
 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derneği’nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz.Ekim 2022 - Etkinlik Özel Sayısı

TURK KOMPOZIT 2022
06-08 EKİM 2022
İSTANBUL LÜTFİ KIRDAR

ULUSLARARASI KONGRE VE SERGİ SARAYI

KOMPOZİTİN 

ARTI DEĞERİ 

TÜRKİYE’DE

ANA SPONSOR ANA SPONSOR

www.turk-kompozit.org



3

BAŞKAN’IN MESAJI

Kompozit Sanayicileri Derneği, Türk Kompozit Sanayinin 
hammadde, yarı, ara ve nihai ürün üreticilerini, 
tedarikçilerini ve akademik kurumlarını temsil etmek 
üzere kâr amacı gütmeyen bir dernek olarak 18.05.2005 
tarihinde kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana tüm 
sektörü kucaklama çalışmalarını sürdürmüş, Ekim 
2022 itibarıyla 111 Firma, 13 Üniversite, 1 Dernek ve 
1 Mükemmeliyet Merkezi olmak üzere toplam 126 
kurum ve kuruluştan 118 kişinin üye olduğu bir dernek 
konumuna ulaşmıştır. Derneğimizin üyesi olan kuruluşlar 
Türkiye Kompozit Sektöründe üretilen toplam üretimin 
gerek değer gerekse de hacim olarak yüzde 90’ını 
üretmektedirler. Kompozit Sanayicileri Derneği bu niteliği 
ile de sektöründeki tek dernek olma özelliğine sahiptir.

Derneğimiz tarafından düzenlenen ve 06, 07 ve 08 Ekim 
2022 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre 
ve Sergi Sarayı’nın Rumeli salonunda gerçekleştirilecek 
olan “5. Türk ve Bölgesel Kompozit Sanayi, Teknoloji ve 
Uygulamaları Zirvesi ve Forumu”, “4. Türk ve Bölgesel 
Kompozit Sanayi, Teknoloji ve Uygulamaları Fuarı” veya 
kısaca “TURK KOMPOZIT 2022 KOMPOZİT ZİRVESİ” 
kompozit sanayine özgü üretim, işleme ve uygulama 
metotları başta olmak üzere tüm kompozit sektörünü 
kapsayan faaliyetleri içermektedir. Özellikle hammaddeler 
(reçineler, elyaf ve takviye malzemeleri, teknik tekstiller, 
termosetler, termoplastikler, katkı malzemeleri), yarı ve 
ara ürünler, nihai ürünler, işleme teknolojileri, makine 
ve ekipmanlar, tüketim malzemeleri ve hizmetler 
ziyaretçilere dönük, teknik ve ticari seminerler, ürün 
sergileri, canlı demolar ve ürün tanıtımları çerçevesinde 
sunulacaktır.

Ürün ve Sergi alanı olarak belirlenen toplam 1925 
m2’lik alanın 79%’i Derneğimizin üyesi olan 56, 11%’ü 
Derneğimizin üyesi olmayan 12 ve 10%’u ise 9 firma, 
dernek, kurum ve kuruluş tarafından ürün, hizmet ve 
servislerinin tanıtımı için değerlendirilecektir. Toplam 
katılımcı firma, kurum ve kuruluş sayısı da 100’ü aşmıştır.

Etkinliğimizin Teknik Ticari Seminerler bölümü ile Kariyer 
Günleri bölümü ise etkinlik süresince devam edecektir. 
Seminer programımız 06 Ekim günü açılış konuşmam ile 
başlayacaktır. Birbirinden önemli Teknik sunular, Ticari 

sunular ve Kariyer Günleri sunuları ile devam edecek olan 
sunu bölümünde etkinlik süresince 1 açılış konuşması, 5 
Ticari sunu, 8 Panelist ve 3 Kariyer Günleri sunusu olmak 
üzere toplam 17  sunu bulunmaktadır.  Bu etkinliğimizde 
kompozit sektörünün yeni, inovatif ve yaratıcı örnekleri 
“Kompozit Ürün Dünyası” bölümünde sergilenecektir. 
Ayrıca Etkinlikte yer alan kurum ve kuruluşlar Etkinliğin 
“Basın Köşesi”nde bülten ve dökümanlarını ziyaretçiler ile 
buluşturabileceklerdir. İş birliği içinde olduğumuz diğer 
dernek ve kuruluşlar ile gerçekleştireceğimiz ‘Tematik 
Sektörel Paneller’ de bu fuarın çekim merkezlerinden 
olacak Turk Kompozit 2022’de.

Etkinliğimizin mali finansmanı sponsorlar tarafından 
karşılanmıştır. POLİYA Poliester Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 
ve ŞİŞECAM Elyaf Sanayi A.Ş. “Ana Sponsor”, İKMİB 
“Platin Sponsor”, İstanbul Convention&Visitors Bureau 
ve ECE Boya Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. “Gümüş 
Sponsor” olarak etkinliğimize destek vermişlerdir. Bu 
firmaların dışında etkinliğimiz JEC Group tarafından da 
desteklenmektedir.

Etkinliğimizde Türk Kompozit Sektörünün en ileri, en 
güncel ve en yaratıcı örnekleri ziyaretçilerin incelemesine 
sunulacaklardır. Ürün örnekleri Türk Kompozit 
Sektörünün gücünün ve yaratıcılığının ulaştığı boyutların 
tüm kamuoyunun dikkatine sunulmasına vesile olacaktır.

En başından beri, Türkiye ve Bölgenin en önemli 
kompozit etkinliği olma hedefi ile başlattığımız bu 
yolculuğun gelecek yıllarda da iki yılda bir ve giderek 
daha uluslararası olacak bir şekilde devam ettirilmesi, 
gerek katılımcıların, gerekse de ziyaret için başvuruda 
bulunanların bizden ana talebi olmaktadır.

Türkiye’nin Kompozit Sanayicilerinin tek çatı örgütü 
olan ve halen Dünya Markası haline gelmiş olan bir 
çok sanayici üyesi bulunan Derneğimiz bu konuda 
üzerine düşen her türlü vazifeyi yerine getirerek TÜRK 
KOMPOZİTİ’nin bir Dünya Markası haline gelmesi için 
çalışmalarını sürdürecektir. Etkinliğimizin Ülkemize, 
Sanayimize ve Sektörümüze hayırlı olmasını dileriz.

Saygılarımla.

Barış Pakiş
Kompozit Sanayicileri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı
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www.eceboya.com

Ece Boya Kimya

Tecrübemizle!
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Turkish Composites Manufacturers Association was 
established on 18.05.2005 as a non-profit foundation 
to represent manufacturers, suppliers and academic 
institutions of raw material, semi, intermediate and 
final product in the Turkish Composite Industry.  Since it 
was established, it has continued to embrace the entire 
industry and it has reached the position of an association 
consisting of 126 members from 111 institutions and 
organizations including 111 companies, 13 universities, 
1 association and 1 center of excellence as from October 
2022.  Institutions that are members of our association 
are manufacturing 90 per cent of total production (by 
volume and value) in Turkish Composite Industry. Turkish 
Composites Manufacturers Association is a unique 
foundation in its sector with this feature. 
“5th Turkish and Regional Composites Industry, 
Technology and Application Summit and Forum”, or “4rd 
Turkish and Regional Composites Industry, Technology 
and Application Fair” or in other words “TURK KOMPOZIT 
2022 COMPOSITES SUMMIT” that is organized by our 
association and will be held on October 06-08 2022 
in Rumeli Hall of Istanbul Lutfi Kırdar International 
Convention and Exhibition Centre covers manufacturing, 
processing and application methods specific to the 
composite industry. The event will be presented in the 
framework of especially raw materials (resins, fibers and 
reinforcing materials, textiles, thermosets, thermoplastics, 
additives), semi-finished products, intermediate 
products finished products, processing technologies, 
machines, equipment, consumables,  techical and 
commercial seminars, products exhibitions, demos and 
demonstrations  for visitors.
As Product and Exhibition area,  79% of the total area of 
1925 m2 will be evaluated for the promotion of products 
and services by 56 companies that are our members,  
11% by 12 companies that are not our members and 
10% by 9 companies, associations and institutions.   
Total number of participating company, institutions and 
organizations has been reached up to 100.
Technical and Commercial Seminars and Career Days 
will keep going during the event. Seminar Program will 
start with my opening speech on October 06,2022. The 
presentation chapter will cover important technical, 
commercial and career days presentations including 1 
opening speech, 5 commercial presentations, 8 technical 
panelists and 3 Career Days presentations during the 
event.
For the first time in our event, veteran names of Turkish 
Composite Industry will share their experiences and 
advices to younger ones within the framework of the 
program titled “Speaking from Experience”. In this event, 
new, innovative and creative samples of the composite 
industry will be demonstrated in the “Composites World” 
chapter. Institutions and organizations participating in our 
event will be able to introduce their bulletin and documents 
to visitors at the “Press Corner” of the event.    In this 
summit, “Thematic Panels” that we will organize with 
other associations and institutions will be an attractive 
corner.  
The finance of our event was provided by the sponsors. 
POLİYA Poliester Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. and 
ŞİŞECAM Elyaf Sanayi A.Ş. has supported our event 
as “Main Sponsor”, İKMİB as “Platin Sponsor”, Istanbul 
Convention&Visitors Bureau and ECE Boya Kimya Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. as “Silver Sponsor”. Apart from these 
companies, our event is also supported by JEC Group.
Cutting-edge, up-to-date and the most creative samples 
of Turkish Composite Industry will be presented to the 
visitors. The samples will lead to bring the dimensions of 
the strength and creativity of Turkish Composite Industry 
to the public attention.
From its earliest day, the biennially and internationally 
continuation of this journey that we started with the 
intention of becoming the most important composite even 
in Turkey and across the world is the main demand of both 
participants and visitor from us. 
Our Association, which is accepted as an only umbrella 
organization of Turkish Composite Industry and still has 
many leading industrial members,  will keep on working 
to turn TURKISH COMPOSITES into a world brand by doing 
its part. We wish our event  be beneficial to our country, 
industry and sector.
Kind regards,
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• AİRTECH EUROPE SARL

• AKPA KİMYA AMB. SANAYİ VE TİC. A.Ş.

• ASES HAVACILIK SERVİS VE DESTEK HİZ. A.Ş.

• BEŞLER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

• BIESTERFELD ÖZEL KİMYASALLAR TİC. A.Ş.

• BİRLİK TİCARET TÜRK A.Ş.

• BOYDEM YAPI VE ELEKTRİK MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

• BOYTEK REÇİNE BOYA VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş.

• CAMBRO ÖZAY PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.

• CERIN -  MAGMA TEKNOLOJİ

• CET KOMPOZİT VE EPOKSİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

• CSC  MAKİNA ELEK. TİC. LTD. ŞTİ.

• CYF İNTERNATİONAL ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SAN. VE TİC. A.Ş.

• DEMİ MAKİNA METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

• DOWAKSA İLERİ KOMPOZİT MALZELER SAN. LTD. ŞTİ. 

• DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.

• DYO BOYA

• ECE BOYA KİMYA SNAYİ VE TİC. A.Ş.

• EGE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

• ESKİM KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

• ETAP MARİNE DENİZCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

• FIBERR FIBER RENFORCED RESINS KOMPOZIT TEKN. DIŞ. TİC. A.Ş.

• GCI KOMPOZİT ENDÜSTRİ A.Ş.

• IMCD TİCARET PAZARLAMA VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

• INOVETA KOMPOZİT TİC. LTD. ŞTİ.

• İLKALEM TİC. VE SAN. A.Ş.

• İNOVATİF TOKNO MÜH. EN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

• KOLOĞLU DIŞ TİCARETA.Ş./TURKİZ COMPOSITE MATERIALS 
TECHNOLOGY ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

• KOMPOZİT AKADEMİ KALIP MODEL SANAYİ TİCARET A.Ş.

• KORD ENDÜSTRİYEL İP VE İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

• KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.

• KP KOMPOZİT PAZARI A.Ş.

• LIMATECH MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK SANAYİ VE DIŞ 
TİCARET LTD. ŞTİ.

• LİTERATÜR KİMYA ELEK. LTD. ŞTİ.

• MASKİM KOMPOZİT ÜRÜNLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

• MBT GLOBAL DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

• METYX TELATEKS TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.

• MİNANUR İNŞAAT. İHR. VE İTH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

• MLS TEKNİK ELEKTRİK SAN.TİC.A.Ş.

• NANOPOL KİMYA KOMPOZİT VE BOYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

• NEVA KOMPOZİT TEKNOLOJİ VE MARİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

• NEVKA COMPOSITE - TBP OTO SAN. TİC. A.Ş.

• OMNİS KOMPOZİT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

• OPTI TUR MARİN DENİZCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

• OXECO

• OYS MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

• ÖZER TOPRAK GIDA PLASTİK ENERJİ İNŞAAT TURİZM SAN. TİC. A.Ş.

• PLASTO LTD. ŞTİ.

• POLİMAR POLYESTER VE KOMPOZİT MALZEMELERİ SAN İÇ VE 
DIŞ TİC LTD ŞTİ

• POLİMER KOMPOZİT SAN. TİC. A.Ş.

• POLİYA POLİESTER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

• POLRES POLYESTER BOYA VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

• POLTEK POLYESTER VE BOYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

• REAKSİYON KİMYA A.Ş.

• RESITAN CO.

• SHPC GLOBAL KİMYASAL ÜRÜNLER LTD. ŞTİ.

• SÖNMEZ ASF İPLİK, DOKUMA VE BOYA SAN. A.Ş.

• SPİNTEKS TEKSTİL İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.

• SPM KOMPOZİT İLERİ MALZEME TEKNOLOJİLERİ MÜH. DAN. 
SAN. VE TİC. A.Ş.

• STAR TEKNİK ELEK. CİH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

• ŞİŞECAM ELYAF SANAYİİ A.Ş.

• TEKNO ENDÜSTRİYEL KİMYASALLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

• TİLA KOMPOZİT TEMSİLCİLİK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

• TURKUAZ POLYESTER REÇİNE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

• UNIVAR KİMYA SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

• YAĞIZ ENERJİ MAKİNA İNŞAAT TAAHHÜT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
(EKOMAXİ)

• YÜCEL GRUBU
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Composites Turkey dergisi, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yayımlanmaktadır. 

Dergide yer alan yazı, fotoğraf, illüstrasyon gibi malzemelerden yazılı izin olmaksızın hiçbir 

şekilde alıntı yapılamaz. Basılan ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir.
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1997 yılında kurulan AKPA Kimya; Kompozit, Petrokimya ve Boya sektörlerinde kullanılmakta olan Organik 
Peroksit, Başlatıcı, Hızlandırıcı ve Boya kurutucular üzerine uzmanlaşmıştır. Üretim operasyonlarını 16.000 
m²’si kapalı 55.000 m²’si açık olan Tekirdağ, Muratlı Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikasında 
gerçekleştirmektedir.

Fabrika tesislerinde; Ar-GE, Kalite Kontrol ve Çevre Laboratuvarları, standart ve soğutmalı depolar ile ofisler 
bulunmaktadır. Yurt içinde bulunan iş ortaklarına daha hızlı ve zamanında teslimat yapmak amacı ile 2018 
yılında İstanbul Kıraç bölgesinde 7500 m² kapalı alana sahip bir depo hizmete açılmıştır.

Kimya sektöründe geniş bir ürün yelpazesi bulunan AKPA Kimya, Türkiye’nin stratejik coğrafi konumu 
sayesinde başta Asya, Avrupa, Orta doğu ve Afrika olmak üzere tüm dünyaya hızlı ve kısa sürede ürün 
tedariki sağlamaktadır. Günümüzde, 75’ten fazla ülkeye düzenli olarak ihracat yapan AKPA Kimya’nın yurt dışı 
satışlarının toplam satışlara oranı %75’i aşmaktadır.

Küresel pazarda aktif rol alan ve sürekli gelişen AKPA Kimya, iş ortaklarının gereksinimlerini en uygun 
şekilde karşılamak ve taleplerine göre özel üretimler yapmak amacıyla AR-GE, üretim, kalite kontrol, kalite 
güvence ve satış-pazarlama konularında uzmanlardan oluşan, ürün geliştirme ve teknik desteğe yönelik bir 
ekip oluşturmuştur. AR-GE alanındaki önemli yatırımlar AKPA Kimya’nın büyüme sürecinde etkin rol almıştır.

AKPA, ürün kalitesini geliştirmek ve güvence altına almak amacıyla ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 
Standartları tarafından belgelendirilmiştir. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları 
tarafından onay almıştır. Ürünlerinin REACH ve ECHA kayıtları da bulunmaktadır. Tüm AKPA ürünleri Helal 
Sertifikasına sahiptir. Bu sertifikaya sahip organik peroksit üretimi yapan ilk ve tek firmadır.

AKPA Chemical, was founded in 1997, is specialized in organic peroxide, initiator, accelerator, and paint driers and 
executes its manufacturing operations 55.000 m2 factory whose 16.000 m2s are close.

In plant facilities, there are R&D, Quality Control, and Environmental Laboratories, offices with standard and cooled 
warehouse. AKPA Chemical which executes the production of many different chemicals, due to Türkiye’s strategic 
geographical position, provides product supply fast and in a short time all over the world, especially in Asia, Europe, the 
Middle East, and Africa.  Today, AKPA which exports regularly to more than 75 countries, has overseas sales rates with 
total sales exceeding %75. 

A warehouse was established in İstanbul in the year 2018 to do fast and on-time delivery in the domestic market. AKPA 
Chemical, which is active in the globalizing market and constantly growing, concentrates on R&D activities in high-tech 
labs to meet customer requirements in the best way and make special products according to customer demands.  It 
founded R&D Center in 2017 and Environmental Laboratory in 2018. In addition, our company collaborates on joint 
projects with universities carrying out in this field by providing cooperation.

Our company to develop the quality of the product and guarantee was certified by ISO 9001:2015 Quality Management 
System Standards.  It received approval by OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management System 
Standards. Thereby supply high-volume products to the European Union countries by the legislation of EU, REACH and 
ECHA records also are.

AKPA KİMYA AMB. SAN. VE TİC. A.Ş.

www.akpakimya.com

AIRTECH EUROPE

Airtech Europe is a division of Airtech Advanced Materials Group, the largest manufacturer of vacuum 

bagging and composite tooling materials for prepreg/autoclave, resin infusion, and wet lay-up processes 

up to 426°C. Airtech supplies composite manufacturers worldwide, including those in aerospace, wind 

energy, marine, automotive, and general composites, as well as speciality products for other industries such 

as printed circuit boards, solar energy, and architecture. Its comprehensive range of goods and services 

includes vacuum bagging films, release films, pressure-sensitive tapes, mould releases (non-liquid), peel 

plies, breathers & bleeders, sealant tapes, connectors & hoses, rubber, PTFE release fabrics, tooling prepregs 

and resins, carbon & glass reinforcements, 3D Print resins, and 3D Printed tooling. Airtech has six locations 

strategically placed worldwide: Huntington Beach, California, USA; Chino, California, USA; Springfield, 

Tennessee, USA; Differdange, Luxembourg; Chadderton, England; and Tianjin, China. All of our facilities offer 

technical assistance and are ready to meet your composite production challenges.  rnWith nearly 50 years 

of extrusion experience, Airtech has taken the next step into additive manufacturing. Print-Tech® is the new 

large scale additive manufacturing or 3D printing tooling service for composites. Large-scale tooling in the 

form of trim fixtures, holding fixtures, and layup molds can be designed, tooled, and built faster without 

compromise quality. Also, Airtech manufactures a full line of Dahltram® tooling and Dahlpram® purging 

resins. Airtech Europe is EN 9100:2018, ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

AIRTECH EUROPE

certified.rnrnwww.airtech.lu     www.airtech.com    www.airtech3d.com
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www.beslerglassfiber.com.tr

Türkiye’de ve bulunduğu coğrafya da kompozit sanayinin temel girdilerinden olan Beşler Cam elyafı 
üretiminde  etkin rol oynayan saygın, güvenilir ve lider şirket olmak. Hedeflerinde  her gün yeni bir sayfa 
açarak topluma çevreye saygılı, işçi  sağlığı ve güvenliği risk unsurlarını atlamadan, teknolojik gelişmelere 
ayak uydurarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır. Tüm paydaşlara değer veriyor ve saygı duyuyoruz 
ve daha iyi bir gelecek ve gelişme için hep birlikte çalışmaya istekliyiz. İşbirliğinin sinerjisinin bizi ileriye 
taşıyacağına inanıyoruz. Çevreye, insana ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket ederiz. Endüstriyel 
ihtiyaçları karşılamak için yenilikçi ürünler geliştirirken çevresel yönü ön planda tutuyoruz.

We act based on moral and ethical principles.  We apply work ethics in all levels of work and we cooperate 
with all stakeholders based on integrity. We value & respect all stakeholders and eager to work all together 
for a better future and improvement. We believe synergy of the collaboration will take us to forward. 
We focus customer satisfaction by supplying core benefit of our products in highest level and satisfy the 
customer by means of quality, packing, delivery, innovation and follow up. We act with responsibility towards 
environment, people and society.  We prioritize environmental aspect while we are developing innovative 
products to meet the industrial needs.

BEŞLER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

www.asesaviation.com

Sektörler: Havacılık, Uzay, Savunma, Yenilenebilir Enerji, Otomotiv, Denizcilik, Kimya

Üretim Metodları: Hexcel Composites Resmi Distribütörü

Ürünler: Karbon, Cam, Aramid ve Özel Elyaflar – Prepregler ve Reçineler – Özel Yapıştırıcılar – 
Honeycomblar 

ASES Havacılık Servis ve Destek Hizmetleri A.Ş. 1996 yılında kurulmuş olup Havacılık ve Uzay Sanayii ve 
Kimya Endüstrisi alanlarında satış, pazarlama, teknik danışmanlık, mümessillik, distribütörlük ve belli 
kimya sektörlerinde müteahhitlik yapmaktadır.

ASES Havacılık üç ana iş sektörüne odaklanmıştır.

Kompozit Endüstrisi: Kuruluşundan beri Hexcel Composites firmasının temsilciliğini ve resmi 
distribütörlüğünü yapmakta olan ASES Havacılık aynı zamanda satış sonrası destek faaliyetlerini de 
yürütmektedir. 

ASES, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize ve Sanayii Bölgesi’nde (HAB) kompozit sektörüne yönelik 
ömürlü kompozit malzeme  stok, kit hazırlama ve akreditasyon merkezi yatırımını tamamlamak üzeredir.

Havacılık Servis ve Destek Hizmetleri: ASES Havacılık başta Air France – KLM Industry, SAFRAN Group, 
Collins Aerospace ve Schneller gibi kendi alanlarında dünya lideri grupların temsilciliğini yapmaktadır.

Endüstriyel Projeler: ASES Havacılık gerek sahip olduğu mümessillikler gerek patentler ve gerekse 
yurtdışındaki proje bazında iş ortaklıkları ile özellikle Borik Asit, Kromik Asit, Sülfürik Asit ve Soda Tozu 
üretiminde kullanılan filitrasyon sistemleri, kimyasal pompalar, santrifüj ve otoklav gibi ekipmanların 
imalat, satış ve pazarlaması konusunda ciddi uzmanlığa sahiptir.

