarak da 
kullanılmaktadır. 

Uzun bir aradan sonra ziyaretçileri fuarda ağırlama 
keyfini tekrar elde eden Fibrosan, temel ürünlerinin 
yanı sıra karavan sektörü için özel olarak geliştirdiği 
ürünler ile de yoğun bir ilgi gördü. 

FİBROSAN CARAVAN SALON DÜSSELDORF FUARINDA 
YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

FIBROSAN ATTRACTED GREAT ATTENTION AT CARAVAN SALON DUSSELDORF 

One of the world’s leading GRP manufacturers and Turkey’s market leader Fibrosan Cam Takviyeli Polyester 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. participated in Caravan Salon, the world's leading trade fair for motorhomes, caravans, and 
equipment, which took place 10 days from 27 August to 05 September 2021 in Düsseldorf, Germany.  

Decopan Transport sheets are used as panels in the caravan industry as well as being a particularly preferred 
product in semi-trailers, trailers, light trailers, trucks and van bodies and all kinds of commercial vehicles. 

Fibrosan, which welcomed its visitors at the fair after a long break, attracted great attention with its products 
specially developed for the caravan sector, in addition to its main products. 

Çeşitli renkler ve formlarda üretilebilen Fibropan, 
alüminyum ve paslanmaz çelik gibi malzemelere 
kıyasla soğutma kulelerinin cephelerinde daha fazla 
avantaj sunarak sıcak ve özellikle ıslak ortamlarda 
üstün performans sağlar. Antikorozif olması ve 
bakım gerektirmemesi sayesinde Fibropan artık 
soğutma kuleleri üreticilerinin birinci tercihidir.

SOĞUTMA KULELERİNİN 
İLK TERCİHİ FİBROPAN

Fibropan, which can be produced in various colors and forms, provides superior performance in hot and especially 
wet environments by offering more advantages on the facades of cooling towers compared to materials such 
as aluminum and stainless steel. Fibropan is now the first choice of cooling tower manufacturers, thanks to its 
anticorrosiveness and maintenance-free.
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Decopan kompozit levhalar, çok geniş kullanım alanlarına sahip olmakla birlikte, hijyenin özellikle arandığı 
ortamlarda tercih edilerek birçok soruna çözüm getirmektedir. Balık üretim tesislerinde yoğun bir şekilde 
tercih edilen CTP levhalar yüksek ısı ve kimyasallara karşı dayanıklıdır. Antikorozif özelliğe sahiptir.

Yeni yapılacak bir gıda tesisindeki duvar veya tavanların Decopan Hijyen panel sistemleri ile tasarlanması 
durumunda, herhangi bir taş/tuğla duvar alt yapısına gerek duyulmaksızın demonte olarak gelen paneller 
hızlı şekilde montajı yapılarak inşaatın hızlı tamamlanmasını, bina inşaat giderlerinin düşürülmesini ve ileri 
ki yıllarda oluşabilecek bina bakım-boyama giderlerinin düşürülmesini sağlayacaktır.

OLİVKA TARIM ÜRÜNLERİ BALIK TESİSİ İÇİN 
DECOPAN HİJYEN’İ TERCİH ETTİ

OLIVKA FOODS PREFERRED DECOPAN HYGIENE PANELS FOR FISH FACILITY

Decopan Hygiene sheets are preferred in environments where hygiene is especially needed, with a wide range of 
usage areas, and provide solutions to many problems.

GRP sheets which are highly preferred in fish production facilities, are resistant to high temperatures and 
chemicals and have anticorrosive properties.

 In case the walls or ceilings in a food facility to be built are designed with Decopan Hygiene panels, the 
disassembled panels are quickly assembled without the need for any stone/brick wall infrastructure. In this way, 
Decopan sheets will ensure that the construction is completed quickly, the building construction costs are reduced 
and the building maintenance-painting costs that may occur in the coming years. 
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SUBOR, ALMANYA’DAKİ FAALİYETLERİNE
KAZISIZ PROJELER İLE DEVAM EDİYOR
SUBOR, Almanya’da yürüttüğü kanalizasyon projelerinin yanı sıra jacking projelerine de boru temin ediyor.
Herford, Almanya’da yer alan Herford Werrestrasse Jacking Projesi kapsamında, DN 650-1300 mm çap 
aralığında jacking borularının üretimi ve ilk sevkiyatı tamamlandı. 

SUBOR CONTINUES ITS ACTIVITIES 
IN GERMANY WITH TRENCHLESS 
PROJECTS
In addition to the sewerage projects it 
carries out in Germany, SUBOR also 
supplies pipes for several jacking projects. 
Within the scope of Herford Werrestrasse 
Jacking Project in Herford, Germany, the 
production and first shipment of jacking 
pipes in the diameter range of DN 650-1300 
mm has been completed.

SUBOR, ilk satışını 10 yıl önce gerçekleştirdiği İzlanda'daki varlığını, bir hidroelektrik santral projesi ile 
sürdürüyor. İzlanda’da yer alan Mulavirkjun Hidroelektrik Santrali Projesi kapsamında, özel olarak 
geliştirilen DN 800-1100 mm çap aralığında ve PN 10-16 bar basınç sınıflarında 2.480 m’lik CTP boruların ilk 
sevkiyatı gerçekleştirildi. 

İZLANDA’DAKİ MULAVIRKJUN HİDROELEKTRİK SANTRALİ 
PROJESİNDE SUBOR CTP BORULARI TERCİH EDİLDİ

SUBOR GRP PIPES ARE PREFERRED FOR THE MULAVIRKJUN 
HYDROELECTRIC POWER PLANT PROJECT IN ICELAND
SUBOR continues its existence with a hydroelectric power plant 
project in Iceland, where it made its first sale 10 years ago.
Within the scope of the Mulavirkjun Hydroelectric Power Plant 
Project in Iceland, the first shipment of 2,480 m specially developed 
GRP pipes in the diameter range of DN 800-1100 mm and PN 10-16 
bar pressure classes was completed.

İSVİÇRE ROBBIA HİDROELEKTRİK SANTRALİ PROJESİNDE 
SUBOR CTP BORU VE BAĞLANTI PARÇALARI KULLANILIYOR
SUBOR, İsviçre’de yer alan Robbia 1.2 Hidroelektrik Santrali Projesi’nde çözüm ortağı olarak tercih edildi.
Proje kapsamında DN 1200 mm çapında özel olarak tasarlanan 1.800 m CTP boru ve 56 adet bağlantı 
parçasının sevkiyatlarına devam ediliyor.

