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BAŞKAN’IN MESAJI

Değerli Kompozit Dostu;

Derneğimizin üyelik geliştirme çalışmaları 
çerçevesinde, geçtiğimiz dönemde Derneğimize 
üye olan Dromeas Yatçılık San. Tic. Ltd. Şti. ve Gama 
Metalurji Uygulama Makina Kimya Danışmanlık 
San. ve Tic. Ltd. Şti. firmaları daha da güçlenmemizi 
sağlamıştır.

Derneğimiz, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile oluşturduğu 
işbirliği çerçevesinde bu yıl, Milli İştirak Organizasyonu 
Şemsiyesi altında 12, bağımsız katılımcı 19 olmak 
üzere toplam 31 Türk firmasının katılımı ile 
gerçekleştirilen JEC World 2018 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. 2018 yılında daha da büyüyen Türkiye 
Kompozit Sanayi, Fuara katılan temsilcileri vasıtası 
ile ulaştığı konumu uluslararası düzeyde bir kez daha 
gösterme fırsatını bulmuştur.

Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde, 5-8 Nisan 
2018 tarihlerinde düzenlenen Automechanika İstanbul 
Fuarı’na ve 8-12 Mayıs 2018 tarihlerinde bu yıl 41.’si 
düzenlenen Yapı Fuarı’na Derneğimiz stant ile katılarak 
sektörümüz ve Derneğimiz hakkında temsil, tanıtım ve 
bilgilendirme çalışmalarını sürdürmüştür.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Derneğimiz 
tanıtım çalışmaları kapsamında 13 Mart 2018 
tarihinde İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Kimya Mühendisliği bölümü öğrencilerine “Türk 
Kompozit Sektörü” konulu, 20 Mart 2018 tarihinde 
Piri Reis Üniversitesi Gemi İnşa ve Gemi Makinaları 
Mühendisliği bölümü öğrencilerine “Kompozit 

Malzeme Üretim Teknikleri” konulu, 22-24 Mart 2018 
tarihleri arasında Karabük Üniversitesi tarafından 
gerçekleştirilen “1. Uluslararası Hafif Alaşımlar ve 
Kompozit Malzemeler Sempozyumu”nda “Kompozit 
Sektörü” konulu ve 10 Nisan 2018 tarihinde Marmara 
Üniversitesi, Kompozit Teknolojileri Kariyer Günlerinde 
Teknoloji Fakültesi öğrencilerine “Türk Kompozit 
Sektörü” konulu sunular gerçekleştirilerek kompozit 
malzemelerin ülkemizdeki gelişimi ve önümüzdeki 
yıllarda kompozit sektörünün göstereceği performans 
hakkında geleceğin sektör mensuplarına ayrıntılı 
bilgiler verilmiştir.

İstanbul Sanayi Odası’nın 2017 yılı 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., Esen Plastik 
San. ve Tic. A.Ş. ve Superlit Boru Sanayi A.Ş.’yi ve 
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) açıkladığı 2017 
yılı Türkiye’nin ilk 1.000 İhracatçı Firması listesinde yer 
alan üyelerimiz Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 
(TUSAŞ), Kordsa Teknik Tekstil A.Ş., Polin Dış Ticaret 
A.Ş., Superlit Boru Sanayi A.Ş., Fibrosan Cam Takviyeli 
Polyester San. ve Tic. A.Ş. ve Belenco Dış Ticaret A.Ş.’yi 
başarılarından dolayı kutlarız.

Ayrıca İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri 
İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen 
kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün “2017 
İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde ödül 
almaya hak kazanan üyelerimiz Superlit Boru Sanayi 
A.Ş., Subor Boru San. ve Tic. A.Ş. ve Akpa Organik 
Peroksit Kimya San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. firmalarını da 
başarılarından dolayı kutlar, başarılı çalışmalarının 
devamını dileriz.

Dergimizin bu sayısının ana konusunu “Kompozit 
İhracatı” 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

Derneğimiz, İstanbul Ticaret 
Odası (İTO) ile oluşturduğu 

işbirliği çerçevesinde bu yıl, 
Milli İştirak Organizasyonu 

Şemsiyesi altında 12, 
bağımsız katılımcı 19 

olmak üzere toplam 31 
Türk firmasının katılımı ile 
gerçekleştirilen JEC World 

2018 Paris Fuarı’nı başarı ile 
gerçekleştirmiştir.

BÜYÜYORUZ...
GÜÇLENİYORUZ...

METYX Composites, Türkiye, Macaristan ve en son olarak ABD’de satın aldığı üretim
tesisleri ve geniş distribütörlük ağı ile her geçen gün daha da büyüyor, güçleniyor.

Kompozit örgüler, köpük-core kit ve model-kalıp üretimleriyle rüzgar enerjisi,
marin, otomotiv, ulaşım, inşaat gibi sektörler için çözüm ortağı

olmaya devam ediyor.

TÜRKİYE ABD MACARiSTAN

info@metyx.com   www.metyx.com



4

EDITOR

edıtor

İmtiyaz Sahibi (Yönetim Kurulu Başkanı Dernek Adına)
Publisher (Chairman of Board, Representative of the Union):

Şekib Avdagiç

Genel Yayın Direktörü - Chief Editor:

İsmail Hakkı Hacıalioğlu

Yazı İşleri Müdürü - Managing Editor:

Barış Pakiş

Haber Müdürü - News Manager:

Cansu Delican

Editör - Editor:

Kerem Paksoy

Yardımcı Editör - Co-Editor:

Cansu Delican

Finans Sorumlusu - Finance Supervisor

Burak Darcan

Reklam Sorumlusu - Advertisement:

Cansu Delican

Katkıda Bulunanlar - Contributors:

Kompozit Sanayicileri Derneği Üyeleri
Members of Turkish Composites
Manufacturers Association

Dağıtım - Distributor:

Kompozit Sanayicileri Derneği
Turkish Composites
Manufacturers Association

Abonelik Hizmetleri - Subscription Services:

info@kompozit.org.tr

Yayına Hazırlık - Preparation for Publication: 
AJANS4 Reklamcılık Tic. Ltd. Şti.
Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. Atakan Sok.
Berkan İş Hanı No: 4 Kat: 5 34387 Şişli / İstanbul
www.ajans4.com

Baskı - Press:
MÜKA Matbaacılık Reklamcılık
Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
İ.O.S.B. Cumhuriyet Cad. Sinpaş İş Modern No: 42
E-H Blok/10 Başakşehir / İstanbul

Yayın Türü - Publication:
Yerel, Süreli
Local, Periodical

İletişim Bilgileri - Correspondence:
Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM,
A Blok Kat: 6 Daire: 24 Pendik / İSTANBUL
Telefon / Faks: 0216 685 12 68
www.kompozit.org.tr - info@kompozit.org.tr
www.compositesturkey.org.tr

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 Lover,

Dromeas Yatçılık San. Tic. Ltd. Şti. and Gama Metalurji 
Uygulama Makina Kimya Danışmanlık San. ve Tic. 
Ltd. Şti. companies have attended our association 
in the previous term within the framework of our 
association’s membership development efforts, their 
attendance has enhanced us even more.

Our Association successfully attended the JEC World 
2018 Paris Fair this year with the participation of 31 
Turkish companies including 12 participants from 
the National Participation Organization Umbrella and 
19 independent participants within the framework of 
the cooperation with Istanbul Chamber of Commerce 
(ITO).

Turkish companies had the opportunity to welcome 
their visitors and promote their products in wider 
display areas adjacent to each other within the 
framework of the National Participation Organization. 
The interest in our companies due to the participation 
achieved by the excellent organization of ITO has 
been an important indicator showing that Turkish 
composites and Turkish composite companies have 
been increasingly consolidating their place in the 
world market. Turkish Composite Industry, which has 
grown even larger in 2018, had the opportunity to 
show its position once again at the international level 
via the companies participating in the Fair.

Our Association participated in Automechanika 
Istanbul Fair held on 5-8 April 2018, and 41st 
Construction Fair held on 8-12 May 2018 at Tüyap 
Istanbul Fair and Congress Center with a stand 
and continued to spent efforts for representation, 
promotion, and giving information about our industry 
and our Association.

Also in this year as in the previous years, detailed 
information about the development of composite 
materials in our country and the performance of the 
composite industry in the coming years has been 
given to the future members of the industry within 
the scope of our Association’s promotional works. 
We made a presentation on “Turkish Composite 
Sector” to the students from Istanbul University 
Faculty of Engineering Department of Chemical 
Engineering on 13 March 2018, on the “Composite 
Material Production Techniques” to the students from 
the Piri Reis University Department of Ship Building 
and Ship Machinery Engineering on 20 March 2018, 
on “Turkish Composite Sector” at the “International 
Light Alloys and Composite Materials Symposium” 
held by Karabük University on 22-24 March 2018, on 
“Turkish Composite Sector” at the Marmara University 
Composite Technologies Career Days to the students 
from the Faculty of Technology on 10 April 2018.

We congratulate our members which were listed 
among Top 500 Industrial Enterprises announced by 
Istanbul Chamber of Industry in 2017, namely Turkish 
Aerospace Industries Inc. (TAI), Kordsa Teknik Tekstil 
A.Ş., DYO Sanayi Boyaları San. ve Tic. A.Ş., Esen 
Plastik San. ve Tic. A.Ş., and Superlit Boru Sanayi 
A.Ş., and also our members announced among 
Top 1000 Exporters of Turkey by Turkish Exporters’ 
Assembly, namely Turkish Aerospace Industries Inc. 
(TAI), Kordsa Teknik Tekstil A.Ş., Polin Dış Ticaret A.Ş., 
Superlit Boru Sanayi A.Ş., Fibrosan Cam Takviyeli 
Polyester San. ve Tic. A.Ş., and Belenco Dış Ticaret 
A.Ş. for their success.

We also congratulate our members, namely Superlit 
Boru Sanayi A.Ş., Subor Boru San. ve Tic. A.Ş., and 
Akpa Organik Peroksit Kimya San. ve Dıs Tic. Ltd. Şti., 
which have been awarded by the Istanbul Chemicals 
and Chemical Products Exporters Association (İKMİB) 
at the “2017 İKMİB EXPORT STARS Awards Ceremony” 
for the achievement of their successful works and we 
wish continuity in their successful works.

“Composite Exports” has been the theme of this issue 
of our magazine. You can find our detailed article on 
this issue, as the cover subject, in the middle pages of 
our magazine.

I wish profitable and fruitful business for all members 
of the composite industry.
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DERNEKTEN hABERlER

İTO’nun Yeni Başkanı Şekib Avdagiç Oldu
Türkiye’nin en büyük ticaret odası olan İstanbul Ticaret Odası’nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı 
Derneğimizin Başkanı Şekib Avdagiç oldu.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 20. Dönem Meclisi, 
4 yıl görev yapacak yeni yönetimini belirlemek için 
İTO’nun Eminönü’ndeki Merkez Binası’nda bir araya 
geldi. İTO’nun 81 Meslek Grubunu temsil eden meclis 
üyeleri saat 17.00’ye kadar oylarını kullandı.

Seçim sonuçlarına göre, Türkiye’de ortalama her 4 
şirketten 1’inin üyesi olduğu İTO’nun yeni Yönetim 
Kurulu Başkanlığı’na Şekib Avdagiç seçildi. Tek liste 
ile yapılan seçime rakipsiz giren Avdagiç, böylelikle 
136 yıllık köklü bir geçmişe sahip İTO’nun 24. Yönetim 
Kurulu Başkanı oldu.

Avdagiç başkanlığındaki İTO’nun yeni Yönetim Kurulu 
şu isimlerden oluştu:

“Şekib Avdagiç, İsrafil Kuralay, Servet Samsama, 
İbrahim Doğan Salman, Dursun Topçu, Ahmet Özer, 
Yakup Köç, Burhan Polat, Levent Taş, Bahadır Yaşık, 
Adil Coşkun.”

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 
konuşan İTO’nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı 
Şekib Avdagiç, “Önümüzde yepyeni bir yol uzanıyor. 
400 bin üyemizin gücüne güç katacak projelerimiz, 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde Türkiye’nin aydınlık yarınları için güçlü bir 
teminat olacaktır. Büyümede anahtar rol oynayacak, 
nokta atışı projelerimiz hazır. Kaybedecek bir 
saatimiz bile yok.” dedi.

Avdagiç, büyük bir mutabakatla adaylık sürecine 

tam destek veren başta İstanbul Ticaret Odası 
üyeleri olmak üzere tüm kurumlara, sivil toplum 
kuruluşlarına ve sektör temsilcilerine teşekkürlerini 
ileterek, “Pek çok arkadaşımız bu noktada bizlerle 
birlikte oldu, destek verdi, elini taşın altına koydu. 
Hepsine bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum.” 
ifadelerini kullandı.

Avdagiç, İTO’nun, sınırların yeniden oluştuğu, 
ekonomi ve ticaretin yeni kaidelerinin yazıldığı bir 
ortamda başardığı lider ülke Türkiye vizyonunun 
çok güçlü bir neferi olduğunu vurgulayarak, şunları 
kaydetti:

“İstanbul’un marka değerini yükselten projeleri 
hayata geçirmek, Türkiye’den dünyaya uzanan 
köprüleri sağlamlaştırmak için buradayız. Bizler 
dövizdeki algı oyunlarına, ticaretteki gücümüzle karşı 
duruyoruz. Bizler faiz prangasını üretim gücümüzle 
kırmak için buradayız. Bizler yerli kaynaklarla 
beslenen yatırım kararlarına, milli bir mesele olarak 
bakan insanlarız. O yüzden İstanbul Ticaret Odası 
bizim için iş dünyasına cesaret veren asırlık bir 
çınardır. Sizlerin bana ve arkadaşlarıma gösterdiği bu 
teveccühü de bu açıdan görev telakki ediyoruz.”

İstanbul Ticaret Odası, üye sayısı itibarıyla dünyanın 
en büyük 5 odasından biri konumunda bulunuyor. 
İTO, Türkiye’deki ortalama her 4 şirketten birini temsil 
ediyor. Milli gelirin yüzde 28’ini, toplam vergi gelirinin 
yüzde 43’ünü ve toplam dış ticaret hacminin yüzde 
50’den fazlasını İTO’nun üyeleri gerçekleştiriyor.



6

DERNEKTEN hABERlER

JEC WORLD 2018 Gerçekleştirildi

Derneğimiz, her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul 
Ticaret Odası (İTO) ile oluşturduğu işbirliği 
çerçevesinde, Milli İştirak Organizasyonu kapsamında 
12 firma, 19 bağımsız katılımcı olmak üzere toplam 
31 Türk firmasının katılımı ile JEC WORLD 2018 Paris 
Fuarı’nı başarı ile gerçekleştirmiştir.

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. 2017 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 
18. sayısının dağıtıldığı Fuar’da dergimize ve Sektör 
Kataloğumuza gösterilen yoğun ilgidir.

Kompozit Sektörünün 1 numaralı Fuarı olan JEC 
WORLD Fuarına bu yıl 1300’ün üzerinde firma 
katılmış, Fuarı 115 ülkeden 42.445 kişi ziyaret 
etmiştir. Bu güne kadar gerçekleştirilen en kalabalık 
kompozit fuarında yer alan Türk firmaları böylelikle 
etkinliklerini tüm dünyaya sergileme ve duyurma 
fırsatına sahip olmuşlardır.

1 3D WOVENS – ERGİNER SERAMİK

2 AĞTEKS LTD.

3 AKAR MAKİNA

4 AKPA KİMYA

5 BORUSAN ARGE

6 BOYTEK

7 CAMELYAF

8 CARBOMID – BİRLİK TİCARET

9 COATS TÜRKİYE

10 DEKORSAN TİCARİ ARAÇ VE POLYESTER ÜRÜNLERİ

11 DOWAKSA

12 DURATEK

13 DURFOM

14 ECE BOYA

15 FİBERFLON

16 İBA KİMYA

17 İSTANBUL TİCARET ODASI

18 KORDSA

19 KOSSE KOMPOZİT

20 LİTERATÜR KİMYA

21 METYX COMPOSITES

22 MIR AR-GE

23 POLİYA

24 POLRES POLYESTER

25 SITEKS

26 SPINTEKS

27 SPM KOMPOZİT

28 STA KOMPOZİT – SÖNMEZ A.S.F.

29 TEZKOM – ESKİM

30 TCMA – KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

31 TURKUAZ POLYESTER

FUARA KATıLAN TÜRK FİRMALARı
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THE TURKıSH COMPANıES PARTıCıPATED ıN JEC WORLD 2017

JEC WORLD 2018 Was Held Succesfully

Our Association has successfully carried out the JEC 
WORLD 2018 Paris Fair with the participation of a 
total of 31 Turkish companies including 12 companies 
within the scope of the cooperation with the Istanbul 
Chamber of Commerce (ITO) this year under National 
Participation Organization and 19 independent 
exhibitors .

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 2017, 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 18th edition of “COMPOSITES TURKEY” Sectorial 
Magazine was distributed, which is the main publication 
of the Turkish Composite Sector.

This year, more than 1300 companies participated in 
and 42,445 people visited the JEC WORLD Fair, the 
number one Fair of the Composite Sector, from 115 
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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İhracatın Yıldızları Ödül Töreni
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları 
Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen kimyevi 
maddeler ve mamulleri sektörünün “2017 İKMİB 
İhracatın Yıldızları Ödül Töreni” 3 Nisan 2018 tarihinde 
Raffles Hotel’de gerçekleştirilmiştir. Ödül alanlar 
arasında Derneğimizin üyeleri de bulunmaktadır.

İnşaat Plastikleri İhracatı Kategorisinde
Superlit Boru Sanayi A.Ş. 2.’lik ödülü almıştır.
Subor Boru San. ve Tic. A.Ş. 5.’lik ödülü almıştır.

Organik Kimyasallar İhracatı Kategorisinde
Akpa Organik Peroksit Kimya San. ve Dış Tic. Ltd. 
Şti. 4.’lük ödülü almıştır.

Başarılı ihracatçı üyelerimizi kutlar, başarılarının 
devamını dileriz.

2017 Yılında İSO İlk 500 Sıralaması

Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Firması

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan 2017 yılı İSO sıralamasında ilk 500‘e giren firmalar içinde yer 
alan 5 firmamızı, göstermiş oldukları üstün başarı ve sektörümüze yapmış oldukları değerli katkıları nedeniyle 
kutlar, başarılarının devamını dileriz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) açıkladığı 2017 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.

FİRMA ADı 2017 İLK 500 
SıRALAMASı

TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş. (TUSAŞ) 28

KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. 138

DYO SANAYİ BOYALARI SAN. VE TİC. A.Ş. 171

ESEN PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. 354

SUPERLİT BORU SANAYİ A.Ş. 460

FİRMA ADı 2017 GENEL 
SıRALAMASı

TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş. (TUSAŞ) 22

KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. 56

POLİN DIŞ TİCARET A.Ş. 359

SUPERLİT BORU SANAYİ A.Ş. 640

FİBROSAN CAM TAKVİYELİ POLYESTER SAN. VE TİC. A.Ş. 732

BELENCO DIŞ TİCARET A.Ş. 787
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41. Yapı Fuarına Katıldık
41. Yapı Fuarı 8 – 12 Mayıs 2018 tarihleri arasında 
İstanbul Tüyap Fuar, Kongre ve Sergi Merkezinde 
gerçekleştirildi. Bu yıl 850 katılımcının markalarını 
on binlerce ziyaretçiye sergilediği Türkiye’nin en 
büyük, en eski ve en iyi yapı fuarı olarak bilinen fuar 
süresince Derneğimiz Fuaye’de yer alan R 124 nolu 
standda ziyaretçilerini ağırlamıştır.

