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BAŞLARKEN
Sayın üyelerimiz, okurlarımız ve yeni
üye olacak olan CTP gönüllüleri,
25 Mayıs 2005 tarihinden itibaren
kuruluş işlemlerimiz tamamlanmış
olup, derneğimiz fiilen çalışmaya
başlamış bulunmaktadır.
Derneğimiz, cam takviyeli plastik
malzeme kullanımının hayatın her
alanında giderek artması amacı ile,
hükümet, yerel yöneticiler, bilimsel
kuruluşlar, sanayiciler ve kullanıcılar
nezdinde ve birlikte, tanıtım, tutundurma, bilgilendirme, belgelendirme
ve geliştirme faaliyetinde bulunmayı ,
üyelerimizi ortak hedeflere yönlendirmeyi, paylaşılacak fırsatları geliştirmeyi, çoğaltmayı misyon edinmiş
bulunmaktadır.
CTP konusunda kamuoyunu bilgilendirmek üzere, seminer, konferans,
sempozyum gibi etkinliklerin yanı
sıra, bilgi iletişimini sağlamak üzere,
periyodik olarak bir bülten yayınlamayı da faaliyet programımız içine
aldık.
Bu bülten kapsamında, özellikle
dünyada CTP konusunda gerçekleştirilen gelişmelerden üyelerimizi ve kamuoyunu bilgilendirmeyi,
yeni uygulama alanlarını ve fırsatları
bilgilerinize sunmayı amaçlamaktayız.
Üyemiz olan CTP sanayicilerinin ve
ilgili kuruluşların gerçekleştirdikleri
yeni uygulamalara da bu bültenimiz
sayfaları yettiğince yer vermeyi arzulamaktayız.
Bu konuda siz üyelerimizin de
katkılarını beklemekteyiz. Özellikle,
CTP hakkında duyurulması önem
taşıyan konuları bizlere aktarmanız,
bizim için çok önemlidir.
Bundan sonraki sayılarımızda, daha
çok yerli ürünü sayfalarımızda
sergilemeyi umuyoruz. Doğal olarak,
katkılarınızla.
Tekrar buluşmak üzere....

