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BAŞKAN’IN MESAJI

Değerli Kompozit Dostu;

Derneğimizin üyelik geliştirme çalışmaları çerçevesinde, 
geçtiğimiz dönemde derneğimize üye olan Ases Havacılık 
Servis ve Destek Hizmetleri A.Ş., Velox Dış Ticaret Ltd. 
Şti., Marathon Kimya San. ve Tic. A.Ş. ve RMK Resins San. 
ve Tic. A.Ş. firmaları daha da güçlenmemizi sağlamıştır.

Derneğimiz, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile oluşturduğu 
işbirliği çerçevesinde geçtiğimiz yıl, Milli İştirak 
Organizasyonu Şemsiyesi altında 11, bağımsız katılımcı 
19 olmak üzere toplam 30 Türk firmasının katılımı ile 
gerçekleştirilen JEC World 2016 Paris Fuarı’ndan sonra 
bu yıl da aynı örgütlülük içerisinde 26, bağımsız katılımcı 
19 olmak üzere toplam 45 Türk firmasının katılımı ile JEC 
World 2017 Paris Fuarı’nı başarı ile gerçekleştirmiştir.

Ulusal Katılım Organizasyonu çerçevesinde bu yıl Türk 
firmaları daha geniş teşhir alanlarında ve birbirine 
bitişik bir düzende ziyaretçilerini ağırlama ve ürünlerini 
tanıtma fırsatını bulmuşlardır. İTO’nun mükemmel 
organizasyonu içerisinde gerçekleştirilen katılımda 
firmalarımıza gösterilen ilgi Türk kompozitinin ve Türk 
kompozit firmalarının dünya pazarındaki yerlerini giderek 
sağlamlaştırdıklarının önemli bir göstergesi olmuştur. 
2016 yılında daha da büyüyen Türkiye Kompozit Sanayi, 
Fuara katılan temsilcileri vasıtası ile ulaştığı konumu 
uluslararası düzeyde bir kez daha gösterme fırsatını 
bulmuştur.

Bu yıl 13.’sü düzenlenen IDEF’17 – 13. Uluslararası 
Savunma Sanayi Fuarı 9-10-11-12 Mayıs 2017 
tarihlerinde Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilmiştir. Derneğimizin de bir stant ile katıldığı 
IDEF’17 Fuarı’nda Türk Savunma Sanayi’nde gelinen 
seviyenin en önemli göstergesi olan Savunma Sanayi 
Firmalarının ürettikleri özgün savunma ürünlerinde 
kompozit malzeme kullanımının daha önceki yıllara 
nazaran giderek artması ve kompozit parçaların birçok 

uygulamada başarılı bir şekilde kullanılmakta olması 
sektörümüz açısından sevindirici olmuştur.

3. Türk ve Bölgesel Kompozit Sanayi, Teknoloji ve 
Uygulamaları Etkinliğini yani TURK KOMPOZIT 2017 
Kompozit Zirvesi’ni 5-6-7 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul 
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda 
gerçekleştirme doğrultusundaki çalışmalarımız hızla 
devam etmektedir. Sektörümüzün tek fuar organizasyonu 
olan TURK KOMPOZIT 2017 Fuarını bu yıl ilk kez kompozit 
uygulamalarını da içerecek şekilde gerçekleştirme 
amacındayız. Bu Fuarda Türk kompozitçileri birlikte 
yer alarak Türk kompozitinin yeteneklerini, gücünü ve 
potansiyelini ürün örnekleri ile birlikte ziyaretçilerine 
sergileme fırsatı bulacaklardır. Bu tarihleri ajandanıza not 
ederek o günleri etkinliğe ayırmanızı şimdiden tavsiye 
ederim.

Geçtiğimiz dönemde üyelerimizin birbiri ardına AR-GE 
Merkezi kurma haberlerini büyük bir memnuniyetle 
öğrendik. Bu kapsamdan olmak üzere Polin Su Parkları 
ve Havuz Sistemleri A.Ş., Akpa Kimya Amb. San. ve Tic. 
Ltd. Şti., CES İleri Kompozit ve Savunma Teknolojileri 
A.Ş., Sistem Teknik Endüstriyel Fırınlar Ltd. Şti. ve Ece 
Boya Kimya San. ve Tic. A.Ş.’nin Ar-GE Merkezlerinin 
sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz. 

İstanbul Sanayi Odası’nın ilk 500 Sanayi Kuruluşu 
Listesi’nde yer alan üyelerimiz Türk Havacılık Ve Uzay 
Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Kordsa Teknik Tekstil A.Ş., DYO 
Sanayi Boyaları San. Ve Tic. A.Ş. ve Superlit Boru Sanayi 
A.Ş.’yi başarılarından dolayı kutlarız.

Dergimizin bu sayısının ana konusunu “Teknik Tekstiller” 
oluşturmaktadır. Konu ile ilgili ayrıntılı yazımızı bu 
sayının dosya konusu olarak dergimizin orta sayfalarında 
bulabilirsiniz. 

Tüm kompozit sektörü mensuplarına bol kazançlı ve 
bereketli işler dilerim.

Şekib Avdagiç
Kompozit Sanayicileri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

“TURK KOMPOZIT 2017 
Fuarında Türk kompozitçileri 

birlikte yer alarak Türk 
kompozitinin yeteneklerini, 

gücünü ve potansiyelini 
ürün örnekleri ile birlikte 
ziyaretçilerine sergileme 

fırsatı bulacaklardır.”
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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.

Dear Composite Friend;

Ases Havacılık Servis ve Destek Hizmetleri A.Ş., Velox 
Dış Ticaret Ltd. Şti., Marathon Kimya San. ve Tic. 
A.Ş. and RMK Resins San. ve Tic. A.Ş. which became 
member of our association in the previous period 
within the frame of our Association’s membership 
development activities have further strengthened us.

Our Association successfully participated in JEC World 
2016 Paris Expo with 30 Turkish companies, 11 from 
National Participation Organization and 19 independent 
participants last year in scope of the cooperation 
with Istanbul Chamber of Commerce (ITO) and in 
JEC World 2017 with 45 Turkish companies, 26 from 
National Participation Organization and 19 independent 
participants this year. 

Within the framework of the National Participation 
Organization, Turkish firms have had the opportunity 
to welcome their visitors and promote their products in 
wider display areas and on adjacent floats. The interest 
in our companies during the expo thanks to excellent 
organization of ITO has been an important indication 
that Turkish composites and Turkish composite 
companies have steadily strengthened their place in 
the world market. Turkish Composite Industry, which 
grew even further in 2016, had the opportunity to show 
its position once again at international level through the 
representatives attending the exhibition.

IDEF’17 - 13th International Defense Industry Exhibition 
was held in Tuyap Istanbul Fair and Congress Center 
on 9-10-11-12 May 2017. In IDEF’17 Exhibition, in 
which our Association participated with a stand, it was 
pleasing for our industry to see the use of composite 
materials in the specific defense products produced 
by the Defense Industry Companies, which is the most 
important demonstration of the level reached in the 
Turkish Defense Industry and the increase compared 
to previous years and the composite parts being used 
successfully in many applications.

We work hardly to hold TURK KOMPOZIT 2017 
Composite Summit, which is the 3rd Turkish and 
Regional Composite Industry, Technology and 
Applications Event on October 5-6-7, 2017 at Istanbul 
Lütfi Kırdar International Congress and Exhibition 
Palace. We aim to hold TURKKOMPOZIT 2017 
Exhibition, which is the only exhibition organization 
of our industry this year for the first time with the 
application of composites. The Turkish composers will 
take part in this exhibition and will have the opportunity 
to exhibit the talents of the Turkish composites and the 
power and potential of the Turkish composites together 
with the product samples to their visitors. I would 
already recommend you to note those dates and book 
the dates for our event. 

We learned with great pleasure the news of our 
members establishing R&D Centers one after another 
in the previous period. Within this scope, the R&D 
centers of Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri 
A.Ş., Akpa Kimya Amb. San. ve Tic. Ltd. Şti., CES İleri 
Kompozit ve Savunma Teknolojileri A.Ş., Sistem Teknik 
Endüstriyel Fırınlar Ltd. Şti. and Ece Boya Kimya San. 
ve Tic. A.Ş. will be the sector’s best.

We congratulate Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii A.Ş. 
(TUSAŞ), Kordsa Teknik Tekstil A.Ş., DYO Sanayi 
Boyaları San. Ve Tic. A.Ş. ve SUPERLIT Boru Sanayi 
A.Ş., being our members part in Istanbul Chamber of 
Industry’s list of the top 500 Industrial Organizations for 
their success.

The main theme of this issue of our magazine is 
“Technical Textiles”. You can find our detailed article 
about this subject in the middle pages of our magazine 
as the file subject of this issue.

I wish the best for the entire composite industry.
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DERNEKTEN HABERLER

TURK KOMPOZIT 2017
KOMPOZİT FUARI

Kompozit Sanayicileri Derneği; Türk Kompozit 
Sanayinin hammadde, yarı mamül, ara ve nihai ürün 
üreticilerini, tedarikçilerini ve akademik kurumlarını 
temsil etmek üzere kar amacı gütmeyen bir 
dernek olarak 18.05.2005 tarihinde kurulmuştur. 
Kurulduğu günden bu yana tüm sektörü kucaklama 
çalışmalarını sürdürmüş, Haziran 2017 itibari ile 
93 Firma, 14 Üniversite ve 1 Dernek olmak üzere 
toplam 108 kurum ve kuruluştan 116 kişinin üye 
olduğu bir dernek konumuna ulaşmıştır. Derneğimize 
üye olan kuruluşlar Türkiye Kompozit Sektöründe 
üretilen toplam üretimin gerek değer gerekse de 
hacim olarak % 90’ını üretmektedirler. Kompozit 
Sanayicileri Derneği bu niteliği ile de sektöründeki 
tek dernek olma özelliğine sahiptir.

Kompozit malzeme 1940’lı yıllarda ticari alana çıkan yeni ve çağdaş bir malzemedir. 
Türkiye Kompozit Sanayi 150-200 firmanın faal olarak, 750-800 firmanın ise kısmen 
faaliyet gösterdiği, yaklaşık 8.200 çalışanı bulunan, 250 milyon Avro civarında ihracatı ve 
yine 250 milyon Avro civarında ithalatı bulunan yaklaşık bir milyar dört yüz milyon Avroluk 
değere sahip, hacim olarak 265 bin tonluk üretim düzeyinde bir sektör konumundadır. 
Kompozit malzemeler; havacılık / uzay / savunma, ev aletleri ve iş ekipmanları, yapı 
sektörü, tüketim malları ve spor / eğlence, korozyona dayanımlı ürünler, elektrik / 
elektronik, denizcilik, taşımacılık ve otomotiv, askeri uygulamalar ve tarım / gıda sektörü 
gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Katma değeri yüksek bir sektör olan 
Kompozit Sektörü Ülkemizin dış ticaret açığının kapatılması açısından da önemli bir sektör 
olma konumundadır.



6

DERNEKTEN HABERLER

Derneğimiz Türk Kompozit Sektörünün yıllardır 
düzenli olarak büyümesini, sektörün gerek nicelik 
gerek nitelik olarak Avrupa ülkeleri seviyesini 
yakalamasını, sektörün tüm paydaşlarının etkin 
bir organizasyon çerçevesinde bir araya gelerek 
tecrübelerini paylaşma ihtiyacını dikkate alarak 
daha önce 3-5 Ekim 2013 tarihleri arasında 
İstanbul’da  Pendik The Green Park Hotel Kongre 
Merkezinde düzenlemiş olduğu “1. Türk ve Bölgesel 
Kompozit Sanayi Teknoloji ve Uygulamaları Zirvesi 
ve Forumu”’nun  2.’sini 8-10 Ekim 2015 tarihleri 
arasında İstanbul’da Gorrion Hotel Convention 
Center’da “2. Türk ve Bölgesel Kompozit Sanayi 
Teknoloji ve Uygulamaları Zirvesi ve Forumu” olarak 
düzenlemiş ve bu yıl da 5-7 Ekim 2017 tarihleri 
arasında İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre 
ve Sergi Sarayı’nda “3. Türk ve Bölgesel Kompozit 
Sanayi Teknoloji ve Uygulamaları Zirvesi ve 
Forumu”’nu düzenlemeye karar vermiştir.

"3. Türk ve Bölgesel Kompozit Sanayi, Teknoloji ve 
Uygulamaları Zirvesi ve Forumu" veya kısaca "TURK 
KOMPOZIT 2017 KOMPOZİT ZİRVESİ" kompozit 
sanayine özgü üretim, işleme ve uygulama metodları 
başta olmak üzere tüm kompozit sektörünü 
kapsayan faaliyetleri içerecektir. Özellikle ham 
maddeler (reçineler, elyaf ve takviye malzemeleri, 
teknik tekstiller, termosetler, termoplastikler, katkı 
malzemeleri), yarı ve ara ürünler, nihai ürünler, 
işleme teknolojileri, makina ve ekipmanlar, tüketim 

malzemeleri ve hizmetler, ziyaretçilere dönük teknik 
ve ticari seminerler, ürün sergileri, canlı demolar, 
ürün tanıtımları ve ödüller çerçevesinde sunulacaktır. 

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

Etkinlik, yerel ve bölgesel kullanıcılara, kompozit 
üreticilerine, ham madde tedarikçilerine, hizmet 
servislerine ulaşabilme, en son teknolojik 
uygulamalar hakkında bilgi alma fırsatı sunmaktadır. 
Sektörün profesyonellerine ise iş ve kariyer 
fırsatları yaratmaktadır. Öğrencilere kompozit 
sektörünün sunduğu ürün ve hizmetleri tanıma fırsatı 
vermektedir.
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DERNEKTEN HABERLER

TURK KOMPOZIT 2017 COMPOSITES SUMMIT

Composite material is a new and contemporary 
material that came into trading area in the 1940s. 
Turkish Composite Industry is a sector with a total 
volume of nearly one billion four hundred million euros 
and a production level of 265 thousand tons, with 
150-200 companies being active, 750-800 companies 
being partly active, with nearly 8,200 employees and an 
export of 250 million Euros and an import of 250 million 
Euros. Composite materials are widely used in sectors 
such as aviation / aerospace / defense, household 
appliances and work equipment, building sector, 
consumer goods and sports / entertainment, corrosion 
resistant products, electrical / electronics, maritime, 
transportation and automotive, military applications 
and agriculture / food sector. Composite Sector, which 
is a high value added sector, is also an important sector 
in terms of the closing of the foreign trade deficit of our 
country.

Composite Manufacturers Association was established 
on 18.05.2005 as a non-profit association to represent 
the manufacturers, suppliers and academic institutions 
of raw materials, semi-finished products, intermediate 
and final products of the Turkish Composite Industry. 
Since its foundation, it has embraced the entire 
sector and as of June 2017, it is an association with 
116 members from total of 108 institutions and 
organizations including 93 Companies, 14 Universities 
and 1 Association. The organizations that are members 
of our Association produce 90% of the total production 
manufactured in Turkey Composite Sector both in value 
and volume. The Composite Manufacturers Association 
has the characteristic of being the only association in its 
sector with this quality.

Having taken account of the fact that Turkish Composite 
Sector has grown regularly in years, the sector has 
reached the level of European countries in terms of 
quantity and quality, all stakeholders of the sector need 
to come together in an effective organization and share 
their experiences,  Our Association had previously 
organized “1st Turkish and Regional Composite Industry, 

Technology and Applications Exhibitions and Summit” 
on 3-5 October 2013 in Pendik/Istanbul and 2nd 
Turkish and Regional Composite Industry, Technology 
and Applications Exhibitions and Summit took place 
at İstanbul Gorrion Hotel Convention Center on 8-10 
October 2015 and this year “3rd Turkish and Regional 
Composite Industry, Technology and Applications 
Exhibitions and Summit” will be held at İstanbul Lütfi 
Kırdar International Congress and Exhibition Center” on 
5-7 October 2017.

"3rd Turkish and Regional Composites Industry 
Technologies and Applications Exhibition" to be known 
as "TURK KOMPOZIT 2017 COMPOSITES SUMMIT" will 
include activities that cover the whole composites 
sector, particularly the manufacturing, processing, and 
application methods specific to the Composites Industry. 

With emphasis on the raw materials (resins, fibres, and 
reinforcement materials, technical textiles, thermosets, 
thermoplastics, additives), semi and intermediate 
products, end products, processing technologies, 
machinery and equipment, consumables and services, 
activities will be presented within the framework 
of technical and commercial seminars, product 
exhibitions, live demonstrations, promotions, and 
awards intended for the guests. 

The event will primarily give the participants an 
opportunity to take place in one of Turkey's rising 
sectors, and cooperate to make the strongest promotion 
of the sector. The participants will meet local and 
regional users and have the chance to present their 
products and services, and develop healthy business 
relations.  

The event gives local and regional users, composites 
manufacturers, raw material suppliers the 
opportunity to reach services and information about 
the latest technological applications. It also provides 
sector's professionals with employment and career 
opportunities, and students the chance of getting 
to know the products and services provided by the 
Composites Sector.
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DERNEKTEN HABERLER

JEC WORLD 2017 Katılımı Başarı ile Gerçekleştirildi

Ulusal Katılım Organizasyonu çerçevesinde bu 
yıl da Türk firmaları, birbirine bitişik bir düzende 
ve daha geniş teşhir alanlarında ziyaretçilerini 
ağırlama ve ürünlerini tanıtma fırsatını bulmuşlardır. 
İTO’nun mükemmel organizasyonu içerisinde 
gerçekleştirilen fuara Türk Firmalarının her yıl 
artan sayıda katılımı, Türk kompozitinin ve Türk 
kompozit firmalarının dünya pazarındaki yerlerini 
giderek sağlamlaştırdıklarının önemli bir göstergesi 
olmuştur.

2016 yılında daha da büyüyen Türkiye Kompozit 
Sanayi, Fuara katılan temsilcileri vasıtası ile ulaştığı 
konumu uluslararası düzeyde bir kez daha gösterme 
fırsatını bulmuştur. Bu durumun diğer bir göstergesi 
ise Türk Kompozit Sektörünün ana yayın organı 
“COMPOSITES TURKEY” Sektör Dergimizin 15. 
sayısının dağıtıldığı Fuar’da dergimize ve Sektör 
Kataloğumuza gösterilen yoğun ilgidir.

Kompozit Sektörünün 1 numaralı Fuarı olan JEC 
WORLD Fuarını bu yıl 40.607 kisi ziyaret etmiş 
ve ziyaretçilerin %78’ini 133 ülkeden katılanlar 
oluşturmuştur. Bu güne kadar gerçekleştirilen en 
kalabalık kompozit fuarında yer alan Türk firmaları 
böylelikle etkinliklerini tüm dünyaya sergileme 
fırsatına sahip olmuşlardır.

Derneğimiz, her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile oluşturduğu işbirliği 
çerçevesinde, Milli İştirak Organizasyonu kapsamında 26 firma, 19 bağımsız katılımcı 
olmak üzere toplam 45 Türk firmasının katılımı ile JEC WORLD 2017 Paris Fuarı’nı başarı 
ile gerçekleştirmiştir.

• 3D WOVENS – ERGİNER 
SERAMİK

• AKAR MAKİNA

• AKPA KİMYA

• ARPACILAR 

• ARTKİM

• BOYTEK

• BURLOVA OTO POLYESTER

• BURSA CHAMBER 
OF COMMERCE AND 
INDUSTRY

• BURSA UZAY VE 
HAVACILIK EĞİTİM SAN. 
TİC. A.Ş.

• CARBOMID

• COATS

• COŞKUNÖZ KALIP 
MAKİNA

• DEKORSAN TİCARİ ARAÇ 
VE POLYESTER ÜRÜNLERİ

• DOWAKSA

• DURATEK

• DURFOM İZOLASYON

• ECE BOYA

• ENTERPRISE EUROPE 
NETWORK ISTANBUL / 
ISTANBUL CHAMBER OF 
INDUSTRY

• ERMETAL OTOMOTİV

• ES APARAT AR-GE MODEL 
KALIP TASARIM 

• FOMPAK AMBALAJ

• İDAY KİMYA

• IŞIKSOY TEKSTİL

• ISTANBUL CHAMBER OF 
COMMERCE (İTO)

• KORDSA GLOBAL

• LİTERATÜR KİMYA

• MARTUR SÜNGER VE 
KOLTUK TESİSLERİ

• METYX COMPOSITES

• MIR AR-GE

• ODAK KOMPOZIT

• OTTONOM MÜHENDİSLİK

• POLİYA 

• POLRES POLYESTER

• SERRASERRA 
AUTOMOTIVE TEXTILE

• SITEKS 

• SPINTEKS

• SPM KOMPOZİT

• STA KOMPOZİT – SÖNMEZ 
A.S.F.