SUBOR GRP PIPES AND FITTINGS ARE USED IN SWITZERLAND 
ROBBIA HYDROELECTRIC POWER PLANT PROJECT
SUBOR was chosen as the solution partner in the Robbia 1.2 
Hydroelectric Power Plant Project in Switzerland. Within the scope 
of the project, the shipment of specially designed DN 1200 mm 
diameter GRP pipes with a length of 1,800 m and 56 fitting pieces 
continues.
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SUBOR, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 
aktivitelerine daha önce gerçekleştirdiği sulama 
projelerinden sonra, iki yeni önemli proje ile devam 
ediyor.

LA Bölgesel Su Geri Gönüşüm Tesisi Projesi 
kapsamında DN 1090 mm çapında ve PN 1 basınç 
sınıfında 480 m CTP jacking boru siparişinin 
sevkiyatlarına başlandı.

CA N15 NAS Leemore Projesi’nde kullanılacak DN 
1166 mm çapında 240 m uzunluğundaki jacking 
boruların ise üretimine başlandı.

SUBOR GRP PIPES CONTINUE TO BE PREFERRED 
IN INFRASTRUCTURE PROJECTS IN THE UNITED 
STATES

SUBOR continues its activities in the United States with 
two new important projects, following the irrigation 
projects it had previously carried out in the country.

Within the scope of the LA Regional Water Recycling 
Plant Project, the shipments of 480 m GRP jacking 
pipes with DN 1090 mm diameter and PN 1 pressure 
class have started.

The production of 240 m long jacking pipes with DN 
1166 mm diameter to be used in CA N15 NAS Leemore 
Project has started.

SUBOR CTP BORULARI, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDEKİ 
ALTYAPI PROJELERİNDE TERCİH EDİLMEYE DEVAM EDİYOR

SUBOR, YENİ ZELANDA’DA FARKLI PROJELERE UYGUN 
ÇÖZÜMLER SUNUYOR
SUBOR, Yeni Zelanda’daki faaliyetlerine başarıyla 
tamamladığı sulama ve hidroelektrik santrali 
projelerinden sonra kazısız projeler ile devam ediyor.

2019 yılında, Kurow Duntroon Sulama Projesi için 
zemin üstünde uygulanmak üzere özel olarak 
geliştirilmiş toplam 38,5 km uzunluğunda CTP 
borunun üretim ve sevkiyatını gerçekleştiren SUBOR,  
2021 yılında ülkedeki önemli altyapı projelerinde 
tercih edilmeye devam ediliyor.

3 etaptan oluşan Swaffield & Aotea Kanalizasyon 
Projesi kapsamında DN 705-960 mm çap aralığında, 
PN 1-10 basınç sınıflarında 650 m uzunluğunda 

CTP jacking boruların sevkiyatlarını 2021 yılının ilk 
çeyreğinde tamamlayan SUBOR, uzak coğrafyalara 
hizmet sunmaya devam etmenin gururunu yaşıyor.

SUBOR PROVIDES SUITABLE SOLUTIONS FOR 
DIFFERENT PROJECTS IN NEW ZEALAND

SUBOR carries on its activities in New Zealand 
with trenchless projects after the irrigation and 
hydropower projects it has successfully completed.

After manufacturing and shipping a total of 
38.5 km of GRP pipes, which were specially 
developed to be applied on the ground for the 
Kurow Duntroon Irrigation Project in 2019, 

SUBOR continues to be preferred in important 
infrastructure projects in the country in 2021.

SUBOR is proud to provide services to distant 
geographies by completing the shipments of 650 
m long GRP jacking pipes in DN 705-960 mm 
diameter range and PN 1-10 pressure classes 
in the first quarter of 2021, within the scope of 
Swaffield & Aotea Sewerage Project consisting of 
3 stages.
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Dünyaca ünlü tema parklardan biri olan 
Gardaland, Polin Group şirketlerinden biri 
olan Futura Form ile dünyadaki ilk Jumanji 
tema park konseptini gerçekleştirmek 
üzere olan yeni projesi “Jumanji The 
Adventure” için bir anlaşma imzaladı. 

İtalya’da yıllar içinde hem büyüklüğünü hem de 
ziyaretçi kapasitesini arttıran Merlin Entertainment 
grubu parklarından biri olan Gardaland, 2022 yılında 
faaliyete geçecek dünyadaki ilk Jumanji tema parkı 
olacak “Jumanji The Adventure” geliştirme projesini 
Futura Form imzası ile gerçekleştirecek. Futura 

Form Genel Müdürü Ali Cüneyt Sayın, Futura Form 
Teknik Birimler Müdürü Erman Pakman, Polin Group 
İtalya Satış Müdürü ve Gardaland Proje Yöneticisi 
Gabriele Geraci ile birlikte Gardaland SpA CEO’su 
Aldo Maria Vigevani’yi ziyaret ederek projenin resmi 
anlaşmasını imzaladı. Proje, her yaştan macera 
sevenleri Jumanji dünyasına davet ediyor. 

Kendini endüstri lideri eğlence ürünleri ve hizmetleri 
sunmaya adamış global bir markalar ailesi olan Polin 
Grup bünyesinde 2012 yılında kurulan Futura Form, 
eğlence, peyzaj, mimari ve endüstriyel ürün imalatı 
sektörlere geniş bir yelpazede özel kompozit ürünler 
geliştirmenin ve üretmenin yanı sıra üretim, tasarım 
ve proje-yönetim hizmetleri veriyor. 

Gardaland SpA, Forbes Dergisi’nin Haziran 
2005’teki en iyi 10 eğlence parkı listesinde beşinci 
sırada yer alan eğlence parkı Gardaland Resort 
ile tanınmaktadır. 1975’te açılan tesis, şu anda 
Gardaland Park, Gardaland Otel ve Gardaland Sea-
Life’ı içermektedir. Tesisin tamamı 445.000 m2’lik bir 
alanı kaplamaktadır; tema parkı 200.000 m2 üzerine 
kuruludur. Ekim 2006’dan bu yana, parkın sahibi 
İngiliz Merlin Entertainments Ltd. şirketidir. Merkezi 
Poole, İngiltere’de bulunan Merlin Entertainments, aile 
eğlencesinde dünya lideridir. Avrupa’nın 1 numaralı ve 
dünyanın en büyük ikinci ziyaretçi çekim işletmecisi 
olan Merlin, 24 ülkede ve dört kıtada 135’ten fazla 
cazibe merkezi, 21 otel ve altı tatil köyü işletmektedir. 
Merlin’in amacı, ikonik markalar ve çoklu cazibe 
biçimleri aracılığıyla dünya çapındaki milyonlarca 
misafirine unutulmaz deneyimler sunmaktır.