Sectors: Aviation, Space, Defense, Renewable Energy, Automotive, Marine, Chemical

Production Methods: Hexcel Composites Official Distributor

Products: Carbon, Glass, Aramid and Special Fibers – Prepregs and Resins – Special Adhesives – Honeycombs

ASES Havacılık Servis ve Destek Hizmetleri A.Ş. is established in 1996 and performs sales, marketing, technical 
consultancy, representation, distribution activities in the Aviation, Aerospace and Chemical industry and is performing 
also contractor ship in defined sectors of the Chemical industry.

ASES AVIATION is focusing on 3 main business sectors

Composites Industry: Since its establishment ASES has been the official representative and official distributor of Hexcel 
Composites as well as carrying out their after-sales support activities.

ASES will shortly open its Composite Kitting & Storage Centre and Accredited Laboratory Center for the Composite 
Sector in the Ankara Aerospace and Aviation Specialized Organized and Industrial Zone (HAB).

Aviation Services and Support: ASES Aviation represents world leader groups in the Aviation Sector, such as SAFRAN 
Group, Collins Aerospace, Anker and Schneller.

Industrial Projects: ASES Aviation, with its representatives, patents and project partnerships abroad, has been 
specialized in the production, sales and marketing of equipments such as filtration systems, chemical pumps, 
centrifuges and autoclaves used in the production of Boric Acid, Chromic Acid, Sulfuric Acid and Soda Powder.

ASES HAVACILIK SERVİS VE DESTEK HİZMETLERİ A.Ş.
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www.carbomid.com.tr

CARBOMİD, yüksek kaliteli kompozit ve balistik parça üretiminde kullanılmak üzere, Karbon, Aramid, 
Cam, Polyester ve Poliamid gibi teknik tekstil elyaflarından kumaşlar üretmektedir. CARBOMİD olarak 
hedeflerimiz:• Müşterilerimizin yaratıcı tasarımlarını gerçekleştirebilmeleri için, yenilikçi çözümleri 
takip etmek.• 21.yüzyılın en önemli ve stratejik malzemeleri Carbon, Aramid, Cam ve diğer teknik 
elyaflar dan üretilecek kompozit ve balistik malzemeler için, yüksek performanslı ürünleri, üstün 
hizmet kalitesi, zamanında teslimat ve rekabetçi fiyatlarla sunabilmek.   • Globalleşen dünya pazarının 
güvenilir malzeme tedarikçilerinden biri olmak; sektöre teknolojik ve inovatif çözümler getirerek dışa 
bağımlılığı azaltmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunabilmek.     • Toplam kalite felsefesini esas 
alarak takım ruhu, doğru ve etkin iletişim çerçevesinde sürekli iyileştirme ve geliştirme prensibine bağlı 
kalmak. Yukarıda saymış olduğumuz hedefler doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyor ve müşteri 
memnuniyetini şirketimizin varlık amacı olarak düşünüyoruz.

CARBOMID, manufactures technical textile fabrics from Carbon, Aramid, Glass, Polyester and Polyamide 
fibers for use in the production of high quality composite and ballistic materials. As CARBOMID, we aim 
to:• To follow the innovative solutions for our customers to realize their creative designs.• To provide high 
performance products, superior service quality, timely delivery and competitive prices for composite and 
ballistic materials to be produced from Carbon, Aramid andother technical fibers which are the most 
important and strategic materials of the 21st century. • To be one of the reliable material suppliers of 
globalizing world market; reducing technological dependence and contributing to the national economy by 
introducing technologicaland innovative solutions to the sector.• Adhering to the principle of continuous 
improvement and development within the frame work of team spirit, correct and effective communication 
based on total quality philosophy. We continue our activities in line with the above-mentioned targets and 
we consider customer satisfaction as the asset purpose of our company.

BİRLİK TİCARET TÜRK A.Ş. (CARBOMID)

www.biesterfeld.com.tr

115 yıllık bir piyasa, branş ve ürün deneyimine sahibiz. Hizmet faaliyetlerimiz, sadece kimyasal 
dağıtımını değil; plastik, kauçuk ve özel kimyasallarla ilgili olarak danışmanlık ve lojistik hizmetlerini, 
ayrıca da endüstriyel ve zirai kimyasallarla, farmasötik ham madde ve tuzların uluslararası alanda 
ticaretini de içeriyor. Merkezi Hamburg’da yer alan Biesterfeld Şirketler Grubu, 1125 yıldır uluslararası 
düzeyde bir ticaret ve hizmet şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Yaklaşık €1 milyar yıllık ciroya sahip ve 
çalışan sayısı 900’ü geçen aile şirketinin, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ve Asya’da olmak üzere 40’ın 
üzerinde bağlı kuruluşu bulunuyor.

Since more than 115 years we are active in the distribution and sales of plastics and chemicals. Our core 
business areas are plastics, rubber, specialty chemicals as well as international trading of industrial and 
agro chemicals, pharmaceutical raw materials and salt.rnrnThe Biesterfeld Group with the headquarter 
in Hamburg, is an international trading and service company since more than 115 years. With an annual 
turnover of  € 1 bn and 900 employees, the family owned company is active in more than 40 locations 
throughout Europe, North and South America as well as Asia.

BIESTERFELD ÖZEL KİMYASALLAR TİC. A.Ş.
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www.boydem.com

Sektör: Elektrik/Elektronik, Savunma, Otomotiv, Ulaştırma, Havacılık, Enerji

Üretim Metodları: İleri Mühendislik CNC işleme, Pultrüzyon, Prepreg

Ürünler: Elektrik ve enerji sektörü için izole edici işlenmiş parçalar, boru ve profiller. Raylı sistemler, 
otomotiv için özel kompozit parçalar, Savunma sanayi için balistik parçalar, özel taleplere göre kompozit 
malzeme üretimi

Boydem Yapı ve Elektrik, 1991 yılından beri elektrik izolasyon malzemeleri ve kablo aksesuarları 
alanında faaliyet göstermekte olup yıllar içinde edindiği tecrübeyi kompozit sektörüne aktarmayı 
amaçlamaktadır. Partneri ve distribütörü olduğu Isovolta AG firmasının ürettiği termoset reçineli 
(epoksi, fenolik ) cam, kağıt, pamuk takviyeli kompozit malzemelerin satış ve dağıtımını yapmanın 
yanında bu ürünlerin CNC makinalar ile mekanik işlemini de yapmaktadır. Sektörden gelen talepler 
doğrultusunda pultrüzyon yöntemi ile cam takviyeli boru ve profil gibi ürünlerin üretimine başlamış 
olup. zaman içerisinde üretim kapasitesini geliştirerek kompozit sektörüne daha büyük katkı sunmayı 
planlamaktadır.  

Sectors: Electrical/Electronics, Defense, Automotive, Transportation, Aviation, Energy

Production Methods : Advanced Engineering CNC machining, Pultrusion, Prepreg

Products: Insulating machined parts, pipes and profiles for the electrical and power industry. Rail 
systems, special composite parts for automotive, ballistic parts for defense industry, composite material 
production according to special projects

Boydem has been working in the production of electrical insulation materials and cable accessories 
since 1991. It aims to use its decades of experience also in the composite sector. Boydem is a partner 
and a distributor of Isovolta AG. It sells and distribute thermoset composite materials and provides cnc 
machining and fabricating services for these products. Responding to the demands of the sector, it has 
already started the production of glass reinforced profiles and tubes. It seeks to increase its contribution to 
composite industry by ramping up its production capacity in future.

BOYDEM YAPI VE ELEKTRİK MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

www.boytek.com.tr

1978 yılında sektöre adımını atan Boytek, yüksek kaliteli doymamış polyester reçineleri, vinil ester 
reçineleri, jelkot ve pigment pastaları üretiminde Türk kompozit sektörünün lider kuruluşudur. Asya ve 
Avrupa kıtasındaki iki ayrı tesiste üretimini sürdüren Boytek, yıllık toplam 85000 ton üretim kapasitesine; 
ayrıca ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 kalite belgelerine sahiptir. Üretiminin %35’ini ihraç eden 
ve 40’tan fazla ülkeye ihracat yapan Boytek, Menzolit işbirliğiyle başladığı SMC-BMC pestil ve hamur 
üretimiyle sektörümüzün ihtiyacını karşılamaktadır. Polyester ve vinil ester reçineleri konusunda 
dünyanın lider firması Ashland (Ineos) ile üretim ve dağıtım anlaşmaları bulunan Boytek, cam elyaf 
ürünlerinde ise dünyanın seçkin markası olan Owens Corning (OC) firmasının Türkiye’deki tek yetkili 
distribütörlüğünü yapmaktadır. Kompozit sektörünün gelişimi için “Kompozit Dünyası” dergisini 2006 
yılından beri yayınlayan Boytek, hazırladığı araştırma, inceleme ve dosya konularıyla sektörümüzün 
hizmetindedir.

Boytek has been serving the Turkish Composites Industry since 1978 with the highest quality unsaturated 
polyester resins, vinyl ester resins, gelcoats, and pigment pastes. Currently, Boytek production runs in two 
plants located in Asia and Europe with a total annual capacity of 85000 tons. The company has ISO 9001, 
ISO 14001 and OHSAS 18001 Quality Certificates and 35% of its production is exported to more than 40 
countries. A partnership with Menzolit for the SMC-BMC market, a production and distribution agreement 
with Ashland (Ineos) in polyester and vinyl ester resins production, and being the exclusive distributor for 
the world’s largest glass fiber producer Owens Corning (OC), helped Boytek strengthen its existence in the 
international market. Since 2006, Boytek has been publishing the periodical journal “Kompozit Dunyasi” in 
order to communicate the composites sector with research articles and sector news.

BOYTEK A.Ş.
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www.cambro.com/tr

Sektörler: Endüstriyel gıda ekipmanları, Otomotiv ve Ulaştırma, Elektrik/Elektronik, Enerji, Savunma 
Sanayii, Tarım, Hayvancılık, Madencilik, Spor Eşyaları, Güvenlik Ekipmanları, İnşaat Sektörleri için Plastik 
Ekipman Üretiimi

Üretim Metodları: Plastik enjeksiyon, Laminasyon, Pultrüzyon

Ürünler: PP, PC, PA6, SAN, Akrilik, Plastik üretimi, Cam Elyaf, Poliüretan Pultrüzyon Ürünleri, SMC 
Ürünleri, Kraft Kağıdı Lamine Ürünleri

Cambro’nun pultrüzyon tekniği, cam elyafların belirli bir geometri ve açı ile polyester yerine poliüretan 
reçine karışımından geçerek, sıcak bir kalıptan çekilmesi ile elde edilen profil imalatıdır. Bu yöntemde 
cam elyaf iplikler veya keçelerin reçine ile ıslatıldıktan sonra kalıp içinde ısı ile polimerizasyon sürecini 
tamamlayıp sürekli çekilmesi ile sonsuz profil imal edilebilmekte ve soğutma sonrası nihai şeklini 
almaktadır. Yüksek makine teknolojisini ve ful otomasyonla destekleyerek üç kalıbımız birbirinden 
bağımsız şeklide çalışabilmekte veya tek büyük kalıp olarak kullanabilmektedir. Bu sayede istenilen cidar 
kalınlığı sabit kalarak hem dar, hem de geniş profil üretimi hızlı şekilde gerçekleşebilmektedir. Bulunduğu 
her sektörde iddialı olan Cambro; Pultrüzyon bölümünde kendi raf ürünlerinin direk ve traverslerinden 
üretimin yanında diğer kompozit ürünlerin kullanıldığı alanlarda da çözüm üretebilmektedir. Cambro 
Türkiye’yi diğer pultrüzyon tekniği ile üretim yapan firmalardan ayıran en önemli konu üretimindeki hız 
nedeniyle kazanılmış saatlerden doğan esnekliğidir. Cambro, Tam otomatik bir SMC ünitesine sahiptir. 
İstenilen kalınlıkta ve elyaf oranında, istenilen renkte % 0,1 sapmaya imkan vermeyen otomasyon sistemi 
sayesinde değişlik formüllerden elde edilen yarı mamul ve mamuller birçok farklı sektör için uygun ve 
ucuz çözümler getirmektedir.

Sectors: Industrial Food Equipments, Automotive and Transport, Electrical/Electronic, Energy, Defence Industry, Agriculture, Livestock, 
Mining, Sports and Leisure, Safety Equipment, Construction

Production Methods: Plastic Injection, Lamination, Pultrusion

Products: PP, PC, PA6, SAN, Acrylic, Plastics, Fiberglass, Polyurethan

Pultrusion, SMC Products, Craft Paper Products, Lamination Products Cambro’s pultrusion technique is the production of profiles by 
pulling glass fibres or non-woven through a mixture of polyurethane resin rather than polyester via certain geometry and angles. 
Pulling the soaked glass fibres after the polymerisation in the heating mould is the continuous profile production. Via the effective 
cooling unit the production is finalized. Hightech machine supported by fully automation, allows working with three moulds independent 
of each other or working with larger mould only. In this way, both narrow and wider profiles could be produced with respect to the 
desired Wall thickness by high pulling velocity. Cambro, whom is challenging in every sector, operates; In the pultrusion department, 
besides its own pultrusion parts such as traverses and posts at shelving units, Cambro works with other potential composite 
consumer’s market requirements. Cambro’s biggest difference from other pultrusion companies is the Production flexibility by the 
earned machine hour which is gained via the high speed of production. Cambro; Has a fully automatic Sheet Moulding Compound 
(SMC) unit. Equipped automation less than 0.1% deviation in the formulas allows to work with required thickness, colour and fibre ratio 
for semi-products and products.

CAMBRO ÖZAY PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.

www.magmateknoloji.com.tr

Cerin, 1971’den beri pazarda en iyi bilinen ve tanınmış 
İtalyan hassas karbür takım üreticilerinden biridir. 
Yıllar içinde Cerin, ürünlerin kalitesi, iç yapısının 
verimliliği, müşteriye sunduğu hizmetler ve yeni 
ürünler için yapılan Araştırma ve Geliştirme 
çalışmaları sayesinde alanında önde gelen 
firmalardan olmuştur ve iç/dış pazarlarda kaliteli 
üretici olarak tanınmaktadır. Cerin, her yıl teknolojik 
yeniliklere ve yeni ürünlerin gelişimine önemli 
miktarda finansman ayırmaktadır. Şirket içi test odası, 
Cerin’in piyasaya tamamen test edilmiş ve sertifikalı 
araçlar sunmasını sağlar, özelleştirilmiş projelerin 
işlenmesini garanti eder. Kesme parametreleri, takım 
ömrü, çalışma döngüleri, özel dijital ekipmanlar 
aracılığıyla tespit edilir, dosyalanır ve sonrasında 
optimize edilir.
Ana ürün grupları:
• Kalıpçı frezeler
• Frezeler
• Kompozitlere özel karbür takımlar
• Alüminyum ve çelikler için yüksek hız frezeleri
• Soğutma kanallı ve kanalsız karbür matkaplar
• Raybalar

• Havşa matkapları
• Özel tasarım takımlar
• Standart üretim hattımızdaki tüm ürünler, hemen 

teslim edilmek üzere stoklarımızda mevcuttur.
• Konsolide deneyimimiz, aşağıdakiler gibi yüksek 

teknolojik gereksinim alanlarına hizmet etmek 
için hazırdır:

• Otomotiv Sanayii
• Savunma ve Havacılık Sanayii
• Gemi Üretim
• Takım Tezgâhı Üretimi
• Mekanik Aksamlar (Örn. kalıp, pompa, türbinler 

vb.)
• Sentetik ve Kompozit üretim
• Mermer ve Taş İşleme
Toplam üretimin %50’si dünya çapında 40 farklı ülkeye 
gönderilmektedir. Ve TURK KOMPOZIT 2022’nin 
bir katılımcısı olarak Cerin, Ankara’daki yeni üretim 
tesisinin yakında açılacağını duyurmaktan gurur duyar. 
Bu heyecan verici proje sayesinde Cerin, Türkiye 
pazarında kendini güçlendirerek tüm müşterilerine en 
iyi hizmet ve teknik destek garantisi verecektir. 

Cerin has been present on the market since 1971 and currently 
represents one of the most well-known and well reputed Italian 
manufacturer of carbide precision tools. During the years Cerin 
has become leader in the field and have been known on the 
domestic and international markets as high quality manufacturer 
thanks to quality of the products, efficiency of the inner structure, 
services available for the clientele and research and development 
engaged in new products development. Every year Cerin invests a 
significant amount of profits in technological innovations as well 
as new products’ evolution. The in-house testing room guarantees 
customized projects processing enabling Cerin to offer fully tested 
and certified tools to the market cutting parameters, tool life, 
working cycles can be detected, filed and optimized by means of 
specific digital equipment. 
The main production lines are:
• Rotary burs
• End-mills
• Carbide tools for composites
• High speed end-mills for aluminium and tempered steels
• Carbide drills with and without cooling channels
• Reamers

• Countersinks
• Special designed tools
• All items in our standard production line are available in stock 

for immediate delivery.
• Our consolidated experience is available for serving high 

technological requirements fields such as:
• Automotive industry
• Aeronautic and aerospace industry
• Shipbuilding
• Tool machines manufacturing
• Mechanical accessories (i.e. moulds, pumps, turbines, etc.)
• Synthetic/composite materials fibres working
• Marble and stone working
The 50% of the total production is delivered abroad in 40 different 
countries worldwide. And as a participant of TURK KOMPOZIT 2022, 
Cerin is very proud to announce the imminent opening of the new 
production site in Ankara. Thanks to the ambitious project, Cerin 
will be able to guarantee the best service and technical support to all 
customers by reinforcing itself in the Turkish Market.

CERIN - MAGMA TEKNOLOJİ
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www. cet-tech.com

CET A.Ş. olarak epoksi ve kompozit endüstrisinde edinmiş olduğumuz 25 yıllık teknolojik birikim ve 

tecrübeyi geleceğin teknolojisine taşımak, bu alanlarda Türkiye’de ve dünyada öncü olmak istiyoruz. Bu 

doğrultuda, orta ve yüksek teknolojili kompozit parça üretimi yapan müşterilerimizin özel ihtiyaçlarına 

epoksi temelli yerli üretim kimyasal sistemlerimizle çözüm buluyoruz. Piyasada bulunan yabancı menşeili 

ürünleri yerlileştirerek, performanslarını artırıyoruz bu sayede de sektörümüzdeki dışa bağımlılığı 

azaltıyoruz

CET A.Ş and epoxy composites industry that we have gained in 25 years of technological know-how and 

experience to move into the future of technology. CET A.Ş. wants to be the pioneer in this field in Türkiye and 

became a recognized name in the world.With this vision and with this ambition, CET A.Ş. find solutions to the 

special needs of the customers who produce medium and high technology composite parts with CET A.Ş.’s 

epoxy-based production chemical systems. By localizing the products of foreign origin in the market, CET 

A.Ş. increases their performance, thus reducing the foreign dependency in the Turkish market.

CET KOMPOZİT VE EPOKSİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

www.csccomposites.com

Firmamız infüzyon ve prepreg/autoclave olarak parça üretim olanaklarına sahiptir. Tasarım ve mühendislik 
konusunda, sektörün liderlerinden, SolidWorks ve Hullscant başta olmak üzere birçok yazılım uygulaması 
kullanılmaktadır.

Kompozit üretimin en önemli bileşenlerinden biri olan kalıp konusunda da zengin bir tecrübeye sahip 
bulunmaktayız. Parça ve ya strüktürün özellikleri ve bütçe doğrultusunda en uygun kalıp malzemesi(kalıp 
blokları, alüminyum, çelik, kompozit, karbon fiber, ahşap, vb.) ve üretiminin belirlenmesi uzman 
olduğumuz bir alandır. Her zaman yenilikleri araştırmak ve üretimde bu yenilikleri hayata geçirmek; ayrıca 
mevcut uygulamaları optimize etmek, kaliteyi artırırken ürün maliyetlerini ve üretim süresini minimize 
etmek CSC Composites ’in ana vizyonlarından birisidir. Bu sebeple birçok projede danışmanlıklar alınarak 
dünya trendleri takip edilmektedir.

CSC Composites, uzun süredir lider yarış teknesi tasarım ve mühendislik ofislerinden Ker Yacht Design 
başta olmak üzere birçok partner firma ile yakın şekilde çalışmaktadır. Bu işbirliği sayesinde yurtdışına 
bir çok yarış teknesi ve bunlar için başta salma olmak üzere bir çok komponent üreterek ihraç etmiştir. 
Ayrıca savunma, otomotiv, endüstriyel sektörlere yönelik bir çok komplike projeyi tasarım ve mühendislik 
kısımlarına da dahil olup, uygun üretim ve kalıp metotlarını belirleyip hayata geçirmiştir.

Uzun yıllardır farklı sektörlere yönelik gerçekleştirdiğimiz üretimlerden elde ettiğimiz tecrübe sayesinde, 
kompozit malzemenin özellikleri ve imkanlarına tamamıyla hakim bir konumdayız. Bu sebeple herhangi 
bir strüktür ya da parçanın kompozit olarak üretimi ile ilgili en doğru alternatifleri sunabilecek dünyadaki 
birkaç firmadan biri olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Our company was founded in 1993 and has started to focus on marine composite productions since 2010. We are fully 
equipped in producing parts using infusion and prepreg/autoclave. As part of our engineering and design process, 
SolidWorks, Hullscant and various other contemporary software are used.

Our company is experienced in tooling making, as it is the crucial part of composite production. We expertise in choosing 
and making the best-fit tooling material (such as; tooling blocks, aluminum, steel, composite, carbon fiber, wood, etc) 
according to the component and its structure to be produced. While keeping current production methods optimized- keeping 
production costs and time at minimum, searching for innovative methods and carrying those out in our production process 
has been CSC Composites’ vision.

CSC Composites has been collaborating with leading competitive race boat design offices such as Ker Yacht Design. We 
have exported many race boats and parts for them, which predominantly include keels. Moreover, we have been part of the 
design and engineering processes of several projects in different areas such as defense and automotive industries, deciding 
on the best fit- tooling methods and carrying out their production.

Due to our long term experience in various sectors, we have a deep understanding of composite materials and their 
potential. We are proud to announce that our company is among a few world-wide companies that provide the best 
production alternatives for composite components.

