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ÜYE TOPLANTILARIMIZ İNTERNET ÜZERİNDEN 
DEVAM EDİYOR

SAHA EXPO, AUTOMECHANIKA VE PLAST EURASIA 
FUARLARINA KATILDIK

OSBÜK, OSB YILDIZLARI ARAŞTIRMA SONUÇLARINDA ÖDÜL 
ALAN ÜYELERİMİZİ KUTLARIZ
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DEVAM EDİYOR
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Yeni teknolojiler ve
uygulamalar ile
kompozit sektörünün
geleceğini
şekillendiriyoruz.
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BAŞKAN’IN MESAJI

Değerli Sektör Mensubu,

Derneğimizin aylık periyotlarla internet üzerinden 

gerçekleştirdiği üye toplantılarının 19.su 19 Ekim 

2021 tarihinde 100’e yakın sektör mensubunun 

katılımı ile ‘Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve 

Karbon Ayak İzi’ konusunda Ege Kimya San. ve 

Tic. A.Ş., Dış İlişkiler ve Teknoloji Danışmanı Sayın 

Derya Erçıkan’ın moderatörlüğünde, T.C. Ticaret 

Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler ve AB Genel Müdür 

Yardımcısı Sayın Bahar Güçlü, Arçelik A.Ş. Sektörel 

İlişkiler Koordinatörü Sayın Canan Ergün Tavukçu 

ve Horizon Consultancy Yönetici Ortağı Sayın Eser 

Erginoğlu’nun konu ile ilgili sunumları ile, 20.’si 30 

Kasım 2021 tarihinde 60’a yakın sektör mensubunun 

katılımı ile Poliya Poliester San. ve Tic. Ltd. Şti., 

Araştırma Laboratuvarı Müdürü Sayın Emre Özbek’in 

‘‘Poliester, Vinilester Reçineler ve Jelkotlar Güvenli 

Depolama ve Elleçleme Şartları’ konulu sunumu 

ile gerçekleştirilmiştir. Sektörümüz tarafından ilgi 

gören temalı üye toplantılarımız ve çalışmalarına 

devam ettiğimiz eğitim webinarlarımız tüm sektör 

mensuplarının istifadelerine açıktır.

OSB Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından 2020 için 

yapılan OSB Yıldızları isimli araştırmada yer alan 

üyemiz Turkuaz Polyester Reçine Kimya San. Tic. ve 

Polin Su Kaydırakları ve Havuz Sistemleri firmalarını 

tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

Bu yıl Derneğimiz 10-13 Kasım 2021 tarihlerinde 

İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen Saha Expo 

2021 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’na, 

18 - 21 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul Tüyap 

Fuar, Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilen 

Automechanika Istanbul Plus Fuarına ve 1-4 Aralık 

2021 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi 

Büyükçekmece’de gerçekleştirilen PLAST EURASIA 

İSTANBUL Fuarına katılarak sektörümü temsil etmiş 

ve tanıtım çalışmalarına devam etmiştir.

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.

Dergimizin bu sayısının ana konusunu ‘İleri Kompozit 

Uygulamaları’ oluşturmaktadır. Konu ile ilgili ayrıntılı 

yazımızı bu sayının dosya konusu olarak dergimizin 

orta sayfalarında bulabilirsiniz. 

Türk Kompozit sektörü mensuplarına bol kazançlı, 

bereketli, sağlıklı ve huzurlu bir yıl 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 19th monthly online members convention 
our association has been organizing took place 
on 19 October, 2021, with the participation 
of nearly 100 names from the industry, and 
provided the scene for a panel on ‘European 
Green Deal and Carbon Footprint’ moderated 
by Ege Kimya San. ve Tic. A.Ş.’s International 
Relations and Technology Consultant 
Mr. Derya Erçıkan, with relevant presentations 
by Ms. Bahar Güçlü, the Deputy Director for 
International Relations and EU at the Ministry of 
Trade, Ms. Canan Ergün Tavukçu, the Industry 
Relations Coordinator of Arçelik A.Ş., and 
Mr. Eser Erginoğlu, Managing Partner of Horizon 
Consultancy. The 20th convention, on the other 
hand, took place on 30 November, 2021, with 
an attendance of approximately 60 industry 
professionals, and saw the presentation by 
Mr. Emre Özbek, the Director of Research 
Laboratory of Poliya Poliester San. ve Tic. Ltd. 
Şti., on “Safe Storage and Handling Conditions 
for Polyester, Vinylester Resins and Gelcoats”. 
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.

We would like to congratulate our members 
Turkuaz Polyester Reçine Kimya San. Tic. and 
Polin Water Slides and Pool Systems, which were 
named in the study Stars of Organized Industrial 
Zones prepared for the Assembly of Organized 
Industrial Zones (OSBÜK) for year 2020, and wish 
them continued success.

This year, our Association took part in Field Expo 
2021 Defense and Aerospace Industry Fair held 
at Istanbul Expo Center, on 10-13 November, 
2021, as well as in Automechanika Istanbul 
Plus Trade Show held at Istanbul Tüyap Fair and 
Convention Center on 18-21 November, 2021 
and in PLAST EURASIA ISTANBUL Trade Show 
organized at TÜYAP Fair and Convention Center 
on 1-4 December, 2021, continuing its efforts to 
promote and represent the industry.

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.

“Advanced Composite Applications” is the theme 
of this issue of our magazine. A detailed article 
on this theme is available on the subsequent 
pages of our magazine, as the issue-theme.

I hope the members of Turkish Composites 
Industry will enjoy a most profitable, fruitful, 
healthy yet peaceful year. 

Yours respectfully,
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DERNEKTEN HABERLER

19. ÜYE TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ege Kimya San. ve Tic. A.Ş., Dış İlişkiler ve Teknoloji 
Danışmanı Sayın Derya Erçıkan’ın moderatörlüğünü 
üstlendiği toplantı Derneğimizin Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Barış Pakiş’in açılış konuşması 
ile başlamıştır. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve 
Karbon Ayak İzi konusuna sektörel açıdan T.C. Ticaret 
Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler ve AB Genel Müdür 
Yardımcısı Sayın Bahar Güçlü, özel sektör açısından 
ise Arçelik A.Ş. Sektörel İlişkiler Koordinatörü Sayın 
Canan Ergün Tavukçu’nun görüşlerini aktarmalarının 
hemen ardından Horizon Consultancy Yönetici 
Ortağı Sayın Eser Erginoğlu Karbon Ayak İzi, CBAM 
ve AB Akreditasyonu ve Validasyonu konusundaki 
sunumunu sektörümüzü de kapsayacak şekilde 
gerçekleştirmiştir.

Gerçekleşen sunumların ardından izleyicilerin 
soru, görüş ve temennilerinin paylaşılmasıyla 
tamamlanan toplantıya katılan konuşmacılarımıza, 
üyelerimize ve misafirlerimize katılımlarından dolayı 
teşekkürlerimizi sunarız.

20. ÜYE TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Derneğimizin Genel Sekreteri Sayın İsmail Hakkı 
Hacıalioğlu’nun açılış konuşması ile başlayan 
toplantıda Poliya Poliester San. ve Tic. Ltd. Şti., 
Araştırma Laboratuvarı Müdürü Sayın Emre Özbek 
‘Poliester, Vinilester Reçineler ve Jelkotlar Güvenli 
Depolama ve Elleçleme Şartları’  konusundaki 
sunumunu paylaşmıştır.

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

Kompozit Sanayicileri Derneğimiz, ‘Poliester, Vinilester Reçineler ve Jelkotlar Güvenli 
Depolama ve Elleçleme Şartları’ konusundaki 20. üye toplantısını 30 Kasım 2021 tarihinde 
gerçekleştirmiştir. Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilen toplantıya 60’a yakın 
sektör mensubu katılmıştır.

Kompozit Sanayicileri Derneğimiz, ‘Avrupa 
Birliği Yeşil Mutabakatı ve Karbon Ayak İzi’ 
konusundaki 19. üye toplantısını 19 Ekim 
2021 tarihinde gerçekleştirmiştir. Zoom 
uygulaması üzerinden gerçekleştirilen 
toplantıya 100’e yakın sektör mensubu 
katılmıştır.
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DERNEKTEN HABERLER

Kompozit Üretim Yöntemleri eğitiminde kompozit 
malzemenin açık ve kapalı kalıplama metodları, üretim yöntemleri ve teknikleri; Yönetim Kurulu Üyemiz 
Sayın Burak Darcan ve Tila Kompozit Firmasından Sayın Cenk Kurtuluş ve Sayın Özge Altay tarafından eğitime 
katılan GEBKİM MTAL öğretmenleri ile paylaşılmıştır.

SAHA EXPO 2021 FUARINA KATILDIK
10-13 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul 
Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen Saha 
Expo 2021 Savunma, Havacılık ve Uzay 
Sanayi Fuarı’nda Derneğimiz info stant ile 
ziyaretçilerini ağırlamıştır.

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ikinci büyük 
savunma, havacılık ve uzay sanayi kümesi SAHA 
EXPO Savunma ve Uzay Sanayi Fuarı’nda, İstanbul 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şekib 
Avdagiç ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Sayın 
Bilal Topçu’nun standımıza olan ziyaretlerinde 
sektörümüzün genel durumunu değerlendirme 
fırsatı bulunmuştur.

KOMPOZİT MALZEME 
EĞİTİMLERİNİN
2. DÖNEMİ
Derneğimiz tarafından GEBKİM MTAL 
Kompozit Atölyesi eğitimleri kapsamında 
devam etmekte olan eğitim çalışmlarına 
15 Kasım 2021 tarihinde internet ortamında 
gerçekleştirilen ‘Kompozit Üretim 
Yöntemleri’ eğitimi ile devam edilmiştir.

PLAST EURASIA 
2021 FUARI  
SONUÇ RAPORU
Plastik sektörünün buluşma 
platformu PLAST EURASIA 
İSTANBUL, Uluslararası İstanbul 
Plastik Endüstrisi Fuarı 30’uncu 
yılında 60 bini aşkın ziyaretçi sayısı 
ile 1-4 Aralık 2021 tarihlerinde 
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi 
Büyükçekmece’de gerçekleşti.
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DERNEKTEN HABERLER

AUTOMECHANIKA 2021 İSTANBUL FUARI
Automechanika Istanbul Plus 
fuarı, 18 - 21 Kasım 2021 
tarihleri arasında İstanbul 
Tüyap Fuar, Kongre ve Sergi 
Merkezinde iki yıldan uzun 
süren bir aranın ardından 
tüm otomotiv endüstrisi 
profesyonelleri için yeni 
iş fırsatları ve ihracat için 
önemli potansiyele sahip iş 
bağlantıları kurma imkanı 
sundu.