Futura Form Genel Müdürü Ali Cüneyt Sayın 
proje için, “Gardaland ve Merlin ile yapılan bu 
ortaklığın hem Futura Form’un hem de Polin 
Group’un dürüstlüğe, kaliteye, sürekli yeniliğe, 
farklılaşmaya ve dinamizme olan bağlılığının altını 
çiziyor. Gardaland ve Merlin gibi prestijli şirketlerle 
projeler gerçekleştirmek, hem parkları hem de 
çalışmalarımızı daha yüksek standartlara taşımaya 
yardımcı olacak teknoloji ve sunduğumuz diğer 
hizmetlerin gelişmesine katkı sağlıyor. Polin Group 
olarak, eğlence deneyiminin gücüne ve dünya 
çapında topluma kattığı değere inanıyoruz.” diyerek 
projenin kendileri için önemini vurguladı. 

FUTURA FORM, DÜNYANIN İLK
JUMANJI TEMA PARKINI GERÇEKLEŞTİRECEK
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FUTURA FORM PARTNERS WITH GARDALAND

Part of Polin Group, Futura Form has signed a contract 
with Gardaland, a Merlin company.

A new project has officially joined Polin Group’s Futura 
Form with Merlin’s Gardaland after executives from the 
companies signed an agreement to work together.

Ali Cuneyt Sayin, General Manager of Futura Form, 
Erman Pakman, Technical Units Manager of Futura 
Form and Gabriele Geraci, Business Development 
Manager Polin Group Italy & Futuraform Gardaland/
Jumaji Project Manager, recently flew from Turkey to 
Italy to meet with Aldo Maria Vigevani, CEO of Gardaland 
SpA, and formalize the contract.

Gardaland has been steadily expanding in both size 
and attendance over the years. Now, in its most 
recent expansion, it will include Futura Form. The 
project joins some of the largest names in theme park 
entertainment.

Futura Form is a GRP manufacturing company under 
Polin Group that was founded in in 2012. The company 
provides production, design, and project-management 
services in addition to developing and producing a 
wide range of custom composite products. The firm 
is recognized for the sizeable number of composite 
signage products that it has designed and produced, 
in addition to tactile-surface products and pop-up 
displays for various industries, such as entertainment, 
tourism, landscape, architectural, and industrial product 
manufacturing.

Polin Group is a global family of brands dedicated 
to providing industry-leading amusement products 
and services. As a single-source supplier, the firm 
differentiates itself by providing an extensive array of 
products and services, from wildlife and rides to full 
design and management packages.

Gardaland SpA is widely recognized for its amusement 
park, Gardaland Resort, which was ranked fifth in 
Forbes Magazine’s list of the top 10 amusement parks 
in the work in June 2005. The resort opened in 1975 and 
now includes Gardaland Park, Gardaland Sea-Life, and 
the Gardaland Hotel. The entire complex covers an area 
of 445,000 m2 (4,789,940 sq ft); the theme park sits on 
200,000 m2 (2,152,782 sq ft). Since October 2006, the 

park has been owned by the British company Merlin 
Entertainments Ltd. Recently, Gardaland announced 
that it would open the world’s first “Jumanji”- themed 
ride in partnership with Sony Entertainment. Opening for 
the 2022 season, the family-friendly dark ride will take 
guests on a journey through the jungle, encountering 
a variety of pitfalls, surprises, and dangers. “Jumanji” 
the movie was originally released in theaters in 1995 
and starred Robin Williams, eventually spawning two 
successful sequels that have proven popular worldwide. 
Gardaland’s CEO Vigevani described the licensing 
agreement with Sony was proof of the company’s 
winning path to partnering with global brands. 
“Synonymous with adventure, fantasy, fun, action, play, 
and imagination, ‘Jumanji’ blends seamlessly with 
Gardaland’s founding values,” he said.

Ali Cuneyt Sayin, Futura Form’s G.M., said that 
partnering with Gardaland and, subsequently, Merlin, 
underscores both Futura Form and Polin Group’s 
dedication to honesty, quality, constant innovation, 
differentiation, and dynamism.

“By joining with such prestigious companies as 
Gardaland and Merlin, we can offer advancements in 
technology and other offerings that will help push all of 
our businesses to higher standards,” Sayin added. “At 
Polin Group, we believe in the power of the amusement 
experience and the value it adds to communities around 
the world.”
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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 arttırıyor. Ancak 
tamamen şeffaf bir slayt olarak yeni kullanılabilirliği 
ile Looping Rocket, karanlıkta yakınlaştıkça 
konukların adrenalini daha da artırıyor.

Konuklar, sıcak gündüz saatlerinde serinlemek için 
su kaydıraklarını tercih ediyor. Artık konukların güneş 
battıktan sonra daha fazla eğlenmek için burada 
kalmaları için bir nedeni var. Fosforlu ışıklarıyla 
Looping Rocket, hem kullanıcılar hem de izleyenler 
için heyecan verici bir gece cazibesi haline geliyor 
- hatta yanından geçenler bile geçerken parıltısını 
görebiliyorlar. Misafir deneyimini daha da geliştirmek 
isteyen parklar için, kaydırağa çeşitli ekipmanlar 
ekleyerek mekanlarını daha da farklılaştırabilir 
ve müşterileri için hatırlanacak gerçek bir gece 
yaratabilirler.

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 Waterparks is pushing waterslide technology to 
the next level with its latest innovation. Its new attraction 
is the world's first fully transparent composite Looping 
Rocket Waterslide, which is expected to have a dynamic 
impact on the industry. 

Polin Waterparks installed the first version of this new 
waterslide at Candyland Waterpark at the Vogue Hotel 
in Bodrum, Turkey, in July 2020, and positive guest 
feedback continues to rocket skyward, just like the ride 
itself. This is because, on its own, the Looping Rocket 
is already a high-adrenaline ride that gets guests’ 
hearts pumping due to its ultrahigh, heart-stopping 
drop. But with its new availability as a fully transparent 
slide, the Looping Rocket increases guests’ adrenaline 
even more as they zoom through the dark.

Guests already associate waterslides with some of 
the most fun places to cool off during hot daytime 
hours. Now, guests have a reason to stick around for 
more fun after the sun goes down. With its pulsing, 
phosphorescent glow, the Looping Rocket becomes 
an exciting nighttime attraction for both riders and 
those watching — even those driving by who can see 
it shimmering as they pass by. For parks wanting to 
enhance the guest experience further, they can add a 
variety of enhancements to the slide, transforming their 
venues on an even greater scale and creating a true 
night to remember for their clientele.