• STM TEKNİK

• TECHEL

• TEZKOM – ESKİM

• TURKISH COMPOSITES 
MANUFACTURERS 
ASSOCIATION

• TURKUAZ POLYESTER

• USTAOĞLU TEKSTİL

FUARA KATILAN TÜRK FİRMALARI
THE TURKISH COMPANIES PARTICIPATED IN  JEC WORLD 2017

JEC WORLD Fair Was Held Succesfully

Our Association has successfully carried out the 
JEC WORLD 2017 Paris Fair with the participation 
of a total of 45 Turkish companies including 26 
companies and 19 independent exhibitors within the 
scope of the cooperation with the Istanbul Chamber 
of Commerce (ITO) this year under National 
Participation Organization.

Within the framework of the National Participation 
Organization, Turkish companies have also had the 
opportunity to welcome their guests and promote 
their products in a contiguous plane and wider 
exhibition spaces. The increasing number of Turkish 
companies participating in the fair every year, 
which is performed in the excellent organization of 
ITO, has been an important indicator that Turkish 
composites and Turkish composite companies 
have steadily strengthened their place in the World 
Market. Turkey Composite Industry, which grew 
even further in 2016, had the chance to show its 
position once again on international level through 
the representatives attending the fair. Another 
indicator of this situation is the intense interest in 
our magazine and our Sectorial Catalogue in the fair 
where the 15th edition of “COMPOSITES TURKEY” 
Sectorial Magazine was distributed, which is the 
main publication of the Turkish Composite Sector.

This year, 40,607 people visited the JEC WORLD 
Fair, the number one Fair of the Composite 
Sector, and 78% of the participants were from 133 
countries. The Turkish companies taking part in the 
most crowded composite fair held to date, thus had 
the opportunity to exhibit their activities all over the 
world.
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Türk Kompozit Sektörü Tanıtımı
Derneğimiz 25 Nisan 2017 tarihinde 
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Kimya Mühendisliği bölümü öğrencilerine 
“TÜRK KOMPOZİT SEKTÖRÜ” konulu bir 
sunu gerçekleştirmiştir.

Genel Sekreterimiz Sn. İsmail Hakkı Hacıalioğlu 
tarafından gerçekleştirilen sunuda Kompozit 
Malzeme tanıtılarak, kompozit malzemelerin 
Ülkemizdeki gelişimi ve önümüzdeki yıllarda 
kompozit sektörünün göstereceği performans 
hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. İki ders saati süren 
sunu esnasında kompozit malzemelerin kullanım 
yerleri hakkında da görsellere dayalı bilgi verilmiştir.

Söz konusu sunu öğrencilerin ilgisiyle karşılanmıştır. 
Ayrıca öğrenciler sunu sonunda sektörümüz 
ile ilgili merak ettikleri sorulara cevap alma ve 

gelecekte kompozit sektöründe kendilerini nelerin 
beklediklerini anlama şansını yakalamışlardır.

Sektörümüzün tanıtılmasını ve bilinirliliğinin 
artmasını sağlayacak böylesi bir çalışmayı 
gerçekleştirebilme fırsatını bizlere veren 
Onursal Üyemiz Prof. Dr. Tülay Bal Demirci’ye 
teşekkürlerimizi sunarız.

IDEF’17 Savunma Sanayi Fuarı

Dünyamızda hızla değişen siyasi ortam, ekonomik 
ve sosyal belirsizlikler, silahlı çatışmalar güvenlik 
ve savunma konularının önemini arttırmıştır. Bu 
gelişmelere bağlı olarak ülkelerin güvenliğinin 
sağlanabilmesi ve ulusal çıkarlarının korunabilmesi 
için ülke silahlı kuvvetleri yüksek teknolojiye sahip 
savunma sistemlerine ihtiyaç duymaktadır.

IDEF’17 Fuarında Türk savunma sanayinde gelinen 
seviyenin en önemli göstergesi olan savunma sanayi 
firmalarının ürettikleri özgün savunma ürünleri 
sergilenmiştir. Sergilenen ürünlerde kompozit 
malzeme kullanımının daha önceki yıllara nazaran 
giderek artması ve kompozit parçaların birçok 
uygulamada kullanılmakta olması sektörümüz 
açısından sevindirici olmuştur.

Derneğimizin de bir stant ile katıldığı 2 yılda bir 
düzenlenen söz konusu fuarın bir sonraki tarihi 7-10 
Mayıs 2019’dur.

Bu yıl 13.’sü düzenlenen  “IDEF’17 - 13. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı” 9-10-11-12 
Mayıs 2017 tarihlerinde TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

IDEF'17 Defense Industry Fair

"IDEF'17, 13th International Defense Industry Fair" 
was held at TUYAP Istanbul Fair and Congress 
Center on 9-10-11-12 May 2017.

The next date of the fair, which is held every two 
years and where our Association also participated 
with a stand, is the 7-10 May 2019.

Presentation of Turkish Composite Sector

On April 25, 2017, our Association gave a presentation titled "TURKISH COMPOSITE SECTOR" to the students of 
Department of Chemical Engineering of Istanbul University Engineering Faculty.

In the presentation given by Mr. İsmail Hacıalioğlu, Our Secretary General, the Composite Materials were introduced 
and detailed information about the development of composite materials in our country and the performance of the 
composite sector in the coming years was given. During the two-hour presentation, visual information about the use 
of composite materials was also provided.
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Kahramankazan TUSAŞ Yerleşkesindeydik
Derneğimizin 136 Nolu Olağan Yönetim 
Kurulu Toplantısı 15 Mayıs 2017 tarihinde 
üyemiz Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 
A.Ş. - TUSAŞ’ın ev sahipliğinde Ankara 
Kahramankazan’da kurulu yerleşkesinde 
gerçekleştirilmiştir.

Toplantı sonrasında kompozit imalatı yapılan atölyeler 
birlikte ziyaret edilmiştir. Kompozit malzemenin 
çözüm ortağı malzeme olarak TUSAŞ’ın üretimlerinde 
geldiği nokta, aldığı pay ve kullanılan ileri ve modern 
üretim teknikleri her biri kompozit sektörünün yıllardır 
içerisinde olan Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafından 
büyük bir ilgi ve beğeni ile karşılanmıştır.

Başta Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Hürriyet Eğilmez 
olmak üzere TUSAŞ yönetimine Derneğimize 
gösterdikleri mükemmel ev sahipliği nedeniyle 
teşekkürlerimizi sunarız.

3. Polimer ve Kompozit Kariyer Günleri
Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 
bölümü tarafından düzenlenen 3. Polimer 
ve Kompozit Kariyer Günleri 11 Nisan 
2017 tarihinde Marmara Üniversitesi 
Teknoloji Fakültesi Konferans Salonunda 
gerçekleştirilmiştir.

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Salman’ın açış 
konuşmasından sonra söz alan Kompozit Sanayicileri 
Derneği Genel Sekreteri İsmail Hakkı Hacıalioğlu Türk 
Kompozit Sektörü hakkında izleyicilere ayrıntılı bilgiler 
vermiştir. Daha sonra Kompozit Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Avitaş Kompozit Plastik 
San. ve Tic. A. Ş. Genel Müdürü Sn. Şekib Avdagiç 
Şirketinin faaliyetleri hakkında bilgi vermiş ve ardından 
Otomotiv sektöründe kullanılan kompozit malzemeler 
hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunmuştur. 3. 
konuşmacı olarak toplantıya katılan Polin Su Parkları 
ve Havuz Sistemleri A. Ş. AR-GE ve Mühendislik 
Direktörü Sn. Ali Cansun Kompozit Sektörünün ilk AR-
GE Merkezi olan Polin Şirketinde sürdürülen AR-GE 
faaliyetleri hakkında bir sunum gerçekleştirmiştir. Son 
olarak ise Tila Kompozit Temsilcilik İç ve Dış Tic. Ltd. 
Şti. adına toplantıya katılan Sn. Murat Karamanlıoğlu 
ve Sn. Özge Coşar Kompozit Sektöründe tedarik 
hizmetleri ve kariyer uygulamaları hakkında 
bilgilendirmede bulunmuşlardır. İzleyicilerin yoğun 
ilgisini çeken toplantı kapanış konuşmasının ardından 
sona ermiştir.

3. Polymer and Composite Career Days

The 3rd Polymer and Composite Career Days 
organized by Department of Metallurgy and 
Materials Engineering under Marmara University 
Technology Faculty was held on April 11, 2017 at 
Marmara University Technology Faculty Conference 
Hall.

We were Kahramankazan TUSAS Campus

Our Association's 136th Ordinary Meeting of the 
Board was held on May 15, 2017 at the campus of 
Kahramankazan in Ankara hosted by our member 
Türk Havacılık ve Uzay  Sanayi A.Ş- TUSAŞ
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TOBB Sanayi Meclisi Toplantısı

• İthalat ve İhracatlarda Gümrüğün Belirlediği 
Muayene ve Tespit Ücretleri Genelgesine 
Limanların Uymaması Konusundaki Güncel 
Gelişmelerin Değerlendirilmesi

• Kimya İhracatçı Birliğinin Parçalara Bölünmesi 
Yönündeki Önerinin Sektörlerimize Maliyetinin, 
Faydasının ve Zararlarının Tartışılması

• Haksız Rekabeti Engelleme Hususunda Ticaret 
Politikası Savunma Araçlarının Kullanımı 
(Anti-Damping, Sübvansiyon, Koruma 
Önlemleri vs.)

• AB Komisyonu Tarafından Açıklanan Döngüsel 
Ekonomi Paketinin Sektörlerimize Etkilerinin 
Tartışılması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi, 
TOBB ev sahipliğinde Ankara İkizkule Binası’nda, 5 Nisan 2017 tarihinde Derneğimizin de 
katılımıyla bir araya gelerek aşağıdaki gündem çerçevesinde bir toplantı gerçekleştirmiştir.

İhracatın Yıldızları Ödül Töreni

Ödül alanlar arasında Derneğimizin üyeleri de 
bulunmaktadır. Organik Kimyasallar İhracatı 
Kategorisinde Akpa Organik Peroksit Kimya San. ve 
Dıs Tic. Ltd. Şti. 2.’lik ödülü almıştır.

İnşaat Plastikleri İhracatı Kategorisinde Superlit Boru 
Sanayi A.Ş. 2.’lik ödülü almıştır.

Törende hazır bulunan Derneğimizin Başkanı 
Sn. Şekib Avdagiç Boya, Vernik, Mürekkepler 
İhracatı Kategorisi ile İhracatını En Çok Arttıranlar 
Kategorisinde ödül kazanan firmaların plaketlerini 
takdim etmiştir.

Başarılı ihracatçı üyelerimizi kutlar, başarılarının 
devamını dileriz.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen 
kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün “2016 İKMİB İHRACATIN YILDIZLARI Ödül 
Töreni” 3 Mayıs 2017 tarihinde Raffles Hotel’de gerçekleştirilmiştir.
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Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Firması
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) açıkladığı 2016 yılı Türkiye’nin 
ilk 1000 İhracatçı Firması listesinde yer alan üyelerimizi göstermiş 
oldukları üstün başarı ve sektörümüze yapmış oldukları değerli 
katkıları nedeniyle kutlar, başarılarının devamını dileriz.

2016 GENEL 
SIRALAMASI  FİRMA ADI

20  TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş. (TUSAŞ)

54  KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.

553  POLİN DIŞ TİCARET A.Ş.

582  SUPERLİT BORU SANAYİ A.Ş.

883  BELENCO DIŞ TİCARET A.Ş.

887  FİBROSAN CAM TAKVİYELİ POLYESTER SAN. VE TİC. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 2016 yılında üretimden satışlar 
kriterine göre 100 büyük sanayi kuruluşunu açıklamıştır. 2016 
verilerine göre listede yer alan 2 firmamızı göstermiş oldukları üstün 
başarı ve sektörümüze yapmış oldukları değerli katkıları nedeniyle 
kutlar, başarılarının devamını dileriz.

2016 YILI 
SIRASI   FİRMA ADI

26  DYO BOYA FABRİKALARI A.Ş.

97  FİBROSAN CAM TAKVİYELİ POLYESTER SAN. VE TİC. A.Ş.

2016 Yılında EBSO ilk 100 Sıralaması

2016 Yılında İSO İlk 500 Sıralaması

2016 İLK 500 
SIRALAMASI FİRMA ADI

29  TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş. (TUSAŞ)

145  KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.

151  DYO SANAYİ BOYALARI SAN. VE TİC. A.Ş.

489  SUPERLİT BORU SANAYİ A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan 2016 yılı İSO 
sıralamasında ilk 500‘e giren firmalar içinde yer alan 4 firmamızı, 
göstermis oldukları üstün basarı ve sektörümüze yapmış oldukları 
değerli katkıları nedeniyle kutlar, başarılarının devamını dileriz.

2016 ISO Top 500 
We congratulate our 4 companies, 
which are among the top 500 
companies in the list of ISO in 2016 
prepared by the Istanbul Chamber of 
Industry (ISO), for their outstanding 
achievements and their valuable 
contributions to our sector and wish 
them continued success

2016 EBSO Top 100 
The Aegean Region Chamber of Industry 
(EBSO) announced the 100 largest 
industrial enterprises in 2016 according 
to the sales-to-production criteria. We 
celebrate our two companies on the 
list according to the 2016 data for their 
outstanding achievements and their 
valuable contributions to our sector and 
wish them continued success

Turkey's Top 1000 Exporter 
Companies 
We celebrate our members which are 
on the list of the top 1000 exporters 
of Turkey in 2016 declared by the 
Turkish Exporters Assembly (TIM) 
for their outstanding achievements 
and their valuable contributions to 
our sector and wish them continued 
success.
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İlk Ar-Ge Merkezi Polin Waterparks

Derneğimizin üyesi, %100 yerli sermaye 
ve iş gücüyle hizmet veren, su parkları 
tasarım, mühendislik, üretim ve montajında 
sektörün global lider markası Polin 
Waterparks, Türkiye’nin sayılı Araştırma 
- Geliştirme (Ar-Ge) merkezlerinden biri 
olmanın gururunu yaşıyor. Polin Waterparks 
böylece kompozit sektöründe Ar-Ge 
merkezi olan ilk firma oldu.

1976 yılında kurulan ve 40. yılını geride bırakan 
Polin Waterparks nitelikli inovasyon çalışmalarıyla 
Ar-Ge Merkezi belgesine layık görüldü. 28 Aralık 
2016 tarihinde resmi başvurusunu gerçekleştiren 
Polin Waterparks’ın dosya değerlendirmesi ve 
hakem atamaları 12 Ocak 2017 tarihine kadar sürdü. 
19-23 Ocak 2016 tarihlerinde hakem ziyaretleri 
gerçekleşti. 21 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda yürütülen 
denetlemelerin ardından, firma Ar-Ge Merkezi 

belgesi ile belgelendirildi. Haber, 22 Şubat 2017 
itibariyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
web sitesinde yayınlanarak duyuruldu. 2015 ve 
2016 yıllarında Türkiye İhracatçılar Merkezi (TİM)’in 
yayınladığı listede Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan 200 
şirketten biri olmayı da başaran Polin Waterparks, bu 
önemli belgeyle kompozit sektöründe bir ilki daha 
gerçekleştirmiş ve Ar-Ge gücünü tescillemiş oldu.

Farklı sektörlerdeki yerli markaların sahip olduğu 
Ar-Ge Merkezi belgesi, kurumların Türkiye 
ekonomisine yaptığı yatırımın önemli bir göstergesi 
sayılıyor. Üniversitelerle akademik tabanlı işbirliği 
çalışmalarına önem veren Polin Waterparks, özgün 
tasarım ve patent odaklılığını sürdürürken, su 
parklarında inovatif uygulamalar konusunda öncü 
konumda bulunuyor.

Polin Waterparks ailesini sektöre olan katkılarından 
dolayı kutlar, başarılarının artarak devam etmesini 
dileriz.

Polin Waterparks is proud to be recognized as one of the 
few research and development (R&D) centers in Turkey. 
Polin is a global leader in the design, engineering, 
manufacturing and installation of waterparks. Polin 
Waterparks is the first firm to receive certification as an 
official R&D center in the its sector.

Polin Waterparks, which was founded in 1976 and 
recently celebrated its 40th anniversary, was recently 
certified as a research and development (R&D) center by 
the Turkish Ministry of Science, Industry and Technology. 
This certification, in part, recognizes Polin Waterparks 
for its qualified innovation expertise. 

Polin Waterparks Achieves R&D Center Certification
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AKPA Kimya AR-GE Merkezi Tescillendi

İstanbul (12 Nisan 2017) -  1997 yılında kurulan ve 20. 
yılını geride bırakan Akpa Kimya nitelikli inovasyon 
çalışmalarıyla, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 
yaptığı başvurunun ardından 3 Nisan 2017 tarihinde 
“Ar-Ge Merkezi” tescilini alarak, ülkemizin Ar-Ge 
açısından önde gelen firmalarından birisi olduğunu 
belgelemiş oldu. Akpa Kimya, bu önemli belgeyle 
kendi sektöründe Ar-Ge gücünü tescillemiş oldu.

AKPA Hakkında

AKPA, Organik Peroksitler ve Polimerizasyon 
Başlatıcıları’nı tamamen kendi mühendislik ekibinin 
kurduğu tesislerde, kendi teknolojisiyle Türkiye’de 
ilk kez üretimini gerçekleştirmiştir. AKPA, yenilikçi 
vizyonu ve sektöre öncülük eden yaklaşımlarıyla Ar-
Ge yatırımları ile rekabet gücünü artıran bir kurum 
olmuştur.

AKPA, Tekirdağ’daki 13.500 m²’si kapalı olmak 
üzere toplam 55.000 m²’lik alana sahip fabrikasında 
faaliyetlerini sürdürmekte olup yurtiçi ve yurtdışı 
pazarlama, satış ve hizmetleri ise şirketin 
İstanbul’daki merkez ofisinden yürütülmektedir.

AKPA Kimya, ağırlıklı olarak Kompozit sektörüne 
hizmet vermekte olup AKPA ürünleri, ayrıca, Boya, 

Plastik, Petrokimya ve Kauçuk endüstrilerinde de 
kullanılmaktadır. Otomotiv, denizcilik, tekne inşası, 
elektronik, rüzgar enerjisi, savunma, güvenlik, inşaat 
mühendisliği, demir yolları, toplu taşıma, tüketim 
malları, borular, tanklar ve ızgaralar gibi korozyona 
dayanıklı ürünler genel olarak AKPA ürünlerinin 
genel uygulama alanlarıdır. ISO 9001:2008 kalite 
yönetim standartlarına sahip olan firma, sürekli 
kendini geliştirerek yeni iş alanları açmak suretiyle 
ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaya devam 
etmektedir. İhraç pazarlarına yönelik sertifikasyon 
ve akreditasyon çalışmalarına her geçen gün bir 
yenisi eklenen firma, REACH düzenlemelerine de 
tam uyum sağlamıştır. AKPA ürünlerinin %70’inden 
fazlası Ortadoğu, Avrupa ve Güney Asya pazarına 
ihraç edilmektedir. Bugün, AKPA, 55’ten fazla ülkeye 
düzenli olarak ihracat yapmaktadır. Uygun fiyatlı, 
kaliteli ürünler sunmak ve hızlı teslimat sağlamak, 
küresel dünyaya açılan bir kapı olarak AKPA’ nın 
temel ilkeleridir.

AKPA, Ar-Ge yatırımlarını sürekli geliştirerek 
teknoloji ve inovasyonda Türkiye’yi Dünya’da 
başarıyla temsil etmeyi ve öncü kimliğini korumayı 
hedeflemekte ve ürünlerini ve hizmetlerinin 
verimliliğini sürekli artırarak, müşterilerine daha 
fazla yenilik sunmayı amaçlamaktadır.

Organik Peroksitler, Polimerizasyon Başlatıcıları ve Boya Kurutucuları tasarım ve 
üretiminde %100 yerli sermaye ve iş gücüyle hizmet veren, sektörün lider markası, Akpa 
Kimya, Türkiye’nin sayılı Araştırma- Geliştirme (Ar-Ge) merkezlerinin arasına katıldı.

AKPA Kimya R&D Center Is Officially Registered

Akpa Kimya, one of the leading brands in the industry, 
serving the design and production of Organic Peroxides, 
Polymerization Initiators and Paint Dryers with 100% 
local capital and labor power, has joined among the few 
Research and Development (R & D) centers of Turkey.

Istanbul (April 12, 2017) – Akpa Kimya, which has been 
established in 1997 and has left its 20th year behind, 
has announced that it is one of the leading companies 
registering itself as “R & D Center” on 3 April 2017 by 
favour of the application to the Ministry of Science, 
Industry and Technology. Akpa Kimya has registered R 
& D power in its sector with this important document.
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C.E.S A.Ş. AR-GE Merkezi Oldu

Havacılık, savunma ve balistik koruma 
alanlarında sektörün önde gelen ileri 
kompozit imalatçılarından olan ve sürekli 
inovasyon çalışmaları yürüten CES, 26 
Mayıs 2017 tarihinde Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından değerlendirilen 
başvuru ve denetim süreci sonunda, 
yenilikçi duruşunu AR-GE Merkezi olarak 
tescillemiştir. CES bu statünün verdiği 
sorumlulukla, Türkiye’nin savunma gücü 
için yeni teknolojiler geliştirmeye devam 
edecektir.