Türk ve Avrupa endüstrilerini bir 
araya getiren bu fuar Türkiye için 
olduğu kadar çevre ülkeler için de 
önemli bir buluşma platformu haline 
geldi. Derneğimiz fuar süresince 
7. Salon A 149 nolu standda 
ziyaretçilerini ağırladı.

AUTOMECHANIKA 2021 SONUÇ RAPORU
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DERNEKTEN HABERLER

DENİZ KORKMAZ
‘50 TEKNOLOJİ 
LİDERİ’
Şirketlerin başarılı 
dijital dönüşümlerinin 
ödüllendirildiği Fortune 
Turkey C-Suite Series: 
Teknoloji Liderleri Zirvesi’nde, 
Üyemiz Kordsa’nın 
Teknolojiden Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Deniz 
Korkmaz, ’50 Teknoloji Lideri’ 
listesinde yer alarak ödüle 
layık görüldü.

Sayın Deniz Korkmaz’ı tebrik eder, 
başarılı çalışmalarının devamını 
dileriz.

KORDSA 3. KEZ EN İYİ AR-GE MERKEZİ
Üyemiz Kordsa, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından düzenlenen 
8. Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri ve Ar-Ge 
Merkezleri Zirvesi’nde 
birincilik ödülü aldı.

Lastik ve inşaat 
güçlendirme ile kompozit 
teknolojileri alanında 5 
ülkede 12 üretim tesisi 
ile hizmet veren Kordsa, 
76-250 arası Ar-Ge 
personeli istihdam eden 
Ar-Ge Merkezlerinin 
değerlendirildiği kategoride 
Türkiye’nin en iyi Ar-Ge 
Merkezi seçildi. Konu 
ile ilgili basın bülteni 
aşağıda bilgilerinize 
gönderilmektedir.
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DERNEKTEN HABERLER

Hexcel, rüzgar enerjisi pazarı için poliüretan 
(PU) reçine ve tek yönlü karbon fiberden 
yapılmış yüksek performanslı karbon 
pultrüzyon profilleri üretmek için üyemiz 
METYX ile işbirliği yaptığını duyurdu.

İki şirket, Hexcel’in kayak sektöründeki poliüretan 
uzmanlığına ve rüzgar enerjisi sektöründeki 
müşteriler için yüksek performanslı kompozit 
ürünler sağlama deneyimlerine dayanarak güçlerini 
birleştirdi. METYX, rüzgar enerjisi, denizcilik, 
otomotiv, demiryolu ve inşaat gibi endüstriler için 
yüksek performanslı takviye kumaşlar, cam-karbon 
dokuma, sarf malzemeler, kit, kalıp ve model üretimi 
yapmaktadır.

Endüstriyel Hexcel Satış ve Pazarlama Başkan 
Yardımcısı Claude Despierres, “Poliüretan 
ürünlerindeki uzmanlığımızı kullanarak rüzgar 
enerjisi sektöründe fırsatlar yakalayabilmek için 

METYX ile çalışmaktan çok mutluyuz. METYX ile 
birebir çalışarak bilgi ve deneyimlerimizi kendileri ile 
paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

METYX Avrupa COO’su Ergenç İneler, “Bu 
yolculuğa Hexcel ile başlayacağımız için çok 
heyecanlıyız. Müşterilerimizin kalite ve maliyet 
konusunda çok yüksek beklentileri var. Hexcel’in 
PU teknolojisindeki deneyimlerinin, bizim gelecek 
planlarımızla ve büyüme stratejimizle uyumlu 
olduğuna inanıyoruz.’ dedi.

HEXCEL VE METYX İŞBİRLİĞİ 

OSBÜK, OSB YILDIZLARI ARAŞTIRMA SONUÇLARI

OSB Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından 2020 için 
yapılan OSB Yıldızları isimli araştırmada yer alan 
2 üye firmamızı, göstermiş oldukları üstün başarı 
ve sektörümüze yapmış oldukları değerli katkıları 
nedeniyle kutlar, başarılarının devamını dileriz.

KATEGORİLER FİRMA ADI SIRA NO

YURT İÇİ CİRO İLK 100 Turkuaz Polyester Reçine Kimya San. Tic. 95

KAR İLK 100 Turkuaz Polyester Reçine Kimya San. Tic. 98

KADIN İSTİHDAM İLK 100 Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş. 92

AR-GE İLK 50 Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş. 37

PATENT İLK 50 Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş. 24

MARKA TESCİL İLK 50 Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş. 33
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DERNEKTEN HABERLER

İLK KOMPOZİT OTOMOBİL ANADOL 55 YAŞINDA

Anadol, Türkiye’nin ilk kompozit yerli ve seri üretim 
otomobili olarak 19 Aralık 1966’da üretim bandından 
indirildi. Zamana meydan okuyan Anadol 55 yaşında 
ve artık bir klasik… Türkiye’nin ilk ve tek sanayi 
müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, koleksiyonunda özel 
bir yer tutan Anadol otomobiller ile ziyaretçilerine 
eşsiz bir hikayeyi aktarıyor.

Koç Grubu’na dahil olan Otosan Sanayii, 1960’ların 
başında Türkiye’de yerel bir otomobil endüstrisi 
kurmak için kolları sıvadı. Ford’un temsilciliğini de 
alan şirket, 1963 yılında İngiltere’deki Reliant Motors 
ile irtibata geçti. İlk üretilen Anadol prototipi, Reliant 
FW5 adında Ongle-tasarımlı, 5 kişilik kompozit ve 
Anglia Super’in 1198 cc’lik motoruna sahip bir salon 
modeli oldu. Model Aralık 1965’te İstanbul’a getirildi 
ve 1966 yılında Anadol’un üretimine başlandı.

1970 yılının sonuna kadar toplamda 12 binin üzerinde 
Anadol üretilirken, sadece 1974 yılında imalat 8 bine 
çıkarılarak zirveye ulaştı. ‘Bu memleketin otomobili’ 
sloganıyla piyasaya sürülen Anadol, yapımının 
durdurulduğu 1984 yılına kadar 87 bin adet satıldı.

Türkiye’nin ilk kompozit otomobili olan Anadol’un hikayesi 55 yılı geride bıraktı. 
Türk otomobil tarihinin en önemli simgelerinden biri olan Anadol’un farklı modelleri 
Rahmi M. Koç Müzesi’nde görülebiliyor.

PLASTİK SEKTÖRÜ GELECEK ARAŞTIRMASI
İKMİB tarafından düzenlenen ve 
Derneğimizin de katkıda bulunduğu, ilgili 
Bakanlıklar, federasyon ve derneklerin 
değerli Başkanları ile sektör temsilcilerinin 
katıldığı “Plastik Sektörü Gelecek 
Araştırması Çalıştayı”‘nda sektörün 
geleceği mercek altına alınarak, sorun ve 
çözüm önerileri masaya yatırıldı, plastik 
sektörünün yol haritası konuşuldu.

İlk günün ana konuları, daha fazla katma değerli 
ürün, ithalata bağımlılığın azaltılması ve tedarik 
güvenliği  oldu.

Plastik Sektörü Gelecek Araştırması Çalıştayı’nın 
ikinci gününde, ilk gün olduğu gibi çalışma grupları 
ile birlikte sektörün geleceği mercek altına alındı.

Çalıştay; iştirak eden ve katma değer sağlayan 
Bakanlık yetkilileri, plastik sektörü federasyon 
ve derneklerinin kıymetli Başkanları ile sektör 
temsilcilerinin değerlendirmeleri ile sona erdi.
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ÜYELERDEN HABERLER

1949 yılında kurulan Schmidt & Heinzmann, güvenilir 
ve yüksek kaliteli makine ve ekipman tedarikçisi 
olarak uluslararası bir üne sahiptir. Güneybatı 
Almanya'nın Bruchsal kentindeki genel merkezinde 
100'den fazla kişiden oluşan oldukça uzmanlaşmış 
bir ekip ile üretim yapmaktadır. Piyasadaki yaklaşık 
yetmiş yılı boyunca şirket, takviyeli plastik işleme 
makineleri ve ekipmanları alanında kaliteyi 
rakiplerinin üstünde bir seviyeye çeken teknik bilgisi 
ile kanıtlamıştır. Schmidt & Heinzmann ürünlerinin 
kanıtlanmış kalitesi ve performansı nedeniyle 70'den 
fazla ülkede yüzlerce müşteriye sahiptir.

Schmidt & Heinzmann, SMC üretim teknolojileri için 
pazar lideri konumundan ve ayrıca fiber takviyeli 
plastik makineler alanındaki geniş ürün yelpazesine 
sahiptir. Şirketin kapsamlı ürün portföyü, Polyester 
levha üretim hatlarının yanı sıra her türlü elyaf için 
kesme sistemlerini de içermektedir. Günümüz 
gelişen ihtiyaçlarını ve teknolojilerine uyum sağlayan 
firma, uzay ve havacılık, savunma ve balistik 
sektörlerinin de ihtiyacına yönelik Pre-Preg üretim 
sistemleri sunmaktadır.

Tam otomasyonlu çalışmak isteyen firmalara yönelik, 
hammaddeden üretime ve sonrasında ambalaja 
kadar robotik insansız sistemler kurmaktadır.

Tüm dünyaya hizmet sunabilen firmanın, ABD ve 
Çin’de kendi ofisleri bulunmaktadır.

Firmanın ürün portföyünde

• SMC Üretim Sistemleri

• Pre-Preg Sistemleri

• Fiber İşleme sistemleri

• Kompozit Levha Sistemleri

• Otomasyon Sistemleri

Omnis Kompozit Ltd., 2021 yılı sonunda imzalanan 
sözleşme ile, Schmidt & Heinzmann firmasının 
tüm ürün gamının ve yedek parçalarının Türkiye tek 
temsilci olarak yetkilendirilmiştir. Makine Grubu 
portföyünü güçlendiren Omnis Kompozit Ltd. 
kompozit sektöre güvenilir hizmetini sürdürmektedir.

OMNİS KOMPOZİT LTD., MAKİNE SİSTEMLERİ ÜRETİCİSİ 
SCHMİDT & HEİNZMANN FİRMASININ TÜRKİYE 
TEMSİLCİSİ OLDU
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Ftalatsız Kompozit ve Plastiklere Geçiş

Ftalatlar; plastikleri yumuşatan, daha esnek ve 
dayanıklı olmasını ve içinde kullanıldığı bir ürünün 
daha uzun ömürlü olmasını sağlayan insan yapımı 
kimyasallardır. Ayrıca bileşenlerin bir çözelti içinde 
çözülmesine yardımcı olmaktadır.  Akpa Kimya da 
bazı ürünlerinde plastikleştirici olarak kullanmaya 
devam etmektedir.