Fuarda, Derneğimizin yanı sıra üyelerimiz Kompozit 
Kimya ve Elekt. Mal. San. ve Tic. A.Ş., Omnis 
Kompozit Ltd. Şti. ve Tila Kompozit Temsilcilik İç ve 
Dış Tic. Ltd. Şti. şirketlerinin de katılımıyla kompozit 
malzeme ve kompozit sektörü bu yıl daha güçlü 
temsil yeteneği bulmuşlardır.

Automechanika 2018 Gerçekleştirildi

150. Yönetim Kurulu 
Toplantısı

Automechanika İstanbul 2018 Fuarı 5 – 8 Nisan 
2018 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar, Kongre 
ve Sergi Merkezinde gerçekleştirildi. Toplam 1352 
katılımcının dünyanın dört bir kösesinden gelen 
45.979 ziyaretçiyle buluştuğu Automechanika 
İstanbul 2018 Fuarı rekor sayılarla sonuçlandı. Türk 
ve Avrupa endüstrilerini bir araya getiren bu fuar 
Türkiye için olduğu kadar çevre ülkeler için de önemli 
bir buluşma platformu haline geldi. Derneğimiz fuar 
süresince 7. Salon A 153 nolu standda ziyaretçilerini 
ağırladı.

Etkinliğin konferans bölümünde ise Genel 
Sekreterimiz İsmail Hakkı Hacıalioğlu “Otomotivde 
Kullanılan Kompozitler” hakkında bir sunu ve Fuarın 
açılış konuşmalarından birini gerçekleştirdi.

18.05.2005 Tarihinde kurulan ve İlk Yönetim Kurulu 
Toplantısını 01.06.2005 tarihinde gerçekleştiren 
Derneğimiz 26 Haziran 2018 tarihinde 150. Yönetim 
Kurulu toplantısını gerçekleştirmiştir. Kuruluşundan 
bu yana kompozit sektörü paydaşlarının desteğiyle 
kendi ayakları üzerinde duran, referans kurum 
niteliğine kavuşan derneğimizin daha nice 
başarılı çalışmalar, toplantılar ve etkinlikler 
gerçekleştirmesini dileriz.
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Koloğlu Group’un 
Yatırım Kararı
Derneğimizin üyesi Koloğlu Group “Hengshi
Fiberglass ve Koloğlu Group” ortaklığı ile kompozit
sektörüne yönelik kumaş üretiminde Türkiye’ye
yatırım kararı aldı. Şirketin konuyla ilgili duyurusu 
şöyle: 

“Hengshi Fiberglass ve Koloğlu Group ortaklığı ile 
kompozit sektörüne yönelik kumaş üretiminde 
Türkiye’ye yatırım kararı aldığımızı kamuoyuna 
sunarız.

Dünyanın önde gelen rüzgâr enerjisi üreticilerinin ana 
tedarikçisi konumunda olan şirketimiz China Hengshi 
Foundation Co. Ltd olarak, Çin Halk Cumhuriyeti ve 
Mısır’dan sonra üçüncü üretim tesisimizin Koloğlu 
Group ortaklığı ile İzmir’de faaliyete geçirilmesi kararı 
doğrultusunda çalışmalara başladığımızı sizlere 
bildirmek isteriz.

Başta rüzgar enerjisi, otomotiv, savunma sanayi ve 
marin olmak üzere, Türkiye’nin Kompozit sektöründe 
gösterdiği ilerleme ve potansiyel, yatırım kararı 
almamızda etkili olmuştur.

Kompozit sektörüne sunacağımız tüm ürün ve 
hizmetlerimiz hakkında sizlere en kısa süre zarfında 
bilgilendirme yapılacaktır.

Türkiye Kompozit sektörü ve şirketimiz adına hayırlı 
olmasını dileriz.

Saygılarımızla.

Koloğlu Group”

Investment Decision Of Koloğlu Group

The announcement by Koloğlu Group, the 
member of our Association, about thepartnership 
of “Hengshi Fiberglass and Koloğlu Group”, 
leading to a decision for investment in Turkey for 
manufacturing fibers for the composites industry, 
is provided below.

We would like to announce to the public our 
decision to invest in turkey for manufacturing 
of fabric for the composites industry, through a 
partnership between “Hengshi Fiberglass and 
koloğlu Group”.

As the leading supplier for wind power producers 
worldwide, China Hengshi Foundation Co. Ltd. 
is delighted to announce the commencement 
of work for the opening up of our third 
manufacturing plant worldwide in Izmir, in 
partnership with Koloğlu Group, following our 
existing plants in the People’s Republic of China 
and Egypt. The progress and potential Turkey 
exhibits in the composites industry, with special 
reference to wind power, automotive, defense 
industry and marine applications, were the 
leading factors guiding us towards the investment 
decision. Soon, we will be providing you further 
details about all the products and services we will 
offer for the composites industry. We hope this will 
be beneficial for Turkish composites industry in 
general, and our firm in particular.

Yours respectfully,

Koloğlu Group
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KORDSA AS9100D Belgesi Aldı
Derneğimizin üyesi Kordsa Şirketi’nin “Kompozit 
Üretim Tesisi’nin”, Havacılık, Uzay ve Savunma 
Sanayii Kalite ve Risk Yönetimi Standardı’na uygunluk 
belgesi aldığına dair basın açıklaması aşağıda yer 
almaktadır.

“Kordsa’nın kompozit üretim tesisi havacılık, uzay ve 
savunma sanayiine hazır.
 
Kordsa’nın kompozit üretim tesisi, Havacılık, 
Uzay ve Savunma Sanayii Kalite ve Risk Yönetimi 
Standardı’na uygunluk belgesini aldı.

Kordsa’nın kompozit üretim tesisi, Havacılık, 
Uzay ve Savunma Sanayii Kalite ve Risk Yönetimi 
Standardı’na uygunluk belgeleri olan BS EN ISO 
9001:2015 ve EN 9100:2016 (AS9100D) belgelerini 
aldı.

Kordsa’nın Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle hayata 
geçirdiği Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet 
Merkezi’ndeki üretim tesisinin, Havacılık, Uzay 
ve Savunma Sanayii Kalite ve Risk Yönetimi 
Standardı’na uygunluğu BS EN ISO 9001:2015 ve 
EN 9100:2016 (AS9100D) belgeleriyle tescillendi. 

Avrupa’nın sayılı üreticileri arasında yer alan merkez, 
kompozit teknolojileri alanında temel araştırmadan 
başlayıp prototip üretimiyle devam eden, seri 
üretimle sona eren araştırma geliştirme döngüsünün 
tüm basamaklarında hizmet veren bir teknoloji üssü 
olarak konumlanıyor.

Kordsa’nın havacılık, uzay ve savunma sanayindeki 
ulusal ve global müşterilerine vereceği hizmeti 
onaylayan bu uygunluk belgesi, şirketin sivil havacılık 
alanındaki hedeflerini bir üst seviyeye taşıyacak.
 
Kordsa Hakkında
Kordsa; lastik ve inşaat güçlendirme ile kompozit 
teknolojileri pazarlarının global oyuncusudur. Lastik 
güçlendirme teknolojileri pazarının dünya lideri 
Kordsa, Amerika’dan Asya Pasifik’e kadar uzanan 
geniş bir coğrafyaya yayılan üretimiyle güçlendirme 
teknolojilerini tüm dünyaya sunmaktadır. AR-GE ve 
inovasyonu tüm iş süreçlerinde temel alan Kordsa, 
692 patent başvurusuna sahiptir.”

KORDSA Received As9100D Certification

Kordsa’s composite manufacturing facility certified for 
quality and risk management in aerospace and defense 
industry

Reinforcement technologies’ leader Kordsa’s 
manufacturing facility at Composite Technologies 
Center of Excellence, a technology hub inaugurated in 
cooperation with Sabancı University to bring together 
industry and university under the same roof, received 
BS EN ISO 9001:2015 ve EN 9100:2016 (AS9100D) 
certification, which is an international standard for 
quality and risk management in aerospace and defense 
industry.

Sabancı Holding affiliate Kordsa’s manufacturing 
facility at Composite Technologies Center of Excellence, 
which is a home to basic research, applied research, 
technology development, product development, 
entrepreneurship as well as production processes in 

composites technologies, received BS EN ISO 9001:2015 

and EN 9100:2016 (AS9100D) certificates, which 

approve its compliance with Aerospace and Defense 

Industry Quality and Risk Management Standards. This 

certificate, confirming Kordsa&#39;s commitment to 

high quality service to domestic and global customers 

in the aerospace and defense industries, will be a major 

advantage in realizing the company’s targets in the 

aerospace industry.

About Kordsa

Kordsa is the global player of tire, construction 

reinforcement and composites technologies market. 

As the worldwide leader of the tire reinforcement 

technologies market, it carries out production through 

a vast area from USA to Asia Pacific and supplies its 

reinforcement technologies to the whole world. With its 

business processes all based on R&D and innovation, 

Kordsa has 692 patent applications world-wide.
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Macaristanda METYX Yatırımı

HIPA, Macaristan’a yabancı yatırımları çekerek yeni 
iş imkanları yaratmak ve ekonomiyi güçlendirmek 
adına Macar Dış İşleri Bakanlığı ile birlikte çalışıyor. 
Gelecek yatırım fonu, önümüzdeki beş yıllık dönemde 
cam ve karbon kumaş, ve kit üretim kapasitesini 
artırmak üzere kullanılacak.

METYX, Kaposvar’daki tesisini 2013 yılında North 
American Bus Industries (NABI)’den satın aldı. Şu 
anda 15.000 m²’lik kapalı ve 67.000 m2’lik açık alana 
sahip tesiste planlanan genişleme ve büyüme için 
yeterli alan bulunuyor.

7 Şubat 2018 Çarşamba günü Budapeşte’de 
düzenlenen basın toplantısında, bu yatırım 
anlaşmasının resmi duyurusu Macar Dışişleri 
ve Ticaret Bakanı Péter Szijjártó ve Kaposvár’ın 
Budapeşte’deki meclis temsilcisi Sn. Attila Gelencsér 
tarafından yapıldı.

METYX Grubu’nun Yönetici Ortağı Sayın Uğur Üstünel 
düzenlenen basın toplantısında “Üretim tesisimizi 
genişletmek ve çalışan sayımızı artırmak için Macar 
Hükümeti’nden gelen bu önemli yatırım destek 
paketinden dolayı çok büyük mutluluk duyuyoruz. 
Büyüme planlarımızı gerçeğe dönüştürmek için 
HIPA ve diğer Macaristan devlet kurumlarıyla yakın 
işbirliği yapmayı umuyoruz. Orta Avrupa’da bulunan 
METYX Macaristan, AB pazarında büyümeye devam 
etmemizi ve müşteri taleplerini karşılamamızı 
sağlamak adına stratejik açıdan çok önemli. 

Macaristan’daki yerel ve merkezi hükümetin 
sağladığı bu olumlu destek, Kaposvar’daki tesisimizin 
üretim teknolojilerine ve altyapısına daha fazla 
yatırım yapmamız için büyük motivasyon sağladı.” 
dedi.

Üstünel sözlerine “Kaposvar’da üretime 2015 yılının
Mayıs ayında sadece 15 kişi ile başladık. Bugün
METYX Macaristan, 155 kişiye istihdam sağlıyor ve
Avrupa çapında hizmet veriyor. Şu anda tesisimizde
dört üretim hattı işlemekte olup 2018 yılında 3
üretim hattı daha eklenecek. Yeni yatırımlarla
METYX Macaristan’daki toplam yıllık kapasite, kit
üretimimizle birlikte teknik kumaşlar için 3.000’den
8.000 tona yükselecek. Çalısan sayımızın da bu
yılın sonuna kadar 200’e ulaşmasını bekliyoruz ve
2020 yılı sonunda da daha fazla istihdam sağlamayı
umuyoruz. Bu büyük teşvik programının bir sonucu
olarak, önümüzdeki beş yıl içinde Kaposvar’da
200’den fazla kişiye istihdam sağlar hale geleceğiz.
Şu anda dahi METYX’in Macaristan olarak hükumete
olan taahhütlerimizin önünde olduğunu söylebiliriz.”
diye devam etti.

METYX Macaristan tarafından üretilen kumaşlar 
ve kitler, inşaat, marin, otomotiv, ulasım ve rüzgar 
enerjisi gibi büyük endüstriyel pazar sektörlerine 
sunuluyor. ISO 9001 sertifikalı Kaposvár sitesi, 
önemli rüzgar türbin üreticilerinin tedarik zinciri 
yeterlilik programlarını tamamladı.

METYX Group, Macar Yatırım Teşvik Ajansı (HIPA) ile görüşerek Macaristan’daki üretim 
tesisini büyütmek üzere yapacağı yatırımlar için Macar hükümetinin finanse edeceği 
%50’lik oranda bir teşvik paketi aldı. 
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METYX Invests In Hungary

METYX Group has concluded discussions with the 
Hungarian Investment Promotion Agency (HIPA) and 
secured a 50% matched Government funded incentive 
package to support a multimillion Euro investment 
project to expand METYX Hungary Kft. HIPA works 
closely with the Hungarian Ministry of Foreign Affairs 
to attract inward investment from overseas companies 
into Hungary to create new jobs and build its economy.

The combined investment funds will be used to 
significantly expand the existing facilities at the 
Kaposvár site over the next five years, to increase 
production capacity for knitting glass and carbon 
fibre textiles and to expand its fabric and core kitting 
service. METYX Hungary has 15,000 sq. m of covered 
factory space and 67,000 sq.m open space currently 
operational, which is only 35% of the 230,000 sq. 
m former North American Bus Industries (NABI) 
production site acquired by METYX in 2013, so the site 
has plenty of space for this planned expansion and 
further growth in the future.

At a press conference in Budapest on Wednesday 7 th 
February the formal announcement of this investment 
agreement was made by Mr. Péter Szijjártó, the 
Hungarian Minister of Foreign Affairs and Mr. Attila 
Gelencsér, Kaposvár’s parliamentary representative 
in Budapest. During the press conference, Mr. Uğur 
Üstünel, Co-Director of METYX Group stated: “We are 
delighted with this significant investment support 
package from the Hungarian Government to help us 
expand our facilities and increase staff numbers. We 
look forward to working closely with HIPA and other 
Hungarian government agencies going forward to 

make our expansion plans a reality. Being located in 
central Europe, METYX Hungary is strategically very 
important to enable us to continue business growth 
across the EU market and meet customer demands. 
Such positive support provided from both local and 
central government in Hungary has motivated the 
METYX board to commit further capital investments 
in production technologies and infrastructure at our 
Kaposvár site.”

Üstünel went on to say: “In May 2015 we started 
production in Kaposvár with only 15 people. Today, 
METYX Hungary employs 155 people and delivers 
across Europe. The site currently operates four 
production lines, with 3 additional lines being installed 
in 2018. With the new investments, the total annual 
capacity at METYX Hungary will increase from 3000 
to 8000 tons for technical fabrics alone, along with an 
expanded glass and core kit cutting service. We expect 
the numbers of employees in Hungary to reach 200 
by the end of this year, with additional people needed 
by the end of 2020. As a result of this major incentive 
program, we are committed to making multimillion 
Euro investments over the next five years which will 
secure more than 200 long term jobs in Kaposvár. 
It is safe to say that METYX is already ahead of our 
commitments to the Hungarian government.”

The fabrics and kits manufactured by METYX Hungary 
are aimed at producers of composite parts used in 
major industrial market sectors including: building and 
construction, boatbuilding, automotive, transportation 
and wind energy; the ISO 9001 accredited Kaposvár 
site has completed intensive supply chain qualification 
programs with key wind turbine manufacturers.
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METYX, ABD’de Üretime Geçiyor

Üretim tesisi, Charlotte şehrinin yaklaşık 28 km 
batısında bulunan Ranton, Gaston County’de yer 
alıyor. Üretimin, 2018 yılının üçüncü çeyreğinin 
sonuna doğru başlaması bekleniyor. Bu satın 
alımın gerçekleşmesinde, üretim tesisinin ideal bir 
lokasyonda bulunmasının yanı sıra ilçe ve eyalet 
tarafından verilen destek ve teşvik büyük bir etken 
oldu.

METYX’in ABD’de 200 kişiye kadar istihdam 
sağlaması hedefleniyor. Kuruluş, Kuzey Amerika 
kompozit sektörü için ilk başta satış, müşteri 
ilişkileri ve depolama birimleriyle beraber karbon 
ve elyaf kumaş üretimi üzerine yoğunlaşacak. 
Bir sonraki aşamada ise müşteri ihtiyaçları 
doğrultusunda kumaş ve core kit işleme hizmetleri 
verilecek. METYX, öncelikle ABD ve Kanada’daki 
rüzgâr enerjisi, marin, karayolu ve demiryolu 
taşımacılığı ve endüstriyel alanlarda faaliyet 
gösteren firmalarla iş birliği yapmak istiyor.

METYX’in Yönetici Ortağı Uğur Üstünel: “Son 
birkaç yılda Amerikan pazarına yatırım yapmak 
ile ilgili düşüncelerimiz vardı. Ürün ve hizmet 
portföyümüzü bu pazara getirmek için artık doğru 
zamanın geldiğini düşünüyoruz. ABD, gelecekte 

daha da büyüyeceğini öngördüğümüz bazı kilit 
sektörler açısından oldukça çekici. Kuşkusuz son 
derece rekabetçi bir pazar, ancak güçlü ürün ve 
hizmet yelpazemizle birlikte iş yaklaşımımızın 
ve deneyimimizin bize yeni işler getireceğine 
inanıyoruz. METYX için çok heyecan verici bir 
zaman. Üretime geçmeyi dört gözle bekliyoruz.” 
dedi.

Üstünel, METYX ABD’yi kuruluşun şu anki 
danışmanları, yerel iletişimi ve iş ağını da 
sağlayacak olan Christian Kissinger, Evren Aykol ve 
Stefan Kanburoğlu ile birlikte yönetecek.

Kuzey Carolina, 75.000’den fazla kişiye plastik 
ve kimyasal madde üretimi alanlarında istihdam 
sağlayan, DowDupont ve BASF gibi önde gelen 
çok uluslu şirketlere ev sahipliği yapmaktadır. 
Eyalet, yaklaşık 700 civarında tekstil şirketi de 
barındırmaktadır. Ayrıca, METYX için potansiyel 
iş alanı sağlayacak üreticiler de bölgede yer 
almaktadır. Yakın dönemlerde, Kuzey Carolina’da 
yenilenebilir enerji şirketlerinde, özellikle rüzgar 
türbini, otomotiv, kamyon ve ağır makine imalat 
şirketlerinde önemli bir artış görülmüştür.

METYX Grup, Kuzey Carolina’daki Gaston County Ekonomik Kalkınma Komisyonu ile 
üretim tesisi satın almak üzere bir anlaşma imzaladı. 30 dönümlük (12.000 metrekaresi 
kapalı alan olmak üzere toplamda 120.000 m2) alanın ve binaların satın alınması için 
yatırım gerçekleşti.
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METYX Setting Up New Division In USA

METYX Group has completed an agreement with the 
Gaston County Economic Development Commission 
in North Carolina to acquire a manufacturing facility 
for its new METYX USA Technical Textiles Division. An 
initial investment to purchase and upgrade the existing 
30 acre (120 000 sq. m) site and existing buildings has 
been finalised, which includes 130,000 sq. ft (~ 12,000 
sq. m) of covered space. The site is located in Ranlo, 
Gaston County, a town approximately 28 miles west 
of Charlotte city. Production is expected to start by 
the end of Q3 2018. Significant support and incentive 
programs are being provided at both county and state 
levels which, combined with the ideal location, have 
made this a highly attractive package for the group 
and helped to secure the deal.