DERNEK TANITIM
TOPLANTILARI DEVAM EDĠYOR
10 Mayıs 2005 tarihinde, kurucu üyelerimizi bir araya getirerek, hem
tanışmayanları tanıştırmak, hem de yapılmış / yapılması öngörülen çalışmalarımız hakkında görüş paylaşımını sağlamak üzere, Şişecam Çayırova
Sosyal Tesislerinde düzenlediğimiz toplantıda, bugüne kadar neler yaptıklarımızı, birinci ve ikinci yıl için faaliyet program önerimizi, bütçe önerimizi
dinleyicilere sunduk. Çok canlı ve yapıcı eleştirilerin yanısıra çok ilginç öneriler
almamız, bizi yüreklendirdi ve bu derneğin kurulmasına önderlik etmiş
olmamızın ne kadar doğru bir yaklaşım olduğunu bize bir kez daha kanıtladı.
Kuruluş bildirgemizin 25 Mayıs 2005 tarihinde alınmasından sonra, ilk altı ay
içinde yapılması yasal olarak zorunlu olan Genel Kurulumuzu da, dernek
çalışmalarımızı bir an önce yasal çerçeveye oturtmak ve onaylanmış bir bütçe
ve faaliyet programı içinde hareket edebilmek için yasal süre sonunundan çok
önce, 11 Temmuz 2005 tarihinde topladık.
Bundan sonra, CTP sanayicilerini, derneğimize üye olmaya davet etmek
üzere, ilki 25 Temmuz 2005 tarihinde olmak üzere, bir dizi tanıtım toplantısı
düzenlemeye başladık.
CTP sanayicilerini ve ilgili kuruluşları bir çatı altında toplamak, uzun yıllardan
beri yapmayı istediğimiz bir çalışma idi. Bunu nihayet sonuçlandırmış olmanın
gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şişecam ve Cam Elyaf kuruluşları, CTPSANDER‟ in çalışmalarından, ülkemizin ve sanayicilerimizin yarar sağlayacağı
inancı içinde derneğimizi sonuna kadar destekleme kararı vermiş bulunmaktadır.
Şimdi hedefimiz, CTP‟nin
Türkiye‟de doğru tanımlanması ve kullanımının yaygınlaştırılması için vargücümüzle çalışmaktır.
Başarı, hepimizin olacaktır.
Ülkemize, sanayimize,
kısaca hepimize hayırlı ve
uğurlu olsun.
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BUGÜNE KADAR NELER YAPTIK ?
Dernek faaliyetine önce yasal zorunluluklarımızı incelemek ve dernek tüzüğümüzü oluşturmakla başladık. 17 Aralık 2004 tarihinde derneğimizin
kuruluşu için Kocaeli Dernekler Şube Müdürlüğüne başvurmamızdan sonra, “Dernekler Kanununda” değişiklikler yapılması ve buna bağlı olarak
yayınlanması gereken yönetmeliklerde gecikmeler olması sonucunda, kuruluş bildirgemizi 25 Mayıs 2005 tarihinde alabildik.
Derneğimizin kuruluş prosedürü gereği kullanmamız gereken defterler ve evrakı temin ederek tasdik ettirdik. Ayrıca, dernek logomuzu belirleyerek
tescil ettirdik.
Cam Elyaf Sanayi A.Ş., sosyal bina içinde bulunan bir salonunu, derneğimizin kullanımına tahsis etti. Bu salonun tefrişatı da Cam Elyaf Sanayi
A.Ş. tarafından karşılandı.
Mart 2005‟ te, Kütahya Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü‟nün talebi üzerine, yatırımcılara yol gösterici nitelikte, yatırım gereksinimi ve tutarları ile CTP
kullanım alanları bilgilerini içeren bir dosya hazırladık ve 5 Nisan 2005 tarihinde kendilerine gönderdik.
10 Mayıs 2005 tarihinde ilk tanıtım toplantısını kurucu üyelere ve Şişecam yöneticilerine yönelik düzenleyerek dernek misyonumuzu, amaçlarımızı,
faaliyet programı ve bütçe önerimizi anlattık.
24 Mayıs 2005 tarihinde, TCK Genel Müdürlüğü‟nde Daire Başkanlıklarına yönelik olarak, “Karayollarında CTP Kullanımı” başlıklı bir sunuş
yaptık. Bu sunuşta, CTP malzemenin ne olduğu, avantajları, nasıl yapıldığı, hangi alanlarda kullanıldığı ve karayollarına özel kullanım yerlerini
anlattık.
Bu çalışmanın ardından, Belediyelere yönelik olarak, “Belediye Hizmetlerinde CTP Kullanımı” başlıklı benzer nitelikte bir sunuş hazırladık. Bu
sunuşu ilk olarak, 9 Haziran 2005 tarihinde, Kandıra Belediye Başkanına, daha sonra da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire
Başkanlığı‟na sunduk. Diğer belediyelere de bu sunuşu tekrarlamaya devam edeceğiz.
11 Temmuz 2005 tarihinde, ilk Genel Kurul toplantımızı organize ettik. Genel Kurul sırasında yasal organlarımız, faaliyet programımız ve bütçemiz
de oybirliği ile onaylandı.
25 Temmuz 2005 tarihinde ise, potansiyel üyelere tanıtım toplantılarının ilkini
gerçekleştirdik. Daha sonra, İstanbul‟da iki kez, Adana‟da bir kez tanıtım
toplantılarını tekrarladık. İzmir, Ankara ve Antalya‟da da bu toplantılara devam
edilecek.
Plastik & Ambalaj dergisi Eylül 2005 sayısında yayınlanan bir makale ve bir röportaj
ile Dünya Gazetesi “Kompozit” ekinde 25 Kasım 2005 tarihinde yayınlanan röportaj
ve haberlerimizle ilgili çalışmalarımızı tamamladık.
Yeni yönetim organlarımızda çalışacak üyelerimize başarılar diliyoruz.

YÖNETĠCĠLERĠMĠZĠ TANIYALIM
Yönetim Kurulu BaĢkanı Dr. Tevfik AteĢ Kut :
1949 Çorlu doğumlu, kimya yüksek mühendisi olup, halen T.Şişe ve Cam
Fab. A.Ş. de Kimyasallar Grup Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu BĢk. Yrd. Ġsmail Hakkı Hacıalioğlu :
1955 Trabzon doğumlu, makine mühendisi olup, halen Cam Elyaf Sanayi
A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Genel Sekreter Fersen Kınayyiğit :
1950 Ankara doğumlu, kimya yüksek mühendisi olup, halen Cam Elyaf
Sanayi A.Ş.‟nde Genel Müdür Danışmanı olarak görev yapmaktadır.

Sayman Mehmet Alphan :
1947 Mardin doğumlu, serbest muhasebeci mali müşavir olup, halen Cam
Elyaf Sanayi A.Ş. „ nde Mali İşler Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Engin AfĢar :
1948 İstanbul doğumlu, kimya mühendisi olup, halen Cam Elyaf Sanayi
A.Ş.‟ nde Genel Müdür Danışmanı olarak görev yapmaktadır.