CSC MAKİNA ELEKTRONİK TİC. LTD. ŞTİ.
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www.cyf-international.com

CYF international; Demiryolu, Havacılık, Savunma, Enerji, Denizcilik ve Boru (pipeline) Endüstrilerinin 
gelişmesine paralel olarak, bu sektörlerin değerli üreticilerine standartların ihtiyacına göre en doğru ve 
en ekonomik ürünü sağlamakta, seçilen veya sipariş edilen ürünlerin üreticilerin tesislerinin kapılarının 
önüne kadar teslim edilmesine danışmanlık yapmaktadır. CYF international ‘in hizmetleri özellikle proje 
bazlı çalışmalarda ön plana çıkmaktadır. Sektördeki Lider Şirketlerin temsilcisi ve bu şirketlerin Uzman 
Ekibi olarak müşterilerimize kendi tesislerinde sınırsız hizmet veriyoruz. Ayrıca müşterilerimizin talepleri 
doğrultusunda şirketlerimizin tesislerinde eğitim veriyoruz. CYF international olarak Temsilciliklerimiz; 

MADER Coatings , 

MADER Composite,

BS coatings J.LANFRANCO,

SPECIALINSERT,

VABER Industrial Spa,

SJ Corporation,

In parallel with the developments of the Railway, Aviation, Defence, Power, Marine and Pipeline Industries, 
CYF international is consulting the valuable manufacturers of these sectors the correct and most economical 
product according to the requirement of the standard and complete delivery the selected or ordered products 
in front of the doors of the manufacturer’s facilities. Services of CYF international especially raises itself to 
the forefront in project-based works. As the representative of the Leading Companies in the industry and 
with Expert Team of the companies, we provide unlimited services to our customers in their own facilities. 
Also according to demands of the our customers, we arrange training at facilities of our companies. CYF 
international is representative of;

MADER Coatings,

MADER Composite,

BS coatings,  

J.LANFRANCO,

SPECIALINSERT,

VABER Industrial Spa,

SJ Corporation,

CYF INTERNATIONAL 

www.demimakina.com.tr

1998 yılında Demi Makina, İstanbul Kaynarca Koruma Sanayi Sitesinde kurulmuştur. Sanayicilerimizin 
özel makine ihtiyaçlarını, imalat sanayiye yedek parça ve talaşlı imalat konusunda destek sağlamak 
amacıyla ürünlerini Demi Makina markası ile tescil ederek faaliyete başlamıştır. 2003 yılında Gebze Hasköy 
Sanayi Sitesine taşınarak faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiştir. Sektöre kaliteli ve zamanında sunulan 
hizmetler ile kalite standartları çevresinde en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamakta ve bunu 
artan ivme ile sürdürmektedir. Uzmanlaşmış personeli ile birlikte üretim faaliyetleri; SMC makineleri, 
kablo üretim makineleri, laboratuvar test cihazları, boru polisaj makineleri, boru-profil makaraları gibi 
tüm sanayi hizmetlerini yurt içi ve yurt dışı pazara sunmaktadır. Ayrıca firma bünyesinde CNC tezgâhları ile 
hassas makine parça imalatları yapılmaktadır. 2021 yılında talep artışını karşılama ve üretim kapasitesini 
arttırma hedefi ile Sultan Orhan Mahallesindeki yaklaşık 1000 m2’lik modern tesise taşınmıştır. Demi 
Makina, her projesine aynı heyecan ile başlayan, en iyisini yapmak için çabalayan ekibi ile beraber yeni 
adresinde iş ortamındaki deneyimlerini zenginleştirmeye devam etmektedir.

In 1998, Demi Makina was established in Istanbul Kaynarca Koruma Industry Site. It started its activities by 
registering its products with the brand of Demi Makina in order to provide support for the special machine 
needs of our industrialists, support to spare parts and machining of manufacturing industry.In 2003, it 
moved to Gebze Hasköy Industry Site and continued its activities. It provides the highest level of customer 
satisfaction around the quality standards with the quality and timely services provided to the sector, and 
it continues with increasing momentum. Production activities with its specialized staff; Such as Sheet 
moulding compound (SMC) machines, cable manufacturing machines, laboratory test equipment, pipe 
polishing machines, pipe-profile reels etc. offers all its industrial services to the domestic and international 
markets. In addition, in our company, precision machine parts are manufactured with CNC benches. In 
2021, with the aim of meeting the increase in demand and increasing its production capacity, it moved to 
a modern facility of approximately 1000 m2 in Sultan Orhan District. Demi Makina continues to enrich its 
experience in the business environment at its new address with its team that starts each project with the 
same enthusiasm and strives to do the best.

DEMİ MAKİNA
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www.dowaksa.com

Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın sayılı karbon elyaf üreticilerinden DowAksa, enerji, ulaşım, savunma ve alt 

yapı sektörleri başta olmak üzere endüstriyel sektörlere karbon elyaf kompozit çözümleri sağlar. Şirket 

2012 yılında iki dünya devi, Dow Chemical Company ve Aksa Akrilik San. A.Ş’nin 50/50 ortak girişimi olarak 

kurulmuştur, Akrilik elyafta dünya lideri olan Aksa ile malzeme bilimi konusunda öncü olan Dow’ın bilgi, 

deneyim ve gücünü birleştiren DowAksa, precursor’dan, karbon elyafa, karbon elyaftan reçineye uzanan 

ürün gamı, mühendislik çözümleri, teknolojisi ve know-how’ı ile sektörün sayılı tam entegre çözüm 

üreticilerindendir. Şirketin ileri teknoloji ile donatılmış dünya standartlarında üretim tesisi, Avrupa, MENA 

ve Orta Asya’ya maksimum 4 saatlik bir uçuş mesafesinde olan Yalova’da bulunmaktadır.

DowAksa, Türkiye’s only carbon fiber manufacturer, was formed in 2012, combining the strengths of 
two world-class companies, The Dow Chemical Company, a global leader in providing materials science 
solutions, and Aksa, the number one producer of acrylic fibers. The 50:50 joint venture provides fully 
integrated solutions including product (from precursor to carbon fiber to resin), engineering, technology, and 
knowledge to carbon fiber and carbon fiber intermediates needs of industrial markets. The company’s world-
class manufacturing plant equipped with advanced technology is located in Yalova, Türkiye, within a 4-hour 
flight radius of Europe, MENA, and Central Asia.

DOWAKSA İLERİ KOMPOZİT MALZEMELER SAN. LTD. ŞTİ.

www.duratek.com.tr

Yaklaşık 50 yıllık bir maziye sahip ve polimer kimyası konusunda uzmanlaşmış DURATEK Koruyucu 
Malzemeler San. ve Tic. A.Ş., epoksi, poliüretan ve akrilik esaslı sistemlerin tasarımını, üretimini ve 
pazarlamasını % 100 yerli bir firma olarak Gebze OSB’de yapıyor. DURATEK, pazardaki özel konumunu, 
müşteri isteklerine odaklanarak, bunlara cevap verebilmesine borçlu. Kardeş firması KİMAR / PAKSOY 
KİMYEVİ’nin epoksi hammaddeleri üretebiliyor olması ve dünyada az rastlanan bu entegre yapı sayesinde 
DURATEK, ürün tasarımına bir adım avantajlı başlayabiliyor. 

DURATEK, ISO 9001:2015, ISO 14001 ve ISO 45001 kalite standartlarında faaliyet göstermektedir. 

DURATEK’in, kompozit üretiminde kullanılan ürünlerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

• Rüzgar türbin kanadı, deniz araçları, askeri araçlar, roket gövde ve benzeri ürünlerin imalatı için 
kullanılabilen, DNV - Germanischer Lloyd veya Lloyd’s Register sertifikalı, el yatırması, vakum torbalama, 
vakum infüzyon, filaman sargı, vakumlu santrifüj, pultruzyon gibi üretim yöntemlerine uygun olan epoksi 
laminasyon sistemleri; 

• Rüzgar türbin kanadı, deniz araçları, askeri araçlar ve diğer ürünlerin imalatı için kullanılabilen, Lloyd’s 
Register veya Rina sertifikalı epoksi ve poliüretan esaslı yapısal yapıştırıcılar;

• Kompozit parçaların dış etkenlerden korunması için kullanılan epoksi ve poliüretan esaslı astar, macun 
ve boya sistemleri.

DURATEK aynı zamanda inşaat sektörü için fabrika, otopark, hastane, okul, mağaza, ofis gibi binaların 
zeminleri için kaplama malzemeleri, çelik konstrüksiyonlar için endüstriyel boyalar, temel, çatı ve havuz 
gibi alanlar için su izolasyon malzemeleri ve yapı kimyasalları; deniz sektörü için laminasyon reçineleri, 
yapıştırıcılar, astar, macun, boya ve vernikler; savunma, otomotiv, elektrik, mermer gibi sektörler için de 
epoksi ve poliüretan esaslı çeşitli ürünler üretmektedir.

Duratek has been specialized in polymer chemistry for almost 50 years. Duratek designs, produces and markets epoxy 
and polyurethane based systems by focusing mainly on customer needs including tailor made products. Its sister company 
PAKSOY KIMYEVI/KIMAR’s capability of epoxy raw material production provides DURATEK a tremendous advantage in 
starting the new material tailoring process one step ahead. This integrated company structure is very rare in the world.  
DURATEK operates according to ISO 9001:2015, ISO 14001 and ISO 45001 quality control systems. 
DURATEK’s products for composites’ production can be summed up as following:
• DNV GL or LR approved, epoxy based lamination resins for HLU, vacuum bagging, infusion, RTM, L-RTM, filament 

winding, centrifugal casting and pultrusion.
• LR or Rina approved epoxy and polyurethane based structural adhesives.
• Epoxy and polyurethane based primers, pastes and coating systems.
All of these products can be used for the production of wind turbine blades, marine vessels, transportation vehicles and 
other composite products.
DURATEK also produces industrial flooring materials (for factories, car parks, hospitals, schools, show rooms, etc), 
industrial paints against corrosion, water isolation materials and building chemicals for construction. Marine, automotive, 
electricity, defense and marmor are the other sectors, where DURATEK provides a wide range of products.

DURATEK EPOKSİ ve POLİÜRETAN SİSTEMLER
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www.dyo.com.tr

1964’den bu yana polyester sektöründe kalitesi ve güvenirliği ile kendini ispatlayan Dewilux 
Polyesterleri, 1970’lerin sonlarında başlayan Ar-Ge çalışmaları ile önemli bir ivme kazanmış ve yeni 
ürünlerin eklenmesiyle daha da güçlenerek bugünlere gelmiştir.Alanında uzman ve deneyim sahibi 
ekibiyle yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları sayesinde Dewilux Polyesterleri geniş ürün gamıyla müşterilerinin 
beklentilerini en üst seviyede karşılayabilmektedir. Ar-Ge çalışmaları Dewilux markasının arkasındaki 
en büyük gücü oluştururken, gelecek hedeflerini de desteklemektedir. Polyester alanında ürün çeşitliliği, 
kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımlarıyla farklılaşmaktadır.

DYO BOYA

www.erco.com.tr

1982 yılında kurulan Ece Boya Kimya, Erco markası ile kompozit ve boya sektörlerine yön veren Türkiye’nin 
öncü kuruluşlarından biridir. Şirket stratejisi; araştırma ve geliştirmenin gücü ile yeni teknolojiler 
geliştirmeye odaklı, sektörün ihtiyaçlarını öngörüp veya tayin ederek çözümler sunan dünya genelinde 
aranan bir marka olmak üzerine kurulmuştur.Uzman kadrosuyla markasını güçlendirme stratejisiyle 
yola çıkan Ece Boya Kimya, İstanbul Tuzla’da 8.000 m2 ve Kocaeli GEBKİM’de 48.000 m2 alanlara sahip 
modern üretim tesisleriyle güvenilir bir marka olmayı başarmıştır.Ece Boya Kimya uzun yıllardır kompozit 
sektörüne çok çeşitli parçaların üretimi için farklı yöntemlere uygun polyester ve vinil ester reçineler, 
jelkotlar ve pigment pastalar üretmekte ve yüksek kaliteli ürünler sunmaktadır. Üretim ve laboratuvardaki 
güçlü yetenekleriyle, gelecek için yenilikçi çözümler yaratırken; günümüz için kalite, hizmet ve güvenilirlik 
sağlamaktadır.Bilim ve teknolojinin gücüne inanan Ece Boya Kimya, sahip olduğu kalite sistemleri ve 
ürün sertifikaları ile güvenilir ve sürdürülebilir tedarikçi konumunu sürdürmekte, yüksek teknolojiye 
sahip üretim tesislerinde tutarlı ve kaliteli ürünler üretmektedir. Müşteri işbirlikleriyle, yeni teknolojiler ve 
uygulamalar kullanarak kompozit sektörünün geleceğini şekillendirmektedir.

Ece Boya Kimya is one of the leading companies in Türkiye in coating and resin manufacturing with its 
well know brand Erco, which was found in 1982. The company’s strategy is based on rigorous R&D studies 
to develop new technologies providing innovative solutions by anticipating the needs and demands of the 
industry and being a global brand in its industry.Driven by the strategy to strengthen our brand with our 
skilled and expert staff combined with the production facilities covering an area of 8.000 m2 in Tuzla, Istanbul 
and another 48.000 m2 in the newest production facility in GEBKIM, Kocaeli; we have become a reliable 
brand.Ece Boya Kimya produces polyester and vinyl ester resins, gelcoats and pigment pastes for the 
composites industry and provides high quality products with various products and applications for composite 
industry for long years. With strong capabilities in manufacturing and laboratory, we deliver quality, service 
and reliability for today, while creating innovative solutions for tomorrow.Believing in the power of science 
and technology, Ece Boya Kimya maintains its position as a reliable and sustainable supplier thanks to 
its quality systems and product certifications, manufacturing consistent and quality products in its high-
tech production facilities. Together with our customers, we are shaping the future of composites with new 
technology and applications.

Dewilux Polyester, having proven its quality and reliability in the polyester industry since 1964, has 
gained a significant speed with the R&D activities that were started in the late 1970s and has become 
even stronger with the addition of new products. Thanks to its R&D activities conducted with its experts 
and experienced team, Dewilux Polyester can meet the expectations of its customers at the highest level 
with a wide product range. R&D activities constitute the biggest force behind the Dewilux brand and also 
support future targets. The product diversity in the polyester industry is distinguished by its quality and 
customer-satisfaction-oriented approaches.

ECE BOYA KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
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www.egekimya.com

Ege Kimya, yarım asrı aşkın deneyimi ve geniş ürün yelpazesiyle içerisinde kaplama, yüzey işlem 
kimyasalları, seramik, deterjan, boya, kompozit, poliüretan, kauçuk, taşıt lastiği, tekstil, kaynak elektrodu, 
döküm, yapı kimyasalları, kompozit plaka, katalist, tarım ve elektrikli araç bataryalarının yer aldığı 15’den fazla 
sektörün ara malı tedarikçisidir. Müşteri odaklı yönetim felsefesi ile dünya şirketlerinin tercihi durumundadır. 
Uluslararası firmalarla kurulan ortaklıklar, yapılan üretim anlaşmaları, geliştirilen ürünler ve yeni pazarlara 
açılma faaliyetleri sayesinde artan üretim kapasitesi, beraberinde mükemmelleşen kalite anlayışı, Ege 
Kimya’nın Türkiye’nin en önemli organize kimya tesisi olma yönündeki hedefine ulaşmak için gösterdiği 
çabaların bir bütünüdür. Ege Kimya sürekli kıldığı teknoloji yatırımlarıyla müşterilerinin ve iş ortaklarının 
artan beklentilerine çözümler sunmaktadır. Adapazarı’ndaki 120 bin metrekarelik arazisinde hayata geçirdiği 
organize kimya tesisiyle faaliyet alanlarını genişleten Ege Kimya, bilgi birikimi ve deneyimlerini uluslararası iş 
birlikleri ile geliştirmektedir. Bütün bu faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi ve geliştirilmesi için gerekli 
kurumsal yapılanmalar sonuçlandırılmış, bu sayede müşterilere sunulan hizmetlerin kalitesi arttırılmıştır. 
Farklı alanlarda uzmanlaşmış teknik kadrosu, konusunda eğitimli çalışanları, doktoralı araştırmacılardan 
oluşan Ar-Ge ekibi ve üst düzey yöneticileri ile takım olarak çalışan Ege Kimya, lider konumunu sürekli 
kılmakta ve geliştirmektedir. Ege Kimya; Evonik, Albemarle, Euclid Chemical gibi dünyanın önde gelen 
kimya kuruluşları ile üretim konularında işbirliği içerisindedir. Ege Kimya’nın Adapazarı tesisleri İstanbul il 
merkezine 130 km uzaklıkta olup, ana limanlara yakın ve TEM otoyoluna 2 km uzaklıktadır. Ege Kimya ISO 
9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemi, ISO 22716:2007 İyi Üretim Uygulamaları (GMP) belgelerine sahip olup Avrupa Kimya 
Endüstrisi Konseyi (CEFIC) Responsible Care Programı’nın üyesidir.

Ege Kimya is one of the leading intermediate chemical producers serving more than 15 sectors including electroplated 
coating, surface treatment chemicals, ceramic, detergent, paint, composite, polyurethane, rubber, tyre, textile, welding 
electrode, casting, construction chemicals, composite panel, catalyst, agriculture and electrical vehicle batteries 
with an experience of more than a half century. Ege Kimya is a prefered partner by the worldwide companies due to 
the customer oriented approach. Collaborations with international companies, joint production agreements, newly 
developed products and activities to expand into new markets resulted in higher production capacity and quality 
excellency. These elements are part of the target of Ege Kimya to become the biggest organized chemical facility in 
Türkiye.Ege Kimya provides solutions for the rising expectations of customers and business partners by maintaining 
sustainable technological investments. Ege Kimya, with 120K sq meters of land widens its activities and develops 
knowledge, capabilites and experience by co-operating with international partners. Ege Kimya manages and enhances 
all these activities in a professional way by constructing a corporate structure, which enables the customers to have the 
highest quality of service.Ege Kimya sustains and develops its leadership in the market with technical personnel with 
expertise in a variety of different areas, postgraduate R&D staff and management team.Ege Kimya has partnerships 
in production with worldwide companies like Evonik, Albemarle and Euclid Chemical. Adapazarı plant, 130km east of 
Istanbul and close to the major ports and 2km far from TEM highway. Ege Kimya is ISO 9001 (Quality management 
system), 14001 (Enviromantal Management System), 27001 (Information Security System), 22716 (Good Manufactoring 
Practices) certified. Ege Kimya is a signatory member of the European Chemical Industry Council (CEFIC) Responsible 
Care Programme.

EGE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

www.eskim.com.tr

1975 yılında sayın Yılmaz Tezgören’in girişimleriyle kimya sektörüne Eskim Kolektif Şirketi adıyla giren 
firmamız, ticari faaliyetlerine Mayıs 2004’ den bu yana Eskim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. kimliğiyle 
devam etmektedir. 47 yılı aşkın bilgi birikimi ve tecrübesi, yenilikçi ürün ve hizmet odaklı büyüme 
stratejisi, hızlı ve esnek aksiyon geliştirme, müşterilerinin ihtiyaçlarını eksiksiz sağlama becerisiyle 
Eskim Kimya, ufku dünya pazarlarına açık bir vizyon ve misyonu üstlenmektedir. Eskim Kimya çeşitli 
sanayi gruplarına yönelik hizmet vermektedir. Ürün portföyümüzde mobilya & sanayi boyaları ve 
vernikleri, doymamış polyester ve vinilester reçineler, alkid reçineler, pigment pastalar, tiksotropik ve 
akrilik polyesterler, yüksek performans jelkotler ve yardımcı malzemeler yer almaktadır. Geniş ürün 
yelpazemiz içerisindeki doymamış polyester reçineler arasında Lloyd’s Register sertifikasına sahip 
onaylı ürünlerimiz de mevcuttur.

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

ESKİM KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



2928

TURK KOMPOZIT 2022TURK KOMPOZIT 2022

www.etapmarine.com

Etap Marine has been established in Istanbul, Turkey in year 2011 by Sema CARKCI.  The company has 
been working with the leader and wellknown companies around the world for Composite Sector. With 
Sicomin,West System and PRO-SET, we are able to offer lamination, infusion, fire retardent,foaming ,high 
performance adhesive epoxies to our customers.  In addition to  resin systems, we are also selling the 
products of Pro-VAC, E-Glass, Carbon, Aramid and Hybrid woven fibers Core materials (PVC and PP Plastic 
Honeycomb) as well as Vacuum infusion & Supply materials to meet the needs of maritime, aviation, 
defense, energy and automotive sectors.  PRO-VAC is a leading technical supplier of composite process 
materials to industries that require rapid response,short delivery times, flexibility and strong Customer 
support.  As a result of following the developments in composite industry, some very specific products 
like clear casting, surfboard applications, environment friendly epoxies ,, 3D fabrics (“Parabeam) can be 
supplied from our company.  Our epoxy brands  from infusion epoxies and wet lay-up systems to adhesives, 
accessories and fairing compounds.  All Products are used for building high-performance, lightweight 
composite structures that can withstand the harshest environments. From automotive parts to wind turbine 
blades to hi-tech hulls; it  can enhance the strength and durability of practically any composite component.  
With our experienced team Etap Composite offers strategic partners with new high quality brands.

ETAP MARİNE DENİZCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Ticaret hayatına 2011 yılında  başlayan firmamız, 2015 yılında bünyesine kattığı  sektörün lider  markaları 
ile kompozit alanındaki çalışmalarına da “Etap Kompozit” adı ile devam etmektedir. Kompozit sektörünün 
tüm ihtiyaçlarını tek elden karşılayacak tüm ekipman, ürün ve teknik bilgiye sahip olan Etap Kompozit, 
genç ve dinamik yapısıyla bugün aranılan isimler arasına girmeyi başarmıştır.  Temsilcisi olduğu Sicomin, 
West System, PRO-SET, Entropy firmaları ile laminasyon, infüzyon, yapısal yapıştırıcı gibi yüksek özellikli 
teknik epoksileri ülkemize getirmektedir.  Yine Pro-VAC Firması ile E-Glass, Karbon, Aramid, Hibrid 
dokuma elyaflar, Çekirdek malzemeler (PVC ve PP Plastik Honeycomb), Vakum infüzyon ve torbalama 
ekipmanları gibi sarf malzemelerini de sağlayarak denizcilik, havacılık, savunma, enerji ve otomotiv 
sektörlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya başlamıştır. Kompozit sektöründeki gelişmeleri yakından takip 
eden firmamızda, su altı yapıştırmalarına yönelik epoksiler, şeffaf döküm, sörf tahtası yapımı gibi özel 
uygulamalara yönelik, çevre dostu epoksiler,yanmaz özellikli epoksiler ve 3 boyutlu özel dokumalar gibi 
bir çok yeni  ve geliştirilmiş malzemeleri üreticilerimizin kullanımına sunmaktadır. Hızla büyüyen kompozit 
sektörü ile firmamızda büyümeye devam etmektedir. Teknik destek,yerinde uygulamalar ve eğitimlerle 
çözüm odaklı faaliyetlere  devam etmektedir.

www.fiberr.com.tr

FİBERR KOMPOZİT

Fiberr Kompozit, Manisa’da 105 bin metrekare arazi üzerinde Pultrüzyon, Smc-Bmc, CTP 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. 
Bünyemizde ;18 pultrüzyon hattı, 40 pres, 4 smc ve 14 ızgara hattı ve düz-oluklu levha hatları 
bulunmaktadır. Aynı zamanda 4 cnc işleme merkeziyle kendi kalıplarını yapabilir durumdayız. Fiberr 
Kompozit, kompozit üretiminde birçok prosesi kullanarak, İnşaat, Otomotiv, Savunma Sanayi, Havacılık, 
Denizcilik sektörlerine seri üretim ve inovatif ürünler üreterek hizmet vermektedir. 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 Fiber Composites is located in a land of  105.000sqm area  in Manisa and manufacturing Pultrusion 
, SMC-BMC , Flat Panel production  and Grp Gratings materials and aimed to be one of the leading 
manufacturer in composite indusrty by gathering all different production techniques. In our facility: 
Fiberr has 18 pultrusion lines ,40 press machiness , 4 Smc and 14 grating panel at the same time with 
our own 4 CNC machines , we can have the capability of manufacturing our own tools as well. Fiberr 
serves for Construction , Defence , Aviation and Maritime Industry by offering  inovative products using 
various manufacturing technologies.With the expection of our customers ,our mission is manufacturing  
and providing enviromantal products The R&D is handling in our well equipmented lab. For composite 
industry.
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GCI KOMPOZİT A.Ş.