The planned new METYX US operations in North 
Carolina, expected to employ up to 200 people, will 
initially focus on setting up technical textiles production 
lines for manufacturing a range of glass and carbon 
fabrics, along with sales, customer service and 
warehousing facilities to serve the North American 
composites market. As a next phase, in line with 
customer needs, fabric, core and vacuum consumable 
kit cutting capabilities will be added in the future. 
METYX is primarily looking to establish business 
with US and Canadian OEMs and tier 1 converters in 
the wind energy generation, marine, road and rail 
transportation and industrial sectors.

METYX Group Managing partner, Uğur Üstünel stated: 
“Having been interested for several years, we believe 
now is the right time to invest and bring our portfolio of 
products and services to the North American market. 

The US is a very attractive market, being the biggest 
globally in several key industry sectors with good 
future growth prospects. Without doubt, it is a fiercely 
competitive region, but we believe that our passionate 
customer service culture and solutions offering 
approach, combined with our strong product and 
service offering gives us a unique selling proposition 
that will attract new business. This is a very exciting 
time for METYX and we look forward to starting our US 
operations later this year.”

Üstünel will head up METYX USA working alongside 
newly appointed advisory board team members 
Christian Kissinger, Evren Aykol and Stefan 
Kanburoglu, who will play a key role in getting METYX 
USA up and running in the coming months. They 
will also provide considerable local knowledge and 
business networking as all three are based in North 
Carolina, living nearby in Charlotte city, so commutable 
to the new location in Ranlo.

North Carolina is an established manufacturing 
location in the USA, with more than 75,000 people 
working in plastics and chemicals manufacturing, 
being home to leading multinationals including 
DowDupont and BASF. The state also has a long 
history of textile manufacturing, with around 700 
companies, including competitors. Manufacturers in a 
number of target market sectors for METYX technical 
textile products are also in the region. In more recent 
years, North Carolina has seen significant growth in 
the renewable energy companies, particularly wind 
turbine generator manufacturing, as well as a growing 
number of automotive, truck and heavy machinery 
manufacturing companies.
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“Kompozitlerin Geleceği” Semineri

Türkiye Kimya Sanayi Zirvesi

Hollanda İstanbul Konsolosluğu ev sahipliğinde 
Derneğimiz ve Havacılık ve Uzay Kümelenmesi 
Derneği’nin katkılarıyla Hollanda Yabancı Yatırım 
Ajansı ve Hollanda İnovasyon Ağı tarafından 
“Havacılık ve Otomotiv Sanayinde İleri Malzemeler” 
konulu seminer 14 Mayıs 2018 tarihinde 14.00-19.00 
saatleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Hollanda Konsolosu Mr. Bart van Bolhuis’in açış 
konuşmasını takiben Hollanda Yabancı Yatırım Ajansı 
Ülke Müdürü Sn. Arife Karaosmanoğlu ve Hollanda 
İnovasyon Teknoloji ve Bilim Konsolos Danışmanı 

Mr. Rory Nuijens tarafından seminer ve Hollanda 
Kompozit Ekosistemi tanıtımı yapılmıştır.
Hollanda Fieldlab Termoplastik Kompozit 
Merkezi’nden Bilim Direktörü Mr. Ferrie van Hattum 
ise Hollanda Termoplastik Uygulama Merkezi’ni 
tanıtan bir sunum gerçekleştirmiştir.

Hollanda Havacılık Merkezi’nden Kompozit Uzmanı 
Mr. Bert Thuis ise Kompozit Üretim Otomosyonu 
konulu bir sunum gerçekleştirmiştir.

Boeing Avrupa Araştırma ve Teknoloji Merkezi’nden 
Mr. Pedro Matins ise Havacılıkta Kompozit 
Teknolojileri konusunda aydınlatıcı bir sunum 
gerçekleştirmiştir.

Kompozit Sanayicileri Derneği’nden Sn. İsmail Hakkı 
Hacıalioğlu ve Havacılık ve Uzay Kümelenmesi 
Derneği’nden Sn. Yalçın Yılmazkaya’nın Türk 
Kompozit Sektörü ve Havacılık ve Uzay 
Kümelenmesi hakkında kısa sunumlarının ardından 
Sn. İsmail Hakkı Hacıalioğlu’nun moderatörlüğünde 
TAI’den Teknoloji Yönetim Uzmanı Sn. Deniz Özel, 
DowAksa Şirketi’nden Genel Müdür Sn. Betül 
Sadıkoğlu ve Kordsa Global’den Proje Lideri Sn. Elçin 
Saraç firmalarının kompozit sektörüne katkılarını 
ve havacılık ve otomotiv sanayine dönük projelerini 
anlatmışlardır. Daha sonra firmalar arası B2B 
görüşmeler ile seminer sona ermiştir.

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 
Özlü’nün katılımlarıyla 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü 
saat 14.00’da Bakanlık 8. kat konferans salonunda 
“Türkiye Kimya Sanayi Zirvesi” gerçekleştirilmiştir.

Derneğimizin de aralarında bulunduğu çok sayıda 
sivil toplum kuruluşu ve bürokratın yer aldığı 
toplantıda Sn. Özlü’nün açış konuşmasını takiben 
Müsteşar Yardımcısı Sn. Zübeyde Çağlayan tarafından 
Bakanlıkça başlatılan, sanayimizin katma değerini 
ve yüksek teknoloji ürünlerin payını arttırma hedefli 
“Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı” 
sunusu gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği tarafından 
gerçekleştirilen Türkiye Kimya Sanayi sunumundan 
sonra kimya sanayi alt sektörlerinin görüş ve 
önerilerinin dinlendiği değerlendirme oturumuna 
geçilmiştir. Bu bölümde toplantıya katılan 
Derneğimizin Genel Sekreteri İsmail Hakkı 
Hacıalioğlu Kompozit Sanayicileri Derneğinin 
görüşlerini ilgililerle paylaşmıştır.

Bakan Sn. Özlü’nün kapanış konuşmasının ardından 
toplantı sona ermiştir. Toplantının çıktıları daha sonra 
yayınlanacaktır.
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9. Kimya Endüstrisi Gelişim Şurası

Plastik Sanayicileri Derneği’nin (PAGDER) dönem 
başkanlığını yürüttüğü ve aralarında Derneğimizin 
de bulunduğu 36 kuruluştan temsilcilerin yer aldığı 
Kimya Sektör Platformu’nun (KSP) öncülüğünde 
gerçekleştirilen 9. Kimya Endüstrisi Gelişim 
Şurası 14-15 Şubat 2018 tarihlerinde Ankara’da 
gerçekleştirildi.

14 Şubat 2018 tarihinde Ankara Anemon Hotel 
Balo Salonu’nda saat 10:00’da başlayan Şura’nın 
açılış konuşmalarını Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 
sonrasında sırasıyla Sn. Reha Gür (Kimya Sektör 
Platformu Başkanı), Sn. Arda Ermut (Türkiye Yatırım 
Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı) ve Sn. Hasan Ali 
Çelik (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yrd.) 
yapmışlardır.

Öğleden önce gerçekleştirilen ilk panelde “Petrokimya 
Yatırımının Ekonomik Analizi” başlığında Moderatör 
Sn. Murat Akyüz yönetiminde Sn. Mehmet Dündar 
(Ekonomi Bakanlığı - Teşvik Uygulama ve Yabancı 
Sermaye Genel Müdürlüğü Daire Başkanı), Sn. 
Çağatay Emrah Öngüt (Kalkınma Bakanlığı - İktisadi 
Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Daire 
Başkanı), Sn. Hayati Öztürk (Sanayici Danışmanı) ve 
Sn. Muammer Özbek (Sanayici - Bayegan Yatırım 
Koordinatörü) birer sunum gerçekleştirmişler ve 
sorulan soruları cevaplandırmışlardır.

Öğleden sonra gerçekleştirilen 2. panelde 
“Petrokimya Yatırımının, Kümelenme Yer Tespiti 
ve Lojistik Açısından Değerlendirilmesi” başlığında 
moderatör Sn. Timur Erk (TKSD Yönetim Kurulu 
Başkanı) yönetiminde Sn. Ramazan Yıldırım (Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Müsteşar Yrd.), Sn. 
Hayati Öztürk (Sanayici Danışmanı), Sn. Batu Aksoy 
(Sanayici - Aksoy Holding CEO) ve Sn. Haluk Erceber 
(Sanayici - Organik Kimya ve Chemport) birer sunum 
gerçekleştirerek soruları cevaplandırmışlardır.

Öğleden sonra gerçekleştirilen 3. panelde 
“Petrokimya Yatırımının Finansmanı ve Bürokratik 
Yaptırımları” başlığında moderatör Sn. Furkan 
Karakaya (Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım 
Ajansı Başkan Yrd.) yönetiminde Sn. Haluk Erceber 
(Chemport Kimya Sanayicileri Derneği Başkanı), Sn. 
Selçuk Denizligil (Sanayici - BASF Yönetici) ve Sn. 
Eren Ziya Dik (Sanayici - Akdeniz Kimya) birer sunum 
gerçekleştirerek sorulara cevap vermişlerdir.

Şuranın 2. günü olan 15 Şubat 2018 tarihinde 
saat 10.00’da başlayan panelde “Şura Panelleri 
Raporlarının Sunumu ve Değerlendirilmesi” 
gerçekleştirilmiştir. Sn. Timur Erk (TKSD Yönetim 
Kurulu Başkanı) moderatörlüğünde 1. panelin rapor 
sunumu Sn. Tufan Çınarsoy (BOSAD Genel Sekreteri), 
2. panelin rapor sunumu Sn. Mustafa Bağan (TKSD 
Danışmanı) ve 3. panelin rapor sunumu Sn. İsmail 
Hakkı Hacıalioğlu (Kompozit Sanayicileri Derneği 
Genel Sekreteri) tarafından gerçekleştirilerek 
katılımcıların değerlendirmelerine geçilmiştir.

Özellikle aşağıda sıralanan başlıklar dikkat çekmiştir:

1. Yatırımın yeri konusu bir an önce çözülmelidir. 
Alternatifler arası fizibilite çalışmalarının nihayete 
kavuşturulması çok önemlidir.

2. Altyapı yatırımı devlet tarafından yapılmalıdır.

3. Uluslararası bir limana sahip endüstri kompleksi 
meydana getirmeliyiz. Özel yönetime sahip olacak 
şekilde landlord modelini uygulayabiliriz.

4. Finansman için mevcut teşvik sistemi uygun değil. 
Petrokimya yatırımı milli bir proje ve milli projelerin 
finansman modeli de özel olmalıdır. 

5. Finansman için Türkiye Varlık Fonu, halka arz, 
kalkınma bankası ortaklığı, yerli ortaklı yabancı 
yatırımcı gibi kaynaklar devreye alınabilir.

6. Yatırımcıyı çekecek sihir, mükemmel altyapıya sahip 
olunmasıdır. Petrokimya yatırımlarında belirleyici 
olan fiziki, hukuki, vergisel ve sosyal altyapının 
mükemmelliğidir. Yoksa hammaddeye sahip olmak 
değildir.

7. Yatırımı engelleyen ÖTV’de düzenleme yapılmalıdır.

8. Türkiye’nin petrokimya yatırımının farkı lojistik 
erişimi olmalıdır.

9. Petrokimya yatırımı projesinde kümelenme 
modeli esas alınmalıdır. Ara girdi kimyasalları da 
üretebilmelidir. 

Şura sonuçlarının düzenlenecek bir basın toplantısı ile 
açıklanması konusunda görüş birliğine varılarak şura 
sona erdirilmiştir.
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Kompozit Malzeme Tanıtım Çalışmaları

Derneğimiz 13 Mart 2018 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 
Sektörü ve 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.

Derneğimiz 20 Mart 2018 tarihinde Piri Reis 
Üniversitesi Gemi İnşa ve Gemi Makinaları 
Mühendisliği bölümü öğrencilerine “KOMPOZİT 
MALZEME ÜRETİM TEKNİKLERİ” konulu bir sunu 
gerçekleştirmiştir.

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

Söz konusu sunu öğrencilerin ilgisiyle karşılanmıştır. 
Ayrıca öğrenciler sunu sonunda kompozit malzeme 
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 Prof. Dr. 
Sema Alimat Özen’e teşekkürlerimizi sunarız.

İstanbul Üniversitesi

Piri Reis Üniversitesi
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Derneğimiz 10 Nisan 2018 tarihinde Marmara 
Üniversitesi, Göztepe Kampüsü Teknoloji Fakültesi 
Konferans Salonunda, Kompozit Teknolojileri 
Kariyer Günlerinde Teknoloji Fakültesi öğrencilerine 
“TÜRK KOMPOZİT SEKTÖRÜ” konulu bir sunu 
gerçekleştirmiştir.

Genel Sekreterimiz İsmail Hakkı Hacıalioğlu 
tarafından gerçekleştirilen sunuda Türk Kompozit 
Sektörü tanıtılarak, kompozit malzemelerin 
Ülkemizdeki gelişimi ve önümüzdeki yıllarda 
kompozit sektörünün göstereceği performans 
hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Söz konusu sunu öğrencilerin ilgisiyle 
karşılanmıştır. Ayrıca öğrenciler sunu sonunda 
kompozit malzeme 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 Yrd. Doç. Dr. Yalçın Boztoprak’a 
teşekkürlerimizi sunarız.

Kompozit Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu 
Üyesi Tolga Kutluğ, Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev 
sahipliğinde Hamit Çepni Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen “Uluslararası Hafif Alaşımlar ve 
Kompozit Malzemeler Sempozyumu” nda yaptığı 
konuşmada, “Türkiye’de polimerik kompozit üreten 
180 firma olduğunu, 800’e yakın yan sanayi şirketi 
ve 8 bin 200 çalışan bulunduğunu ve kompozit 
malzeme pazarının 1,5 milyar avro hacme ulaştığını 
söyledi. Kompozit sektörünün, tüm dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de ikame malzemelerden 
pay alarak büyümekte olduğunu ifade eden Kutluğ, 
“Kompozit malzeme pazarı 1,5 milyar avro ve 
285-300 bin tonluk bir hacme ulaşmıştır. Büyük bir 
kapasitesi vardır. Yıllık büyümemiz yüzde 8 ile 12’dir. 
Kompozit malzemelerin gelişmişlik kriteri vardır. 
Bu malzemelerin gelişmişlik kriteri bir ülkenin 

gelişmişliğiyle doğru orantılıdır. Bir ülke bunları 
ne kadar talep ederse onun gelişmişliği, sektöre 
ve sanayiye olan sorumluluğunu yerine getiriyor 
anlamına gelmektedir.” diye konuştu.

Karabük Üniversitesi

Marmara Üniversitesi
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Dromeas Yatçılık San. Tic. Ltd. Şti.’nin Firma Sahibi 
Sn. Efe Kuyumcu, Yönetim Kurulumuzun 19 Şubat 
2018 tarihinde yapılan 146. Olağan Yönetim Kurulu 
Toplantısında oy birliği ile Kompozit Sanayicileri 
Derneği üyeliğine kabul edilmiştir.

Dromeas Yachts 2017 yılında İzmir’de kurulmuştur. 
Denizciliği ve kaliteyi ön planda tutarak kişiye özel ve 
seri üretim yatlar üretmektedir.

7-15 metre seri üretim içten ve dıştan takmalı süratli 
motor yatların yanı sıra, özel imalatlarda da müşteri 
memnuniyetini en temelinde tutarak kısa zamanda 
kurduğu özel kadrosuyla hızla büyümektedir.

Seri üretim haricinde 30 metreye kadar özel üretim 
kapasitesi ile Dromeas, yeni ve heyecanlı projelere 

imza atmak için durmadan çalışmakta ve kendini 
yenilemektedir.

Marin sektörü haricinde kompozit sanayiine olan 
merakı ve ilgisi ile özenle yönettiği AR-GE çalışmaları 
ile karbonfiber, pre-preg ve diğer üretim sınıflarında 
kendini geliştirmektedir.

İzmir Torbalı’da 4300 metrekarelik üretim alanında 
yüksek performanslı malzemeler ile ileri teknolojiler 
kullanarak üretim kalitesi ve performansı ile fark 
yaratmak için her gün ilerlemektedir.

Dromeas Yatçılık San. Tic. Ltd. Şti.’nin Kompozit 
Sanayicileri Derneği’nin gücünü ve etkinliğini daha da 
arttıracağına olan inancımızla kendilerine aramıza hoş 
geldiniz diyoruz.

Gama Metalurji Uygulama Makine Kimya Dan. San. Tic. 
Ltd. Şti.’nin Genel Müdürü Sn. Mehmet Barış Daryal, 
Yönetim Kurulumuzun 16 Nisan 2018 tarihinde yapılan 
148. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında oy birliği ile 
Kompozit Sanayicileri Derneği üyeliğine kabul edilmiştir.

Gama Metalurji firması 2009 yılında Pültrüzyon 
Prosesiyle kompozit sektörüne adım atmıştır. 2014 
yılında İzmit’te ikinci atölyesini açarak kompozit 
sektöründe farklı proseslerle müşterilerine hizmet 
vermektedir.

Pültrüzyon, Filaman Sarma, Sıcak Presleme, Yüksek 
Basınçlı Reçine Transfer Kalıplama yöntemleri ile epoksi 
matrisli karbon fiber kompozitlerin üretimi alanında 
faaliyet göstermektedir. 3 boyutlu tasarım kabiliyetlerine 
ek olarak bünyesindeki 3 eksen CNC tezgahına CAM 
programlama yaparak CNC işleme de yapabilmektedir. 
Müşterilerinin parça istekleri doğrultusunda Prepreg 
malzemeler ile de çalışabilmektedir.

Karbon ve Epoksi malzemeler başta olmak üzere 
cam, aramid ve polyester malzemeler ile parça üretimi 
konusunda tecrübeli bir ekibe sahiptir. Basarıyla 
tamamladığı TÜBİTAK projeleriyle ve devam eden 
AR-GE projesi ile Sanayi-Üniversite iş birliklerini 
gerçekleştirmiş olup AR-GE sonucunda edindiği 
tecrübeleri kendi bünyesindeki üretim hatlarında 
uygulamakta ve ürettiği ürünlerde kullanmaktadır.

Ana ürün grupları dinamik yük altında, hassasiyetin 
önemli olduğu, yüksek hızda çalışan makine aksamları 
ve depreme karsı bina güçlendirmeye yönelik yüksek 
mukavemetli (3000 MPa üzeri çekme mukavemetine 
sahip) kompozit plakalardır. Üretimde kullanılan hatlar 
firmanın kendi imalatıdır.”

Gama Metalurji Uygulama Makine Kimya Dan. San. Tic. 
Ltd. Şti.’nin Kompozit Sanayicileri Derneği’nin gücünü 
ve etkinliğini daha da arttıracağına olan inancımızla 
kendilerine aramıza hoş geldiniz diyoruz.

DROMEAS YATÇILIK 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

GAMA METALURJİ 
UYGULAMA MAKİNE KİMYA 

DAN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ’NE

YENİ KATILAN ÜYELER

Mr. Efe Kuyumcu, the Company Owner of Dromeas Yatçılık San. Tic. Ltd. Şti. was anonymously accepted for 
membership of the Turkish Composites Manufacturers Association in the 146th Ordinary Meeting of our Board of 
Directors held on 19 February 2018.

Mr. Mehmet Barış Daryal, the General Manager of GAMA Metalurji Uygulama Makine Kimya Dan.. San. Tic. Ltd. Şti. 
was anonymously accepted for membership of the Turkish Composites Manufacturers Association in the 148 th 
Ordinary Meeting of our Board of Directors held on 16 April 2018.