Denetim Kurulu BaĢkanı Mehmet Ġhsan Orhon :
1947 İstanbul doğumlu iktisatçı olup, halen T.Şişe ve Cam Fab. A.Ş‟ de
Kimyasallar Grubu İFK Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Denetim Kurulu BĢk Yrd. Faruk Eyüp Emçioğlu :
1950 İstanbul doğumlu olup, halen Paşabahçe Mağazalar A.Ş. Genel
Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Denetim Kurulu Üyesi AyĢe Boztekin :
1954 Düzce doğumlu iktisatçı olup, halen Cam Elyaf San. A.Ş.‟de
Polyester ve Son Ürün İşletme Müdürü olarak görev yapmaktadır.
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ĠNTERNET SĠTEMĠZ
HAZIRLANIYOR
Yakın bir gelecekte, derneğimizin
internet sitesi hizmetinizde olacaktır.
www.ctpsander.org.tr
adresi
ile
hizmete girmesi öngörülen sitede,
derneğimizin
tanımı,
misyonu,
amaçları, tüzüğü, üye kuruluşların
tanımları ve kendi web sitelerine
direkt bağlantı gibi genel unsurların
yanısıra, CTP sektörü ile ilgili yurtiçi
ve yurtdışı haberler, teknik bilgiler,
araştırmalar,
makaleler
gibi
üyelerimizi ilgilendiren konular da yer
alacaktır.
Ayrıca, gerek yurtiçinde, gerek
yurtdışında, sektör ile ilgili sergi ve
fuarlar ile ilgili bilgiler ile ihaleler
hakkında bilgi ve haberlerin de
sitemizde yer alması planlanmaktadır.
Web sayfamızda, üyelik başvuru
formu ve üyelik prosedürü de yer
alacak, dolayısı ile internet üzerinden
üye olma olanağı sağlanacaktır.

CTP-SANDER

NELER YAPACAĞIZ ?

Birinci yılda,

Başta İstanbul ve Kocaeli Belediyeleri olmak üzere, belediye hizmetlerine yö-nelik bir
dizi sunuş yapacağız.
Başta İSKİ, MMO, DSİ gibi kuruluşlara yönelik olarak “Alt Yapıda CTP Kullanımı”
başlıklı bir sempozyumu, boru üreticisi firmalarla birlikte düzenleyeceğiz.
WEB sayfamızı faaliyete geçireceğiz. Üye firmaları tanıtan bir katalog hazırlayarak
web sayfamızda yayınlayacağız.
TCK‟ya yönelik olarak yapılan sunuşun ardından bir aksiyon planı doğrultusunda
standartları gözden geçirip pilot uygulama gerçekleştireceğiz.
EuCIA (European Composites Industry Association) ve ACMA (American Composites
Manufacturers Association) gibi benzer nitelikli kuruluşlar ile ilişkiye geçerek, işbirliği
olanaklarını araştıracağız.
Teknik yayınları izleyecek ve faydalı görülen bölümleri bülten ve web sayfasında
yayınlayarak üyelerimizin yararlanmasını sağlayacağız.
Ön hazırlıklarını tamamlamış olduğumuz “İnşaat Sektöründe CTP Kullanımı” başlıklı
çalışmayı, belli başlı inşaat şirketleri, ilgili resmi kuruluşlar ve odaların yetkililerine
yönelik olarak sunacağız.
Veri tabanını oluşturmaya başlayacağız.

Ġkinci yılda,
Üniversitelerde CTP konusunun ders konusu haline getirilmesini sağlamak üzere
çalışacağız.
Kalite sertifikası verebilir duruma gelmek üzere laboratuvar oluşturma ve mevcut
laboratuarlardan yararlanma konusunda fizibilite çalışmalarına başlayacağız,
sanayicilerin bu girişime yapabilecekleri katkıları araştıracağız.
CTP sanayicilerinin ürünlerine yönelik olarak, yurtiçi veya yurt dışında “CTP Ürün
Fuarı” ve / veya yurtiçinde sempozyum düzenleyeceğiz, çeşitli dergilere makale ve
yazılar hazırlayacağız.
CTP geri dönüşüm projesi için ön araştırma yapacağız.
CTP genel kullanımı ve tanıtımına yönelik yeni sunuşlar / konferanslar düzenleyeceğiz.
İlişki kurulması uygun görülen kuruluş ve derneklerden yararlanacağız.
CTP sanayiinin gereksinimlerine yönelik olarak, yönetici, teknik eleman ve nitelikli işçi /
usta becerilerini artırıcı eğitim kursları düzenleyeceğiz.
Dernek tanıtım faaliyetleri ve üye katılımının yaygınlaştırılması çalışmalarına devam
edeceğiz.