Polin Waterparks is recognized 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. With new developments 
such as its Glossy Looping Rocket, Polin continues 
to focus on innovation in composite-manufacturing 
technologies.

The core of Polin'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 all other waterpark 
slide manufacturers. Since then, Polin has regularly 
introduced ever-greater innovations, including the 
development of special lighting effects, patterned and 
transparent composites, sound-integrated components, 
wooden and metallic finishes, three-dimensional 
waterslides, and unique slide designs.

As a result of Polin's dedication to innovation, the 
company has now introduced the industry to its first 
fully transparent composite waterslide, satisfying 
the need for a better-quality, higher-functioning, and 
price-advantaged solution compared to the transparent 
acrylic components that are typical to waterslides from 
other companies.

Features of Glassy

• Premium quality

• Functional, price-advantaged solution compared to 
transparent acrylic components

• High-tech composite raw materials

• Special high-strength resin

• Specialty fiberglass

• Mechanically as strong as traditional production 
technologies

• Flawless durability against UV and pool chemicals.
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Smooth- Cast Serisi 

Task Serisi 

Mold Star Serisi 

Döküm prototipler 
için;

Prototip için kalıp 
yapımında;

Tablo 1. Prototip modelleri yapmak için gerekli Smooth On ürünleri.  

SMOOTH CAST SERİSİ
Smooth-Cast reçineler düşük viskozite ve çok yönlü kullanımı 
ile uygulama kolaylığı sağlayan, ekonomik döküm tipi 
reçinelerdir. Bu reçineler, dolgu maddeleri (URE-FIL 3,5,7) 
ve SO-Strong veya Ignite pigmentler ile kullanıma uygundur. 
Genellikle ayrıntılı modeller, prototipler, aksesuarlar ve döküm 
parçaları oluşturmak için tercih edilmektedir.

Smooth-Cast 300: Parlak beyaz ve ultra düşük viskozitesi 
ile bütün ayrıntıları yakalayan döküm reçineleridir. Tamamen 
kürlenmiş dökümler dayanıklı, işlenebilir, boyanabilir özellik 
göstermekte; neme ve hafif solventlere karşı dayanıklılık 
sağlamaktadır. 

Smooth-Cast 320: Kırık beyaz renkli ve Smooth-Cast 
300 serisinden daha kolay renklendirme özelliğine sahip 
bir reçinedir. Küçük ila orta boy heykellerin çoğaltılması, 
prototip modellerin yapımında, özel efektli aksesuarlar, 
dekoratif takılar ve tahnitçilik (kemikler, boynuzlar, dişler vb.) 
uygulamalarında kullanılmaktadır ve kürlenen ürünlerin 
kullanım ömrü 10 yıldan fazla sürmektedir.

 
Şekil 1. Smooth Cast 320

Smooth-Cast 65D: Hızlı kürlenerek yarı sert plastik 
formu sağlayan, darbeye dayanıklı, düşük maliyetli üretan 
döküm reçineleridir. Smooth-Cast 65D, kontrol edilebilir bir 
kademeli sertleşme profiline sahiptir ve bu sayede hafif, 
içi boş rotasyonel dökümler yapmak için ideal bir imkân 
sağlamaktadır.

Smooth-Cast ONYX: Oda sıcaklığında kürlenerek koyu 
siyah, katı bir plastiğe dönüşen, 80D Shore sertliğe sahip ve 
yüksek ısı direnci sunan, cıva içermeyen bir üretan reçinedir. 
Kürlenme hızlarına göre Slow ve Fast olmak üzere 2 çeşidi 
bulunmaktadır.

TASK SERİSİ
Smooth-On'un popüler Smooth-Cast genel amaçlı döküm 
reçineleri ile karşılaştırıldığında üstün fiziksel ve mekanik 
özellikler sunan, düşük viskoziteli üretan döküm reçineleri 
serisidir. Task plastikleri, yüksek çekme mukavemetine 
ve eğilme modülüne sahiptir. Performans veya fiziksel 
özelliklerini değiştirmek için çeşitli dolgu maddeleri ve 
renklendirici pigment kullanımına uygundur. Bazıları alev 
direnci, yüksek sıcaklık direnci ve çok yüksek darbe direnci gibi 
belirli performans özellikleri göstermektedir.

Task 8: Otoklav kullanılarak temizlenebilen yüksek ısı 
direncine sahip bir reçinedir. Bu özelliği ile 130 °C’ ye ulaşan 
sıcaklıklarda dezenfekte edilmeye uygundur.

 
Şekil 2. Ecoflex 00-35 Silicone and TASK 8 

Task21: ABS plastiğe benzer performansa ve mekanik 
özelliklere sahip bir performans üretan döküm reçinesidir. 
Jel süresi 6 dakika, kür süresi 60 dakika olan reçinenin 
kokusu yoktur ve dökümü sırasında kabarcık oluşumu 
gözlenmemektedir. Genellikle montaj fikstürleri, figürinler 
ve dekoratif dökümleri, güçlü ve son derece detaylı model 
dökümü uygulamalarında tercih edilmektedir. 

Task16: Az kokulu, ftalat, cıva ve MOCA içermeyen ve hızlı 
kürlenen bir üretan reçinedir. Kürlenen kauçuk, çok yüksek 
yırtılma mukavemeti, darbe direnci, aşınma direnci ve 
boyutsal stabiliteye sahiptir. Hızlı mekanik parçalar, contalar, 
tekerlekler ve kasnaklar, darbeye dayanıklı destekler ve 
arşiv ana modelleri yapmak için uygundur. Beton veya beton 
damgalama pedleri dökümü için hızlı, aşınmaya dayanıklı 
kauçuk kalıplar yapmak için de kullanılmaktadır. Ayrıca Task16 
içi boş, yarı sert, rotasyonlu dökümler için mükemmel bir 
seçimdir.

PROTOTİP İÇİN KALIP YAPIMI

3D baskı ile prototip kalıp yapımı birden fazla kopyanın daha 
hızlı üretimi, bitmiş parça için daha fazla malzeme seçeneği 
sunmakta, özel ekipman veya ek baskı filamentleri olmadan 
çok çeşitli renklerde ve sonlandırma efektlerinde döküm 
yapılabilmesini sağlamaktadır. 