Günümüzde hepimizin bir şekilde dokunduğu 
bir yerden veya yediği bir yiyecekten ftalatla 
temas etmesi mümkündür. Bazı ftalatların insan 
sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olmadığı çeşitli 

kaynaklarda yer alsa da devam eden araştırmalar 
sonucunda bazı ftalatlara mutajenik ve kanserojenik 
etkiler yaratması sebebi ile kısıtlamalar gelmeye 
devam etmektedir. Akpa Kimya olarak daha sağlıklı 
bir yaşam için, ftalat içeren ürünlerimize alternatif 
olarak ftalatsız ürünler üzerine çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz.

Metil Etil Keton Peroksitler;  
AKPEROX A50PF/A60PF, AKPEROX A5R/A6R

Bu ürünler oda sıcaklığı ve yüksek sıcaklıklarda 
doymamış polyester reçinelerini sertleştirmek için 
kullanılır. 

DAHA SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN 
FTALATSIZ ÜRÜNLER 
Sektörünün Dünya çapında öncü firmalarından biri olan AKPA Kimya, 1997 yılından bu 
yana, birçok endüstri koluna hammadde ve ara mamul üretmektedir. İş ortaklarının 
memnuniyetini ve gereksinimlerini kusursuz bir şekilde karşılamak için uzman kadrosuyla 
AR-GE çalışmalarına ağırlık veren AKPA,  geliştirdiği yeni ürünleriyle kullanıcıların 
hayatlarını kolaylaştırmaya devam etmektedir. Kullanıcı dostu Ftalatsız ürünleriyle insan 
sağlığına önem veren AKPA, bu alanda yaptığı çalışmalarını sürdürmektedir.
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Ftalat içermediği için daha çok insan vücuduna 
doğrudan temas eden kompozit materyallerin 
üretimi sırasında kullanımı tercih edilmektedir. 
Düğme, CTP boru üretimi, su depolarında 
kullanılmaktadır.

Diaçil Peroksitler; 
AKPEROX BP50 PF PASTE / POWDER, 
AKPEROX L40S

Benzoil peroksit ürünleri, doymamış polyesterlerin 
sertleştirilmesinde yüksek sıcaklıklarda tek 
başına katalizör olarak kullanılırken, dimetil anilin, 
dietil anilin ve dimetil para toluedin gibi amin 
hızlandırıcılarla kombinasyon halinde oda sıcaklığında 
da kullanılır. L40S ve BP50 PF Powder; Yol çizgi 
boyalarında, kompozit sektöründe PVC üretiminde, 
polistiren ve poliakrilatlarda kullanılmaktadır.

Pasta formları veya sıvı süspansiyonları ise, 
mermer yapıştırıcılarında ve araba kaportalarındaki 
macunlarda sertleştirici olarak kullanılabilmektedir. 

Ayrıca düşük konsantrasyonlardaki benzoil 
peroksitin toz formları akne tedavisinde veya diğer 
tedavilerle kombinasyon halinde bir ilaç olarak ve diş 
beyazlatma ürünlerinde kullanılmaktadır.

Peresterler; AKPEROX HC9, AKPEROX HC10

Kompozit sektöründe kullanım alanı bulunan HC9/
HC10 ürünleri mermerden daha dayanıklı ve daha 
uzun ömürlü mutfak tezgâhları üretimi için tercih 
edilmektedir. 
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Ürün bir kobalt hızlandırıcısı ile birlikte doymamış 
polyester reçinelerin kürlenmesi için geliştirilmiştir. 
Ayrıca suni mermer, polimer beton, boru üretimi 
alanlarında kullanılmaktadır.

Karışım Peroksitler; 
AKPEROX ER11, ER14, ER59, ER60FW, CAP33, 
CMP50, CMP75 

Organik peroksitler tek başına kullanıldığında 
olumlu özelliklere sahip olsa da, iki farklı peroksit 
kombinasyonunun kullanımı da son dönemlerde 
daha fazla tercih edilmeye başlanmıştır. Karışım 
peroksitlerin kullanılmasındaki en önemli sebep, 
ürünlerin kendine ait farklı jel ve sertleşme 
sürelerinin daha iyi kontrol edilebilmesidir. 

Bu sayede sektörde hem soğuk hem de sıcak 
proseslerde kullanılabilirler. Sürekli laminasyon, 
reçine transfer kalıplama (RTM), santrifüj döküm 
gibi daha yüksek üretim hızlarında, filament sargı 
üretimi ve sürekli üretim uygulamaları için özellikle 
uygundur.

Bahsedilen tüm ürünlerin en önemli özelliği ise 
tamamen ftalatsız olmalarıdır. Dolayısıyla daha 
sağlıklı nesiller için, ftalatsız bir Dünya’ya Akpa Kimya 
olarak yeni ürünlerle yeni kapılar açmaya devam 
etmeyi hedefliyoruz.

Yazanlar; Simge ARIK ve Övül TETİK
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PHTHALATE-FREE PRODUCTS FOR A HEALTHIER LIFE

AKPA Kimya, one of the leading companies of its sector worldwide, has been producing raw materials and 
intermediate products for many industries since 1997. AKPA focuses on R&D studies with its expert staff in order 
to meet the satisfaction and needs of its business partners perfectly. It continues to make the lives of users easier 
with the new products it has developed. Attaching importance to human health with its user-friendly Phthalate-free 
products, AKPA continues its work in this field.

Transition to Phthalate-Free Composites and Plastics

Phthalates are man-made chemicals that soften plastics, make them more flexible and durable, make a product 
longer lasting. It also helps to dissolve the ingredients in a solution. Akpa Kimya continues to use it as a plasticizer in 
some of its products.

Today, it is possible for all of us to come into contact with phthalates from a place we touch or a food we eat. 
Although it is stated in various sources that some phthalates do not have negative effects on human health, as a 
result of ongoing research, restrictions continue to come due to the mutagenic and carcinogenic effects of some 
phthalates. As Akpa Kimya, we continue to work on phthalate-free products as an alternative to our phthalate-
containing products for a healthier life.

Methyl Ethyl Ketone Peroxides;  
AKPEROX A50PF/A60PF, AKPEROX A5R/A6R

These products are used to cure unsaturated polyester resins at room temperature and elevated temperatures. 
Since it does not contain phthalates, it is preferred to be used during the production of composite materials that 
come into direct contact with the human body. It is used in button, GRP pipe production, water tanks.

Diacyl Peroxides; AKPEROX BP50 PF PASTE / POWDER, AKPEROX L40S

Benzoyl peroxide products are used as stand-alone catalysts at high temperatures for the hardening of unsaturated 
polyesters, while dimethyl aniline is also used at room temperature in combination with amine accelerators such as 
diethyl aniline and dimethyl para toluedin. L40S and BP50 PF Powder are used in road line paints, PVC production in 
the composite sector, polystyrene and polyacrylates. Paste forms or liquid suspensions can be used as hardener in 
marble adhesives and pastes on car bodywork. In addition, powder forms of benzoyl peroxide in low concentrations 
are used as a medicine in the treatment of acne or in combination with other treatments, and in teeth whitening 
products.

Peresters; AKPEROX HC9, AKPEROX HC10

HC9/HC10 products, which are used in the composite sector, are preferred for the production of kitchen counters 
that are more durable and longer-lasting than marble. The product has been developed for the curing of unsaturated 
polyester resins in combination with a cobalt accelerator. It is also used in the fields of artificial marble, polymer 
concrete, pipe production.

Mixture Peroxides; AKPEROX ER11, ER14, ER59, ER60FW, CAP33, CMP50, CMP75

Although organic peroxides have positive properties when used alone, the use of two different peroxide combinations 
has recently started to be preferred more. The most important reason for using mixed peroxides is to better control 
the different gel and curing times of the products.

In this way, they can be used in both cold and hot processes in the sector. It is particularly suitable for higher 
production speeds, filament winding production and continuous production applications such as continuous 
lamination, resin transfer molding (RTM), centrifugal casting.

The most important feature of all the products mentioned is that they are completely phthalate-free. Therefore, 
as Akpa Kimya, we aim to continue to open new doors with new products to a phthalate-free World for healthier 
generations.

Writers; Simge ARIK ve Övül TETİK
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FİBROSAN ARTIK POLONYA’DA
Kompozit sektöründe 1949’dan, çatı malzemelerinde ise 1971’den gelen deneyimi ve pazar 
analiziyle CTP sektörüne yönelen Yücel Grup tarafından 1983 yılında kurulan Fibrosan Cam 
Takviyeli Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye'nin lider üreticisi hedefine ulaşırken bir 
yandan da dünyada CTP üretimindeki en ileri standart ve teknikleri uygulayarak dünya 
üreticisi olmuştur.

1990’ların ortalarından itibaren dünya standartlarındaki üretimi ve ürün geliştirme yeteneği ile Avrupa’da 
tanınan Fibrosan, 1999’dan itibaren Fibrosan GmbH ile Almanya’da, 2007’den itibaren Fibrosan U.K. Ltd. ile 
İngiltere’de, 2016’dan itibaren Fibrosan INC ile Amerika’da, 2019’dan itibaren Fibrosan Shanghai ile Çin’de ve 
2021’den itibaren de Fibrosan Polska ile Polonya’da sürdürdüğü ticari faaliyetlerini yıllık 15.000.000 m2 üretim 
kapasitesi ile tüm dünyaya genişletti.

FIBROSAN IS NOW IN POLAND

Fibrosan founded by Yücel GROUP in 1983 with its experience in composites since 1949 and roofing market since 
1971. Fibrosan, the leader of Turkish GRP market achieved the aim of becoming a global manufacturer of GRP with 
headmost standards, techniques and product developments. Being known across Europe since mid 1990s with its 
premium production quality and ability in product development, Fibrosan expanded its business to all over world by 
Fibrosan GmbH in Germany since 1999 and Fibrosan U.K. Ltd. in England since 2007, Fibrosan Inc since 2016 in USA, 
Fibrosan Shanghai in China since 2019 and recently Fibrosan Polska in Poland since 2021.
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Dünyanın önde gelen CTP üreticilerinden 
ve Türkiye'nin pazar lideri olan Fibrosan 
Cam Takviyeli Polyester Sanayi ve Ticaret 
A.Ş., Cezayir’de gerçekleşen, Kuzey Afrika 
pazarının en önemli yapı fuarı olan  Batimatec 
2021’e katıldı. 
Pazar’da çokça tercih edilen Fibroser 
levhaların yanı sıra gelen taleplere göre yeni 
Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilen ürünler 
büyük ilgiyle karşılandı. 

FİBROSAN 
BATIMATEC EXPO 
2021 FUARINDA 
YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

FIBROSAN ATTRACTED ATTENTION AT BATIMATEC EXPO 2021 

Fibrosan Cam Takviyeli Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş., one of the world's leading GRP manufacturers and Turkey's 
market leader, participated in Batimatec EXPO 2021, the most important construction fair of the North African 
market, took place in Algeria.

