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• Technical and commercial presentations

• Thematic panels
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• Composite experience talks
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BAŞKAN’IN MESAJI

Değerli Kompozit Dostu,

Derneğimizin 2013 yılında sektörde bir ilke imza 

atarak gerçekleştirmiş olduğu Kompozit Zirvesi’nin 

5. sinin 8-9-10 Ekim 2022 tarihlerinde İstanbul Lütfi 

Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda 

gerçekleştirileceğini duyurmak isterim. Bu 

etkinliğimizde, daha öncekilerde olduğu gibi Türk 

kompozitinin gücü; seminerler, ürün tanıtımları, 

demolar eşliğinde fuar konsepti içerisinde 

sergilenecektir. Bu tarihleri ajandanıza not ederek, 

etkinliğe ayırmanızı şimdiden tavsiye ederim.

Derneğimiz koordinatörlüğünde 8. Kez 3-5 Mayıs 

2022 tarihleri arasında Paris’te düzenlenen 

JEC WORLD 2022 Fuarı’na yine İstanbul Ticaret 

Odası’nın Milli İştirak Organizasyonu çerçevesinde 

çok sayıda Türk firmasının yer aldığı bir katılım 

gerçekleştirilecektir. Bu yıl fuara 26’sı derneğimizin 

üyesi olan toplam 38 Türk firması katılmaktadır. 

Bu firmaların 15’i Derneğimizin desteği ile İstanbul 

Ticaret Odası (İTO) tarafından düzenlenen ‘Milli İştirak 

Organizasyonu’ çerçevesinde, 23’ü ise bireysel olarak 

katılmaktadırlar. Kompozit Sektörünün en önemli 

uluslararası etkinliği olan JEC WORLD Fuarı’na 

Türk kompozitçilerinin her yıl daha fazla sayıda ve 

daha fazla m2 ile katılmaları Türk kompozitinin 

Dünya markası olma yolundaki çabalarına önemli 

katkılar sağlamaktadır. JEC WORLD 2022 Fuarı’nın 
kompozitçilerimiz için başarılı olmasını yürekten 
dilerim. Fuara katılımcı veya ziyaretçi olarak 
iştirak edecek olan tüm sektör mensuplarımızı 
standımıza bekleriz. Derneğimizin Standı 6. Hall P 58 
numaradadır. 

Derneğimiz üyelik geliştirme çalışmalarını geçtiğimiz 
dönemde de sürdürerek 3 yeni üyeyi bünyesine 
katmıştır. Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş ‘nin Şirket 
Sahibi Sn. Ahmet Hasyüncü ve Cet Kompozit Ve 
Epoksi Teknolojileri A. Ş.’nin İş Geliştirme Yönetici 
Sn. Ömer Güven ve Fiberr Fiber Reinforced 
Resins Kompozit Tekn. Dış. Tic. A.Ş.’nin Yönetim 
Kurulu Başkanı Y. Kimyager Sn. Cihangir Cebeci 
Derneğimize üye olarak daha da güçlenmemizi 
sağlamıştır.

Dergimizin bu sayısının ana konusunu “Kadın 
İstihdamı” oluşturmaktadır. Konu ile ilgili ayrıntılı 
yazıları bu sayının dosya konusu olarak dergimizin 
sayfalarında bulabilirsiniz.

2022 yılının Türk Kompozit sektörüne bol kazançlı ve 

bereketli işler getirmesini dilerim.

Saygılarımla…

Barış Pakiş
Kompozit Sanayicileri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

Derneğimizin 2013 yılında 
sektörde bir ilke imza atarak 

gerçekleştirmiş olduğu Kompozit 
Zirvesi’nin 5. si 8-9-10 Ekim 2022 
tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar 

Uluslararası Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda gerçekleştirilecektir.
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Dear Friends,

I would like to announce that the 5th Composites 
Summit, the first of which was held by our 
association in 2013 as a new event in the 
industry, will be held on 8-9-10 October 2022 at 
Istanbul Lütfi Kırdar International Congress and 
Exhibition Center. In this event, as in the previous 
ones, the power of Turkish composites will be 
exhibited in an exposition concept with seminars, 
product promotions, and demos. I recommend 
you note down these dates in your calendar and 
allocate them for the event in advance.

A large number of Turkish companies will 
participate in JEC WORLD 2022 Composites 
Show & Conference within the framework of 
the National Participation Organization of the 
Istanbul Chamber of Commerce (ITO). Turkish 
companies will join the exhibition, which will be 
held in Paris between 3-5 May 2022 under the 
coordination of our association. This year, 38 
Turkish companies, 26 of which are members 
of our association, will attend the exhibition.15 
of these companies participate with the support 
of our Association within the framework of the 
“National Participation Organization” organized 
by the Istanbul Chamber of Commerce (ITO), 
and 23 of them participate individually. The 
participation of Turkish composites sector 
representatives in the JEC WORLD 2022 
Composites Show & Conference, which is 
the most important international event of the 
Composite Industry, in large numbers and large 
spaces each year makes significant contributions 
to the efforts of Turkish composites to become 
a world brand. I sincerely hope that the JEC 
WORLD 2022 Composites Show & Conference 
will be successful for our composites industry 
representatives. We will be waiting for all sector 
members who will attend the exhibition either as 
exhibitors or visitors to our booth. The booth of 
our Association is at Number P 58 in Hall 6. 

Our association continued its membership 
development efforts in the past period and added 
3 new members to its structure. Mr. Ahmet 
Hasyüncü, the owner of Beşler Tekstil San. ve Tic. 
A.Ş, Mr. Ömer Güven, the Business Development 
Manager of Cet Kompozit Ve Epoksi Teknolojileri 
A. Ş., and Mr. Cihangir Cebeci (Chemist M.Sc.), the 
Chairman of the Board of Fiberr Fiber Reinforced 
Resins Kompozit Tekn. Dış. Tic. A.Ş. have made 
us stronger by becoming of our Association.

The main theme of this issue of our magazine 
is “Women’s Employment.” You can find detailed 
articles on the theme as the feature articles of 
this issue in the pages of our magazine.

I wish prosperous and fruitful businesses for the 
Turkish Composites Industry in 2022.

Respectfully,
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DERNEKTEN HABERLER

JEC WORLD 2022 FUARI'NA 
KATILAN TÜRK FİRMALARI

FİRMA ADI                                                                               STAND NO
3DWOVENS KOMPOZIT LTD. STI. Hall 6 Booth P52
AKAR MAKINA SAN. TIC. A.S.                                                Hall 6 Booth N52
AKPA KIMYA AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S.                         Hall 6 Booth K63
ALARGE ALIÇ AĞACI MAK. ELEK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.           Hall 6 Booth N58
ARSAN KAUCUK PLASTIK MAKINE SAN. VE TIC A.S                   Hall 6 Booth P52
ARTKIM                                                                                             Hall 5 Booth B67
BESLER TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S. (BESLER GLASSFIBER) Hall 6 Booth N58
BOYTEK RECINE BOYA VE KIMYA SAN. TIC.                                  Hall 5 Booth M56
CAN PLAST DAHILI TIC. LTD. STI.                                                     Hall 6 Booth Q89
CARBOMID                                                                                       Hall 5 Booth M23
DOWAKSA ILERI KOMPOZIT MALZEMELER SAN. LTD. STI.         Hall 5 Booth T40
DURATEK EPOXY AND POLYURETHANE SYSTEMS                    Hall 6 Booth M71
ECE BOYA KIMYA SANAYI VE TICARET A.S.                                  Hall 5 Booth E27
EGE KİMYA                                                                                        Hall 6 Booth F63
ERMAKSAN MAKINE SAN. VE TIC. A.S.                                          Hall 6 Booth N52
ESKIM KIMYA SAN. TIC. A.S.                                                            Hall 5 Booth M5
HIDROMODE HYDRAULIC MACHINERY INC                                  Hall 6 Booth N58
ILKESTER Hall 6 Booth G40
ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE               Hall 6 Booths N52, N58, P52, P58
KORD ENDUSTRIYEL IP VE IPLIK SAN. VE TIC. A.S.                     Hall 6 Booth N52
KORDSA                                                                                             Hall 6 Booths D32,G27
LITERATUR KIMYA SAN. TIC. LTD. STI.                                           Hall 6 Booth P52
METYX COMPOSITES                                                                       Hall 6 Booth J6
MITAS KOMPOZIT PLASTIK SANAYI VE TICARET A.S.                     Hall 5 Booth Q91
NEVKA COMPOSITE HOUSE                                                            Hall 6 Booth N58
OZKOC HIDROLIK MAKINA SAN. TIC. A.S.                                           Hall 5 Booth Q48
POLIYA                                                                                                Hall 5 Booth Q40
POLRES POLYESTER BOYA VE KIMYA SAN. TIC .LTD. STI.             Hall 5 Booth N15
SAHA ISTANBUL-DEFENCE, AVIATION AND SPACE CLUSTER      Hall 6 Booth P58
SISECAM ELYAF SANAYI A.Ş.                                                            Hall 6 Booth N32
SİSTEM TEKNİK                                                                                  Hall 6 Booth P52
SITEKS DIS TICARET VE TEKSTIL SANAYI A.S.                               Hall 6 Booth G11
SPINTEKS TEKSTIL INSAAT SAN. TIC. A.S.                                       Hall 6 Booth H64
SÖNMEZ A.S.F IPLIK DOKUMA BOYA A.Ş.                                        Hall 5 Booth P24
TECHEL ADVANCE COMPOSITE REINFORCEMENTS                     Hall 5 Booth N5
TİLA INT.                         Hall 6 Booth N58
TURKISH COMPOSITES MANUFACTURERS ASSOCIATION           Hall 6 Booth P58
TURKUAZ POLYESTER RECINE KIMYA SAN. TIC. LTD. STI.           Hall 6 Booth M79

JEC WORLD 2022 Fuarı 3-5 Mayıs 2022 tarihleri arasında Fransa'nın Paris şehrinde 
gerçekleştirilecektir. Derneğimiz, İstanbul Ticaret Odası önderliğinde organize edilen Milli 
Katılım Şemsiyesi altında bu Fuara iştirak etmektedir. Standımız 6. Hall P 58 numaradadır. 
Fuara katılımcı veya ziyaretçi olarak iştirak edecek olan tüm sektör mensuplarımızı 
standımıza bekleriz.

Bu yıl fuara 26'sı derneğimizin üyesi olan toplam 38 Türk firması katılmaktadır. Bu firmaların 15'i Derneğimizin 
desteği ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından düzenlenen 'Milli İştirak Organizasyonu' çerçevesinde, 23'ü ise 
bireysel olarak katılmaktadırlar.

Firmaların alfabetik listesi ve stand numaralarına ilişkin bilgiler aşağıdadır:
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DERNEKTEN HABERLER

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri 
İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından T.C. 
Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Rıza Tuna 
Turagay ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Sayın Mehmet Fatih Kacır ile 
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın 
İsmail Gülle’nin katılımlarıyla düzenlenen 
‘2021 İKMİB İHRACATIN YILDIZLARI 
Ödül Töreni’ 21 Mart 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;

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

POLİYA POLİESTER, Plastik Hammaddeleri İhracatı 
Kategorisinde; 4.’lük ödülü,

TURKUAZ POLYESTER, Plastik Hammaddeleri 
İhracatı Kategorisinde; 5.’lik ödülü,

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

SUBOR BORU, İnşaat Plastikleri İhracatı 
Kategorisinde; 4.’lük ödülünü almıştır.

Başarılı ihracatçı üyelerimizi kutlar, başarılarının 
devamını dileriz.

İKMİB – 2021 YILI İHRACATIN YILDIZLARI

JEC WORLD 3-5 MAYIS 2022 TARİHİNE ERTELENDİ

‘Dear Exhibitor,

Following our communication on January 19th, we have conducted a survey towards all exhibitors and partners of JEC World to 
decide on the timing of the exhibition, the survey has been closed as planned this morning (January 24th 2022).

The results of the survey are without appeal, with 73.5% of the exhibitors and partners in favor of holding JEC World in May 2022 
(From May 3rd to 5th), and a postponement is therefore needed.

The exhibition halls for JEC World, from May 3rd to 5th 2022 will be Hall 5 and 6 of Paris Nord – Villepinte and each exhibitor will 
keep the same booth location as planned originally for March 2022. The exhibition rates will also remain as planned for March 2022.

As per the JEC World General terms and conditions of participation for Exhibitors, Section 1.2. we hereby officially notice you of that 
date change.

Can you please confirm within 15 calendar days your participation at JEC World 2022 at the above indicated new dates (May 3rd to 
5th 2022) by mean of email.

In the absence of answer from your company at the latest by February 7th, 2022, (10am Paris Time), you will be considered as 
having accepted the new JEC World exhibition dates.

Should your company decide not to participate at these new exhibition dates, please contact us as soon as possible.  Please note 
that in this case JEC Group reserves the right to rearrange the floor plan and make the booth location allocated to your company 
available to other exhibitors.

Feel free to contact us with any questions.

We are looking forward to your feedback,

Yohann CAILLEAU

International Sales Manager (JEC Group Events)’

JEC WORLD 2022 Fuarı, 3-5 Mayıs 
2022 tarihlerine ertelenmiştir. Konu ile 
ilgili ayrıntıları içeren açıklama aşağıda 
bilgilerinize gönderilmektedir.
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DERNEKTEN HABERLER

PLASTİKTE GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞTAYI
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri 
İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından 
düzenlenen ve Derneğimizin de katkıda 
bulunduğu, ilgili Bakanlıklar, federasyon ve 
derneklerin değerli Başkanları ile sektör 
temsilcilerinin katıldığı ‘Plastikte Geri 
Dönüşüm ve Döngüsel Ekonomi Çalıştayı’ 
18-19 Şubat 2022 tarihleri arasında 
Antalya’da gerçekleştirilmiştir.

2 gün süresiyle gerçekleştirilen Çalıştayda çalışma 
grupları ile birlikte sektörün geleceği mercek altına 
alınarak, sorun ve çözüm önerileri masaya yatırılmış, 
plastik sektöründe geri dönüşümün yol haritası 
oluşturulmuştur.