GCI Kompozit Inc. is a Turkish company based in Düzce. It is specialized in manufacturing composite products using Pregreg 

technology. GCI Kompozit has a diverse portfolio that integrated customer oriented production. We are part of the Turkish Composite 

Manufactures Association. GCI Kompozit has an expert R&D department, with more than 30 years of experience, and 12 registered 

patents in the US and Canada.

GCI Kompozit A.Ş. Düzce merkezli bir Türk şirketidir. Pregreg teknolojili kompozit ürünler üretiminde 

uzmanlaşmıştır. GCI Kompozit, müşteri odaklı üretimi ile geniş ürün portföyüne sahiptir. Ayrıca Türkiye 

Kompozit Sanayicileri Derneği’nin bir üyesidir. GCI Kompozit, 30 yılı aşkın deneyime sahip uzman bir 

ARGE departmanına ve ABD ve Kanada’da tescilli 12 adet patente sahiptir.

www.gci-kompozit.com www.imcdgroup.com

IMCD Advanced Materials olarak, 20’yi aşan global tedarikçi sayımızla, çok çeşitli ürün portföyümüz, 
gelişmiş kompozit çözümlerimiz ile rakiplerimizden ayrılıyoruz. Teknik Satış Ekibimiz kompozit 
endüstrisinde uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir ve müşterilerimizin karşılaştığı zorluklarının 
üstesinden gelmelerine yardımcı olma konusunda uzmandır.
 
Kompozit çözümlerimiz:
• Jelcoatlar & Topcoatlar
• Alev Geciktiricili Jelcoatlar & Topcoatlar ve Reçineler 
• Doymamış Polyester Reçine ve Vinilester Reçineler
• Yapısal Yapıştıcılar
• Dolgu Malzemeleri
• Organik Peroksit & Hızlandırıcılar
• Füme Silika
• Silanlar
• Toz Polimerler
• Halojensiz Alev Geçikitiriciler
• Islatma ve Dispersiyon Ajanları
• Yüzey Katkıları
• Reoloji Ajanları
• Köpük Kesici ve Hava Giderici Ajanlar
• Yapışma Arttırıcı ve Bağlayıcı Ajanlar
• Proses Katkıları

At IMCD Advanced Materials, we serve the composites industry with a global reach and more than 20 key principal partners, our 
diverse portfolio of traditional and advanced composites, as well as adhesive and sustainable composite solutions set us apart from the 
competition. Our technical experts have years of experience working in the composite industry and are skilled in helping our partners 
overcome their challenges.

Our Composite Solutions:
• Gelcoats & Topcoats
• Flame Retardant Gelcoat & Resins
• UPR & Resins
• Structural Adhesives
• Reinforcement
• Organic Peroxides & Accelerators
• Fumed Silica
• Organofunctional Silanes
• Micronized Polymers
• Halogen Free Flame Retardants
• Wetting and Dispersing Additives
• Surface Additives
• Rheology Additives
• Defoamers and Air Release Additives
• Adhesion promoters and Coupling Agents
• Processing Additives

IMCD TİCARET PAZARLAMA VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.
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www.inovetakompozit.com

Kurucu ortaklarının Türk Kompozit sektöründeki 40 yıllık kişisel ve kurumsal deneyimlerini ve güçlerini 

birleştirerek kurdukları, ulusal ve uluslararası seçkin firmaların konvansiyel ürünlerinin yanı sıra birçok 

inovatif ürünle sektöre katkıda bulunmayı hedeflemiş genç bir firmadır.

İnoveta, özellikle Mühendislik Plastikleri, SMC / BMC Sıcak Kalıplama, Pultruzyon Sürekli Çekme, RTM 

gibi uygulamalarda ya da Yenilenebilir Enerji gibi alanlarda ihtiyaç duyulan; Cam Elyaf Kırpma ürünler, 

Continuous Filament Mat (CFM), RTM Mat, Özel Dokumalar, Çok Eksenli Kumaşlar, Doymamış Polyester 

Reçineleri, Epoksi Reçineleri, her türlü reçine sistemine uygun sıcak – soğuk kalıplama uygulamalarına 

yönelik iç Kalıp Ayırıcı Sistemleri ve çeşitli Additivlerle müşterilerinin yakın çözüm ortağı olmayı 

hedeflemektedir. Satışını üstlendiğimiz iş ortaklarımız Şişecam Elyaf, Maskim Kompozit, Poliya, Boytek, 

Akpa Kimya, Wam Epoksi, Tag Chemicals, Münch Chemie, STA Sönmez Tekstil Advance, Duratek, Eco-

Dec, Airbond Splicer, Yaşık Makina

It is a young company that was established by combining the personal and corporate experiences and strengths of 
its founding partners in the Turkish Composite sector for 40 years, which aims to contribute to the sector with many 
innovative products as well as the conventional products.

Inoveta aims to be your close business partner in applications such as Engineering Plastics, Hot Molding, Pultrusion, 
RTM or in areas such as Renewable Energy; Glassfiber Chopped Strand products, Continuous Filament Mat (CFM), 
RTM Mat, Special Fabrics, Multi-Axis Fabrics, Unsaturated Polyester Resins, Epoxy Resins, internal Release Systems 
for hot and cold molding applications suitable for all resin systems and various Additives.Some of our business 
partners whose products we sell; Şişecam Elyaf, Maskim Komposite, Poliya, Boytek, Akpa Kimya, Wam Epoxy, Tag 
Chemicals, Münch Chemie, STA Sonmez Tekstil Advance, Duratek, Eco-Dec, Airbond Splicer, Yaşık Makina.

İNOVETA KOMPOZİT TİC. LTD. ŞTİ.

www.ilkalem.com.tr

1957 yılında kurulmuş olan İlkalem A.Ş, üretimini yapmakta olduğu doymamış polyester reçine, 

epoksi vinilester reçine, jelkot, renkli jelkot, pigment pasta, yapıştırıcı pasta, kalıp ayırıcılar ve yardımcı 

malzemeler ile kompozit sektöründe faaliyet gösteren bir firmadır. İLKESTER markası altında tamamı 

sahip olduğu AR-GE labaratuvarlarında geliştirilmiş geniş ürün yelpazesi ile başta yapı-inşaat, 

otomotiv, tekne-denizcilik, savunma sanayi, tarım ve gıda, enerji sektörleri olmak üzere tüm kompozit 

sektörü firmalarının güvenilir çözüm ortağı konumundadır.  İlkalem, sahip olduğu son teknoloji üretim 

ağı, AR-GE ekipmanları, konusunda uzman ve deneyimli satış, üretim ve AR-GE ekipleri sayesinde 

müşterilerinden gelen taleplere hızlı çözümler sunarak özel ürünler üretmekte ve satış öncesinden 

satış sonrasına tüm aşamalarda müşterilerinin çözüm ortağı olmaktadır. İlkalem, İstanbul-Tuzla ve 

Adapazarı-Arifiye bölgelerinde iki farklı lokasyonda faaliyetlerini sürdürmektedir. İki lokasyondaki 

üretim kapasitesi 75.000 ton/yıl olup artan yurtiçi ve uluslararası talepler doğrultusunda, İstanbul-

Tuzla tesisinde yapılan yeni yatırım ile 2022 yılı sonunda toplam kapasitesi 100.000 ton/yıla ulaşacaktır.

TSE-ISO-9001-2015 kalite yönetim sistemi doğrultusunda hizmet veren İlkalem, ürünlerine ait TSE 

(Türk Standartları Enstitüsü, Llyod’s ve yanmazlık belgeleri ile hem yurtiçinde hem yurtdışında kalitesini 

belgelendirmiştir. İlkalem yapmakta olduğu toplam üretimin %55’ünü Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında 

bulunan 28 ülkeye ihraç etmektedir. Geçtiğimiz 1 yılda ihracat miktarını %60 oranında arttırmıştır. 

Yapmakta olduğu çalışmalar ile yurtiçi pazardaki marka bilinirliğini uluslararası pazarlara taşımaktadır.

İlkalem Co., Inc., established in 1957, has been manufacturing unsaturated polyester resin, epoxy vinylester resin, gelcoat, colored 

gelcoat, pigment paste, bonding paste, mold release agents, PVA based adhesive and auxiliary materials in Composites Industry. 

With the wide product range, all formulated in its own R&D laboratories, under the brand name İLKESTER, İlkalem is the reliable 

partner for companies operating in the building-construction, automotive, boat-marine, defense, agriculture and energy, etc. sectors.  

Eqipped with its state-of-art production network, advanced technology R&D lab, highly skilled and experienced sales, production 

and R&D teams, İlkalem manufactures speciality products by offering quick solutions to customer needs and becomes the reliable 

partner of its customers at all stages of the supply chain from pre-sales to after sales. İlkalem production facilities are in two 

different locations; İstanbul-Tuzla and Adapazarı-Arifiye, with the production capacity of 75.000 mt/year. In line with the increasing 

domestic and international demands, new investment is being carried out in İstanbul-Tuzla facility and the total capacity will reach 

100.000 mt/year by the end of 2022. İlkalem service quality is accredited with TSE-ISO-9001-2015 Quality Certificate and  İlkalem 

product quality has been certified locally and globally by TSE (Turkish Standards Institution), Lloyd’s and flame retardant certificates. 

İlkalem exports 55% of its production to 28 countries in Europe, Asia and Africa and export amount has increased by 60% in the last 

year. Vision of İlkalem is to  carry the brand name from the domestic market to the international markets. 

İLKALEM A.Ş.
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www.inores.com

INORES - 2010 yılında İstanbul’da kurulmuştur. 2017 yılından bu yana Teknopark-İstanbul yerleşkesinde 
Tasarım&Mühendislik Ofisi ve Kompozit Prototip Atölyesinde Ar-Ge mühendisleri ve tecrübeli 
teknisyenleri ile faaliyet göstermektedir. 2010 yılından beri bilgisayar destekli mühendislik alanında 
çözüm ortağı olarak hizmet vermektedir. Dassault Systemes SIMULIA ve CATIA yazılım portföyünün 
temsilciliğini yapmaktadır. Havacılık, Savunma, Otomotiv, Enerji ve İmalat Endüstrilerinde, mekanik 
tasarım, hafifleştirme, lineer, non lineer statik, titreşim ve şok dayanımı, termo-akış iyileştirme, 
mekanizma dinamiği, rüzgar enerji santralleri CFD analizleri gibi geliştirme ve doğrulama çalışmaları 
yapmaktadır. INOWIND, 2014 yılında Kompozit Malzemeler ile Otomatize İmalat Sistemleri geliştirilmesi 
amaçlı olarak bir AR-GE projesiyle başlayıp bir alt marka olarak faaliyete geçmiştir. Kompozit 
Filaman Sarım İmalat Sistemleri ve ilgili ekipmanlarını geliştirerek yurtdışına ihraç etmektedir. Yurtiçi 
ve Yurtdışındaki, firmalara Metalden Kompozite Dönüşüm, ve kompozit ile güçlendirme projeleri 
sunmaktadır.

İNOVATİF TEKNOLOJİ MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

www.zhenshigroup.com

www.kologlugroup.com

KOLOĞLU GROUP

HENGSHI TURKEY FİBERGLAS SAN. VE. TİC. A.Ş.

1980 yılında temelleri atılan Koloğlu Group uzun yıllardır kompozit sektöründen faaliyet göstermektedir. 40 seneyi aşan 
tecrübemizle camelyaflar, polyester reçineler, jelkotlar, yardımcı malzemeler, makine ve ekipmanlar ile birlikte sektörün 
ihtiyacı olan tüm hammadde ve yarı mamüllerin tedariğini yapmaktayız. Bazı distribütörlüklerimiz aşağıdaki gibidir, 
Camelyaflar - Juhsi Fiberglass, Kore Malzemeler - Spheretex, Kalıp Ayırıcılar - Chemtrend, Organik Peroksitler – Promox 

Hengshi Turkey Fiberglas San. ve. Tic. A.Ş. Ergene Avrupa Serbest Bölgesi Tekirdağ’da 2019 yılında seri imalata başlamıştır. Toplam 40.000 
m2’de faaliyet göstermektedir. Cam elyaf multi-axial (Quad, Biax, Triax, Unidirectional) ve benzeri kompozit ham madde çözümleri ürün 
gamında mevcuttur. Yıllık üretim kapasitesi 45.000 tondur. Hengshi, Almanya’dan ithal edilmiş ekipman ve dünyadaki ileri üretim teknolojisi 
ile her türlü elyaf dokuma ürünlerinin araştırma, geliştirme, üretim ve pazarlanmasında uzmanlaşmıştır. Kuruluşundan bu yana, Hengshi 
her zaman müşterilerinin gereksinimlerine göre uyarlanabilecek marka ve yüksek kaliteli hammaddeler ile kaliteli ürünler üretmeye kendini 
adamıştır. Hengshi ürünleri yaygın olarak rüzgar türbin kanadı, uzay  ve havacılık, inşaat, çevre koruma, ulaşım, enerji, spor ve eğlence ve 
diğer sektörlerde kullanılmakta ve Avrupa, Amerika, Orta Doğu, Güneydoğu Asya ve diğer ülkelere ihraç edilmektedir. Hem yurt içi hem de 
yurt dışı pazarlarında yüksek bir üne sahiptir. Şimdiye kadar, Hengshi ürünlerinin çoğu, DNV · GL ve Lloyd Register tarafından onaylanmıştır. 
Üretim tesislerinde ISO9001, ISO14001 ve ISO45001 sertifika onayları mevcuttur. “Küresel rüzgar enerjisi ile ilgili fiberglas kumaş üretiminde 
lider kuruluş olmayı ilke edinme” hedefine bağlı kalarak, Hengshi, müşterileri ve ortakları için daha fazla değer yaratmak amacıyla sürekli 
çaba sarf etmekte ve kendini geliştirmeye devam etmektedir.

Established in 1980 by Zuhtu Kologlu Kologlu Group started its activity from chemicals sector. With over 40 years of experience 
Kologlu Group overviews composite sector raw and semifinished products sales using two storage facilities on Asian and 
European side of Istanbul. Kologlu Group is proud to be a distributor of Jushi Fiberglass glass fiber, Promox organic peroxides, 
Chemtrend mold release agents, Spheretex core materials and auxiliaries, Besides distribution our own production facility 
provides auxiliary materials for composite industry under Poltem brand (Poltem products are mould release agents, pigment 
pastes, liquid button polishes ex.) 

Hengshi Turkey Fiberglas San. ve Tic. A.Ş. has begun mass production in Ergene European Free Zone in Tekirdağ in 2019. The company 
operates on a total area of 40,000 m2. The company’s product range includes Glass fiber multi-axial (Quad, Biax, Triax, Unidirectional), and 
similar composite raw material solutions. Its annual production capacity is 45,000 tons of products. Hengshi has specialized in the research, 
development, production, and marketing of all kinds of fiber woven products by using equipment imported from Germany and advanced 
production technology in the world. Since its founding, Hengshi has devoted itself to always producing quality products using brands and high-
quality raw materials that can be customized to the needs of customers. Hengshi products are widely used in wind turbine blades, space and 
aviation, construction, environmental protection, transportation, energy, sports and entertainment, and other industries, and they are exported 
to Europe, America, the Middle East, Southeast Asia, and other countries. It has a good reputation in both domestic and international markets. 
To date, most Hengshi products have been certified by DNV-GL and Lloyd Register. Its production facilities have ISO9001, ISO14001, and 
ISO45001 certifications. Binding to the principle of “becoming a leading company in the production of fiberglass fabrics related to global wind 
power,” Hengshi always has been striving and keeping on improving itself to create more value for its customers and partners.

INORES was established in 2010 in Istanbul. Since 2017, it has been operating with its R&D engineers and 

experienced technicians in the Design & Engineering Office and Composite Prototype Workshop in the 

Teknopark-Istanbul campus. Since 2010, INORES has been serving as a solution partner in the field of 

computer-aided engineering. We represent Dassault Systemes the SIMULIA and CATIA software portfolio. 

We carry out development and verification studies such as mechanical design, lightweight designing, linear, 

non-linear static, vibration and shock resistance, thermo-flow improvement, mechanism dynamics, wind 

power plants CFD analysis in the Aerospace, Defense, Automotive, Energy, and Manufacturing Industries. 

INOWIND started its activities as a sub-brand in 2014 with an R&D project to develop Composite Materials 

and Automated Manufacturing Systems. It develops Composite Filament Winding Manufacturing Systems 

and related equipment and exports them abroad. It offers Metal to Composite Conversion and composite 

reinforcement projects to companies in Turkey and abroad.
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www.kompozitakademi.com.tr

Kompozit Akademi,  kompozit tasarım, model ve kalıp desteği ile proje bazlı ürün üretimi, kompozit 
eğitim programları ve online ürün satışı ile müşteri taleplerini en doğru şekilde karşılayan öncü bir 
üretici firmadır.Uzman eğitmen kadrosu tarafından gerçekleştirilen, sertifikalı teorik ve uygulamalı 
kompozit eğitim programları ile Türk ve Dünya kompozit sektörünün güçlenmesine katkı sağlamaktadır 
ve sektörün tek özel kuruluşudur. Küçük ambalajlı ürün tedarik etme konusunda sektördeki eksikliği 
gidermek için Kompozit Akademi tarafından kurulan Polyesterciyiz.biz online alışveriş sitesi ile hobi 
sahipleri, akademisyenler, öğrenciler ve ufak atölyeleri hedef alarak ekonomik, bireysel kullanıma uygun 
ürünler sunmaktadır. Hayalinizdeki ürünün tasarımı için mühendislik hizmeti ve kalıp üretim hazırlığı 
olan model üretimi konusunda ileri teknoloji malzeme ve ekipmanlarla tasarımınızı modelleme hizmeti 
vermektedir. Ürün seçenekleri ve malzeme uzmanlığı ile kompozit kalıp üretimini kendi tesislerinde 
gerçekleştirerek, en uygun malzemeler ile sizi hayalinizdeki son ürüne ulaştırmaktadır. 2021 yılından 
itibaren tecrübesi ile özel formülasyonlu reçineler, jelkotlar ve ileri teknoloji hammaddeler üretmektedir.

Kompozit Akademi is a pioneering producer that meets customer demands in the most accurate way with its composite design, 

model and mold support, project-based product production, composite training programs and online product sales.It contributes to 

the development of the Turkish and World composite industry by providing certified theoretical and applied trainings with its expert 

trainer staff and is the only private institution of the sector. In addition, Kompozit Akademi, which wants to meet the shortage in 

the sector in supplying small packaged products, has established Shop.KompozitAkademi.com online shopping website in order 

to provide the products you need for do it yourself. Kompozit Akademi also offers engineering service for the design of your dream 

product and modeling your design with advanced technology materials and equipment for mold preparation. It carries out composite 

mold production with its product options and material expertise in its own facilities and delivers you to the final product of your 

dreams with the most suitable materials. Since 2021, Kompozit Akademi also started production of specially formulated resins, 

gelcoats and advanced raw materials.

KOMPOZİT AKADEMİ

Kord Endüstriyel, İstanbul merkez ofisi, Almanya Bremen ofisi, Kırklareli Çakıllı ve Şanlıurfa’da bulunan 
fabrikalarında, toplam 250 kişilik geniş bir aile olarak, Türkiye’nin önde gelen endüstriyel ve tekstil 
uygulamalarına yönelik örgülü ip, iplik ve halat üreticisi durumundadır. 35 yılı aşkın tecrübe ve bilgi birikimi 
ile tüm sektörlere yönelik çözümler üretmektedir. Genel merkez binası, üretim ve depoları içeren üretim 
tesisleri ile toplam 15.000 m2 kapalı alanda 1.800’den fazla örgü kafası her ay 50.000.000 m örgülü ip 
üretmekte, düzenli yatırımlar ile yenilenen makine parkı ile Avrupa’nın en büyük örgü kapasitelerinden 
birine sahiptir. 1986 yılından beri yenilikçi üretim teknolojileri ile HMPE, LCP ve Aramid gibi teknik fiberleri 
kullanarak tekstil, ayakkabı, ev aletleri, endüstriyel çözümler, performans yelkenleri, askeri uygulamalar 
gibi sektörlerde müşterilerine daha hafif, daha güvenli ve daha dayanıklı ileri teknik tekstil ürünleri 
üretmektedir. Sürekli olarak değişen müşteri ihtiyaçları, teknolojik gelişmeler ve piyasa beklentilerini 
karşılamak için ürün kalitesini ve ürün yelpazesini sürekli olarak genişletmekte ve geliştirmektedir. Bu 
anlayış ile 2010 senesinden beri karbon preform üretimi ve 2017 yılından beri karbon kompozit parça 
üretimine başlamıştır. Mevcut durumda carbon fiber ve diğer teknik fiberler ile çalışmaya uygun radyal 
örgü, HP-RTM ve Pull-Braiding üretim sistemleri ile yurtiçinde ve yurtdışında 50’ya yakın ülkede bulunan 
müşterilerine hizmet sunmaktadır.

Kord Industrial is working continuously with 250 employees, management office in Istanbul, Türkiye , production plant in Kırklareli and 

Şanlıurfa, and satellite office in Bremen, Germany. As Türkiye’s leading braided cord, thread and rope manufacturer Kord produces a 

wide range of products for industrial and textile applications. Kord is spread out in a total of 15.000 m2 indoor area that includes the 

head-office, production and warehouses. With over 1,200 braiding heads and a capacity of over 40,000,000 mt/month for 0.6 - 30 mm 

cords, Kord has one of the largest braiding capacities in Europe and produces braided ropes and cords enough to encircle the world 

every month.Since 1986, with using innovative manufacturing Technologies and technical fibers such as HMPE, LCP, Aramid Kord 

produces advanced technical textile products that are lighter, safer and more durable. Kord provides service to its customers in nearly 

50 countries for textile, footwear, home appliances, industrial solutions, performance sailing and military applications.Kord constantly 

expands and develops its product range and quality to meet ever-changing customer needs,technological developments and market 

expectations.With this understanding, Kord has started to produce carbon preforms in 2010 and production of composite parts in 2017. 