%100 yerli sermaye ile kurulmuş ve desteğini, bağlı 
bulunduğu Açık Grubu’ndan alan CES, kısa zamanda 
savunma ve havacılık alanında uluslararası kalite 
standartlarında imalat yapmak için AS9100 dahil 
tüm sertifikalarını almış, fiziksel ve teknolojik alt 
yapısını tamamlamış ve 2017 yılı başından itibaren de 

Ankara Anadolu OSB’de bulunan 17.000 m2 üzerine 
kurulu modern kompozit imalat tesislerinde üretim 
faaliyetlerine devam etmektedir. Bu yatırımla birlikte 
ASO’nun yatırım ödülünü alan firma, İleri kompozit 
alanında en son teknolojileri bünyesinde barındırmakta 
ve Uluslararası Havacılık ve Savunma Sanayii’nin lider 
imalatçılarından biri olma yolunda emin adımlarla 
yürümektedir.

CES aynı zamanda, 2017 yılı itibarıyla kişisel balistik 
koruma ekipmanları alanında kendi markası ile 
imalata başlamış, yelek, miğfer, kalkan gibi stratejik 
olarak yerli tedarik edilmesi gereken ürünler için 
sürekli geliştirme çalışmalarını da kesintisiz olarak 
devam ettirmektedir.

Bu zamana kadar kendi imkanları ve Açık Grubu’ndan 
aldığı büyük destekle çalışmalarını sürdürmüş 
olan CES, AR-GE Merkezi olmasının avantajlarını 
ülkesinin çıkarları yönünde katma değer üretmek için 
kullanacak ve müşterilerine daha yenilikçi çözümler 
sunmak yolunda gayretlerini artırarak sürdürecektir.

C.E.S A.S Has Become an R&D Center

CES, which is one of the leading industrial composite 
manufacturers in aviation, defense and ballistic protection 
areas and which has continuously conducted innovation 
studies, has registered its innovative attitude as an R&D 
center by the end of application and inspection process 
evaluated by the Ministry of Science, Industry and 
Technology on 26 May 2017. With this responsibility, CES 
will continue to develop new technologies for Turkey’s 
defense force.

Having been established with 100% domestic capital 
and supported by the Acık Grup, CES has acquired all 
certifications including AS9100 for manufacturing in 
international quality standards in the field of defense and 
aviation in a short time and has completed its physical 
and technological infrastructure. CES has continued its 
production activities in modern composite manufacturing 
facilities founded on 17.000 m2 located in Ankara-

Anadolu OSB since the beginning of 2017. The company, 
which received the investment award of ASO along 
with this investment, embraces the latest technologies 
in the field of advanced composites and is confidently 
proceeding to become one of the leading manufacturers 
of the International Aviation and Defense Industry. 

Furthermore, CES has started to manufacture its own 
branding in the field of personal ballistic protection 
equipment as of 2017 and has continued its permanently 
development studies for products that need to be 
strategically supplied locally such as vests, helmets, 
shields. 

Having continued to work with its own resources and the 
great support received from Acık Grup, CES will use the 
advantages of being an R&D Center to create added value 
in line with national interests and continue to increase 
its efforts to provide its customers with more innovative 
solutions.
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Ece Boya Kimya  AR-GE Merkezi Oldu
Boya ve reçine endüstrisinin öncüsü olan 
Ece Boya Kimya, Ar-Ge Merkezi olmaya 
hak kazandı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge Merkezi 
belgesini alan Ece Boya Kimya, Türkiye’nin 
resmi Ar-Ge Merkezlerinden biri olma 
başarısını gösterdi.

Ayrıca aynı toplantıda 4. seviye olarak hazırlanan 
1 Meslek Standardımız, görüşülerek MYK Kimya 
Sektör Komitesi tarafından uygun bulunmuştur. 4. 
seviye Meslek Standardımız da Resmi Gazete’de 
yayınlanmasından sonra “Ulusal Meslek Standardı” 
haline gelecektir.

Derneğimiz sektörümüzün ihtiyaç duyacağı Meslek 
Standartları çalışmalarını önümüzdeki dönemde de 
MYK nezdinde sürdürecektir.

Meslek Standartları Revizyonu
Resmi Gazete’nin 13 Haziran 2012 tarihli ve 28322 nolu mükerrer sayısında yayınlanarak 
“Ulusal Meslek Standartları” haline gelen, 3. seviye olarak hazırlanan 5 Meslek 
Standardımızın revizyonları 26 Nisan 2017 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kimya 
Sektör Komitesi Toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. Meslek Standartlarımızın revize 
edilen şekli Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra geçerli olacaktır.

Ar-Ge Merkezi ile birlikte birçok yeni Ar-Ge projelerinin 
yönetildiğini belirten Ece Boya Kimya Yönetim Kurulu 
Başkanı Okay Erdoğan, sektörde yeniliklerin ve sürekli 
iyileştirmenin önemini vurgulayarak, “Dünya’daki 

trendleri takip edip, müşteri ihtiyaçlarını tahmin ederek 
yeni ürünler tasarlıyoruz. Ar-Ge’ye olan yaklaşımımızı 
üretime de yansıtarak Gebkim’deki yeni tesisimizde 
fark yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Ece Boya Kimya has become an R&D Center!

Ece Boya Kimya which is a pioneer of coatings and resins industry has become an R&D Center. Ece Boya Kimya, 
which has received R&D Center Document given by Science, Industry and Technology Ministry excelled to be an 
official R&D Center in Turkey.

Okay Erdoğan, the President of Ece Boya Kimya emphasizing the importance of innovations and constant 
improvement with these words; “We develop new products according to new developments in the world and by 
anticipating our customers’ needs. We will continue to make difference by reflecting our vision to production with 
new plant in Gebkim”

Occupational  Standards Revision

The revisions of the 5 Occupational Standards, which were published in the Official Gazette dated 13 June 2012 and 
numbered 28322 as "National Occupational Standards" and were prepared as the 3rd level, were discussed and 
accepted at the Vocational Qualifications Authority (FMC) Chemical Sector Committee Meeting on 26 April 2017. The 
revised version of our Occupational Standards will be valid after publication in the Official Gazette
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KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ’NE
YENİ KATILAN ÜYELER

Velox Dış Ticaret Ltd. Şti.‘nin Kompozit Satış 
Temsilcisi Sn. Hüseyin Özgür Asibostan Yönetim 
Kurulumuzun 7 Eylül 2015 tarihinde yapılan 113. 
Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında oy birliği 
ile Kompozit Sanayicileri Derneği üyeliğine kabul 
edilmiştir.

Velox Global; plastik, kompozit, kauçuk , boya & 
kaplama sanayileri  için özel hammaddelerin ve 
yarı mamullerin globalde 22 farklı noktada teknik 
pazarlamasını ve tedariğini yapan Avrupa’nın lider 
bir distribütör firmasıdır.

Velox, sunduğu geniş ürün yelpazesiyle; kablo, 
elektronik, medikal, ambalaj, kauçuk, yağ & 
petrol, uzay & savunma, otomotiv, marin, raylı 
sistemler ve diğer endüstrilerde en iyi hizmeti 
sağlamayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, iş 
ortaklarının projelerinde ürün/hammadde 
seçiminden, uluslararası standartların kabulüne, 
proje kapsamında teknik danışmanlıktan, 
sertifikasyon destek hizmetine kadar birçok 
hizmeti sunmaktadır.

Bu çerçevede Velox, kompozit sektöründe, 
dünyanın dört bir yanındaki ar-ge 
laboratuvarlarını kullanarak, katma değeri 

yüksek, kaliteli malzeme üretimi için iş ortakları 
ile üretici arasında en iyi köprüyü oluşturmayı 
hedeflemektedir.

Velox Kompozit, Büfa Composite (Yanmaya karşı 
dirençli modifiyeli jelkot, reçine, dolgu, macun 
sistemleri) SIR INDUSTRIALE (genel amaçlı 
reçine sistemleri), LORD Adhesive (mekanik 
ve yapısal yapıştıcılar), CTP Advance Materials 
(modifiye edilmiş Epoxy Sistemleri), Entropy 
Resin (BioEpoxy sistemleri), ATUL Resin (Genel 
amaçlı epoxy sistemleri), VEMAB Glass Fiber 
(Velox dokuma elyafları), VEMAB Silan, Berry 
Global (keçe ve yüzey tülleri), Axalta Powders 
(polimer toz katkılılar- SMC, BMC & pultrizyon) 
ve Umicore (UPR & Jelcoat hızlandırcıları ve diğer 
metalleri), Tolsa (ATH sinerjistleri) FRX Polymer 
(yanmaya karşı dirençli hammaddeler) ve 
Italmatch (yanmaya karşı dirençli hammaddeler) 
gibi markaların kompozit sektöründe teknik 
satışını yapmaktadır.

Velox Dış Ticaret Ltd. Şti.‘nin Kompozit 
Sanayicileri Derneği’nin gücünü ve etkinliğini 
daha da arttıracağına olan inancımızla kendilerine 
aramıza hoş geldiniz diyoruz.

VELOX
DIŞ TİCARET

LTD. ŞTİ.
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ASES Havacılık Servis ve Destek Hizmetleri 
A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Sait 
Saffet Baysal Yönetim Kurulumuzun 20 Mart 2017 
tarihinde yapılan 134. Olağan Yönetim Kurulu 
Toplantısında oy birliği ile Kompozit Sanayicileri 
Derneği üyeliğine kabul edilmiştir.

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, satış sonrası destek 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 aynı zamanda satış 
sonrası destek faaliyetlerini yürütmektedir.

Havacılık Servis ve Destek Hizmetleri: ASES 
Havacılık başta Air France - KLM Industries, 
ZODIAC Group, Rockwell Collins, VAS Aero ve 
Schneller gibi kendi alanlarında dünya lideri bir 
çok grubun temsilciliğini yapmaktadır.

Endüstriyel Projeler: Sahip olduğu gerek 
mümessillikler, gerek patentler ve gerekse 
yurtdışındaki 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 uzmanlıkları mevcuttur.

ASES Havacılık Servis ve Destek Hizmetleri 
A.Ş.’nin Kompozit Sanayicileri Derneği’nin 
gücünü ve etkinliğini daha da arttıracağına olan 
inancımızla kendilerine aramıza hoş geldiniz 
diyoruz.

ASES HAVACILIK 
SERVİS VE DESTEK 

HİZMETLERİ A.Ş.

MARATHON 
KİMYA SAN. VE 

TİC. A.Ş.

Marathon Kimya San. ve Tic. A.Ş.’nin Şirket 
Sahibi Sn. Orhan Hüseyin Onur Yönetim 
Kurulumuzun 12 Haziran 2017 tarihinde yapılan 
137. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında 
oy birliği ile Kompozit Sanayicileri Derneği 
üyeliğine kabul edilmiştir.

1974 yılında kurulmuş olan Marathon Kimya 
San. ve Tic. A.Ş., Türkiye’de ve yurtışında 
yerleşik sanayi kuruluşlarının çeşitli hammadde 
ihtiyaçlarını en hızlı, en kaliteli, en ekonomik ve 
müşterilerinin memnuniyet ve beklentilerini göz 
önünde bulunduracak şekilde karşılamayı amaç 
edinmiştir.

Dünyanın önde gelen uluslararası firmalarının 
temsilciliğini yapmakta olan Marathon Kimya 
San. ve Tic. A.Ş., is ortağı olduğu müşterilerine 

sunduğu hizmet kalitesinden ve üstlendiği 
sorumluluklardan ödün vermeden çalışmakta ve 
sürekli kendini iyileştirerek gelişmektedir.

Marathon Kimya San. ve Tic. A.Ş.’nin amacı, 
temsilcisi olduğu uluslararası firmalar ile 
bağlarını her geçen gün güçlendirmek ve hizmet 
ettiği sektör ve müşterilerinin ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde ürün portföyünü sürekli 
geliştirmektir. Hedefi, partneri olduğu firmalarla 
bağlarını güçlü tutarak kimyasal hammadde 
sektöründe ithalat ve ihracat konusunda lider 
firma olmaktır.

Marathon Kimya San. ve Tic. A.Ş.’nin Kompozit 
Sanayicileri Derneği’nin gücünü ve etkinliğini 
daha da arttıracağına olan inancımızla 
kendilerine aramıza hoş geldiniz diyoruz.
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RMK RESİNS 
SAN. VE TİC. 

A.Ş.

VELOX
Mr. Hüseyin Özgür Asibostan, the Sales Representative 
of Velox Dış Tic. Ltd. Şti. was anonymously accepted for 
membership of the Turkish Composites Munufacturers 
Association in the 113th Ordinary Meeting of our Board 
of Directors held on 7 September 2015.

ASES HAVACILIK
Mr. Mehmet Sait Saffet Baysal, the Chairman of the 
Board of Directors of Ases Havacılık Servis ve Destek 
Hizmetleri A.Ş. was anonymously accepted for 
membership of the Turkish Composites Munufacturers 
Association  in the 134th Ordinary Meeting of our Board 
of Directors held on 20 March 2017.

MARATHON KİMYA
Mr. Orhan Hüseyin Onur, the Company Owner of 
Marathon Kimya San. ve Tic. A.Ş. was anonymously 
accepted for membership of the Turkish Composites 
Munufacturers Association  in the 137th Ordinary 
Meeting of our Board of Directors held on 12 June 2017.

RMK RESINS
Mr. Aytuğ Gülgel, the Board Member of RMK Resins 
San. ve Tic. A.Ş. was anonymously accepted for 
membership of the Turkish Composites Munufacturers 
Association  in the 137th Ordinary Meeting of our Board 
of Directors held on 12 June 2017.

RMK Resins San. ve Tic. A.Ş.’nin Yönetim Kurulu 
Üyesi Sn. Aytuğ Gülgel Yönetim Kurulumuzun 12 
Haziran 2017 tarihinde yapılan 137. Olağan Yönetim 
Kurulu Toplantısında oy birliği ile Kompozit 
Sanayicileri Derneği üyeliğine kabul edilmiştir.

RMK Resins, sektörde 40 yıllık tecrübeye sahip 
üç ortak tarafından 2014 yılında kurulmuştur. 
Pazardaki ihtiyaçları ve yenilikleri tespit eden, 
kalite ve müşteri odaklı üretimi esas alan yenilikçi 
ve dinamik bir firmadır. Üretim ve depolama 
faaliyetleri Düzce İlinde, genel merkezi İstanbul’da 
olan RMK Resins özel amaçlı ve yüksek teknoloji 
kompozit reçineleri konusunda tedarikçi olarak 
kompozit sektörüne hizmet vermeyi hedeflemiştir.

Temel faaliyeti “Poliester Reçine, Jel-Coat, 
Modifiye Poliester Reçine, Kalıp Ayırıcı ve Pigment 
Pasta üretmek olan RMK Resins’in planlanan 
toplam yıllık üretim kapasitesi 35.000 ton’dur. 
6.000 m2 kapalı, toplam 9.000 m2’den oluşan 
tesislerinde, 14 adet hammadde ve 4 adet yarı 
mamul depolama tankları ile sıvı hammadde 
depolama kapasitesi 1.500 ton, katı hammadde 
depolama kapasitesi ise 3.000 ton’dur. Tamamen 
otomasyon sistemi ile yüksek teknolojide üretim 
yapacak olan firmada; katma değeri yüksek, 
nitelikli, teknolojik ve ülkemiz ekonomisine 
katkıda bulunacak ürünler üretilecektir.

Ürün yelpazesinde, kompozit parça üretimi 
yapan firmalara, özel amaçlı ve yüksek teknoloji 
kompozit reçineler (poliesterler), özellikli jelcoatlar, 
kalıp ayırıcılar ve birçok seçeneğe sahip pigment 
pastalar (renklendiriciler) mevcut olacaktır. 
Firmanın üretimini yapmayı hedeflediği tüm bu 
ürünler kompozit sektöründe faaliyet gösteren 
firmalara fayda sağlayacak nitelikli ürünler 

olacaktır. Hizmet verilmesi planlanan başlıca 
sektörler; Savunma sanayi, otomotiv endüstrisi, 
saniter uygulamalar, deniz taşıtları, elektrik-
elektronik, havacılık, kimyasal boru ve tank 
endüstrileri ve yapı-inşaattır (altyapı ve 
üst yapı).

Özellikle hizmet verilmesi arzulanan Savunma 
Sanayi bu anlamda büyük önem arz etmektedir. 
Uzun yıllardır ülkemizi tehdit eden terör 
saldırılarına karsı üretimi yapılan yüksek nitelikli 
ve özellikli kompozit ürünler için gerekli kriterlere 
sahip formülasyonlarla mukavemeti son derece 
yüksek özel ürünler üretilecek olup ülkemizi ve 
milli değerlerimizi korumak amaçlı çalışmalara 
destek verilecektir. Bu tür firmalarla stratejik 
partner olarak birlikte çalışılarak, ürün tasarlayıp 
geliştirmek ve teknolojik yatırımlar yapmak 
öncelikleri arasında olacaktır.

RMK Resins’in başlıca hedefleri, 300 kalemden 
oluşan geniş ürün portföyü ile her türlü ihtiyaca 
yönelik ürünler tasarlamak, kaliteden ödün 
vermeden üretim yapmak ve pazarlamak, temel 
misyonu, etik değerleri çerçevesinde ve çevresel 
faktörleri gözeterek başarıya ulaşmayı ilke edinen, 
rekabetçi ve aktif hareket eden bir yapı oluşturmak, 
vizyonu ise; iç ve dış pazarda markalaşmak, 
sektöre yön veren atılımlarda bulunmak, Ar-
Ge çalışmaları ışığında büyümeye hız vermek, 
katma değerli ürünler üreterek ülkemize döviz 
kazandırmak, hizmette farklılık yaratmaktır.

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





Açmış olduğun yolda emin adımlarla ilerliyoruz.
Şükranlarımızla.

Carleton ELLIS
1876 - 1941

Doymamış Polyester Reçine’nin Mucidi

www.polyester.com.tr



22

ÜYELERDEN HABERLER

Büyüyen METYX Composites Yeni Merkezine Taşındı!
METYX Composites kısa bir süre önce 
merkezini İstanbul'un kalbi Kozyatağı'ndaki 
yeni ofise taşıdı. 2003 yılından bu yana, 
METYX Composites’in merkezi, ana şirket 
Telateks A.Ş.’nin Tuzla sanayi bölgesindeki 
fabrikasında yer alıyordu. 

Yeni merkez ofiste hem mevcut hem de gelecekteki 
satış, satın alma, finans, muhasebe ve yönetim 
kadroları yer alacak. 2003 yılında Telateks’in bir 
markası olarak doğan ve hem ürün yelpazesini 
genişleterek ve ürünlerine katma değer sağlayarak 
bugünlere ulaşan METYX Composites’in 2025 yılına 
kadar iş hacmini ikiye katlamak gibi bir hedefi 
bulunuyor. Firmanının Yönetici Ortağı Uğur Üstünel 
konuyla ilgili "Merkez ofisimizi yeni bir ofise taşımamız 
şirket tarihimizde önemli bir kilometre taşı. Gelecek 
yatırımlarımıza ve büyüme hedeflerimize olan 
bağlılığımız devam ediyor.” diye açıklama yaptı. 

Şehrin toplu taşıma ağlarına yakın olan yeni merkez 
ofisin konumu, çalışanların evlerine daha yakın ve 
ulaşım daha hızlı olmakla birlikte, İstanbul'a gelen 
tedarikçiler ve müşterileri ziyaret etmek için de 
oldukça elverişli.

METYX Composites merkez operasyonlarında 
müşterilerine ve tedarikçilerine daha iyi ve kaliteli 
hizmet verebilmek için yeni ofis, Tuzla fabrikadaki aynı 
telefon ve faks numaraları ile entegre bir BT donanımı 
ve verileri hızlı bir şekilde işleyip yedekleyebilen 
güvenli "Bulut" tabanlı sistemlerin kullanımını içeren 
en yeni telekomünikasyon ile yapılandırıldı.

METYX Composites yüksek performanslı teknik 
tekstil ürünleri üreticisi olarak Tuzla, Manisa ve 
Macaristan’daki fabrikalarında multiaxial örgüler 
(e-glass, aramid, karbon ve hibritler), karbon 
örgüler, RTM örgüler, dokuma örgüler ve vakum sarf 
malzemeleri üretimi ile birlikte, kalıp merkezlerinde 
model kompozit kalıp ve prototip ve kit merkezlerinde 
ise PVC, PET, balsa, poliüretan gibi köpüklerden kit 
üretimi yapmakta. Marin, rüzgar enerjisi, otomotiv, 
ulaşım, demiryolu, inşaat, endüstriyel sektörlerine 
ürün veren firma, ayrıca teknik danışmanlık ve 
laboratuvar hizmetleri sağlamaktadır. 