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

SN. MUSTAFA VARANK PULTECH’İ ZİYARET ETTİ
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa 
Varank Uşak Karma OSB’ de faaliyet 
gösteren üyemiz PUL-TECH KOMPOZİT 
YAPI TEKNOLOJİLERİ İMALAT SAN. VE 
TİC. A. Ş.’ni ziyaret etmiştir. Ziyarete 
ilişkin üyemizin açıklaması aşağıda yer 
almaktadır.

‘Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Mustafa Varank 
Uşak Karma OSB’ de faaliyet gösteren üretim 
tesisimizi ziyaret ettiler. Ziyaret boyunca kendisine 
enerji, çevre teknolojileri, savunma sanayi gibi pek 
çok alanda kullanılan CTP ürün uygulamalarımız 
tanıtıldı. Ayrıca 2019 yılında Pul-tech FRP’ ye Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından verilen Verimlilik 
Proje Ödülü Kobi Birincisi olan, kendi tasarımımız 

olarak üretimi yapılan CTP Boru İşleme Makinesi 
hakkında bilgi verildi. Bu makine projesi ile CTP boru 
işlemlerine yönelik çok fonksiyonlu ve ileri teknoloji 
yerli makinenin tasarlanıp, fire oranını %40 oranında 
azalttığı anlatıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız 
Sayın Mustafa Varank’ın firmamıza gösterdiği ilgi için 
teşekkür ederiz.’

44. Yapı Fuarı fuarı, 23 – 26 Mart 2022 tarihleri arasında İstanbul Tüyap 
Fuar, Kongre ve Sergi Merkezinde iki yıldan uzun süren bir aranın ardından 
tüm yapı endüstrisi profesyonelleri için yeni iş fırsatları ve ihracat için 
önemli potansiyele sahip iş bağlantıları kurma imkanı sundu. Türk ve çevre 
ülke endüstrilerini bir araya getiren bu fuar Türkiye için olduğu kadar çevre 
ülkeler için de önemli bir buluşma platformu haline geldi. Derneğimiz fuar 
süresince Fuaye F 203 nolu standda ziyaretçilerini ağırladı.

44. YAPI FUARINA KATILDIK
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Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Barış Pakiş’in açılış konuşması ile başlayan toplantı PMO Partners 
Proje Yönetimi ve Danışmanlık Firmasının Kurucusu Sayın Bengü Türk ve Kıdemli Danışmanı Dr. Funda Kılıç’ın 
sunumları ile gerçekleştirmiştir. Gerçekleşen sunumların ardından izleyicilerin soru, görüş ve temennilerinin 
paylaşılmasıyla tamamlanan toplantıya katılan konuşmacılarımıza, üyelerimize ve misafirlerimize katılımlarından 
dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

21. ÜYE TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

22. ÜYE TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Barış Pakiş’in açılış konuşması ile başlayan toplantı Türk Hava 
Yolları, Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Turhan Özen’in sunumu ile gerçekleştirilmiştir. 
Gerçekleşen sunumların ardından izleyicilerin soru, görüş ve temennilerinin paylaşılmasıyla tamamlanan 
toplantıya katılan konuşmacılarımıza, üyelerimize ve misafirlerimize katılımlarından dolayı teşekkürlerimizi 
sunarız.

Kompozit Sanayicileri Derneğimiz, ‘GEBTEK Teknoloji ve Gelişim Merkezi Tanıtımı’ 
konusundaki 21. üye toplantısını 28 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirmiştir. Zoom 
uygulaması üzerinden gerçekleştirilen toplantıya 40’ı aşkın sektör mensubu katılmıştır.

Kompozit Sanayicileri Derneğimiz, 
‘Katma Değerli İhracatta Hava 
Kargo Yolu ile Rekabet Avantajı 
Yaratmak’ konusundaki 22. 
üye toplantısını 24 Şubat 2022 
tarihinde gerçekleştirmiştir. 
Zoom uygulaması üzerinden 
gerçekleştirilen toplantıya 30’a 
yakın sektör mensubu katılmıştır.
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Derneğimizin Genel Sekreteri 
İsmail Hakkı Hacıalioğlu’nun açılış 
konuşması ile başlayan toplantı 
Elektrik ve Telekomünikasyon 
Mühendisi Sayın Semih Öneren’in 
sunumu ile gerçekleştirilmiştir. 
Gerçekleşen sunumların ardından 
izleyicilerin soru, görüş ve 
temennilerinin paylaşılmasıyla 
tamamlanan toplantıya katılan 
konuşmacılarımıza, üyelerimize ve 
misafirlerimize katılımlarından dolayı 
teşekkürlerimizi sunarız.

23. ÜYE TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kompozit Sanayicileri Derneğimiz, ‘Güneş Enerji Sistemleri Bilgilendirmesi‘ konusundaki 
23. Üye toplantısını 31 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirmiştir. Zoom uygulaması üzerinden 
gerçekleştirilen toplantıya 20’ye yakın sektör mensubu katılmıştır.

24. ÜYE TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Barış Pakiş’in Açılış Konuşması ile başlayan toplantı AKPA 
Kimya Amb. San. Ve Tic.  A.Ş.’nin Kalite Kontrol ve Ar-Ge Müdürü Sayın Demet Darcan’ın sunumu ile 
gerçekleştirilmiştir.

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

Kompozit Sanayicileri Derneğimiz, ‘Organik Peroksit, Başlatıcı ile Hızlandırıcıların 
Depolanması ve Kullanımı‘ konusundaki 24. Üye toplantısını 15 Nisan 2022 tarihinde 
gerçekleştirmiştir. Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilen toplantıya 40’a yakın 
sektör mensubu katılmıştır.
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ÜYEMİZ KORDSA AVRUPADA BÜYÜYOR
Üyemiz Kordsa Teknik Tekstil A. Ş. firması kompozit teknolojilerinde yaptığı yeni yatırım 
ile Avrupa’da büyüyor! Kordsa; Süper lüks otomotiv ve motor sporları sektörlerine 
karbon fiber dokuma ve prepreg sağlayan İtalyan Microtex Composites S.R.L’in çoğunluk 
hisselerini satın almak üzere sözleşme imzaladı.

Kompozit teknolojileri alanındaki bu yatırımla süper lüks otomotiv ve motor sporları başta olmak üzere, 
denizcilik ve endüstriyel uygulama sektörlerini de portföylerine dahil etmeyi hedefleyen Kordsa 4 kıtada, 5 
ülkede, 12 üretim tesisi ile hizmet veriyor, global ayak izini her geçen gün genişleterek yaşamı güçlendirmeye 
devam ediyor. Kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyoruz.

KORDSA EXPANDS TO EUROPE

KORDSA accelerates their investments in new economy and technology in order to strengthen their position in the 
world and lead with initiatives that will make an impact on a global scale.

Following the investments made in Turkey and the USA, Kordsa acquires majority shares of Italian Microtex 
Composites S.R.L. in Europe, which will reinforce its global leadership and sales network. With this investment in 
composite technologies, Kordsa adds mainly super-luxury automotive and motorsport clients along with marine 
and industrial sectors to its customer portfolio. By expanding its footprint across Europe, Kordsa will provide its 
customers with products developed in Turkey and the USA through its new hub.
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@ ITMA2023
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KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ’NE

YENİ KATILAN ÜYELER

CET KOMPOZİT VE EPOKSİ 
TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

CET Kompozit ve Epoksi Teknolojileri A.Ş.’nin Kurucu Ortağı 
ve Genel Müdürü Sn. Ömer Güven, Yönetim Kurulumuzun 
28 Ocak 2022 tarihinde yapılan 222. Olağan Yönetim Kurulu 
Toplantısında oy birliği ile Kompozit Sanayicileri Derneği 
üyeliğine kabul edilmiştir.

CET A.Ş, epoksi ve kompozit endüstrisinde edinmiş olduğu 25 
yıllık teknolojik birikim ve tecrübeyi geleceğin teknolojisine 
taşımak, bu alanlarda Türkiye’de ve dünyada öncü olmak 
hedefindedir.

Bu doğrultuda CET A.Ş, orta ve yüksek teknolojili kompozit 
parça üretimi yapan müşterilerin özel ihtiyaçlarına epoksi 
temelli yerli üretim kimyasal sistemleri ile çözüm bulmaktadır. 
Piyasada bulunan yabancı menşeili ürünleri yerlileştirerek, 
performanslarını artıran firma, bu sayede sektörümüzdeki 
dışa bağımlılığı azaltmaktadır.

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

Mr. Ömer Güven, the Company owner of Cet Kompozit ve Epoksi Teknolojileri A.Ş. anonymously accepted for membership of the 
Turkish Composites Manufacturers Association in the 222 th Ordinary Meeting of our Board Directors held on 28 January 2022.
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BEŞLER TEKSTİL 
SAN. VE TİC. A.Ş.

FİBERR FİBER REİNFORCED 
RESİNS KOMPOZİT TEKN. 

DIŞ TİC. A.Ş.

Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı 
Sn. Ahmet Hasyüncü, Yönetim Kurulumuzun 09 Aralık 2021 
tarihinde yapılan 218. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında 
oy birliği ile Kompozit Sanayicileri Derneği üyeliğine kabul 
edilmiştir.

Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Kayseri I. Organize Sanayi 
bölgesinde kurulu iki adet entegre pamuk iplik üretim 
fabrikasıyla 1997 yılından beri istihdam ve ihracata destek olan 
köklü bir şirkettir.

Şirketin Kayseri, İncesu OSB’de kurulu, en son teknoloji 
ile donatılmış cam elyafı üretim fabrikası ‘BESLER 
GLASSFIBER‘, yurt içi ve yurt dışında artan cam elyafı talebinin 
karşılanmasına katkıda bulunarak kompozit sektöründe, ürün 
kalitesi ve kapasitesi ile önde gelen cam elyafı üreticilerinden 
biri olmayı hedeflemektedir.

85.000 m2 alan üzerine 2 fırın-üretim hattı olarak tasarlanan 
fabrika, toplam 120.000 t/y kapasite ile tamamlanacaktır. İlk 
etapta 60.000 ton/yıl kapasiteli Türkiye’nin ilk Konvektif Cam 
Ergitme (CGM) fırını 30.000 ton/yıl başlangıç kapasitesi ile 
devreye alınacaktır.

BESLER GLASSFIBER, yüksek kimyasal ve mekanik 
dirence sahip, çevre dostu, bor oksit içermeyen ECR camı 
kompozisyonu ile kompozit sektörünün ihtiyaç duyduğu çok 
uçlu fitil, tek uçlu fitil ve termoset, termoplastik takviyelerinde 
kullanılan kırpma cam elyafı ürünlerini üretecektir. 
Önümüzdeki yıllarda bu portföye başka farklı ürünlerin 
eklenmesi planlanmaktadır. Öncelikli hedefleri ise en kısa 
sürede tam kapasite olan 60.000 t/y değerine ulaşılması 
ve hemen arkasından ikinci üretim fırını-hattının montajının 
yapılmasıdır.

BESLER GLASSFIBER; inşaat, altyapı, otomotiv, savunma 
sanayi, yenilenebilir enerji olmak üzere kompozit sanayinin 
temel girdilerinden biri olan ECR-GLASS (boron free) 
kompozisyonuna sahip cam elyafı üretimini Türkiye’de ilk 
defa gerçekleştirerek sektöre en iyi biçimde hizmet ve kaliteyi 
sunmayı hedeflemektedir.

Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş.‘nin Kompozit Sanayicileri 
Derneği’nin gücünü ve etkinliğini daha da arttıracağına olan 
inancımızla kendilerine aramıza hoş geldiniz diyoruz.

Mr.Ahmet Hasyüncü, the Company owner of Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş. anonymously accepted for membership of the Turkish 
Composites Manufacturers Association in the 218 th Ordinary Meeting of our Board Directors held on 9 December 2021.

Mr. Cihangir Cebeci, the chaırman of the board of Fiberr Fıber Reinforced Resıns Kompozit Tekn. Dış. Tic. A.Ş. anonymously 
accepted for membership of the Turkish Composites Manufacturers Association in the 222 th Ordinary Meeting of our Board 
Directors held on 28 January 2022.

Fiberr Fiber Reinforced Resins Kompozit Tekn. Dış Tic. 
A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cihangir Cebeci, 
Yönetim Kurulumuzun 28 Ocak 2022 tarihinde yapılan 222. 
Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında oy birliği ile Kompozit 
Sanayicileri Derneği üyeliğine kabul edilmiştir.

Fiberr Kompozit, Manisa’da 105 dönüm arazi üzerinde 
Pultruzyon, Smc-Bmc, Levha ve Izgara hattı yatırımı yaparak 
kompozitte öncü bir kuruluş olmayı hedeflemiş ve çoğu 
üretim proseslerini tek çatı altında toplayarak kısa sürede 
dünyadaki sayılı üreticilerin arasında yer almayı başarmıştır.

Fiberr Kompozit, kompozit üretiminde birçok prosesi 
kullanarak, İnşaat, Otomotiv, Savunma Sanayi, Havacılık, 
Denizcilik sektörlerine seri üretim ve inovatif ürünler üreterek 
hizmet vermektedir.

Fiberr Kompozit, tüm sektörlerden müşterilerin beklentileri 
doğrultusunda kompozit malzemeden çevreci ürünler 

geliştirmeyi, üretmeyi ve sunmayı misyon edinmiştir. 
Kompozit Sektörü için birçok Ar-Ge faaliyetlerini tam 
donanımlı laboratuvarında yürütmektedir.

Fiberr Kompozit, ‘ctp ürün imalâtı’ yaptığı kompozit 
sektöründe, müşteri beğenisini ve memnuniyetini, Kalite, 
Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini esas alarak, TS-EN ve 
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardına uygun olarak 
kurmuş olduğu kalite yönetim sisteminin sürekliliğini 
sağlamış, kaliteli ve çevre dostu ürünler üreterek, hammadde, 
işgücü, enerji ve zaman gibi kaynakları etkin ve verimli 
bir şekilde kullanarak, teknolojik gelişmeleri takip ederek 
sektörümüzün önemli ve itibarlı kuruluşları arasına girmiştir.