In addition to Fibroser sheets, which are highly preferred in the market, products developed with new R&D studies 
according to the demands received with great interest. 

Fibrosan’ın Türkiye ve yurtdışında 
kalitesini kanıtlamış olan ürünü 
Decopan levhalar yeni bir başarıya 
imza attı. Yan duvarlarında 
Decopan levhalar tercih edilen 
ARCADIA 370RL karavanı RV 
Business dergisi tarafından 2021 
yılı Amerika Birleşik Devletleri’nin 
en iyi karavanı seçildi. 

DECOPAN LEVHALAR KULLANILAN 
ARCADIA 370RL YILIN EN İYİ KARAVANI SEÇİLDİ 

Fibrosan's product Decopan sheets, which has proven its quality in Turkey and abroad, has become a new success. 
The ARCADIA 370RL caravan, which has Decopan GRP Sheets on its side walls, was chosen the best caravan of the 
United States of 2021 by RV Business magazine.
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Giriş 

Gelişmiş kompozit malzemelerde genellikle 
pahalı, yüksek performanslı reçine sistemleri ve 
mukavemeti yüksek, sertlik değeri yüksek elyaf 
takviyeler kullanılmaktadır. Gelişmiş kompozit 
matrisinde, elyaf ve reçine bulunmaktadır. Karbon, 
cam elyaf (s-glass) ve aramid elyafı yüksek 
performanslı elyaflardır, bunlardan en pahalı olanı 
karbon elyafıdır. Gelişmiş bir reçine sistemi, epoksi, 
fenolik ve siyanat ester ve bismaleimid reçine (BMI) 
içermektedir ve bunlar arasında en çok tercih edilen 
reçine sistemi epoksidir. Polyester ve vinil esterlerle 
karşılaştırıldığında, epoksi reçinesi aşağıda belirtilen 
mükemmel özelliklere sahiptir: 

• Yapışma özelliğinin daha iyi olması 

• Özellikle sağlamlığı ve sertliği olmak üzere 
üstün mekanik özelliklere sahip olması, 

• Yorulma ve mikro çatlamaya karşı direncinin 
daha iyi olması.

Genel olarak, kompozit malzemeler, bir takviye ve 
bir matristen üretilmektedir. Takviye malzemesi, 
kompozit malzemeye mekanik mukavemet 
sağlarken, matris ise takviye malzemeyi bağlayarak 
uyumunu muhafaza etmenin yanı sıra takviyeyi 
aşınmaya karşı da korumaktadır. Bir matris 
malzemesi mukavemeti yüksek bir takviye 
malzemesiyle birleştirildiğinde, metaller gibi 
monolitik malzemelerle karşılaştırıldığında daha hafif 
olmasına rağmen performans özellikleri daha iyi 
ürünler elde edilmektedir. Reçine ve elyaflar birçok 
şekilde birleştirilebilmekte ve çeşitli biçimlendirme ve 
konsolidasyon işlemiyle daha fazla işlenebilmektedir. 
Spesifik üretim tekniği reçine malzemesine, bileşenin 
şekli ve boyutuna ve havacılık ve savunma, rüzgâr 
enerjisi, otomotiv, denizcilik, basınçlı kaplar, inşaat 
mühendisliği, elektrikli ve elektronik ürünler, spor 
malzemeleri vb. son kullanım uygulamaları için 
gereken yapısal özelliklere bağlıdır.

İLERİ KOMPOZİT 
UYGULAMALARI
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Sektörel Bilgiler 

Seramik matrisli kompozit malzemelerde 
takviyenin öncelikli amacı kırılma tokluğunun 
iyileştirilmesiyken polimer matrisli kompozit 
malzemelerde ise matriste eksik olan mukavemet 
ve sertlik sağlanmaktadır. Kompozit yapılar, mekanik 
yüklerini takviyeli malzemelere aktaracak şekilde 
tasarlanmıştır. Polimer kompozit matrisler genellikle 
iki kategoriye ayrılmaktadır; 

• Takviyeli plastik malzemeler

• Gelişmiş kompozit malzemeler 

Gruplandırma, mukavemet ve sertlik gibi mekanik 
özelliklere göre yapılmaktadır. Ancak, yukarıdaki 
iki kompozit matrisi ayıran kesin bir çizgi yoktur. 
Nispeten ucuz olan takviyeli plastik malzemeler, 
genel olarak sertliği düşük cam elyaflarla (e-glass) 
takviye edilen polyester reçinelerden oluşmaktadır. 
Bu malzemeler, 70 yıldır tekne gövdeleri, oluklu sac 
borular, otomotiv panelleri ve spor malzemeleri 
gibi uygulamalarda kullanılmaktadırlar. Gelişmiş 
kompozitler, takviyeli plastiklere kıyasla daha üstün 
mukavemet ve sertlik sağlayan fiber ve matris 
birleşiminden oluşmaktadır ve özellikle havacılık 
endüstrisinde yaklaşık 50 yıldır kullanılmaktadır. 
Gelişmiş kompozitlerin evrimi aşağıdaki şekilde 
görülmektedir. 

Sektörel Sınıflandırma 

Küresel gelişmiş kompozit malzeme pazarı, ürün 
tipine ve son kullanım uygulamasına göre aşağıdaki 
ana kategorilere ayrılabilir.

Tedarik Zinciri 

Tedarik zincirindeki fırsatların ve kısıtlamaların 
analiz edilmesi gelecekteki gelişmeler bakımından 
önemlidir.
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Bu sektördeki büyüme, öncelikle havacılık ve 
savunma, rüzgâr enerjisi, otomotiv, basınçlı kaplar, 
inşaat mühendisliği, denizcilik elektrik ve elektroniği 
vb. sektörleri içeren son kullanıcı pazarlarındaki 
büyümeden kaynaklanmaktadır. Gelişmiş kompozit 
malzeme tüketiminin sürekli şekilde artması, 
pazar oyuncularının kompozit malzeme kullanımını 
genişletmeye zorlamış ve bu da değer zincirinin her 
bir düğümünde performansın artmasını sağlamıştır. 
Küresel gelişmiş kompozit malzeme pazarının 
tedarik zinciri yapısı aşağıdaki şekilde görülmektedir.

Küresel olarak, gelişmiş kompozit malzeme pazarı, 
sermaye yoğun ve inovasyona dayalı bir sektördür. 
Bu nedenle, entegre oyuncular, değer zincirindeki 
entegre olmayan oyunculara kıyasla rekabet 
avantajına sahiptir. Gelişmiş kompozit malzeme 
pazarının en büyük segmenti havacılık ve savunma 
sektörüdür. Operasyonel entegrasyon ve coğrafi 

genişleme sayesinde son derece verimli bir tedarik 
zinciri sağlanmış; bu da teslim süresinin daha da 
kısalmasına, yanıt verebilirliğin artmasına, gereksiz 
nakliye ve kullanım noktasına teslimatın azalmasına 
ve stok gereksinimlerinin azalmasını sağlamıştır. 

Gelişmiş kompozit malzemeler elyaf ve reçine 
matrisidir ve matris, karbon elyafı, cam elyafı 
(s-glass) ve aramid elyafından oluşan elyaflar ile 
epoksi, fenolik, vinilester siyanat ve bismaleimid 
(BMI) gibi reçine ve termoplastikten oluşmaktadır. 
Başlıca elyaf tedarikçileri Toray, Cytec, Solvay AGY 

Holdings, Owens Corning DuPont ve Teijin’dir; başlıca 
reçine tedarikçileri ise Huntsman ve Momentive’dir. 

Küresel gelişmiş kompozit malzeme pazarındaki 
rekabetin ana faktörleri arasında ürün tasarımı, 
konum, fiyat, müşterilere yakınlık ve kalite yer 
almaktadır. Küresel pazarda çok sayıda gelişmiş 
kompozit malzeme tedarikçisi bulunmaktadır ve bu 
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tedarikçiler pazardaki hem en iyi oyuncularla hem de 
yerel oyuncularla rekabet etmek zorundadır. 
Başlıca gelişmiş kompozit malzeme üreticileri 
TenCate Advanced Composites, Advanced 
Composites Group Hexcel, Toray Industries, Cytec, 
Solvay Group, Gurit, AGY Holdings, Toray, Teijin ve 
DuPont’tur.

Sektördeki Temel Etkenler ve Zorluklar

Küresel gelişmiş kompozit malzeme pazarına 
yönelik talepteki büyüme, büyük ölçüde aşağıdaki 
uygulamaların performansına bağlıdır. Bu uygulama 
segmentlerinin genel küresel gelişmiş kompozit 
malzeme pazarındaki payları, hacim (milyon pound) 
ve değer (milyon dolar) açısından 2019 yılında 
aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir: 

• Havacılık ve Savunma:  Hacme göre %33.5, değere göre %54.1 

• Otomotiv: Hacme göre %17.1, değere göre %12.4 

• Tüketim Malları: Hacme göre %12.3, değere göre %9.9 

• Rüzgar Enerjisi: Hacme göre %10.4, değere göre %5.3 

• Elektrik ve Elektronik: Hacme göre %6.9, değere göre %4.2 

• İnşaat: Hacme göre %4.4, değere göre %3.3 

• Basınçlı Kaplar: Hacme göre %1.7, değere göre %1.1 

• Denizcilik: Hacme göre %1.3, değere göre %0.9 

Küresel ölçekte, yukarıda bahsedilen havacılık ve 
savunma uygulama segmenti, hacim ve değer 
olarak küresel gelişmiş kompozit malzeme pazarının 
%30’undan fazlasını temsil etmektedir. 2019 
yılında havacılık ve savunma uygulamaları değer 
ve hacim açısından en büyük segment olurken, 
peşinden otomotiv sektörü gelmiştir. Sonuç olarak, 
gelişmiş kompozit malzemelerin havacılık ve 
savunma ile otomotiv sektörlerinde kullanımının 
artması bu malzeme pazarının yüksek büyüme 
potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Bu 
faktörlerin, tahmin süresi boyunca küresel gelişmiş 
kompozit malzeme pazarına olan talebi artırması 
beklenmektedir. Aşağıdaki şekilde, küresel gelişmiş 
kompozit malzeme pazarındaki ana etkenler ve 
zorluklar görülmektedir.

Etkenler 

Aşağıda, küresel gelişmiş kompozit malzeme 
pazarındaki ana etkenler görülmektedir. 