Growing METYX Composites Moves to New 
Headquarters 

METYX Composites has recently relocated its headquarters 
team to new offices in Kozyatağı, which is in the heart of 
Istanbul. Since 2003, when METYX Composites started, the 
headquarters has been located with the parent company 
Telateks A.S. at the Group headquarters and factories in 
the Tuzla industrial area, over 35 minutes by car south of 
Istanbul. Telateks A.S. was originally founded in Tuzla in 
1978 by Erol Ustunel. 

The new headquarters office space is needed to 
accommodate both current and future sales, purchasing, 
finance, accounting and management departments, which 
have all grown as the METYX Composites business has 
significantly expanded from one to three factories, adding 
new technical textile products and added value services, 
with corporate ambitions to double the business by 2025; 
there is space for additional head office staff that will be 
needed in the foreseeable future. Ugur Üstünel, Managing 
Partner, METYX Composites stated: “This move to our 
own headquarters marks an important milestone in our 
company’s history and signals our commitment to future 
investment and growth objectives.”  The more central office 

location, close to the city’s public transport networks, is 
much more convenient, being closer and so quicker to get 
to for staff, as well as visiting suppliers and customers who 
come to Istanbul. 

As part of the upgrading of the METYX Composites 
headquarters operations to better serve its customers 
and suppliers, the new offices have been installed with the 
latest telecommunications, using the same phone and fax 
numbers as before, along with an integrated IT hardware 
and software, which includes the use of secure ‘Cloud’ 
based systems which can rapidly process and back up data 
for the business.  

The METYX Composites range of technical fabrics includes 
multiaxial reinforcements, carbon reinforcements, RTM 
reinforcements, woven reinforcements, and vacuum 
bagging products, designed to combine higher mechanical 
performance with key processing benefits.  Core and 
fabric kitting, FRP plug and mould tooling, as well as 
technical consultancy services are also provided to meet 
the individual needs of manufactures in the automotive, 
transportation, marine, rail, and wind energy markets.  
For more information about the full range of products and 
services available go to www.metyx.com . 
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METYX Grup, yaklaşık 25 yıldır teknoloji 
tedarikçisi olan Alman teknik tekstil 
makineleri üreticisi KARL MAYER firması 
ile ek 12.000 tonluk cam ve karbon elyaf 
kumaş örme kapasitesi sağlayacak yeni 
üretim hatları için büyük bir anlaşma yaptı. 
Yeni kapasite ile hem Türkiye'de Manisa 
fabrikasının kapasitesini arttıracak hem de 
çok uluslu stratejik büyüme planlarının bir 
parçası olacak şekilde deniz aşırı üretim 
tesislerinin temellerini atacak.

METYX Composites'in Yönetici Ortağı Uğur Üstünel, 
"Teknik kumaş bölümümüzün son dönemde 
büyümesi ve kompozit rüzgar türbin kanatları üreten 
global kilit müşterilerimiz ile gerçekleştirilen başarılı 
yeterlilik sertifikasyonları, bize KARL MAYER'e çoklu 
makine siparişi verme cesaretini verdi.” dedi.

KARL MAYER Teknik Tekstil’in Teknolojiden 
Sorumlu Başkanı (CTO) Karkheinz Liebrandt 
yaptığı açıklamada, “METYX Grup'un kompozit 
endüstrisindeki büyümesinin ve başarısının bir 
parçası olduğumuz için çok mutluyuz. 1989 yılına 
dayanan uzun vadeli işbirliğimize çok değer veriyoruz 
ve önümüzdeki yıllarda da bu işbirliğinin devam 
etmesini istiyoruz.” dedi.

Teknik tekstil ve kompozitle ilgili ürünlerin üretimi 
için uzun vadeli bir planın bir parçası olarak son 
yıllarda büyük yatırımlar yapmış olan METYX Grubu 
için rüzgar enerjisi sektörü kilit bir stratejik pazardır.
Türkiye'de Manisa fabrikasının büyümesine imkan 
sağlayan hem 2016 yılında satın alınan komşu arazi, 
hem de halihazırdaki fabrika arazisi içindeki büyüme 
çok eksenli kumaş üretim hatlarının artırılması, depo, 
kit ve kalıp üretim alanlarının genişletilmesi, üretimin 
artırılması için yeterli alan sağlıyor.

METYX Grup'un kompozit teknik kumaşlara 
yaptığı bu son yatırımı ile Türkiye'de yaklaşan yeni 
ulusal mevzuat değişikliği uyarınca rüzgar enerjisi 
müşterilerinin yerel pazardaki üretiminde yerel 
tedarikçilerden ürün temini gerekliliği konusunda 
müşteri ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacaktır.

METYX Grup, Global Kompozit Endüstrisi için
Teknik Kumaş Üretimi ile İlgili Büyük Büyüme Planlarını Açıkladı

METYX Group Announces Major Expansion Plans 
of its Technical Fabrics Production for the Global 
Composites Industry

METYX Group has just concluded a major ‘multi-
machinery’ deal with long-time partner KARL MAYER 
Technische Textilien GmbH for the supply of new warp 
knitting production lines to provide 12,000 metric 
tonnes of additional glass and carbon fibre multiaxial 
fabric knitting capacity.  The new capacity will increase 
production both in Turkey, further expanding its main 
factory at Manisa, as well as for additional overseas 
manufacturing facilities as part of a multinational 
strategic growth plan.      

Ugur Üstünel, Managing Partner of METYX Composites 
stated: “The recent growth of our technical fabrics division 
and the successful qualification programs with key OEM 
customers globally producing composite wind generator 
blades has given us the confidence to place this multi-
machinery order with KARL MAYER.”

“We are very happy to be part of METYX Group’s growth and 
success in the composites industry. We cherish our long 
term cooperation with them, which dates back to 1989, 
and we look forward to the years to come.” commented 
Karkheinz Liebrandt, CTO, KARL MAYER Technische 
Textilien GmbH.

The wind energy sector is a key strategic market for 
METYX Group, which in recent years has already made 
major capital investments as part of an ongoing long-
term programme of key strategic investments in high-end 
production facilities for technical textiles and composites-
related products to serve this sector and other key 
composites markets needing technical fabrics. In Turkey, 
adjacent land purchased in 2016 included additional open 
space for further expansion of the Manisa factory to be 
able to add more lines to double current knitting capacity 
for both glass and carbon fibre multiaxial fabrics, as well 
as having sufficient free space on the site to build more 
warehousing, and to further expand composite tool making 
facilities and kitting capacity for ’make to order’ kits for 
core material, glass and carbon fibre reinforcements and 
vacuum consumables.

This latest major capital investment decision by METYX 
Group for its Composites Technical Fabrics division is to 
ensure that the Group can continue to meet the needs of 
its major wind energy OEM customers both globally and 
locally ahead of imminent new national legislation changes 
in Turkey regarding the local supply of materials; in recent 
years, as an established local supplier with strong supply 
chain logistics, METYX Composites has rapidly responded 
to the significant growth in the Turkish Wind Industry in the 
Aegean Region since 2011 from wind blade manufacturers, 
as well as producers in other composites sectors in Turkey. 
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Polin Waterparks Avrupa İş Ödülleri'nden
Ruban D'honneur ile Döndü

Polin Waterparks Avrupa İş Ödülleri'nde 
(European Business Awards) ''İthalat/
İhracat'' kategorisinde Avrupa'nın En İyi 10 
şirketi arasına girerek ''Ruban d'Honneur'' 
ödülüne layık görüldü.  

Dünyanın önde gelen danışmanlık firmalarından 
RSM tarafından organize edilen ve Avrupa’nın 
en önemli iş liderleri, akademisyenleri ve kamu 
temsilcileri tarafından desteklenen, 34 ülkeden, 33 
bini aşkın şirketin katıldığı, girişimcilik, yenilikçilik 
ve sürdürülebilirlik alanlarında en iyilerin seçildiği 
“Avrupa İş Ödülleri” (European Business Awards - 
EBA) 2016-2017 yarışmasının sonuçları, 4 Mayıs’ta 
Dubrovnik’te düzenlenen gala gecesinde açıklandı. 
%100 yerli sermaye ve iş gücüyle hizmet veren, su 
parkları tasarım, mühendislik, üretim ve montajında 
sektörün global lider markası, Polin Waterparks, 
İthalat/İhracat kategorisinde Avrupa’nın En İyi 
10 şirketi arasına girerek ‘’Ruban d’Honneur’’ ile 
ödüllendirildi.

Avrupa İş Ödülleri (European Business Awards - 
EBA), uzun soluklu bir yarışma. Temmuz 2016’da 
başlayan EBA ödül sürecinde, ilk olarak Türkiye’yi 
temsil etmek üzere bir üst kategoride yarışacak 
10 ‘’Ulusal Şampiyon (National Champion)’’ seçildi. 
Polin Waterparks bu ilk aşamada da finale kalarak 
Türkiye’yi temsil etmek üzere bir üst kategoride 

yarışacak 10 Ulusal Şampiyonlardan (National 
Champion) biri olmuştu.

4 Mayıs’ta Hırvatistan’ın Dubrovnik kentinde 
gerçekleştirilen ödül töreninde, kendini su parkı 
sektörüne adamış tüm Polin Waterparks çalışanları 
adına ödülü alan Polin Waterparks Genel Müdürü Sn. 
Başar Pakiş ‘’Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden biri 
olan Avrupa İş Ödüllerinde ülkemizi temsil ederek, 
İthalat/İhracat kategorisinde ‘’Ruban d’Honneur’’ 
olmanın gururunu yaşıyoruz. 40 yıldır sektörümüzde 
gösterdiğimiz başarılı çalışmalarımızın ardında, 
sektöre yön veren yeniliklerimiz, 103 ülkede kendi 
markamızla gerçekleştirdiğimiz 3000 su parkı projesi 
ile, su kaydırakları tasarım, mühendislik, üretim 
ve montajında globalde sektör lideri konumunuzu 
bu ödülle perçinleyerek, başarılarımızı sürdürmeye 
devam edeceğiz’’ dedi.

Avrupa İş Ödülleri 
(European Business Awards - EBA) Hakkında

2007 yılından bu yana düzenlenen Avrupa İş Ödülleri, 
daha güçlü ve daha başarılı bir iş dünyasının 
gelişimini amaçlıyor. 34 ülkeden 32 bin’in üzerinde 
şirketin katıldığı Avrupa İş Ödülleri’nde şirketler, 
inovasyon, etik ve iş mükemmelliği anlamındaki 
temel değerlerine göre değerlendiriliyor. Ödüller, 
girişimcilik, çevre ve sürdürülebilirlik, müşteri 
odaklılık gibi 11 ayrı kategoride veriliyor.
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Polin Waterparks has been honoured in the Grand Final 
of this year's European Business Awards sponsored 
by RSM, at an exclusive awards ceremony held in 
Dubrovnik attended by prominent businesses leaders 
and European ambassadors on May 4.

Polin Waterparks was awarded as one of the top ten 
in Europe for the Import/Export Category and the 
honour comes at the end of a year-long journey for the 
company which began when the competition engaged 
with over 33,000 companies from 34 countries at the 
entry stage in spring last year.

During the year, it was chosen as a National Champion, 
took part in a public vote that generated almost 250,000 
votes from people across the globe, and was named a 
Ruban d'Honneur finalist in February. For being one of 
the top ten in its field, Polin Waterparks was honoured at 
the Gala ceremony which celebrated Europe's best.

Basar Pakis, General Manager of Polin Waterparks, 
said: "We are extremely proud to be chosen as one of 
the top businesses in Europe. This is a major accolade 
for us and our country as The European Business 
Awards programme is widely recognised as one of the 
most challenging competitions in Europe presided over 
by an esteemed panel of judges.''   

Founded in Istanbul in 1976, Polin Waterparks is one 
of the world leaders in the design, manufacturing, 
engineering and installation of waterparks and 
waterslides. The company has completed 3000 
waterpark projects in 103 countries around the world, 
and currently the largest waterslide supplier to Eurasia.

Adrian Tripp, CEO of the European Business Awards 
said:"These companies are Europe's best. They 
demonstrate innovation, ethics and financial success 
and are brilliant examples of the growth potential for 
European business in a competitive global marketplace. 
Together they are creating a better future for us all. 
Huge congratulations to Polin Waterparks for their 
success."

Jean Stephens, CEO of RSM International, the sixth 
largest global network of independent audit, tax and 
consulting firms, and long-term sponsors of the 
awards, said: "At RSM, we believe it is important to 

champion business excellence as successful and 
thriving companies are an integral force in driving 
growth and stimulating economies. The Ruban 
D'Honneur recipients and overall category winners 
have demonstrated extraordinary entrepreneurialism, 
innovation, leadership and business acumen. All those 
involved are a credit to their country and we wish them 
every success for the future." 

RSM, with a presence in 42 European countries, has 
been a sponsor of the European Business Awards since 
its inception. The competition's primary purpose is to 
celebrate and promote business excellence, and support 
the development of a stronger and more successful 
business community throughout Europe.Additional 
sponsors and partners of the Awards include ELITE 
and PR Newswire. Further support on the night of the 
Awards came from SDL and Sysdoc.  

About the European Business Awards: 

The European Business Awards' primary purpose is 
to support the development of a stronger and more 
successful business community throughout Europe. For 
all citizens of Europe, prosperity, social and healthcare 
systems are reliant on businesses creating an even 
stronger, more innovative, successful, international 
and ethical business community - one that forms the 
beating heart of an increasingly globalised economy. 

The European Business Awards programme serves the 
European business community in three ways:

• It celebrates and endorses individuals' and 
organisations' success

• It provides and promotes examples of excellence 
for the business community to aspire to

• It engages with the European business community 
to create debate on key issues

The European Business Awards is now in its 10th year. 
This year it engaged with over 33,000 businesses from 
34 countries. This year's public vote generated almost 
250,000 votes from across Europe. Sponsors and 
partners include RSM, ELITE and PR Newswire. www.
businessawardseurope.com.

Polin Waterparks Selected As A Ruban D'honneur Recipient
In The European Business Awards 2016/17
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Polin Waterparks İmzası Fransa'nın
En Büyük Su Parklarından O'gliss Waterpark'ta

Fransa, ilk Looping Rocket su kaydırağı 
ile Polin Waterparks imzasıyla Fransa'nın 
en büyük üçüncü su parkı olan O'Gliss 
Waterpark'ta buluştu.

Polin Waterparks, yıllardır süre gelen ilklere imza 
atma ve su parkları tasarım, mühendislik, üretim 
ve montajında  sektöre liderlik etme geleneğini bu 
kez Fransa'nın Le Bernard şehrinde bulunan O'Gliss 
Waterpark ile sürüyor. Polin Waterparks'ın tüm 
dünyadaki güçlü partner ağından sadece biri olan ve 
birlikte başarılı birçok ise imza attığı Edsun Loisirs 
ile en çok tercih edilen su kaydırakları Kamikaze, 
Freefall, Turbolance ve Looping Rocket gibi 12 imza 
su kaydırağı ile 60.000m²'lik bir alanda kurduğu 
O'Gliss Waterpark, Fransa'nın en büyük üçüncü su 
parkını tamamlamış oldu. 

Fransa'nın Vendée sahilleri, eşsiz doğal 
güzellikleriyle turistlerin en çok tercih ettiği 
bölgelerin başında geliyor. Bu bölgede kurulu 

olan O'Gliss Waterpark, havuz alanında eğlenceli 
aktiviteler içeren çocukların ilgi odağı olan Ludo 
Park, palmiyelerle çevrelenen ziyaretçilerin 
kıyısında dinlenebilecekleri bir dalga havuzu olan 
Sunset Playa, park boyunca uzanan ve ziyaretçileri 
keyifli bir yolculuğa çıkaran nehirleri Exploral O, 
ziyaretçilerin adrenalin karşısında kendilerini test 
edebilecekleri heyecanı doruklarda yaşayacakları su 
kaydıraklarına sahip olan Délir Space ile dört farklı 
eğlence merkezini bir arada sunuyor. 

O'Gliss Waterpark'ta Looping Rocket, Freefall, 
Kamikaze, Tunnel Body Slide, Giant Bpdy Slide, 
Twister Racer, Multi Surf, Flying Boats, Racer 
Twin Hybrid (Space Boat+Turbolance Combo), 
Kids Body Slide, Kids Wide Slide, Kids Freefall gibi  
Polin Waterparks imzası taşıyan su kaydırakları 
ile ziyaretçilerine eşsiz anlar yaşatmak için 
tasarlandı. Tüm bu su kaydıraklarının birleşimiyle 
Polin Waterparks bir başarılı projenin daha ana 
tedarikçisi oldu.
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Polin's Looping Rocket waterslide is a first in France for 
new waterpark that is third-largest in the country.

Polin Waterparks has advanced its role as a leading 
waterpark designer and supplier in France with the 
opening of the new O'Gliss Waterpark in Le Bernard last 
June (June 2016). Polin Waterparks' proud partnership 
with Edsun Loisirs, a leisure park and outdoor 
recreation design firm, led to the development of the 
€12 million (US$13.5 million) facility that features an 
impressive 12 waterslides, including several of Polin's 
most-popular waterslides: the Kamikaze, Freefall, 
Turbo Lance and Looping Rocket. With a size of 60,000 
square meters (196,850 square feet), O'Gliss waterpark 
also sets a record as the third-largest waterpark in 
France.

An oasis next to an oasis

The coast of the Vendée area of France extends along 
more than 200 kilometers (120 miles) of mostly sandy 
beaches that attract tourists from near and far. Edged 
with dunes and pine woods, along with coastal mudflats 
and marshes that attract unusual birds, the beaches are 
considered an oasis for nature lovers. 

• Ludo Park. Focused on little ones, this unique 
setting offers fun activities and games in a pool 
area dedicated to children's use.

• Sunset Playa. The wave pool is the focal point of 
this relaxing space edged with palm trees and 
lounging chaises.  

• Exploral O. A lush world of "wild rivers" allows 
guests to free float in ultimate relaxation or test 
themselves against an intense current. The options 
extend along more than 400 meters (1,312 feet).  

• Délir Space. This section of the park is devoted to 
thrills with a wide variety of slides that test guests' 
limits for adrenaline-building excitement. 

Options increase guests' interests 

Guests' traveling between the four areas of the park can 
choose from among a wide range of Polin waterslides.:

•  Looping Rocket. This attraction features a unique 
"launch capsule" 73 feet in the air with a trap door 
that opens to send riders through a high-speed, 
horizontal, 360-degree loop.   

• The Freefall. Combining adventure with adrenaline, 
this slide offers an exhilarating drop. 

• A Kamikaze. High-speed thrills are delivered by 
this free-fall slide with a curvy path that begins 27 
meters (88 feet) high.

• Tunnel Body Slide. This specially engineered ride 
delivers a long, smooth journey accompanied by 
visual and auditory effects.

• Giant Body Slide. This open slide offers both drops 
and straightaways to generate multiple speeds.  

• Twister Racer. This four-lane multi slide blends 
speed with twisting turns as multiple tubes 
intertwine to create a thrill-slide experience.    

• Multi Surf. Guests slide on racing mats in head-
to-head competitions on this action-oriented 
attraction

• Flying Boats. A popular thrill slide using splash 
boats, this ride is offered in a downhill version and 
an uphill (rollercoaster-style) version that propels 
guests via jetted water. Rafting Slide and Flying 
Boats Combo. This ride allows guests of all ages 
to ride together in a multi-passenger raft along a 
rollercoaster-style path. 

• Racer Twin Hybrid (Space Boat + Turbolance 
Combo). This fusion slide is the world's first 
circular, racing tube slide.

• For younger guests, Polin offers a pirate-
themed waterplay structure that excites young 
imaginations with tipping buckets, slides, net 
climbs and water cannons. In addition, kids 
enjoy mini versions of several of Polin's popular 
attractions:   

• Kids Body Slide. Designed to mimic its adult-sized 
version, thisversatile open slide offers a safe, 
smooth ride that doesn't require mats or tubes.

• Kids' Wide Slides. This miniature version of Polin's 
classic adult-sized Wide Slide provides the same 
entertainment value for small fry while ensuring 
complete safety. 

• Kids' Freefall. This mini version of the Freefall 
offers a thrilling drop suited to the younger set.

O'gliss Waterpark Opens In France 
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SUBOR, Hırvatistan’daki 
CTP boru teminine hız kesmeden devam ediyor...
Uzun süredir takip edilen Curak SHPP projesi 
için sektörün önde gelen şirketlerinden Aries 
ile anlaşan SUBOR, Hırvatistan’da yapılan ilk 
hidroelektrik santral projesine de kalitesiyle 
imzasını atıyor.

Ekim ayında Zagreb’de düzenlenen toplantı sonrası 
varılan anlaşma neticesinde, DN1700 - DN1800 
mm çap aralığında boru ve bağlantı parçaları 
sevkiyatına başlandı. SUBOR’un ürün kalitesi ve 
derin tecrübesiyle sorunsuz devam eden ilk SHPP 
montajının gelecekte Hırvatistan’da gerçekleşecek 
olan hidroelektrik santral projeleri için bir mihenk taşı 
olması bekleniyor.