Fiberr Fiber Reinforced Resins Kompozit Tekn. Dış Tic. A.Ş.‘nin 
Kompozit Sanayicileri Derneği’nin gücünü ve etkinliğini daha 
da arttıracağına olan inancımızla kendilerine aramıza hoş 
geldiniz diyoruz.
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ASLI ILGAZ 
PAZARLAMA MÜDÜRÜ 
TELATEKS (METYX) TEKSTİL 
ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A. Ş.

Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

1977 İstanbul doğumluyum. İtalyan Lisesi’nden sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni bitirdim. Ardından 
da İngiltere’de Pazarlama İletişimi ile ilgili master öğrenimime başladım. Çalışma hayatına üniversitedeyken 
reklam ajansları ile giriş yaptım. Bir süre hem reklam ajansı hem de PR ajansı tarafında olduktan ve işi mutfağında 
öğrendikten sonra kurum tarafına geçtim. 2016 yılından bu yana da  kariyer yoluma METYX’te devam ediyorum. 
Halen aynı şirkette Pazarlama Müdürü olarak görev yapmaktayım. 

İş yaşamında kadın olmanın avantaj ve/veya zorlukları nelerdir?

Kadın olmanın doğasından gelen birçok avantaj var tabi, daha detaylı düşünebilme kabiliyeti, önsezi, disiplin, 
mükemmelliyetçilik, hırs ve mücadele edebilme gücü gibi. Kadın çalışanların sadakatinin daha yüksek olması, 
kendisine yapılan yatırımın uzun vadede şirkete katkısı açısından da önem taşıyor. Ama tabi kadınların iş hayatında 
yer alması ve iş hayatında erkeklerle eşit etkiye sahip olması anlamında hem dünyada hem de Türkiye’de halen 
daha büyük eksiklikler var. Kültürel kodlarımız, kadınlara yüklenen görevler, önceden belirlenmiş davranış biçimleri 
işimizi zorlaştırıyor. Ancak bugün benim neredeyse 25 sene önce yola çıktığım koşullara göre daha umut dolu bir 
tablo söz konusu. Maaş eşitsizliği, erkeklerin kadın yöneticilere davranışlarındaki ciddiyetsizlik ve küçümseme, 
işverenlerin kadınları işe alımlarda hamilelik, evliliği engel görülmesi, mesaiye kalma konularında olumsuzluklar 
yaratabileceğini düşünerek fırsat eşitliği tanımadıklarına bizzat şahit oldum, bunu dile getirmekte de pek 
çekinceleri olmuyordu. Bu önyargıları yıkabilmek için kadın olarak hepimiz çok zorlandık, kendimizi kanıtlayacağız 
diye daha fazla sorumluluk almaktan veya daha fazla mesai yapmaktan kaçınmadık. Mücadelemiz henüz elbette 
bitmedi, evet daha umut dolu bir tablo olduğu doğru ama savaşımız devam ediyor, iş hayatındaki varoluşumuzu 
artırmaya ve korumaya çalışırken özel hayatımızdaki dengeyi de bulmayı çalışıyoruz. 

Çalışma yaşamında daha fazla kadının yer alması için ne yapılabilir?

Öncelikle kadınların daha özgüvenli ve potansiyellerinin farkında olmaları gerekiyor. Bu ilk adımı atabilmek için 
en büyük güç. Kadın olarak çoğumuz karşımızdakilerinden anlayış bekliyoruz, bu anlayışın sağlanması için de 
farkındalık yaratılması şart. Bunu kadın olarak biz dile getirebiliriz, ancak bunu destekleyecek kapsamlı ve çok 
ayaklı bir lobi faaliyeti de yapmak lazım. Ülkemizde de dünyada da sürdürülebilirliği ilke haline getiren firmaların 
hemen hemen hepsi bu konuda aktif olarak çaba sarf ediyor. Cinsiyet eşitliği ile ilgili bildiriler yayınlanıyor, 
kampanyalar düzenleniyor. Hatta Birleşmiş Milletler, işyerlerinde ve toplumda, cinsiyet eşitliği ve kadınların 
güçlendirilmesini nasıl teşvik edecekleri konusunda, işletmelere rehberlik edebilecek Kadınları Güçlendirme 
İlkelerini (WEPs- Women Empowerment Principles) yayınladı. METYX olarak biz de geçen sene bu ilkeleri 
imzaladık, Dünya Kadınlar Günü’nde de bunun duyurusunu yapmanın gururunu yaşadık. Sürdürülebilir bir 
geleceğin kadınsız olamayacağının farkındayız, o yüzden de hepimizin kadınların iş yaşamında daha aktif rol 
almaları ve yükselmeleri için teşvik etmeliyiz. 

Neden Kompozit Sektöründesiniz? Bu tercihinize yol açan özel bir neden var mı?

Kompozit sektörüne girişim METYX’le beraber oldu. Hatta öncesinde dışarıdan pazarlama danışmanı olarak hizmet 
verdim. Ancak hem firma ile oluşturduğum bağ hem de devamlı büyüyen ve büyük bir potansiyeli olan bir sektörde 
olmanın verdiği farklılık yaratabilme motivasyonu sektörün bir çalışanı hale gelmemi sağladı.  

Sektörümüzde kadın istihdamı ile ilgili ilave etmek istediğiniz düşünceleriniz nelerdir?

Maalesef hala daha çok erkek egemen bir sektör. İşverenlere büyük iş düşüyor, ama bu sektöre yatırım yapacak 
kadar vizyoner olan işletme sahiplerinin hem ülkemizin hem de şirketlerinin büyümesinde büyük önem taşıyan 
“kadınların ekonomiye kazandırılması”na büyük destek olacaklarına güvenim tam.
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BANU BİLGE
 FİBROSAN CTP SANAYİ VE TİC. A. Ş. 
SATIŞ VE PAZARLAMA DİREKTÖRÜ

Kendinizi kısaca tanıtırmısınız?

Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezunum. 1998 yılında kontinü levha üretim tekniğinde cam 
elyaf takviyeli kompozit levha üretimi yapan Fibrosan Cam Takviyeli Polyester Sanayi Ticaret A.Ş. firmasında 
çalışmaya başladım . Önce Kalite Kontrol ve Üretim Departmanlarında görev aldıktan bir yıl sonra Dış Ticaret 
Bölümünde çalışmaya başladım. Daha sonra Dış Ticaret Müdürü, Ticaret Müdürü ve şu anda da Satış ve Pazarlama 
Direktörü olarak görev almaktayım.   

İş yaşamında kadın olmanın avantaj ve/veya zorlukları nelerdir?

Şahsen işverenlerimin vizyon sahibi olmalarından dolayı bu konuda çok şanslıyım. Kadın veya erkek ayrımı 
yapmadan, ilgili görev ve sorumlulukları alabileceğine emin olduklarında kadın çalışanlarının da üst seviyelerde 
görev almasından hiç tereddüt etmeyip tam tersine teşvik ettiler. Ama maalesef ülkemizde her ne kadar 
kadınlar daha tecrübeli ve donanımlı olsa da bu konuda birçok şirkette önce erkeklerden yana tercih kullanıldığını 
görmekteyim.  

Çalışma yaşamında daha fazla kadının yer alması için ne yapılabilir?

Öncelikle toplumun bilinçlenmesi lazım. Kadınların da çalışma hayatında birçok görevi yapabileceği konusunda 
önce ailesinin, daha sonra çalışma arkadaşları, yöneticileri ve işverenlerinin ön yargılı olmaması gerekmekte. 
Yetkinlikler konusunda eğitim verildikten sonra aynı erkek çalışanlar gibi kadınlar da çalışma yaşamında birçok 
farklı alanda çalışabilir. Devletin de bu konuda teşvikleri artırmasının da büyük faydası olacaktır.  

Neden Kompozit Sektöründesiniz? Bu tercihinize yol açan özel bir neden var mı?

Babam, elektrik sektöründe termoplastik hammaddelerden üretim yapan bir firmada Satış Müdürü olarak 
çalışıyordu, Kalite ve Ar-Ge Müdürleriyle sık sık bir araya geldiklerinde kullanılan hammaddeler konusunda da 
konuşmalar ilgimi çekiyordu. Akabinde Kimya Mühendisliği bölümünü kazanınca, termoplastik ve termoset 
hammadde ve reçinelerle ilgili polimer kimyası ağırlıklı dersler daha çok ilgimi çekti. Üniversitede stajımı Poliya 
Poliester firmasında yapmam, Yücel Grubu bünyesinde ki kontinü laminasyon metoduyla üretim yapan  Fibrosan 
Cam Takviyeli Polyester firmasında iş hayatıma başlamama referans oldu. 

Yücel Grubu bünyesinde ki diğer şirketler de kompozit sektöründe faaliyet göstermekte. Örneğin Fiberplast Plastik 
San. Ve Tic. A.Ş. elyaf sarma ve el yatırması metodlarıyla kimyasal ve gıda stoklama tankları ile  özel projelere 
yönelik kimyasallara dayanıklı ürünler üretmekte,  Yücel Kompozit Malzemeleri Pazarlama Tic. A.Ş. ‘de kompozit 
sektörüne yönelik reçine, cam elyaf , diğer takviye malzemeleri, yardımcı malzemeler, elyafa püskürtme ve RTM 
proses/uygulama makineleri distribütörlüğü yapmakta. Bu yüzden iş hayatımda sonsuz bir derya olan kompozit 
sektöründeki farklı uygulamalar ile hammaddelere aşina olmama ve her geçen gün yeni bir şeyler öğrenmenin 
verdiği heyecan bu sektörde devam etmeme neden oldu. 

 Sektörümüzde kadın istihdamı ile ilgili ilave etmek istediğiniz düşünceleriniz nelerdir?

Maalesef kompozit sektöründe her ne kadar son zamanlarda daha fazla olsa da kadın çalışanların sayısı hala 
çok az. Kadınların kendine güvenmeleri, kendilerini geliştirmeleri, kadın yöneticilerin ve hatta kadın işverenlerin 
de artması bence kadın istihdamında daha hızlı bir artış sağlayacaktır. Çok sevdiğim bir söz var  “Görev verilmez, 
alınır.” Bazen yöneticilerin ve işverenlerin aklına o an gelmemiş olan pozisyonlar için bile kadın çalışanlar ben de 
bunu yapabilirim derlerse çok daha geniş bir alanda iş imkanlarının olabileceğine inanıyorum. 
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BANU ÇİMŞİR
KOMPOZİT KİMYA VE ELEKTROMEKANİK 
MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
SATIŞ & İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ

Kendinizi kısaca tanıtırmısınız?

İş hayatına Sabancı Holding’e bağlı Brisa A.Ş. şirketinde başlayarak, uzun yıllar lastik sektöründe 

Teknoloji, Satış & Pazarlama ve İhracat bölümlerinde çalıştım. 2011 yılında tamamen farklı bir sektör 

olarak Kompozit Kimya A.Ş.’nde kompozit altyapı ürünleri alanında çalışmaya başladım ve Satış & İş 

Geliştirme Müdürlüğü görevini yürütmekteyim. Almanca ve İngilizce dillerine hakimim.

İş yaşamında kadın olmanın avantaj ve/veya zorlukları nelerdir? 

Günümüzde kadın erkek diye ayrım yapmayı doğru bulmuyorum. Kadınların azmi, gücü, analiz 

yetenekleri çok üst düzeydedir. Önemli olan herhangi bir direnç ile karşılaşmaları durumunda pes 

etmemeleri ve inançlarının peşinden gitmeleridir, başarı devamında mutlaka gelecektir.

Çalışma yaşamında daha fazla kadının yer alması için ne yapılabilir? 

Kadın çalıştıran işverenlere devlet tarafından teşvik verilmesi, kadınlara kreş ve çocuk bakım desteği 

sağlanması kadınların işe alımlarını kolaylaştırabilir. Sektörel olarak minimum kadın istihdamı zorunlu 

olabilir. Ayrıca kadın yöneticiler de tercihlerini öncelikle kadınlardan yana kullanmalılar.

Neden Kompozit Sektöründesiniz? Bu tercihinize yol açan özel bir neden var mı?  

Kompozit’in inşaat, altyapı, denizcilik ve havacılık gibi çok geniş bir alanda kullanımı vardır. Kendinizi 

sürekli geliştirebileceğiz, pazara sınırsız ürün sunabileceğiniz sektörde ben de yer almak istedim.

Sektörümüzde kadın istihdamı ile ilgili ilave etmek istediğiniz düşünceleriniz nelerdir?  

Her sektörde olduğu gibi kompozit sektöründe de destekler önemlidir. Kadının analitik yeteneği ve azmi 

başarı getirecektir
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BERİL DARCAN 
TÜRK
BOYTEK REÇİNE BOYA VE KİMYA SAN. 
TİC. A.Ş. GENEL MÜDÜR ASİSTANI, 
ÇEVRE YÜKSEK MÜHENDİSİ

Kendinizi kısaca tanıtırmısınız?

Boytek’te 2013 yılından beri Genel Müdür Asistanı olarak görev almaktayım. Saint Benoit Fransız 
Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi&SUNY Buffalo Üniversitesi Çevre Mühendisliği Çift Diploma 
programından mezun oldum. Yüksek lisansımı Çevre Mühendisliği üzerine Buffalo Üniversitesi’nde 
yaptıktan sonra yine ABD’deki Owens Corning firmasında Çevre ve İSG Bölümü’nde çalıştım. 2013 
yılında aile şirketimiz Boytek’te çalışmak için Türkiye’ye döndüğümden beri Finans, Pazarlama, 
Sürdürülebilirlik ve Satın Alma bölümlerinde görev aldım. Evli ve 1 çocuk annesiyim.

İş yaşamında kadın olmanın avantaj ve/veya zorlukları nelerdir? 

İş yaşamında kadın olmak; detaylara dikkat etmek, düzeni önemsemek, empati yapabilmek ve işe 
bağlılık gibi avantajlar getirmektedir. Bunun yanında kadınların üzerine yüklenen ve “görünmez 
emek” sayılan ağır ev işi yükü ve diğer sosyal yükler kadınların iş hayatında zorlanmasına veya 
ilerleyememesine neden olmaktadır. Erkekler iş hayatında sadece kariyerine odaklanabilirken; 
kadınların omzuna ev işi, kendi ebeveynlerinin ve varsa çocuklarının sorumluluğu ve sosyal görevlerin 
yükü bindirilmektedir. 