2011 yı l ında kurulan Turkuaz Polyester, yalnızca 6 yı l  içerisinde 
gösterdiği üstün başarı  ve azimle, 2017 yı l ında İstanbul Sanayi Odası 
tarafından açıklanan en büyük ikinci 500 şirket arasına girdi.
 
Bize bağl ı l ıkları ,  duydukları  inanç ve sağladıkları  destekle bizi 
bugünlere taşıyan tüm çal ışanlarımıza, müşterilerimize ve
iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz.
 
Hep birlikte, daha büyük başarılara imza atmak dileğiyle.

Birlikte
başardık .
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105 Ülkede 3.000 Su Parkı Projesi

PolinWaterparks’ın tanıtarak; üretim 
kapasitesinden ve ürün portföyünden kısaca 
bahseder misiniz? Otellere ve turistik işletmelere 
hangi ürün gruplarınızla hizmet veriyorsunuz? 

1976 yılında İstanbul’da kurulan Polin, bugün 
su kaydırakları ve su parkları tasarım, üretim, 
mühendislik ve montajında A’dan Z’ye hizmet sunan 
bir su parkı tedarikçisidir. Bugün global arenada 
pazar lideridir. 105 ülkede kendi markasıyla 3000 
su parkı projesi gerçekleştiren firmamız, “Daima 
Yenilikçi”, “Dünya Çapında Üstün Kalite” ve “Teknoloji 
Liderliği” vizyonuyla global su parkı sektöründe 
birçok yeniliğe imza atmıştır. Bugün birçok ülkenin, 
hatta kıtanın en büyük ve ödüllü su parklarında 
Polin imzası bulunuyor. Bu; yani 100% kendi 
içimizde ürettiğimiz bir değerin, kendi fikrimiz, kendi 
tasarımımız, kendi mühendisliğimiz ve işgücümüz ile 
tüm Dünya’da ülkemizden çıkan bir marka olarak bir 
numaraya yerleşmesi bizleri gururlandırıyor. 

Polin bugün 500 kişilik ekibiyle, 35,000 m²’lik 
dünyanın en büyük su kaydırağı üretim tesisi olan 
fabrikasında tüm üretimini üstün kalite anlayışıyla 
Türkiye’de gerçekleştirmekte. Su kaydırağı üreticileri 
arasında globalde en yüksek üretim kapasitesine 
sahip firmayız. 

Sadece su kaydırakları tasarımında değil, su kaydırağı 
üretim teknolojilerinde sunduğumuz yeniliklerle de 
sektörde adımızı “teknoloji lideri” olarak koruyoruz. 

Örneğin, su kaydıraklarındaki üretim teknolojisini 
global olarak değiştirdik. Polin 2006 yılından bu yana 
kaydıraklarını iki tarafı parlak yüzeyli ve pürüzsüz, 
daha mukavim ama daha hafif, görselliği mükemmel 
ürün elde etme gibi önemli avantajları olan RTM 
(Resin Transfer Molding) kapalı kalıp kompozit 
üretim teknolojisiyle üretmeye başladı. Bu teknoloji 
kaydırak üretiminde en ileri noktadır. Polin böylece, 
bu üretim tekniğini kullanarak üretim yapan ilk ve tek 
su kaydırağı üreticisi olmuştur. Bugün bu teknolojiyle 
tüm ürün gamını sunan Polin sektör liderliğini 
sürdürmektedir. Polin kaydıraklarında bu teknolojiyi 
desen, ışık, ses efektleriyle de zenginleştirip daha 
heyecanlı bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Ayrıca bu 
teknoloji liderliğimizi su kaydıraklarını bir sanat 
objesine dönüştürerek perçinledik. Gerçek ahşap 
görüntüsündeki yeni su kaydırakları, grafiti, metalik 
efektli kaydıraklar sektörümüzün temel trendi “tema” 
ve hikaye anlatımı” konusunda tüm otoritelerce bir 
km taşı olarak gösterildi. Bu su kaydıraklarında daha 
önce görülmemiş bir yenilik. 

İhracat yapıyor musunuz? Yurt dışında hangi 
bölgelere odaklanıyorsunuz? Bu doğrultuda satış 
ve pazarlama stratejilerinizden de bahseder 
misiniz?

Polin, bugün kuzeyde İzlanda’dan güneyde Güney 
Afrika Cumhuriyeti’ne; batıda Kanada’dan doğuda 
Japonya’ya kadar uzanan 105 ülkede 3000 referansı 
ile dünyada su kaydırakları sektöründe bir dünya 
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lideridir. Polin tüm Dünya’da yüzlerce başarılı proje 
gerçekleştirmiştir: büyük ölçekli parklar, kapalı 
(indoor) parklar, otel & tatil köyü paketleri, en 
büyüğünden en küçüğüne yüzlerce başarılı proje...

105 ülkede hem de inovasyonun yön verdiği ve 
olmazsa olmaz olduğu bir sektörde, marka olmuş 
bir firmayız. Markalaşmada en kritik unsur kanımca 
ürün, hizmet ve kültürünüzde yenilikçilik, teknoloji 
ve değer katmadır. Güçlü bir satış ve pazarlama 
stratejisi ve ağı ve globalde iyi bir iletişim ağı da 
olmazsa olmazdır. Bugün Polin minimum 15 yıllık 
geçmişleriyle 65 ülkede exclusive partnerleri, 10 
ülkede ofisleriyle, müşteriye hep yakındır. Elbette 
bunları iyi anlatmanız, yani pazarlama araçlarını 
iyi kullanmanız şarttır. Bizim gibi çok farklı 
coğrafyalarda global bir anlayışla lokal çözümler ve 
araçlar kullanmanız şarttır. 

AR-GE, ÜR-GE ve teknolojiye yatırım yapıyor 
musunuz?

Polin kurulduğu günden bugüne argeye ve 
inovasyona hep değer verdi. İnovasyon Polin’de 
bir yaşam biçimi. Bu yüzden King Cobra gibi 
sektörde oyunu değiştiren ürünler sunabildi, bu 
yüzden kaydıraklarda daha önce yapılmamış kapalı 
kalıp teknolojisini sektöre kazandırdı. 28 Aralık 
2016 yılında AR-GE Merkezi resmi başvurumuzu 
gerçekleştirdik ve 22 Şubat 2017 tarihinde Türkiye’nin 
383. AR-GE Merkezi olduk. Polin Waterparks 
böylece kendi sektöründe AR-GE merkezi olan ilk 
firma oldu. Bugün AR-GE departmanımız tasarım 
arge, mekanik arge ve kompozit arge olmak üzere 
3 birimden oluşan güçlü bir departman. Her biri 
kendi alanlarında farklı projeler üzerine çalışıyorlar. 
Bu merkezde Mekanik ve Su Tekniği Geliştirme, 
Kompozit Malzeme Geliştirme, Kaydırak Tasarım, 
Mühendislik ve Kesin Hesap, Elektronik Ürün 
Geliştirme Bölümleri bulunacak. Aralık 2016 ayında 
TİM’in yayınladığı AR-GE’ye en çok yatırım yapan 
250 şirketten biri oldu Polin. Her yıl bu listede daha 
da yukarılara tırmanacağız. Su parkı sektöründe 
liderliğimizi yeni yollar, yeni teknolojiler ve 
inovasyonlarla devam ettireceğiz.

Son olarak firmanızın büyüme stratejisi, hedef 
pazarları ve 2018 yılına ilişkin hedefleri ve yatırım 
planları ile ilgili neler söylemek istersiniz? Firma 
olarak bundan sonra gündeminizde yeni yatırım 
planlamalarınız var mı? Yurt içi ve yurt dışında 
ürün gruplarınıza yönelik yeni yatırımlarınız 
olacak mı?

“Sektörde global bir oyuncu olarak inovasyon ve 
teknoloji liderliği konumumuzu sürdürmek için 
çalışmalarımızı bu yönde konumlandırıyoruz. 41 
yıllık sektör tarihçesi, 105 ayrı ülkede 3000 proje 
gerçekleştirmemiz bize benzersiz bir işletme 

teknolojik uzmanlık kazandırdı. Tüm bu süreçte 
değişmeyen tek şeyse, Polin’in müşteri ihtiyaçlarını 
karşılamaya verdiği öncelik oldu. Dolayısıyla ileriye 
dönük planlarımızı bu önceliğe göz ardı etmeden 
ele aldık. Bugün ve gelecek öngörülerimiz ve 
müşterilerimizin görüşleri sektörümüzde iki 
önemli küresel gelişmeyi işaret ediyor: A’dan Z’ye 
kadar tüm ihtiyaçlara tek elden ve entegre edilmiş 
çözümler üretmek ve sektöre yeni, adrenalini yüksek 
ürünler sunmak. Her iki konuda da liderliğimizi ve 
öncülüğümüzü önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi 
amaçlıyoruz”

Şöhret Pakiş
Polin Waterparks Pazarlama ve Kurumsal İletişim 
Direktörü
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3.000 Waterpark Projects in 105 Countries

Please start by providing a brief company history 
– when it was established, number of employees, 
where the HQ is, how the company has grown and 
changed.

Founded in Istanbul in 1976, Polin has since grown 
into one of the world’s leaders in the design, 
production, engineering and installation of waterparks 
and waterslides. We’ve completed 3,000 waterpark 
projects in 105 countries and are the largest 
waterslide supplier to Eurasia.
 
Polin has accomplished numerous milestones, 
including the installation of the first waterparks in 
many countries, as winning awards for rides world-
renowned parks. We’re recognized for offering 
the industry’s widest range of products, including 
signature rides such as the patented King Cobra, 
Magic Sphere, Spheres, Magicone, Space Shuttle, 
Storm Racer and Space Race. 
 
In 2006, Polin pioneered the advancement and 
application of closed-molded manufacturing 
technology in the waterslide industry. Today, we 
have converted 100 percent of our annual fiberglass 
production to resin transfer molding (RTM), 
using it also on bowl rides and family rides. Other 
advancements include our unique, patented Natural 
Light Effect (NLE) and Special Pattern Effects (SPE) 
technology in RTM and translucent RTM waterslides, 
all designed within the industry’s highest standards: 
ISO 9001, OHSAS, ASTM, CSEI, all European norms 
and international DIN standards for steel parts. We’re 

the only waterslide company that holds a quality 
certificate for all our waterslides from TUV.

Recognition and awards include: 2012 Export 
Winner of Turkey in the SMSE Category from TUV; 
The Turkey100, the 100 fastest-growing in Turkey 
(twice; one of only 16 recognized multiple times); Top 
200 companies in R&D investment by TIM (Turkish 
Exporters’ Assembly); TPI (Turkish Patent Institute) 
for 10 SMCS worldwide patents; and top company in 
Machinery and Equipment exports by TIM (Turkish 
Exporters’ Assembly) in 2015 and 2016.

Polin’s high-capacity, state of the art plant — the 
largest waterslide manufacturing plant in the world 
at 35,000 square meters — provides fast turnaround 
with a team of 500 in five offices around the world.

How has business been for Polin over the last 12 
months? According to TEA/AECOM’s latest Theme 
Index, the global waterpark industry continues to 
experience steady growth, with the world’s top 20 
waterparks achieving combined revenue increases 
of 2.8%. Is your current assesment of the 
waterpark industry largely in line with this data?

The business has been very good for us over the 
last 12 years. We have completed many successful 
projects, and the company is growing in terms of 
numbers, plant capacity, turnover, number of projects, 
number of countries, awards, brand awareness. 
We have reached a number of 105 countries in our 
reference list. This is a great number. Polin’s products 
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are now in 105 countries. Looking to our 5 year 
strategic plan, we aim to reach higher growth rates. 

Polin has reached a remarkably high export rates 
in the last 3 years. In 2013, especially increase in 
spending power of middle class in Asia has increased 
the potential of the market. Besides, Polin has shown 
a strong presence with its signature rides (especially 
with King Cobra) which also has an important role to 
lead an 55% increase in sales. 

The rise in Asia market is growing exponentially, 
which will have the major role to increase the 
turnover. However, international quality standard 
certificates, signature rides and game changing 
technologies are the main power behind Polin’s 
inevitable export success. 

There are several other important thing to contribute 
this growth:

We moved to our facility in 2014. Our new facility is 
now the largest waterslide manufacturing plant in 
the World, with 35,000 sqm closed area. Here at this 
state of the art facility, we are producing 3000 tons of 
fiberglass a year. The reason why we have invested 
in our plant is that we are acutely aware of the 
responsibility we bear towards our customers. This 
facility will help us to execute our growth strategy to 
serve better to our clients. 

Second, we have been certified by a national well 
know program called Turquality. This prestigious 
certification shows that Polin is now a very well 
known brand in the industry. 

3rd, we decided to reposition our brand. With the new 
facility, after 41 years, we also decided to change 
our corporate image to reflect our evolving business 
vision. 

We have rebranded with a new logo and a motto. 
We thanked to our old logo which brought us where 
we are today. We have set our brand identity and we 
have set our brand vision. And we came up with our 
new logo and the motto that reflects our heritage 
and the future vision. Our new logo is Combining 
a representation of a bird’s eye view of a spiraling 
water slide created from the company’s initials. 
And our motto is Experience. It does reflect both the 
heritage and the future. Heritage part: What we got 
is experience. With 41 years of experience across the 
globe, 3000 waterpark projects in 105 countries, we’ve 
developed an unmatched experience. 

And the future: we promise to deliver highly efficient 
and highly focused business experience for our clients 
and also a unique consumer experience for our 
clients’ clients. . 

How do your products differ to competitors in the 
same area as you? What is your USP?

I believe it is our focus on three main ideas that 
shapes our approach in everything we do. These three 

principles are Innovation, Quality, and Technology. 
Each and every step we have taken through the years 
has benefited our operation, because everything is 
shaped around these. 

Innovation is worth emphasizing, because it no longer 
happens in soley R&D. It is encouraged everywhere. 
At Polin, we are trying to successfully implement 
systematic innovation. Two good examples are our 
product innovation, like our King Cobra, Spheres 
slides; and our process innovation, like our move 
to RTM and expanding the RTM line and strategy 
innovation.

On the other hand, Technology is of huge importance 
at Polin. In fact, in the next few years, we have set 
three technology “targets” as primary objectives. The 
first is to be the technology leader among waterslide 
suppliers. To support this effort, we have stepped up 
our investment in technology over the last couple of 
years. Specifically, we have invested in composites 
manufacturing technologies, simulation and 
computer-aided design and development, material 
technology (such as surfacing materials, nonslip 
surfaces and coatings on soft surfaces, splash pads, 
and special effects), and technology-integrated 
products. 

Polin has always built strong relationships with it’s 
customers, partners, and suppliers. We will always 
remain committed to our customers in their 105 
countries. This is very important to us. 

What are the company goals for the future?

Polin is committed to providing the best-quality 
product and service by investing in continuous 
research and development. The company plans to 
further expand its L-RTM line while introducing new 
signature rides and innovations. In the future Polin will 
continue to be a global and technology leader in the 
industry and strive for excellence.

Sohret Pakis
Director of Marketing & Communications
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Omnis Kompozit Ltd., 2018 İstanbul Yapı 
Fuarında Yerini Aldı
Omnis Kompozit Ltd., 8-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleşen ve 7 yıldır aralıksız katılım 
sağladığı İstanbul Yapı Fuarında, kompozit malzemenin ve uygulanabilecek teknolojilerin 
tanıtımını gerçekleştirerek, Cam Elyaf Takviyeli Plastik (CTP) ve Cam Elyaf Takviyeli Beton (GRC) 
endüstrilerini, yapı endüstrisinin değerli firmaları ile buluşturdu. Konularında lider üreticilerin 
tek yetkili temsilcilik ve dağıtıcılığına sahip olarak, Kompozit endüstrisinin, avantajlar yaratacak 
hammadde ve ekipmanlarını tanıtım imkanı buldu.

Yüksek performanslı çimento bileşimin, Alkali 
Dayanımlı (AR) Cam Elyafı ile takviye edilmesi ile 
üretilen GRC (Cam Elyaf Takviyeli Beton) sektörüne; 
Japon NEG firmasının global temsilcisi, İngiliz 
POWER SPRAY ve FİBER TECHNOLOGY firmalarının, 
Türkiye tek dağıtıcısı ve temsilcisi olarak hizmet 
vermektedir.

Omnis Kompozit Ltd., kuruluşundan beri GRC (Cam 
Elyaf Takviyeli Beton) sektörüne en doğru hammadde 
ve üretim ekipmanları desteği sağlamanın yanı sıra 
müşterileri için geliştirdikleri projelerde, yenilikçi 
hammadde alternatifleri sunmaktadır. Aynı anlayışla 
katıldıkları İstanbul Yapı Fuarında da verdikleri 
bu hizmet sayesinde ziyaretçilerin yoğun ilgisini 
sağlamışlardır.

CTP (Cam Elyaf Takviyeli Plastik) endüstrisine 
yönelik, cam elyaf takviyelerinde CAM ELYAF 
A.Ş., METYX, TAİWAN GLASS, PD GROUP, polimer 
sanayinde kullanılan ve yüzey performansını arttıran 
cam bilyede SOVİTEC, kompozit üretimlerinde 
kullanılan makine sistemlerinde (Jelkot, Polyester, 
Elyaf Püskürtme Sistemleri / RTM); Amerikan 
GRACO firmalarının ürünlerinin tanıtımını da bu fuar 
esnasında gerçekleştirmişlerdir.

Yapı sektörünün malzeme seçimi ve uygulama 
yöntemlerindeki doğru tercihleri Türkiye enerji 
kaynaklarının tüketiminde belirgin rol oynayacaktır. 
Omnis Kompozit Ltd., ülkemizin dışa bağımlı olduğu 
enerji kaynakları sebebiyle, yapı sektöründe enerji 
tasarrufuna katkı sağlayacak ürünlerin kullanımı için 
çaba harcamaktadır. İstanbul Yapı Fuarında tanıtımı 
yapılan bir diğer stratejik ürün ise, “binalarda ısı, ses 

ve nem yalıtımı sağlayan genleştirilmiş cam küre”dir. 
Çimento esaslı uygulamalarda hafiflik, yalıtım ve 
yanmazlık sağlayarak, dış cephe ve bina içerisinde 
ısı transferini asgari seviyeye indiren bir agrega olan 
genleştirilmiş cam küre ürünü ile, binalarda doğru 
yalıtım uygulanarak ülkemizin enerji tasarrufuna 
katkı sağlanmaktadır. Yalıtımda bu agreganın 
kullanımı ile binaların statik yükleri mümkün olduğu 
kadar hafifletecek ve ülke ekonomisine katma değer 
sağlayacaktır. Omnis Kompozit Ltd. Litvanya menşeli 
üretici STİKLOPORAS firmasının Türkiye ve Ortadoğu 
tek temsilcisi olarak hizmet vermektedir.

İstanbul Yapı Fuarındaki “İş Geliştirme Platformu 
Etkinlikleri” kapsamında “Stikloporas genleştirilmiş 
cam kürenin ürün özellikleri ve uygulamaları” 
konulu sunumu ve yalıtımlı sıva uygulamasını 
da gerçekleştirmişlerdir. Sunum, ekolojik yalıtım 
sıvası üreticileri, çimento ve polimer esaslı yalıtım 
malzemeleri üreticileri tarafından ilgi ile takip 
edilmiştir. 

Türkiye’deki geniş müşteri portföylerinin yanı sıra, 
güçlü dış ticaret ekibi ile, ihracat potansiyellerini her 
geçen yıl artırmaktadırlar.

Omnis Kompozit Ltd., 18-22 Haziran 2019 tarihleri 
arasında 42.’cisi düzenlenecek İstanbul Yapı Fuarı’nda 
yerini alacaktır.