MOLD STAR SERİSİ

Mold Star silikonlar, yırtılmaya karşı dirençli, yumuşak, 
nispeten düşük viskozitelere sahip kullanımı kolay bir silikon 
kauçuktur. Mold Star ile yapılan kalıplar, uzun süreli raf 
ömrüne sahiptir ve mum, alçı, reçine ve diğer malzemelerin 
dökümü için kullanılmaktadır. Kürlenen kauçuklar, 232°C’ye 

SMOOTH ON PROTOTİPLEME ÜRÜNLERİ
Her ürün ticari potansiyeli olduğunu düşündüğümüz bir buluş fikriyle başlar. Fikir geliştirmek 
için üretimden önce üç boyutlu fiziksel bir modele ihtiyaç duyulur. Tila Kompozit’ in Türkiye yetkili 
distribütörü olduğu Smooth On, prototip modelleri yapmak için tasarlanmış geniş ürün yelpazesi 
sayesinde bu konuda deneyim ve benzersiz bilgi birikimi sağlamaktadır.  
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kadar ısıya dayanıklıdır ve düşük sıcaklıkta erimiş metal 
alaşımlarının dökümü için uygundur. 

Mold Star 15 Slow: Büyük boyutta modellerin kalıplarını 
yapmak için uzun çalışma süresi sağlamaktadır. Jel süresi 50 
dakika, kür süresi 4 saattir.

Mold Star 16 Fast: Hızlı sertleşen silikon kauçuk 
formülüdür. Silikon kalıp yapmanın en hızlı yollarından biridir. 
6 dakikalık kap ömrü ve 30 dakikalık kürlenme süresi ile 

adli tıpta sahadaki kanıt izlenimlerini yakalamak için de 
kullanılmaktadır.

Mold Max 20T: 20A Shore sertliğine sahip, yarı saydam platin 
silikondur. Jel süresi 6 dakika, kür süresi 30 dakikadır.

Mold Star 30: 30A Shore sertliğine sahip daha sert bir platin 
silikon malzemedir. Karışım ömrü 45 dakika, kürlenme süresi 
oda sıcaklığında 6 saattir.

SMOOTH CAST SERIES
Smooth-Cast resins are economical casting type resins that 
provide ease of application with their low viscosity and versatile 
use. These resins are suitable for use with fillers (URE-FIL 3,5,7) 
and SO-Strong or Ignite pigments. It is generally preferred for 
creating detailed models, prototypes, accessories and casting 
parts.

Smooth-Cast 300: It is a casting resin that captures all the 
details with its bright white and ultra-low viscosity. Fully cured 
castings are durable, workable and paintable; It provides 
resistance to moisture and mild solvents.

Smooth-Cast 320: It is an off-white resin with easier coloring 
than the Smooth-Cast 300 series. It is used for reproduction of 
small to medium sculptures, making prototype models, special 
effect accessories, decorative jewelry and taxidermy (bones, 
antlers, teeth, etc.) applications, and cured products have a 
useful life of more than 10 years.

Smooth-Cast 65D: It is an impact resistant, low cost urethane 
casting resin that cures quickly and provides semi-rigid plastic 
form. The Smooth-Cast 65D has a controllable step-hardening 
profile, making it ideal for making lightweight, hollow rotational 
castings.

Smooth-Cast ONYX: It is a mercury-free urethane resin that 
cures at room temperature to a dark black solid plastic, has a 
hardness of 80D Shore and offers high heat resistance. There 
are 2 types as Slow and Fast according to their curing speed.

TASK SERIES
Smooth-On's range of low viscosity urethane casting resins that 
offer superior physical and mechanical properties compared to 
the popular Smooth-Cast general purpose casting resins. Task 
plastics have high tensile strength and flexural modulus. It is 
suitable for the use of various fillers and coloring pigments to 
change their performance or physical properties. Some show 
specific performance characteristics such as flame resistance, 
high temperature resistance and very high impact resistance.

Task 8: It is a resin with high heat resistance that can be cleaned 
using an autoclave. With this feature, it is suitable for disinfection 
at temperatures reaching 130 °C.

Task21: It is a performance urethane casting resin with 
performance and mechanical properties similar to ABS plastic. 

The resin, which has a gel time of 6 minutes and a curing time 
of 60 minutes, has no odor and no bubble formation is observed 
during pouring. It is generally preferred for assembly fixtures, 
figurines and decorative castings, strong and highly detailed 
model casting applications.

Task16: It is a low odor, phthalate, mercury and MOCA free 
and fast curing urethane resin. Cured rubber has very high 
tear strength, impact resistance, abrasion resistance and 
dimensional stability. It is suitable for making fast mechanical 
parts, gaskets, wheels and pulleys, shockproof supports and 
archival master models. It is also used to make fast, wear-
resistant rubber molds for casting concrete or concrete stamping 
pads. Also, Task16 is an excellent choice for hollow, semi-rigid, 
rotational castings.

MOLD MAKING FOR PROTOTYPE
Prototype mold making with 3D printing offers faster production 
of multiple copies, more material options for the finished part, 
and enables casting in a wide variety of colors and finishing 
effects without special equipment or additional printing 
filaments.

MOLD STAR SERIES
Mold Star silicones is a soft, easy-to-use silicone rubber with 
relatively low viscosities that resists tearing. Molds made 
with Mold Star have a long shelf life and are used for casting 
wax, plaster, resin and other materials. Cured rubbers are 
heat resistant up to 232°C and are suitable for casting low 
temperature molten metal alloys.

Mold Star 15 Slow: Provides long working time for making 
molds of large size models. Gel time is 50 minutes, curing time 
is 4 hours.

Mold Star 16 Fast: It is a fast curing silicone rubber formula. It 
is one of the fastest ways to make silicone molds. With a pot life 
of 6 minutes and a curing time of 30 minutes, it is also used in 
forensic medicine to capture impressions of evidence in the field.

Mold Max 20T: It is a translucent platinum silicone with a 
Shore hardness of 20A. Gel time is 6 minutes, curing time is 30 
minutes.

Mold Star 30: It is a harder platinum silicone material with a 
Shore hardness of 30A. Pot life is 45 minutes, curing time is 6 
hours at room temperature.

 
Şekil 4. Mold Star 20T 

 
Şekil 3. Mold Star 16 Fast
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SUPERLIT IS THE ONLY GRP PIPE MANUFACTURER IN TURKEY WHO HAS THREE DIFFERENT 
PIPE PRODUCTION TECHNOLOGIES; HELICAL FILAMENT WINDING (HFW), CONTINUOUS FILAMENT 
WINDING (CFW) AND CENTRIFUGAL CASTING (CC) TECHNOLOGIES. 