Çalışma yaşamında daha fazla kadının yer alması için ne yapılabilir? 

Ev işlerinde ve çocuk bakımında erkeklerin daha fazla sorumluluk alması, doğum izni süresi ve maddi 
desteğin devlet tarafından arttırılması ve işveren tarafından kadın-erkek ayrımcılığının engellenmesi 
gerekmektedir. Ülkemizde özellikle  sanayide işveren ve devlet tarafından kadın-erkek maaş eşitliği 
sağlanması, çalışma ortamının kadınlar için kolaylaştırılması ve kültürel olarak da iş hayatında 
erkeklerin kadınlara karşı ön yargılarının kalkması gibi konularda kat edilmesi gereken daha çok yol 
vardır.

Neden Kompozit Sektöründesiniz? Bu tercihinize yol açan özel bir neden var mı?  

Babam İsmail Darcan’ın kurucusu olduğu Boytek’te çocukluğumdan beri kompozit malzeme üretiminin 
işleyişini ve kullanım alanlarını görmek, yönetim toplantılarına katılmak, personel ve iş ortakları ile 
ilişkileri yönetmek, yurt içi ve yurt dışı fuar organizasyonlarında yer almak, Türkiye’deki okullara sosyal 
sorumluluk projeleriyle kompozit sektörünü tanıtmak konularında aktif olarak görev aldım. Bu süreçte, 
sektördeki oyuncuların ve teknolojinin evrilmesine tanık olmanın yanında, üretimin heyecanını ve 
zorluklarını yaşamak benim için heyecan verici olmuştur.

Sektörümüzde kadın istihdamı ile ilgili ilave etmek istediğiniz düşünceleriniz nelerdir?  

Sektör olarak 2005 yılında kurulan bir derneğe sahip olmamız sebebiyle avantajlıyız. Çok az sayıda 
kadın çalışana sahip olan kompozit sektöründe kadınların sorunlarını konuşabileceği ve çözümler 
bulabileceği, sektörde kadınların desteklendiği ve başarılarıyla geliştiği bir çatı kuruluşun olması 
sektöre de fayda sağlayacaktır. Bu konuda derneğe büyük bir görev düştüğü kanaatindeyim. 
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BÜŞRA ERDEM 
TURKUAZ POLYESTER 
BAŞKAN VEKİLİ

Kendinizi kısaca tanıtırmısınız?

Ben Büşra Erdem, 1986 yılında Samsun’da doğdum. 2005 yılında lise eğitimimi Samsun Anadolu 
Lisesi’nde tamamladım. 2010 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Kimya Mühendisliği bölümünden 
mezun oldum ve 2010-2012 yılları arasında yine İstanbul Teknik Üniversitesi’de Kimya Mühendisliği 
üzerine yüksek lisansımı tamamladım. 2011 yılında YK üyesi olduğum Turkuaz Polyester Reçine Kimya 
San. Tic. Ltd. Şti. firmasında kariyerime başladım. 2016 yılı itibariyle Turkuaz Polyester firmasının hem 
Başkan Vekili, hem de İhracat Direktör’ü olarak görevime devam etmekteyim. Ayrıca, DEIK Türkiye-
İspanya İş Konseyi Yönetim Kurulu üyesi ve İTÜ Mezunlar Derneği üyesiyim.

İş yaşamında kadın olmanın avantaj ve/veya zorlukları nelerdir?

İş yaşamında kadınlar, erkeklerin karşılaştıkları sorunların yanı sıra onların karşılaşmadığı pek 
çok sorunla da başa çıkmak zorunda kalıyor. Bu sorunlar genel anlamda kültürel, ekonomik ve 
sosyal temellere dayanıyor. Bu noktada, tüm sektörlerde toplumsal cinsiyet eşitliği kültürünün 
yaygınlaştırılması büyük önem taşıyor.

İş yaşamındaki kadınlardan biri olarak; zorluklarla karşılaştığında bunları bir fırsat olarak değerlendirip, 
yılmamak, bu fırsatlar karşısında mücadele verilmesi gerekiyor. İş’te kadınların verdiği emeklerin 
karşılığı olan engin bilgi birikiminin en büyük hazinesi olduğunu bilip, kuvvetli bir şekilde iş hayatına 
devam etmeleri gerekiyor.

Çalışma yaşamında daha fazla kadının yer alması için ne yapılabilir?

Şu an da Türkiye’de kadınlarda işsizlik oranı yüzde 17 civarındadır. Bu durumu iyileştirmek için, bir hedef 
belirlemek gerekir. İş yaşamında kadın önemlidir, kıymetlidir. Kadın bulunduğu konuma, alana değer 
katar.

İş dünyasında toplumsal cinsiyet ayrımına dayanan kültürü baskılayıp, bunun yerine kadınlara 
erkeklerle eşit kariyer ve gelişim fırsatları sunan, onları destekleyen bir kültür oluşturmak gerekiyor. 

Örneğin; Turkuaz Polyester firmamızda şu anda kadın çalışan oranımız %35 seviyelerindedir. Ve bu oran 
her yıl gittikçe artmaktadır. 

Neden Kompozit Sektöründesiniz? Bu tercihinize yol açan özel bir neden var mı?

Kompozit sektörü, kısaca ‘Geleceğin sektörü’dür. Kompozit malzeme günlük yaşantımızın her alanında 
mevcuttur. İTÜ’de Yüksek Lisans eğitimim esnasında Kompozit malzemelerle alakalı çalışmalarımız 
oldu, ve bu çalışmalarda dayanıklılığı, uygulama kolaylığı, verimliliği ve performansıyla kompozit 
sektörünün geleceğin parlak sektörlerinden biri olacağını öngörebiliyorduk, bu nedenle kariyerime bu 
alanda yön verdiğimi söyleyebiliriz.



21

DOSYA KONUSU

DUYGU BURGAZ 
POLİN SU PARKLARI VE HAVUZ 
SİSTEMLERİ A. Ş.
 PROJE YÖNETİM MÜDÜRÜ

Kendinizi kısaca tanıtırmısınız?

Ben Polin Waterparks Proje Yönetim Müdürü Duygu Burgaz. Endüstri Mühendisiyim. Polin Group 
bünyesinde bulunan  Polin Waterparks şirketinde 2015 yılından beri yer alıyorum.  Dünya çapında 
gerçekleştirdiğimiz projelerin satış sonrası süreçlerini A’dan Z’ye yönetiyorum.  

İş yaşamında kadın olmanın avantaj ve/veya zorlukları nelerdir?

Kadınlar olaylara farklı perspektiflerden bakma yetisine sahipler. Bu da  yeni ve kolay iletişim kanalları 
yaratma, güçlü bir altyapı oluşturma, krizleri kolayca yönetebilme ve müşteri bağlılığı konularında 
bulundukları şirketleri bir adım öne taşıyor. Kadınların  aynı zaman da sorumluluk bilinci ve  duygusal 
zekalarının gelişmiş olması, çok yönlü olmaları, birçok işi bir arada yapabilmeleri iş yaşamına büyük 
katkılar sağlıyor.

Çalışma yaşamında daha fazla kadının yer alması için ne yapılabilir?

İş hayatında daha fazla kadının yer alması için kadınların desteklenip yüreklendirilmesi gerektiğine 
inanıyorum. Sürdürülebilir ve güçlü bir geleceğin  olması, kadınların başta iş dünyası olmak üzere 
hayatın her alanında aktif olmaları ile mümkün. Kadınları teşvik etmek ve eşitliği felsefe olarak şirket 
kültürlerine yaymakla, kadın istihdamının artması iş dünyasını daha üst noktalara taşıyacaktır.  Zihniyet 
değişimine, eşitlik felsefesine  yönelik farkındalık çalışmaları sadece sosyal sorumluluk faaliyetleri ile 
sınırlı kalmamalı, şirketlerin stratejik iş planlarının içine dahil edilmeli. Bu kapsamda, İnsan Kaynakları 
Politikaları  eşitlik ilkeleri doğrultusunda gözden geçirilmeli ve özel şirketlerde kadın yönetici sayısının 
arttırılması için  çalışmalar yapılıp, sayıca belirgin bir kota oluşturulmalıdır.

Neden Kompozit Sektöründesiniz? Bu tercihinize yol açan özel bir neden var mı?

Kompozit sektörü dünyada hızlı gelişim gösteren sektörler arasında yer alıyor.  Polin olarak bizde bu 
gelişime çok hızlı adapte olan bir firmayız. Bugün gelinen noktada  112 ülkede 4000’den fazla proje 
tamamladık. Sadece üretiğimiz ürünlerle  değil, verdiğimiz mühendislik hizmetleri,  saha hizmetleri ve 
sektöre sunduğumuz yeniliklerle sektorün en köklü  proje taahhüt firmalarından biriyiz.  Global ve niş 
bir sektörde çalışma fırsatının olması ve sürekli gelişen bir ekosistemin bir parçası olmak bu sektörde 
yer almamın sebeplerinden biridir. 

Sektörümüzde kadın istihdamı ile ilgili ilave etmek istediğiniz düşünceleriniz nelerdir?

Geleceğin malzemesi olarak bilinen kompozit, hayatın  birçok alanında kullanılan ürünlerin kaynağıdır. 
Bu nedenle kadınların bu sektörlere taleplerinin artması ve tercih sebebi olması için sektörle ilgili  daha 
fazla bilgilendirme yapılması gerekir. 
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MÜGE TOLUNAY 
GÜNDOĞDU 
POLİN SU PARKLARI VE HAVUZ 
SİSTEMLERİ A. Ş. 
POLİN GRUP STRATEJİ VE İNSAN 
KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
İsmim Müge Tolunay Gündoğdu. Endüstri Mühendisiyim, 16 yılı aşkın 
süredir Polin Grup bünyesinde farklı pozisyon ve kademelerde görev aldım, şuanda da Polin Grup 
Strateji ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü pozisyonunu yürütüyorum. 

Bir çocuk annesiyim, aktif sporcuyum, koşucuyum-yarışlara-maratonlara katılmayı seviyorum ve 
bisiklete biniyorum.  Sıkı bir tiyatro takipçisiyim, oyunları kaçırmamaya özen gösteririm. Psikolog 
olan babam nedeni ile sanırım, psikoloji özel ilgili alanım, özellikle bu konudaki kitap ve blogları takip 
ediyorum. Seyahat etmeyi,  yeni yerler görmeyi, özellikle antik kentler ve farklı müzeleri keşfetmeyi 
severim. Ayrıca şarkı söylemek hobilerim arasında, dönem dönem koro ve solo olarak gruplarla şarkı 
söylüyorum. 

İş yaşamında kadın olmanın avantaj ve/veya zorlukları nelerdir?
Bu soruyu, hem çalışan bir kadın, hem de kadın istihdamına önem veren bir istihdam süreci yöneticisi 
olarak yanıtlamak isterim. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilerine göre nüfusun neredeyse yarısını 
kadınlar oluştururken, işgücüne katılım oranı kadınlar için %26 erkekler için %59 seviyelerinde, yani 
kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az…Bu nedenle kadınların istihdama daha fazla 
dahil edilmesi konusunun ele alınması önemli. 

İş yaşamında kadın olmanın pek çok avantajı var. Kadınların bazı yetkinliklerinin özellikle güçlü olması, 
çalışma ortamlarında daha empatik, daha fazla nezaketin hakim olduğu, iletişimin daha açık olduğu 
keyifli bir iş ortamına imkan sağlıyor. Yetkinlikler elbette kişiden kişiye değişir ancak, iş yaşamında 
önemi gittikçe artan Duygusal Zeka, Empatik Liderlik, Uzlaşma Yetkinliği ve benzeri yetkinlikler, kadın 
çalışanlarda daha gelişmiş görünüyor. Bu da iş yaşamında kadınların varlığını bir avantaja çeviriyor.

Kadın olmanın zorlukları ise kadınlar kaynaklı değil, toplumsal ataerkil kodlar kaynaklı maalesef. Bu 
durum hem psikolojik, hem direk fiziksel olarak etkisini gösterebiliyor. 

Örneğin çok erken ya da geç saatte vardiyadan çıkan,  işe gelen-giden kadın çalışanlarımız, evden 
servise yürürken güvende hissetmeyebiliyor, korkabiliyorlar. Bu hem çalışan- hem çalışmayan tüm 
kadınların önemli bir sorunu. Biz işyerinde bu durumu aşmak için mutlaka bu tip durumlara maruz 
kalmayacakları şekilde en yakın noktadan alınıp bırakılmalarını sağlamaya çalışıyoruz. 

Psikolojik açıdan baktığımızda, halen bazı çevrelerde çalışan kadınlara, hele anne ise, çocuğu ile 
yeterince ilgilenmediği, evine yeterli zaman ayırmadığı ve benzeri sebeplerle psikolojik baskı yapılıyor, 
bu baskı eş, arkadaş, aile, komşu herkesten gelebiliyor. Her şeyi mükemmel yapmaya çalışan kadın, 
ev-iş-çocuk-özel hayat denkleminde kendini kaybediyor. Bu sefer yetersizlik hissi ile baş etmeye 
çalışıyor. Bu durum da iş yaşamına aktif katılımı maalesef olumsuz etkiliyor. Bu konuda toplumsal 
bakış açısının değişmesi ve bakım sorumluluklarının aile içi paylaşılması konuları kritik. 

Yine çoğu işyerinde kadın olmanın dezavantajlarından biri de işyerlerinde uygulanan ayrımcılık, 
araştırmalara da konu olmuş olan Cam Tavan Sendromu diyebiliriz. Nitelikli bireylerin,  kuruluşlarında 
yönetim düzeyinde pozisyonlara yükselmelerini engelleyen tutumsal veya örgütsel ön yargılara 
dayanan yapay engeller anlamına giren Cam Tavan Ayrımcılığı, özellikle kadınların ve azınlıkların gerekli 
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yeterliliklere sahip olmasına rağmen, terfi konusunda adil olmayan sınırlara takılmalarına verilen bir 
isimdir. Bu engeller çoğunlukla yazılı değildir, , yani kadınların tanımlanan şirket politikalarından ziyade 
kurum kültürüne sirayet eden ön yargılar sebebi ile ilerlemeleri engellenir. Bu durumun aşılması için, 
kurum kültürünün mutlaka destekleyici, adil, şeffaf ve başarıyı ölçen, ödüllendiren bir yapıda inşa 
edilmesi önemli. 