Omnis Kompozit Ltd. “BIG 5 QATAR” Fuarına 
Standı İle Katılacak

Yurtdışı pazar hakimiyetini arttırmak için bugüne 
kadar ziyaretçi olarak bulunduğu yurtdışı fuarlarına, 
bu yıl 24-26 Eylül 2018 tarihleri arasında Katar 
Doha’da düzenlenecek “Katar Uluslararası Yapı ve 
Yapı Malzemeleri ve Servisleri Fuarı” ile başlangıç 
yaparak 2. Salon C69 nolu standda katılımcı olarak 
yerini alacaktır. 
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In the “Composite and Design” event, MASKİM 
met with the future of country and the Composite 
Sector 

Maskim attend to “Composite and Design” event 
that organized by Marmara University Composite 
Technologies Club on 22 May 2018. Representatives of 
companies such as Tila Composite, Polin Water Parks, 
Metropolsoft; scientists and engineering students from 
several universities attend this event too.

Students listened presentations about composite 
materials,production methods,composite materials 
usage areas and composite material desing. On behalf 
of our compan, Mr. Aydın Gül make his presentation 
under the title of “basic materials used in composite 

product manufacturing” He gave an informations about 
resins, reinforcement materials, catalyst materials, 
auxialary materials and other basic materials. Aydın 
Gül also give brief informations about Word and Turkish 
composite market and completed the presentation 
with questions and answers. In addition to the other 
presentations throughout the day, attenders had very 
valuable informations on composite and design.

Thanks to this great event,we met with the engineering 
students who will bring our country and industry to 
the future. At the end of the event we present to “GRP 
HANDBOOK”; that we prepared for 40th anniversary of 
our activity in composite industry; to the all attenders 
and we accepted the thank you plaque from Marmara 
University Composite Technologies club.

Marmara Üniversitesi Composite Technologies 
Kulübü’nün 22 Mayıs 2018 tarihinde Marmara 
Üniversitesi Göztepe Kampüsü Fen-Edebiyat 
Fakültesi Konferans salonunda düzenlemiş olduğu 
Kompozit ve Tasarım Etkinliği’ne, aralarında firmamız 
MASKİM’in de bulunduğu; Tila Kompozit, Polin Su 
Parkları, Metropolsoft gibi firma temsilcilerinin yanı 
sıra, çeşitli üniversitelerden bilim insanları, kimya, 
metalürji, makine, malzeme, gemi, uçak, endüstri 
gibi alanlarda mühendislik eğitimi alan Türkiye’nin 
dört bir yanından çok sayıda üniversite öğrencisi 
katıldı.

Etkinlik boyunca, mühendislik eğitimi alan 
öğrencilere; Kompozit Malzemeler, Kompozit 
Malzeme Üretim Yöntemleri, Kompozit Malzeme 
Kullanım Alanları ve Kompozit Malzeme Tasarımı 
konularında, katılımcılar tarafından bilgiler aktarıldı. 
Firmamız Maskim adına Kimyager Aydın Gül, 
etkinlikte yaptığı “Kompozit Ürün İmalatında 
Kullanılan Temel Malzemeler” başlığı altındaki 
sunumunda; kompozit ürünlerin tanımı ve 
üretim aşamasında kullanılan reçineler, takviye 
malzemeleri, katalistler, yardımcı kimyasallar ve 
diğer malzemeler hakkında temel bilgileri aktardı. 
Sunumunun devamında Dünya ve Türkiye Kompozit 
pazarı hakkında özet bir değerlendirme de sunan 
Aydın Gül, soru-cevaplarla sunumunu tamamladı. 
Gün boyunca süren diğer sunumlarla birlikte 
katılımcılar kompozit ve tasarım üzerine çok değerli 
bilgiler edindiler.

Ülkemizi ve sektörümüzü bugün ve gelecekte, ileriye 
taşıyacak olan ve kompozit sektörüne ilgi duyan, 
mühendislik eğitimi alan üniversite öğrencileri ile 
buluşmamıza vesile olan ve bizi çok mutlu eden bu 
etkinliğin sonunda, firmamızın faaliyetinin 40. yılı 
anısına hazırlamış olduğumuz KOMPOZİT-CTP EL 
KİTABI’mızı tüm katılımcılara armağan ederken, bize 
sunulan teşekkür beratını da mutlulukla kabul ettik.

Maskim, Marmara Üniversitesi Composite 
Technologies Kulübü’nün Düzenlediği Kompozit 
ve Tasarım Etkinliği’nde Ülkemiz ve Kompozit 
Sektörünün Geleceği Gençler ile Buluştu








Yaptığımız her işin kalbinde inovasyon var… İnovasyonumuz her zaman 
müşterilerimizle başlar ve ihtiyaçlarını iyice anlama, özgün yeni 
teknolojiler ile hizmet sağlama arzusuyla devam eder. Kapsamlı bilgi 
birikimimiz müşterilerle ortaklık yapmaya ve uzun vadede gerçek 
avantajlar sağlamaya odaklanmıştır. 

Proses Malzemeleri 
Avrupa, Kuzey Amerika ve Çin'deki tesislerde faaliyet üretilen, vakumlu torbalama sarf malzemeleri, 
infüzyon malzemeleri, firmalara özel kitler ve yeniden kullanılabilir vakum sistemleri dahil olmak üzere 
kompozit endüstrisine yenilikçi proses materyalleri ve hizmetler geliştiriyor, üretiyor ve tedarik ediyoruz. 
Bu malzemelerin kullanıldığı prosesler arasında prepreg işleme, reçine infüzyonu, lay-up, filament sarımı, 
termoplastik kompozitlerin kompresyonla kalıplanması ve cam laminasyonu bulunmaktadır. 

Üretim tesislerimiz, çok katmanlı plastik film ko-ekstrüzyonu ve dönüşümünde, üfleme ve döküm 
teknikleri kullanılarak 18 tabakaya kadar ekstrüde ve ko-ekstrüde plastik filmler üretme kabiliyetine ve 
teknolojisine sahiptir. 

Teknik uzmanlığımızın yanı sıra, tamamen müşteri odaklı bir yaklaşım sunuyoruz. Dinliyoruz. Tavsiye 
ediyoruz. Daha sonra müşterilerimizin gereksinimlerini karşılamak için formüle edilmiş yenilikçi ürünler 
sunarak yanıt veriyoruz. Rakiplerimizden bu yollarla ayrışıyor ve farklılaşıyoruz.

Solvay İstanbul Kimya Sanayi 
Ayazağa Yolu Giz 2000 Plaza  
Maslak / Sarıyer 

Tel: 0212 290 69 90 (Dahili: 132) 
erkan.akyalcin@solvay.com
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Türkiye Kompozit İhracatı

Bugün gelinen noktada Türkiye kompozit malzeme 
pazarı 1,5 milyar Avro ve 280.000 tonluk bir hacme 
ulaşmıştır. Kompozit sektörü, tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de ikame malzemelerden pay alarak 
büyümektedir. 

Kompozit sektörü Türkiye’de, Avrupa ve 
Dünya büyüme oranının üzerinde bir büyüme 
göstermektedir. Türkiye kompozit sektörü dünyadaki 
global ekonomik gelişmeler paralelinde ve ülke 
dinamiklerinin de etkisi ile diğer sektörlerde olduğu 
gibi hızlı ve uzun soluklu bir gelişme göstermiştir. 
Geçtiğimiz yıllarda dönemin ekonomik durumuna 
bağlı olarak Türkiye’de 8%-12% arası bir büyüme 
görülmüştür. 2017 yılında gerçekleşen büyüme ise 
6% olmuştur. Önümüzdeki dönemde de bu durum 
geçerliliğini koruyacaktır.

Dünya’da bir “Gelişmişlik Kriteri” olarak kabul edilen 
kişi başına düşen kompozit tüketim miktarlarına 
bakıldığında, ülkemizin önünde önemli fırsatların ve 
olanakların olduğu ortaya çıkmaktadır. Dünya’da 4-10 
kg. arasında bir dağılım izleyen bu miktar ülkemizde 
3,5 kg. düzeyindedir. Dünyada 6,9 €/kg. olan ortalama 
fiyat seviyesi de ülkemizde 5,3 €/kg. düzeyindedir. 
Gerek kişi başı tüketim miktarı, gerekse de 

Türkiye’deki ortalama fiyat ülkemiz için önümüzdeki 
dönemde avantaj olarak değerlendirilmektedir.

Hacimsel olarak değerlendirildiğinde, ülkemizde 
kompozit ürünler en çok boru-tank-altyapı (%35), 
taşımacılık-otomotiv (%25) ve yapı-inşaat (%20) 
sektörlerinde ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. 
İleri teknolojili ürünlerin ülkemizde üretilmesinin 
hızlanması ile birlikte, özellikle rüzgar enerjisi, uzay 
ve havacılık ile elektrik ve elektronik sektörlerinde 
daha faza miktar ve oranda kompozit malzeme 
kullanımının gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Ayrıca, yüksek büyüme potansiyeline sahip diğer 
kompozit uygulamaları; karbon elyafı uygulamaları, 
boru uygulamaları, otomotiv ve taşımacılık, seracılık 
uygulamaları, güneş enerjisi panelleri, inşaat 
donatıları, Polipropilen Random Co-polimer (PPRC) 
ısıtma boruları (kombi), mühendislik plastikleri ve 
denizcilik uygulamalarıdır.

Ülkemizde makinalı ve ileri teknoloji gerektiren 
ürünlerin üretiminde alınacak daha pek çok yol 
vardır. Ülkemizdeki ve civar ülkelerdeki talebin etkisi 
ile %35’lere varan cam takviyeli plastik (CTP) boru 
üretimi, ülkemiz kompozit sektörünün itici gücü 

Türkiye kompozit sektörü orta ve büyük ölçekli 180 şirket, kısmen kompozit işi yapan 
700-800 şirket, yaklaşık 8200 çalışanı ile katma değeri yüksek ürünler üreten bir sektör 
konumundadır.
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olmaya önümüzdeki dönemde de devam edecektir. 
Pultrüzyon, sıcak pres kalıplama pestili (SMC) ve 
termoplastik enjeksiyon proseslerinin önümüzdeki 
dönemde pazar paylarını arttırmaları beklenmektedir. 
İnfüzyon ve Reçine transfer kalıplama (RTM) ise 
özellikle rüzgar enerjisi, denizcilik, otomotiv ve 
taşımacılık ile su kaydırakları sektörlerinde gelişimini 
sürdürmeye devam edecektir.

Bugün tüm dünyada en yaygın olarak kullanılan 
takviye malzemeleri Cam Elyafı (87%) ve Karbon 
Elyafı (11%) ülkemizde üretilmektedir. Reçinelerden 
ise doymamış polyester reçinesi ve vinil ester 
reçine ülkemizde üretilirken, anaç epoksi reçineler 
ile termoplastik reçineler ithal edilmektedir. 
Doymamış polyester reçine üretiminde kullanılan 
stiren, fitalik, maleik ve glikoller ülkemizde yeteri 
kadar üretilemediğinden dolayı ihtiyaç tamamıyla 
ithalatla karşılanmaktadır. Kompozit üretiminde 
kullanılan teknik tekstillerin üretiminin ülkemizde 
yaygınlaşması ile birlikte bu alanda da sektör tüm 
ihtiyacını yurtiçinden karşılayabilme noktasına 
gelmiştir. 

Sektör ihtiyaç duyduğu kimyasal hammaddeleri 
ithal ederken, gerek ülkemizde üretilen takviye 
malzemeleri ve reçineler ile teknik tekstillerin 
ve bitmiş ürünlerin ihracatı ile dış ticarette bir 
dengeye kavuşmuş ve bugün dünya çapında iş 
yapan firmaları ile de uluslararası alanda adından 
söz edilen bir konuma ulaşmıştır. Rakamsal olarak 
bugün kompozit sektörü yaklaşık 270 milyon Avroluk 
bir ihracat yaparken 270 milyon Avroluk da ithalat 
yapmaktadır.

Kompozit sektörü, doğrudan ve dolaylı olarak 
ihracat yapmaktadır. Ürettiği hammaddeleri, sanayi 
ara mallarını ve son ürünleri aldıkları ihaleler ve 
projeler çerçevesinde doğrudan ihraç eden sektör 
ayrıca bu ürünleri ihraç edilen her otomobil, otobüs, 
tekne, küvet v.b. ürünlerin içerisinde dolaylı olarak 
da ihraç etmektedir. Sektör, esas olarak Avrupa 
ülkelerine, Rusya’ya, Türki Cumhuriyetlere, Orta 
Doğu ve Kuzey Afrika’ya ihracat yapmaktadır. İhracat 
yapılan ülke sayısını arttırmak ve yeni pazarlar 
kazanmak amacıyla da çalışmalar her geçen gün 
yoğunlaştırılmaktadır. Sektörün bazı firmaları 
Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Çin ve 
Uzak Doğu da dahil olmak üzere dünyanın her yerine 
ihracat yapmaktadırlar.

Kompozit sektörünün büyümesi ve ihracatının 
artması kompozit malzemenin hammaddelerinin 
önemli bir bölümünü üreten ülkemizin rekabette 
avantajlı konuma geçmesini sağlayacaktır. Son 
gerçekleştirilen rüzgar santrali ihalesi gibi devlet 
destekli pazar yaratma çabaları sektörün büyüme 
ivmesini arttıracak, sektör firmalarına önemli 
avantajlar sağlayacaktır. 

Kompozit sektörü katma değeri yüksek ürünler 
ürettiği ve yarının malzemesi olduğu için ülkemiz 
açısından çok önemli bir sektördür. Hükümet, yerel 
yönetimler, yatırımcı kuruluşlar ve sanayicilerin 
malzeme alımlarında geleneksel malzemeler 
yerine daha hafif, daha uzun ömürlü, daha yüksek 
mukavemetlere sahip, daha çağdaş çözümler sunan 
kompozit malzeme alternatiflerini aramaları hem 
kendileri hem de ülke ekonomisi açısından yararlı 
olacaktır. Bugün tüm dünyada gerek havacılık ve 
uzay sektöründe, gerekse de otomotiv sektöründe 
enerji ve fosil yakıt kullanımının azalması tamamen 
kompozit malzemelerin bu sektörlere penetrasyonu 
ile doğru orantılı olarak gelişmiştir. Bu sürecin hemen 
hemen tüm sektörlere girdi veren ve çözüm üreten 
bir sektör olan kompozit sektörü lehine gelişeceği 
öngörülmektedir.

Bu kapsamda, kompozit malzemenin ülkemizde 
daha etkin ve yaygın kullanımının gerçekleşmesi 
ile birlikte Türkiye’de kompozit üretiminin katma 
değeri yüksek sektörlerde büyümesinin mümkün 
olacağı, ileri kompozitlerin ülkemizde yaygın olarak 
üretilmesi ile birlikte Avrupa ülkelerine olduğu gibi 
tüm dünyaya da ihracat potansiyelinin artacağı, 
böylelikle ülkemizdeki ticaret açığının azalmasına 
katkı sağlanacağı düşünülmektedir.

Tablo 1. Kompozit sektörü ihracat kalemleri (Milyon €)

Tablo 2. Kompozit sektörü ithalat kalemleri (Milyon €)

Ürün İhracat (Milyon €)

Polyester Reçine 50

Cam Elyafı 10

Karbon Elyaf 25

Teknik Tekstil 10

CTP Boru 60

Diğer Kompozit Ürünler 115

TOPLAM 270

Ürün İthalat (Milyon €)

Polyester Reçine 15

Cam Elyafı 70

Teknik Tekstil 5

Kimyasal Hammadde 170

Diğer Kompozit Ürünler 10

TOPLAM 270
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Composite Export Of Turkey

Currently; the value of Turkish composite market has 
attained to EUR1.5 billion, and the volume of the same 
has attained to 280,000 tons. The composite industry 
in Turkey grows by way of gaining share from the 
replacement materials as it does in the rest of the 
world.

The composite industry grows in Turkey by higher 
rates than it does in Europe and in the world. Turkish 
composite industry has developed rapidly and in the 
long term, as the case is with the other industries, in 
line with the global economic developments in the 
world and leveraging the effects of the dynamics in the 
country. The industry grew by 8% to 12% on year-
over-year basis in Turkey in the recent years in line 
with the prevailing economic conditions. The growth 
rate performed in 2017 has been 6%.

A review of composite consumption amount 
per capita, which is globally recognized as a 
“Development Criterion”, reveals that Turkey is 
looking at considerable opportunities in respect of 
the composite industry. The said amount, which 
ranges between 4kg and 10kg in the world, is 3.5kg 
for Turkey. The average unit price, which is around 
EUR6.9/kg globally, is roughly EUR5.3/kg in Turkey. 

Both the consumption amount per capita and the 
average price in Turkey are considered as advantage 
for the country in the forthcoming period.

In terms of volume; composite products are most 
commonly used in the pipe-tank-infrastructure (35%), 
transportation-automotive(25%) and construction-
building (20%) industries in Turkey . The acceleration 
of the production in Turkey of high-tech products is 
expected to increase the amount and the percentage 
of composite materials used in particularly wind 
power, aerospace and aviation as well as electrical 
and electronic goods industries.

Also, the other composite applications that pose high 
growth potential include carbon fiber applications, 
pipe applications, automotive and transportation, 
greenhouse applications, solar panels, construction 
reinforcements, Polypropylene Random Co-polymer 
(PPRC) heating pipes (combi boiler), engineering 
plastics and maritime applications.

There is yet a considerable distance Turkey should 
cover in respect of the production of machine-driven 
and high-tech products. Glass-reinforced plastic (GRP) 
pipe production leveraging the demand in Turkey and 

Turkish composite industry, which is comprised of 180 medium- and large-sized 
companies, some 700-800 companies, which are partially engaged in the composite 
business, and roughly 8200 employees, produces products with high added-value. 
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in the surrounding countries, will continue being the 
driving force of Turkish composite industry. Pultrusion, 
sheet molding compound (SMC) and thermoplastic 
injection processes are expected to increase their 
market shares in the forthcoming period. Infusion and 
Resin transfer molding (RTM) will continue its growth 
especially in wind power, maritime, automotive and 
transportation as well as water slide industries.

Glass fiber (87%) and carbon fiber (11%), the most 
commonly used reinforcement materials in the world 
today, are produced in Turkey. In respect of resins; 
while unsaturated polyester resin and vinyl ester 
resin are produced in Turkey, the rootstocks of epoxy 
resins and thermoplastic resins are imported. Since 
styrenes, phthalic, maleic, and glycols, which are used 
in the production of unsaturated polyester, are not 
produced in adequate quantities in Turkey, the need is 
fully met by imports. Since the production of technical 
textiles, which are used for composite production, has 
widespread in Turkey, the industry is now able to meet 
all its needs from the domestic market.

The Turkish composites industry, which imports 
the chemical raw materials needed and exports the 
reinforcing materials and resins as well as technical 
textiles and finished products produced in Turkey, 
has achieved the balance in foreign trade and has 
gained a reputation in the international arena for the 
Turkish companies that carry out works worldwide. 
The figures indicate that today, the exports of the 
composites industry worth around €270 million while 
its imports worth around €270 million.

The composites industry exports goods both directly 
and indirectly. While directly exporting the raw 
materials, industrial intermediate goods and the final 
products through the contracts awarded and projects 
undertaken, the industry also indirectly exports these 
products as parts of each automobile, bus, boat, 
bathtub etc. exported. The industry mainly exports to 
European countries, Russia, the Turkic Republics, the 
Middle East, and North Africa. In order to increase the 
number of export destination countries and to have 
new markets, efforts have been increasingly spent. 
Some companies in the industry export their products 
all over the world, including the United States and 
even China and the Far Eastern countries.