Currently, we are producing carbon composite parts using radial braiding, HP-RTM and Pull-Braiding production systems suitable for 

working with carbon fiber and other technical fibers.

www.kord.com.tr

KORD ENDÜSTRİYEL İP VE İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
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Lastik güçlendirme, inşaat güçlendirme ve kompozit teknolojileri alanlarının küresel oyuncusu Kordsa, 
13 üretim tesisi ve 5.000 çalışanı ile Türkiye, Brezilya, Endonezya, Tayland, İtalya ve ABD olmak üzere 6 
ülkede faaliyet göstermektedir. Kordsa, “Yaşamı Güçlendirmek” misyonuyla müşterilerine, çalışanlarına, 
paydaşlarına ve topluma katma değeri yüksek, yenilikçi güçlendirme çözümleri sunarak sürdürülebilir 
değer yaratmayı hedeflemektedir. Lastik güçlendirme teknolojileri ile dünyadaki her 3 otomobil lastiğinden 
1’inde ve her 3 uçak lastiğinden 2’sinde imzası olan Kordsa, inşaat güçlendirme teknolojileri ile bu 
uçakların pistlerini, kompozit teknolojileri ile ise gövde, motor, kanat ve iç aksamlarını güçlendirmektedir. 
Lastik sektöründe yakıt tüketimini azaltan çevre dostu ürünler sağlayan Kordsa, kompozit sektöründe 
araçların hafiflemesini, daha düşük yakıt tüketimi ve daha düşük karbon emisyonu ile performans 
göstermesini sağlayan teknolojiler geliştirmektedir. İnşaat güçlendirme sektöründe ise altyapı ve üst yapı 
projelerine yönelik daha dayanıklı ve pratik güçlendirme çözümleriyle yaşamın her alanına dokunmaktadır. 
Ar-Ge ve inovasyon, Kordsa’nın kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. 2007 yılında İzmit’te kurulan 
Kordsa’nın ilk Ar-Ge merkezi hem küresel pazarlar hem de Türkiye pazarı için lastik ve inşaat güçlendirme 
teknolojileri alanlarında bir inovasyon merkezi olarak hizmet vermektedir. Kordsa’nın ikinci Ar-Ge 
merkezi ise Sabancı Üniversitesi ile birlikte hayata geçirdiği ve Ar-Ge, inovasyon ve üretimi tek çatı altında 
buluşturan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nde (KTMM) yer almaktadır. KTMM’de temel 
ve uygulamalı araştırma, prototip üretimi, teknoloji ve ürün geliştirme, girişimcilik ve üretim süreçlerinin 
yürütülmesinin yanı sıra araştırmacılar, tasarımcılar, mühendisler, üretimden sorumlu yöneticiler ve 
çalışanlar, doktora öğrencileri, doktora sonrası araştırmacılar, öğretim üyeleri ve kuluçka merkezi 
girişimcileri aynı çatı altında bir arada çalışabilmektedir.

A global player in tire, composite, and construction reinforcement, Kordsa operates in 6 countries, Türkiye, Brazil, 
Indonesia, Thailand, Italy, and the U.S. with its 13 production facilities and 5,000 reinforcers. Kordsa aims to create 
sustainable value by offering high-value-added innovative reinforcement solutions for its customers, employees, 
stakeholders, and communities with a mission to “Reinforce Life.” Today, with its tire reinforcement technologies, 
Kordsa reinforces one out of every three automobile tires and two out of every three aircraft tires worldwide. The 
Company develops eco-friendly products that reduce the fuel consumption thanks to better road grip in the tire industry, 
while developing composites that lighten the vehicles to perform with less fuel and reduced carbon emissions. As 
for construction reinforcement industry, Kordsa touches every aspect of life with more durable and more practical 
reinforcement solutions for both infrastructure and superstructure projects. R&D and innovation are an integral part of 
Kordsa’s corporate culture. Kordsa’s first R&D center, established in Izmit in 2007, serves as an innovation center for tire 
and construction reinforcement technologies for both the global and Turkish markets. Kordsa’s second R&D center is in 
the Composite Technologies Center of Excellence (CTCE) with Sabancı University which brings together R&D, innovation, 
and production under one roof. CTCE, one of the very few test centers globally, hosts basic and applied research, 
prototype production, technology and product development, entrepreneurship, and production processes as well as 
researchers, designers, engineers, production process managers and workers, PhD students, post-doctoral fellows, 
faculty members, and incubation center entrepreneurs.

www.kordsa.com

KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.

Kompozit Pazarı A.Ş., 30 yıllık tecrübenin meyvesi olarak, 2020 yılında kurulan, polimer kompozit 
sanayine yönelik, reçine ve elyaf hammaddeleri, yardımcı kimyasallar, makinalar, el aletleri konularında 
geniş bir ürün gamına sahip olarak hizmet veren bir E-Ticaret sitesidir. Polimer kompozit üzerine 
çalışan; hobiden sanayiye tüm kişi ve firmalara, kaliteleri kanıtlanmış üreticilerin ürünlerini en uygun 
fiyatlar ile sunmak üzere kurulmuştur. 

Kompozit Pazarı, polimer kompozit sektörüne gönül vermiş büyük veya küçük ölçekli üretici firmaların, 
temel ve ileri kompozit ham maddelere küçük bir miktardan, palet bazına kadar erişim imkanı 
tanımaktadır. Fikirlerini ürüne dönüştürmek isteyen ancak ürüne ulaşması zor olan Türkiye’nin en uzak 
bölgesine kadar hizmet veren bir firma olma hedefindedir. Sürekli gelişmekte olan kompozit sektörünü 
en yakından takip ederek en yeni ürün, teknoloji ve makineleri erişilebilir kılmayı görev bilir.

KP Kompozit Pazarı A.Ş. is the first E-Commerce company to be a member of our association. With its the motto; 
“Discover the right product, buy as you need”, we supply premium composite raw materials only of producers with 
proven quality. With its reliable E-commerce infrastructure and user-friendly website www.kompozitpazari.com 
supplies composite raw materials to all consumers, universities and companies, from hobby to industry, regardless 
of quantity. KP Kompozit Pazarı A.Ş. embraces being a modern link in the composite industry supply chain.

While providing the most comprehensive and innovative product range in the sector with its resin and fiber 
reinforcements, auxiliary chemicals, machinery and workshop hand tools, as well as materials for the GRC industry, 
it closely follows the ever-evolving composite materials and production methods and presents the innovations to the 
users through its website. It makes it possible to access advanced composite materials at any point of need. 

KP Kompozit Pazarı A.Ş. is a company established as a result of the synergy created by young minds together with 
the knowledge of 30 years of experience in the sector. It aims to give a new impulse to the sector with its material 
experience, technical knowledge and innovative product range. Its products, presented within a detailed digital 
cataloging, have adopted the principle of contributing to the development of the composite industry by responding 
quickly and accurately to the demands with a reasonable pricing policy and dynamic in stock volume.

www.kompozitpazari.com

KP KOMPOZİT PAZARI A.Ş.
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Çeşitli sektörlerde üretim aşamasında kullanılan kompozit ürünlerin daha sağlam, daha hafif ve daha 

hesaplı olması için alternatifler sunan yenilikçi bir çözüm ortağı olarak 2017’de kurulmuştur. Üreticilerin 

doğru ürünlere ulaşabilmesi için; dünyanın dört bir yanında yenilikleri takip ederek, müşterilerine 

sunmayı hedeflemektedir. Vizyonumuz:  Kuruluşundaki milli amacın gereklerini yerine getirerek, 

küresel pazarda rekabet eden yerli ve milli paydaşları için sağladığı ürün & çözümler ile sürdürülebilir, 

kalitesi yüksek, güven duyulan, çevreye ve insana duyarlı bir teknolojik ürünler tedarik firması olmak. 

Misyonumuz: Temsilciliğini yaptığı ulusal ve global kaynaklardan elde ettiği ileri teknoloji ürünleri, 

müşterilerine en doğru şekilde, zamanında ve en ekonomik yollarla sunmayı hedeflemek.

Founded in 2017 as an innovative solution partner that offers alternatives to make composite products 

used in production in various sectors more robust, lighter, and more economical. For producers to reach 

the right products; By following the innovations around the world, it aims to provide its customers.Our 

vision:To be a sustainable, high-quality, reliable, environmentally, and human-sensitive technological 

products supplier with the products and solutions it provides for the domestic and national stakeholders 

competing in the global market by fulfilling the requirements of its national purpose.Our mission:Aiming 

to offer high-tech products from national and global sources it represents to its customers in the most 

accurate, timely, and economical way.

www.limatech.com.tr

LIMATECH MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK

Literatür Kimya, cam elyaf takviyeli ve karbon elyaf takviyeli hazır kalıplama bileşikleri üreticisidir. Temel 

süreçlerimiz: SMC, BMC, CF-SMC, Dikey pres kalıplama, enjeksiyon kalıplama.

Literatur Kimya is a manufacturer of glass fiber reinforced and carbon fibre reinforced compounds which 

are ready for moulding. Our core processes : SMC, BMC, CF-SMC, compression moulding, injection 

moulding.

www.literaturkimya.com

LİTERATÜR KİMYA ELEKTRİK OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
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www.maskim.com.tr

Sektördeki 45. yılını geride bırakan Maskim; hammadde, yardımcı kimyasal, makine ve ekipman temini 
alanında uzmanlaşmış Türkiye’nin lider ve öncü distribütör şirketidir. 45 yıllık sektörel deneyimi ve 
konularında uzman teknik kadrosu ile Maskim; başta Şişecam Elyaf, Boytek,  Poliya, Akpa Kimya, 
Metyx, Ege Kimya gibi Türkiye’nin en önemli üreticilerinin yanı sıra  Avrupa ve Uzakdoğu’nun pek çok 
değerli üreticisinin de distribütörlüğünü yapmaktadır. 

Gerek lider tedarikçilerinden temin ettiği, gerek kendi deneyimli teknik personelinin Ar-ge çalışmaları 
sonucu ürettiği üst kalite ürünlerin çeşitliliği ve yanı sıra müşterilerine sunduğu teknik destek, rekabetçi 
fiyat ve servis hızı ile Maskim; başta yapı-inşaat, otomotiv, ulaşım, denizcilik, enerji ve petrokimya 
sektörleri olmak üzere kompozit ürün imalatında, kalıp yapımından son ürün tasarımı ve üretimine 
kadar her aşamada ve tüm ihtiyaçlarında müşterilerinin en yakın çözüm ortağıdır.

Maskim is the leading distributor company of the Turkish composite market that specializing in the supply 
of all raw materials,auxialary materials ,machinery and equipment to the composite industry  with his 45 
years experience in the composite industry.

Maskim is the closest solution partner of his customers in the production of composite products; 
especially in the building-construction, automotive, transportation, marine, energy and petro chemicals 
industries, at every stage and in all their needs, from mold making to final product design and production.

As well as the technical support, competitive price and service speed that offers to his customers; Maskim 
offer the variety of high quality products too that procures from leading suppliers and produced by R&D 
studies of its own experienced technical staff.

MASKİM KOMPOZİT ÜRÜNLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

2019 yılında İstanbul’da kurulmuş bir ticaret şirketi olan MBT Global Dış Ticaret Global Limited Sirketi 
çeşitli sektörler için hammadde, katkı maddeleri ve makine yedek parçaları, özellikle non-woven, ev 
yatakları ve tekstil endüstrisi için polyester elyaf ile inşaat ve kompozit sektörleri için cam elyaf ürünleri 
tedarik etmektedir.  Cam Elyafı ürünlerimiz cam tülü,  cam yüzey tülü, cam keçe, cam fitillerinden 
dokuma, cam kombo keçe, cam dikişli keçedir.

We, MBT Global Dis Ticaret Global Limited Sirketi, a trading company which established in 2019 in 
Istanbul are providing raw materials, additives and machineries’ spare parts for various industries, 
especially polyester fiber for none woven, home bedding and textile industry as well as glass fiber 
products for construction and composite industries. Our Glass Fiber Products are as following : Roofing 
Tissue, Wrapping Tissue, Surfacing Tissue, Chopped Strand Mat, Woven Roving, Combo Mat, Stitched Mat

www.mbtglobal.com.tr

MBT GLOBAL DIŞ TİCARET
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METYX Composites, kompozit pazarı için global çözümler üretmektedir. Ürün yelpazesinde, yüksek 

performanslı teknik tekstil ürünleri (elyaf, karbon, aramid ve hibrit çok yönlü takviye kumaşları, 

RTM kumaşları, dokumalar, vakum sarf malzemeleri vb), pvc-pet-balsa gibi köpüklerden ve/veya 

kumaş kit, model – kalıp ve prototip üretimi bulunmaktadır.  Üretimde, yalnızca onaylı hammaddeler 

kullanılmaktadır. METYX Composites, ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre ve ISO 45001 İş Sağlığı ve 

Güvenliği Yönetim Sistemleri sertifikasına sahiptir. Bu standartlar, en yüksek kalitede örgülerin 

ve en güvenilir nihai ürünlerin elde edilmesini, firmanın ürün ve hizmetlerinin en güvenilir şekilde 

müşterileriyle buluşturulmasını garanti altına alır. METYX Composites ürünleri, firmanın İstanbul ve 

Manisa’da bulunan toplam 57,000 metrekarelik, Macaristan’da bulunan 15.000 metrekarelik (buna 

ilave 67.000 metrekarelik açık alana sahip) ve ABD’de North Carolina’daki 12.000 metrekarelik (buna 

ilave 112.000 metrekarelik açık alana sahip) gelişmiş ve modern tesislerinde üretilmektedir. Ürün 

portfolyosunun tamamlanması için, METYX Composites aynı zamanda kapsamlı distribütörlük, 

danışmanlık hizmetleri ve teknik eğitimler sunmaktadır. METYX Composites’in hizmet verdiği sektörler 

arasında rüzgar enerjisi, denizcilik, otomotiv, ulaşım, inşaat ve mimari uygulamalar, altyapı, spor ve 

eğlence endüstrileri bulunmaktadır.Firma, tüm dünya üzerinde geniş bir distribütörlük ağına sahiptir.  

METYX Composites is a global solution provider for the composite market. The company is a manufacturer of high-
performance technical textiles, including: multiaxial reinforcements, carbon reinforcements, RTM reinforcements, woven 
reinforcements, and vacuum bagging products, as well as plug and molds and core material and fabric kits. METYX 
Composites has ISO 9001 Quality, ISO 14001 Environmental and ISO 45001 Occupational Health and Safety Management 
Systems certification. These standards ensure the highest quality reinforcements and most reliable end products. This 
important certification enables us to serve global suppliers in the demanding automotive and wind industries, among 
other accounts.Products and services are currently provided from its five factories in Türkiye, Hungary and USA; METYX 
has 57,000 square meter, state-of-the art facilities in Istanbul and Manisa in Türkiye, a 15,000 square meter factory 
(with 67.000 sq.m open area) in Kaposvár, Hungary and 12,000 square meter factory (with 112.000 sq.m open area) in 
North Carolina, USA.To complement the product portfolio, METYX Composites also offers extensive consulting services 
and technical training.Among the industries that METYX Composites serves are wind energy, marine, automotive, 
transportation, construction and architectural applications, infrastructure, and sports and leisure.

www.metyx.com

METYX COMPOSITES

www.minanurcomposite.com

Granit Efekt üretimi alanında faaliyet gösteren Minanur Composite, 2015 yılında Ufuk Çolak tarafından 

kuruldu. Şirketin kuruluşuna kadarkidönemde Ufuk Çolak, sektörde “Döküm MutfakTezgâhı” olarak 

bilinen “Mermerit Mutfak Tezgâhları”nın imalatını Türkiye’de ve Irak’ta gerçekleştirdi. İşi en temelinden 

başlayarak her noktasında deneyim ve ustalık kazanan Çolak, bu sayede Minanur Composite’i sağlam 

temeller ile şekillendirdi. Şirketimiz faaliyetlerine, mermerit mutfak tezgâhı yapımında kullanılan 

Polyester, Jelkot, Granit Efekt, Mek, Kobalt ve benzeri ana ürün ve yardımcı ürünlerin ihracatını 

gerçekleştirerek başladı. Bugüne kadar ihracat yapılan ve aktif olarak ihracat yapmaya devam edilen 

ülkeler arasında Fas, Libya, Irak, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Somali ve Etiyopya bulunuyor. 

Günümüzde Minanur Composite ihracat faaliyetlerinin yanı sıra, Silivri’de  2500m² kapalı alana sahip 

üretim tesisinde, mermerit mutfak tezgâhlarını ve kalıplarını renklendirmek ve desen vermek üzere 

kullanılan Granit Efekt (Chips, Flake) üretimini gerçekleştiriyor. Markamızı değerli kılan unsurların 

başında, “Hızlı, Dürüst, Şeffaf” hizmet anlayışımız ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem geliyor. 

Hedefimiz, markamızı değerli kılan bu özellikler ile yüksek kalitedeki ürün ve hizmetlerimizi dünyanın 

her ülkesine ulaştırarak sektörün öncü şirketi olabilmektir.

Operating in the field of Granite Effect production, Minanur Composite was founded in 2015 by Ufuk Çolak. In the 
period before the company, Ufuk Çolak produced “Marble Kitchen Worktops” as “Casting Kitchen Worktops” in 
Turkey and in Turkey. In this way, he shaped Minanur Composite with solid foundations. It continues the construction 
of Polyester, Gelcoat, Granite Effect, Meşrutiyet, Mermerit kitchen counters that are in use. Morocco, Libya, Iraq, 
Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan, Somalia and current projects are among the projects that have been exported 
to date and continue to export actively. Today, Mineur Composite sells Granite Effect, which is used to color and 
pattern marble kitchen counters and molds, with a production owner in 2500 closed area in Silivri. “At the forefront of 
our brand,” our opinion and review is detailed about the review. Our goal is to provide high quality products with these 
features using our brand and delivering them to the leading sector in the market from the world to the country. is the 
company.

MİNANUR İNŞAAT. İHR. VE İTH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
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MLS TEKNİK A.Ş. firması olarak UP-GM 203 polyester plakalar, FR4 epoksi plakalar, Epoksi reçine borular 
(karbon-fiber ve/veya cam elyaf takviyeli), polyester  borular üretimi yapmaktayız. Bununla birlikte kendi 
bünyemizde isteğe göre delme, kesme ve CNC işleme işleri yapmaktayız. Ayrıca ürün gamımızda alçak 
gerilim bara mesnet izolatörleri imalatı da yapmaktayız. Ürünlerimizin tamamı kompozittir.  

As a company named MLS TEKNİK A.Ş. we are producing UP-GM 203 Composite sheets (2 mm. up to 
40 mm.), FR4 epoxy resin sheets, İnsulation pipes (from epoxy and poliester resin carbon or glass fiber 
reinforced). We are well prepared to make drilling, cutting and CNC machining as well. Also we are 
producing Low voltage insulators. All our products are composite.

teknikelektrik.info.tr

MLS TEKNİK A.Ş. 

1990 yılında New York, USA’da Nurettin Çalışkan tarafından kurulan Neva Composites, artan ihtiyaçlar 
ve müşteri odaklı çözümler sunabilmek adına 2004 yılında merkezini Türkiye’ye taşıyarak başta Istanbul 
olmak üzere, New York ve Yalova ofisleriyle ile hizmet vermektedir. Kompozit malzeme tedarik etmenin 
yanı sıra gelişen ve büyüyen kompozit dünyasındaki en son yenilik ve mühendislik deneyimlerini 
müşterilerimize aktarmaya çalışmak hedefimiz olmuştur. Temsilcisi olduğumuz AIRTECH, GURIT ve 
THERMHEX firmaları ile vakum infüzyon & vakum torbalama ekipmanları ve sarf malzemeleri, 3D yazici 
recine sistemleri, e-glass, karbon, aramid ve hibrid dokuma elyaflar, prepreg, SPRINT, epoksi reçine ve 
yapısal yapıştırıcılar, kalıplama ürünleri, core malzemeler (CoreCell M-Foam, PVC Foam, Kerdyn Green 
PET, Balsa ve Honeycomb), yanmaz ozellikli malzemeler yanı sıra yapısal mühendislik hesaplama destegi 
de sağlayarak havacılık, savunma, denizcilik, rüzgar enerjisi ve otomotiv sektörlerinin her türlü kompozit 
malzeme ihtiyaçlarında çözüm ortağı olmaya devam etmekteyiz.