Our new technology Helical Filament Winding is up and running! SUPERLIT Helical Filament Wound glass-reinforced 
thermosetting resin pipe offers superior corrosion resistance and a combination of high mechanical and physical 
properties which have been proved in most severe operating conditions all over the world.

Superlit Helical Filament Winding GRP products in the diameter range of  DN 50mm - DN 400mm can be applied in 
the following fields;  Water distribution ( civil and industrial ) for pressure and gravity lines, Sewer systems ( urban 
and industrial ), Irrigation networks, Process lines for industrial plants, Above ground fluid transmission lines, 
Wastewater treatment plants, Sub-sea pipelines and Trenchless micro-tunneling jacking applications.

Cam elyaf takviyeli ve termoset reçineli Superlit Helisel Filament Sarma boru 
en zorlu çalışma koşullarında kanıtlanmış üstün korozyon direnci ve yüksek mekanik ve 
fiziksel özelliklerin kombinasyonunu sunmaktadır.

Superlit DN 50 mm ile DN 400 mm çap aralığında üretimi yapılabilen Helisel Filament Sarma CTP ürünleri; 
Basınçlı ve cazibeli su dağıtımı hatları (kentsel ve endüstriyel), Kanalizasyon sistemleri (kentsel ve 
endüstriyel), Sulama şebekeleri, Endüstriyel tesisler için proses hatları, Yer üstü akışkan iletim hatları, 
Atık su arıtma tesisleri, Deniz altı boru hatları ve Kazısız teknoloji uygulamalarında kullanılabilmektedir.

HELISEL FILAMENT SARMA ÜRETİM (HFW) HATTININ DEVREYE 
GİRMESİYLE, ÜÇ AYRI ÜRETİM TEKNOLOJİSİ İLE CTP BORU ÜRETİMİ 
YAPABİLEN TÜRKİYE’DEKİ İLK VE TEK CTP ÜRETİCİSİ SUPERLİT OLDU
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SUPERLIT PIPES WERE PREFERRED IN THE PROJECT OF İSKİ TUZLA ADVANCED BIOLOGICAL 
WASTEWATER TREATMENT PLANT. 

Within the scope of the project, a total of 1174 meters of SUPERLIT pipes and fittings with the diameter range of 
DN 1800mm - DN 3200mm, pressure class PN6 bar and stiffness class SN 5000 N/m²  were produced according to 
EN 14364 international standard and the installation has been completed.

At the above-ground application part of the project, upon the special request of İSKİ, a special paint that providing 
protection against UV rays was applied to the surface of the pipes, even though performance of GRP pipes is not 
negatively affected by UV rays.

Within the scope of the above-ground line part of the project; a total of 49,6 meters of GRP pipes with the diameter of 
DN 1800mm, pressure class PN10 bar and stiffness class SN 5000 N/m² has been installed as two lines side by side.  
Superlit Supervisor team has completed their controls in the field.

EN 14364 uluslararası standardına göre üretilen SUPERLİT DN 1800mm – DN 3200mm 
çap aralığında, PN 6 basınç dayanımlı, SN 5000 rijitlikte toplam 1174 metre CTP (Cam Elyaf 
Takviyeli Polyester) boru ve bağlantı parçalarının montajı tamamlanmıştır.

İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi projesinin, terfi hattı yerüstü uygulamasında ise İSKİ’nin özel 
talebi üzerine UV ışınlarına karşı koruma sağlayan özel boya uygulaması yapılmıştır. 

Her biri 24,8 metre uzunluğunda ve yanyana iki hat olarak döşenen yerüstü terfi hattında; DN 1800mm çaplı, 
PN 10 basınç dayanımlı, SN 5000 N/m² rijitlikte  toplam 49,6 m CTP boruların yerüstü montajı tamamlanmış 
ve supervizör ekibimiz tarafından kontrolleri yapılmıştır. 

İSKİ TUZLA İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ 
PROJESİNDE SUPERLİT BORULARI KULLANILMIŞTIR
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Kompozit malzemeler, golf sopası, bisiklet, tenis raketi, olta, rüzgar 
sörfü yelken direği, uçurtma, spor aletleri, hokey sopaları, sörf tahtaları, su kayağı, 
snowboard, oyuncak ve tüketim aletleri yapımı dâhil tüketim/eğlence pazarında yoğun 
olarak kullanılmaktadır. Bu spor ürünleri/tüketici ekipmanları, kompozit malzemeler 
sayesinde benzersiz tasarım, parça bütünleştirme ve yüksek mukavemet-ağırlık oranı 
özellikleri kazanmaktadır. Bu da ekipmanın daha güçlü, daha hafif ve daha hızlı olmasına 
yardımcı olmaktadır. Beşinci büyük kompozit malzeme pazarı olan tüketim malları sektöründe 
(%7,8), 2020 yılında dünyada yaklaşık 940,9 kiloton (2.076,62 milyon pound), kompozit 
malzeme kullanılmıştır. Bu kompozitlerin yaklaşık %21.5’i Kuzey Amerika’daki tüketim malları 
sektöründe, %54,5’i ise Asya’da kullanılmaktadır.

TÜKETİM MALLARI 
PAZARININ 
GÖRÜNÜMÜ VE 
SEKTÖRDEKİ 
TRENDLER 
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Önde gelen tedarikçilerin elyaf satışlarına bakıldığında, 
spor malzemeleri pazarının gücü görülmektedir. Kompozit 
malzemeler, pazar olarak zengin bir potansiyele sahip olan 
spor malzemeleri alanında önemli başarılar elde etmiştir. 
Birinci sınıf kompozit bisikletlerin (kadro ve parçaları), birim 
fiyatı yaklaşık 2.000 USD (1.892,8 Avro) ila 5.000 USD (4.732 
Avro) arasında değişmektedir. Bu alandaki yıllık kompozit 
malzeme pazarı potansiyelinin yaklaşık yarım milyon bisiklet 
kadrosu ve parçası olduğu tahmin edilmektedir. 
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Rekreasyon sektöründeki eğilime göre, üretim 
tesisleri Çin, Hindistan, Kore ve iş gücünün ucuz 
olduğu diğer ülkelere kaydırılmaktır. Küresel 
ölçekte oldukça rekabetçi bir pazar olan rekreasyon 
sektörü performans odaklıdır. Yenilikçi ve yüksek 
performanslı malzeme sağlayan malzeme 
tedarikçileri için kolay gerçekleştirebilecekleri bir 
iş sağlamaktadır. Örneğin nanomalzemeler, spor 
malzemeleri pazarında, kompozit sektöründeki 
diğer pazarlara kıyasla belirgin bir ivme 
kazanmaktadır.