Görüldüğü üzere kadın olmanın getirdiği bir dezavantaj yok aslında,  toplumsal bakış açısı ve kadınlara 
biçilen roller sebebi ile yaşanan dezavantajlı durumlar var.

Çalışma yaşamında daha fazla kadının yer alması için ne yapılabilir?
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) geçtiğimiz günlerde yaptığı bir araştırmada Dünya çapında 
çalışma yaşamında olan kadınların %42’sinin, ücretlendirilmeyen bakım sorumlulukları yüzünden iş 
gücüne dahil olmadığını açıkladı, bu rakam erkeklerde %6 imiş.

Bence de,  kadınların iş yaşamına daha aktif katılımı için öncelikle aile içi sorumlulukların adil dağılıyor 
olması önemli. 

Pandemi ile çalışma hayatımıza giren hibrid çalışma modellerinin de (uzaktan çalışma ve ofisten 
çalışma modellerinin karması) kadın istihdamına olumlu etkileri olacağını düşünüyorum. Çocuğunu 
kendi yetiştirmek, bir dönem yanında olmak isteyen anneler, bir şekilde farklı sorumluluk veya 
sebeplerle evde bulunması gereken kişiler için, uzaktan çalışma modelleri ciddi fayda sağlıyor. Hem 
işyerleri için esnek istihdam imkanı veren, hem kadınlar için avantaj sağlayan hibrid çalışma modelleri, 
pandeminin hayatımıza getirdiği olumlu etkilerden biri... Tabi bu durumu kadınları evden çalıştırmak 
şekline evirmemek lazım, bu durum;  kadın veya erkek bir şekilde evdeki sorumlulukları sebebi ile 
uzun süreler dışarıda mesai yapamayan ama evden aktif çalışabilen tüm bireylerin iş yaşamına katılımı 
için önemli bir adım oldu. 

Bunlar dışında kadın istihdamına yönelik teşvikler, gebelik, annelik, çocuk bakımı ve benzeri durumlar 
için yurtdışında daha fazla örneklerini gördüğümüz destek uygulamalarının artması da kadın 
istihdamına önemli katkılar sağlayacaktır. 

Neden Kompozit Sektöründesiniz? Bu tercihinize yol açan özel bir neden var mı?
Benim kompozit sektörüne girişim tesadüfen oldu ama bu kadar uzun süre kalmam bilinçli bir tercih 
denilebilir. Kompozit malzeme, geleceğin malzemesi olarak nitelendirilen malzeme ve bu alanda çokça 
yeni yatırım ve büyüme fırsatları var. Polin de, yıllar içinde sürekli büyüyen, gelişen ve özellikle kompozit 
alanında yeni yatırımlar yapan bir şirket. Bu büyümenin bir parçası olmak gurur verici. 

Sektörümüzde kadın istihdamı ile ilgili ilave etmek istediğiniz düşünceleriniz nelerdir?
Aslında kadın veya erkek, doğru işe doğru yetkinliklerdeki – yeteneklerdeki insanın yerleştirilmesi 
önemli. Örneğin kompozit üretim hattımızda özellikle elyaf kesim, serim, ya da parçalarda rötuş gibi 
ince ve hassas işlerin yapıldığı hatlarda kadın çalışanlarımız çok daha başarılı oluyor. Hem ince işe daha 
yatkın olmaları, el becerilerinin daha iyi olması,  hem de daha sabırlı ve hassas çalışmaları nedeni ile 
bazı hatlarda özellikle kadınları tercih ediyoruz. 

Kadınların gerek işe alımda, gerek kariyer hayatı boyunca ayrımcılığa uğramaması, erkekler ile 
eşit fırsatlara sahip olması tüm sektörlerde kritik. Bunun için toplumsal ön yargıları yıkmak, aile içi 
sorumlulukları paylaştırmak, kadın istihdamı projelerini artırmak, çalışma ortamında fırsat eşitliği 
sağlamak, kurum kültürünü bunun üzerine inşa etmek  öncelikli yapılacaklar arasında sayılabilir.
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Kendinizi kısaca tanıtırmısınız?

Adım, Nihal Kıraç.55 yaşındayım. Evli ve iki çocuk annesiyim. 1987 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi 

Endüstri Mühendisliği’nden mezun oldum. 2007 yılına kadar çeşitli firmalarda görev aldım. 2007’den 

itibaren ortağı olduğum Tekno Endüstriyel Kimyasallar San.Tic.Ltd.Şti.’nde çalışmalarıma devam 

etmekteyim.

İş yaşamında kadın olmanın avantaj ve/veya zorlukları nelerdir?

 İş yaşamında kadın olmanın avantajı, ilişkilerde  nezaket ve saygının daha ön planda olmasıdır. Kadınlar 

yaradılış olarak daha duygusaldır, bu nedenle güçlü önseziye ve sorumluluk duygularına sahiptirler. 

Kadınlar  kolay iletişim kurabilirler, birçok işi bir arada sürdürebilirler  ve sabırlıdırlar.

Zorlukların başında  iş ve özel yaşam dengesini kurabilmek gelmektedir. Kadının iş hayatının yanı sıra 

evi, eşi ve çocukları ile de ilgilenmesi gerekmektedir. Bu durum onda stres yaratabilmektedir. Fırsat 

eşitsizliği, meslek ayrımcılığı (“kadın işi” veya “erkek işi” olarak ayrılması), yeterince ciddiye alınmamak 

gibi zorluklarla da karşılaşılabilmektedir.

Çalışma yaşamında daha fazla kadının yer alması için ne yapılabilir?

Kadınların çalışırken huzurlu olabilecekleri Avrupa standartlarında düzenlemeler yapılmalıdır ve kadın 

hakları güvence altına alınmalıdır. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahip olmalıdır.

Neden Kompozit Sektöründesiniz? Bu tercihinize yol açan özel bir neden var mı?

Kompozit sektörüne katılmamın özel bir nedeni yok. Eşimin kurmuş olduğu firmaya sonradan dahil 

olarak sektörde çalışmaya başlamış oldum.

Sektörümüzde kadın istihdamı ile ilgili ilave etmek istediğiniz düşünceleriniz nelerdir?

Kompozit sektöründe genel olarak, yüksek performanslı malzemeler kullanılarak, tasarlanan kalıplarla 

hafif, dayanıklı ve verimliliği yüksek kompozitler üretilmektedir. Bu süreçlerde müşteri odaklı kalite 

sistemleri ve yönetim sistemleri de önem arz etmektedir. Sektörün tüm süreçlerinde liyakat ilkesine 

bağlı kalarak, kadın istihdamının arttırılabileceği görüşündeyim.

NİHAL KIRAÇ 
TEKNO ENDÜSTRİYEL 
KİMYASALLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
ŞİRKET ORTAĞI
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ÖZLEM ŞENTÜRK 
NUH KOMPOZİT SAN. VE TİC. A. Ş.
ŞİRKET PATRONU

Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1974 yılında Tokat Niksar da doğdum. Lise eğitimimi İzmir Fatih Fen Lisesi’nde tamamladıktan sonra Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi’nde Kimya Bölümünde lisans aynı bölümde hem araştırma görevlisi olarak çalışıp hem de yüksek lisans 
yaparak Polimer Kimyası üzerine uzmanlaştım. 
2003 yılında Şişecam/Cam Elyaf San A.Ş. de Geliştirme Uzmanı (Cam elyaf ürün geliştirme ve polyester ürün 
geliştirme) olarak çalışmaya başladım. 2012 yılında Vatan Plastik Fabrika Müdürü olarak çalışma hayatına devam 
ettim. Üniversite uzmanlık alanı ve cam elyaf Ar-Ge tecrübemi birleştirerek 2015 yılında hayata geçirdiğim kendi 
şirketimde Türkiye’deki tek  “Uzun cam elyaf takviyeli termoplastik” üreticisi olarak Nuh Kompozit San ve Tic AŞ de 
çalışma hayatıma devam etmekteyim. Bekar ve bir çocuk annesiyim.

İş yaşamında kadın olmanın avantaj ve/veya zorlukları nelerdir?
Kadınların çalışma hayatındaki zorlukları

Cinsiyet ayrımcılığı (Toplum tarafından kadın ve erkeğe biçilen rollerin kadını birçok alanda eşitsizliğe itmekte 
ve kadın istihdamının düşmesine sebep olmaktadır. Annelik ya da anne olma ihtimali, yüklenen ev ve eş 
sorumlulukları ekonomik özgürlüğe erişmedeki önündeki en büyük engel olmakta ve tüm bunların getirisi 
olarak iş bulma, yükselmedeki eşitsizlik ve dolayısıyla iş güvencesizliği sorunlarını yol açmaktadır.)

Psikolojik ve cinsel taciz (Yaşanılan taciz ile kadın çalışanın iş arkadaşlarıyla iletişimlerine, motivasyonlarına ve 
doğal olarak da başarısına engel olabilmektedir.)

Eğitim ve mesleki eğitimde eşitsizlik

Kayıt dışı çalıştırma (Düşük maaş ve/veya düzensiz zamanlı da olsa, çalışacak alan bakımından başka alternatif 
yaratamamak, esas gelir sağlayanın erkek olduğunun kabulü gibi sebeplerden kadınların yaşamak ve geçinmek 
için gerekli olan geliri kayıt dışı çalışmayı kabul ederek sağladıkları gözlemlenebiliyor.)

Çalışma yaşamında daha fazla kadının yer alması için ne yapılabilir?
Kadınların çalışma hayatına katılımlarını desteklemek için; kadınların eğitim düzeyinin arttırılması oldukça önemli bir 
adımdır. Kadın iş gücünü artırıcı eğitim olanakları sağlanmalı ve bu eğitim sistemi ile iş gücü piyasası arasında güçlü 
bağlantılar kurarak nitelikli kadın işgücü yetiştirmeye odaklanılmalıdır. Bu sayede eğitim düzeyi artan kadın daha 
nitelikli işlerde çalışarak toplumun daha üretken olmasına ve kalite seviyesinin artmasına katkıda bulunacaktır. 
Kadınların çalışma yaşamında karşılaştığı zorlukların yanı sıra aile hayatındaki ev ve çocuk bakımından gelen 
sorumluluk dengesizliğinden de etkilenmektedir. Aynı zamanda eş rolünü de sahip olan kadın sürekli iş ve aile yaşamı 
arasında dengeyi kurmaya çalışmaktadır. Kadına yüklenen tüm bu sorumluluklar onun iş yaşamında motivasyon 
eksikliği yaşamasına sebep olmaktadır. Bu durumun çözülebilmesi için hem yasal düzenlemelere hem de toplumun 
sosyal ve kültürel yapısında bazı özelliklerin değişmesine ihtiyaç vardır. Bu düzenlemeler yapılırken, toplumun 
zihniyet yapısı, bireylerinin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel durumları göz önüne alınarak politikalar yapılmalı ve 
denetimleri sağlanmalıdır. 

Çalışma yaşamından kadını uzaklaştıran, istihdam edilebilirliğini azaltan faktörlerden biri de çocuk bakımı sorunudur. 
Çocuk bakımının kurumsallaşması ya da çalışan anne çocukları için ücretsiz kreş imkânı sağlanması kadının iş 
hayatına girmesini kolaylaştıracak ve işe alınma sonrası ayrımcı politikalar ile karşılaşmamasını sağlayacaktır.

Neden Kompozit Sektöründesiniz? Bu tercihinize yol açan özel bir neden var mı?
Üniversitede almış olduğum Kimya eğitimi ve sonrasında Polimer Bilimi konusunda uzmanlığım ile iş yaşamımda 
edindiğim cam elyaf Ar-Ge tecrübesi beni kompozit sektöründe daha başarılı işler yapabileceğim düşüncesine itmiştir. 
Her iki alandaki bilgi birikimim ile Kompozit sektöründe olmayı tercih ettim.

Sektörümüzde kadın istihdamı ile ilgili ilave etmek istediğiniz düşünceleriniz nelerdir?
Toplumun kalkınabilmesi ve ilerleyebilmesi için kadınların etkin ve toplumda üretebilir olması önemlidir. Bu 
açıdan kadın istihdamının artması, kadınların birçok sorunun üstesinden gelmesine olanak ve aile bütçesine katkı 
sağlayacaktır. Tüm bu adımların neticesinde ise toplum daha iyi yaşam standartlarına sahip olacaktır.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin başarısının en büyük göstergesi, kadının toplumsal 
yaşamdaki yeri olmalıdır, kadın - erkek eşitliği insan olmanın gereğidir; eşitlik 
dediğimiz konu teorik bir kavram değildir. Eşitlik dünya gerçekten uygar olduğunda 
kendiliğinden sağlanacaktır. Bunu da ancak eğitim ile sağlamak mümkündür.

Aslında Türk Kadını, pek çok ülkeden önce kadın - erkek eşitliği konusunda Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ‘ün liderliğinde, tüm dünyaya kadınların nerede olması 
gerektiğini göstermiştir. 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun, uygarlık abidesidir 
ve 1934 yılında Türk Kadını’ na verilen seçme ve seçilme hakkı büyük bir adımdır.    

Ülkemiz Kadın-Erkek Eşitliğinde son sıralarda yer alıyor, geçen yıl 153 ülke arasında 130. sırada idik. 2021 yılında 392 
kadın şiddete maruz kalarak yaşamını yitirdi. Bir yıl 365 gün, bir günde birden fazla kadın hayatını kaybetti ve Türkiye 
kadınların can güvenliğinin olmadığı bir ülke haline geldi maalesef. 