GENEL KURUL’DAN NOTLAR
11 Temmuz 2005 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında ortaya konan
önemli görüşlere kısaca değinmek istiyoruz.
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rek satın alınacak video filmlerle de
sağlanabileceğini belirtmiştir. Ayrıca,
“Reinforced Plastics” dergisinin Türkçeye çevrilerek Türkiye‟de yayınlanması hakkının elde edilebilmesi için
de gerekli girişimlerin yapılmasının
yararlı olacağını belirtmiştir.
Daha sonra söz alan Profesör Dr.
Selim Küsefoğlu, CTP sanayiinde
kullanılan bazı hammaddeler için, AB
standartları
doğrultusunda
bazı
kullanma kısıtlamaları ile karşılaşılabileceğini, dolayısı ile, bu konuda, Sağlık, Çalışma ve Çevre Bakanlıkları ile sıkı ilişki içinde bulunulması
gerektiğini belirtmiştir. Genel Sekreterimiz cevaben, kompozit sanayiindeki gelişmeleri izlemek ve devlet
kademelerinde gerekli ilişkileri kurmanın, dernek tüzüğünün “amaçlar”
bölümünde yer aldığını belirtmiştir.
Son olarak, yapılacak faaliyet programında, işlerin önem ve öncelik
sırasının
saptanması
gerektiği
belirtilmiş, ayrıca, Cam Elyaf Sanayii
A.Ş.‟nin bir Anadolu Meslek Lisesi
kurması dileği ifade edilmiştir.
Genel Sekreterimiz, faaliyet programında
önceliklerin
saptanması
konusunda, bir iş planı ve termini
yapılarak, önce Yönetim Kurulunda
görüşüleceğini ve takiben yürürlüğe
sokulacağını ifade etmiş, Anadolu
Meslek Lisesi uygulaması konusunun ikinci yıl programında yer alan,
“üniversitelerde CTP nin ders
programlarına sokulması” kapsamında, aynı şekilde meslek liselerinde
de benzer uygulamaya gidilebileceğini belirtmiştir.
Görüşlerin tamamlanmasından sonra
faaliyet raporu ve programı ile
Yönetim
ve
Denetim
Kurulu
üyelerinin seçimi yapılmış, oylanmış
ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Önümüzdeki dönemde, atıkların değerlendirilmesi konusunun programa
alınması talep edilmiş, Genel Sekreterimiz Fersen Kınayyiğit, bu konunun
ikinci yıl faaliyetleri kapsamında planlandığını, uluslararası benzer nitelikli
derneklerde de bu tür çalışma grupları bulunduğunu ve bu grupların
çalışmalarından yararlanma olanaklarının araştırılmasının da planlanmış
olduğunu belirtmiştir.
Daha sonra söz alan Cam Elyaf Sanayi A.Ş. Pazarlama ve Satış Müdürü
Tolga Kutluğ, şimdiye kadar Cam Elyaf San. A.Ş. tarafından “Dünya Gazetesi,
Kompozit Eki” için yapılan çalışmaların, bundan sonra CTP Sanayicileri
Derneği tarafından yapılmasının daha doğru olacağını ve CTP üreticilerinin
eğitim ihtiyaçlarının yabancı üretici ve eğitim kurumlarından, telif hakkı ödene-

Genel Kurul sonrasında yapılan
kokteylimizden bir görüntü
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AJANDANIZ
7-11 Aralık 2005,
Tüyap Bursa Uluslar arası Fuar ve
Kongre Merkezi, Bursa
ELECO 2005
Web sitesi: www.tuyap.com.tr
15-25 Aralık 2005 İstanbul
25. Uluslararası Boat Show Fuarı
Yer : CNR EXPO
Web sitesi: www.cnr.com
25-28 Ocak 2006 İstanbul
BOAT ĠSTANBUL/KIġ
Web Sitesi : www.tuyap.com.tr
14-17 Şubat 2006 Milano, İtalya
PLAST 06 Uluslararası Plastik ve
Kauçuk Fuarı
23-25 Şubat 2006 Chennai, Hindistan
ICERP 2006- International Conference
and Exhibition on Reinforced Plastics
E-posta : frpinst@vsnl.net
Web sitesi: www.frpinstitute.org
2-5 Mart 2006 İstanbul
NEW Fuarı
Yer CNR EXPO
Web Sitesi : www.cnrexpo.com.tr
23-24 Mart 2006 Budapeşte, Macaristan
8th World Pultrusion Conference :
Innovations in Pultrusion Technology
E-posta: info@pultruders.com
Web sitesi: www.epta.nl
23-26 Mart 2006 İstanbul