Neva Composites was established by Nurettin Çalışkan in 1990 in New York, USA. With the increasing 
demands in Türkiye, Mr. Çalışkan moved the head office of Neva Composites from USA to Istanbul, Türkiye 
in 2004 to offer client-focused solutions. Since then, our company has been continuing its trade activities 
in Türkiye, USA and also Tuzla Industrial Zone. Our goal is not only to supply the increasing demand for 
composite material but also to provide our customers with innovations and engineering experiences in the 
developing world of composite. We are the representative for the following brands in Türkiye; AIRTECH, 
GURIT, and THERMHEX. With all these representations, we are continuing to supply vacuum infusion & 
vacuum bagging equipment and also consumable materials, 3D printer resin systems, e-glass, carbon, 
aramid, and hybrid fiber, prepregs, SPRINT materials, epoxy resin and adhesives, tooling products, 
core materials, (CoreCell, PVC, G-Pet, Balsa and Honeycomb), fire retardant materials, also structural 
engineering calculations, as a pioneer solution partner for aerospace, defense, marine, wind energy, and 
automotive industries.

www.nevamarine.com

NEVA KOMPOZİT TEKNOLOJİ VE MARINE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
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Nanopol Kimya 2016 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Kompozit sektörüne ve diğer sektörlere yönelik 
olarak, pigment pasta sistemleri, jelkotlar, masif döküm reçineleri, alev ilerletmeyen reçineler, 
kalıp reçineleri, kalıp ayırıcıları gibi ürünlerin üretim ve satışını yapmaktadır. Nanopol Kimya’nın ana 
faaliyet alanı; pigment pasta renklendirme sistemleri, renklendirilmiş jelkotlar, kalıp ayırıcılar ve 
kompozit sektörü için özel ürün çözümleridir. Nanopol Kimya Otomotiv, marin, inşaat gibi sektörlere 
yönelik olarak, alev ilerletmeyen polyester reçineler, zımparalanabilir jelkotlar, endüstriyel jelkotlar, 
yüksek performans jelkotlar gibi ürün gruplarının da üretimini gerçekleştirmektedir. RAL, Pantone 
gibi standartlara göre çevresel şartlara ve mevzuatlara uygun yüksek performans pigment pastaları 
üretmektedir. Ürettiği yüksek performanslı ürünler ile beraber müşterilerine makine, danışmanlık 
ve eğitim hizmetleri de sunan Nanopol Kimya, sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübesiyle kompozit 
sektörünün gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Nanopol Chemistry started its business life in Istanbul in 2016 by taking the distributorship of companies 
producing products such as unsaturated polyester resin, pigment powders, and polymer additives. Later, 
the main field of activity of our company which transits to the manufacturing area with the knowledge 
and experience from before has become polyester resin, various gelcoats, pigment pastes, mold release 
agents, adhesive pastes, and special product material manufacturing as well as technical solutions, 
training, and consultancy services. Our organization has adopted the vision of being a pioneer and a 
leader company in its sector without compromising the principles of environmental awareness, high 
quality, R&D-based products, and customer satisfaction.In line with the information we have obtained 
from our industry and university collaborations and the requests we have received, we have become 
aware of foreign-source dependency on the need for human-like phantoms that are widely used in 
medical imaging systems in our country. Based on the necessity of eliminating problems and deficiencies 
such as high cost, length of delivery, correct medical device calibrations, and erroneous results of 
existing phantoms, our project is intended to be initiated to investigate the domestic production of related 
phantoms. Bringing the laboratory-scale studies that have been done so far to the real prototype level will 
pave the way for domestic and mass production, this is of great importance in terms of our company’s 
future vision and goals.

www.nanopolkimya.com

NANOPOL KİMYA

Rengini Seç
Choose your color

+90 212 606 26 34

+90 212 606 26 44

info@nanopolkimya.com

www.nanopolkimya.com

POLYESTER BAZLI PASTALAR
POLYESTER BASE PASTE1

SU BAZLI PASTALAR
WATER BASE PASTE2

EPOKSİ BAZLI PASTALAR
EPOXY BASE PASTE3

ÜNİVERSAL PİGMENT PASTALAR
UNIVERSAL PASTE4

SOLVENTSİZ PİGMENT PASTALAR
SOLVENT FREE PASTE5
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www.nevkacomposite.com/tr

Nevka Composite, Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde 2014 yılında KAHVECİ OTOMOTİV  bünyesinde 
24.000m² kapalı alanda kurulmuştur. Kompozit yapılar, Konteyner, Jeodezik Kubbeler, Mobil Evler, 
Mushroom, 3D Panel, Banyo, Kapı ve Foseptik Tank, FRP Profil, FRP donatı, FRP Izgara, GRP mazgal 
ve Rögar Kapağı, Emprenye Kağıt hizmeti vermektedir. Nevka, Kompozit teknolojisini, ekonomik  ve 
pratik yaşam alanları ile buluşturdu. Projelerinin ortak amacı yaşam alanlarının kullanım amaçları 
ister kişisel, isterse profesyonel olsun, farklı iklim koşullarında sağlıklı, standardı  uzun ömürlü yüksek 
kalitede çözümler sunabilmektir. Nevka Composite House’nin çözümleri sosyal yerleşim projeleri, 
ticari projeler ve büyük inşaat projelerinde ihtiyaç duyulan işçi barınma merkezleri gibi geniş kapsamlı 
projelerde kullanıldığı gibi istenildiğinde kullanılan malzemeye kurşun geçirmez özelliği kazandırılması 
sayesinde nöbetçi kulübeleri ile güvenlik sektörünün beklentilerine de cevap vermekte, ürün gamında yer 
alan kompakt banyo ünitesi kapılar ile her türlü yapının iç mekan yenilenmesinde kullanılmakta, estetik 
olduğu kadar hızlı ve uzun ömürlü alternatifler sunmaktadır. Nevka Composite House çözümlerinin 
ortak özelliği olan cam elyaf ve karbon fiberden mamul paneller, çelik ve beton yapı elemanlarına gerek 
duyulmayan hafif ve esnek yapıları sayesinde yüksek şiddetteki depremlere karşı diğer yapı elemanlarına 
göre yüksek mukavemet sağlamaktadır. Nevka Composite House çözümleri panel arası dolgu malzemesi 
olarak kullanılan polisoziyonat malzeme ile yangına karşı güvenli bir yaşam alanı sağladığı gibi, ısı ve ses 
yalıtımını da mümkün kılar. Modüler sistem, yüksek güvenlik avantajlarının yanı sıra ve kurulum kolaylığına 
ek olarak tüm ürünlerde yedek parça ve yedek ünitelerle yaşam alanlarını istendiği zaman yenileme 
veya ekleme imkanı vermektedir. Paneller UV koruma kaplı olduğundan boyaya ihtiyaç duymadığı gibi 
kendinden desenli olmaları sayesinde daha keyifli yaşam alanlarını kullanıcılarla bir araya getirmektedir.

Nevka Composite was established in Konya 3rd Organized Industrial Zone in 2014 within the body of KAHVECI OTOMOTİV in a closed 
area of 24.000m². It provides composite structures, Container, Geodesic Domes, Mobile Homes, Mushroom, 3D Panel, Bathroom, Door 
and Septic Tank, FRP Profile, FRP reinforcement, FRP Grates, GRP grating and Manhole Cover, Impregnated Paper. Nevka brought 
together Composite technology with economical and practical living spaces. The common purpose of their projects is to provide 
healthy, long-lasting high quality solutions in different climatic conditions, whether the usage purposes of living spaces are personal 
or professional. Nevka Composite House’s solutions are used in wide-ranging projects such as social settlement projects, commercial 
projects and worker accommodation centers needed in large construction projects, as well as responding to the expectations of the 
security industry with sentry boxes, thanks to the bulletproof feature of the material used when desired. The bathroom unit is used in 
the interior renovation of all kinds of buildings with doors, offering fast and long-lasting alternatives as well as aesthetics. Panels made 
of glass fiber and carbon fiber, which are the common feature of Nevka Composite House solutions, provide higher strength against 
high-intensity earthquakes than other structural elements thanks to their light and flexible structures that do not require steel and 
concrete structural elements. Nevka Composite House solutions not only provide a safe living space against fire, but also make heat 
and sound insulation possible with the polysosionate material used as the filling material between the panels.In addition to its high 
security advantages and ease of installation, the modular system provides the opportunity to renew or add living spaces at any time 
with spare parts and spare units in all products. Since the panels are covered with UV protection, they do not need paint and, thanks to 
their self-patterning, bring together more pleasant living spaces with users.

NEVKA COMPOSITE

Omnis Kompozit Ltd. Türkiye ve yakın coğrafyasındaki ülkelere, Cam Elyaf Takviyeli Plastik (CTP) ve Cam 
Elyaf Takviyeli Beton (GRC) endüstrilerine uygun çözümler ve teknolojileri sunabilmek için 2012 yılında 
kurulmuştur. Konularında lider üreticilerin tek yetkili temsilcilik ve dağıtıcılığına sahip olarak, “Farklı Vizyon, 
Fark Yaratan Çözümler” anlayışı ile yurtiçi ve yurtdışı müşterilerine hizmet vermektedir. Türkiye’deki geniş 
müşteri portföyüne ilave, 15 ülkeye düzenli ihracatı olan Omnis Kompozit Ltd., her daim yenilikleri ve 
endüstrilere değer katan özellikli ürünleri ürün gamına eklemektedir. Bu gelişim sürecine destek olarak 
2021 yılında, E-Ticaret üzerine hizmet veren kardeş şirketi www.kompozitpazari.com ‘u  kurmuştur. 
Ayrıca müşterilerine daha iyi hizmet için yeni adresindeki show roomu da faaliyete geçirmiştir.  Takviyeli 
Polymer endüstrisine yönelik, cam elyaf, karbon, aramid, bazalt takviyeleri, epoksi, polyester reçineler, 
jelkotlar, CTP uygulamalarına yönelik makine sistemleri, el aletleri, yardımcı malzemeler, polimer sanayine 
yönelik içi dolu, içi boş cam bilye yanı sıra, kendi tesislerinde ürettiği cam elyaf dokuma ürünleri ile hizmet 
vermektedir. Özel CTP uygulamalarında tercih edilen, düşük gramajlı cam ve karbon elyaf keçeler ve 
dokumalar da ürün gamında ve stoklarında bulunmaktadır. Kompozit sektörünü geliştirme hedefiyle yeni 
ürün arayışı içinde olan firmamız; hafiflik ve rijitlik sağlayan çekirdek takviye malzemelerinin yanı sıra 
her sektörde kullanılan özellikli ürünleri portföyüne eklemiştir. Özellikle inşaat sektörüne yönelik GRC 
üretimleri için, Türkiye’deki en geniş hammadde ve makine ekipmanına sahip olan firma, GRC üretim 
makine sistemleri, Alkali Dirençli (AR) cam elyaf takviyeleri, beton için kalıp ayırıcılar, akrilik polimerler 
ve akışkanlaştırıcı ürünler sunmaktadır. Yine inşaat sektörüne yönelik, geri dönüşümlü ekolojik bir ürün 
olarak yeşil binalarda kullanımı her geçen gün artan, ısı tasarrufu sağlayan ısı-ses izolasyon malzemesi 
genleştirilmiş cam küre ürününde de Türkiye ve yakın coğrafyadaki 8 ülkede temsil etmektedir. Diğer ürün 
gruplarında Polyamid Mikro Fiber ve cam ve karbon elyaf tozu, silis dumanı gibi ürünleri de ürün gamına 
eklemiştir. Firmamız, Kompozit Sanayicileri Derneği üyesidir.

Omnis Kompozit Ltd. since 2012, services Türkiye and its neighboring countries in raw materials, machinery for the Fiber Reinforced 
Plastic (FRP) and Glass Fiber Reinforced Concrete (GRC) industries, to provide appropriate solutions and technologies to its customers.. 
As the only authorized representative and distributor of the leading manufacturers in their fields, it serves domestic and international 
customers with the “Different Vision for Creative Solutions” motto. In addition to extensive customer portfolio in Türkiye, exports to 15 
countries on a regular basis. Omnis Komposite Ltd. adds innovative and industry-specific products to its product range to develop its 
service industries. Also services the industry with its new E-Trade sister company, www.kompozitpazari.com In the fiber reinforcement, 
offers glass, carbon, aramid, basalt  for the GRP industry, machines for GRP applications, solid and hallow glass beads, milled carbon 
and glass for polymer industry, as well as glass fiber woven roving, produced in their own facilities. The company supplies low weight 
glass fiber mats and fabrics, which are preferred in GRP applications where a smooth surface is desired. Omnis Kompozit Ltd., which 
serves the composite industry with new products every year, strengthens its product portfolio and market share. The recent new 
products introduced to the market include core mats, homeycomb panels and silica füme. Omnis Kompozit Ltd. is the largest raw 
material and machine systems distributor for the GRC market in Türkiye. Supplying suitable AR Glass Fibers, concrete mold releases, 
acrylic polymers and pigments. Also, for the construction industry, recycled glass ecological product expanded glass spheres are 
preferred to be used in green buildings.The product serves as the heat-sound insulating material, that provides energy saving. Another 
important product range is the Polyamide Micro Fiber Reinforcement for the construction industry. Omnis Kompozit Ltd. is an active 
member of the Turkish Composite Manufacturers Association (TCMA)

www.omniskompozit.com

OMNİS KOMPOZİT LTD. ŞTİ.
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Sektörler: Denizcilik, Otomotiv, Rüzgar Enerjisi,  İnşaat, Havacılık, Savunma, Endüstriyel Ekipmanlar 

Üretim Metodları: El Yatırması, Vakum İnfüzyon, RTM Ürünler: Özel Tasarım Kompozit Ürünler OPTITUR, 

bir çözüm ortağı firması olarak kompozit sektörünün ihtiyaçlarına yönelik hizmet vermektedir. 

Konsept tasarımından seri üretimine, model ve prototip üretiminden kalıp tasarımı çözümlerine, ürün 

geliştirmeden ürünün sertifikasyonuna, üretimin ileri teknolojili, yüksek kaliteli, hızlı, verimli ve uygun 

fiyatlı ürünler sunmaktadır. Kendi konusunda müşterileri için yüksek müşteri memnuniyeti odaklı 

yaklaşımı ile en doğru, güvenilir çözümlerin en ekonomik hali ile üretimine devam etmektedir. OPTITUR, 

kompozit sektöründeki gelişmeleri yakından takip etmekte, global araştırmalar yapmakta ve bu 

ihtiyaçlar için kendini geliştirerek ve iyileştirerek  büyümeyi hedeflemektedir. 

Sectors: Marine, Automotive,  Wind Energy, Construction, Aviation, Defence, Industrial Equipments, 

Production Methods: Hand Lay-up, Vacuum Infusion,RTM Products: Custom Design Composite Products 

OPTITUR serves as a solution partner company for the needs of the composite industry. The company 

offers high quality, fast, efficient and affordable products with advanced technology in concept design to 

serial production, model and prototype production to mould design solutions, product certification from 

new concept product development. The company produces with in its highly customer-focused approach 

to the customers for the most accurate, reliable solutions in the most economical condition. OPTITUR 

closely follows developments in the composite business, conducts global research and aims to make  

improvements and developments for required demands.

www.optitur.com.tr

OPTI TUR MARİN DENİZCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

OXECO is a chemistry company that designs, develops, and manufactures surface treatments for the 
transport and clean technology sectors. OXECO’s technology is a wet chemical formulation that provides 
adhesion promotion and surface modification solutions for composites and engineering plastics. OXECO’s 
chemistry enables manufacturing innovation and enhanced product performance. KOTEFAST™ is our 
ground-breaking surface treatment technology. It is an alternative to mechanical abrasion (sanding, grinding 
and even vapour blasting/plasma treatment) that has been proven to increase throughput and improve 
quality whilst reducing manufacturing and maintenance costs. It can be sprayed or rolled onto a surface 
and is activated by curing, either in a convection oven or by infra-red. KOTEFAST™ enables Tier 1 composite 
manufacturers to reduce surface preparation time by up to 90%, reduces labour by a ratio of 8:1, and 
removes dust without leaving any harmful hydrocarbons, creating a cleaner manufacturing environment. 
KOTEFAST™ is deployed with big multinational truck and bus OEMs. 

www.oxeco.co.uk

OXECO
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www.oysmak.com

Büyük Ebatlı CNC İşleme Makinelerinde Lider  - Kompozit ve Metal

Karbon fiber, köpük, ahşap, plastik, alüminyum başta olmak üzere metal ve metal olmayan malzemeleri 
şekillendiren benzersiz makineler üretmekteyiz. Teknolojik makine çeşitliliği sunmak için 4 farklı kıtaya 
makine ihraç ediyoruz.

Kuruluşundan bu yana öncelikle 3 eksen ve özel olarak 5 eksenden 11 eksene kadar çeşitli model işleme 
makineleri üretmekteyiz. 18 yıllık tecrübe ile makinelerimiz, tekne imalatı,havacılık,tren ve otomobil 
sektörlerine imalat yapmaktadır.

Makinelerimiz yüksek teknoloji kullanarak, zaman ve üretim sarfiyatlarında tasarruf sağlamaktadır.

Large Scale CNC Machines -   Composite and Metal - Leader in The World

We produce unique machines that shape metal and non-metal materials, especially carbon fiber, foam, 
wood, plastic, aluminum. We export machines to 4 different continents with high technological diversity.

With 18 years of experience, our machines manufacture for boat manufacturing, aviation, train and 
automobile industries. Since its establishment, we have been producing various model processing machines 
from 3 axis and especially 5 axis to 11 axis models.

Our machines provide time advantages also min consumable in production by using high technology.

OYS MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. OYSOn your s de

Özer Grup, ürün geliştirme,  malzeme tasarımı ve seçiminde kullanılmak içeren otomotiv iç kısmı 
için2011 yılından itibaren  termoplastik kompozit malzeme geliştirmeye öncülük etmektedir. 
Şirketimiz, ağırlıklı olarak otomotiv müşterilerine yenilikçi kaliteli ürünler sunmaktadır. ÖZER GRUP, 
dünya çapındaki araç üreticilerine farklı çeşitlerde katma değerli termoplastik kompozit levhaların 
küresel otomotiv tedarikçisi olmayı amaçladığından bu misyon  ile her zamankinden daha güçlüdür. 
Özer Grup’un genel merkezi Eskişehir/Türkiye’de bulunmaktadır. Son yıllarda kazanılan know-how 
teknolojileri ile Hexapan® -Ttermoplastik kompozit Honeycomb Panel Fibropan®- Ahşap Plastik 
Kompozit Panel UDMAX® Elyaf Takviyeli Termoplastik Bantların Roplast®- PP oluklu levhalar Beyaz 
eşyalar için yalıtım parçaları üretimi yapmaktadır. Otomotiv iç trim parçalarında, EV akü koruma 
kapaklarında, akü tepsilerinde kullanılan multi teknolojik panellerimiz  araçlarda hafifliğin  gün 
geçtikçe  önem kazandığı rekabet ortamında   müşterileri için en iyi çözümleri sunmaktadır. Ağırlık 
azaltma ve yeniden kullanılabilir teknolojiyi entegre ederek her OEM için  tüm segmentlere uygun 
spesifikasyonlarda  paneller sunmaktadır. Tüm OEM markalarına  IATF 16949  kalite yönetimi sistemiyle 
, müşterilerinin  kalite gereksinimlerini ve taleplerini karşılayarak  için eksiksiz bir ürün yelpazesi 
sunmaya devam etmektedir.

Ozer Group lead to developing thermoplastic composite material for automative interior part which 
comprised product development, schema determination nullification design and material choice since 
2011. Our company   provides innovative quality products to mainly automotive customers. This mission 
is stronger than ever as OZER GROUP  aims to be the global automotive supplier of value-added 
thermoplastic composite sheets with different varieties  to vehicle manufacturers around the World. 
Ozer Group has headquarters in Eskişehir/Türkiye. It has been gained know-how technologies in recent 
years and produce with these Technologies Hexapan® - thermoplastic composite Honeycomb Panel 
Fibropan®- Wood Plastic Composite Panel UDMAX®-Fiber Reinforcement Termoplastic Tapes Roplast®- 
PP corrugated sheets. Insulation parts for white-goods Our multi-technological panels, which are used 
in automotive interior trim parts, EV battery protection covers, battery trays provide the best solutions 
for each market. We present panels for each OEM specifications in all segments by integrating weight-
reduction and reusable technology. It continues to offer a complete product range to all OEM brands by 
meeting the quality requirements and demands of its customers with  IATF 16949 quality management 
system,

www.ozer-group.com.tr

ÖZER GRUP
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www.plasto.com.tr

Plasto Plastik LTD. ŞTİ. 1997 yılında kurulmuştur. KOMPOZİT Elyaf Takviyeli Plastik sektörüne ara-
hammadde tedariki sağlamaktadır. 1998’den bu yana aynı adres de bulunan Plasto Plastik Ltd.; 2022 
yılında yeni binasına taşınmıştır. Sektörün lider ve kaliteli ara-hammadde markalarının temsilcisi olmuş 
ve yirmi beş yıllık ticari hayatında her zaman en geniş ve kaliteli ürün yelpazesini, ilkeli-dürüst hizmet 
anlayışı ile sektöre sunmuştur. Plasto Plastik Ltd., ticari hizmet anlayışını, ‘’üretici ile son kullanıcı 
arasında teknik köprü ‘’ olmak üzere oluşturmuştur. Teknik bilgi ve donanıma sahip satış pazarlama 
kadrosu, deneyimli ekip çalışması ile son kullanıcıyı doğru üretim yöntemi ile doğru malzemeye 
yönlendirmiştir. Kaliteli, hızlı ve güvenilir bu hizmetini 2002 yılından buyana İkitelli Şubesinde  ve 2022 
yılında da yeni ofis adresinde de sunmaktadır. Plasto Plastik LTD. yirmi beş yıldır, ‘’Dünden bugüne 
fark yarat’’ anlayışı ile sektörün gelişmesinde aktif rol oynamıştır. ‘’İşine saygı duyan firmaların tercihi 
‘’ sloganını benimsemiş ve bu tercihe layık olabilmek için mücadelesini hala sürdürmektedir. Plasto 
Plastik Ltd, ‘’Konusunda Pazar Liderleri’’ olan Cam Elyaf AŞ, Poliya, İlkalem, METYX, Akpa, Ege Kimya 
firmalarının bayiliğini karşılıklı olarak, birbirlerine katkı sağlayarak sürdürmektedir. 2000 yılında yüzey 
tülü konusunda Dünya markası olan FREUDENBERG firmasının Türkiye ve yakın komşuları için tek 
temsilciliğini almış ve bugün hala bu görevi sürdürmektedir. İçinde cam kelimesi geçen her türlü 
hammadde ile ilgilenen Plasto Plastik Ltd, büyümesini küreselleştirmek amacıyla 2012 yılında Omnis 
Kompozit Ltd.’i kurmuştur. Plasto Plastik Ltd. sektörün etkin ve tek derneği olan Kompozit Sanayicileri 
Derneği üyesi olup, derneğin faaliyetlerinde aktif görev almaktadır.

Plasto has been established in 1997. The company supplies FRP raw materials to composite producers. Plasto has been in its 

current address since 1998 and has since been considered as the leader in supplying vast number of high quality materials and with 

honest sales service for over 20 years. Plasto Ltd. has a commercial unerstanding of being a “bridge between the producer and end 

users”.  Having a well educated and competent technical sales team, offer the appropriate material suitable to the end user’s needs. 

This fast and reliable service is also been given since 2002 from their İkitelli branch and since 2022 a new Office showroom services 

the customers.Plasto Ltd., since over 20 years, has played an important role in the development of the composite sector to “Create a 

difference from past to present”.  Their  motto “Preferance of the repected companies” has been followed since establishment. Plasto 

is the representative and distributor of leading suppliers such as Sisecam Elyaf A.S, Poliya , İlkalem, METYX, Akpa, Ege Kimya and 

has created value for both parties. Since 2000, Plasto Ltd. is the sole representative of world leader in non wovens, Freudenberg in 

Türkiye and in nearby countries.Plasto Ltd. is interested in all glass related raw materials and also to boost its growth in the global 

markets, have established its sister company Omnis Kompozit Ltd. in 2012. Plasto Ltd. is an active member of the Turkish Composit 

Manufacturers Association since the begining and has played active roles in its administration.

PLASTO LTD. ŞTİ.

www.polimarpolyester.com

Polimar Polyester, 30 yılı aşkın süredir polyester ve kompozit sektöründe faaliyet göstermiş , teknik ve 

ticari tecrübeye sahip Sertaç Erbilici ve Muzaffer Öztürk tarafından 2011 yılında kurulmuştur. Firmamız 

çok kısa bir süre içerisinde sektörün önemli tedarikçilerinden biri haline gelmiştir. Klasik tedarikçi 

mantığının dışına çıkarak sektöre farklı bir bakış açısı yaratma arzusunda olan firmamız , sektörün 

ihtiyacı olan birçok ürün gamında arge ve üretim çalışmalarında bulunmaktadır. Son olarak 2022 Ocak 

ayında üretimine başladığımız ve kompozit malzeme üreticilerinin , model , kalıp , üretim aşamasında 

kullanılan endüstriyel model macununun üretimini ithal malzeme kalitesinde üretmektedir. Bu çalışma 

maliyet tedarik anlamında sektörümüze büyük katkı sağlamaktadır. Firmamız ayrıca Malkara OSB’de 

bulunan fabrikamızda solid surface , akrilik modifiye plaka , lavabo , evye ve duş teknesi üretimi 

yapmaktadır. 

Polimar Polyester was founded in 2011 by Sertaç Erbilici and Muzaffer Öztürk , who have been operating in the 

poliester and composite industry for more than 30 years and have technical and commercial experience.Our company 

has become one of the important suppliers of the sector in a very short time. Our company , which desires to create 

a different perspective to the sector by going beyond the classical supplier logic , is involved in R&D and production 

studies in many product ranges that the sector needs. Finally , it produces industrial model paste , which we started 

to produce in January 2022 and which is used in the model , mold and production phase of composite material 

manufacturers , in imported material quality. This study makes a great contribution to our industry in terms of cost 

supply. Our company also produces solid surface , acrylic modefied plates , washbasins , sinks and shower trays in 

our factory located in Malkara OSB.