Bisiklet, dalış, olta, golf sopası ve spor malzemeleri 
pazarındaki yükseliş spor ürünleri alanında ivme 
kazandırırken, tüketici aletleri pazarı da önemli 
ölçüde büyümektedir. Tüketici geliri ve demografik 
eğilimler, tüketim malları pazarında talebi artıran 
en önemli faktörlerdir. Hisse ve varlık değerindeki 
artışla birlikte tüketici duyguları da gelişmektedir. 
Bu aynı zamanda, tüketim mallarının temel itici 
güçlerinden de biridir.
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Consumer Goods Market Outlook and Industry Trends 

Composite materials are used heavily in the consumer/recreational market for making golf shafts, bicycles, 
tennis rackets, fishing rods, windsurfing masts, kites, exercise machines, hockey sticks, surfboards, 
wakeboards, snowboards, toys, and consumer appliances. These sports/consumer equipment products feature 
unique designs, parts consolidation, and high strength-to-weight ratio properties provided by composite 
materials, which help make equipment stronger, lighter, and faster. In 2020, the consumer goods industry 
consumed 2.076,62 million pounds (940,9 kilotons), (7.8%) of composites in the world, and is the fifth largest 
market for the composite materials. Approximately, 21.5% of these composites are used in the North American 
consumer goods industry and 54.5% in Asia.

A look at the fiber sales of leading suppliers indicates the strength of the sporting goods market. Composites 
have made significant inroads into sports equipment, which is a market rich in potential. Top-of-the-line 
composite bicycles (frames and components) are priced from approximately $2,000 (€1,892.8) to $5,000 
(€4,732) per unit. Annual market potential for composites has been estimated at nearly half a million frames 
and components. 

The trend in the recreation industry is to shift manufacturing facilities to China, India, Korea, and other 
countries where labor is cheap. The recreation industry is a highly competitive market on a global scale and 
is performance driven. It provides low-hanging fruit for material suppliers that offer innovative and high-
performance materials. For example, nanomaterials are gaining significant momentum in the sporting goods 
market compared to other markets in the composites industry.

Increase in bicycles, diving, fishing rod, golf shafts, and sports equipment market drive the sporting goods 
whereas consumer appliances market is also growing significantly. Consumer income and demographic trends 
are the primary demand drivers for consumer goods. Consumer sentiments are also improving with rising 
stock and property values. It is also one of the key drivers for consumer goods.



42

RÖPORTAJ

Kovid-19’un etkisi insan hayatında olduğu 
gibi iş hayatında da devam ediyor. Bu 
sürecin önümüzdeki dönemlerde de devam 
edeceği öngörülüyor. Öte yandan, toplum 
olarak aşı konusunda duyarlı ve ciddi 
olduğumuz takdirde bu belirsizliğin en 
düşük seviyelere inmesi mümkün.
Sektörümüz pandemi döneminden bu yana 
yaşanan zorluklara rağmen çarkını durdurmadı ve 
hep üretmeye devam etti. Zorlu süreçte üreterek, 
çalışarak ülke sanayisine katkıda bulunan plastik 
sektörü hammadde fiyatlarının yüksek seyretmesi 
nedeniyle hala sıkıntı çekiyor. Bu durum hakkında 
birçok sebep saymak mümkün fakat en belirgin 
nedenin ülkemizde hammadde üretiminin yeterli 
seviyede olmamasından kaynaklı ortaya çıkan arz 

şoklarına açık yapı olduğu söylenebilir. Ayrıca son 
dönemde mevzuat düzenlemelerine bağlı olarak atık 
ithalatında yaşanan belirsizlikler de ikincil hammadde 
fiyatlarının yükselmesine sebep oluyor. 

Bilindiği üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından 18 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan “Atık 
ithalat genelgesi “ile Etilen Polimer atıklarının ithali 
yasaklanmıştı. Söz konusu genelgede, ithal edilen 
atıkların içerisinde %1’den fazla yabancı madde 
bulunması durumunda ürünü ithal eden işletmenin 
atık ithalat izin belgesi iptal edilecek, 5 yıl boyunca 
atık ithalat izin belgesi alamayacaktı. Bu şartlarda 
herhangi bir işletmenin atık ithalatı gerçekleştirmesi 
tabi ki mümkün olmayacak ve yayınlanan bu genelge 
ile ülkemiz geri dönüşüm sektörü fiilen bitme 
noktasına gelecekti.

Sektörün çatı kuruluşu PLASFED – Plastik 
Sanayicileri Federasyonu olarak sektörümüz 
adına Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Mustafa 
Tuzcu’nun ev sahipliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcımız Sayın Hasan Büyükdede ile Çevre ve 
Şehircilik Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet Emin 
Birpınar’ın da yer aldığı bakanlık temsilcileriyle bir 
araya geldik. Alınan bu kararla sadece sektörün değil, 
Türk sanayisinin zarar göreceğini ifade ettik ve plastik 
atık ithalatıyla ilgili denetimlerin daha sıkı olması 
gerekliliğine vurgu yaptık.

Ticaret Bakanlığı’nın tebliğinin ardından Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın 16 Temmuz 2021 tarihli 
genelgesinde yapılan son düzenlemelerde atık 
ithalatına izin verilmiş gibi gözükse de işletmeler 
mevzuatta yer alan detaylar sebebiyle halen 
ithalata soğuk yaklaşabiliyorlar. Bu sebeple ilgili 
kamu otoritelerinin yoğun denetim yöntemini 
benimseyerek işini düzgün yapan sanayicilerimizin 
kaygılarını dindirecek adımlar atması gerektiğini 
düşünüyoruz.

Sonuç olarak, geri dönüşüm hammadde ihtiyacımız 
için çok önemli. Sektör olarak asıl ihracat pazarı 
olan Avrupa’yla ticaretimizi sürdürmemiz gerekiyor. 
Bunun için de geri dönüşümden elde edilen 
hammaddeye olan ihtiyaç düzenli olarak artmaya 
devam edecek. Bu hammaddeye erişilmediği 
takdirde ihracatın da olumsuz bir şekilde etkileneceği 
çok açık.