DERNEĞĠMĠZ HAKKINDA EN
ÇOK SORULAN SORULAR
VE CEVAPLAR
Yönetim Kurulu ne kadar
süre için seçilmiĢtir?
Nasıl oluĢturulmuĢtur?
Dernekler yasası en fazla üç yıl öngörmektedir. Yeni Yönetim Kurulu
Kasım 2007‟ye kadar görev yapmak
üzere seçilmiştir (dernek tüzüğünde
Genel Kurul tarihi Kasım ayı olarak
belirlenmiştir). Kasım 2007‟de yapılacak Genel Kurul‟da seçimler yenilenecektir.
Derneğin kuruluş aşamasında ve ilk
faaliyet yıllarında karar mekanizmasını çabuklaştırmak ve meydana
çıkabilecek resmi ve diğer konulardaki sıkıntıları tabii ki üyelerimizin
de katkılarıyla çabuk aşabilmek
amacıyla organlar çoğunlukla Şişecam veya Cam Elyaf San. A.Ş. (iki
üniversite öğretim üyesi dışında)
mensuplarından
oluşturulmuştur.
Üyelerin bulunduğu yerlerin fiziki
yakınlıkları ve homojen bir yapı
olmasının başlangıçtaki önemi de
göz önüne alınarak, dernek rüştünü
ispatlayana kadar sorumluluğu ve
riskleri daha çok Şişecam ve Cam
Elyaf‟ın üstlenmesinin doğru olacağı
öngörülmüştür. Bir dahaki seçimlerde
bu yapının değişmesi, üye firmalar ve
kuruluşlardan da yönetim ve denetim
organlarına eleman seçilmesi doğal
olarak mümkün olacaktır.

ÇATI & CEPHE
Yer CNR EXPO
Web Sitesi : www.cnrexpo.com.tr
28-30 Mart 2006 Paris, Fransa
JEC Composites Show 2006
JEC Composites Tel: +33-1-5836-1501
E-posta: info@jeccomposites.com

OKUYUCU KÖġESĠ
Bundan sonraki sayılarımızda, siz
üyelerimizden gelecek yazı ve
makaleleri de “Okuyucu
KöĢemizde” yayınlamak istiyoruz.

Üye sayısı ne kadardır?
Kurucu üyelerle birlikte, şu anda
kayıtlı üye sayısı 28 dir. Kurucu
üyeler, çeşitli toplantılarda dernek
fikrini dile getiren gönüllü firmalardan
oluşmaktadır. Kurucu üye kavramı,
prosedür gereği ilk kuruluş işlemleri
için gerekli ve zorunlu olup, kurucu
üyelerin sonradan üye olanlara göre
hiçbir yasal ayrıcalıkları bulunmamaktadır.

Derneğin eğitim
fonksiyonunu açar
mısınız?
Meslek lisesi veya
bölüm açmayı
düĢünüyormusunuz?
Okul veya bölüm açılması şu an için
düşünülmemektedir. Üniversitelerin
özellikle malzeme bölümlerinde veya
meslek okullarında CTP malzemenin
bir ders konusu haline getirilmesi
amaçlanmaktadır. Lisansüstü veya
doktora tezlerinin desteklenmesi söz
konusu olabilecektir. Cam Elyaf‟ın
ve / veya üyelerimizin laboratuvar ve
atölyelerinden, bilgi birikiminden,
öğren-cilerin yararlanmaları mümkün
olabilecektir. Ayrıca, eğitim için yurt
dışından uzman veya doküman, CD,
video gibi araçlar da getirtilebilecektir.

ÇALIġMA KONUSU CTP
OLMAYAN SANAYĠ VE
DĠĞER KURULUġ
BĠREYLERĠ ĠÇĠN,

Mümkün olan en kısa sürede,
katkılarınızı bekliyoruz.

Web sitesi: www.jeccomposites.com

CTP-SANDER
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CTP EKĠ,
TANITIM AMACIYLA
SUNULMAKTADIR.

Cam Elyaf Takviyeli Plastik Sanayicileri Derneği (CTP-SANDER) adına
Sahibi : Dr. Tevfik AteĢ Kut,
Sorumlu Müdür : Fersen Kınayyiğit
Bayramoğlu Sapağı, 41420 Çayırova – Gebze / Kocaeli
Telefon : 0262 678 14 05 - 0262 678 15 32

Faks : 0262 678 18 18

CTP-SANDER’in ücretsiz yayınıdır, Para ile satılmaz