SUBOR Continues 
To Supply GRP Pipes In Croatia

SUBOR, in agreement with Aries, one of the industry's 
leading companies, has signed the contract for the 
first hydroelectric power plant project in Croatia, 
Curak SHPP. Following the agreement in meetings 

held in Zagreb in October, deliveries of GRP pipes and 
fittings between DN 1700 - DN 1800 mm has started. 
Installation of the first SHPP Project of the country, 
continuing with the high level of product quality and 
vast installation experience of SUBOR is expected to 
be a milestone for future hydroelectric power plant 
projects in Croatia.

SUBOR Arnavutluk’daki Faaliyetlerini 
Ülkenin En Büyük İçmesuyu Projesi ile Genişletiyor
Arnavutluk’taki yatırımcıların finansal 
kaynak arayışları ve hükümetin enerji 
politikalarındaki değişikliği nedeniyle son 
yıllarda yavaşlayan özel yatırımlara karşın, 
Dünya Bankası tarafından finanse edilen 
ülkenin en büyük içmesuyu projesi olan 
“Durres İçmesuyu Projesi” kapsamında 
sözleşme imzalananarak boru teminine 
başlanmıştır.

SUBOR Expands Its Activities In Albania With The 
Biggest Potable Water Project Of The Country

Despite declining private investments caused by private 
investors having a lack of financial resources and the 
changes in government’s energy policy, SUBOR has 
signed the contract and started deliveries for the biggest 
potable water project of Albania, Durres Potable Water 

Project. Installation and testing of the delivered part 
consisting DN700 PN10 SN10000 GRP pipes and fittings 
has been completed with success and the pipeline 
started operating.

With ongoing deliveries and installation works, when 
completed, a total of 68 km pipe will be provided for 
the project.

Sözleşme kapsamında DN700 PN10 SN10000 
rijitlik sınıfında sevkiyatı yapılan kısmın montajı 
başarı bir şekilde tamamlandı.  İlk hidrostatik 
testi  de tamamlanan hat başarılı bir şekilde 

devreye alınmıştır. Sevkiyatına sorunsuz şekilde 
devam eden proje için toplam 68 km boru temini 
gerçekleştirilecek. Bu hatların montaj işlemleri takip 
edilmektedir.
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SUBOR Kosova’da Bulunan Elektrik Santrali Projesine 
CTP Boru Temini ile Balkan Pazarındaki Etkinliğini Sürdürüyor..
Kosova’da Lumbardhi HPP Projesi kapsamında satışı gerçekleştirilen DN1200-DN1400 mm 
çap aralığında PN06-PN32 Bar arası basınç sınıflarında toplam 2,4 km CTP borunun sevkiyatı 
2017 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmıştır.

SUBOR Maintains Its Activities In Balkan 
Markets With The Latest Supply To The 
Hydropower Plant Project in Kosovo.

As per the order received for Lumbardhi HPP Project 
in Kosovo, a total of 2,4 km GRP pipe and fitting 
supply between DN1200-DN1400 mm diameters, 
from PN6 to PN32 BAR pressure classes has been 
completed in the Q1 of 2017.

The power plant is expected to be operational by the 
end of the year after the completion of installation 
works.  The fact that the Austrian contractor 
ETERTEC, which concentrates its efforts to finish 
the project on time, has chosen the SUBOR brand 
as in previous projects, once again clinches the 
effectiveness and prestige of SUBOR in the Balkan 
markets.

Proje kapsamında döşeme işlemleri devam 
eden elektrik santralinin yıl sonuna kadar 
hizmete alınması beklenmektedir. Bu doğrultuda 
çalışmalarına devam eden Avusturya’lı yüklenici 

Etertec firmasının önceki projelerinde de olduğu gibi 
SUBOR markasını tercih etmesi  şirketimizin Balkan 
pazarındaki etkinliğini ve prestijini bir kez daha 
gözler önüne sermiştir.
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Mardin Ceylanpınar Ovalarında Tercih Bir Kez Daha SUBOR

SUBOR, Özışık-İnelsan-İntekar Yapı İş Ortaklığı 
ile imzaladığı sözleşme kapsamında Mardin 
Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 2. Kısım 
Şebeke Yapım işine 2017 yılında da CTP boru ve 
bağlantı parçaları temin ediyor.

Söz konusu proje kapsamında geçtimiz yıllarda 
toplam 136 km boru tedarik edildi.  2017 yılı içerisinde,  
DN 400-2400 mm çapları arasında, PN 6 Atm basınç 
sınıflarında  ve SN 5000 N/m2 rijitliğinde  toplam 
49  kilometre CTP boru temini gerçekleştirecektir. 

Proje tamamlandığında brüt 231 bin 690 dekar tarım 
arazisine sulama hizmeti verilecek ve Mardin’in 
tarımsal kalkınmasının önündeki en önemli engel olan 
tarımsal sulama suyu temini konusunda yaşanan 
sıkıntı ortadan kaldırılmış olacak. 

FLOWTITE teknolojisinin getirdiği üstün kalite ve 
performansın yanı sıra saha ve mühendislik hizmetleri 
konusunda tüm bilgi ve tecrübesini ortaya koyan 
SUBOR, Türkiye ekonomisine yön veren sulama 
projelerinin lider CTP boru üreticisidir.

Once Again, SUBOR Is The First Choice 
In Mardin Ceylanpınar Plains  

SUBOR pipes continues to be used in the 2nd Part 
Network Construction within the scope of Mardin 
Ceylanpınar Plains Gravity Irrigation Project 

SUBOR continues in 2017 to provide GRP Pipes and 
Fittings within the scope of the signed contract with 
Özışık-İnelsan-İntekar Construction Partnership for 
Mardin Ceylanpınar Plains Gravity Irrigation 2nd Section 
Network Construction Works.

In 2017, 49 km of GRP pipes and fittings within DN 400-2400 
mm diameter range, in PN6 BAR pressure class, in SN 
5000 N/m2 stiffness class will be added to the supply of 136 
km that has been completed in recent years for the project. 
When finished, 23.169 hectare area will be irrigated and it 
will eliminate the irrigation water supply problem, biggest 
obstacle in front of Mardin’s agricultural development. 

With the high level of quality and performance provided 
by FLOWTITE technology and its experience and know-
how, SUBOR continues to be the GRP pipe producer of 
big irrigation projects which steers the Turkish economy.

Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması projesi kapsamında yapımına devam edilen 
2. Kısım Şebekesinde  yine SUBOR boruları tercih ediliyor.
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Viranşehir’e Borular SUBOR’dan
Viranşehir Pompaj Sulaması 1. Kademe 
Malzeme Alımı ihalesini Subor kazandı.

Tamamlandığında 220 bin dekar arazinin modern 
sistemlerle sulanmasını sağlayacak Viranşehir 
Pompaj Sulaması 1. Kademe İnşaatı işinde 
kullanılmak üzere DSİ’nin açtığı malzeme alım 
ihalesini Subor kazandı. 

Proje kapsamında, DN 700-3000 mm çapları 
arasında, PN 6-10 Atm basınç sınıflarında  ve SN 
5000 N/m2 rijitliğinde toplam 33.700 metre CTP boru 
ve bağlantı parçaları tedarik edilecek.  Projenin 20 
km’lik kısmının muayene kabulleri ve sahaya sevk 
işlemleri tamamlanmıştır.

Subor, Sakarya ve Şanlıurfa illerinde yer alan, 
FLOWTITE lisansı ile üretim yapan iki boru üretim 
tesisi ile birlikte rakipleri arasında en kaliteli hizmeti, 
en hızlı şekilde vermeyi temel prensip edinmiştir.

From SUBOR, to Viranşehir

SUBOR has won the 1st Stage Procurement Tender 
for Viranşehir Pumped Irrigation Project. SUBOR 
has signed the procurement contract for Viranşehir 
Pumped Irrigation Project 1st Stage, tendered by 
DSI. When finished, the project will irrigate 22.000 
hectare agricultural area with modern systems. For 
the project, the material inspection and delivery of 

the first 20 kilometre part has been completed. In 
total 33.700 meter of GRP pipes and fittings will be 
delivered within DN 700-3000 mm diameter range, 
in PN 6-10 BAR pressure class and in SN 5000 N/
m2 stiffness class. In its two plants in Sakarya and 
Şanlıurfa making production with FLOWTITE licence, 
SUBOR has adopted the principle of providing the 
best quality service among the competitors in the 
fastest manner.

Konya Ovası Sulanıyor…
SUBOR, NVS inşaat yükleminde yapımı 
devam etmekte olan KOS 1, 2, 3, (Konya 
Ovası Sulamaları) projesine CTP Boru ve ek 
parçalarını temin ediyor.

NVS İnşaat ile imzalanan sözleşme kapsamında 
DN 600-3600 mm çap aralığında, PN 6 Atm basınç 
sınıfında, SN 5000 N/m2 rijitliğinde 95 kilometre 
uzunluğunda CTP boru ve bağlantı parçaları 
temini gerçekleştirilecek.  Konya Ovası 1, 2, 3 
sulamaları projesi kapsamında AHİ kanalının 33. 
kilometresinden alınacak su ile 190 bin 850 dekar 
tarım arazisinin sulanması hedefleniyor. 

Proje tamamlandığında yıllık 125 milyon 194 bin 
520 TL gelir artışı ve yaklaşık 25 bin kişiye fayda 

sağlanacak. Proje’nin sulama alanında Çumra ilçesi 
ile İçeri Çumra, Alibeyhüyüğü, Doğanlı, Kaşınhanı, 
Çarıklar ve Boruktolu mahalleleri yer alıyor.

Water Comes In Konya Plains…

SUBOR continues to provide GRP Pipes and fittings for 
KOS 1, 2, 3, (Konya Plains Irrigation) Project contracted 
by NVS Construction. Within the scope of the signed 
contract between NVS Construction and SUBOR, a total 
of 95 kilometre GRP Pipes and fittings within DN 600-
3600 mm diameter range, in PN6 BAR pressure class, 

with SN5000 N/m2 will be delivered for the project. 
When completed, water taken from the 33rd kilometre 
of the AHİ channel will be used in irrigation of 19.085 
hectare agricultural land. When completed; 125.194.520 
TL revenue growth and roughly 25.000 employment 
will be introduced to the area. Project’s irrigation area 
includes Çumra county and İçeri Çumra, Alibeyhüyüğü, 
Doğanlı, Kaşınhanı, Çarıklar ve Boruktolu districts.
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Teknik Tekstiller
Çok sayıda bükümlü ve bükümsüz iplikler kullanılarak üretilen dokunmuş cam kumaşlar 
da mevcuttur. Bu kumaşların farklı dokuma çeşitleri olup, kalınlıkları 0,026 mm. ile 10,16 
mm. arasında değişmektedir. Kumaşlar yönlendirilmiş mukavemet ve yüksek elyaf oranı 
özellikleri sunmaktadır. Bu özellikler, yüksek teknoloji ile kompozit uygulamalarında 
aranan özelliklerdir.

“Kumaş” ifadesi; bütün düz tabakaları, rulolanabilen 
ürünleri, tam olarak kumaş olsun veya olmasın, 
kapsamaktadır.

Kumaş’ın herhangi bir elyaf türü ile üretilmesi 
mümkündür. En yaygın olanları cam elyafı, karbon ve 
aramid’dir.

Reçinelerin takviye edilerek, kompozit ürün haline 
getirilmesinde dört yaygın kumaş türü mevcuttur. 
Bu kumaş ürünlerinin genel özellikleri, düz tabaka 
ürünler halinde 25 ile 275 metre uzunluğunda 
ve 7 cm. ile 3 m. genişliğinde üretilebilmesidir. 
Tabaka şeklindeki ürünler elle işlenebilmeye, 
kesilebilmeye ve kalıba taşınabilmeye uygun olmalı, 
aynı zamanda kalıp şekline ve dönüşlerine uyacak 
biçimde, yeterincede esnek olmalıdır. Uygun şekilde 
tasarlanmış olan kumaş ürünlerde kumaşın reçine 
tarafından ıslatılması ve reçinenin lifler arasına 
nüfuz etmesi, kısa sürede gerçekleşir. Ayrıca, reçine 
uygulandığında kumaş kalıp içinde sürüklenmez, 

yerinde sabit olarak kalır. Kumaşlar hem elyaf oranı 
olarak, hem de takviyenin yerleşimi bakımından 
gerekli ürün özelliklerini karşılamaktadır.

Bu beklentileri öğütülmüş lifler veya kırpılmış elyaf 
ile karşılamak mümkün değildir. Ancak, nispeten 
pahalı bir ekipman kullanılarak kontinü demetlerin 
kalıba yerleştirilmesi ile benzer mukavemet 
değerlerine ulaşılabilir. Birçok kumaşta, elyafın 
devamlılık özelliği sayesinde mukavemet/ağırlık 
oranı, kesilmiş ve kırpılmış elyaf türlerine oranla 
daha yüksektir. Dikişli keçe adı altında bilinen kumaş 
türlerinde, kumaşın yapısı içerisinde, elyafın farklı 
yönlerde yerleştirilebilme özelliği bulunmaktadır. 
Bu özellik, “kesme” ve “burkulma” yüklerine karşı 
dayanım açısından büyük bir avantaj sağlamaktadır. 

1. Dokunmuş Kumaşlar: Bu çeşit takviye ürünleri 
yaklaşık elli yıldan beri kompozit endüstrisinde 
kullanılmaktadır. Dokunmuş kumaşlar sıkı örülmüş 
cam elyafından bir plaka oluşturur. Cam fitillerinin 
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bükümsüz olarak dokunmasıyla veya bobin 
üzerine sarılmadan önce tekstil bağlayıcılı devamlı 
cam elyafının bükümlü hale getirilmesi ile elde 
edilen tekstil ipliklerinin dokunması ile elde edilen 
ürünlerdir. Cam lifleri kalıp üzerine yerleştirildikten 
sonra veya önce de reçine emdirilebilir. Dokunmuş 
kumaşlar dokuma tipine göre farklı isimlerde 
tanımlanabilir. Genellikle bir kumaşın, mekanik 
özellikleri, dokuma tarzından büyük ölçüde 
etkilenmektedir. Örneğin düz dokuma kumaşlar 
çok sayıda atkı ve çözgüye sahip olup, daha düşük 
mekanik özelliklere (kalıba yatkınlık, kalıplama 
metoduna uygun ürün) sahiptir.

2. Dikilmiş Kumaşlar: Takviye ürünleri alanına yeni 
katılan bir üründür. Bu tür kumaşlar “dokunmamış” 
(nonwoven) olarak adlandırılır. Takviye için kırpılan 
elyaflar, takviye performansına katkıda bulunmayan 
çok ince polyester iplik ile dikilerek birleştirilir veya 
elyaf tabakalarının ikinci bir matriks tarafından 
nispeten kıvrımsız bir pozisyonda bir arada 
tutulmasıyla elde edilen ürünler olarak da ifade 
edilebilir. Bu tür kumaşlar, eşit ağırlıktaki dokunmuş 
kumaşlarla karşılaştırıldığında daha yüksek 
performans ve mekanik değerlere sahiptir.

3. Towsheets: ince bir tabaka üzerine bir cam 
demetinin yayılması, sonra mekanik olarak veya 
yapıştırılarak birleştirilmesi ile “towsheet” elde edilir. 
Elyaf takviye çeşitleri arasında kabaca birbirine 
paralel bir şekilde sıraya dizilmeleri (aynı hizada 
olmaları) ve kıvrımsız olmaları nedeniyle en yüksek 
mekanik değerlere sahip ürünlerdir. Towsheets 
en pahalı elyaf türüdür. Plaka halindeki bu ürünler 
yapısal uygulamaların çoğunluğu için gerek duyulan 
çift katlı olma özelliğine sahiptirler. Towsheets’lerin 
birleştirilmesi, yani tabakalar halinde ve istenilen 
açılarda olması, homojen elyaf takviyesi özelliğinin 
elde edilmesini sağlar.

4. Keçeler, Cam Tülleri: Kumaş ailesinin en düşük 
mekanik değerlere sahip takviye ürünleridir. Genel 
olarak, bu tür takviyelerin yoğunluğu, diğerlerinden 
çok daha düşüktür. Hareket eden bir konveyör 
band üzerine, kırpılmış (kesikli) veya kontinü elyaf 
demetlerinin rastgele bir şekilde yerleştirildiği, bir 
üretim yöntemi olması nedeniyle düşük yoğunluğa 
sahip ürünlerdir. Lifler daha sonra, rulolanabilen bir 
ürün haline getirebilmek amacıyla, yapıştırılarak 
birleştirilmekte veya mekanik bir uygulamayla 
dikilmektedir.

Takviyenin rastgele bir şekilde yığılmış olması, 
sıkı sarılmış bir ambalaj yapılmasına olanak 
vermez, lifler arasında hava kalır. Uygun yapıda 
bir kompozit oluşturulmasını sağlamak amacıyla, 
lifler arasındaki havanın reçine ile yer değiştirmesi 
sağlanır. Kompozitlerin en zayıf bileşeni reçine 
olduğundan, kompozit ürünlerde birim hacim başına 
daha fazla reçine düşmekte, bu da daha düşük 
mekanik özellikler elde edilmesine neden olmaktadır. 

Keçe grubu içerisindeki elyaf ürünlerinin rastgele 
ve genellikle kontinü olmayan yapısı da mekanik 
değerlerin düşük olmasına neden olmaktadır. Ayrıca 
uygun reçine seçimi de kompozit ürünün kalitesini 
etkileyen, takviye malzemesinin tamamlayıcısı 
konumundaki bir girdidir.

KOMPOZİTLERDE  ARA (CORE) MALZEME 
KULLANIMI

Sandviç konstrüksiyonlu ürünler, geçen kırkbeş 
yıl içinde kompozit pazarının temel bileşeni haline 
gelmiştir. Ağırlıkça hafif ve kalın ara malzemelerin 
ince cidarlara yapıştırılması sonucunda güçlü, hafif 
ve oldukça dayanıklı malzemelerin elde edilmesi, 
büyük bir pratiklik sağlamıştır. Sandviç konstrüksiyon 
kullanılarak, yüzde 3 oranında bir ağırlık artışı 
ile eğilme dayanımının 3,5 kat, rijitliğin 7 kat 
artırılabilmesi sağlanabilmektedir.

Sandviç yapılı ürünlerde, ara malzeme, yüksek 
mukavemetli iki cidar arasına yapıştırılmaktadır.

Sandviç konstrüksiyon yapısını I kirişi yapısına 
benzetebiliriz. I kirişi yapısındaki sandviç ürünlerde, 
cidarlardan birine yük uygulandığında, yük I kirişini 
oluşturan ara malzeme içinden kesme gerilmesi 
aracılığıyla geçerek, üst ve alt cidarlar arasında 
bağlantı oluşturmaktadır. I kirişinin görevi eğilme 
dayanımı sayesinde ağırlıktan kaynaklanan yükü 
hafifletmektir. Cidarlarda artan yük kapasitesine bağlı 
olarak, ara malzemenin flanşlarla olan bağlantısının 
daha dar olması gerekmektedir. Ancak genel 
görünümde ara malzeme, cidarlarla aynı genişlik ve 
yükseklik boyutlarındadır. Bu durumda önce kesme 
gerilmesi ile karşılaşan ara malzeme daha az yük 
taşıyabilecektir.

Kesme yükünün ara malzeme ve yapıştırıcının 
dayanım değerini aşmadığından emin olmak, 
tasarımda dikkate alınması gereken bir husustur.

Cidarlar herhangi bir malzeme olabilir. Kompozit 
pazarında en yaygın olanları cam, karbon, 

Snowboardların 
çoğunda

köpük malzemeler
kullanılmaktadır.
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alüminyum, kontraplak veya yüksek basınçlı 
laminatlardır. Ara malzeme dört temel kategoriye 
ayrılmıştır.

1. Köpükler 

2. Sentaktik Köpükler 

3. Bal Peteği 

4. Tahta / Balsa Ağacı

Çeşit, ağırlık, yapı gibi faktörleri gözönüne 
aldığımızda bu dört ana kategoriyi çok daha geniş bir 
liste haline getirmemiz mümkündür. Bu ürünlerin 
genel niteliklerini kısaca tanıtırsak;

1. Köpükler: Köpük haline getirilmiş ısı izolasyon 
malzemeleri;  açık hücreli, kapalı hücreli, rijit 
yapıda veya lineer molekül yapısında olabilirler. 
Üretan, fenolik, polieter, polistiren, PVC, polyester, 
köpük yapımında yaygın olarak kullanılan 
malzemeleridir. Kompozitlerde en çok kullanılan 
köpük cinsleri, üretan ve PVC köpüklerdir. Üretan 
köpükler yalıtım, flotasyon, sörf tahtaları ve rüzgar 
sörfünde kullanılmaktadır. PVC daha büyük yapısal 
uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. 
PVC’ler rijit ve lineer olmak üzere iki temel şekilde 
mevcuttur. Rijit tür PVC köpükler iç bünyede bir 
cross link (şebeke yapısı) oluşturmakta ve termoset 
reçinelere benzemektedir. Lineer tür PVC köpükler 
zincirler arasında cross link oluşturmazlar. Bu 
durumuyla daha çok termoplastiklere benzerler. 
Lineer köpükler daha esnektir. Isı ile nispeten 
basit kürleşme ve kıvrılmalar halinde şekil 
verilebilmektedir. Bu özellik ısı distorsiyonuna 
maruz kalan, lineer köpüklerden elde edilen, çift 
komponentli ısı izolasyon malzemelerini meydana 
getirmektedir.