Biz kadınların; 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü – 5 Aralık Kadın Hakları Günü mücadeleleri hepsi eşitlik adına. 
Eşitliğin önce cinsiyet gözetmeksizin sağlanması gerekiyor; fakat şu anda çözülmesi gereken en büyük sorun, şiddet ve 
cinayetlerin önlenmesi  

Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir. Yani bize şiddet uygulayan insanları da bizler 
yetiştiriyoruz. Bize sahip çıkması gereken, değer vermesi gereken aslında önce biziz. Bunu da ancak ve ancak kadınlar 
karar mekanizmalarında biryerlere talip olur ve sonunda da başarılı olursalar sağlayabileceğiz. Bizim dertlerimizi bizler 
anlayıp bizler çözmeye çalışmalıyız, meclislerde bizim adımıza mücade edenler bizler olmalıyız …

İş hayatında bir kadın olarak kendi yaşadıklarımdan paylaşmak istediklerim var sonrada tüm kadınlara bir çağrıda 
bulunacağım,

Bizler biraz daha şanslıydık, mezun olduğumuzda iş bulabiliyorduk; ama o zamanda da aynı olan birşey vardı kadın 
çalışana bakış açısı;

• Evli misin, Evlenmeyi düşünüyor musun, yakında planlarda çocuk var mı soruları hala görüşmelerde soruluyor

• İş arıyorsunuz, görüşmeler çok olumlu son iki kişi kaldınız, erkek adayı tercih etti üst yönetim cevabı hala değişmedi

• Evlenme izni almak istediğinizde şimdi bir de yavrular bu denirdi hala öyle deniyor

• Bebeğinizi dünyaya getirdiniz, siz süt izninize giderken daha üniversiteye başlamadı mı diye sorulurdu hala aynı

• Çocuğunuz hastalanır izin almanız gerekir, bana mı sordun doğururken bakışı gönderilirdi hala aynı kafa yapılarıyla 
karşılaşıyoruz

Kadın İşderse aslında tüm bunların altından muhteşem yeteneği ile kalkabiliyor, hem kariyer, hem çocuk yapıyor, yeterki 
fırsatlar sunulsun, fırsatlar verilsin. 

Biz Literatür Kimya Ailesi olarak, tesisimizin her departmanında kadınlara öncelik veriyoruz; ama bir nokta var çokça 
gurur duyduğumuz, Balıkesir Organize Sanayide tesisini 7/24 Kadın Güvenliğe emanet eden ilk şirketiz. 4 kadın 
güvenlikçimiz hem gece hem gündüz, onlara emanetiz. Bizden sonra kadın güvenlik sayısı hızla artmaya başladı 
sanayide, artık kadınlarımız Ahmet yaparsa ben de yaparım diyor ve biz bununla gurur duyuyoruz.  

Gelecek nesiller için tüm kadınların daha aktif rol alması gerektiğini biliyor ve buna inanıyoruz. Bunun için;

Temel Hak ve Özgürlükler kapsamında, eğitim, çalışma, karar mekanizmalarında görev almada yaşanılan zorluklar ve 
eşitsizlikler, ortadan kaldırılmalı, Kadın – Erkek eşitliğini sağlamak ve korumak devlet politikası haline getirilmeli, Kadına 
Yönelik Şiddet ile etkin şekilde mücadele edilmeli. Şiddetin önlenmesi adına uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat 
hükümleri, önleyici kanunlar etkili şekilde uygulanmalı

Failler için uygulanan ceza indirim sebepleri kaldırılmalı, henüz ilkokul’da 1. Sınıftan itibaren İnsan Hakları ve Kadın – 
Erkek Eşitliği dersleri konulmalı, kız çocuklarının eğitim hakkı güvence altına alınmalı ve bu hakka erişimin önündeki tüm 
engeller kaldırılmalıdır. 

Spordan sanata, politikadan bürakrasiye, iş hayatından siyasete, hukuktan sağlığa toplumun her kanadında, kadınların 
dünyayı değiştirme gücüne inanan kadınlarımız, verilen görevlerle yetinmemeli, görevlere talip olmalılar. Cam 
tavanlardan kurtulmalıyız öncelikle, kadın erkek kağıt üzerinde değil, gerçekten eşit olmalı, içinde bulunduğumuz 
yüzyılda hala bunlar için mücadele ediyor olmak gerçekten hepimiz için çok acı.

Kadını, erkek kadar insan saymayan bir toplumun bir yere varması mümkün değildir.

“Kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir.” Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk

Daha iyi bir dünya için, daha iyi bir gelecek için dünyamıza kadınların elinin değmesi gerekiyor. Haydi kadınlar hepimiz 
birbirimiz için ve gelecek nesiller için görev başına...

ÖZLEM URAL
LİTERATÜR KİMYA KURUCU ORTAK
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Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 
mezun oldum. Aynı bölümden yüksek lisans ve doktora derecesine sahibim. 
Akademik geçmişimin ve yayınlanmış teknik makalelerin yanı sıra uzun süredir 
üst düzey yönetici olarak çalışmaktayım. 

İş hayatımın ilk döneminde, akademisyen olarak ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünde görev aldım. Sonrasında 
İş Bankası Bilgi İşlem bölümünde yazılım uzmanı olarak çalıştım. Profesyonel kariyerimin önemli bir bölümü, 
telekomünikasyon, enerji iletimi ve aydınlatma için çelik kulelerin imalat, satış ve montajı alanlarında faaliyet 
gösteren, Türkiye’nin ve dünyanın konusunda lider şirketi Mitaş’ta geçti. Bu süre zarfında, tasarım, satış ve pazarlama, 
proje yönetimi, araştırma ve geliştirme, şirket yönetimi ve finans alanlarındaki becerilerimi geliştirerek kapsamlı ve 
istisnai bir deneyim kazandım.

2010 yılında kurulan MTS Mitas Telekom Sistemleri A.Ş’de, Şubat 2018’e kadar kurucu ortak, yönetim kurulu üyesi 
ve Genel Müdür olarak görev yaptım. Teknokent düzenlemeleri ve Ar-Ge faaliyetleri konusunda önemli tecrübeler 
edindim. Bu dönemde Mitaş Mühendislik ve MTS’nin Ar-Ge projeleri geliştirerek ODTÜ Teknokent’ten kabul alması 
süreçlerini yönettim. Diğer MİTAŞ iştiraklerin de bu konudaki girişimlerine destek verdim. 2018-2020 yılları arasında 
dünyanın farklı bölgelerinde anahtar teslimi enerji iletim ve dağıtım hattı projeleri yürüten Mitaş Enerji A.Ş.’de Genel 
Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptım.

Halen Mitaş Yatırım A.Ş. ve Mitaş Kompozit A.Ş.’de Genel Müdür olarak ve çeşitli Mitas grup şirketlerinde yönetim 
kurulu üyesi olarak görev yapmaktayım. Mitaş Yatırım bünyesinde gurubun genişleme politikaları ve yatırımları ile 
ilgili çalışmalar yürütüyorum.  Evliyim ve 18 yaşında bir oğlum var. 

İş yaşamında kadın olmanın avantaj ve/veya zorlukları nelerdir?
İş hayatına 1997 yılında başladım ve 25 yıldır özel sektörde aralıksız çalışmaktayım. 25 yıllık iş hayatımda yaptığım 
gözlemlerden kadın olmanın en büyük avantajının çok yönlü düşünebilme kabiliyeti ve aynı anda pek çok işi organize 
edebilme yeteneği olduğunu gördüm. Kadınların duygusal zekâları yüksek. Empati yetenekleri gelişmiş. Bu da ortaya 
çıkan soruna farklı bakış açılarıyla farklı çözümler getirmelerini, hızlı organize olmalarını sağlıyor. İnsan ilişkileri 
güçlü. Kadın olmanın dezavantajı ise cinsiyetçi yaklaşım. Bu da kariyer basamaklarını tırmanırken hep ikinci sırada 
değerlendirilmelerine sebebiyet veriyor. Pek çok şirketin yönetim kurulları sadece erkek çalışanlardan oluşuyor. 
Ben bu anlamda şanslı kadınlardanım. Şirketimizde her seviyede kadın istihdamını destekliyoruz. Bu nedenle, 
gurubumuzda kaynakçı olarak çalışan mavi yaka kadın işçilerimizden yönetim kurulu üyelerine kadar her seviyede 
kadınları görebilirsiniz.

Çalışma yaşamında daha fazla kadının yer alması için ne yapılabilir?
Aslında bir önceki soruda biraz bahsettim. İşe alımlarda ve terfilerde cinsiyetçi yaklaşım olmadan liyakat esas alınmalı. 
Ayrıca, eğitim bu noktada çok önemli. Şirketlerin bünyelerinde oluşturacakları eğitim akademilerinde verilecek 
eğitimlerle, kadının şirketlerdeki rolü ve katkısı arttırılabilir. Kız çocuklarının eğitimlerinin desteklenmesi ve bu amaçla 
burs verilmesi de kadın istihdamına pozitif anlamda destek sağlayacaktır. 

Neden Kompozit Sektöründesiniz? Bu tercihinize yol açan özel bir neden var mı?
Mitaş Yatırım Genel Müdürü olarak şirketin yurt içi ve yurt dışı genişleme stratejileri ve bu kapsamdaki yatırımlarının 
planlanması görevlerimden bir tanesi. Grup olarak sürekli teknolojiye yatırım yapıyoruz. Kompozit sektörüne yatırım 
yapmak fikri de uzun süredir takibimizdeydi. Kompozit sektörü, ana iş kolumuz olan çelik sektörüne nazaran 
katma değeri daha yüksek ve rekabetin daha sınırlı olduğu bir sektör. Bu noktadan hareketle 2019 yılında Mitaş 
Kompozit firmasını kurarak bu sektöre adım atmış olduk. Önceleri filamen sarım ile başladık. Akabinde pultrüzyon 
yöntemiyle cam ve karbon elyafından ürün imalatı yapmaya başladık. Makine ekipman yatırımımız hala devam ediyor. 
Makine alımlarını Almanya, Hollanda, İspanya ve İtalya gibi ülkelerden yapıyoruz. Şu ana kadar ki geri dönüşlerden 
oldukça memnunuz. İşin içine girdikçe geleceğinin parlak bir sektör olduğunu görüyoruz. Savunma, enerji, petrol, 
yenilenebilir enerji, otomotiv, spor gibi akla gelebilecek her alandan ürün talebi geliyor. 2019’dan itibaren pandemiye 
rağmen ihracata da başladık. Yatırım yaptığımız bu sektörden çok memnunuz. Bu yüzden Ankara Sanayi Organize 
2. bölgesinde 30 dönüm üzerinde yeni bir Kompozit fabrikası inşaatına başladık. 2022 yılı içinde işletmeye almayı 
planlıyoruz. Bir taraftan da makine yatırımlarımıza devam ediyoruz.

Sektörümüzde kadın istihdamı ile ilgili ilave etmek istediğiniz düşünceleriniz nelerdir?
Ulu önderimiz ve liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözü ile cevap vermek isterim. ‘Bir toplum, bir millet erkek 
ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı 
kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin!’ Bu nedenle kadınlarımız her alanda istihdam içinde yer almalıdır.

SERAP CILIZ
MİTAŞ KOMPOZİT PLASTİK SANAYİ 
TİCARET A. Ş. GENEL MÜDÜRÜ
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Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

İstanbul doğumluyum. Marmara üniversitesi İşletme den mezun oldum. Üniversite sonrası çalışma 

hayatıma aile şirketlerinde satış ve pazarlama olarak başladım. Daha sonrasında satış ve pazarlama 

koordinatörlüğü ve grup şirketler denetleme kurulu üyesi olarak görevime devam etmekteyim. Elektrik 

panocuları derneği gibi sektörle ilgili çeşitli derneklerde kurucu başkanlıklar yaptım. Dünyada 30 ülke, 

Türkiye’de ise 60 ili bir fiil dolaşarak kültürlerini ve yaşam tarzlarına şahit oldum.

İş yaşamında kadın olmanın avantaj ve/veya zorlukları nelerdir?

Dünyada kadın olmak zor, iş dünyasında olmak daha da zor.Ön yargıdan kurtulma şansınız yok, 

fikirleriniz önemsenmiyor, sesinizi kimse duymuyor fark etmiyorlar.  Kadınlara her alanda fırsat 

verilmeli. Kadının üretimine, yönetimine, sağduyusuna, merhametine ihtiyacımız olduğunu 

düşünüyorum. Zorluklarla belli bir noktaya gelmiş kadının yapamayacağı hiçbir iş yoktur, işini 

kaybetmemek adına işine kendisini sorgusuz adar, takdir görmek ister.

Çalışma yaşamında daha fazla kadının yer alması için ne yapılabilir?

Eğitim ailede başlar sözüne çok inanıyorum. Kız çocukları doğduğunda çocuk gelin olmayı değil, birey 

olduğunu öğreterek yetiştirmek gerekiyor ki, gerçek hayatın içinde kendilerine yer edinebilsinler. 

Sonrasında fırsat verilmeli. Sağduyularına, fikirlerine ve emeklerine saygı duyulmalı, desteklenmeli. 

Beyaz yakada mutlaka kadın yöneticiler söz sahibi olmalı. Kadının gücünü keşfetmeliyiz.

Neden Kompozit Sektöründesiniz? Bu tercihinize yol açan özel bir neden var mı?

Aile şirketimiz 1980li yıllarda elektrik sektörüne cam elyaf takviyeli pano üretimi ile giriş yaptı. 

Sonrasında BMC ve SMC hammadde üretimine de başlandı. 90lı yıllardan itibaren de entegre tesis 

olarak yolumuza devam ediyoruz. Kompozit sektörünü tercih ettik çünkü o yıllarda kompozit dünyada 

bilinen tanınan bir ürünken Türkiye’de bilinmiyordu. BMC ve SMC hammaddeyi elektrik sektörüne ilk 

defa biz tanıştırdık. Sektör bu hammaddeyi çok sevdi ve birçok alanında kullanmaya devam ediyor.

Sektörümüzde kadın istihdamı ile ilgili ilave etmek istediğiniz düşünceleriniz nelerdir?