Ömer KARADENİZ 
PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 

Başkan

GERİ DÖNÜŞÜMDE SORU İŞARETLERİ 
ORTADAN KALDIRILMALI 
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TEMİZ ENERJİ: RÜZGÂR ENERJİSİ
Son yıllarda çevreye olan ilginin artmasıyla birlikte 
yenilenebilir enerjilere olan ilgi de beraberinde 
artış gösterdi. Rüzgâr enerjisinin türbinleri 
döndürmesiyle elde edilen enerji günümüzde 
birçok ülke tarafından kullanılıyor ve kullanımı da 
gün geçtikçe artıyor. Birçok ülke devasa fonlar 
ayırarak bu yatırımları halen yapıyor. Peki bu 
teknoloji gerçekten temiz mi? Rüzgâr türbin 
bıçakları hafif, korozyona dayanıklı ve mukavemeti 
yüksek olması nedeniyle termoset kompozitlerden 
imal edilmektedir. Termoset malzemelerin 
en büyük dezavantajı bir defa sertleştirilmesi 
ve ardından geri dönüşümünün olmamasıdır. 
Termoset malzemelere en iyi örnek evlerimizde 
kullandığımız tava-tencerelerin kulplarıdır. Bu 
kulplar yandıkları zaman kömürleşirler, erimezler. 
Termoset kompozitlerden üretilmiş bu rüzgâr 
türbinleri günümüzde oldukça verimli çalışıyor. 
Peki kullanım ömürlerini tamamladıklarında ne 
olacak? Termoset kompozitlerden imal edilmiş 
bu bıçaklar belirli boyutlarda parçalanarak doğaya 
bırakılacak! Elektriğinizi temiz enerjiden ürettiniz 
ancak üretim yaptığınız malzemeyi doğaya atarak 
doğayı mahvettiniz. Bunun bir çözümü var. Ancak 
maliyeti nedeniyle halen kompozit endüstrisinde söz 
sahibi değil. Termoplastik kompozitler! Termoplastik 
kompozitler Batılı araştırmacılar tarafından 
yoğunlukla araştırılan bir konu. Termoplastik 
kompozitler bu tür endüstrilere entegre edilemezse 
gelecekte rüzgâr türbinleri ve diğer termoset 
kompozit konularında problemler ortaya çıkabilir.

Kompozitleri İşlemek

Kompozitler üretildikten sonra genellikle son işleme 
tabi tutulurlar. Bunun nedeni hem üretim esnasında 
fazla reçinenin kompozitin kenarına gelmesiyle 
istenilen boyutların aşılması hem de delik, slot 
veya boyut ölçülerini ayarlama gibi durumlardır. 
Kompozitlerin işlenmesi genellikle problemli süreçtir. 
Çünkü polimerik kompozitler genellikle 50-100 kat 
prepreg veya kuru fiberden meydana gelen katmanlı 
yapılardır. Katmanlı yapı olması kompozitin işleme 
esnasında hem katmanlarının ayrılmasına hem 
de katmanda çatlak oluşmasına neden olabilir. 
Bu nedenle kompozitler hem üretildikten hem de 
işlendikten sonra tahribatsız muayene yöntemleri 
ile muayene edilir. Kompozitlerde işleme genellikle 
kenar kesme (trim), delme (drilling) ve parça çıkarma 
işlemleri için yapılır. Yüksek mali değerlere sahip 
kompozit parçaların zarar görmemesi için makine 
işleme kalıplarına gelişmiş vakum sistemiyle 
bağlanır. Maliyetin ve işlemenin daha düşük olduğu 
durumlarda ise pabuçlar yardımıyla kompozit 
parçalar kalıplara bağlanabilir. Kompozitin sorunsuz 

işlenmesi üzerine birçok akademik araştırma vardır 
ve halen bu konuda araştırmalar hem endüstri hem 
de üniversiteler olmak üzere devam etmektedir.

Otomotiv Endüstrisinde Kompozitin Geleceği

Kompozit malzemeler alternatifi olan metallerin 
yerini hızla almaya devam ediyor. Metallerin 
yerini alan kompozitler emisyon değerlerinin 
düşürülmesi konusunda daha yaşanılabilir bir 
dünya açısından bizlere avantaj sağlıyor. Peki ya 
sonrasını hiç düşündünüz mü? Günümüzde maliyet, 
sürdürülebilirlik ve endüstriyel üretim açısından halen 
en yaygın kullanılan kompozitler termoset reçine 
içeren kompozitlerdir. TERMOSET! Isıyla sertleşen 
ve bir daha geri döndürülemeyen, ancak yakarak 
kömürleştirilebilen polimerlerden bahsediyoruz... 
Üretim hacmi her geçen yıl artıyor. Peki, termoset 
kompozitlerden üretilmiş ürünler önümüzdeki 
yıllarda kullanım ömrünü tamamladıktan sonra 
ne olacak? Kontrolsüzce doğaya bırakılacak... 
Veya gelişmemiş ülkelere satılarak o ülkelerin 
içerisinde bu plastik atıkların bilinçsizce yakılarak 
kömürleştirilmesi istenilecek. Termoplastik 
kompozitler aklınıza gelebilir. Ancak günümüzde 
mevcut teknolojik altyapı henüz termoplastik 
kompozitlerin seri üretimine olanak sağlamıyor. 
Gelişmiş ülkelerde endüstriyel araştırmacılar 
ve üniversite araştırmacıları bu konu üzerinde 
yoğun mesai harcıyorlar. Bir de maliyet konusu... 
Termoplastikler geri dönüştürülebilir kompozitler 
ancak bu malzemelerin üretimi, şekillendirilmesi ve 
geri dönüşümü oldukça maliyetli. Endüstri şu an için 
bir çıkmazda görünüyor. Gelecekte bizleri nelerin 
beklediğini hep birlikte göreceğiz.

Sefa Enes KILIÇ
Metyx Composites

Araştırma ve Geliştirme Mühendisi
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SEKTÖRÜMÜZÜN
ACI KAYBI 
ZİYA SÖNMEZ

Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Cam 
Elyaf Sanayii A.Ş.’nin eski yurt içi satış şefi, 

sektörümüze uzun yıllar cam elyafı tedariğinde 
yardımcı olan ve sektör mensuplarımızın yakından 

tanıdıkları emekli arkadaşımız Ziya Sönmez’i 
rahmetle anıyoruz. 
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SEKTÖRÜMÜZÜN
ACI KAYBI 

HALUK BAYRAKTAR

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kardeş 
Sivil Toplum Kuruluşumuz SAHA İstanbul’un 

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Bayraktar’ın 
değerli babaları Özdemir Bayraktar’ı kaybetmenin 
üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, 

ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
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