POLİMAR POLYESTER
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www.prosim.com.tr/polimer

2006 yılında Reichhold ortaklığı ile başlamış olduğumuz doymuş ve doymamış poliester reçine üretimimize 
2016 yılında Reichhold Türkiye şirketimizin 100% sahipliğini devir alarak devam ettik. Bugün, son 
zamanlardaki en büyük reçine yatırımı olan Polimer Arge fabrikamızda müşterilerimiz ve Arge takımımızın 
desteği sonucunda geliştirdiğimiz formüllerimiz ile yola devam etmekteyiz.  Bundan sonraki süreçte de 
“Polimer Kompozit San. Tic. A.Ş.” marka ismi ve “UniQ-Lite” ticari ürün ismimizle kompozit sektöründeki 
yolumuza devam etmeye karar vermiş bulunmaktayız. 

Reichhold bilgi ve teknolojisi ile başlayıp, müşterilerimizin talepleri ve Arge çalışmalarımız ile  
geliştirdiğimiz yeni ürünler ve teknolojilerin sentezi ve gücüyle ihraç pazarlarında da yolumuza aynı hızla 
devam edeceğiz.

Ürünlerimiz;

Kompozit Sektörü / Doymamış Poliester Reçineler

Ortoftalik; İsoftalik & İso-NPG; Tereftalik; Vinyl Ester; Gelcoat&Pigment Pasta

Sektörler: CTP Boru & Tank ve Ekipmanları; Kompoze-Yapay Taş; CTP Panel;  Otomotiv ve Raylı Sistemler 
için CTP Parçaları; Rüzgar Türbini Kanadı; CTP Profil – Pultrüzyon; SMC ve BMC; Döküm; RTM /İnfüzyon.

Boya Sektörü, Doymuş Polyester Reçineler:

Toz Boya Reçineleri;  Bobin Boyaları Reçineleri; Metal Ambalaj Mürekkepleri Reçineleri

We started the production of saturated and unsaturated polyester resins with Reiachhold in year 2006, and continued the 
producton with taking 100% ownership of Reichhold Turkey in the year 2016. Today in our Polimer Arge factory, which is 
the biggest resin investment of the recent years, we continue our operations with the formulations that we develop as a 
result of the support of our customers and our R&D team. From now on, we have decided to continue our activities with 
the “Polimer Kompozit San. TİC. A.Ş.” brand name and the “UniQ-Lite” trade name. 

Starting with the Reichhold knowledge and technology, we will continue all our operations in the export markets with 
the same pace through the synthesis and power of our new products and technologies that we develop in line with the 
demands of our customers and our R&D studies.

Our products;

Composite Industry / Unsaturated Polyester Resins

Orthophthalic; Isophtalic & Iso-NPG; Terephthalic; Vinyl Ester; Gelcoat & Pigment Paste

Sectors: GRP Pipes & Tanks and Equipment; Composite-Artificial Stone; GRP Panel; GRP Parts for Automotive and Rail 
Systems; Wind Turbine Blade; GRP Profile – Pultrusion; SMC and BMC; Casting; RTM /Infusion.

Paint and Coating Industries/ Saturated Polyester Resins

Powder Coating Resins; Coil and Can Coating Resins

POLİMER KOMPOZİT SAN. TİC. A.Ş.

www.poliya.com.tr

Poliya; Avrupa’nın en hızlı büyüyen Türk kompozit markası.Düğmeden rüzgar türbin kanatlarına, mutfak 

tezgahlarından otomotiv parçalarına kadar, hayatın her alanında kullanılan ürünlerde katkımız var. 40 yıla 

yakın süredir; Ar-Ge odaklı iş modelimiz, sunduğumuz yüksek performans ürünler ve müşteriye özel 

çözümlerle kompozit sektörüne yön veriyoruz. Büyüyen iş hacmimizle bu yıl Türkiye’nin ilk 500 büyük 

sanayi kuruluşu arasında yer aldık.Doymamış poliester reçineleri başta olmak üzere; yüksek performans 

jelkotlar, vinilester reçineler, pigment pastalar, masif yüzey sistemler, yapıştırıcı pastalar, kalıp ayırıcı ve 

vakslara kadar kapsamlı ürün portföyümüz ve A’dan Z’ye kompozit çözümlerimiz ile Türk sanayisinin 

önemli bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.

Poliya; Europe’s fastest growing composite resin brand From buttons to wind türbin blades, kitchen counters to 

automotive parts, our chemistry is in every part of life.Nearly 40 years, Poliya has grown to be a leader in the field of 

high performance composite resins by focusing on Research & Development. Moreover, with growing business volume, 

Poliya is among the top 500 industrial enterprises in Türkiye.Poliya provides full range of individually customized 

products including our flagship product, Polijel high performance gelcoats, UPR polyester resins, vinyl ester resins, 

pigment color pastes, solid surface effects, adhesives, bonding pastes, mold release agents and waxes.

POLİYA POLİESTER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
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www.polrespolyester.com.tr

Polres Polyester, 2003 yılında Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesin’de (GEPOSB) Sn. Adnan 
Bayramoğlu tarafından kurulmuş, Doymuş, Doymamış Polyester Reçine, Jelkot, Yapıştırıcı Pasta 
ve Pigment Pasta üreticisi olan yerli sermayeli bir şirkettir. Üstün kalite, tutarlılık ve teknik destek 
konusundaki itibarımızı koruma kabiliyetimizi; kapsamlı üretim bilgimize, önde gelen reçine uzmanlarımıza 
ve proses mühendislerimiz ile yaptığımız işbirliğine ve daha önemlisi, firma olarak müşteri memnuniyetine 
odaklamamıza borçluyuz. rnİç ve dış piyasanın talepleri doğrultusunda kendi bünyemizde, kendi öz 
sermayemiz ile çok sıkı Ar-Ge çalışmaları yaparak ürünlerimizi asıl hedefimiz olan dış piyasalara tanıttık. 
Dış piyasanın talebi üzerine özel yeni ürünler geliştirdik. Bu çalışmalar sonucunda Polres Polyester 
özel ürünler üreterek kapasitesinin %85 ni ihraç eden bir firma olarak çalışmalarına devam etmektedir. 
Üretmek, hep yeni bir şeyler yapmak, geliştirmek her zaman için hedefimiz olmuştur. Marketin talebi 
üzerine 2007 senesinde kapasitemizi iki katına çıkarmak ve yeni makine yatırımında bulunmak için GEPOS 
bölgesinde arazi satın aldık. 2012 senesinde kapasitemizi 2000 tona çıkaracak yeni tesisimizi tamamen öz 
sermayemiz ile 2007 senesinde aldığımız şu anda bulunduğumuz fabrikamızın arazisi üzerinde aynı sanayi 
sitesinde kurduk. Bu tesiste doymuş, doymamış polyester reçine, jelkot ve pigment pasta üretimine her 
sene iç ve dış piyasanın talep artışından dolayı kapasitemizi artırarak devam ediyoruz. Polres Polyester’ 
in iş felsefesinin özü, sadece bir tedarikçi değil, müşterilerimiz için uzun vadeli bir iş ortağı olmaya 
dayanmaktadır. Müşterilerimizin gereksinimlerini karşılamamız, tutarlı ve iyi kalitede ürünler üretmemiz, 
güvenilir bir tedarik ve hizmet sağlamamız dünya pazarında önde gelen birçok kompozit üreticisi için tercih 
edilen tedarikçi olmamızı sağlamıştır.

Polres Polyester is a domestically owned company founded in 2003 by Mr. Adnan Bayramoglu in Gebze Plasticists Organized 

Industrial Zone (GEPOSB) and is a manufacturer of Saturated, Unsaturated Polyester Resin, Gel coat, Bonding Paste and Pigment 

Pastes. Polres has proven itself to be a competitive producer in the world polyester resin market with its continuous R&D studies.

Our ability to maintain our reputation for superior quality, consistency and technical support; we owe it to our extensive production 

knowledge, our cooperation with our leading resin specialists and process engineers, and more importantly, our focus on customer 

satisfaction as a companyAbout Quality at every stage of the production process is not a one-step development for us, but rather 

a concept that is at the heart of everything we do. We are a company that attaches great importance to research and development 

in order to continuously improve our product portfolio and provide innovative solutions to customers. All the resins we sell today 

are produced in our facility and tested in our own R&D laboratory and by our expert R&D team.The essence of Polres Polyester’s 

business philosophy is based on being a long-term partner for our customers, not just a supplier. Meeting the requirements of our 

customers, producing consistent and good quality products, providing reliable supply and service has made us the preferred supplier 

for many leading composite manufacturers in the world market.

POLRES POLYESTER BOYA VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
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www.poltekpolyester.com.tr

Poltek Polyester ve Boya San. Tic. Ltd. Şti. Sinan CANDEMİR tarafından sektörde 12 yıl çalıştıktan sonra 
1994 yılında kurulmuştur. Sektörün önde gelen üreticilerin bayiliğini yapan firmamız ürün çeşitliliğini her 
geçen gün arttırmaktadır.

• POLİYA POLİESTER SAN. LTD. ŞTİ.

• ECE BOYA KİMYA SAN. A.Ş.

• AKPA KİMYA SAN. TİC. A.Ş.

• İLKALEM TİC. SAN. A.Ş.

• BRENNTAG KİMYA TİC. LTD. ŞTİ.

• İBA VALRESA BOYA KİMYA A.Ş.

• ŞİŞECAM ELYAF SAN. A.Ş.

• POLRES POLYESTER SAN. LTD. ŞTİ.

• ESKİM KİMYA SAN. TİC. A.Ş.

• TELATEKS (METİX) TEKS. ÜR. A.Ş.

• NİĞTAŞ MİKRONİZE KALSİT A.Ş.

• ASİL KİMYA A.Ş.

Müşterilerine ihtiyaç duydukları tüm ürünleri tedarik etmeyi amaç edinen firmamız müşteri hizmetini en 
hızlı şekilde gerçekleştirebilmek için

• OSTİM-ANKARA

• SİTELER-ANKARA

• KONYA

olmak üzere üç noktadan hizmet vermektedir.

Türk Kompozit 2022 etkinliğinde C-15 standımızda görüşmek dileğiyle.

POLTEK POLYESTER VE BOYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

P o l y e s t e r v e B o y a S a n . T i c . L t d . Ş t i .

28yıl

www.reaksiyon.com.tr

Kurulduğu 2003 yılından bu yana Boya ve Yapı sektöründe ham madde tedarik ve üretim faaliyetlerini 
gerçekleştiren Reaksiyon Kimya, Kocaeli Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde stratejik bir 
konuma sahiptir. Üretim ve ticaret ile ilgili tüm operasyonlar, maksimum müşteri memnuniyetinin 
sağlanabilmesi için tam donanımlı bir Ar-Ge ve Kalite Kontrol departmanı tarafından desteklenmektedir. 
Sektördeki gelişmeleri ve pazardaki yeni talepleri yakından takip eden Reaksiyon Kimya, güçlü idari 
ve mali birikimi ile sektörün öncü firmalardan biri olmayı sürdürmektedir. KUMHO, ZSCHIMMER-
SCHWARZ, CELANESE başta olmak üzere sektöre yön veren öncü ve seçkin markaların Türkiye 
temsilciliğini portföyünde bulunduran firmamız boya ve kaplama, yapı kimyasalları, alçı ve beton 
sektörüne yönelik genişleyen ürün portföyü ile pazarda yerini giderek sağlamlaştırmaktadır. Güney 
Kore ve Cezayir’de bulunan dış ticaret ofisleri ile ihracat alanında önemli atılımlar gerçekleştirmekte 
ve oluşturduğu ticari iş birlikleri ve anlaşmaları ile uluslararası pazarlarda da adını duyurmaktadır. 
Epoksi reçineler, epoksi sertleştiriciler, selüloz eterler, toz polimerler, pigment pastalar, waxlar ve 
ahşap boyalarına yönelik su bazlı polimer emülsiyonlar firma portföyündeki ana ürün gruplarından 
bazılarıdır. Reaksiyon Akademi çatısı altında eğitim, çevre ve toplumsal eşitlik çerçevesinde sosyal 
projeler sürdürerek, çalışanların eğitimi ve gelişimine destek vermek, sektöre daha nitelikli bir ekiple 
hizmet sağlamak ve çevre, eğitim, toplumsal eşitlik gibi alanlarda farkındalık yaratmak amaçlanmıştır. 
Firma TSE ISO 9001 Kalite Sistem Yönetim Belgesi’ne sahiptir ve İMMİB, Kompozit Sanayicileri Derneği, 
Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği üyesidir. 2021 Yılında üçlü sorumluluk performansını yükseltme 
konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur.

Reaksiyon Kimya has been carrying out raw material supply and production activities in the Paint and rnConstruction sector since 

its established in 2003, has a strategic position in Kocaeli Dilovasi Organized Industrial Zone. rnProduction and trade operations are 

supported by fully equipped R&D and Quality Control department in order to ensure rnmaximum customer satisfaction. Reaksiyon 

Kimya continuous to follow new developments and market’s demands as being rnone of the leading companies in the sector with its 

strong administrative and rnfinancial experience. rnReaksiyon Kimya strengthens its position in the market with its expanding product 

portfolio for paint & coating, construcu0002tion, gips and concrete sectors and represents of globally leading and exclusive brands in the 

industry such as KUMHO, rnZSCHIMMER-SCHWARZ, CELANESE.rnIt has accomplished significant breakthroughs in the export field and 

has been making a name in the rninternational markets with the commercial cooperation and agreements by establishing foreign trade 

ou001eces in South rnKorea and Algeria. Epoxy resins, epoxy hardeners, cellulose ethers, powder polymers, pigment pastes, waxes 

and acrylic rnemulsions are some of the main product groups in its portfolio.rnUnder the name of Reaksiyon Academy, the company 

aimed to support the education and development of the employees, rnto provide service to the sector with a more qualified team and to 

raise awareness in areas such as environment and social rnequality by carrying out social projects rnOur company has TSE ISO 9001 

Quality System Management Certificate and is a member of IMMIB.

REAKSİYON KİMYA A.Ş. 
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www.resitan.net

Resitan Co. is the pioneer and one of the largest resin manufacturers in 

Iran since 1981. The company was established by the leading figures of 

the Foundry and Ferroalloy Industries in Iran in order to contribute to the 

development of the country’s economy by meeting the needs of various 

industries in raw materials. 

In order to achieve its goal, Resitan Co. set its mission in the production of 

high quality products based on global standards and has obtained all of its 

production technology from Germany. 

Today, with 250 bright minded experts and a Research and Development 

(R&D) unit, Resitan Co. produces over 120 types of industrial resins 

including Unsaturated Polyester resins, Vinyl Ester resins, Phenolic resins, 

foundry resins, Alkyd Resins, Solid Epoxy resins and ... with a production 

capacity of 80,000 tons per year. The company also produces industrial 

fatty acids and glycerin with a production capacity of 25,000 tons and 5000 

tons per year, respectively. 

For the past 40 years, Resitan’s high quality products have not only 

contributed to the growth of various industries in Iran, but have also met 

the needs of neighboring countries in CIS region, Middle East, Persian Gulf, 

East Asia, Turkey, India and etc. 

RESITAN CO.

www.shpcglobal.com

SHPC Global bir endüstriyel Kimyasal Ürünler ihracatçısı ve İthalatçısıdır. İyi bir yol arkadaşı seçmek, 
yolun zorluklarını her yerde hafifletecektir. İhracat ve ithalat, uluslararası taşımacılık ve gümrükleme 
konularında güçlü, deneyimli ve uzman bir ekip kurarak en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Dış ticaret 
sürecini kolaylaştırmak ve kaliteli hizmet sunarak uluslararası tüccarları memnun etmek, geçmişten 
bugüne gelişimimizin devam eden kalp atışı olmuştur.

SHPC Global is an industrial Chemical Products exporter & Importer.Choosing a good companion will 
alleviate the difficulties of the road, everywhere. We are trying to provide the best services by establishing 
a strong, experienced and expert team in the field of export and import, international transportation 
and customs clearance. Facilitating the foreign trade process and satisfying the international traders by 
providing quality services have been the ongoing heartbeat of our development from past to present.

SHPC GLOBAL KİMYASAL ÜRÜNLER LTD. ŞTİ.
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www.stacomposites.com

1976 yılında faaliyete geçen Sönmez ASF,kuruluşundan bu yana Türkiye ekonomisine sürekli yatırımları 

ile katkı sağlamakta olup, entegre yapısını istikarlı büyütmektedir. Sönmez ASF’nin teknik tekstil 

bölümü olan STA, 2010 yılında faaliyetlerine başlamış olup, kompozit üretiminde kullanılan ara takviye 

malzemelerinin tasarımı ve üretimi ile ilgilenmektedir.

Multiaksiyel ve RTM geniş kumaş yelpazesi ile, STA,kompozit sektöründeki rekabet gücünü 

güçlendirmek amacıyla müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemiştir.

Since its entry into business in 1976, Sönmez ASF is continually contributing to the Turkish economy 

through investments, consistent growth and and  integrated structure. STA (Sonmez Textiles Advanced), 

a division of  Sonmez ASF, began its operations in 2010 and is engaged in the design and production of 

reinforcement materials used in composite manufacturing.

With its flexible range of multiaxial and RTM fabrics, STA has adopted a customer-oriented approach to 

strengthen its competitive edge in the composites sector.

SÖNMEZ ASF İPLİK, DOKUMA VE BOYA SAN. A.Ş.

www.spinteks.com

2002 yılında tekstil dalında faaliyete geçen Spinteks Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş 2007 yılından bu 

yana çeşitli teknik tekstil ürünlerinin üretimi ve ticaretini faaliyetlerine eklemiştir. Ülkemizde 2009 yılında 

karbon elyaf üretiminin başlamasıyla birlikte Spinteks karbon dokuma kumaş ile ilgili ön çalışmalarına 

başlamış ve ilk dokuma kumaş hattını 2011 yılında faaliyete almıştır. Kurulduğu günden itibaren sürekli 

büyüyerek bu konuda ülkemizin en yüksek üretim kapasitesine ulaşmış Spinteks yenilikçi, potansiyel ve 

yüksek teknolojik kompozit tekstillerin üretilmesi alanlarıda yatırım ve büyüme planlarını günümüzde de 

sürdürmektedir.Spinteks Tekstil İnşaat A.Ş., ürettiği dokuma karbon, bazalt ve hibrit kumaş ürünleriyle 

yurt içinde kompozit sektörünün yansıra savunma sanayi, havacılık, otomotiv, sağlık ve inşaat sektörü gibi 

diğer sektörlere de hizmet vermekle beraber hem yerli üretim hem de yurt dışı menşeili karbon elyafları 

kullanabilmektedir. Üretiminin büyük bir kısmını ihraç etmekte olan firmamız bununla birlikte karbon ve 

cam elyaf ile birlikte kompozit tekstillerinde kendine yer bulan bir ürün olan bazalt elyaf’ın sonsuz flament 

roving ve kesik elyaf formlarının Türkiye satış ve pazarlamasını yapmaktadır.Günümüzün en yüksek 

performanslı elyafları olan cam, bazalt ve karbon ürünleri bünyesinde bulunduran firmamız çözüm odaklı 

bir tekstil teknoloji firmasıdır.

Starting its operations in textile industry in 2002, Spinteks ,has added manufacturing and trade of various technical textile products 

since 2007. When PAN based carbon fiber production started in Türkiye in 2009, Spinteks initiated preliminary studies regarding carbon 

fiber woven fabric and commissioned its first woven fabric line in 2011. Since the day it was founded, Spinteks has grown gradually and 

reached the highest production capacity of the country, and it still improves its investment in innovative, potential and high technology 

composite textiles and implements its plans. It will continue to be the model firm of the industry with its inquisitive, innovative and 

sustainable standard quality understanding Spinteks, provides services with its carbon, basalt and hybrid fabrics to composite sector 

domestically as well as composite parts manufacturing, defense industry, automotive, health, sports and construction and it also uses 

domestic and foreign products of carbon fibers. Spinteks exports much of its production and also engages in sales and marketing 

of infinite filament roving and chopped fiber forms of Basalt fiber in Türkiye which is used in composite textile items together with 

carbon and glass fiber. It is a solution oriented textile technology company producing glass, basalt and carbon fibers which are the high 

performance products of our time.

SPİNTEKS TEKSTİL İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
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www.spmkompozit.com

SPM Kompozit İleri Malzeme Teknolojileri A.Ş. 2013 yılında prepreg malzeme geliştirilmesi ve üretimi 

amacıyla kurulan Türkiye’nin ilk yerli firmasıdır.Ankara’da bulunan üretim tesisinde, Alman menşeli 

seri üretim hattı ile yıllık 1 milyon metrekare termoset prepreg üretim kapasitesine sahiptir. Firma 

bünyesinde geliştirilen reçine sistemleri ile otoklav kürleme, otoklavsız (OOA) ve sıcak pres yöntemleri 

ile yüksek yüzey kalitesi, yüksek mukavemet, yüksek UV dayanımı ve 10 dk’ya kadar inebilen üretim 

hızlarına ulaşılmıştır. Ürünler halihazırda yurtiçi ve yurtdışında başlıca otomotiv, motor sporları, 

yatçılık, spor ürünleri, medikal ürünler, iletişim teknolojileri ve kompozit kalıp imalatı alanlarında 

başarı ile kullanılmaktadır.Teknoloji ve inovasyon odaklı büyüme stratejisi çerçevesinde, endüstri 

odaklı Ar-Ge yatırımları her geçen gün devam etmektedir. Yurtiçi ve yurtdışı işbirlikleri ile yürütülen 

Ar-Ge projeleri ile teknolojik altyapı her geçen gün daha da güçlendirilmektedir.Müşterilerinin özel 

ihtiyaçları doğrultusunda prepreg geliştirme ve uygulama yeteneği ile SPM, ürünleri ile %100 müşteri 

memnuniyeti hedeflemektedir.Tüm firma süreçleri ISO 9001:2015 kalite sistem standartları çerçevesinde 

sertifiye edilmiştir. SPM, prepreg kullanımı konusunda kompozit üreticilerine sunduğu teknik destek 

ile müşterilerinin ürünlerinden maksimum performansı almalarını sağlayarak işlerine değer katmayı, 

rekabetçi fiyat, hızlı teslimat, esnek miktar ve yüksek kalite anlayışı ile ürünlerini her ölçekte kompozit 

üreticisi ile buluşturmayı hedeflemektedir.

SPM is a prepreg manufacturer and developer with a dynamic team of experts specialized in polymer chemistry and advanced 

composites. Our dynamic team and flexible manufacturing techniques enable us to best serve our customers with short lead times. 

With %100 solvent-free and high flow resin systems SPM prepregs offer high quality parts and easy processability. SPM has the 

capacity to produce 1 million sqm woven, multyaxial and noncrimp thermoset prepregs with carbon, glass, aramid and various 

technical fibers. Formulated prepreg resin systems provide high surface quality, high mechanical performance, high UV resistance 

and variable cure schedules up to 10 mins (hot press). SPM offers prepregs for autoclave, out of autolave and hot press curing with 

extensive reinforcement options.Prepregs are supplied mainly for automotive, marine, sports equipment, medical and accessories 

industries. The main objective of SPM is to reach %100 customer satisfaction, with the capability to offer custom prepreg solutions 

for special customer needs, competitive pricing, short delivery times, flexible quantities and high quality in a corporate culture 

based on R&D and continuous improvement. All the company operations has been certified according to ISO 9001:2015 quality 

management system standards.