The growth of the composites sector and the increase 
in exports will provide a competitive advantage to 
Turkey, which produces a substantial part of the 
raw materials of the composite materials. Efforts to 
create a state-supported market, as seen in the recent 
wind power plant tenders, will increase the growth 
momentum of the industry and provide significant 
advantages to the companies in the sector. 

Composite industry is a crucial industry for Turkey 
since it produces high added-value products and 

composite is the material of the future. It would 
be useful for the governments, local authorities, 
investors and industrialists to demand and prefer 
lighter composite material alternatives with longer 
service lives and higher strength, which offer 
more contemporary solutions, both in the benefit 
of such governments, local authorities, investors 
and industrialists and in the benefit of the national 
economy. Currently; the decrease in the amount 
of energy and fossil fuel consumption in both the 
aviation and aerospace industry and the automotive 
industry is entirely and directly connected to the 
penetration of composite materials to those 
industries. It is estimated that this process will 
develop, serving the benefit of the composite industry, 
being an industry that offers inputs to and generates 
solutions for almost all industries. 

In that regards; it is considered that, as the composite 
material is used more effectively and prevalently in 
Turkey, the composite production in Turkey will be 
able to grow in high added-value industries; that, as 
the production of advanced composites becomes 
prevalent in Turkey, Turkey’s export potential toward 
not only Europe but also entire world will increase, 
whereby the industry will contribute to the coverage of 
Turkey’s trade deficit.

Table 1. Composites industry export items (Million €)

Table 2. Composites industry import items (Million €)

Product Export (Million €)

Polyester Resin 50

Glass Fiber 10

Carbon Fiber 25

Technical Textile 10

GRP Pipe 60

Other Composite Products 115

TOTAL 270

Product ımports (€ millions)

Polyester Resin 15

Glass Fiber 70

Technical Textile 5

Chemical Raw Material 170

Other Composite Products 10

TOTAL 270
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Turkuaz Polyester’den Geleneksel İftar Yemeği

Turkuaz Polyester’den Mercedes-Benz Çekici 
ve 25.000 kg Kapasiteli ISO Container Yatırımı

Turkuaz Polyester, GEBKİM - Kocaeli - Gebze 
V (KİMYA) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 
faaliyetine devam ettiği fabrikasının bahçesinde 
fabrika yetkililerinin ve çalışanlarının katılımında iftar 
yemeği verdi.

Ezanın okunması ile Dilovası müftülüğü Din 
görevlileri tarafından yapılan iftar duasıyla birlikte hep 
birlikte iftar yapıldı.

Masaları dolaşarak yemeğe katılan çalışanlara hoş 
geldiniz dileklerini sunan Turkuaz Polyester Genel 
Müdürü Sn. Eralp Erdem, sözlerine şöyle devam 
etti: “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. 
Tesisimizde genelenekselleşen iftar yemeklerinin 
birlik ve beraberliğimizi perçinlediğini hissediyoruz. 
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, doymamış polyester reçine 
sektörünün önde gelen kuruluşlarından biri 
olmasının gerekliliğiyle tesisinin karayolu lojistik 
departmanını kuvvetlendirmek, zamanında ve 
sorunsuz sevkiyatlara önderlik etmek için, sıvı 
hammaddelerin karayolu sevkiyatlarında kullanılmak 
üzere, Mercedes-Benz Marka çekici ve 25.000 kg 
kapasiteli iso container yatırımı yaptı.

Tüm karayolu sevkiyatları, ADR Tehlikeli Madde 
Taşımacılığı Mevzuatı’na uygun yürütülmektedir.

Turkuaz Polyester Genel Müdürü Sn. Eralp Erdem 
teslimat töreninde yapmış olduğu konuşmada 
Turkuaz Polyester’in rekabet gücünü ve pazar payını 
arttıracak hiçbir yatırımdan kaçınmayacaklarını 
belirtti.

Traditional Ramadan Fast-Breaking Dinner 
From Turkuaz Polyester

Turkuaz Polyester, gave the traditional fast-
breaking dinner to their employees, in the garden of 
their plant that is located at GEBKIM Industrial area.

This traditional activity provides riveting Turkuaz 
Polyester team the unity and togetherness.

Turkuaz Polyester’s Mercedes-Benz Trailer and 25.000 kg Capacity ISO Container Investment

Turkuaz Polyester has invested Mercedes-Benz brand trailer and 25.000 kg capacity iso container to be used in road 
shipments of liquid raw materials of the factory, in order to strengthen the highway logistics department and lead to 
timely shipments, due to being one of the leading companies of unsaturated polyester resin industry.

All road shipment is in compliance with ADR Dangerous Goods Handling Regulations.

Turkuaz Polyester states that will not refrain from any investment to increase the competitive power and market 
share.
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Turkuaz Polyester’den AR&GE Laboratuvarına 
Yeni Mekanik Test Cihazları Yatırımı

Turkuaz Polyester Türkiye’nin En Büyük 
Şirketleri Arasında

Turkuaz Polyester, doymamış polyester reçine ve 
tüm kimyasal malzeme üretimlerinde araştırma ve 
geliştirmenin esas olduğunun bilincindedir.

Turkuaz Polyester; AR-GE laboratuvarına yapmış 
olduğu, ISO 527 çekme mukavemeti Test cihazı 
ve ISO 178, 3 nokta Eğilme mukavemeti test 
cihazı yatırımlarıyla AR-GE labortuvarını daha da 
kuvvetlendirmiş bulunmaktadır. Alınmış olan test 
cihazları, TÜRKAK akrediteli kuruluş tarafından 
kalibre edilmiştir. 

AR-GE, kalite, üretim ve inovasyon çalışmalarımız 
ve yeni teknolojilere yatırımlarımız devam edecektir. 
2018 yılının son çeyreğinde planlanan AR-GE 

Merkezi olma çalışmalarımız da son süratle devam 
etmektedir.

Turkuaz Polyester, İstanbul Sanayi Odası’nın 
açıkladığı İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine 
giriş yaparak Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları 
arasındaki yerini almayı başardı. 

Turkuaz Polyester Genel Müdürü Sn. Eralp 
Erdem duygularını şöyle ifade etti: “ISO İkinci 500 
sıralamasında yer aldığımız için büyük bir mutluluk 
duyuyoruz. Gebkim’de yapmış olduğumuz 50.000 
Ton kapasiteli yatırımımızın bir sonucu olarak 
elde ettiğimiz bu başarı kesinlikle tesadüf değil. 
Tolstoy’un çok sevdiğim bir sözü var: “İnsanın gerçek 
gücü sıçrayışta değil, sarsılmaz duruşundadır”. 
Biz de bu listede kalıcı olabilmeyi ve kademeli 
olarak yükselmeyi kendimize misyon edindik. Yerli 
sermayeli bir doymamış polyester reçine üreticisi 
olarak, Türkiye’nin en güçlü kuruluşları arasına 
girmek ve ülke ekonomimize katma değer sağlamak 
bizi son derece onurlandırdı. Bu listede yer almamızı 
sağlayan tüm saygıdeğer müşteri ve iş ortaklarımıza 
ve özverili çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür 
ediyorum” dedi.

Turkuaz Polyester’s New Mechanical Test Equipments Investment

Turkuaz Polyester is aware of that the most important part of unsaturated polyester resin and all chemical materials 
production is research and development.

Turkuaz Polyester’s has invested ISO 527 tensile strength test device and ISO 178, 3 point flexural strength test 
device to be used in mechanical tests at the R&D laboratory. These test devices that have been calibrated by TURKAK 
accredited organization.

Turkuaz Polyester states that their investments in R&D laboratory, quality control, production development, 
innovation work and new technologies will continue. Their studies to become the R&D Center planned in the last 
quarter of 2018 are continuing.

Turkuaz Polyester Took Place Between 
Turkey’s Largest Industral Companies

Turkuaz Polyester, announced by the Istanbul 
Chamber of Industry list by logging onto Second 
500 Largest Industrial Organization was able to 
take its place among Turkey’s largest industrial 
companies.

This achievement as a result of Turkuaz Polyester’s 
highly interest of R&D studies, innovation works 
and new investments to be successful in this sector. 
For Turkuaz Polyester, being a domestic capital 
manufacturer of unsaturated polyester resin, to 
enter one of Turkey’s most powerful institutions and 
to provide added value to our country’s economy 
is highly honored. Turkuaz Polyester would like 
to thank once again for all of their esteemed 
customers and business partners and devoted 
employees who have contributed to this list.
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Fibrosan Ege Bölgesi’nin En Büyük 100 Sanayi 
Kuruluşu İçinde

Yücel Grubu şirketlerinden Fibrosan üretimden 
satışlarına göre 2017 yılında, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası tarafından açıklanan Ege Bölgesinin ilk 
100 sanayi kuruluşu içinde 91. sırada yer aldı. 
Fibrosan düz kompozit levha üretimi yapmakta 
olup, üretiminin %80’ini halen yurtdışı pazarlarda 
satmaktadır. Frigorifik araçlar, karavanlar, kimya 

ve gıda tesisleri ile hastahane, gibi alanlarda yoğun 
olarak kullanılmaktadır.

EBSO 100 büyük sanayi kuruluşu listesi için: www.
ebso.org.tr/ebsomedia/documents/2017-yili-100-
buyuk-sanayi-kuruluslari-listesi-_8030790.pdf

Daha fazla bilgi için: www.fibrosan.com.tr

DECOPAN Transport ile ABD’de Yeni Modeller

Amerika Birleşik Devletleri dünya karavan sanayinin 
merkezi durumundadır. Üretilen mobil ev olarak 
değerlendirilebilecek karavanlar Amerikan yaşam 
biçiminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu endüstride 
CTP kompozit levhalar da hafifliği, korozyona 
uğramaması, tamir edilebilmesi, yüksek sıcaklık 
değişimlerine direnci sebebi ile tercih edilmektedir. 

Levhalar 
karavanın yüzeyini 
oluşturmakta ve 
CTP kompozit 
levhanın 
dayanıklılığı, renk 
değiştirmemesi, 
yüzey kalitesi gibi 

özellikleri son kullanıcının da bir modeli alım kararını 
direkt etkilemektedir.

Yıllardır çöllerden, soğuk kuzey bölgelerine kadar 
farklı iklim ve koşullarında dayanıklılığını ispatlamış 
olan ve dünyada sayılı üreticinin kalite standartlarını 
yakalayarak kabul gördüğü bu pazarda Yücel Grubu 
şirketlerinden Fibrosan’ın ürettiği DECOPAN TRA 
ürün gamı da yeni modellerde tercih edilmektedir.

ABD’nin en hızlı büyüyen ve segmentinde en çok 
satan modellerinden IMAGINE’da, Fibrosan tercih 
edilmektedir.

Daha fazla bilgi için: www.fibrosan.com.tr/kullan-
otomotiv-karavan.html
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Soğuk Zincirde DECOPAN Kullanımı

Gıdaların frigo araçlarda taşınması, tüketiciye 
ulaşırken kayıpların azaltılması için temel çözüm 
frigo araç kullanımın artması ve gıdaların hijyenik 
koşulllarda taşınmasıdır. “DECOPAN TRANSPORT” 
ve “DECOPAN HİJYEN” ürün gamlarında üretilen 

kompozit levhalarımız dünya çapında tercih edilmeye 
devam ediyor. Frigo araçların kasalarının içi, dışı, 
tavan ve tabanları kompozit levhalarımız ile imal 
edilen panellerden oluşuyor.

İngiltere’de yoğun olarak frigo araç üretimi yapan 
lider firmalar Fibrosan ile çözüm sunmaya devam 
ediyor. DECOPAN TRANSPORT CTP kompozit 
levhalar kasayı hafifletiyor, korozyona uğramıyor, 
darbelere dayanıyor, tamir edilebiliyor ve yıllarca 
rengini koruyor. Gıdaların zayi olmadan, üreticiden 
tüketiciye ulaşmasını sağlıyor.

Fibrosan CTP Kompozit levhalar farklı kombinasyon, 
hijyen ve hafiftlik sınıflarında, frigorifik araç 
üreticilerine alternatif çözümler sunmaya devam 
ediyor.

Daha fazla bilgi için: www.decopantransport.com

DECOPAN Cold Chain Applications

Transportation of food in refrigirated vehicles helps minimize the loss of valuable food during the process of 
movement from production site till reaching the consumer. “DECOPAN TRANSPORT” and “DECOPAN HYGIENE” grp 
composite sheets are preferred around the World fort his use.Outer skins, inside walls, floors and roofs of refrigirated 
trucks are built by panels made using our grp composite sheets.

In the UK, leading refrigirated truck manufacturers prefer to providing solutions togather with FİBROSAN. DECOPAN 
TRANSPORT grp sheets make the box lighter, they do not corrode, they are impact resistant, can be fixed and keep 
their colours for years to come. Decopan Transport helps valueable food sources to reach the consumer without 
being lost on the way.

FİBROSAN Grp sheets are produced in different combinations, hgyiene and lightness ,providing refrigirated box 
manufacturers various solutions .

For mor information: www.decopantransport.com
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Kompozitlerle İleri Mühendislik Çözümleri

INORES 2010 yılında müşteri odaklı ve probleme 
özel inovatif mühendislik çözümleri sunmak 
amacıyla kurulmuştur. Konusunda uzman ve 
yetenekli mühendisler tarafından ileri seviye 
mühendislik ürün ve hizmetleri sunmaktadır. 
Bilgisayar Destekli Mühendislik alanında uzun 
yıllara dayanan profesyonel tecrübeye sahiptir. 
Amacımız, bu alanlarda ileri mühendislik ürünlerinin 

ve tekniklerinin kullanımını yaygınlaştırmak, aynı 
zamanda hizmet vererek ülke içinde katma değer 
yaratılmasına katkıda bulunmaktır.

İleri seviye mühendislik uygulamaları için kapsamlı 
mühendislik çözümleri sağlamakta; Havacılık, 
Savunma, Enerji, Otomotiv, İnşaat, Denizcilik ve 
Makina gibi sanayilerde yaygın bir şekilde kullanılan 
probleme özel, entegre, bilgisayar destekli 
mühendislik teknolojileri ve hizmetleri sunmaktadır.

Kompozit Yapı Mühendisliği firmamızın odaklandığı 
önemli bir alandır. INORES, kompozitlerin konsept 
tasarımından seri üretimine ve sertifikasyonuna 
kadar ürün geliştirme sürecinin her aşamasında 
özelleşmiş mühendislik çözümleri sunmaktadır. 
Tasarım, analiz ve optimizasyon yazılımlarının 
yanında, seri üretim imalat sistemleri ve üretim 
kalitesini arttıracak ekipmanları da çözümler 
arasında bulunmaktadır. Bu çerçevede, konusunda 
öncü kuruluşlar ile iş birliğine giderek müşterilerine 
en doğru çözümleri sunmak için faaliyetlerine devam 
etmektedir.
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Advanced Composite Engineering Solutions

INORES was established in 2010 in order to provide customer oriented and problem specific innovative 
engineering solutions. INORES offers advanced engineering products and services by its experienced and 
competent engineers. All staff have many years of professional experience in the field of Computer Aided 
Engineering. Our aim is to expand the use of advanced engineering products and techniques in these areas and to 
contribute to creating added value within the country by providing services at the same time.

INORES provides comprehensive engineering solutions for advanced engineering applications; offers special, 
integrated, computer-aided engineering technologies and services which is widely used in industries such as 
Aerospace, Defence, Energy, Transport and Marine.

Composite Structural Engineering is an important field of our company. INORES, offers customized solutions 
at different levels of product development from concept to mass production and certification. Within the design, 
analysis and optimisation software solutions, manufacturing process simulation software solutions,automated 
mass production systems and quality equipments are also in it’s portfolio. INORES continues to collobrate with 
the instutions which are specialized on their fields, to provide its clients the best, reliable and economic solutions 
within this scope.
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Avrupa’nın En Hızlı Büyüyen Kompozit Markası

Poliya; reçine 
ve polimer 
sistemlerini 
araştırma, 
geliştirme ve 
üretiminde 

uzmanlaşmış bir kimya firmasıdır. 1983 yılında 
başlayan üretimimiz; otomotiv, yapı ve inşaat, 
savunma, marin/denizcilik, boru ve tank üretimi gibi 
alanlarda müşteri odaklı iş modelimizle her geçen 
gün büyümeye devam etmektedir. Müşterilerimize, 
doymamış poliester ve vinilester reçineler başta 
olmak üzere, pigment pastalar, yüzey tanecikleri, 
yapıştırıcı sistemler, kalıp ayırıcılar, yüksek 
performans jelkotlar ve yardımcı malzemeler ile 
tam ürün gamı sunmaktayız. Kuruluşumuzdan 
bugüne dek müşteri odaklı iş modelimiz ile kompozit 
üreticilerinin beklentilerini karşılayarak problem 
çözmeye odaklı bir strateji uyguluyoruz. Mevcut 
ürünlerimizin sürekli gelişimini sağlamanın yanı sıra, 
her geçen gün ürün ve servis gamımıza yenilerini 
ekliyoruz. Inovatif kompozit ürünlerin geliştirilmesine 
yönelik tüm projelerde iş ortaklarımızı geniş kimya 
ve teknik bilgi birikimimiz ile desteklemekteyiz. 
Firmamız kurulduğu 80’li yıllardan bu yana 
stratejisini; çevreye duyarlı, sistemsel ve kurumsal 
yönetim anlayışı üzerine kurmuş olup, ISO 
9001, ISO 18001 ve ISO 14001 kalite sistemleri 
belgesine sahiptir. Poliya olarak yine bu anlayışla; 
büyümekte olan kompozit sektörüne yeni yatırım 
faaliyetlerimizle de katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. 

Bu nedenle; 2018 yılında Çerkezköy’de bulunan 
üretim tesisimizde, reaktör ve tank yatırımları 
başlatılmış, verimlilik artırmaya yönelik otomasyon 
projeleri ile üretim ve sevkiyat hızının artırılması 
hedeflenmiştir

Bu minvalde, yerli ve yabancı firmalardan oluşan 
güçlü bayi ağımızla müşterilerimizle buluşuyoruz. 
Sadece, Türk Kompozit Sektörüne değil, 45 
ülkede operasyonlarımız ile ülke ekonomisine 
de katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz. 
Bugün Poliya ürünleri, EMEA (Avrupa, Ortadoğu 
ve Afrika) başta olmak üzere, Amerika ve Orta 
Asya’da müşterileri ile buluşmaktadır. Dünya 
çapında birçok elit kompozit üreticisinin tedarikçisi 
olarak talepleri karşılamaktayız. İhracatın ülke 
ekonomisine katkısının bilinciyle satış stratejimizi 
belirliyoruz. Poliya, ihracattaki payını her geçen yıl 
artırma hedefiyle yoluna devam etmektedir. TUİK 
verilerine göre; 2017 yılı UPR ihracatının yaklaşık 
%40’ı firmamız tarafından yapılmıştır. Firmamız, 
yaptığı atılımlarla Avrupa’nın en hızlı büyüyen 
markası olmayı sürdürmektedir. Poliya; bu yıl İKMİB 
tarafından düzenlenen 2017 İhracatın Yıldızları 
Listesinde, Plastik Hammaddeler Kategorisinde 
10.luğa yükselmiştir. 