Kadınlara annelik, kardeşlik, eş olmak gibi birçok görev yüklerken neden istihdamı kurgularken de 

kadınlardan destek alınmasın? Çocuk yetiştirip hayata hazırlayabilen güç üretimin de her alanında 

olmalı. Kadın dokunuşu nihai ürüne kadar giden süreçte detaylarla topluma kazanç olarak dönecektir. 

Ticaret hayatında amaç para kazanmaksa, ki hepimizin amacı üretmek ve karşılığını almak, o zaman 

kadının gücüne inanın ve destekleyin.

SEVİNÇ TONGÜN
 SAMİ TONGÜN CAM ELYAFLI 
POLYESTER ÜRÜNLERİ A. Ş. 
SATIŞ VE PAZARLAMA 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
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Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1979 yılında Ankara’da doğdum. Babamın görevi sebebi ile çocukluk yıllarımı Adana’da 
geçirdim. Üniversite eğitimi için tekrar Ankara’ya dönüş yaptım ve 2002 yılında 
Hacettepe Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldum. 2004 yılında Bilkent 
Üniversitesi MBA programını tamamladım. 3 yıl farklı bir sektör deneyiminin ardından 
2007 yılında satış sorumlusu olarak İlkalem Ailesi’ne katıldım. Kompozit sektöründe 
çeşitli deneyimler ve eğitimlerle geçen 3 yılın ardından 2010 yılında Pazarlama Müdürlüğü pozisyonuna terfi ettim. 2010 
yılından itibaren aynı pozisyonda görev yapmaktayım.  İlk kadın devlet memurlarından biri olan babaanne, işletmecilik yapan 
anneanne, öğretmen bir anneye sahip biri olarak onların başlattığı eğitim ve çalışma hayatını devam ettiriyor olmaktan dolayı 
mutluluk duyuyorum. Kendi kızımın da aynı bilinçle devam etmesi için her türlü desteği sağlamaktayım.   

İş yaşamında kadın olmanın avantaj ve/veya zorlukları nelerdir? 
Bu soruya bir ferdi olduğum şirketimi değerlendirerek değil, ülkemiz başta olmak üzere birçok ülkede iş yaşamında kadın 
olmanın avantajları ve/veya zorluklarına dikkat çekmek istiyorum.  Küreselleşen dünyamızda demokrasinin gelişmesinde 
kadınların ve kadınlara sağlanan hakların çok önemli yeri vardır. Öyle ki ülkelerin gelişmişlik seviyesi kadınların sahip olduğu 
haklarla orantılı olarak değerlendirilmektedir. Özellikle son yıllarda kadınların çalışma yaşamına ilişkin birçok düzenlemeler 
getirilmesine karşın halen kadınlar iş yaşamında çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Geçtiğimiz yıllar içerisinde 
yapılan birçok çalışmada kadının iş yaşamında karşılaştığı zorluklar çalıştığı pozisyondan bağımsız olarak değerlendirilmiştir. 
Birincil sorumluluğunun ev ve ailesi olarak görüldüğü toplumumuzda kadınlar, iş ve aile yaşamının dengelenmesi sorunu 
ile karşı karşıya kalmaktadır. Fazla mesaiye bağlı yaşanan sıkıntının en başında eve ayrılan zamanın yetersiz olması buna 
bağlı olarak çocuklarına ve onların ihtiyaçlarına yetememe kaygısı bulunmaktadır. Çalışma şartlarının zorluğu nedeni ile 
evlilik veya çocuk planları olan kadınların bu planları ertelemek zorunda kalmaları, hamile olanların da iş gücü kaybı bahane 
edilerek iş hayatından soğutulma ve bezdirilmeleri yaşamakta oldukları diğer zorluklara örnektir. Her ne kadar cinsiyet 
eşitliğine bağlı kanunlar yürürlüğe girmiş olsa da halen her kademede kadınlar için cinsiyet eşitsizliği söz konusu olabilmekte 
ve buna bağlı düşük ücret uygulanmaktadır. Bunun yanında mutlaka başka zorluklar mevcut olmakla birlikte ilk aklıma 
gelen başlıkları sıralamaya çalıştım.  İş yaşamında kadın olmanın zorluklarının yanında sahip olduğu kendine has özellikler 
sayesinde avantajları olduğu göz ardı edilmemelidir. Kadınlar yapıları gereği birçok özelliğe sahiptir. Bu özellikleri kısaca şöyle 
sıralayabiliriz. Kadınlar birden fazla işi bir arada yapabilme yeteneğine sahiptirler. Daha kolay iletişim kurmaları sorunların 
üstesinden daha kolay gelmelerine yardımcı olmaktadır. Kendini ifade etme yetenekleri çok kuvvetlidir. Her türlü zorluğa 
karşı sabırlıdırlar, dayanıklıdırlar, kolay kolay pes etmezler. Tüm bu özellikler de kadının iş yaşamındaki başarı grafiğini 
yükseltmektedir.

Çalışma yaşamında daha fazla kadının yer alması için ne yapılabilir?
M. Kemal Atatürk’ün 1921 yılında yaptığı bir söyleşide dile getirdiği “Tam eşitlik gerçekleşmelidir. Erkeklerin hakları ne ise 
kadınlarınki de aynı olmalıdır. Milletin yarısının sosyal hayata yabancı, uzak olması uygun bulunamaz” sözleri ile kadının 
sosyal hayatın vazgeçilmezi iş yaşamında da eşit haklara sahip olması gerektiğini üzerine basa basa vurgulamaktadır.  
Çalışma yaşamı bir yandan kadının üretkenliğini, toplumsal saygınlığını ve özgüvenini arttırırken bir yandan da ekonomik 
özgürlüğünü sağlamaktadır. Her sorunun çözümünde olduğu gibi kadınların iş yaşamında karşılaştıkları problemlerin 
çözümünde de eğitim olduğuna inanıyorum. Özellikle son yıllarda kamu ve özel sektör tarafından yürütülen, kız çocukların 
eğitilmesini teşvik eden proje ve kampanyaların da uzun vadede kadınların kariyer yaşamlarına ve işgücünün toplam 
verimliliğine olumlu etki edeceği ortadadır.  Bunun yanında kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve iş olanaklarının 
arttırılması kadın istihdamının arttırılmasında önemli rol oynamaktadır. İstihdam edilen kadının emeğinin karşılığının 
verilmesi, mutlu bir iş yaşamı sağlanması da iş yaşamındaki sürekliliğini sağlayacak önemli adımların başında gelmektedir.  
Kısaca özetlemek gerekirse kadının eşitlik ilkesi dahilinde iş ortamındaki durumunun iyileştirilmesine yönelik kanun ve 
kuralların eksiksiz olarak uygulanması ve istihdam döngüsü bünyesindeki tarafların üzerine düşen sorumlulukları tam 
olarak yerine getirmesi kadının iş yaşamındaki mutluluğunu ve verimliliğini arttıracaktır.  

Neden Kompozit Sektöründesiniz? Bu tercihinize yol açan özel bir neden var mı?
Aslında çok özel bir neden yok. Kimya mühendisliği eğitimimin verdiği altyapı ile her zaman üretim yapan bir firmada kariyer 
yapmak istedim. İş yönetimi yüksek lisansına devam etmemin sebebi de satış, pazarlama alanında yön çizmek istememdi. 
Kompozit sektörü lisans eğitimim sırasında oldukça ilgimi çeken ve gelişime açık, geleceğin sektörlerinden biri olarak 
gördüğüm bir alandı.İlkalem, gerek şirket yapısı, gerek faaliyet alanı, gerekse de bünyesindeki pozisyon açığı ile ileriye yönelik 
kariyer planlarıma tam olarak uyan bir firma oldu. 

Sektörümüzde kadın istihdamı ile ilgili ilave etmek istediğiniz düşünceleriniz nelerdir? 
Sektörümüz hammadde üretimi yapan firmaların tedarikçileri firmaları ile başlayan, kompozit parçaların kullanıldığı son 
ürünlerin üretimini yapan firmalarla son bulan bir sektördür. Bu kadar geniş ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmaların 
olduğu sektörümüzde kadınlar çeşitli görev ve sorumluluklara sahip olabilmektedir. Birçok pozisyonda özellikle kadın 
istihdamına da ihtiyaç duyulmaktadır. Yaklaşık 15 yıldır sektörümüzün içerisindeyim. Bu süreçte gözlemlediğim kadarıyla 
sağlıklı büyüyen ve gelişen sektörümüzde her ne kadar olması gereken seviyelere ulaşmamış olsa da kadın istihdamında 
artışın olduğunu söyleyebilirim. Önümüzdeki dönemde bu artışın artan ivme ile devam etmesini umut ediyorum.

SİNEM BIÇAK
PAZARLAMA MÜDÜRÜ
İLKALEM TİC. VE SAN. A.Ş.
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ÜYELERDEN HABERLER

Teknoloji Startup şirketi Arventek, 
inşaat projelerinde sahada gerçekleşen 
ilerlemelerin takibinde yaşanan verimsiz 
zamanı, imalatlardaki hatalı ölçümleri, 
iletişim ve koordinasyondan kaynaklı yeniden 
yapım maliyetlerinin önüne geçmek adına 
Skywen adını verdikleri VTOL (Dikey Kalkış/
İniş) özelliğine sahip otonom insansız 
hava aracını geliştirdi. Skywen’in üretimini 
yüksek teknoloji üretim tecrübesi ve ileri 
mühendislik becerileri ile endüstriyel 
kompozit ürünler konusunda bilgi birikimine 
sahip Futuraform ile birlikte gerçekleştirdi.
Teknopark İstanbul bünyesinde yer alan derin 
teknolojilerin kalbi olan Kuluçka Merkezi Cube 
Incubation’da çalışmalarını sürdüren Arventek 
tarafından Skywen’in tasarım ve mühendislik 
çalışmaları sonucunda kompozit malzemeden oluşan 
İHA’nın dış kabuğu Futuraform’un yetenekli ekibi ile 
şekillendi ve uçuşa hazır hale getirildi. 

İhtiyaca göre değiştirilebilen kanat yapısı ile uzun 
ve kısa menzilli uçuş modlarına sahip dikey kalkış 
ve iniş özellikli olarak yenilikçi özellikleri ile ulusal 
ve uluslararası patent başvurusu yapılan Skywen 
İHA, uçtan uca bir çözümün diğer parçası olan 
yapay zeka destekli haritalama ve ölçümleme 
fonksiyonlarına sahip İnşaat Veri Yönetim Platformu 
RemoteSite ile birçok hizmeti tek sistem içinde 
sunuyor. Bulut tabanlı platformunda görüntüleri 
işlenerek sahanın 3 boyutlu modelini çıkarılmaktadır. 
Bu model üzerinden çeşitli ölçümlemelerin (hacim, 
alan, mesafe, yükseklik vb.) yapıldığı bir dijital ikiz 
oluşturulmaktadır. Elde edilen verilerden ayrıntılı 
iş zekası raporları sunarak ve projenin zamansal 
ilerleme takibini yapabilmektedir. Ayrıca katma değerli 
yapay zeka algoritmaları sayesinde proje ilerleme ön 
görü analizlerini gerçekleştirilebilmektedir. Skywen, 
coğrafi referanslı görsel verileri yakalarken, Platform 
haritalama ve ölçümleme çalışmaları için bu verileri 
işleyip anlamlandırıyor ve iş zekasına dönüştürüyor. 
Endüstrilerin iş süreçlerini otomatikleştiriyor. İlk 
adımda inşaat endüstrisinde kullanımına başlanan 
Skywen, petrolden madenciliğe, tarımdan ormancılığa, 
alt yapıdan sigortacılığa kadar birçok sektörün 
ihtiyaçlarını karşılayacak donanımlara sahiptir.

Yurtdışındaki muadillerinden farklı olarak birlikte 
ve ayrı olarak sabit kanat ve çok rotor modlarına 
sahip. İstenildiğinde Skywen’in sabit kanatları 
çıkarılabiliyor ve çok rotorlu modda kullanılabiliyor. 
Kanatların modüler olarak çıkartılıp çok rotor 
moduna (Quadcopter) geçişiyle AVM, konut gibi inşaat 

projelerinde kısa menzilli uçuşlar yapıyor. Dikey 
kalkış ve iniş  (VTOL- Vertical Take-Off and Landing) 
modunda ise, karayolları, raylı sistemler, havalimanları 
gibi büyük ölçekli inşaat projelerinde uzun menzilli 
uçuşlar gerçekleştirerek yüksek doğrulukta sahanın 
görüntülerini çekebiliyor. Uçuş planlaması ve otonom 
uçuş seçenekleri ile güvenli uçuş kontrol araçlarını en 
etkili biçimde kullanıyor. 

Arventek yerli ve milli üretime katkı sağlayacak bu 
teknolojiyi dünyaya yaygınlaştıracak, birçok sektör 
tarafından kullanılabilecek bir eko sistem kurmayı 
hedefliyor. Skywen’i; petrol ve gaz, alt yapı ve kamu 
hizmetleri, madencilik ve taş ocakları, tarım ve 
ormancılık, kamu güvenliği, sigortacılık, sağlık, lojistik, 
insani ve yaban hayatı koruma gibi sektörlerin ihtiyaç 
ve hedeflerini karşılayacak bir alt yapıya kavuşturmak 
için çalışıyor.

Skywen’in temel özellikleri 
• Drone Türü: Hibrit VTOL & Quadcopter (2 si bir 

arada)
• Rüzgar Hızı Toleransı: 12 m/s
• Maks. Uçuş Mesafesi: 40 km
• Ağırlık (Batarya ve Kamera Dahil): 8 kg
• Min. Güvenli Uçuş Yüksekliği: 120 m
• Uçuş Süresi: 100 - 150 dk
• Gövde Malzemesi: CTP Kompozit + Karbon Fiber
• Kalkış/İniş: VTOL, Quadcopter - Otonom
• Kanat Açıklığı: 195 cm

• Operasyon Sıcaklıkları: -20 ila +40 °С arası

Gelecek Hayali

İHA ile başladığı bu yolculukta, Skywen’in otonom 
robotlar ve Nesnelerin İnterneti (IOT) teknolojileriyle 
de iletişim kuracağı ve birçok sistemden elde edilecek 
veriler ile otonom ve robotik çağın içinde yer alacağı 
bir ekosistem planlıyor. Böylece her endüstrideki 
uygulamaların iş süreçlerini kolaylaştıracak ve 
insanların verimliliğini artıracak şekilde anlık, gerçek 
ve analiz edilebilir veriler ile yönetilmesini sağlamayı 
hedefliyor.