Gelişmiş kompozit malzemelerin havacılık ve 
savunma, otomotiv ve rüzgâr enerjisi sektörleri gibi 
son kullanım uygulama pazarlarında kullanımının 
artması 

Otomotiv ile havacılık ve savunma sektörleri, 2011-
2019 yılları arasındaki trend döneminde, sırasıyla 
%21.9 ve %12.1 gibi yüksek oranlarda büyümüş 
ve her iki sektörün yakın gelecekte de büyümesi 
beklenmektedir. Gelişmiş kompozit malzemeler, 
havacılık ve savunma sektöründe, öncelikle balistik 
zırh uygulamalarında kullanılmaktadır. Havacılık 
sektöründe hafif, güçlü, performansı yüksek 
parçalara olan talep hızla arttığından, havacılık ve 
uzay pazarının, trend dönemi boyunca gelişmiş 
kompozit malzeme sektörünü desteklemesi 
beklenmektedir. Artık gelişmiş kompozit malzemeler, 
uçak gövdesi ve kanatları gibi hava aracı gövdesi ve 
yapılarında birincil malzeme olarak kullanılmaktadır. 
Örneğin, 2011 yılında, Boeing’in Boeing 777’den 
Boeing 787’ye kadar olan modellerindeki gelişmiş 
kompozit malzeme tüketimi, %12’den %50’ye 
yükselmiştir. Diğer taraftan, Airbus 350’deki gelişmiş 
kompozit malzeme tüketimi de %52’ye kadar 
artmıştır. Airbus daha önce, A330 süperjumbo yolcu 
jetinde ve A400M askerî nakliye uçağında da gelişmiş 
kompozit malzeme kullanmıştı. 

Otomotiv sektöründe ise 2015 ve 2016 yıllarında 
Aston Martin, Lamborghini, Callaway, Land Rover, 
BMW, McLaren ve Lexus gibi OEM’ler tarafından 
30’dan fazla yeni otomotiv uygulaması geliştirilmiştir. 
Yüksek hacimli otomotiv uygulamalarında malzeme 
maliyetinin yüksek olması ve uygun üretim 
süreçlerinin olmaması, gelecekteki büyümeyi 
sınırlandıracak faktör olmaya devam etmektedir. 
Bununla birlikte, elyaf üreticileri ve parça imalatçıları, 
yüksek hacimli üretim ve düşük maliyetli karbon 
elyafı konusunda proses geliştirmek için araştırma 
ve geliştirme çalışmalarına sürekli olarak devam 
etmektedir. 

Rüzgâr enerjisi, elektrik üretimi için en ucuz 
yenilenebilir enerji kaynağıdır ve elektrik enerjisi 
talebi artmaya devam etmektedir. 2015 yılında, 
küresel olarak 63GW (yıllık kurulu güç) kapasitesinde 
rüzgâr türbini kurulmuş, ayrıca 2020 ve 2030 
yıllarına kadar kurulu gücün sırasıyla 80GW ve 
108GW büyüyeceği tahmin edilmektedir. Bu, rüzgâr 
türbinlerinin ek kurulumunu zorlayacaktır. Rüzgar 
türbinlerindeki kanatlar, rüzgar enerjisi sektöründe 
en önde gelen kompozit malzeme uygulamasıdır 
ve bunlar farklı boyutlarda ve güç (mega watt) 
kapasitelerinde üretilmektedir.
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Bu faktörler nedeniyle, rüzgâr türbinlerindeki kanat 
uzunlukları ve sayısındaki artış, ayrıca elektrik 
talebindeki artış ve maliyetin düşürülmesine yönelik 
yüksek talep, gelişmiş kompozit malzemelerin 
rüzgâr enerjisi pazarında kullanımını artırmaktadır. 
Hafif malzemelere olan talebin artması, rüzgâr 
türbini boyutlarının giderek daha da büyümesi ve 
kıyı rüzgârı pazarının büyümesi, gelişmiş kompozit 
malzmelerin rüzgâr enerjisi pazarında özellikle 
direklerde, direk başlıklarında ve kaplamalarda 
kullanımını artırmaktadır.

Yeni ortaya çıkan uygulamalar da gelişmiş 
kompozit malzemelerin kullanımını artırmaktadır.

İnşaat pazarı, gelişmiş kompozit malzemeler için 
yeni bir uygulama olarak ortaya çıkmıştır. Gelişmiş 
kompozit malzemeler kullanılarak hafif prekast 
beton ve depreme karşı korunma geliştirilmektedir. 
Petrol arama pazarı, gelişmiş kompozit malzeme 
uygulamaları için yeni bir alan olarak büyümektedir. 
Petrol arama faaliyetlerinde kullanılan ve gelişmiş 
kompozit malzemelerden yapılmış ürünler arasında 
platformlar, “choke” ve “kill” hatları ve sondaj boruları 
sayılabilir. Yüksek performanslı karbon elyaf uzun 
yıllardır kullanılmaktadır, yeni yüksek hızlı üretim 
teknolojisi sayesinde, karbon elyaflı kompozit 
malzemeler araç üretiminde kullanılmaktadır. Önde 
gelen gelişmiş kompozit malzeme sektörleri, araç 
orijinal ekipman üreticilerinin (OEM’ler) araçların 
daha hafif, daha güvenli, daha temiz ve daha 
uygun maliyetle üretilebilmeleri için ihtiyaçlarına 

ve beklentilerine olumlu karşılık vermektedir. 
Gelişmiş kompozit malzeme tedarikçileri, otomotiv 
üreticilerinin ABD’deki Kurumsal Ortalama Yakıt 
Ekonomisi (Corporate Average Fuel Economy, 
CAFE) gibi katı çevre standartlarını karşılamalarına 
yardımcı olarak sorumlu gelişme ve ilerlemelerini 
desteklemektedir. Ağırlık tasarrufu, yakıt ekonomisi 
ve diğer performans avantajları, gelişmiş kompozit 
malzeme tüketiminin büyümesini hızlandıracaktır. 
Ayrıca otomotiv pazarındaki karbon elyaflı kompozit 
malzeme uygulamalarına olan büyük ilgi, gelişmiş 
kompozit malzeme pazarının yönlendirilmesine de 
yardımcı olmaktadır. Gelişmiş kompozit malzemeler 
kullanılarak üretilen bazı parçalar aşağıda 
gösterilmektedir.

Devletlerin çevre düzenlemeleri nedeniyle kapalı 
kalıplama işlemi kullanımının artması 

Kapalı kalıplama işlemi, stiren emisyonlarını azaltmak 
için reçinelerin kapalı bir kalıp sisteminde kürlenmesi 
için kullanılan bir tekniktir. Bu düzenlemeler nedeniyle, 
gelişmiş kompozit malzeme pazarında elyaf takviyeli 
plastik parçaların üretiminde kapalı kalıplama süreci 
yaygın şekilde kullanılmaktadır. Örneğin, 1972 yılından 
1993 yılına kadar, ABD’de açık kalıplama işlemi için 
Çevre Koruma Ajansı (EPA)’nın AP-42 düzenlemeleri 
uygulanmıştır. Ayrıca, Amerikan Ulusal Standartlar 
Enstitüsü (American National Standards Institute, 
ANSI) 2004 yılında Birleşik Emisyon Faktörleri (Unified 
Emission Factors, UEF)’ni onaylanmış ve UEF 1999 
yılında Amerikan Kompozit Sanayicileri. Derneği 
(American Composites Manufacturers Association, 
ACMA) tarafından yayınlanmıştır. Birleşik Krallık’t 
ise İngiliz Standartları Enstitüsü (British Standards 
Institution, BSI) tarafından ISO 14001 Çevre Yönetim 
Sistemleri standardı akreditasyonuna sahiptir. Bu 
eylemler, kompozit malzeme sektörünü, gelişmiş 
kompozit malzemelerin kullanımına yönlendiren ve 
nihayetinde gelişmiş kompozit malzeme pazarını 
ileriye taşıyan kapalı kalıplama işlemine geçmeye 
zorlamıştır. Aşağıdaki nedenlerden dolayı kapalı 
kalıplama işleminin kullanımı artmaktadır:

• Parça kalitesinde iyileştirme sağlanmış, operatör 
tutarsızlığı asgari düzeye indirilmiş, boyut 
toleransı iyileştirilmiş ve iki taraflı yüzey işlemi 
sağlanmıştır. 

• Parça başına gereken işçilik daha azdır. 

• Makul bir sermaye yatırımıyla orta boy tavalarda 
normal geri ödeme süresi iki yıldır. 

• Üretim atığı miktarı azalmıştır. 

• Stiren emisyonları on kat azalmıştır. Parça 
başına kullanılan malzeme miktarı da %10’un 
üzerinde azalmıştır, 
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Kapsamlı araştırma ve geliştirme 

Zorluklar 

Aşağıda, küresel gelişmiş kompozit malzeme 
pazarındaki zorluklar görülmektedir. 

Yüksek enerji yoğunluğu gereksinimi: Gelişmiş 
kompozit malzemelerin hızlı büyümesi, bu karbon 
elyaf takviyeli plastik kompozitlerin (FRP) üretimi 
için gereken enerjinin azaltılması gerektiğini ön 
plana çıkarmaktadır. Bu üretimde, geleneksel 
çelik imalatına göre üç ila beş kat daha fazla enerji 
gerekebilmektedir. 

Üretim sürecinin gelişmesi: Elyaf ve parça imalatı 
karmaşık süreçlerdir. Maliyetlerin düşürülmesi 
için performans özelliklerini düşürmeden çevrim 
sürelerini kısaltan daha etkili, öngörülebilir üretim 
süreçleri gerekecektir. Üretim maliyetlerini 
düşürmenin yanı sıra, elyaf takviyeli plastik 
kompozit (FRP) malzemelerin ve yapılarının 
daha geniş bir şekilde kullanılması, daha yenilikçi 
tasarım konseptleri, tahmine dayalı modelleme, 
malzeme özelliklerinin sağlam şekilde belirlenmesi, 
performans doğrulama ve süreç otomasyonu da 
gerekecektir.

Geri dönüştürülebilme: FRP kompozit 
malzemelerinin uygun maliyetle geri 
dönüştürülebilmesinin geliştirilmesi, özellikle 
sürecin geri dönüşümün kalite kaybı olmaksızın 
tekrarlanabilmesine imkan vermesi ve orijinal 
üretimdeki enerji kullanımı ve emisyon değerlerinin 
küçük bir kısmıyla bunun yapılabilmesi durumunda 
önemli miktarda enerji tasarrufu sağlayacaktır. 
Gelişmiş geri dönüşüm yetenekleri, bu kompozit 
malzemelerin yaşam döngüsü boyunca enerji ayak 
izini büyük ölçüde iyileştirebilir ve birçok sektördeki 
yükselen geri dönüşüm hedeflerine ulaşılmasına 
yardımcı olabilir.

Üretim hızının yavaş olması 

Yüksek hacimli uygulamalara yönelik uygun üretim 
süreçlerinin olmaması, karbon elyafın gelecekte 
büyümesi için sınırlayıcı bir faktör olmaya devam 
etmektedir. 