Poliya olarak hedefimiz, kompozitin olduğu her 
yerde, yerli ve yabancı iş ortaklarımızla birlikte sürekli 
gelişen inovatif faaliyetlerimiz ışığında büyümeyi 
sürdürmek ve dünyanın her yerinde markamızın 
bilinirliğini artırmaktır.
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Europe’s Fastest Growing Composite Resin Brand

Poliya is a chemical company specialized in the 
research, development and production of resin 
and polymer systems. Our production activities are 
growing each day with our customer oriented business 
approach, in industries like automotive, building & 
construction, defense, marine/shipbuilding, pipes & 
tanks manufacturing. We supply a complete range of 
products to our customers with versatile or specific 
use unsaturated polyester and vinyl ester resins, 
high performance gel-coats, bonding pastes, colour 
pastes, mould release agents, surface effect chips 
and flakes, accelerators & hardeners as well as other 
auxiliary materials needed for the composites industry. 
We are implementing a customer focused business 
model, with a solution oriented approach to meet 
the expectations of the composite manufacturing 
customers. Besides continuous improvement of our 
existing products, we are trying to enrich our portfolio 
with new products and services. We support and work 
hand by hand with our business partners, who are in 
search of developing innovative composites products, 
in many projects with our extensive chemical and 
technical experience.

Our company has built its strategy on environmental 
alertness, sustainabilty and to have a corporate 
management approach based on systems, since our 
foundation in the 80’s. Today we have ISO 9001, ISO 
14001 and ISO 18001 quality management systems 
applied, as well as other modern management 
applications in all our operations.

Poliya, with this strong belief and dedication to the 

growing composites industry started new investments 

in its Çerkezköy production facilities at 2018, including 

reactor and storage tank capacities, to have an even 

more automated and feasible production in order to 

serve faster and on-time to its customers.

Our reliable, long-term dealer network is growing 

each day where we meet our local and international 

customers. We are happy to contribute not only to the 

composite industry but also to the economy of our 

contry, with our foreign operations at more than 45 

countries. Poliya products are recognized today for 

their quality and reputation in many regions of the 

World, considerably in EMEA (Europe-Middle East-

Africa), Central Asia and also in American continent to 

meet expectations of elite composite manufacturers 

and we are happy to supply them regularly. Poliya 

increases exports share of its sales each year 

and according to TUIK data, realized 40% of the 

unsaturated polyester exports of Turkey in 2017. Our 

company continues to be the Europe’ s fastest growing 

composite resin brand and reached to 10th place on 

the “Stars of Exports-2017” list prepared by IKMIB, at 

the category of Plastic Raw materials.

Our aim is to continuously evolve with innovative 

activities and to grow together with our local and 

international partnes in every area that composites 

exist and to make our brand known in every part of the 

World in this field.
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Viranşehir Pompaj Sulaması 1. Kademe 1. ve 2. 
Kısım Boruları SUBOR Tarafından Tedarik Edildi

Viranşehir Pompaj Sulaması 1. Kademe 2. Kısım 
Malzeme Sevkiyatı Tamamlandı..

DSİ 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı 
sürdürülen Bozova Pompaj Sulaması 1. Kademe 
1. Kısım Boru ve bağlantı parçaları tedarik işlerinin 
tamamlanmasının ardından, SUBOR projenin 
düzenlenen 2. Kısım alım ihalesini de kazandı. 2. 
kısmında 32 km, toplamda ise 66 km olmak üzere 
projeye DN 700-3000 mm çap, PN 6-10 Atm basınç 
sınıflarında CTP boru ve bağlantı parçaları sevkiyatı 
gerçekleştirildi.

Bölgedeki tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesinde ve 
modernizasyonunda önemli paya sahip olan projenin 
2018 yılının 11. ayında bitirilmesi hedefleniyor. 
Tamamlandığında 18 yerleşim yerini suya 
kavuşturacak olan proje, ayrıca 17 bin kişiye istihdam 
sağlayacaktır. 85 bin dekar arazi modern sulama 
teknikleri olan damlama ve yağmurlama sistemleri 
ile sulanacaktır.

Viranşehir Pumped Irrigation 1st Stage 1st and 2nd Part Pipes Supplied by SUBOR

Viransehir Pumped Irrigation 1st Stage 2nd Part Material Dispatch Completed.

Following the completion of procurement works for Bozova Pumped Irrigation 1st Stage 1st part Pipes and fittings by DSİ 
15th Regional Directorate, SUBOR also signed the 2nd Part procurement contract of the project. Delivery of 32 km in the 
second part and in total 66 km GRP pipes and fittings in DN 700-3000 mm diameter and PN 6-10 Bar pressure classes 
were carried out in the project.

The project, which has a significant share in the development and modernization of the agricultural activities in the region, 
is expected to be completed by the 11th month of 2018. When completed, the project will water 18 settlements and will also 
employ 17 thousand people. 85 thousand acres of land will be irrigated with modern irrigation techniques like drip irrigation 
systems.

Kahramanmaraş Sireşanlı Pompaj Sulaması 
Projesinin 1. Kısım Malzeme Alım Sevkiyatı 
Tamamlandı
Devlet Su İşleri 20. Bölge Müdürlüğü ve SUBOR 
arasında imzalanan “Sireşanlı Pompaj Sulaması 1. 
Kısım” projesine DN1000 mm - DN1800 mm çap 
aralığı, PN 6-10 Atm basınç sınıfında toplam 6.596 
metre CTP Boru sevkiyatı yapıldı.

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde tamamı 22.500 
dekar alan olan Sireşanlı Pompaj Sulaması 1. Kısım 
işi kapsamında, 7803 dekar alan brüt tarım arazisinin 
sulanması amaçlanmıştır.

Kahramanmaraş Sireşanlı Pumped Irrigation Project 
1st Phase Material Shipment Has Been Completed

A total of 6,596 meters GRP pipes were shipped in DN1000 
mm - DN1800 mm diameter range and in PN 6-10 
Bar pressure classes for the project “Sirişanlı Pompaj 
Sulaması Part 1” contract signed between State Hydraulic 
Works 20th Regional Directorate and SUBOR.

It is aimed to irrigate 7803 decare area of gross 
agricultural land within the scope of Sireşanlı Pompaj 
Irrigation 1st Section, which will amount in total 22.500 
decare area in Kahramanmaraş Pazarcık county end of 
the project.
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Erzurum Sakalıkesik 
Ovası Sulaması 
2. Kısım 2. Grup 
Projesinin Sevkiyatları 
Tamamlandı

Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü ve SUBOR 
arasında imzalanan “Erzurum Sakalıkesik Ovası 
Sulaması 2. Kısım 2. Grup” projesine keşif artışı ile 
birlikte DN 400 mm – DN 1800 mm ve PN 6-10-16 
Atm basınç sınıflarında 8 km CTP Boru ve bağlantı 
parçaları sevkiyatı gerçekleştirildi. 

Proje ile Erzurum il sınırları içerisinde ve merkez 
Palandöken ile Aziziye İlçelerine bağlı Sakalıkesik 
ovasında yer alan 114 bin 80 dekar tarım arazisinin 
sulanması sağlanacaktır.

Erzurum Sakalıkesik Plain Irrigation 2nd Phase 2nd 
Group Project Shipments Completed

8 km of GRP Pipes and fittings in DN 400 mm - DN 1800 
mm and PN 6-10-16 Bar pressure classes were shipped 
with the increase of quantities in “Erzurum Sakalikesik 
Plain Irrigation 2nd Part 2nd Group” project signed 
between State Hydraulic Works 8th Region Directorate 
and SUBOR.

The project will provide irrigation to 114 thousand 80 
decares of agricultural land in Erzurum provincial borders 
and in the and Sakalıkesik plain of Aziziye and central 
Palandöken districts.

SUBOR, Kars Arpaçay 
Koçköy Göleti Sulaması 
Projesine Boru 
Teminine Başladı
Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü ve SUBOR 
arasında imzalanan sözleşme ile birlikte, DN 700 
mm - DN 1000 mm çap aralığı, PN 6-10-16 Atm 
basınç sınıflarında toplam 11,4 km CTP Boru tedariki 
gerçekleştirilecek olup, 5,5 km’lik kısmının muayene 
kabul işlemleri ve sahaya sevkiyatları tamamlandı.

Proje tamamlandığında depolanacak su ile 16.370 
dekar zirai arazinin sulanması ve projenin ülke 
ekonomisine yıllık 10 milyon TL katkı sağlanması 
hedeflenmektedir.

SUBOR Starts Procurement of Pipes to Kars Arpaçay Koçköy Pond Irrigation Project

A total of 11.4 km of GRP pipes will be delivered in PN 6-10-16 Bar pressure classes and between DN 700 mm and DN 1000 
mm diameter range according to the agreement signed between the State Hydraulic Works 24th Regional Directorate and 
SUBOR, the inspection acceptance procedures and field shipment of the part are completed.

When the project is completed, it is aimed to water 16.370 decares of agricultural land with stored water and contribute 10 
million TL annually to the country’s economy.
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İçdaş Çelik Enerji Santrali Soğutma Suyu Hattı 
Borularının Sevkiyatı Gerçekleştirildi
Yapım işleri neticelenmek üzere olan projede ortaya çıkan ilave ihtiyaç doğrultusunda soğutma suyu hattında 
kullanılacak ve döşemesi deniz altında gerçekleştirilecek DN 2200 mm çap ve PN6 Atm basınç sınıfında olan 
CTP Boru ve özel bağlantı parçaları üretimi tamamlanarak sevkiyatı gerçekleştirildi.

Sağladığı mühendislik hizmetleri, zamanında sevkiyatları ve kaliteli ürünleriyle SUBOR boruları yüklenici firma 
tarafından uzun yıllardır tercih edilmektedir.

İçdaş Steel Power Plant Cooling Water Line Pipes 
were delivered

In the project, which is about to be completed, the 
production of the GRP Pipes and special connection 
parts, which are in DN 2200 mm diameter and in PN6 
Bar pressure class, which will be installed under the 
sea, will be used in the cooling water line.

With engineering services, timely shipments and quality 
products, SUBOR pipes have been preferred by the 
contractor for many years.

Konya OSB 5. Kısım Yağmursuyu Hattı 
Projesinde SUBOR Boruları Tercih Edildi
Türkiye’nin önde gelen üretim merkezlerinden biri 
olan Konya’nın mevcut Organize Sanayi Bölgesi’nin 
genişletilmesi kapsamında hizmete alınacak yeni 
alanların alt yapı işleri ihalesi yapıldı. Düzenlenen 
“Konya Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım Genişleme 
Alanı Atık Su Şebekesi, Yağmursuyu Şebekesi ve Yol 
Altyapısı Projesi Yağmursuyu Hattı” yapım ihalesinde 
kullanılacak 6.160 metre DN 2400 mm – DN 4000 
mm arası CTP Boruların temini konusunda yüklenici 
firma ile SUBOR arasında sözleşme imzalandı ve 
mamullerin sevkiyatına başlandı.

Bölgedeki düzensiz yağış rejimi, kazı derinliklerinin 
12 mt’ye kadar ulaşması doğal zeminin silt ve kil 
içeriği gibi zorlu montaj koşulları sebebi ile projede 
yüksek mukavemetli SUBOR CTP boruları tercih 
edildi.

SUBOR PIPES preferred in Konya OSB 5th Storm 
Water Line Project

Within the scope of the expansion of Turkey’s leading 
production center, Konya’s existing Organized Industrial 
Zone, infrastructure services tender was issued for new 
areas to be in service. A contract was signed between 
the contractor company and SUBOR for the supply of 
6.160 m DN 2400 mm to DN 4000 mm GRP pipes to be 
used in “Konya Organized Industrial Zone 5th Region 
Expansion Area Wastewater Network, Rainwater 
Network and Road Infrastructure Project Rain Water 
Line” and in accordance the commenced shipping.

High-strength SUBOR GRP pipes were preferred in the 
project due to difficult installation conditions such as the 
irregular rainfall regime in the region, 12 m excavation 
depths, and silt and clay content of the natural ground.
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SUBOR, Bosna Hersek’te Bulunan Medna 
Hidroelektrik Santrali Projesine Boru Temin Etti

Yapı Merkezi ve Kenya Ulusal Sulama Kurulu 
arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda 2017 
Eylül ayında çok amaçlı sulama projelerinin ilk 
ayağı olan Faz 1 – Upper Nzoia Sulama Projesi için 
sözleşme imzalandı.

Ticari teklifin ilgili idareye resmi olarak 
sunulmasından sonra, Kenya Hazine Bakanlığı ve 
Kredi verenler arasında finans görüşmeleri yoğun bir 
şekilde devam etmektedir.

Upper Nzoia Sulama Projesinin kapsamında yer alan 
mühendislik, tedarik, inşaat, finans, işletme, tarımsal 
eğitim ve teknoloji transferi gerçekleşecektir.

4 farklı bölge için toplamda 8.500 hektarlık 
sulama işine yaklaşık olarak 667 km boru tedariki 
gerçekleştirilecektir.

İnşaatı 2014 yılında başlayan projeye DN 2600 mm 
– DN 2800 mm çap ve PN6 Atm basınç sınıfında 
2.500 metre CTP Boru tedariki gerçekleştirildi. 2018 
yılı içerisinde Bakanlık tarafından tanıtımı yapılan 
santralin yılda 21 GW saatlik elektrik üretmesi ve 
elektrik üreticilerinin elektrik arzının kalitesine 
katkıda bulunması bekleniyor.

SUBOR has provided pipes for Medna Hydroelectric Power Plant Project in Bosnia Herzegovina

Construction of the project started in 2014 and the supply of 2,500 meters of GRP pipes within DN 2600 mm - DN 2800 
mm diameter and PN6 Bar pressure class was realized. Introduced by the Ministry in 2018, the power plant is expected to 
produce 21 GW of electricity a year and contribute to the quality of electricity producers’ electricity supply.

KENYA Mt. ELGON Multi-Purpose Water Project 
Agreement Signed 

As a result of negotiations between Yapı Merkezi and 
the Kenyan National Irrigation Council, in September 
2017, a contract was signed for Phase 1 - Upper 
Nzoia Irrigation Project, the first step of multi-purpose 
irrigation projects.

After the official announcement of the commercial 
proposal, the financial negotiations between the 

Ministry of Finance of Kenya and the lenders continue 
intensively.

Engineering, procurement, construction, finance, 
business, agricultural training and technology transfer 
will take place within the scope of Upper Nzoia 
Irrigation Project.

Approximately 667 km of pipe supply will be provided 
for a total of 8.500 hectares of irrigation work for 4 
different regions.

Kenya Mt. ELGON Çok Amaçlı Su Projesi 
Sözleşmesi İmzalandı
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SUBOR, Sırbistan’da Liderliğini Sürdürüyor

Makedonya Virovo Hidroelektrik Santrali 
Projesi Boru Temini Sözleşmesi İmzalandı

Uzun yıllardır sürdürdüğü başarılı faaliyetleri 
neticesinde Sırbistan’da yer alan başta hidroelektrik 
santrali projeleri olmak üzere yatırımcıların birinci 
tercihi SUBOR olmaya devam ediyor. Bu çalışmaların 
neticesinde 2018 yılının ilk çeyreğinde 5 ayrı projenin 
sözleşmesi imzalandı.

İmzalanan Javonovici – Makoviste – Most- Ravni ve 
Sljivovica Hidroelektrik Santrali projelerine DN0700 
mm – DN1400 mm çap ve PN 06-32 Atm basınç 
sınıfında 12 km CTP Boru ve bağlantı parçaları 
tedariki gerçekleştirilecektir.

Makedonya’da bulunan Virovo Hidroelektrik Santrali 
projesine DN 150-500 mm çap ve PN 6-20 Atm 
basınç sınıflarında toplam 1.700 mt CTP Boru ve 
bağlantı parçaları sevkiyatı gerçekleştirilecektir.

SUBOR, Flowtite lisanslı üretilen boruları, üstün 
korozyon dayanımı, hafifliği, iç içe nakliye edilmesi, 
kolay döşenebilmesi ile tercih sebebi olmaya devam 
ediyor.

Macedonia Virovo Hydroelectric Power Plant 
Project Pipeline Supply Agreement signed

A total of 1,700 m of GRP pipes and fittings will be 
delivered to the Virovo Hydroelectric Power Plant 
project in Macedonia in DN 150-500 mm diameter 
and PN 6-20 Bar pressure classes.

SUBOR, with flowtite licensed pipes, superior 
corrosion resistance, lightness, nesting possibility, 
easy installation continues to be the reason for 
preference.

SUBOR Continues Its Leadership in Serbia 

As a result of its successful activities for many 
years, investors continue to first prefer SUBOR, 
especially in hydroelectric power plant projects in 
Serbia. As a result of these efforts, five separate 
projects were signed in the first quarter of 2018.

The signed Javonovici - Makoviste - Most - Ravni 
and Sljivovica Hydroelectric Power Plant projects 
will be supplied with 12 km GRP Pipes and fittings in 
DN0700 mm - DN1400 mm diameter and PN 06-32 
Bar pressure classes.
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Pul-tech FRP Tarafından Üretilen “CTP Trafik ve 
Yol Güvenliği Ürünleri” Türkiye Yollarında

Sürüş güvenliği için kullanılan kar siperleri, Türkiye’ 
de ilk defa Pul-tech FRP tarafından CTP kompozit 
malzemeden üretildi. Karayolları İzmir Bölge, Mersin 
Bölge ve Erzurum Bölge’ de konumlandırılan CTP 

kar siperleri, CTP malzemenin yüksek mekanik ve 
kimyasal dayanımı gibi üstün özellikleri ile teknik 
şartnameye uygun şekilde üretiliyor. Dış etkenlerle 
sürüklenen karların yolları kapaması trafik ve yol 
güvenliğini olumsuz etkilediği için; esnek, uzun 
ömürlü ve değişken hava koşullarına uyumlu CTP 
kar siperleri ile sürüş güvenliği sağlanıyor. 

2018 yılı için gerekli 1 milyon adet Yol Kenar Dikmesi 
Pul-tech FRP tarafından üretiliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü’ nün 2018 yılı için 
belirlediği 1 milyon adet Yol Kenar Dikmesi Pul-tech 
FRP tarafından üretiliyor. Büyük ölçüde teslimatı 
tamamlanan yol kenar dikmeleri TÜBİTAK desteği ile 
kurulmuş AR-GE laboratuvarımızda ön testlere tabi 
tutulup sevkiyatı gerçekleştiriliyor. 

CTP Yol Kenar Dikmeleri bağımsız kuruluşlar 
tarafından 14 ayrı testten geçiyor. CTP Yol Kenar 
Dikmesi sürüş güvenliği için önemli karayolu 
güvenlik ürünlerinden kabul ediliyor. Ürün, aracın 
çarpması durumunda esnekliği nedeniyle de tercih 
ediliyor. Cam elyaf fitil, keçe ve termal reaksiyonlu 
polimer reçinenin mükemmel kombinasyonunun 
sağladığı iç/dış geometrisi, esneklik ve yapısal 
bütünlüğü nedeniyle, yerleştirme ve sökme kolaylığı 
sağlıyor ve bakım giderlerini de önemli oranda 
azaltıyor.

“FRP Traffic and Road Safety Products” Manufactured by Pul-tech FRP are Used on Roads in Turkey 

FRP Snow Fences has been started to produced in addition to FRP Road Side Delineators and FRP Traffic Information 
Signs. The first FRP Snow Fence application in Turkey has been made by Pul-tech FRP. 

Snow fences used for driving safety were made of FRP composite material for the first time in Turkey by Pul-tech 
FRP. FRP snow fences installed at the Highways Izmir Region, Mersin Region and Erzurum Region are produced with 
the superior properties of FRP material such as high mechanical and chemical resistance in accordance with the 
technical specifications. As the snows dragged due to external factors close the roads and negatively affect traffic and 
road safety; driving safety is achieved by using FRP snow fences that are flexible, endurable and compatible with the 
variable weather conditions. 

1 million Road Side Delineators required for 2018 are produced by Pul-tech FRP. 

1 million Road Side Delineators determined for 2018 by the General Directorate of Highways are produced by Pul-
tech FRP. The road side delineators, the delivery of which has been almost completed, are shipped upon satisfactory 
completion of preliminary tests at our R&D laboratory founded with the support of TÜBİTAK. 