Rijit Köpükler aşındırma veya yüzey işleme araçları 
kullanılarak şekillendirilmektedir.

Fenolik Köpükler yüksek derecede alev dayanımının 
gerektiği ortamlarda kullanılmaktadır. Fenolik 
reçineler gibi bu köpükler de aleve dayanıklıdır. 
Yüksek CROSS LINK şebeke yapısı nedeniyle PVC’ler 
gibi kırılgan değildirler. Kompozit endüstrisinde 
kullanılan köpüklerin çoğunluğu kapalı hücre 
yapısındadırlar. Köpükleri oluşturan hücrelerin 
biribiriyle bağlantısı yoktur. Bu durum köpüğün 
nem penetrasyonunu etkilemekte ve laminasyon 
sırasında köpük tarafından emilecek reçine miktarını 
sınırlamaktadır.

Köpükler cidarla ara malzeme arasında, kompozit 
üreticisine iyi bir bağın oluşturulabilmesi için yeterli, 
geniş ve düzgün bir yüzey sunmaktadır.

Genellikle köpüklerin metre küp yoğunluğu 1-8 
kg. arasındadır. Daha hafif köpükler flotasyon ve 
yalıtım için uygundur. Daha ağır köpükler ise, ağır 

hizmet alanlarında kullanılmaktadır. Bu tür köpükler 
genellikle denizcilik, taşımacılık, tank yapımı ve 
işaretleme uygulamalarında kullanılmaktadır.  

2. Sentaktik Köpükler: Bu köpükler delikli 
partiküller ve reçinelerin karışımıyla elde 
edilmektedir. Partiküller mikro veya makro cam 
kürecikleri, seramik, plastik veya bazı delikli volkanik 
camlar halinde olabilir.

İçi Boş Dolgular, malzemenin tamamının 
yoğunluğunu azaltır. Bu nedenle, ürünün 
ağırlığını düşürdüğü için tercih edilmektedir. 
Sentaktik köpükler çift komponentli ısı izolasyon 
malzemelerine göre daha yüksek bir basınç direncine 
ve genel olarak daha üstün mekanik özelliklere 
sahiptir.

Sentaktik köpükler çift komponentli ısı izolasyon 
malzemelerine göre oldukça ağırdır. Birim alan 
ağırlıkları, 13,5–27 kg. arasında değişmektedir. 
Çift komponentli ısı izolasyon malzemelerinde 
olduğu gibi sentatikler geniş ve nispeten düz yüzey 
alanları nedeniyle kolayca diğer malzemelere 
yapıştırılabilmektedir.

Sentaktikler genellikle hafifliğin arandığı ürünler 
için kullanılmakla birlikte, reçine özelliklerinin 
maksimum düzeyde korunmasını sağladığı için tercih 
edilmektedir. Esas kullanım alanı yüksek kesme 
yükü ile karşılaşılan uygulamalardır.

3. Bal Peteği Görünümlü Ara Malzemeler: Kraft 
kağıdı, alüminyum, çelik, aramid, karbon, üretan, 
polyester, polietilen, polipropilen ve seramik gibi 
malzemelerden elde edilmektedir. Bal peteği 
ismi hücre yapısının altıgen şeklinde olmasından 
kaynaklanmaktadır.

Bu malzemeler tasarımcıya en hafif, yapısal olarak 
kusursuz bir sandviç konstrüksiyon  panelin 
üretilmesi olanağını verir. Buna ek olarak girdi 
malzemeleri, çok düşük toleranslarla üretildiğinden 
bal peteği, şu an pazardaki mevcut ara malzemeler 
arasında ağırlık farklılığı en az olan üründür. 
Yoğunluğu ise 16 - 240 kg./m3 arasındadır.  Bal 
peteği kullanılarak üretilen sandviç paneller sertlik/
ağırlık oranının önem kazandığı kritik uygulamalarda 
kullanılmaktadır. Örneğin uçaklar, yüksek 
performanslı yarış tekneleri, inşaat alt yapı ürünleri 



35

ÖZEL HABER

ve uzay sanayi ürünleri vb. Ayrıca spor ayakkabıları 
ve inşaat sektöründe perde duvar panelleri 
uygulamalarında da bal peteği kullanılmaktadır. 
Bal peteği ile üretilen sandviç panellerin yapımı 
sırasında, cidarlarla temas eden  yüzeyin küçük 
olması, yapıştırmada zorluk yaratabilir. Bu nedenle, 
yapıştırıcının doğru seçimi önem kazanmaktadır. 
Sandviç yapıdaki ürünlerde, bal peteği görünümlü 
ara malzeme kullanıldığında, vakum veya otoklav 
kalıplama yöntemleri daha fazla tercih edilmektedir.

4. Ağaç Malzeme: Bu gruptaki ara malzeme ürünleri 
içerisinde en yaygın kullanımı olan ürün balsa 
ağacıdır. Balsa ağacınının yoğunluğu 80-176 kg/
m3 arasında değişmekte olup, 96-144 kg arasındaki 
yoğunluk daha çok kullanılır. Bazı eğlence (gezinti) 
teknesi uygulamalarında, kontraplak veya sunta 
gibi diğer ağaç malzemeler de kullanılmaktadır. 
Bu ürünlerin tercih nedeni, hem ucuz olması hem 
de küçük parçaların kullanılabilir olmasıdır. Bu tür 
malzemelerde yaşanan sorun, ağaç içine suyun 
sızmasından kaynaklanmaktadır. Sızan su, ara 
malzemenin çürümesine ve cidarlardan ayrılarak, 
boşluk oluşmasına neden olmaktadır. Balsa Ağacı 
ise, liflerin, cidarlara dikey doğrultuda yönlenmiş 
olması nedeniyle diğer ağaç malzemelerde yaşanan 
sorunları yaratmayan özellikte bir malzeme olup, 
suyun cidardan sızmasından itibaren giriş bölgesinde 
oluşan nemi burada tutsak ederek, yayılmasını 
engellemektedir.

Balsa ağacının kullanım alanları oldukça fazla 
sayıdadır. Düşük “maliyet/ürün özellikleri” nedeniyle 
en yaygın olarak kullanılan ara malzemedir. Kesme 
yükü ve basınç yükü dayanımı yüksektir. Ancak su 
dayanımı diğer köpük malzemelere oranla daha 
düşüktür.

SANDVİÇ YAPININ FAYDALARI

Cidar ve ara malzeme gibi iki komponentin farklı yük 
kaldırma özelliği, dikkatli bir sandviç konstrüksiyon 
işçiliği ile her birinin tek başına sağlayacağı 
performansdan çok daha yüksek bir performans elde 
edilmesine hizmet edebilir. Tıpkı, 2+2=5 ifadesinde 
olduğu gibi. Yani ara malzeme ve cidarların 
birleştirilmesi sonucunda oluşan sandviç yapıdaki 
panel ürün, düşük maliyet, hafif malzeme, artan 
ürün performansı, geniş uygulama alanı ve bunun 
gibi daha birçok avantajı da gerek üreticiye gerekse 
nihai kullanıcıya sunmak suretiyle tek başlarına sahip 
oldukları etkinin üzerinde bir etki yaratmaktadırlar. 
Sandviç konstrüksiyonlu yapılarda cidarlardan 
birinin karşılaşacağı yük, aradaki malzeme aracılığı 
ile diğer cidara aktarılmakta, yükün cidarlar ve ara 
malzeme tarafından paylaşılması sonucunda ürünün 
mukavemeti artmaktadır.

Ara malzeme kesme ve nokta yük basıncını taşırken, 
cidarlar eğilme yüklerine karşı direnç göstermekte, 
karşılaşacağı çekme ve basınç yüklerini içinde 
bulundurmaktadır.
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JUSHI, 2016 Yılında da 
SUPERLİT ile İşbirliğini 
Ödüllendirdi
Global cam elyaf tedarikçilerinden Jushi Group 
Co. Ltd. 2016 yılında da SUPERLİT ile olan başarılı 
işbirliğini ödüllendirdi.

SUPERLIT Awarded Again by JUSHI for Their 
Growing Cooperation

SUPERLIT has been awarded once again by Jushi 
Group Co. Ltd, one of the global prominent glass 
fibre suppliers for their growing and successful 
cooperation.

Kiev Kanalizasyon Projesi
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Sular 
İdaresi ile yapılan anlaşma sonucunda 
eski boru hattı içine yerleştirilerek 
uygulanan kazısız Relining projesinde 
SUPERLİT boruları ile başlamıştır. 480 
metre DN500 çaplı, 1260 metre DN800 
çaplı, SN10000 stiffness değerinde 
olan savurma döküm (CC) CTP borular 
kullanılmıştır.

Sewage Project in Kiev

The trenchless relining project in 
the capital of Ukraine, Kiev has 
started with SUPERLIT pipes after 
the agreement that is made with 
the Directorate of Water. SUPERLIT 
supplied 480 m DN500, 1260m 
DN800, with the stiffness level 
SN10000 CC GRP pipes and fittings.
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SUPERLİT Mersin-Mut Kurtsuyu sulaması projesi devam ediyor
Mersin Kurtsuyu sulaması 
projesi 27.07.2015 tarihinde 
imzalanan sözleşme ile 
başlamış ve halen devam 
etmektedir.

Mersin Kurtsuyu Projesi 
kapsamında DN700-DN1000 
aralığında çapa sahip ve 19 
kilometre uzunluğunda ve PN6 
-10 basınçlı ve SN5000 stiffness’lı 
CTP boru ve ek parçaları SUPERLİT 
tarafından temin edilmeye devam 
etmektedir.

Mersin-Mut Kurtsuyu irrigation project proceeds

Mersin Kurtsuyu Irrigation Project had started with the signature of the contract in 27 June 2015 and the construction 
is ongoing.

SUPERLIT supplies DN700 - DN1000 mm, PN6 - 10 bar SN5000 GRP pipes and fittings. The total length of the 
SUPERLIT GRP pipes and fittings in the project will reach 19 km

Şili’de Azapa sulama projesinin 
CTP boruları için SUPERLİT tercih edildi.
Kuzey Şili’de Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı’nın yönettiği Azapa Vadisi Sulama 
Ağının İyileştirilmesi Projesi, DN500 ve 
DN400 çaplı, PN6 - 25 bar basınç sınıfında 
37 kilometrelik bir hattan oluşmaktadır. 
Bu yeni kanallar ile sulama suyu 
kullanımının optimum seviyede tutulması 
amaçlanmaktadır.

Projenin CTP boruları için SUPERLİT tercih edilmiş, 
Romanya fabirkasında üretilen borular başarıyla 
teslim edilmiştir.

SUPERLIT chosen for 
Azapa irrigation project in Chile

Azapa Irrigation Project of The Ministry of Public 
Works in Chile aims the modernization of the 
irrigation network in the Azapa Valey in North 
of Chile. The project involves 37 km DN500 and 
DN400, PN25 to PN6 bar pipeline. The new channel 
contributes to the irrigators in optimizing water 
consumption.



40

ÜYELERDEN HABERLER

SUPERLİT CTP Boruları Romanya’nın soğuk kışından 
Güney Afrika sıcağına doğru yola çıktı
SUPERLİT, Güney Afrika’daki 
“Wallmannsthal System Upgrading And 
Extension Of Zeekoegat Gravity Main” 
projesi için DN300 mm ve DN350 mm, 
PN 16-PN 25 bar, SN 10000 cam elyaf 
takviyeli (CTP) boruların sevkiyatını 
tamamlamıştır.

Tedariği sağlanan borular SUPERLİT Romanya 
fabrikasında üretilmiştir. Bu proje SUPERLİT’in Güney 
Afrika’daki ilk projesidir. Birçok yerel ve uluslararası 
standardın yanısıra bir Güney Afrika standardı 
olan SANS1748-1:2015 de (CTP borular, Bölüm 1: 
su tedariği, kanalizasyon ve sulama için borular) 
SUPERLİT Romanya’nın sertifikasını bulundurduğu 
bir standarttır.

SUPERLIT GRP pipes on their way from 
Romania’s cold winter to the warmth of South 
Africa

SUPERLIT shipped DN 300 mm and DN 350 mm 
PN 16, PN 20 and PN 25 bar, SN 10000 glass fibre 
reinforced polyester (GRP) pipes for the project 
“Construction Of The Wallmannsthal System 
Upgrading And Extension Of Zeekoegat Gravity Main” 
in South Africa.

The pipes were produced by SUPERLIT’s Romania 
Plant. This is the first project in South Africa for 
which SUPERLIT supplied its GRP pipes. On top 
of many other international and local standards 
SUPERLIT Romania is certified to South African 
standard SANS 1748-1:2015, Glass-fibre-reinforced 
thermosetting plastics (GRP) pipes Part 1: Pipes for 
water supply, sewerage and drainage too.

Mardin Ceylanpınar Ovaları, SUPERLİT ile hayat buluyor.
Mehmet Güneş İnşaat tarafından ihalesi alınan 
Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 1. Kısım 
Şebeke İkmal İnşaatı projesinde, brüt 26496 ha 
(8990 Ha Pompaj, 17506 Ha cazibe) tarım arazisine 
sulama hizmetinin verilebilmesi için gerekli sulama 
ve drenaj şebekesinin yapılması, sulama tesisinin 36 
ay süre ile işletilmesi, bakım ve onarımının yapılması 
hedeflenmektedir.

Proje kapsamında DN800 ile DN2800 çapları 
arasında, PN6-10 bar basınçlı ve SN5000 stiffness 
değerinde 43 km SUPERLİT CTP boru ve ek 
parçaların sevkiyatı ve döşemesi başlamıştır.

Plains in Mardin Ceylanpinar Invigorate with SUPERLIT GRP Pipes

Mardin Ceylanpınar Plains Irrigation Project - Phase 1 Network Supply aims to ensure irrigation of 26496 ha 
agricultural land (8990 ha by pumping, 17506 ha by gravity), to build drainage network, to manage the area for 36 
months and to provide maintenance and repair service. Within the scope of the project, SUPERLIT now supplies 43 
km DN800 - DN2800, PN6-10 bar, SN5000 GRP pipes.
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Koyunbaba Barajı Sulaması Projesinin Sözleşmesi İmzalandı
Çankırı Koyunbaba Barajı Sulaması 
kapsamında 10.067 ha brüt tarım arazisinin 
sulanması amacıyla kullanılacak olan 
CTP boru tedarik sözleşmesi DSİ 5. Bölge 
Müdürlüğünde 10.02.2017 tarihinde 
gerçekleştirildi.

Proje kapsamında DN 600 - DN2400 çap ve PN6-10 
bar basınç aralığında yaklaşık 29,7 kilometre CTP 
boru temin edilecek.

The Contract of Koyunbaba Dam Irrigation Project Signed

The contract of Çankırı Koyunbaba Dam Irrigation Project has been signed on the 10th of February, 2017. SUPERLIT 
will supply approximately 29,7 km DN600 - DN2400mm PN6 - PN10 bar GRP pipes for the project which will supply 
irrigation water to 10067 ha of agricultural land.

Peru, Chiclayo’daki Hydro Patapo Mini HES Projesinin 
CTP Boruları SUPERLİT’ten
Bir grup özel yatırımcı tarafından finanse 
edilmekte olan Hydro Patapo Mini 
Hidroelektrik Santrali, Peru’nun kuzeyinde, 
Paita Port’un yakınlarında Chiclayo’da yer 
almaktadır.

Projede kullanılan DN2000 ve DN1900 çaplı, PN6 
basınç sınıfındaki CTP borular, SUPERLİT’in Romanya 
fabrikası tarafından üretilmiştir.

SUPERLIT’s GRP Pipes in Hydro Patapo Small Hydro Power Plant in Peru

Hydro Patapo Small Hydro Power Plant has been developed by a group of private investors. The project is located 
nearby Paita Port in the North of Peru. SUPERLIT’s Plant in Romania successfully delivered DN2000 and DN1900, 
PN6 bar GRP pipes to the project.
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Sivas Yıldızeli Projesinin Basınçlı Su Boruları SUPERLİT’ten
682 hektar sulama alanına dair 
Sivas Yıldızeli Esmabaşı Göleti 
Sulaması İnşaatı Projesi’nde 
basınçlı borulu sulama şebekesi 
inşaatı ve üzerindeki betonarme 
sanat yapılarının yapılması 
hedeflenmektedir.

Projenin DN600-DN700 aralığında çapta, 
PN 6-10 bar basınç sınıfında SN5000 
CTP boruları ve ek parçaları SUPERLİT 
tarafından temin edilmiştir.

SUPERLIT Preferred In Sivas Yıldızeli Nevruz Irrigation

Sivas Yıldızeli Esmabaşı Pond Irrigation Project aims to build the pressure water pipes for the irrigation of 682 ha 
land and the concrete structures. SUPERLIT provides DN600-DN700, PN 6-10 bar SN 5000the GRP pipes and fittings 
for the project.

Sivas Kangal Kocakurt Sulamasındaki 
CTP Boru ve Ek Parçaları SUPERLİT’ten
DSİ 19. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan Sivas Kangal Kocakurt Sulaması Malzeme alım ihalesi 
kapsamında DN600 ile DN700 çap aralığında 11,7 km uzunluğunda PN 6 bar basınçlı ve SN 5000 stiffness 
değerli CTP boru ve ek parçaları SUPERLİT tarafından sağlanacaktır.

SUPERLIT Supplies GRP Pipes and Fittings for the Sivas Kangal Kocakurt Irrigation

SUPERLIT will provide the GRP pipes and fittings for the Sivas Kangal Kocakurt Irrigation Project following the 
material procurement tender issued by State Hydraulic Works (DSİ), Region 19. SUPERLIT will supply 11,7 km 
DN600 and DN700 mm, PN6 bar, SN 5000 GRP pipes and fittings.
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Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi tarafından 
düzenlenen “NOSAB’ın Sanayicisi 
ile Buluşma Gecesi” kapsamında 15 
farklı firmaya istihdam, ihracat ve ciro 
sıralamalarına göre ödüller verilmiştir.

 Bu kapsamda ödüle layık görülen firmamız yine 
sektördeki önderliğini göstererek 3 dalda da ödül 
almıştır. SAZCILAR OTOMOTİV firmasının yönetim 

kurulunun katılım gösterdiği gecede ödülümüz 
NİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve NOSAB 
Müteşebbis Heyeti Başkanı Yalçın ARAS tarafından 
SAZCILAR OTOMOTİV Genel Müdürü Hasan 
SAZCILAR’a verilmiştir.

Ayrıca gecede Sabancı Üniversitesi “Finans Kürsü 
Başkanı ve Ekonomist” Prof. Dr. Özgür DEMİRTAŞ’ın 
sunduğu “Bilim, Ekonomi, Gelecek ve Siz” konulu 
paneli gerçekleştirilmiştir.

Sazcılar Otomotiv’in Gurur Gecesi…

SAZCILAR OTOMOTIV's Night of Pride 

Within the scope of "Meeting with NOSAB 
Industrialists" organized by Nilüfer Organized 
Industrial Zone, 15 different companies were 
awarded according to the employment, export and 
turnover rates. Within this scope, our company 
which is deemed worthy of the award, has also 
received awards in 3 categories by showing its 
leadership in the sector. 

SAZCILAR OTOMOTIV company's board of directors 
participated in the meeting and our award was 
presented to Hasan Sazcilar, General Manager 
of SAZCILAR OTOMOTIV by Yalçın Aras who is 
Chairman of NİLSİAD and Chairman of NOSAB 
Entrepreneur Delegation. 

In addition, a panel titled "Science, Economy, Future 
and You" presented by Sabancı University Finance 
Chairman and Economist Prof. Özgür Demirtaş was 
held at the meeting.
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Tila Kompozit’ten SAERTEX SAERfix
Kendinden Yapışkanlı Çok Yönlü Dokuma Seçenekleri
Tila Kompozit’in Türkiye distribütörlüğünü yaptığı Alman SAERTEX’in patentli yenilikçi 
ürünü SAERfix, çok eksenli (multiaxial) cam, aramid ve karbon kumaşları yapıştırıcılar ile 
biraraya getirerek zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

SAERfix EP ve SAERfix UP serisi kendinden 
yapışkanlı NCF sistemine sahip çok eksenli 
(multiaxial) cam, karbon ya da aramit kumaşlar, 
kompozit üretimi sırasında kalıba kolayca 
konumlandırılabiliyor. 

1. Zamandan Tasarruf

SAERfix kullanımı; özellikle dikey kalıplarda (örn: 
rüzgar türbin kanadı ya da tekne gövdesi üretimi) 
elyaf serimi için gerekli süreyi yaklaşık %50 oranına 
kadar kısaltır. Elyafları konumlandırma için kullanılan 
ekstra yapıştırıcı spreye gerek duyulmaz bu da 
paradan tasarruf sağlar.