Karbon elyafın fiyatının yüksek olması 

Fiyatının yüksek olması, karbon elyafın endüstriyel 
uygulamalarda daha yüksek kullanımını sınırlandıran 
bir başka sınırlayıcı faktördür.
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Introduction 
Advanced composites generally involve the usage of expensive 
high-performance resin systems and high-strength, high-
stiffness fiber reinforcements. The advanced composites matrix 
includes fiber and resin. Carbon, s-glass, and aramid fiber are 
the high performance fibers, of these, carbon fiber is the most 
expensive fiber. An advanced resin system includes epoxy, 
phenolic and cyanate ester and BMI, of which epoxy is the most 
preferred resin system. As compared with polyester and vinyl 
esters, epoxy resin has excellent properties which are given 
below 

• Better adhesive properties 

• Superior mechanical properties, especially its strength 
and stiffness 

• Improved resistance to fatigue and microcracking.

Generally, a composite material is made of reinforcement 
and a matrix. The reinforcement material provides the 
mechanical strength to the composite, while the matrix binds 
and maintains the alignment of the reinforcement material 
as well as protects the reinforcement from abrasion. The 
combination of a matrix material with a strong reinforcement 
material enables lighter weight products as compared to 
monolithic materials, like metals, with better performance 
properties. Resin and fibers can be combined in a multitude of 
ways and further processed through a series of forming and 
consolidation steps. The specific manufacturing technique 
is dependent on the resin material, shape and size of the 
component, and the structural properties required by end-
use applications, like aerospace and defense wind energy, 
automotive marine, pressure vessels, civil engineering, 
electrical and electroncs, sporting goods, and others.

Industry Background 
Reinforcement in ceramic matrix composites is primarily to 
improve the fracture toughness, whereas polymer matrix 
composites provide strength and stiffness that are lacking in 
the matrix. The composite structures are designed to transfer 
their mechanical loads to the reinforced materials. Polymer 
composites matrices are often distributed into two categories; 

• Reinforced plastics

• Advanced composites 

The division is based on their mechanical properties such 
as strength and stiffness. However, there is no explicit line 
separating the above two composites matrices. Reinforced 
plastics, which are relatively inexpensive, typically consist 
of polyester resins reinforced with low-stiffness glass fibers 
(E-glass). They have been in use for 70 years in applications, 
such as boat hulls, corrugated sheet pipe, automotive panels, 
and sporting goods. Advanced composites have been in use 
for about 50 years, primarily in the aerospace industry, they 
consist of fiber and matrix combinations that yield superior 
strength and stiffness to reinforced plastics. The evolution of 
advanced composites is shown in the figure given below. 

Industry Classification 
The global advanced composites market can be classified 
based on the product type and end-use application into the 
following major categories.

Supply Chain 
Analyzing the opportunities and constraints in the supply chain 
is important for future development. Growth in this industry is 
primarily driven by the growth in its end user markets which 
include aerospace and defense wind energy, automotive 
pressure vessels, civil engineering, marine electrical and 
electronics, and others. The continuous widening consumption 

of advanced composites has forced the market players to 
expand use of compostes, resulting in increased performance 
in each node of the value chain. The supply chain structure 
of the global advanced composites market is indicated in the 
figure below.

Globally, the advanced composites market is a capital-intensive 
and innovation-driven industry. Therefore, integrated players 
have a competitive advantage over non-integrated players in 
the value chain. Aerospace and defense is the largest segment 
of the advanced composites market. Operational integration 
and geographical expansion have resulted in a highly efficient 
supply chain, which has led to shortened lead time, greater 
responsiveness, reduced unnecessary transportation point-of-
use delivery, and reduced inventory requirements. 

Advanced composites is a matrix of fiber and resin, and the 
matrix is formed between fibers which are carbon fiber, s-glass 
fiber, and aramid fiber with resins, such as epoxy, phenolic, 
vinylester cyanate and BMI and thermoplastic. Major fiber 
suppliers include Toray, Cytec, Solvay AGY Holdings, Owens 
Corning DuPont, and Teijin, and the major resin suppliers are 
Huntsman and Momentive. 

The main factors of competition in the global advanced 
composites market include product design, location, price, 
proximity to customers, and quality. There are a number of 
advanced composite suppliers in the global market and these 
suppliers have to compete with both the top players and the 
local players in the market. The major advanced composite 
manufacturers are TenCate Advanced Composites, Advanced 
Composites Group Hexcel, Toray Industries, Cytec, Solvay 
Group, Gurit, AGY Holdings, Toray, Teijin, and DuPont.

Industry Drivers and Challenges
Growth in demand for the global advanced composites 
market is largely dependent on the performance of the 
following applications The share of the overall global 
advanced composites market represented by these application 
segments, in terms of volume (in million pounds) and value 
(million dollars), in 2019 were as follows: 

• Aerospace and Defense:  33,5% by volume, 54,1 % by value 

• Automotive:  17,1 % by volume, 12,4% by value  

• Consumer Goods: 12,3% by volume, 9,9% by value 

• Wind Energy: 10,4% by volume, 5,3% by value 

• Electrical and Electronics: 6,9% by volume, 4,2% by value  

• Construction: 4,4% by volume, 3,3% by value 

• Pressure Vessels: 1,7% by volume, 1,1% by value 

• Marine: 1,3% by volume, 0,9% by value 

On the global scale, the aerospace and defense application 
segment mentioned above represented more than 30% 
of the global advanced composites market by volume and 
value. Aerospace and defense applcation was the largest 
segment in terms of value and volume in 2019, followed by 
automotive. Consequently, it represents high growth potential 
due to increasing penetration of advanced composites in the 
aerospace and defense and automotive industries. These 
factors are expected to increase the demand for the global 
advanced composites market during the forecast period. The 
following figure represents the major drivers and challenges 
of the global advanced composites market during the forecast 
period.

The following figure represents the major drivers and 
challenges of the global advanced composites market.

Drivers 
The following are the drivers of the global advanced 
composites market. 
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Increasing penetration of advanced composites in its 
end-use application markets, such as aerospace and 
defense, automotive, and wind energy 
During the trend period from 2011 to 2019, automotive and 
aerospace and defense grew at high rates of 21,9% and 
12,1% respectively and both the industries are expected to 
grow in the near future. Advanced composites are used in the 
aerospace and defense industry, primarily in ballistic armor 
applications. The aerospace market is anticipated to boost 
the advanced composites industry over the trend period as 
the demand is increasing rapidly in the aerospace industry for 
lightweight, strong, high performance parts. Now advanced 
composites are being used as a primary material for aircraft 
frames and structures, like fuselage and wings. For instance, 
In 2011, Boeings advanced composites consumption surged 
from 12% to 50% in its models from Boeing 777 to Boeing 
787. On the other hand, Airbus 350 also increased upto 52% 
consumption of advanced composites. Previously, Airbus also 
used advanced composites in its A330 superjumbo passenger 
jet and its A400M military transport plane as well. 

In automotive more than 30 new automotive applications 
have been introduced in 2015 and 2016 by OEMs such as 
Aston Martin, Lamborghini, Callaway, Land Rover, BMW, 
McLaren and Lexus. High cost of materials and lack of 
suitable manufacturing processes for highvolume automotive 
applications continue to be the limiting factors for future 
growth. However, continuous research and development by 
fiber manufacturers and part fabricators to develop processes 
for high volume production and low-cost carbon fiber is still 
going on. 

Wind energy is the cheapest renewable source of energy for 
electricity, and the demand for electricity continues to increase 
In 2015, globally 63GW (annual installed capacity) of wind blade 
turbine were installed and also forecasted to grow 80GW and 
108GW by 2020 and 2030 respectively. This will force additional 
installation of wind turbines. Wind blades are the foremost 
application of composite materials in the wind energy industry, 
which comes in different sizes and mega watts. Due to these 
factors increasing electricity demand coupled with an increase 
in length and number of blades in wind turbines and high 
demand for cost reduction is boosting the usage of advanced 
composites in the wind energy market. Growing demand 
for lightweight materials, increasingly larger wind turbine 
sizes and growing wind offshore market are increasing the 
penetration of advanced composites in the wind energy market 
especially in spars, spar caps, and skins.

New emerging applications boost the usage of 
advanced composites
The construction market has emerged as a new application 
for advanced composites. Lightweight pre-cast concrete and 
earthquake protection are being developed by using advanced 
composites. Oil exploration is growing as a new space for 
advanced composite applications. Platforms, umbilical, choke, 
kill lines, and drill pipes are the products made from advanced 
composites and used in oil exploration activities. High-
performance carbon fiber has been used for many years, the 
new high-speed manufacturing technology is allowing carbon 
fiber composites to be used in production of vehicles. In order to 
make vehicles lighter, safer, cleaner, and more cost-effective, 
the leading advanced composites industries are reacting 
positively to the needs and expectations of vehicle original 
equipment manufacturers (OEMs). Advanced composite 
suppliers are helping automotive manufacturers to meet 
strict environmental standards, such as Corporate Average 
Fuel Economy (CAFE) in the US, supporting responsible 
development and progress. Weight savings fuel economy and 
other performance benefits will fuel the growth of advanced 
composites consumption. Also the significant interest in carbon 

fiber composites applications in the automotive market helps 
to drive the advanced composites market. Some parts made by 
using advanced composites are shown below

Increasing penetration of close molded process due 
to governments’ environmental regulations 
The close molding process is a technique to reduce styrene 
emissions by curing resins in a closed mold system. The 
advanced composites market is widely accepting the closed 
molding process to manufacture fiber reinforced plastic parts 
because of these regulations. For example, from 1972 to 
1993, AP-42 regulations by EPA were enforced in the US for 
open molding. Also, the Unified Emission Factors (UEF) was 
approved by American National Standards Institute (ANSI) 
in 2004, and in 1999 UEF was released by ACMA in the US, 
whereas the UK has Environmental Management Systems 
standard ISO 14001 accreditation by BSI. These acts have 
compelled the composites industry to switch to the closed 
molding process, which has driven the usage of advanced 
composite materials, ultimately pushing the advanced 
composites market forward Penetration of the closed molding 
process is increasing because of the following reasons:

• Part quality improved, operator inconsistency minimized, 
better dimensional tolerance, and two-sided surface 
finish 

• Less labor per part needed 

• Reasonable capital investment - usual payback period is 
two years for medium-sized pans 

• Reduced manufacturing waste 

• Styrene emissions reduced ten-fold. Per part material 
used is also reduced by over 10% , 

Extensive research and development 
Challenges 
The following are the challenges of the global advanced 
composites market 

Required high energy intensity: The rapid growth of 
advanced composites has emphasized the need to reduce the 
energy required to produce these carbon FRP composites. They 
can require three to five times more energy to fabricate than 
conventional steel. 

Advanced production process: Fiber and part fabrication 
are both complex processes. Lowering costs will require more 
effective, predictable manufacturing processes that reduce 
cycle times without diminishing performance characteristics. 
In addition to lowering manufacturing costs a broader use of 
FRP materials and structures will require more innovative 
design concepts, predictive modeling, robust characterization 
of material properties, performance validation and process 
automation.