SPM KOMPOZİT İLERİ MALZEME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

www.starteknik.com.tr 

1991 yılında kurulan Star Teknik, endüstriyel ve 
laboratuvar test cihazları alanında dünyanın lider 
kuruluşlarının Türkiye temsilciliğini yürütmektedir. 
Konusunda eğitimli ve deneyimli kadrosu ile müşte- 
rilerine satış ve servis hizmetlerini sunmaktadır.

Firmamız başta araştırma merkezleri ve üniversi- telerin 
laboratuvarları olmak üzere; metal, plastik & kompozit, 
beyaz eşya, havacılık, savunma sanayi , otomotiv ve yan 
sanayii üreticilerine hitap eden ürün yelpazesini değişen 
talepler doğrultusunda yenilemekte ve test dünyasındaki 
gelişmeleri yakından takip etmektedir. Müşteri port- 
föyümüzü genişletebilmek, firmamızı ve cihazlarımızı daha 
iyi tanıtabilmek amacıyla ilgili sektörlere yönelik fuarlara 
düzenli olarak katılmaktayız.

Cam Fiber takviyeli plastik ( GFRP) ve özellikle 
Kar- bon fiber takviyeli plastik (CFRP) yaygın olarak ; 
Savunma Sanayi , Uzay Teknolojsi ve Havacılık Sektörü, 
Ulaşım Sektörü, İnşaat Sektörü , Sağlık Sektörlerinde 
kullanılmaktadır. Tüm kompozit malzemeler arasında, 
CFRP nin yüksek mukavemete sahip olması, hafif, 
sağlam ve korozyona dirençli olması tercih edilme 
sebeplerinin başında gelmektedir. Bu nedenle kompozit 
malze- melerin kullanımının farklı alanlarda da gelişmeye 
devam etmektedir. Özellikle taşımacılık alanında hafif 
malzeme kullanımı, düşük yakıt tüketimini de beraberinde 
getirdiğinden hem deniz taşımacılığı, hem kara taşımacılığı 

hem de raylı sistemlerde tercih sebebi olmaktadır. 
Ayrıca spor malzemeleri ve diğer günlük ürünlerde de 
hammadde olarak kullanım oranları artmaktadır.

Karbon fiber, plastik ham madde ve kompozit üreti- minde 
AR-GE ve kalite kontrolün önemi doğal olarak hızla 
artmaktadır. Bu noktada temsilciliğini yaptığımız dünya 
çapında bilinen ve güvenilir markalar ile ham- madde 
geliştirilmesinden, nihai ürün üretimine kadar gerekli 
görülen testlerin sağlıklı ve güvenilir olarak yapılmasında 
müşterilerimize çözüm sunmaktan memnuniyet 
duymaktayız.

Temsilciliğini yaptığımız cihazlara ait ürün başlıkları 
aşağıdaki gibidir;
•ANGELANTONI Çevre Koşulları Test Kabinleri
•TIRA/TEAM Elektrodinamik&Hidrolik Titreşim Sistemleri
•ENDEVCO (MEGGITT SA)İvme ve Basınç Sensörleri
•PHOTRON Yüksek Hızlı Kamera Sistemleri
•MESSRING Otomotiv Güvenlik Test Sistemleri
•SHIMADZU Mekanik Test Cihazları
•AIOLOS Rüzgar Tünelleri  
•ATE Aerodinamik Test Ekipmanları
•TAYLOR HOBSON  Yüzey Pürüzlülük Ölçüm Cihazları
•R-TEC  Tribology & Sractch & 3D Profilometre

Star Teknik was founded in 1991. Since that time we repre- sent world 
leader companies’ products in Turkish market. Star Teknik provides sales 
and service support with its well trained and experienced engineers.

Our company offer wide range of testing products used in research/quality 
control laboratories of universities, R&D centers and metal, defence, white 
good, automotive indus- tries in addition to plastic & composite industry. 
We follow related fairs and participate as much as possible to widen our 
customer portfolio, to reach all related industry and to show our products.

Glass Fiber Reinforced Plastic ( GFRP) and especially Carbon fiber 
reinforced plastics (CFRP) have been widely adopted as a material in the 
latest aircraft and automo- tive frames. Among all composite materials, 
CFRPs are particularly lightweight, possess high specific strength, and are 
even highly corrosion-resistant. Accordingly, their use is expected to grow 
in a variety of fields. Particularly in the transportation field, lightweight 
materials lead to lower fuel  consumption, which has a direct connection to 
reducing en vironmental load. In addition, this feature can be  appreciated 
firsthand, as CFRPs are already utilized as raw materials in sporting goods 
and other  products..

The importance of research and quality control testing of carbon fibers, 
plastic raw materials and composite products is increasing rapidly. At 
this point, we represent worldwide known and reliable brands and we are 
pleased to offer robust and reliable solutions to our customers from the 
development of raw materials to manufacturing the final product.

Represented device Titles are as follows;

•ANGELANTONI Environmental Test Chamber

•TIRA/TEAM Hydraulic Electrodynamic Vibration Test Systems

•ENDEVCO(MEGGITT SA)Accelerometers&Pressure Sensors

•PHOTRON High Speed Camera 

•MESSRING Automotiv Security Testing  Systems

•SHIMADZU Material Testing and Inspection Systems

•AIOLOS Wind Tunnel / Aerodynamic Test Equipments

•ATE Aerodynamic Test Equipments 

•TAYLOR HOBSON Surface Roughness  Measuring Devices 

•R-TEC   Tribology & Sratch & 3D Profilometer 

STAR TEKNİK ELEKTRONİK CİHAZLAR SAN.  TİC. LTD. ŞTİ.
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www.sisecamkimyasallar.com

1935 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonu doğrultusunda Türk 

cam sektörünü kurmak amacıyla temelleri atılan Şişecam, cam ve kimyasallar alanında güçlü bir küresel 

oyuncudur. Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanlarında faaliyet 

gösteren tek küresel şirket olan Şişecam, cam ev eşyası alanında en büyük iki, cam ambalaj ve düzcam 

alanlarında ise en büyük beş global üretici arasında yer almaktadır. Şişecam, dünyanın en büyük üç soda 

külü üreticisi arasında olmasının yanı sıra krom kimyasallarında dünya lideridir.

Şişecam was founded in 1935 to establish Türkiye’s glass industry in line with the vision of Mustafa Kemal Atatürk, the founder of the 

Turkish Republic. Today, Şişecam is a strong global player in the fields of glass and chemicals. Şişecam is the only global company 

operating in all core areas of glass production – including flat glass, glassware, glass packaging and glass fiber. Currently, Şişecam 

ranks among the world’s top two manufacturers of glassware and the top five producers of glass packaging and flat glass. Şişecam is 

one of the three largest soda ash producers in the world and the world leader in chromium chemicals.

ŞİŞECAM ELYAF SANAYİİ A.Ş.

www.teknoresin.com

Tekno Endüstriyel Kim.San.ve Tic. Ltd. Şti. 2003 yılında kurulmuştur. Ülkemizde model, prototip, son 

ürün ve bunlara ait kalıpların üretiminde kullanılan yüksek performanslı epoksi ve poliüretan esaslı 

malzemeler ile ilgili distribütörlük, tedarik, dağıtım ve bünyesinde bulunan uygulama atölyesinde 

eğitimler ve mühendislik danışmanlığı hizmetini de vermektedir. Tekno, 2005 yılından itibaren, Sika 

Holding bünyesinde yer alan Sika Advanced Resins grubunun Türkiye distribütörlüğünü yapmaktadır. 

Sika, yüksek performans reçineler, model ve kalıp yapımı için blok ve macun konularında, üretici ve 

geliştirici olarak dünya lideridir.Sika Advanced Resins kompozit endüstrileri için isteğe göre, ürünün 

modelden prototipine, son üründen birleştirme için kullanılacak yapıştırıcıya kadar devam eden 

malzeme çözümleri üretmektedir. Tedarik ettiğimiz ürün yelpazesi içinde; epoksi ve poliüretan esaslı 

modelleme ve kalıplama blokları, kompozit sektöründe kullanılan yüksek ısı dayanıklı epoksi model 

blokları, ahşap benzeri poliüretan kütükler, epoksi laminasyon reçineleri, epoksi ve poliüretan kalıp 

yüzey jelkotları, hızlı ve yavaş donan poliüretan ve epoksi döküm sistemleri, elastik (esnek) poliüretan 

döküm sistemleri, yüksek ısı dayanıklı epoksi kalıp malzemeleri, dolgular ve yapıştırıcılar bulunmaktadır. 

Aynı zamanda Tekno, tamamı İngiltere merkezli olmak üzere, yüksek ısıya dayanıklı epoksi blok üreticisi 

Base Group Ltd.’nin, elyaf yapıştırmada kullanılan hotmelt yapıştıcıları ile özel uygulama tabancaları 

üreticisi Power Adhesives Ltd.’nin ve direkt prepreg kalıbı üretilebilen karbon blok üreticisi CFP 

Composites Ltd.’nin de Türkiye distribütörlüğünü yapmaktadır.

Tekno Endüstriyel Kim. San. ve TİC. Ltd. Şti. was established in 2003. For high performance epoxy and polyurethane based materials 

used in the production of models, prototypes, end products and molds, we provide supply, distribution, training and engineering 

consultancy services in our workshop services in Türkiye. Tekno has been the distributor of Sika Advanced Resins, a subgroup of Sika 

Holding in Turkish territory since 2005. Sika is the world leader as a manufacturer and developer in high performance resins, boards 

and paste for model and mold making.Sika Advanced Resins produces solutions tailored to composite industries, from prototypes to 

products and adhesives for final bonding. Tekno has, within its product range, epoxy and polyurethane based modeling and molding 

boards, high temperature resistant epoxy model boards used in the composite industry, wood like polyurethane boards, epoxy 

lamination resins, epoxy and polyurethane surface gelcoats, fast and slow curing polyurethane and epoxy casting systems, elastic 

(flexible) polyurethane casting systems, high temperature resistant epoxy molding materials, fillers and adhesives.Tekno is also the 

Turkish distributor of Base Group Ltd., producer of high heat resistant epoxy boards, Power Adhesives Ltd., developer of innovative 

reinforcement bonding hotmelt systems and special guns for hotmelt application and CFP Composites Ltd. specializing in direct to part 

carbon tooling boards for prepreg application, all based in the UK.

TEKNO ENDÜSTRİYEL KİM.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.
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www.tila.co

Tila, kendi geliştirdiği doymamış polyester reçineleri, vinilester reçineleri ve jelkot formülasyonları 

üretmektedir. Yenilikçi ürünleriyle piyasaya değer katan uluslararası bir firma olan Tila, kompozit üretim 

sektörünün tüm temel hammadde ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Tila, pozitif bir fark yaratan çözümler 

sunmak amacı ile uluslararası ortaklarla birlikte çalışmaktadır. Tila, 20 yılı aşkın tecrübesiyle kompozit 

sektöründeki önemli bir boşluğu da eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile doldurmaktadır. Tila, ayrıca 

danışmanlık hizmetleri kapsamında müşterilerinin rekabet gücünü artıracak yeni malzeme, teknoloji 

ve en iyi üretim yöntemlerini hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Eğitim hizmetleri, üretim yönetimi 

konusunda uzman Tila kadrosu ile üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yeni üretim 

kabiliyetlerinin kazanılması için uygulamalı eğitimleri içermektedir. Tila’da müşterilerimize ve sürece 

değer katmak için çözüm sağlayıcı ve teknik partner olmayı hedefliyoruz.

Tila, is producing self-developed formulations of unsaturated polyester resins, vinyl ester resins and gelcoats. As an international 

company that adds value in the market with innovative products, Tila supplies all the basic raw materials requirements for the 

complete composite production sector. Tila is working alongside with international partners to provide solutions that create a 

positive difference. With more than 20 years of experience Tila also fills an important gap in the composite industry with the training 

and consultancy services. Within the scope of consultancy services, Tila aims to implement new  materials, technologies and best 

practice production methods which will increase the competitiveness of our customers. Training services include hands-on trainings 

for the  improvement and development of production processes and for gaining new production capabilities with the expert Tila 

staff for production management. At Tila, we aim to be solution provider and technical partner to add value to our customers and 

process.

TİLA KOMPOZİT TEMSİLCİLİK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

www.turkuazpolyester.com.tr

Turkuaz Polyester, kompozit sektöründeki 30 yılı aşkın tecrübesiyle, doymamış polyester reçineler, 

jelkot ve pigment pasta üretiminde Türkiye’nin lider kuruluşudur. Turkuaz Polyester’in Gebkim Kocaeli-

Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan üretim tesisi, 100.000 Ton/yıl üretim 

kapasitesine sahiptir. Turkuaz Polyester, yeni nesil otomasyon sistemi ile takibi sağlanan üretim tesisi 

ve ileri teknoloji laboratuvarlarıyla AR-GE ve inovasyon çalışmalarına devam etmektedir. Turkuaz 

Polyester, kalite kontrol sistemini belgelemiştir. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Standartları 

tarafından onaylanmıştır. Turkuaz Polyester ayrıca Avrupa Birliği REACH düzenlemelerine uygun olarak 

faaliyet göstermektedir. Turkuaz Polyester, daha iyi bir gelecek için, sürdürülebilirlik hususunda kendini 

sürekli geliştirmeye devam etmektedir. Genel anlamda polyester reçineler; CTP boru, kompoze taş, 

mutfak tezgahı, akrilik küvet, düğme, modüler kabin, deniz araçları ve otomotiv parçaları gibi çok çeşitli 

ürünlerin imalatında kullanılırlar.Turkuaz Polyester, iç ve dış pazarda saygın ve güçlü bir distribütörlük 

ağına sahiptir. Günümüzde Turkuaz Polyester aktif olarak 50’den fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.

Turkuaz Polyester, with more than 30 years of experience in the composite industry, is Türkiye’s leading company in the production 

of unsaturated polyester resins, gelcoats and pigment pastes. Turkuaz Polyester’s production facility, located in Gebkim Kocaeli-

Gebze V (Chemistry) Specialized Organized Industrial Zone, has a production capacity of 100.000 tons/year.Turkuaz Polyester 

continues its R&D and innovation studies with its production facility, which is monitored by a new generation automation system, 

and advanced technology laboratories.Turkuaz Polyester has documented its quality control system. Certified by ISO 9001:2008 

Quality Management System Standards. Turkuaz Polyester also operates in accordance with the European Union REACH 

regulations.Turkuaz Polyester is continuesly improve itself on sustainability, for a better future.Generally, polyester resins; They 

are used in the manufacture of a wide variety of products such as GRP pipes, quartz stones, countertops, acrylic bathtubs, buttons, 

modular cabins, marine vehicles and automotive parts.Turkuaz Polyester has a reputable and strong distributorship network in the 

domestic and foreign markets.Today, Turkuaz Polyester actively exports to more than 50 countries.

TURKUAZ POLYESTER REÇİNE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
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www.univarsolutions.com

Univar Solutions , kimya ile ilgili ürün ve servislerin dağıtımında dünya lideri bir firmadır. Univar sadece 

bir dağıtıcı firma olmaktan daha çok, müşteri ve tedarikçileri için uluslararası bir partnerdir. Taviz 

verilemeyen güvenlik anlayışı, geniş coğrafi erişim, dağıtım kanallarının çeşitliliği, endüstriyel uzmanlık 

ve kapsamlı ürün portföyü gibi avantajlar sayesinde müşterilerimiz tek kaynaktan tüm ürünlere çok 

kolay bir şekilde ulaşabilmektedir.

Univar Solutions is a world leader in the distribution of chemistry and related products and services. 

Univar is more than just a distribution company; we’re global partner to our customers and suppliers. 

Our scale, uncompromising safety approach, geographic reach, diversified distribution channels, industry 

expertise and comprehensive product portfolio enable us to develop strong, long-term relationships with 

our suppliers and to provide a single-source solution for our customers.

UNIVAR KİMYA SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

www.ekomaxi.com

Ekomaxi, Orta Doğu, Orta Asya ve Doğu Avrupa’nın en büyük GRP (Kompozit) Su Deposu üretim 

tesisidir. Ayrıca dünya genelinde Modüler GRP - SMC su deposu sistemlerinde lokomotif üretici ve proje 

firmasıdır.

Ekomaxi is the largest GRP (Composite) Water Tank production facility in the Middle East, Central Asia and 

Eastern Europe. It is also a locomotive manufacturer and project company in Modular GRP - SMC water 

tank systems around the world.

YAĞIZ ENERJİ MAKİNA İNŞAAT TAAHHÜT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
(EKOMAXİ)
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www.yucelgroup.com

Yücel Grubu, kompozit sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren şirketleri ile sektöre yenilikçi 
çözümler üretmektedir.

Ürünler: Kompozit Levha, Tank, Silo, Endüstriyel Havuzlar, Yüzme Havuzları

Üretim Metodları: Sürekli Laminasyon, Filament Sarma, El Yatırması, Spray-Up

Sektörler: Kompozit Levha, Kompozit Tank

Fibrosan: 

En ileri teknik ve standartları kullanarak, CTP pazarının seçkin üreticileri arasında yer alan dünyanın 
önemli CTP levha üreticisi ve lider çözüm ortağıdır. Üretilen CTP levhalar, otomotiv, çatı cephe kaplama 
uygulamaları, ticari araç, mimari ve inşaat projeleri, özel karavan ve RV üreticileri için CTP levha 
çözümleri sağlamaktadır.

Fiberplast:

Büyük tonajlı CTP likit depolama tanklarının, projeye bağlı CTP ürünlerin, endüstriyel ve yüzme 
havuzlarının lider üreticisidir. Tarım, gıda ve endüstriyel uygulamalar için her tür proje ve destek hizmeti 
sunmaktadır.

Yücel Kompozit: 

Kompozit sektöründeki üreticilere farklı üretim yöntemleri için her türlü hammadde, yardımcı 
hammadde, makine, ekipman ve sarf malzemesi tedarik etmektedir. Şirket, birçok önde gelen ulusal ve 
uluslararası üreticinin temsilciliğini ve distribütörlüğünü yürütmektedir.

YÜCEL GROUP
FUAR AKIŞ ŞEMASI

1. GÜN 6 EKİM 2022 - PERŞEMBE

10.30-11.00 AÇILIŞ KONUŞMASI BARIŞ PAKİŞ  KSD Yönetim Kurulu Başkanı

11.00-11.15 EUCIA FAALİYETLERİ DR. KEREM PAKSOY KSD ve EuCIA Yönetim Kurulu Üyesi

12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ

13.30-14.00 TİCARİ SUNUM HALİM CHTOUROU GCI Kompozit Endüstri A.Ş., Eng., MSc, PhD
New Generation of Vinylester and Phenolic Prepregs                                                                                 

14.00-14.30 ANA SPONSOR
OSMAN SARIKAYA
Şişecam Elyaf San. A.Ş. ve Kompozit Sektörü Satış Müdürü (Türkiye) 
Kompozit Sektörü ve Şişecam Elyaf San. A.Ş.

15.00-15.30
PANEL A
SUSTAINABILITY
Moderatör:
DR. A. KEREM PAKSOY

PROF. DOUGLAS GARDNER  ONLINE
Sustainability in the Wood Products / Building Materials Sector

16.00-16.30 ROBERTO FRASSİNE 

16.30-17.00 PROF. ÖZGÜR SEYDİBEYOĞLU ONLINE
Sustainable Composites at the Micron and Nanoscale for a Better World

17.00-17.30 SUNUM 
AV. SERHAT AYDIN A.C.G. Hukuk ve Danışmanlık, LL.M.
DR. ÇİÇEK ERSOY İTÜ İşletme Mühendisliği
Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim Uyum Çerçevesi

2. GÜN 7 EKİM 2022 - CUMA

10.30-11.00
PANEL C 
TECHNOLOGY TALKS 
Moderatör:
YALÇIN YILMAZKAYA - HUKD

CEM ÖZTÜRK PhD - Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.
Kordsa Composites Business Sustainability Strategy

11.00-11.30 FERRİE VAN HATTUM ONLINE

12.00-12.30
ASST. PROF. METE BAKIR ONLINE
TAI - Turkish Aerospace Industries
New Generation Engineering Composites in Aerospace Industry 

12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ

13.30-14.00 GÜMÜŞ SPONSOR

NAGİHAN ÖZTÜRK Ece Boya Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ERCO)
Ar-Ge Merkezi Yöneticisi
ÖZKAN KURU  Polyester Satış Yöneticisi
Yenilikçi Reçine ve Jelkotlar ile Hep Bir Adım Önde!

14.00-14.30 ANA SPONSOR ŞABAN ATEŞ Poliya Poliester San. ve Tic. Ltd. Şti. Ürün Geliştirme Müdürü
Sürdürülebilirlik ve Yenilikler

16.00-16.30 PANEL C
KEYNOTE TALKS
Moderatör:
KORAY ÖZATAY

PROF. BARIŞ ÇAĞLAR ONLINE
Tackling Multiscale Challenges in Manufacturing of Advanced Composites 

16.30-17.00 PROF STEVE NUTT ONLINE

18.00 - 21.00 KOKTEYL

3. GÜN 8 EKİM 2022 - CUMARTESİ

10.00-12.00 KARİYER GÜNLERİ

17.00 KAPANIŞ

2022
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EXPERIENCE
THE FUTURE

ICVB’s main goal is to represent Istanbul 
around the world and to seek international 
associations and corporations planning to 
hold high-profile international congresses 
and events. 

ICVB members include the leading corpora-
tions and associations involved in the con-
ference and incentive tourism such as ho-
tels, conference and exhibition centers, DMC 
& PCOs, airlines and other companies. The 
ICVB, working in close collaboration with the 
Turkish Ministry of Culture & Tourism, the Is-
tanbul Chamber of Commerce and the Istan-
bul Metropolitan Municipality;  designs and 
implements special events and other market-
ing strategies to raise Istanbul as a congress 
and event center.

If you have any questions or need any help, feel free 
to get in touch with us. 

ESTABLISHED IN 1997 THE 
ISTANBUL CONVENTION & 
VISITORS BUREAU – ICVB IS 
A NON-PROFIT DESTINATION 
MARKETING ORGANIZATION. 

ICVB SERVICES 
BID SUPPORT 

VENUE FINDING 
CONSULTING & ADVICE

SITE INSPECTIONS
PROMOTIONAL MATERIALS
DESTINATION MARKETING

w w w . i c v b . o r g

istanbul_cvb Istanbul CVB

IstanbulCVB cvbistanbul

TURK KOMPOZIT 2023’TE

AYNI YERDE 
B U L U Ş M A K 
D İ L E Ğ İ Y L E !

İ S T A N B U L  L Ü T F İ  K I R D A R
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2023
ISTANBUL  -  17 - 21 EKİM 2023

ORGANİZATÖR KURULUŞ