2. Kullanım Kolaylığı 

SAERfix’li kumaşların kullanımı kolaydır. Yüksek 
kıvrımlı yüzeylerde bile kumaşların tam olarak 
yerleştirilmesi oldukça basittir. Elyafların doğru 

bir şekilde yerleştirilemediği durumlarda dahi 
SAERfix kolayca sökülebilir ve ihtiyaç halinde tekrar 
uygulanabilir.

3. Tekrarlanabilir Uygulanabilme & Yüksek Kalite 

Yaygın olarak kullanılan kumaş yapıştırıcıların 
aksine, SAERfix EP, kompozit laminatın mekanik 
özelliklerinde neredeyse hiçbir olumsuz etkiye sahip 
değildir. Hatta yapıştırıcının elastikleştirici etkisi 
sayesinde, bazı durumlarda yorulma direnci daha da 
gelişmiştir. Harici uygulanan yapıştırıcılara kıyasla 
SAERfix’li kumaşlar, yapışkan maddenin kumaş 
boyunca tekrarlanabilir olmasını ve homojen dağılımı 
sağlamaktadır.

4. Çevreye Duyarlı

Su yaşamı ve su canlıları bakımından, SAERfix 
kesinlikle zararsızdır. Almanya’da akredite bir çevre 
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Tila Kompozit Introduces SAERTEX SaerFIX Self-
Adhesive Multiaxial Fabrics

Tila Kompozit’in Türkiye distribütörlüğünü yaptığı 
Alman SAERTEX’in patentli yenilikçi ürünü SAERfix, çok 
eksenli (multiaxial) cam, aramid ve karbon kumaşları 
yapıştırıcılar ile biraraya getirerek zaman ve maliyet 
tasarrufu sağlıyor.

German Saertex, of which Tila Kompozit is distributing 
in Turkey, has an innovative self-adhesive multiaxial 
fabric solution called SAERfix with outstanding 
mechanical and time saving properties. SAERfix has 
different solutions with glass fibre, aramid and carbon 
fibres thanks to its flexible platform.

SAERfix EP is compatible with epoxy resin and has 
outstanding mechanical properties that make it ideal for 
applications in the wind power industry.

SAERfix UP is suitable for polyester and vinylester 
resins, e.g., for boat- and shipbuilding applications.

1. Saves Time

Mould setting times are reduced by up to 50% – 
especially applications in vertical moulds (e.g., rotor 
blade construction, boat hulls). No need to apply 
additional spray adhesive.  So less time means less 
expense.

2. Simple To Handle

Does not slip in the mold. Accurate positioning on 
strongly arched surfaces is possible. Also suitable for 
automated applications. Fabric is easily removed and 
re-applied, if necessary.

3. Reproducible Quality

SAERfix EP does not influence mechanical characteristic 
values significantly – in some cases, it even 
improves them slightly. Adhesive can be smoothly 
distributed,even if only using small quantities. Quantity 
of adhesive is reproducible.

4. Environmentally safe

As far as water pollution is concerned, SAERfix is 
absolutely harmless (classified as „not hazardous to 
water”).

5. For your individual requirements

SAERfix is available on fabrics, fleece and peel ply, or on 
backing paper for application by the user. Can also be 
combined with SAERcore.

For all Saertex products you can reach to Tila Kompozit 
via phone +90 212 222 94 22 or via e-mail: info@tila.co 

analiz laboratuvarı SAERfix’i "sular için tehlikesiz" 
olarak sınıflandırmıştır. SAERfix bu açıdan çevre 
dostudur.

5. Uygulamalarınıza Birebir Uyarlanabilir

İhtiyaca bağlı olarak SAERfix; dokuma kumaşlarda, 
dokunmamış (non-woven) kumaşlarda ve soyma 
kumaşlarında da (peel ply) kullanılmaktadır. Ayrıca 
çok çeşitli kompozit bileşenlerin seri üretiminde 
kullanılan patentli sandviç yapıda olan SAERcore 
ile birlikte de kullanılabilir ve daha da fazla katma 
değer sunar.

SAERfix ürün grubu iki ayrı üründen oluşmaktadır.

SAERfix EP epoksi reçinelerle uyumlu olacak şekilde 
geliştirilmiş olup yapıştırıcısı SAERTEX tarafından 
özel olarak formülize edilmiştir. Yapıştırıcı kürlenme 
reaksiyonu süresince matrise kimyasal olarak dahil 
olur. Rüzgar kanadı imalatı, tekne/gemi ve otomotiv 

başta olmak üzere benzeri yüksek performanslı 
uygulamalar için idealdir. SAERfix EP aynı zamanda 
özellikle denizcilik sektörü için büyük önem taşıyan 
GL sertifikasına da sahiptir.

Ailenin diğer üyesi olan SAERfix UP ise polyester 
ve vinilester reçineler ile uyumluluğu sayesinde 
tekne/gemi, otomotiv ve benzeri uygulamalarda 
kullanılmaktadır.

Her iki ürün için de cam, aramid ve karbon 
çok eksenli (multiaxial) kumaş seçenekleri 
bulunmaktadır.

Tila Kompozit’ten üretim ve uygulamanıza 
özel olarak doğru ürünü seçmek konusunda 
yardım alabilir ve SAERTEX ile beraber diğer 
çözümlerimizle katma değer sunan diğer kompozit 
hammaddelerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz. 
+90 212 222 94 22 veya info@tila.co ile Tila 
Kompozit’e ulaşabilirsiniz.
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Tila Kompozit’in Smooth-On ile Katıldığı 
41. Yapı  Fuarı’ndaki Standı Büyük İlgi Gördü
Tila Kompozit 08 - 12 Mayıs tarihleri arasında TÜYAP İstanbul Büyükçekmece’de 
düzenlenen Yapı Fuarı’na Amerikan Smooth-On’un inşaat grubuna yönelik ürünlerini 
tanıttığı standıyla katıldı.

Smooth-On’un beton ve alçı dökümü için uyumlu 
üretan kalıp sistemleri (Vytaflex), tamamlayıcı üretan 
ve silikon kalıp sistemleri (PMC Serisi, Mold Star 
Serisi & Mold Max Serisi) ile Cam Takviyeli Beton için 
akrilik ko-polimer katkısı olan Forton fuar boyunca 
ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Smooth-On ürünleri haricinde Tila Kompozit’in 
portfolyosundaki alkali dayanımlı cam elyafları 
(Owens Corning CEM-FIL®), alev ilerletmeyen inşaata 
yönelik boya ve reçineler (Sicomin) gibi ürünler 
hakkında da bilgi verildi.

Smooth-On Vytaflex üretan kalıp sistemi en ince 
detayları dahi betona ve alçıya yansıtılabilmesi, 

yüksek dayanımıyla çok uzun süre defalarca 
kullanılabilmesi ile beraber özellikle Cam Takviyeli 
Beton imalatında zorlu şekil ve desenleri mümkün 
kılıp aynı zamanda maliyetleri ciddi oranda düşürüyor.

Öte yandan Smooth-On PMC serisi üretanlar ise 
hem beton ve alçı ile çalışabilmesi yanında polyester, 
epoksi gibi reçinelerle de çalışabilmesiyle özellikle 
aksesuar üretiminde ciddi esneklik sunuyor.

Smooth-On ve diğer tüm ürünler hakkında bilgi 
almak için Tila Kompozit’e +90 212 222 94 22 numaralı 
telefon veya info@tila.co e-posta adresinden 
ulaşabilirsiniz.

Tila Kompozit & Smooth-On Attended to 41th 
Turkey Build Trade Show

Tila Kompozit attended to 41th Turkey Build Trade Show 
in TUYAP Buyukçekmece with it’s partner Smooth-On’s 
molding systems for construction.

During the show Tila Kompozit showcased Smooth-On’s 
different solutions for constructions such as urethane 
molding system for concrete & gypsum Vytaflex, 
complementray silicon and urethane systems PMC Series, 
Mold Star and Mold Max as well as Forton - acrylic co 
polymer additive for GFRC had received lots of attention.

Besides Smooth-On products, Tila Kompozit shared 
information other construction oriented products 

including Owens Corning’s  Cem-FIL and fire retardant 
resins and paints from Sicomin.

Smooth-On’s Vytaflex series enable manufacturers to 
get the tiniest details from their models to their concrete 
and gypsum products in a very cost effective manner.

In addition to that, PMC series of which are 
economical, reproduce exceptional detail and are 
perfectly suited for production casting of concrete, 
gypsum and wax is another solution that Smooth-On 
has in its portfolio.

To get more information about Smooth-On and all other 
solutions you can reach to Tila Kompozit via phone 
+90 212 222 94 22 or via e-mail: info@tila.co 
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Yücel Grubu şirketlerinden Fibrosan 
tarafından üretilmekte olan 
DECOPAN Hijyen markalı levha 
ve panel sistemleri hergün yeni 
tesislerin hijyenik hale gelmesi için 
tercih edilmeye devam ediyor.

DECOPAN HİJYEN, yenileme yapılan 
tesislerde süratle yenileme sağlar iken, 
yeni kurulan tesislere yüksek hijyen, 
kimyasallara dayanım, kolay temizlenebilme 
özellikleri ile gıda güvenliğine önemli katkı 
sağlıyor.

· Türkiye’nin lider gıda tesisleri, Karma 
Tarımsal Üretim ve Tic. A.Ş. (Superfresh/
patates işleme fabrikası), Hikmet Gıda 
San ve Tic. A.Ş. (Kaanlar Zeytincilik/Zeytin 
ürünleri üretimi fabrikası), Gönenli Süt ve 
Süt Ürünleri (Sütlük ve Gönova markaları ile 
süt ve süt ürünleri üretimi fabrikası) gibi çok 
hassas hijyenik koşullar gereken tesis ve 
yapılarda dünyanın en ileri kalite, güvenlik ve 
sağlık standartlarına uyumlu Decopan Hijyen 
kullanılıyor.

Daha fazla bilgi için www.decopanhijyen.com

Decopan Hijyen tercih eden tesisler
her gün artmaya devam ediyor
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Paşalı Et tesisleri Balıkesir’de 
16 dönüm üzerine kurulan 
en yeni ve modern kırmızı et 
tesislerinden biri. Paşalı Et hem 
soğuk oda, hem tesis duvar 
ve tavanlarını DECOPAN hijyen 
sistemi ile inşa etti.

Bu sistem ile Paşalı Et yıllarca sağlıklı 
ürünler üretebileceği yepyeni, modern 
tesislerini geçtiğimiz aylarda hizmete 
soktu. Paşalı Et projesi gıda sağlığı 
konusunda duyarlı ve modern bir örnek 
oluşturmuş olup, Fibrosan iş ortağı 
olarak seçildi.

Türkiye nin en yeni 
tesislerinden biri 
Paşalı Et

Paşalı Et red meat processing plant is operational.

Opened recently Paşalı Et Balıkesir plant is one of the recent 
and modern examples of hygienic food processing complexes 
in Turkey.Built on a 16 hectar area ,Paşalı Et has chosen to 
build both Cold Rooms and all Wall partitions using DECOPAN 
hygiene Wall and ceiling GRP sheets and panel systems.

Yatırım ve büyüme stratejisine devam eden Yücel 
Grubu şirketlerinden Fibrosan, 1 Temmuz 2017 itibari 
ile yeni bir yatırımını daha devreye alarak kapasitesini 
önemli miktarda artırdı. Yeni yatırım daha hızlı,daha 
stabil, daha yüksek kaliteli yüzeyler ve yüksek 
dayanıklılık üretmeye yönelik önemli adımlardan 

biri olup, halen üretiminin büyük bölümünü yurtdışı 
pazarlara satan Fİbrosan’ın dünya şirketi olma 
yolunda önemli adımlarından birini oluşturuyor.

Daha da önemlisi teknoloji ve dizaynı Fİbrosan 
ekibince yapılan yeni yatırım ile Fibrosan artık 
teknolojiyi de kendi üretiyor.

Fibrosan expands capacity

Continuing the growth strategy FİBROSAN,a member of Yucel Group has completed the investment on a new 
production line ? started production in its new state of the art line as of July 1 2017.The new line has been designed 
and built by Fibrosan team which now makes Fibrosan an important technology developer at the same time. The 
new line will help produce GRP sheets faster with even more appealing surfaces and will further help to provide even 
more durable Grp sheets to its partners around the World.

Fibrosan kapasitesini artırdı
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Yüksek Performans 
Kalıp Jelkotu POLIJEL P-280
Polijel 280, kompozit kalıplar için 
tasarlanmış tiksotropik, hızlandırıcı ihtiva 
eden, kolay kullanım özelliklerine sahip, 
yeni nesil yüksek performans vinilester 
esaslı kalıp jelkotudur.

Vinilesterler yapılarındaki doymamışlıkların uçta 
yer alması ve düşük ester grubu yoğunluklarıyla 
polyesterlere göre daha iyi fiziksel ve kimyasal 
dayanım sağlarlar ve daha esnek yapıdadırlar. 
Polyesterlerde molekül boyunca bağlanmış olan çifte 
bağların bir kısmı serbest radikal polimerizasyonu 
(sertleşme reaksiyonu) sırasında ideal şartlar 
sağlanamadığından reaksiyona girmeden kalabilir. 
Daha düşük kürlenme olarak tarif ettiğimiz bu 
durum ürün performansını kimyasal ve fiziksel 
dayanım açılarından etkileyen önemli bir faktördür. 
Polyesterlerde tam performansı alabilmek 
için bu sebeple çoğu uygulama sonrası post-
kür işlemi tavsiye edilmekte ve böylelikle ideal 
değerlere ulaşılabilmektedir. Vinilesterlerin ise 
post-kür gereksinimlerinin hiç değilse de daha az 
olduğu söylenebilir. Kalıp yüzeyinde jelkot olarak 

uygulanan reçine sistemi ise agresif kimyasallara 
maruz kalmakta (stiren, temizleme solventleri, 
kalıp ayırıcılar vb…) ısı ve mekanik darbelerle 
karşılaşmaktadır. Bu bağlamda genel anlamda kalıp 
jelkotu olarak vinil esterlerin kullanımı polyesterlere 
göre daha avantajlı kabul edilebilir. 

Vinilesterlerin üretimlerinin yaygınlaşması sonrası 
bahis edilen bu özellikler sebebiyle kalıp jelkotu baz 
reçinesi olarak kullanımı sektörde yaygınlaşmakta 
ve uygulamaların çoğunda çok da başarılı sonuçlar 
vermektedir. Ancak, özellikle kalıp başına imalat 
adetlerinin yüksek olduğu kapalı kalıplama sistemleri 
gibi sistemlerde kalıp yüzeylerinin maruz kaldığı 
şartlar, standart vinilesterlere göre daha yüksek 
dayanım gereksinimi ortaya çıkarmıştır. Bu tür 
kalıplarda yüzeyler daha yüksek sıcaklıklara ve daha 
fazla fiziksel zorlamaya maruz kalabilmektedirler. 
Reçine yoğun bölgelerde ya da reçine kanalları 
ve civarında hızlı matlaşma, aşınma, çatlaklar, 
mikro porozite problemleri polyesterlere göre 
daha iyi performanslarına rağmen vinilester kalıp 
jelkotlarında da bir süre sonra ortaya çıkabilmektedir. 
Polijel P-280 bu ihtiyaçlara cevap vermek için 
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* Cam elyaf : Cam Elyaf Mat 
Kalıp Yapısını daha da güçlendirmek için tasarımda Cam Elyaf Mat katmanları arasına örgü veya dikişli elyaflar dahil edilebilir.

Adım 1
Model Hazırlama
CNC Makine veya 3 Boyutlu yazıcı 
ile kompozit parçanın 3 boyutlu 
modelini hazırlayın.

Adım 2
                      Model Yüzeyini Hazırlama
Model yüzeyini sırasıyla macunlayın, 
astarlayın ve son katı uygulayın.

Adım 3
Kalıp Ayırıcı Uygulanması 
Model üzerine Polivaks N vaks ve 
ardından Polivaks SIVI PVA kalıp 
ayırıcıyı uygulayın.

Adım 4
Model Jelkot Uygulanması
Polijel 280 kalıp jelkotlarını iki kat 
olarak model üzerine atın.

Adım 5
Ara Kat (skin coat) Uygulaması
Jelkot arkasından cam yüzey tülü 
veya 1 kat 225 gr/m² cam elyaf* 
ile Polives 701-TA'yı uygulayın.

Adım 6
Poliester Uygulaması  
Ara kat sertleşmesi sonrası Polipol 
321-ZERO cam elyaf ile birlikte yaş 
üstü yaş uygulanır. 6 kat 300 gr/m² 
veya 4 kat 450 gr/m² cam elyaf* 
uygulanması mümkündür. Ekzotermik 
reaksiyon sonrası laminasyonun 
soğumasını bekleyin ve istenen 
kalınlığa kadar devam edin. 

Adım 7
Kalıptan Ayırma
Kalıbın 24 saat model üzerinde 
kürlenmesini bekleyin ve bir çerçeve 
yerleştirerek yapısal sağlamlığını 
sağlayın. Kalıp çerçeveleme sonrası 
modelden ayırılabilir.

Adım 8
Kalıbı Üretime Hazırlama
Kalıbı yüzeyini temizleyin ve 
parlatın.

Uygulama Adımları

tasarlanmış, uzun bir araştırma ve deneme süreci 
sonunda ortaya çıkmış kimyasal ve ısıl dayanımı 
daha yüksek ama bu tür bir jelkotta ihtiyaç duyulacak 
ve standart vinilesterlerin verdiği darbelere dayanıklı 
esnek yapıyı da koruyan bir baz reçineye sahiptir. 
Jelkot formüle edilirken bu yeni kimyasal yapılı 
epoksi vinilester reçine yanında, kalıp jelkotunda 
ihtiyaç duyulabilecek optimum kürlenme şartlarını 
sağlayan hızlandırıcı ile formüle edilmiş, standart 
MEK-Peroksit ile köpük sorunu yaşamadan, kolay 
ve verimli şekilde uygulanan ve kürlenen bir ürün 
hedeflenmiştir. Bu özellikleriyle ürün daha parlak 
ve esnek – darbelere dayanıklı performansını en zor 
kalıp şartlarında bile en uzun sürede koruyabilen 
yüzeyleri uzun ömürlü kalıplar için mümkün kılar. 
Böylelikle, Polijel P-280 sadece yüksek adetli 
imalatlara yönelik kalıplarda değil, mükemmel yüzey 
kalitesi istenen her tür üretime yönelik kalıp için 
ideal kalıp jelkotu olup Poliya Hızlı Kalıp Sistemini 
tamamlayan mükemmel bir bileşen olmuştur.

Polijel 280 yüksek performans jelkotun sağladığı bazı 
avantajlar aşağıda belirtilmiştir.

• Mükemmel mekanik özellikler, darbelere karşı 
yüksek dayanım,

• Çok parlak ve cam gibi yüzeyler,

• Solventlere ve stirene karşı mükemmel dayanım,

• Düşük elyaf izi,

• Yüksek HDT değeri,

•  Uzun dönem kullanımda kalıp jelkotunda düşük 
parlaklık kaybı, performansın korunması,

• Yapılan kalıplarda yüksek parça adedi.

   Poliya Hızlı Kalıp Sistemi

Poliya Hızlı Kalıp yapımı için tavsiye edilen uygulama 
adımları aşağıda verilmiştir.
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Turkuaz Polyester 6 ay önce çalışmalarına 
başladığı ‘Sıvı Maleik Kullanımı ve 
Otomasyonu’ projesini  Nisan ayında 
faaliyete geçirdi.

Yaklaşık 500.000 Euro’ya mal olan bu proje ile 
Turkuaz Polyester,  reçine üretiminde kullanılan 
önemli hammaddelerden biri olan Maleik Anhidrit'i 
hem katı hem de sıvı olarak kullanabilme olanağına 
sahip oldu. 

Türkiye'de aktif olarak sıvı Maleik kullanan 3 
firmadan biri olduklarını belirten Firma Genel Müdürü 
Eralp Erdem sözlerine şöyle devam etti: "Sıvı Maleik 
kullanımının hem İşçi Sağlığı, hem Proses Güvenliği 
hem de Reaksiyon Verimliği açısından bizler için 
çok daha faydalı olduğunu düşünüyoruz. Sıvı Maleik 
Kullanım Yatırımının geri dönüş süresi çok uzun olsa 
da, işimize olan saygımız ve kendimize koyduğumuz 
hedefler doğrultusunda bu projeyi hayata geçirme 
kararı aldık.”

Sektörde olası tüm gelişme ve inovasyon 
çalışmalarını yakından izlemeye devam ettiklerini 
belirten Eralp Erdem "Sektörde, müşterilerimiz lehine 
sonuçlanabilecek tüm yenilikleri ve ilerlemeyi göz 

önünde bulunduruyoruz ve bu konularda yatırım 
yapmaya devam ediyoruz, edeceğiz." açıklamasıyla 
sözlerini bitirdi.