Recyclability: Enhancing the cost-effective recyclability of 
FRP composites would save a significant amount of energy, 
particularly if the process enables repeated recycling without 
loss of quality and represents a fraction of the original 
manufacturing energy use and emissions. Advanced recycling 
capabilities could greatly improve the lifecycle energy footprint 
of these composites and help meet the rising recycling goals of 
many industries.

Slow production rate 
Lack of suitable manufacturing processes for high volume 
applications continues to be a limiting factor for the future 
growth of carbon fiber. 

High price of carbon fiber 
High price is still another limiting factor restricting the higher 
usage of carbon fiber in industrial applications.
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Antistatik Jelkot

Statik elektrik, farklı malzeme tipindeki maddelerin 
birbirini etkilemesi sonucu oluşan ve madde 
yüzeyinde orantısız elektrik yükü dağılımına sebep 
olan elektriksel dengesizliktir.

Çocuk kaydırakları gibi yerlerde meydana gelen 
sürtünmeden dolayı oluşan statik elektrik, iletken 
olmayan kaydıraklardan atılamadığı için insan 
vücuduna geçebilmektedir. Antistatik özelliklere 
sahip kaydıraklarda ise sürtünme sonucunda oluşan 
statik elektrik, yüzeyi iletken kaydıraklar sayesinde 
toprağa iletilerek insan vücuduna geçmesine engel 
olmaktadır. Yapılan hassas çalışmalar sonucunda 
tasarlanan iletken jelkotlar ile farklı renklerde 
üretilebilen kaydıraklardaki sürtünmeden meydana 
gelen statik elektrik çarpma durumu ortadan 
kaldırılabilmektedir. 10⁶ Ω/cm2 yüzey iletkenlik 
değeri, parlak ve estetik görünüm, açık ve koyu 
tonlarda istenilen renkte üretme seçeneği ile çocuk 
kaydıraklarındaki en son teknoloji ile tanışın.

SMC-Vinil Ester Reçine 

Otomotiv, savunma, havacılık, altyapı ve eğlence 
sektörleri başta olmak üzere bütün kompozit 
malzemelerde kullanılabilecek, yüksek mukavemet ve 
darbe dayanımlı, kimyasallara ve zorlu hava şartlarına 
uygun özel kompozit parçaların SMC/BMC yöntemi ile 
üretilmesi için geliştirilen son teknoloji reçinedir.

Özellikle uzun süre çok yüksek veya çok düşük 
sıcaklıkta çalışacak, farklı agresif kimyasallarla 
temas edecek, sürekli yük veya darbe altında 
olacak ortamda bulunacak parçalar için doğru 
formüle edildiğinde SMC vinil ester reçine bütün 
alternatiflerini geride bırakmaktadır. 

SMC vinil ester reçinenin mukavemet, su, ısı ve 
kimyasallara karşı dayanım ve diğer özellikleri 
yüksektir. Bu özelliklere sahip ithal edilen muadil vinil 
ester reçineler ülkemizde birçok sektörde özel parça 
yapımında kullanılmaktadır. Türkiye'de daha önceden 
üretimi olmayan bu reçinenin daha üstün mekanik 
ve kimyasal özelikler ile piyasaya sunularak ithalatın 
azaltılması ve ihracatı da artırabilecek potansiyele 
sahip olması beklenmektedir. Ülkemizde bu tür 
yenilikçi reçineler üretildiğinde, müşterilerimizin en 
önemli sorunlarından olan uzun ürün tedarik süreleri 
ve yüksek maliyet gibi sorunların azaltılması ve 
sonrasında ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

Vinil esterler, polyesterlere göre gerilmeye daha 
toleranslıdır. Bu, darbeyi hasar görmeden daha 
iyi absorbe etmelerini sağlar. Ayrıca stres çatlağı 
gösterme olasılıkları çok daha düşüktür. Vinil ester, 
moleküler zincirinde daha az açık bölgeye sahiptir. 
Bu, ozmotik kabarcıklanmaya neden olabilen su 
penetrasyonuna ('hidroliz') karşı çok daha dirençli 
olmasını sağlar. 

İLERİ KOMPOZİT UYGULAMALARI
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Vinil esterler kürlenme sırasında daha az çekilir, 
bu da kompozit malzemeye mekanik darbelere 
üst düzey dayanım sağlayamaktadır. SMC Vinil 
ester reçinemizde olduğu gibi, özel monomerlerin 
kullanımı kürlenmiş polimerlere yüksek darbe 
direnci ve yüksek gerilme mukavemeti gibi üst düzey 
özellikler sağlar.

Coatint Jelkot Renklendirme Sistemi 

Renklendirme jelkotun çok önemli bir noktasıdır. 
Renklerin tekrarlanabilirliği müşteriye garanti 
edilmelidir. Bu garantiyi sağlayabilmek için yüksek 
kalitede hammaddelerle yapılan şeffaf jelkotlar

Ece Boya AR-GE Merkezimizde ve artık bayilerimizde 
de Coatint sistemi ile renklendirilmektedir. Sistem 
kolay kullanılabilirliği, renk tekrarlanabilirliği 
ve sınırsız renk seçimini sağlamaktadır. Bunlar 
sağlanırken zamandan da tasarruf edilmektedir. 
Ayrıca 100 gr’dan 20 kg’a kadar dilediğiniz miktarda 
ürünü dakikalar içerisinde hazırlatabilirsiniz. 

Sıfır Çekmeli Kalıp Sistemleri

Sıfır çekmeli kalıp polyesterini kullanmak daha 
parlak ve pürüzsüz yüzey elde edilmesine imkân 
verir. Özel formulasyonundan dolayı kısa bir sürede 
sertleşerek kürlenmesini tamamlar.
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Kalıplarda dönme, çekme vb. gibi sorunlarla 
karşılaşmaz. Boyutsal kararlılığı en üst seviyededir. 
Hacimsel çekmesi sıfır olduğu için modelle birebir 
ölçüde kalıp alınmasını sağlar. Seri kalıp yapımı 
için tasarlanmış olup, klasik kalıp polyesterinin 
aksine katlar arası bekleme gerektirmeyip işçilik ve 
zamandan tasarruf sağlar.

Jelkotlar, kimyasal yapıları ve zengin formülleri 
sayesinde kaplama ve estetik görünüm amacıyla 
kullanılırlar. Kompozit malzemelerin üretiminde ilk 
katman olarak uygulanıp, uygulama bittikten ve ürün 
kalıptan çıktıktan sonra son katman olarak koruyucu 
görevi görürler. 

Yüksek Mukavemetli Polistiren Köpüğü Eritmeyen 
Reçine

Polistiren köpük üzerine uygulama için geliştirilmiş 
ortoftalik esaslı doymamış polyester reçinesidir. 
Kimyasal maddelerle ve diğer reçinelerle 
temasında eriyip deforme olan polistiren 
köpük, reçine ile temas ettiğinde bozulmadan 
kendi yapısını korumaktadır, fakat yapışma da 
sağlanmaktadır. Bu sayede strafor köpükten 
üretilen modellere ilk katta köpüğü koruyacak 
malzeme olarak uygulanabilmekte, daha sonra 
ise bu koruyucu katman üzerinden rahatlıkla kalıp 
çıkartılabilmektedir. 
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Anti-static Gelcoat; Children’s slide create static electricity, which often results in electric shock caused by the 
friction during sliding. With the new dissipative slide gelcoat, this will finally be eliminated. The end product offers  
10⁶ Ω/cm2 surface resistivity value and can be produced in various color both in dark and light tones. You and your 
kids can enjoy the slide comfortably without worrying about the static electric discharge.

SMC Vinyl Ester Resin; It is a state-of-the-art resin developed to produce high-performance composite parts 
with high strength and impact resistance, suitable for aggressive chemicals and harsh weather conditions. Used 
by SMC/BMC method, end products can be designed for the automotive, defense, aerospace, infrastructure and 
entertainment industries.

Vinyl esters are more tolerant of stretching than polyesters. This allows them to better absorb the impact without 
being damaged. They are also much less likely to show stress cracks. As with our SMC Vinyl ester resin, the use 
of special monomers gives cured polymers high-end properties such as high impact resistance and high tensile 
strength.

Coatint Coloring System; In order to provide color guarantee of a gelcoat, transparent gelcoats are tinted with the 
Coatint system at our Ece Boya R&D Center and now at our dealers. The system provides easy use, repeatability and 
unlimited colors and saved time. In addition, you can prepare any amount of colored gelcoat from 100 gr to 20 kg 
just in minutes.

Zero Shrinking Molding Resin; Using zero shrinkage molding resin, you can obtain a shiny and perfect, glass-like 
surface. It hardens quickly and completes curing without any special assistance. You will not encounter bending and 
twisting, its dimensional stability is perfect. Since the volumetric shrinkage is zero, it ensures that the mold produced 
will be the same size with the model. It is designed for serial mold making; unlike classical molding resins, it does 
not require pauses between layers and saves labor and time.

High Performance Polystyrene Resin; Polystyrene foam maintains its own structure when the resin is applied 
and cured with great adhesion, with or without glass fiber. In this way, it can be applied to styrofoam models as a 
protective high-performance composite shell, or it can be used to create just a model. Its mechanical and thermal 
resistance is much higher than other products and it does not create weak spots that can be damaged after 
application. It can easily be sanded after the application.

Bununla birlikte rakip ürünlere göre mekanik ve 
ısısal dayanımı çok daha yüksektir ve uygulama 
sonrası hasar görebilecek zayıf noktalar oluşturmaz. 
Dekoratif malzeme ve heykellerin yapımı için 
kullanılan strafor köpüğün üzerini kaplamak için 
tercih edilir. Sertleşmiş reçine üzerine daha sonra 
astar ve boya gibi yüzey işlemleri uygulanabilir. 
Uygulama sonrası çok iyi zımparalanabilme 
özelliği vardır. Elyaf püskürtme veya el yatırması 
yöntemlerine de uygundur.

Coatint Jelkot Renklendirme Sistemi 
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Gürcistan ‘daki akhalkalakı hes 
projesinin montaj çalışmaları 
superlit ekibinin supervizyonu ile 
devam ediyor.

Gürcistan’daki projede tercih edilen 
SUPERLİT DN 1300mm - DN 2800mm 
– DN 1200mm çap aralığında, PN 10 bar 
basınç dayanımlı, SN 5000 N/m²  rijitlikte 
toplam 4929 metre SUPERLİT CTP (Cam 
Elyaf Takviyeli Polyester) boru ve fitting 
parçalarının montajı Superlit’in deneyimli 
supervizör ekibi ile devam etmektedir.