FUTURAFORM, STARTUP ŞİRKETİ ARVENTEK İLE SİVİL ENDÜSTRİLERE 
YÖNELİK TÜRKİYENİN İLK MODÜLER VTOL İHA’SINI ÜRETTİ
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FUTURAFORM MANUFACTURED TURKEY’S FIRST 
MODULAR VTOL DRONE FOR CIVIL INDUSTRIES 
WITH STARTUP COMPANY ARVENTEK

Technology Startup company Arventek has developed 
an autonomous unmanned aerial vehicle with VTOL 
(Vertical Takeoff/Landing) feature, which they call 
Skywen, in order to prevent inefficient time in tracking 
progress in construction projects, faulty measurements 
in manufacturing, and reconstruction costs due to 
communication and coordination. Arventek realized 
the production of Skywen together with Futuraform, 
which has high technology production experience and 
advanced engineering skills, and knowledge on industrial 
composite products.

Skywen’s design and engineering studies were carried 
out by Arventek, who continues to work in Cube 
Incubation, the Incubation Center, which is the heart of 
deep technologies within Teknopark Istanbul. The outer 
shell of the UAV, consisting of composite material, was 
shaped by the talented team of Futuraform and made 
ready for flight.

Skywen has a national and international patent 
application with its innovative features such as vertical 
take-off and landing with long and short-range flight 
modes with its wing structure that can be changed 
according to needs. With Skywen, another part of an 
end-to-end solution, RemoteSite, the Construction 
Data Management Platform with artificial intelligence 
supported mapping and measurement functions, 
offers many services in a single system. The images 
are processed on the cloud-based platform and a 3D 
model of the field is produced. A digital twin is created on 
this model, in which various measurements (volume, 
area, distance, height, etc.) are made. It can monitor the 
temporal progress of the project by presenting detailed 
business intelligence reports from the data obtained. 
In addition, thanks to value-added artificial intelligence 
algorithms, project progress forecast analyzes can be 
performed. While Skywen captures geo-referenced 
visual data, the Platform processes and interprets this 
data for mapping and measurement studies and turns 
it into business intelligence. It automates the business 
processes of industries. Skywen, which started to be 
used in the construction industry in the first step, has 
the equipment to meet the needs of many sectors from 
petroleum to mining, from agriculture to forestry, from 
infrastructure to insurance.

Unlike its competitors, it has fixed wing and multi-rotor 
modes together and separately. If desired, Skywen’s fixed 
wings can be removed and used in multi-rotor mode. 
With the modular removal of the wings and switching to 
multi-rotor mode (Quadcopter), the AVM makes short-
range flights in construction projects such as residences. 
In vertical take-off and landing (VTOL) mode, it can take 
high-accuracy images of the field by performing long-
range flights in large-scale construction projects such as 
highways, rail systems, airports. It uses safe flight control 
tools in the most effective way with flight planning and 
autonomous flight options.

Our goal is to establish an eco-system that will 
contribute to domestic and national production, spread 
this technology to the world, and can be used by many 
sectors. We are working to provide Skywen with an 
infrastructure that meets the needs and goals of 
industries such as oil and gas, infrastructure and utilities, 
mining and quarrying, agriculture and forestry, public 
safety, insurance, health, logistics, humanitarian and 
wildlife protection.

Key features of Skywen

• Drone Type: Hybrid VTOL & Quadcopter (2 in 1)

• Wind Speed   Tolerance: 12 m/s

• Max. Flight Distance: 40 km

• Weight (Including Battery and Camera): 8 kg

• Min. Safe Flight Altitude: 120 m

• Flight Time: 100 - 150 min

• Body Material: FRP Composite + Carbon Fiber

• Takeoff/Landing: VTOL, Quadcopter - Autonomous

• Wingspan: 195 cm

• Operating Temperatures: -20 to +40 °С

Our Dream Future

In this journey that we started with the UAV, we are 
planning an ecosystem where Skywen will also 
communicate with autonomous robots and Internet 
of Things (IOT) technologies, and will take place in 
the autonomous and robotic age with the data to be 
obtained from many systems. Thus, we aim to ensure 
that applications in every industry are managed 
with instant, real and analyzable data in a way that 
will facilitate business processes and increase the 
productivity of people.
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1975 yılında sayın Yılmaz Tezgören tarafından Eskim 
Kolektif Şirketinin kurulması ile ticari anlamdaki 
faaliyeti başlayan firmamız Mayıs 2004’den bu yana 
Eskim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanıyla kimya 
sektöründe devam etmektedir. Sektörde 45 yılı aşkın 
bilgi birikimi ve tecrübesine sahip olan; büyüme 
stratejisi, yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye 
odaklı, hızlı ve esnek aksiyon geliştirme becerisine 
sahip, müşterilerinin ihtiyaçlarını eksiksiz olarak 
sağlamayı amaç edinmiş olan Eskim Kimya, ufku 
dünya pazarlarına açık bir misyon üzerine kuruludur.

Eskim Kimya’nın hizmet verdiği sektörler arasında 
çeşitli sanayi gruplarına yönelik mobilya & sanayi 
boya ve vernikleri, doymamış polyester ve vinil 
ester reçineler, alkid reçineler, pigment pastalar, 
tiksotropik ve akrilik polyesterler, yüksek performans 
jelkotler ve yardımcı malzemeler ile üretimini 
gerçekleştirmektedir. Geniş ürün yelpazemiz 
içerisindeki doymamış polyester reçineler arasında 
Lloyd’s Register sertifikasına sahip onaylı ürünlerimiz 
de mevcuttur. ISO 9001- Kalite Yönetim Sistemi, 
14001- Çevre Yönetim Sistemi, 45001- İş Sağlığı ve 
Güvenliği Sistemi, 27001- Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi, TSE- Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi, 
EN 71-3- Oyuncak Güvenliği / Ağır Metal Sınırlaması.

1975 yılından bugüne devamlı gelişen Eskim Kimya; 
ürün çeşitliliği, çözüm odaklı uzman kadrosu, yakın 
müşteri ilişkileri ile iç ve dış pazarda güven ve beğeni 

kazanarak, hep daha ileriyi hedefleyerek sektöre 
katkı sağlamaktadır.

Tezkom Kompozit olarak, Ar-ge ve Kalite Kontrol 
Laboratuvarımızdaki teknik ekibin çalışmalarıyla, 
yeni ürünler gelişmekte ve mevcut ürünlerin aynı 
standartlara sahip olması sağlanmaktadır. Yüzeyi 
anti-slip özelliğe sahip cam elyaf takviyeli ızgaralar 
üretmekte ve kalite politikası gereği Avrupa ve 
Dünya’nın önde gelen laboratuvarlarına test ettirerek 
sertifikalandırmaktadır.

Anti-slip yüzey özelliği sergileyen cam elyaf 
takviyeli ızgaralarımız, Institut für Arbeitsschutz 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(Almanya) kurumunda DIN 51130 standardına göre 
teste tabi tutulmuştur. Bu kurum, DIN EN ISO/IEC 
17025 standardı kapsamında deney ve kalibrasyon 
laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartları 
taşımakta ve ayrıca DIN 51130 standardı kapsamında 
akredite olarak hizmet vermektedir. 

Anti-Slip yüzeye sahip ızgaralarımız, ≈ 40º kadar 
rekor bir ortalama toplam eğim açısı sergilemiş ve 
en üst sınıflandırma birimine, yani R13 seviyesine, 
dâhil olduğunu kanıtlamıştır.

Ürünlerimiz, eğim açısı yüksek olan çalışma 
ortamlarında güven ile kullanılarak çalışma sırasında 
yüzey kayganlığı sebebi ile gerçekleşen iş kazaları 
engellenebilir ve böylece insan sağlığı gözetilebilir.

ESKİM’DEN YENİLİKÇİ HABERLER
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DNV-GL Sertifikası 

Firmamız, yanma dayanımı yüksek cam elyaf 
takviyeli ızgaralar üretmekte ve kalite politikası 
gereği Dünya’nın en önde gelen laboratuvarlarına test 
ettirmekte ve sertifikalandırmaktadır.

Bu ürünler, Intertek B&C Test Facility (Texas, U.S.A.) 
kurumunda ASTM E-84 test standardına göre test 
edilmiştir. Intertek B&C Test Facility, International 
Accreditation Service kıstaslarına göre akredite bir 
kuruluş olmakla birlikte ASTM E-84 test standardına 
göre test gerçekleştirmektedir.

Firmamız, ilgili test raporu ve ISO 9001 kalite 
sertifikası ile Det Norske Veritas-Germanischer 

Lloyd (DNV-GL) ofisine başvurarak üretmekte 
olduğu cam elyaf takviyeli kompozit ızgaraları 
sertifikalandırmıştır. Böylece; kendi alanında bu denli 
bir başarıya imza atan ilk yerli ve tek firma olmuş 
bulunmaktayız.

Ürünlerimiz, bu sertifika ile kargo ambarları, yakıt 
tankları ve balast su tanklarının konumlandırıldığı 
bölgelerde yer alan tüm personel yürüyüş yolları, 
koridorlar, merdivenler, platformlar, açık erişim 
alanlarında kullanılabilir olduğunu kanıtlamıştır. 
Ayrıca; bu sertifika ile onaylanan ürünler, DNV 
tarafından klaslanan tüm gemilere kurulum için 
kabul edilmektedir.

Eskim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.  established in 1975 
by Mr. Yılmaz Tezgoren and was founded as a collective 
company and began in May 2004 their commercial 
activities and continues with his title in the chemical 
İndustry. Having more than 45 years of knowledge 
and experience in the industry and which takes a lot of 
attention to developing innovative products, customer 
expectation, service, exceptional quality, and on-time 
delivery. 

In particular, we are producing furniture for various 
industrial groups of paints, preservatives semi-
finished, varnishes, putty for car repair, in many 
different unsaturated polyester resins like vinyl ester, 
ISO, thixotropic, alkyds, pigment pastes, acrylic paints 
and gelcoats. As an indicator of all these, the quality 
of our products has been registered in Europe and 
worldwide with the certificates shown below, ISO 9001- 
Quality Management System, 14001- Environmental 
Management Systems, 45001- Health and Safety 
Management Systems, 27001- Information Security 
Management System, TSE- Compliance with Turkish 
Standards, EN 71-3- Safety of Toys / Migration of Some 
Elements, Lloyd’s Register- Certificate of Approval of a 
Polyester Resin.

Since 1975 which is open to developing day to day their 
product types with a solution-oriented team of experts 
and expanding their business relationship of import and 
export. Our main goal is to contribute to the sector by 
always striving better. 

As Tezkom Kompozit, new products are developed with 
the work of the technical team in our R&D and Quality 
Control Laboratory and existing products are ensured 
to have the same standards. Our company produces 
glass fiber reinforced gratings with anti slip surface and 
have its products certified by having tested at the leading 
laboratories of Europe and World because of its quality 
policy.

Our glass fiber reinforced gratings which exhibit anti-
slip surface had been tested according to DIN 51130 
testing standard at Institut für Arbeitsschutz der 

Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung in Germany. 
This institution carries the general requirements for 
the adequacy of test and calibration laboratories within 
the scope of DIN EN ISO/IEC 17025 standard and also 
serves as accredited within the scope of DIN 51130 
standard.

Our products with anti-slip surface exhibited a record 
overall inclination angle of ≈ 40º, proving to be in the top 
classification unit that means the level of R 13.

Our products can be used safely in the working 
enviroments with high inclination angles and therefore 
human health can be protected by avoiding the 
occupational accidents that occur due to surface 
slipperiness.

About DNV-GL Certificate
Our company produces glass fiber reinforced gratings 
which exhibit higher flame retardancy and have them 
certified by having tested at the leading laboratories of 
the World because of its quality policy.

These products have been tested at the Intertek B&C 
Test Facility (Texas, U.S.A.) according to ASTM E-84 
testing standard. Along with Intertek B&C Test Facility is 
an accredited institution according to the International 
Accreditation Service criteria, it performs tests as 
accredited according to the ASTM E-84 test standard.

Our company has certified the its FRP Products by 
applying to the Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd 
(DNV-GL) office with the relevant test reports and ISO 
9001 quality certificate. Thus, we have become the first 
domestic and only company that has achieved such a 
success in its field.

With this certificate, our products have proven to be 
usable in all personnel walkways, catwalks, ladders, 
platforms, open access areas in the locations where 
cargo holds, fuel oil tanks and ballast water tanks 
are existed. In addition, product(s) approved with this 
certificate is/are accepted for installation on all ships 
classified by DNV. 
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SEKTÖRÜMÜZÜN
ACI KAYBI 

EDA NASMAN GİRGİÇ

Değerli Sektör Mensubu;

Üyemiz Poliset Kompozit Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş’nin ortaklarından 
Can Nasman Bey’in kızı Eda Nasman Girgiç’ in vefatını üzüntü ile 

öğrenmiş bulunuyoruz.

Cenazesi 11 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 14.00’de Karacaahmet 
mezarlığı girişinde bulunan Şakirin Camii’nden kaldırılacaktır.

Merhumeye Allah’tan rahmet ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine 
başsağlığı ve sabır dileriz.



SEKTÖRÜMÜZÜN
ACI KAYBI 

ERHAN PEKER

Değerli Sektör Mensubu;

Üyemiz Belenco - Peker Yüzey Tasarımları San. ve Tic. A. Ş.’nin 
Kurucusu ve Onursal Başkanı Sayın Erhan PEKER’in vefatını üzüntü ile 

öğrenmiş bulunuyoruz.

Cenazesi 9 Nisan 2022 Cumartesi günü Kanlıca Tekke Camii’nde 
kılınacak ikindi namazının ardından Kanlıca mezarlığına defnedilecektir.

Merhuma Allah’tan rahmet ailesi, yakınları, tüm sevenleri ve 
sektörümüze başsağlığı ve sabır dileriz.
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