Turkuaz Polyester ‘Sıvı Maleik 
Kullanımı’ Projesini Faaliyete Geçirdi
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Turkuaz Polyester, GEBKİM - Kocaeli-
Gebze V (KİMYA) İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi’nde faaliyetine devam ettiği 
fabrikasının bahçesinde çalışanlarına iftar 
yemeği verdi.

Masaları dolaşarak yemeğe katılan çalışanlara 
hoş geldiniz diyen Turkuaz Polyester Genel 
Müdürü Eralp ERDEM, “Ramazan Ayında; birlik, 
beraberlik, kardeşlik ve paylaşım duygularımız en 
üst seviyeye çıkmaktadır. Öncelikle, sevdiklerinizle 

ve ailenizle beraber mutlu ve huzur dolu bir 
Ramazan geçirmenizi diliyorum. Bu tesisimizde 
ilkini gerçekleştirmiş olduğumuz ve bundan sonraki 
yıllarda gelenekselleştirmeyi planladığımız iftar 
yemekleriyle birlik ve beraberliğimizin pekişmesini 
hedefliyoruz. Turkuaz Polyester’in sizlerle birlikte 
önemli başarılara imza atacağına dair inancım 
tamdır. Turkuaz Polyester gün geçtikçe büyüyen 
bir aile, ve bu gelişimin her birinizin varlığı ve 
desteğiyle sağlandığına inanıyorum. Davetimize 
katıldığınız için teşekkür ediyorum.” dedi.

Turkuaz Polyester İftar Yemeği Verdi
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Sertifikalı Alev İlerletmeyen, Halojensiz Polyester
ve Jelkot Ürünlerimizle Sektörün Öncüsüyüz
İlkalem olarak üretimini yapmakta 
olduğumuz, katma değeri yüksek ürünleri, 
sahip olduğumuz etik değerlerden hiçbir 
zaman ödün vermeden sektöre sunuyor ve 
müşterilerimiz tarafından güvenilir çözüm 
ortağı olarak adlandırılmanın gururunu 
taşıyoruz.

Bugüne kadar kompozit sektörünün ihtiyaç 
duyduğu nitelikli ürünleri, sahip olduğumuz Arge 
laboratuvarı ve deneyimli ekibimiz ile geliştirerek 
ülkemizdeki kompozit sektörünün dünyada söz 
sahibi olmasında katkıda bulunmaya çalıştık ve 
çalışmaya devam edeceğiz. 

Son 5 yılda kompozit sektörü birçok alanda hızlı bir 
şekilde büyümekte ve gelişmektedir. Bu alanlardan 
biri de raylı sistemler ve vagon sanayiidir. Bu 
sektörde ülkemizde uluslararası alanda faaliyet 
gösteren, konusunda deneyimli ve söz sahibi 
üreticilerimiz bulunmaktadır. İnsan güvenliğini ve 
sağlığını göz önünde bulunduran Avrupa normlarına 
uygun üretim yapan bu firmalarımızın ihtiyacı 
olan alev ilerletmeyen, halojensiz polyester ve 
jelkot ürünlerimizi kendi Arge laboratuvarımızda 
tasarladık. Bu ürünlerimize 2013 yılından itibaren 
aşağıda detayları belirtilen şekilde uluslararası 
akreditasyona sahip Alman RST Laboratuvarı’ndan 
ilgili belgelerimizi aldık. 

Tüm bu belgelerin tanıtımını, bilgilendirmesini, 
ilk alındığı tarihten itibaren gerek Kompozit 
Sanayicileri Derneğimizin yayınlamakta olduğu 
Composites Turkey Dergisi’nde, gerek 2 yılda bir, yine 
Kompozit Sanayicileri Derneğimizin önderliğinde 
gerçekleştirilen TURK KOMPOZIT etkinliklerindeki  
standlarımızda sektörle paylaştık.  

Sektörümüzde faaliyet gösteren bazı üretici 
firmaların, kendi ürünlerinin sektörün ilk ve tek 

belgeli ürünleri olma  iddiasını dile getirmiş olmaları 
nedeniyle İlkalem Firması olarak tevazumuzu bir 
yana bırakarak bu konuda firmamızın öncülüğünü 
ve sektörde ilklere imza attığı gerçeğini bir kez daha 
vurgulamak isteriz.  

Dün olduğu gibi bundan sonra da İlkalem Firması 
olarak sektörün öncü çözüm ortağı olma özelliğimizi 
titizlikle sürdürerek müşterilerimizin hizmetinde 
olmaya devam edeceğimizi belirtiriz.  

*Alman Mankiewicz firmasına ait alev ilerletmeyen boyalar ile üretilen kompozit parça

BELGE STANDARDI ÜRÜN İÇERİĞİ      BELGE TARİHi

DIN 5510-2  Polyester FR-40 (DIN 5510-2)     Ağustos 2013

DIN 5510-2  Polyester FR-40 (DIN 5510-2)+Jelkot GFR-4/40 (6-8 mm)  Şubat 2014

DIN 5510-2  Polyester FR-40 (DIN 5510-2)+Jelkot GFR-4/40 (3-4 mm)  Temmuz 2014

EN 45545-2  Polyester FR-40 (EN 45545-2)+Jelkot GFR-345/445  Ekim 2015

*EN 45545-R1  Polyester FR-40 (EN 45545-2)+Jelkot GFR-345/445  Haziran 2016
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İlkalem A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 
Sayın Ahmet Poçuklu, Mayıs ayı içerisinde 
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Prof. 
Dr. Tülay Bal Demirci’nin davetlisi olarak 
Kimya Bölümü 3. Sınıf öğrencilerine 
kompozit sektörü ve kompozit üretim 
prosesleri konusunda bilgi  vermiştir. Sayın 
Poçuklu yapmış olduğu sunumda kompozit 
sektöründeki 36 yıllık deneyimi ile sahip 
olduğu bilgileri öğrencilerle paylaşmıştır. 

Yaklaşık 2,5 saat süren ve soru-cevap bölümünün 
de bulunduğu sunumda Sayın Poçuklu kompozit 
sektörü hakkında genel bilgilendirme sonrasında 
kompozit sektöründeki son gelişmeleri aktarmış 
ve kompozit üretim prosesleri hakkında 

açıklamalarda bulunmuştur. İnteraktif bir şekilde 
gerekleşen sunumda öğrenciler Sayın Poçuklu’nun 
deneyimlerinden en üst düzeyde yararlanmışlardır. 

Verimli ve keyifli geçen buluşmanın sonunda, başta 
bu organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan 
Sayın Prof. Dr. Tülay Bal Demirci olmak üzere tüm 
öğrenciler teşekkürlerini dile getirmişler ve şimdiden 
Sayın Poçuklu’dan bir sonraki yıl için yeni bir buluşma 
sözü almışlardır. 

Sayın Prof. Dr. Tülay Bal Demirci’ye ve kendisini 
dinleyen tüm öğrencilere teşekkürlerini sunan 
Ahmet Poçuklu, buluşmanın kendisi açısından da 
oldukça farklı ve önemli bir deneyim olduğunu dile 
getirmiş, bu tarz birlikteliklerle Kompozit sektörünü 
yeni nesillere aktarmanın önemini bir kez daha 
vurgulamış, başta kendisi olmak üzere İlkalem A.Ş. 
olarak bu gibi organizasyonlara destek vermekten 
mutluluk duyacaklarını belirtmiştir.   

Ahmet Poçuklu ve İstanbul Üniversitesi
Kimya Bölümü 3. Sınıf Öğrencilerinin Buluşması
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Özet

Bu çalışmada, değişik yüklemelere maruz kompozit 
millerin mekanik davranışları deneysel ve sayısal 
olarak araştırıldı. Kompozit malzemelerden imal 
edilen içi boş dairesel millerin eğilme ve burulma 
gerilmeleri farklı oryantasyon açılarında incelendi. 
İçi boş dairesel kompozit miller için fiber malzemesi 
olarak Cam, Karbon ve Kevlar lifi, matris malzemesi 
olarak da Epoksi reçine kullanıldı. 80mm, 200mm, 
250mm uzunluklarında ve farklı iç çaplara sahip Diç= 
12mm-13mm ve Ddış=17mm dış çapa sahip içi boş 
dairesel kompozit miller kullanıldı. İçi boş kompozit 
miller filaman sarma metoduyla; θ=45°, 60°, 75°, 
80°, 88°  oryantasyon açılarında imal edildi. İçi boş 
dairesel kompozit millerin mekanik olarak, eğilme 
ve burulma testleri her bir numune için ayrı ayrı 
tekrarlandı. Deneysel çalışmalar sonucunda içi boş 
dairesel kompozit millerin mekanik davranışlarının 
fiber takviye malzemelerine, oryantasyon açısına, 
et kalınlığına ve uzunluklarına bağlı olarak değiştiği 
gözlemlendi. Elde edilen deneysel çalışma sonuçları 
grafikler ile verilerek gerekli irdelemeler yapıldı. 

1. Giriş

Şaftlar, makine elemanlarında hareketi aktarmak için 
yaygın olarak kullanılırlar. Dolayısıyla, malzemelerin 
eğilme, burulma, sönümlenme ve korozyon direnci 
davranışları dikkate alınması gereken başlıca 
özelliklerindendir. Şaftların imalatında en önemli 
malzeme kompozitlerdir. Şaftlar çalışma özelliğinden 
dolayı burulma ve eğilmeye maruz kalmaktadır. 

Şaftlar, üzerine takılı dişli çark, kasnak, kavrama vb. 
gibi elemanları taşıyan ve bu elemanlardan aldığı 
dönme momentini diğer elemanlara ileten, boyu 
çapına göre uzun olan dairesel kesitli elemanlardır. 

Günümüz teknolojisinin  her alanında kompozit 
malzemelerin kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. 
Bunlardan birisi de dolu ve içi boş miller üzerinde 
yapılan çalışmalardır. İçi boş millerin burulma açısı 
ve maksimum gerilme için bulunan değerler dolu 
millerle karşılaştırıldığında bu değerlerin %6 kadar 
artmasına karşılık malzemenin ağırlığı %25 kadar 
azalmaktadır. Bu nedenle içi boş miller özellikle 
otomotiv sanayi ile uzay ve havacılık sanayinde çok 
fazla kullanılmaktadır .

Bu çalışmada, değişik yüklemelere maruz kompozit 
millerin mekanik davranışları deneysel olarak 
araştırıldı. Kompozit malzemelerden imal edilen içi 
boş dairesel millerin eğilme ve burulma gerilmeleri 
farklı oryantasyon açılarında incelendi. İçi boş 
dairesel kompozit miller için fiber malzemesi olarak 
Cam, Karbon ve Kevlar lifi, matris malzemesi olarak 
ta Epoksi reçine kullanıldı.

2. Malzemeler

Bu çalışma kapsamında fiber malzemesi olarak 
cam (600 gr.m-2), karbon (800 gr.m-2), kevlar (316 
gr.m-2) lifi ve matris malzemesi olarak da epoksi 
kullanıldı. Boyutsal olarak, 80mm, 200mm ve 
250mm uzunluklarında, dış çapı Dd=17mm ile iç 
çapları Di=12mm ve 13mm olan kompozit miller 
kullanıldı (Şekil 1).  
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Kompozit Şaftların Sanayide 
Kullanılabilirliği Üzerine Araştırma

Abstract

In this Study, the shafts which the most commonly used in 
industry are manufactured from composite materials and their 
bending, torsion behaviours are investigated experimentally. 
In addition for circular hollow composite shafts glass, karbon 
and kevlar is used as a fiber materials and epoxy resin is 
prefered as a matrix material. The composite shafts that are 
in different lengths such as 80mm, 200mm, 250mm and two 
inner (Dinner=12mm, 13mm) and one outer (Douter=17mm) 
diameters are used for three point bending and torsion 

test. The composite shafts were manufactured in different 
orientation angles (θ=45°, 60°, 75°, 80°, 88°) by using filament 
winding method. The bending and torsional behaviours of 
circular hollow shafts were tested and repeated for each 
spicement. The bending and torsional behaviours of the shafts 
investigated experimentally in terms of orientation angle, wall 
thickness and lengths. The obtianed results assessmented to 
show in graphics and the necessary considerations were made. 

Keywords: Composite shafts, Filament winding, Orientation 
angle, Three-point bending test, Torsional test
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3. Üretim Yöntemi 

Bu  çalışmada üretim yöntemi olarak, literatürde 
en çok kullanılan elyaf sarma yöntemi (Filament 
Winding) olarak adlandırılan yöntem kullanıldı. 
Cam, karbon ve kevlar lifleri mandren üzerine 
θ=45°, 60°, 75°, 80°, 88° oryantasyon açılarında 
ve üç tabaka olarak sarıldı. Üretimi yapılan içi boş 
dairesel kompozit miller belirlenen uzunluklarda 
ASTM standartlarına göre boyutlandırıldı ve yine 
ASTM standartlarına göre üç nokta eğme ve burulma 
testlerine hazır duruma getirildi (Şekil 2)

Şekil 2. Elyaf sarma tezgahı 

4.   Deneysel Çalışmalar 

80mm, 200mm ve 250mm uzunluklarında, Dd 
=17mm ile Di =12mm ve Di =13mm iç çapına sahip 
üç tabakadan oluşan cam/epoksi, karbon/epoksi 
ve kevlar/epoksi içi boş dairesel kompozit miller üç 
nokta eğme ve burulma deneylerine tabi tutuldu. 
Üç nokta eğme ve burulma testleri oda sıcaklığında, 
eğilme deneyleri 1mm/dakika (Şekil 3), burulma 
deneyleri de 20 derece/dakika test hızında yapıldı 
(Şekil 3). Üç nokta eğme deneyleri ASTM 790-00 
standartına göre bütün numunelere, iki destek 
arasına yerleştirilen ve millerin tam ortalarına, eğme 

kuvveti uygulanarak maksimum eğme değerleri elde 
edildi. Burulma deneylerinde, ASTM standartına göre 
bütün numuneler düşey konumda olacak şekilde 
iki çene arasına yerleştirildi.Üst çenenin sabit, alt 
çenenin dönmesi neticesinde numunelere burulma 
torku uygulanarak maksimum burulma kırılma 
modül değerleri elde edildi.

a

b

Şekil 3. Deney setleri; a) Üç nokta eğme, b) Burulma 

Şekil 1. Test numuneleri; a) cam/epoksi, b) karbon/epoksi, c) kevlar/epoksi 

a b c
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5. Sonuçlar :

5.1.   Oryantasyon açısının eğilme gerilmesi 
üzerine etkileri 

a

b

c

Şekil 4. Cam/epoksi, Karbon/epoksi ve Kevlar/epoksi 
numunelerinin 3 nokta eğme yükü altındaki eğilme gerilme-
oryantasyon açı değişimi; a) L=80mm, b) L=200mm, c) L=250mm

5.2.   Oryantasyon açısının burulma kırılma modül 
(RT) üzerine etkileri

a

b

c

Şekil 5. Cam/epoksi, Karbon/epoksi ve Kevlar/epoksi 
numunelerinin burulma yükü altındaki RT-oryantasyon açı 
değişimi; a) L=80mm, b) L=200mm, c) L=250mm 

5.3. Et Kalınlığının Eğilme Gerilmesi Üzerine 
Etkileri 

a

b

   
c

Şekil 6. cam/epoksi, karbon/epoksi, kevlar/epoksi numunelerinin 
eğilme gerilme değerinin et kalınlığına göre  değişimi; a)L=80mm, 
b) L=200mm, L=250mm
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5.4.   Et kalınlığının burulma kırılma modul (RT) 
üzerine etkileri

a

b

c

Şekil 7. cam/epoksi, karbon/epoksi, kevlar/epoksi numunelerinin 
burulma yükü altındaki RT  değerlerinin et kalınlığına göre 
değişimi; a) L=80mm, b) L=200mm, c) L=250mm

5.5. Takviye Malzeme Uzunluklarının Eğilme 
Gerilmesi Üzerine Etkileri 

Şekil 8. cam/epoksi, karbon/epoksi, kevlar/epoksi numunelerinin 
eğilme gerilme değerinin boya göre deneysel değişimi

5.6. Takviye malzeme uzunluklarının burulma 
kırılma modül (RT) üzerine etkileri

Şekil 9. cam/epoksi, karbon/epoksi, kevlar/epoksi numunelerinin 
burulma yükü altındaki RT  değerlerinin boya göre deneysel 
değişimi

6. Sonuçlar

Bu çalışmada; cam/epoksi, karbon/epoksi ve kevlar/
epoksi kompozit malzemelerden imal edilen içi 
boş dairesel millerin eğilme ve burulma gerilmeleri 
farklı oryantasyon açılarında, iç açılarda ve boylarda 
incelendi. İçi boş kompozit miller filaman sarma 
metodu ile mandrenlere; θ=45°, 60°, 75°, 80°, 88°  
oryantasyon açılarında sarılarak imal edildi. İmal 
edilen her bir içi boş  dairesel kompozit miller üç 
nokta eğme ve burulma testlerine tabi tutuldu.  
Eğilme ve burulma testlerinden elde edilen önemli 
sonuçlar aşağıda belirtildi. 

Üç nokta eğme deneylerinde edilen sonuçlar;

Tüm kompozit millerde burulma eğilme değerinin 
45° oryantasyon açısında maksimum değer aldıkları 
görüldü.

Bilineceği üzere malzemenin boyu arttıkça kuvvet 
ile deplasman (yer değiştirme) arasında doğru orantı 
olacaktır. Yani milin boyu artıkça etki eden kuvvetten 
dolayı deplasman miktarı da artmaktadır.  

Ayrıca, Oryantasyon açısı değerleri küçüldüğünde, 
tam tersi olarak eğilme gerilme değerleri de 
artmaktadır. Bununla birlikte kompozit malzemeler 
izotrop malzemelerden farklı mekanik özellik ve 
imalat yöntemlerine sahip olduklarından dolayı, 
imalat esnasında kompozit malzemeler  gr.m-2’ ye 
göre üretilirler. Bundan dolayı malzemedeki,  gr.m-2 
oranı arttıkça mukavemet değerleri de artmaktadır. 
Bununla birlikte kompozit malzemelerin elastisite ve 
kayma modülleri farklı olduklarından dolayı kompozit 
malzemelerin mekanik özellikleri de farklılık 
gösterirler.  

Et kalınlığının artmasıyla içi boş dairesel kompozit 
millerin eğilme değerlerinin de arttığı tespit edildi. 
Çünkü dış çap ile iç çap arasındaki oranın azalmasıyla 
mukavemet değerlerinin de azalacağı aşikardır.
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Malzeme boyu arttıkça malzemedeki yer değiştirme 
oranı da artacaktır. Boy uzamasıyla sehim 
artacağından dolayı, aynı kuvvet altında gerilme oranı 
da düşecektir

Burulma deneylerinde elde edilen sonuçlar;

Oryantasyon açısının artmasıyla lifler arasındaki yer 
değiştirme miktarı artacağından dolayı  burulma 
gerilme değerleri de azalmaktadır. 

Tüm kompozit millerde burulma kırılma modül 
değerinin 45° oryantasyon açısında maksimum 
değer aldıkları görüldü. 

Fiber oryantasyon açısı arttıkça her üç takviye 
malzemesinin de burulma kırılma modül değerlerinin 
azaldığı tespit edildi.

Et kalınlığının artmasıyla tüm içi boş dairesel 
kompozit millerin burulma kırılma modül 
değerlerinin arttığı tespit edildi.

Tüm içi boş dairesel kompozit millerde uzunluk 
bakımından deney sonuçları incelendiğinde, cam 
takviyeli millerin burulma kırılma modül değerlerinin 
diğer numunelere göre daha yüksek çıktığı görüldü.

Tüm İçi boş dairesel kompozit millerin uzunluğunun 
artmasıyla, malzemelerin dönme açısı ve kayma 

gerilmesi değerlerinde de artış olduğu görüldü. 
Bunun nedeni, burulma açısının uzunlukla doğru 
orantılı olduğu gerçeğidir.  

İmalat esnasındaki gr.m-2 ağırlıklarının önemi çok 
büyüktür. Yani gr.m-2 ağırlığının azalması veya 
artması takviye malzemesinin gerilme değerlerinde 
de değişiklikler meydana getirir. Bir kompozit 
malzemenin gr.m-2 ağırlığı ne kadar düşük ise 
malzemedeki dayanım ve diğer mekanik özellikleri 
de o kadar artar.   

Tüm içi boş dairesel kompozit millerde kayma 
gerilmeleri millerin iç çapından itibaren milin dış 
yüzeyine doğru doğrusal olarak artar yani kayma 
gerilmeleri millerin merkezinde sıfır ve dış yüzeye 
doğru da maksimum değeri alır. 

Grafiklerden de görüleceği üzere hem üç nokta 
eğme hem de burulma deneylerinde en uygun sarım 
açısının 45° ile 60° arasında olduğu tespit edildi.

7. Teşekkür 

Bu çalışma Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri (FÜBAP) Koordinasyon Birimi tarafından 
desteklenmiştir.
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