SUPERLİT SUPERVİZYON EKİBİ İLE
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA SAHALARDA

SUPERLIT SUPERVISOR TEAM IS IN THE FIELD ALL AROUND THE WORLD.  

The installation of the akhalkalaki hpp project in georgia continues with the supervising of the Superlit Supervisor 
Team. 

Within the scope of the project 4929 meters of SUPERLIT GRP pipes and fittings with diameter range of DN 1200mm, 
DN 2800mm and DN 3000mm with pressure class PN10 bar and stiffness class SN 5000 N/m²  were preferred for 
the Project in Georgia. 

Tanzanya’daki Su Temini projesinde 
SUPERLİT DN 500mm - DN 300mm 
çaplarında, PN 16 bar basınç 
dayanımlı, SN 5000 N/m²  rijitlikte 
toplam 1600 metre SUPERLİT CTP 
(Cam Elyaf Takviyeli Polyester) 
boru ve fitting parçalarının montajı 
Superlit’in deneyimli supervizör ekibi 
ile devam ediyor.

TANZANYA’DAKİ SU TEMİNİ PROJESİNDEKİ
MONTAJ ÇALIŞMALARI SUPERLİT EKİBİNİN 
SUPERVİZYONU İLE DEVAM EDİYOR

THE INSTALLATION OF THE WATER SUPPLY PROJECT IN TANZANIA CONTINUES WITH THE SUPERVISING 
OF THE SUPERLIT SUPERVISOR TEAM. 

Within the scope of the project 1600 meters of SUPERLIT GRP pipes and fittings with diameter DN 500mm and DN 
300mm, pressure class PN16 bar and stiffness class SN 5000 N/m² were preferred for the Water Supply Project in 
Tanzania. 
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Yüksek düşülü atıksu bacalarında, yüksek 
akışkan hızından kaynaklı istenmeyen 
olumsuz etkiler oluşmaktadır. Bu olumsuz 
etkilerden bazıları; gürültü, kavitasyon, 
erozyon, titreşim ve darbe etkileri 
nedeniyle yapıların tahribat görmesi olarak 
sıralanabilir. 

Bu problemin çözümü için geliştirilen DN 1200mm 
çapında 30 metre uzunluğundaki CTP Enerji Kırıcı 
Yapısı İSKİ Projesinde hizmet vermektedir. 

Superlit CTP Enerji Kırıcı Yapıları;  korozyona 
uğramayan, kimyasallara karşı yüksek dayanımlı, 
aşınma direnci yüksek, hafif yapısına karşın yüksek 
mukavemet özellikleri ve kolay kurulumu sayesinde 
tasarım mühendislerinin ve idarelerin tercihi 
olmaktadır. 

SUPERLIT CTP ENERJİ KIRICI YAPILARI İLE
İSKİ PROJESİNDE ÇÖZÜM ORTAĞI OLDU

SUPERLIT IS PROUD TO BE A SOLUTION PARTNER IN THE ISKI PROJECT WITH SUPERLIT GRP ENERGY 
DISSIPATER DROP STRUCTURE.

Undesirable negative effects occur on sewage drop shafts as flow accelerates when falls. These effects can cause 
to the damage of structures with impact loads of high velocity, erosion, cavitation, vibration and noise are the other 
serious problems. 

To prevent these negative effects, GRP Energy Dissipater with DN 1200mm diameter and 30 m height Sewage Drop 
Structure gives services in ISKI (Istanbul Water and Sewage Administration) Project.

Superlit GRP Sewage Drop Structure is the choice of design engineers and service suppliers due to its high chemical 
and abrasion resistance, non corrosive body, high strength to weight ratio, fast and easy installation properties. 
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SUBOR olarak, ürünlerimizin yaşam döngüsü boyunca 
çevresel etkilerini inceleyerek çevresel sorumluluk 
ve sürdürülebilirlik politikamızı şeffaf bir şekilde 
ortaya koyan, ISO 14025 ve EN 15804:2012+A2:2019'a 
uygun olarak düzenlenmiş uluslararası EPD (Çevresel 
Ürün Beyanı) Sertifikasına sahip olmanın gururunu 
yaşıyoruz!

Tüm süreçlerinde çevreye ve doğaya saygılı olmayı 
ilke edinen, çevre dostu, sürdürülebilir ve yenilikçi 
çözümler sunan SUBOR için her zaman olduğu gibi 
bundan sonrada en büyük öncelik, düşük karbon ayak 
izine sahip ürünleriyle daha iyi bir geleceğe katkıda 
bulunmak olacak.

WE ARE PROUD TO RELEASE OUR ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION
As Subor, we are proud to be entitled to the international EPD (Environmental Product Declaration) Certificate issued in 
accordance with ISO 14025 and EN 15804:2012+A2:2019, which examines the environmental impact of our products 
throughout their life cycle and transparently reveals our environmental responsibility and sustainability policy!

Adopting the principle of respecting the environment and nature in all of its processes and providing eco-friendly, sustainable 
and innovative solutions, SUBOR's priority is -and will always be- to contribute to a better future with its low carbon footprint 
products.

Please refer to the following link to browse Subor EPD document: https://www.environdec.com/library/epd4076

ÇEVRESEL ÜRÜN BEYANIMIZI YAYIMLAMANIN 
GURURUNU YAŞIYORUZ

SOREK I Desalinasyon Tesisi’nde olduğu gibi, SOREK 
II Desalinasyon tesisi’nde de IDE Technologies’in 
tercihi Subor oldu. 
Subor, projenin yer altı boru hatlarında kullanılmak 
üzere DN200 – DN2500 mm çap aralığında özel 
reçine ve özel tip liner ile üretilmiş olan 6km biaxial 
ve uniaxial boru ve 400 adet özel tasarımlı spool 
teminini gerçekleştiriyor. 
2021 yılının üçüncü çeyreğinde başlayan sevkiyatlar 
hız kesmeden devam ettirilmektedir.

IDE TECHNOLOGIES’İN SOREK II DESALİNASYON 
TESİSİSİ İÇİN TERCİHİ TEKRAR SUBOR OLDU

IDE TECHNOLOGIES'S CHOICE FOR SOREK II DESALINATION FACILITY IS SUBOR AGAIN

As in the SOREK I Desalination Facility, IDE Technologies's choice has been Subor in SOREK II Desalination Facility. 

Subor supplies 6km of biaxial and uniaxial pipes produced with special resin and special type liner in the DN200 – DN2500 
mm diameter range and 400 special designed spools to be used in the underground pipelines of the project. 

The shipments, which started in the third quarter of 2021, continue without slowing down.
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SUBOR TAKES NEXT STEPS TOWARDS AFRICAN MARKET

Subor proudly announces the supply of 13 kilometers of GRP pipes in the DN 800-1100 mm diameter range and supply 
for Ruiru-Juja Githurai Water Supply Project in Kenya. 

Installation is expected to start at the end of 2021, the project aims to solve water problems in the region by reinforcing 
and expanding water distribution networks to improve access to drinking water for the people of Nairobi. 

Subor expects to continue activities in Kenya with new projects in near future.  

Subor olarak, Kenya'daki Ruiru-Juja Githurai Su Temini Projesi için 13 kilometrelik DN 800-1100 çap 
aralığında CTP boru ve ek parça tedariğini sağlamanın gururunu yaşıyoruz. 
Kurulumun 2021 sonunda başlaması beklenen proje ile, Nairobi halkının içme suyuna erişimini iyileştirmek 
için su dağıtım şebekelerini güçlendirerek ve genişleterek bölgedeki su sorunlarını çözmek amaçlanıyor. 
Subor, yakın gelecekte yeni projelerle Kenya'daki faaliyetlerine devam etmeyi planlamaktadır.

SUBOR, AFRİKA PAZARINA DOĞRU 
YENİ ADIMLAR ATIYOR

Mühendislik ve satınalma süreçleri İspanyol Technicas Reunidas firması tarafından gerçekleştirilen projenin 
CTP Boruları SUBOR tarafından temin edilmektedir. 
DN200 – DN2700 mm çap aralığında yaklaşık 9 km biaxial tipte boru ve 1000’in üzerinde fitting Subor 
tarafından sağlanacak olup, projenin sevkiyatları 2021 yılının son çeyreğinde başlatılmıştır. Proje kapsamında 
malzeme temininin 2022 yılının ilk çeyreği içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

SUBOR GRP PIPES ARE USED IN THE NEW 
INVESTMENT OF SASA POLYESTER SANAYI
Subor supplies GRP Pipes for the project, whose 
engineering and procurement processes are carried 
out by the Spanish Technicas Reunidas Company.  

Approximately 9 km of biaxial pipes in the DN200 – 
DN2700 mm diameter range and over 1000 fittings will 
be provided by Subor. 

The shipments of the project started in the last quarter 
of 2021, and all material procurement is planned to be 
completed in the first quarter of 2022.

SASA POLYESTER SANAYİ’NİN YENİ YATIRIMINDA 
SUBOR CTP BORULARI KULLANILIYOR
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Subor, kendi AR&GE ve teknolojisi ile tasarım, imalat ve yazılım süreçlerini gerçekleştirdiği 
“dairesel olmayan boru” imalatına 2019 yılı sonu itibariyle başladı ve ilk ihracatını 
Romanya’ya yaptı. 

ROMANYA'NIN ESKİ KANALİZASYON HATLARI 
SUBOR NC BORULAR İLE YENİLENİYOR

THE OLD SEWER LINES 
OF ROMANIA ARE BEING 
RENEWED WITH SUBOR 
NC PIPES

Subor started the 
production of "non-circular 
pipes" as of the end of 2019 
and made its first export to 
Romania.

For various sewerage 
projects in the region, 
non-circular pipes in 4 
different profiles with the 
dimensions of 760/1140 
- 840/1260 - 1200/1800 
- 1400/2100 mm were 
produced.

The shipments of non-
circular pipes, of which 
a total of 5 km were 
shipped as of October 2021, 
continue at full speed.

Subor NC (Non-Circular) 
Pipes are primarily 
designed and developed for 
use in buried installations 
and commonly to reline 
existing old city non-
circular pipelines.

Subor carries out the 
design, manufacturing and 
software processes of non-
circular pipes with its own 
R&D and technology.

Bölgede bulunan muhtelif kanalizasyon projeleri için 760/1140 – 840/1260 – 1200/1800 – 1400/2100 mm 
ölçülerinde 4 farklı profilde dairesel olmayan borunun üretimleri yapıldı. 

2021 yılı Ekim ayı itibariyle toplam 5 km sevkiyatı gerçekleştirilen dairesel olmayan boruların sevkiyatları tüm 
hızıyla devam etmektedir. 

Subor NC (Dairesel Olmayan) Borular, gömülü uygulamalarda kullanılmak üzere ve çoğunlukla şehirlerdeki 
mevcut eski dairesel olmayan boru hatlarını yenilemek için tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
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