FRP Road Side Delineators are subject to 14 separate tests by independent organizations. FRP Road Side Delineator 
is recognized as one of the significant highway safety products in terms of driving safety. The product is preferred 
due to its flexibility against impacts of cars. Thanks to the perfect combination of glass fiber wick, felt and thermally 
reactive polymer resin, the internal / external geometry, flexibility and structural integrity of the glass provide ease of 
installation and disassembly and reduce maintenance costs significantly.

CTP Yol Kenar Dikmesi ve CTP Trafik Bilgi Levhası’ndan sonra Kar Siperleri de CTP’den 
üretiliyor. Türkiye’de ilk CTP Kar Siperi uygulaması Pul-tech FRP tarafından gerçekleştirildi.
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FANS Tarafından Tamamlanan DUSLO Slovakya 
Anahtar Teslim Su Soğutma Kulesi İşinde 
Kullanılan CTP Yapı Profilleri ve CTP Izgaralar 
Pul-tech FRP Tarafından Üretildi

İnşai tip su soğutma kuleleri alanında uzmanlaşmış 
uluslararası proje ve taahhüt firması olan müşterimiz 
FANS için Pul-tech FRP tarafından üretilen CTP yapı 
profilleri, Slovakya’ nın en önemli gübre üreticisi olan 
DUSLO kimya tesislerinin 10 hücreli 18.000 m3/h 
kapasiteli soğutma kulesinde kullanıldı. Soğutma 
kulesinin tüm karkası CTP profiller ile tasarlandı. Bu 
proje için sadece 195.000 kg CTP Profil ve CTP ızgara 
kullanıldı.

CTP Yapı Profilleri, inşai tip su soğutma kulesi 
uygulamalarında, diğer geleneksel yapı profillerinin 
yerini alıyor. CTP Yapı profillerinin, bu tesiste 

uygulanmasındaki avantajları çok yüksek mekanik 
ve kimyasal dayanımı ile minimum bakım ve 
işletme giderleri olarak sayılabilir. CTP Yapı profilleri, 
özellikle petrokimya ve kimya tesisleri gibi soğutma 
kulelerinin kullanıldığı en zorlu işletmelerde bile 
yüksek sıcaklıklara, UV ışınlarına ve aşınmalara karşı 
dayanımı ile en uygun yapı malzemesidir. Kullanılan 
CTP Yapı Profilleri Avrupa normlarına göre EN13706 
standartlarında üretilmektedir.

Pul-tech FRP olarak dünyanın önde gelen soğutma 
kulesi taahhüt firmaları için üretmeye ve ülkemiz 
ihracatına katkı sağlamaya devam ediyoruz.

FRP Structural Profiles and FRP Gratings Used in DUSLO Slovakia Turnkey Water Cooling Tower Project 
Completed by FANS Were Produced by Pul-tech FRP 

FRP structural profiles, which were produced by Pul-tech FRP for FANS, an international project and contracting 
company specialized in construction-type water cooling towers, were used for the cooling tower that has 10 cells and 
18.000 m3/h capacity and owned by DUSLO chemical facilities as the major fertilizer manufacturer in Slovakia. The 
entire carcass of the cooling tower was designed with FRP profiles. For this project, only 195.000 kg FRP Profile and 
FRP Grating was used. 

FRP Structural Profiles are preferred in construction-type water cooling tower applications instead of other 
conventional structural profiles. The benefits of using FRP Structural profiles in this facility can be described as very 
high mechanical and chemical resistance and minimum maintenance and operation costs. FRP Structural Profiles 
are the most suitable structural materials due to their resistance to high temperatures, UV rays and abrasions 
particularly in the toughest enterprises that use cooling towers such as petrochemical and chemistry facilities. FRP 
Structural Profiles used are manufactured at EN13706 standards in accordance with the European norms. 

As Pul-tech FRP, we continue to manufacture products for the leading cooling tower contractors in the world and to 
make contributions to the exports of our country.
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Atık Su Arıtma Tesisleri İçin CTP Çözümler

Pul-tech FRP, Atık Su Arıtma Tesisleri’nde CTP 
çözümler için el yatırması CTP ürünler, filament 
winding yöntemiyle CTP borular, CTP Izgara ve 
Savaklar üretiyor. Atık su arıtma tesislerinin şehir 
içinde kalması nedeniyle oluşan koku sorununun 
çözümü için geliştirilen kapatma sistemlerde 
kullanılan CTP ürünler, Pul-tech FRP tarafından 
projeye özgü olarak yapılıyor. CTP Kapatma 
Sistemleri, Kimyasal Gaz Yıkama ve Koku Giderim 
Sistemleri çözümleri ile bulunduğu sektörün 
önemli firmalarından Alp Kompozit Yapı, atık su 
arıtma tesislerinde en uygun reçine, cam lifi, katkı 
malzemeleri ve üretim yöntemine göre üretilen CTP 
ürünleri kullanarak çözümler geliştiriyor. Türkiye’de 
“İlk CTP Döner Tank Kapatma Sistemi” kurulumunu 
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde 
gerçekleştiren Alp Kompozit Yapı, geliştirdiği özgün 
projelerle CTP malzemenin arıtma sektöründe de 
yaygın olarak kullanılmasına öncülük ediyor. Pul-tech 
FRP’nin iş ve çözüm ortağı olan Alp Kompozit Yapı 
çevre için kompozit çözümler sunuyor. 

FRP Solutions for Waste Water Treatment Plants 

Pul-tech FRP produces hand lay-up FRP products, FRP pipes by filament winding method, FRP Grating and Sluices 
to provide FRP solutions for Waste Water Treatment Plants. FRP products, which are used in cover systems 
developed to resolve the odor problem caused by the waste water treatment plants within cities, are customized 
by Pul-tech FRP according to the project. Alp Kompozit Yapı is one of the most significant companies in the sector 
thanks to its FRP Cover Systems, Scrubber and Odor Systems solutions, and generates solutions for waste water 
treatment plants by using the most suitable resin, glass fiber, additives and FRP products manufactured according 
to the production method. Alp Kompozit Yapı installed the ‘‘first FRP Rotary Tank Cover Systems’’ in Turkey at Adana 
Hacı Sabancı Organized Industrial Zone, and leads the sector with its unique projects in terms of using FRP material 
in treatment sector comprehensively. As the business and solution partner of Pul-tech FRP, Alp Kompozit Yapı offers 
composite solutions for the environment.
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Besmaya 1.500 mw Kombine Elektrik Çevrim 
Santrali Projesi’nde Pul-tech FRP Tarafından 
Üretilen CTP Profiller Kullanıldı

Bağdat Irak Bağdat’ta gerçekleştirilen Besmaya 
1.500 mw Kombine Elektrik Çevrim Santrali Projesi 
son yıllarda altyapısını yeniden inşa etmek zorunda 
kalan Bağdat için, Irak Elektrik Bakanlığı tarafından, 
Bağdat’ın güneydoğusunda merkezden yaklaşık 25 
km mesafede bir alanda yaptırılmıştır. 

Bu dev enerji santralinin bir parçası olan 14 Hücreli 
İnşai Tip Su Soğutma Kulesi için kullanılan tüm CTP 
Yapı Profilleri, Pul-tech FRP tarafından üretilmiş 
ve gerekli imalatlar müşterinin isteğine göre 
yapılmıştır. Pul-tech FRP’nin, dünyanın önde gelen 
su soğutma kulesi üreticisi firmalarından biri olan 

GEA tarafından seçilme nedeni, Pul-tech FRP’nin 
su soğutma kulesi için CTP Yapı profilleri üretim 
ve imalatındaki deneyimi ile birlikte üretimini EN 
13706 standartlarında yapabilmesidir. Pul-tech FRP, 
su soğutma kulesi gibi geniş bir sektöre hizmet 
vermekle birlikte, ana iş alanı olan Pultrüzyon 
dışında “El Yatırması” ve “Boru Sarım” yöntemleriyle 
de Uşak’taki tesislerinde 2004 yılından bu yana 
Kompozit sektörüne hizmet vermektedir. Pul-tech 
FRP; Kimya, Savunma Sanayi, Arıtma Tesisleri gibi 
sektörlere yüksek kaliteli Kompozit ürünler sunarak 
katkı sağlamaya devam etmektedir.

FRP Profiles Manufactured by Pul-tech FRP Have Been Used in the 1.500 MW Combined Cycled Power 
Plant Project at Baghdat 

Bismayah 1.500 MW Combined Cycled Power Plant Project at Baghdad, Iraq was implemented by Iraq Ministry of 
Electricity for the city of Baghdad, which has to re-construct its infrastructure in recent years, in an area which is 
approximately 25 km away from the center in the south of Baghdad. 

All FRP Structural Profiles used for 14-Cell Field-Erected Water Cooling Tower, which is a part of this giant power 
plant, was produced by Pul-tech FRP located in Uşak, Turkey, and all necessary fabrications were conducted 
according to the requests of the Client. The reason for choosing Pul-tech FRP by GEA, which is one of the leading 
water cooling tower producers in the world, is the experience of Pul-tech FRP in the manufacture and fabrication 
of FRP Structural Profiles for water cooling tower as well as the capability of the company to conduct its production 
activities in accordance with ISO EN 13706 standards. Pul-tech FRP has been providing services to a wide sector 
such as water cooling tower and also Composite sector through its facilities located in Uşak by using the methods 
‘‘Hand lay-up and Filament Winding in addition to its main business line i.e. Pultrusion since 2004. Pul-tech FRP 
continues to make a contribution by providing high-quality Composite products to the sectors such as Chemistry, 
Defense Industry and Treatment Plants etc.
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SUPERLİT CTP Boruları İçin Yeni Rota: Zimbabve

Balkanlarda Yeni 
Bir Proje: Karadağ 
Hidroelektrik Santrali

SUPERLİT geniş ürün yelpazesi ve çözümleriyle 
Afrika’ya hizmet vermeye devam ediyor. Harare – 
Acil Su Temini ve Sanitasyon Rehabilitasyon Projesi 
– Faz II (UWSSRPII) için üretilen borular Harare, 
Zimbabve’de inşaat sahasına ulaştı.

Proje, Afrika Kalkınma Bankası tarafından 
yönetilen Zimbabve Çoklu Bağış Fonu (Zim Fonu) 
tarafından finanse edilmektedir. UWSSRPII projesi 
Harare için güvenli su temini ve kanalizasyon 
kapasitesinin artırılması ve iyileştirilmesi için kritik 
bileşenlerin onarımını, rehabilitasyonunu ve / veya 
değiştirilmesini içeriyor.

Esor R. Davis Construction Joint Venture’ın yapımını 
üstlendiği proje için yaklaşık 5300 metre CTP boru 
teslim edildi. DN400, DN600 ve DN700 çaplardaki 
boruların montajı, SUPERLİT’in süpervizyon hizmeti 
eşliğinde başladı.

Proje kapsamında hem savurma döküm metodu ile 
hem de elyaf sarma metodu ile üretilen boruların 
olması, aynı çatı altında bu iki metoda birden sahip 
olan dünyada sınırlı sayıdaki üreticilerden biri olan 
SUPERLİT’in tercih edilmesinde önemli bir etken 
oldu.

Mart ayında SUPERLİT Romanya Karadağ’da bulunan 
bir hidroelektrik santrali için 3065 metre cam elyaf 
takviyeli polyester boru üretmiş ve sevk etmiştir. 
Çapları DN1300mm ve DN1400mm, PN16 ve PN32 
bar basınçlı , SN10000 rijitlik sınıflı CTP borular 
sürekli elyaf sarım teknolojisi ile üretilmiştir.

SUPERLIT GRP Pipes In Zimbabwe

SUPERLIT continues to serve Africa with its wide 
range of products and solutions. Pipes produced 
for Harare – Urgent Water Supply and Sanitation 
Rehabilitation Project – Phase II (UWSSRPII) 
reached the construction site in Harare, Zimbabwe.

The project is funded by The Zimbabwe Multi – 
Donor Fund (Zim Fund) administrated by the African 
Development Bank. UWSSRPII includes the safe 
water supply and the repair, rehabilitation and / 
or replacement of the critical components for the 
improvment of sewerage capacity in Harare.

Approximately 5300 meters of GRP pipes were 
delivered for the project which is undertaken Esor 
R.Davis Construction Joint Venture. Installation 
of DN400, DN600 and DN700 diameter pipes has 
started with SUPERLIT’s supervision service.

The project required both centrifugal cast and 
filament wound pipes. SUPERLIT enjoyed supplying 
all pipes from its Düzce Plant since it is one of the 
very few manufacturers in the world that has both 
manufacturing processes under one roof.

New Project In Balkans: Montenegro Small 
Hydro Power Plant

In March SUPERLIT Romania produced and 

delivered 3065 meter glass fiber reinforced 

polyester (GRP) pipes for the small hydro power 

plant project in Montenegro. Pipes with diameter 

DN1300 and DN1400, PN 16 and PN 32 bar 

pressure, SN 10000 stifness classproduced with 

filament winding technology in our Buzau plant.
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SUPERLİT’e İKMİB’den İnşaat Plastikleri İhracatı 
Kategorisinde İkincilik Ödülü
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği İKMİB’in düzenlediği ‘2017 İhracatın Yıldızları’ 
ödül töreninde SUPERLİT Boru Sanayi olarak, 
geçtiğimiz yılki seviyemizi koruyarak inşaat 
plastikleri ihracatı kategorisinde ikincilik ödülüne 
layık görüldük.

2017 yılında toplam ciromuzun yaklaşık %40’ını 
oluşturan ihracat rakamlarını ilerleyen yıllarda daha 
yüksek seviyelere çekmeyi hedefliyor, ulaşılan her 
yeni ülke ile büyüyen satış portfoyümüz ile global 
pazarda SUPERLİT’in marka değerini artırmaya 
devam ediyoruz.

Runner-Up Prize To Superlit For The Category 
Of ‘Exports Of Plastics In Construction’

SUPERLIT won the runner-up prize for the category 
of ‘Export of Plastics in Construction’. The award 
ceremony has been hosted by IKMIB (Istanbul 
Chemicals and Chemical Products Exporters’ 
Association).

SUPERLIT’s export figures had 40% share in total 
turnover in 2017. SUPERLIT aims to expand to even 
more new markets with its proven track record of 
success.

Irak’taki ‘Bismayah New City’ Projesinde 
SUPERLİT İmzası
Irak’ta büyük bir toplu konut projesi olan ‘Bismayah 
New City’ projesini gerçekleştirecek uzakdoğunun en 
büyük uluslararası firmalarından olan yüklenici firma 
SUPERLİT ile çalışmayı seçti.

SUPERLİT, proje kapsamında 8000m DN1600 mm 
– DN1800 mm çaplı, PN10 bar basınçlı CTP borunun 
sevkiyatını başarı ile tamamladı.

Superlit Has Been Awarded A Grp Pipe Supply 
Contract For ‘Bismayah New City Project’ In 
Ira

A major far-eastern construction company awarded 
SUPERLIT Pipe Industries the supply of 8000 m 
DN1600 mm – DN1800 mm PN 10 bar GRP pipes 
for their mass housing project named ‘Bismayah 
New City Project’ in Iraq. This part constitutes the 
first phase of the project.
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SUPERLİT Boruları 
Avusturya’da Kanalizasyon 
Projesi İçin Tercih Edildi

SUPERLİT Sırbistan’daki 
Projesi İçin Boru Montajına 
Başladı

SUPERLİT’in Romanya-Buzau’daki fabrikasında 
sürekli elyaf sarma teknolojisi ile üretilen DN1000 
mm çaplı, PN 10 bar basınç sınıfında, SN 10000 
rijitlik değerli CTP boruları Avusturya’nın başkenti 
Viyana’daki kanalizasyon projesi için tercih edildi.

SUPERLİT Romanya Sırbistan’daki Sivac Sulama 
Projesi için şantiyedeki montaj çalışmalarına başladı. 
Proje kapsamında 9700 metre DN800 ve DN900 mm 
çaplı, PN16 bar basınç sınıflı, SN5000 rijitlik değerinde 
CTP boru ve ek parçaları üretilmiştir.

Superlit Pipes Preferred For The Sewerage 
Project In Austria

SUPERLIT’s Buzau Plant in Romania delivered 
DN1000 mm, PN 10 bar, SN 10000 continuous 
filament wound GRP pipes for a sewerage project in 
Vienna, Austria.

GRP Pipe Installation Of Sivac Irrigation 
Project İn Serbia Started

The installation of the pipes supplied by SUPERLIT 
Romania for Sivac Irrigation Project in Serbia has 
started. SUPERLIT has delivered 9700 m of DN800 
mm and DN900 mm, PN16 GRP pipes and fittings 
produced by its Buzau plant in Romania.

Ukrayna Poltava’daki HES 
Projesinde SUPERLİT CTP 
Boruları

SUPERLİT İçin Güney 
Yarımküre’de Yeni Bir 
Pazar: Morityus

Ukrayna’nın Poltava şehrinde yapılan yeni HES 
projesinde SUPERLİT ürünleri tercih edildi. Projeye 
DN800 mm çaplı PN4 bar basınçlı ve SN 5000 rijitlik 
sınıfında CTP boru ve ek parçaları tedarik edildi. 
SUPERLİT supervizörleri, ürünlerin döşenmesinde 
şantiyede destek sağladılar.

SUPERLİT Boru 2018 yılında bünyesine yeni bir pazar 
kazandırdı. Highlands Project Phase 01 atık su projesi 
için DN400 mm çaplı, PN 1 bar basınç, SN10000 
rijitlik sınıfındaki cam elyaf takviyeli polyester (CTP) 
boru ve ek parça tedarik edildi. Savurma döküm (CC) 
yöntemi ile üretilen toplamda 2100 metre CTP boru 
Morityus’a sevk edildi.

Superlit GRP Pipes For The Hydroelectric 
Power Plant In Poltava, Ukraine

SUPERLIT products were choosen for the 
hydroelectric power plant in Poltava,Ukraine. 
DN800 mm, PN 4 bar pressure and SN 5000 
stiffness class SUPERLIT GRP pipes and fittings 
were delivered. SUPERLIT team was at the jobsite 
to provide site support services.

New Market In The Southern Hemishpere For 
Superlit: Mauritius

SUPERLIT Pipe Industries has welcomed 2018 with 
launching its products into the Mauritian market by 
supplying Highlands Project Phase 01 with glass 
fiber reinforced polyester (GRP) pipes and fittings 
produced with centrifugal casting (CC) method. Total 
pipeline length is 2100 meters with diameter DN400 
mm, PN 1 bar pressure and SN10000 stifness class.
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Tila Kompozit Etkinliklerine Devam Ediyor
2012 yılından itibaren kompozit sektöründe eğitim, danışmanlık ve satış alanlarında 
faaliyet gösteren Tila Kompozit, 8-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 41. Yapı Fuarı’nda ürünlerini sergiledi. Oldukça yoğun 
geçen fuar süresince katılımcılar, silikon ve üretan kalıp sistemleri, çeşitli özel reçineler 
konusunda uzman Amerika’lı Smooth-On, beton yüzeylerin temizlenmesi ve korunması ile 
ilgili olarak Fransız, Guard Industries, drenajlı zemin sistemleri ile ilgili olarak ise Fransız, 
Resineo ürün grupları hakkında bilgi sahibi oldular. Tila Kompozit standı fuarın en dikkat 
çeken alanlarından biri idi.

Smooth On Eğitimi / 15.05.2018

Türkiyede ilk defa gerçekleşen Smooth On etkinliği 
ünlü karikatürist Erdil Yaşaroğlu ve Hyperealistic 
heykel sanatçısı Barış Kareli’nin de katılımı ile 
Ortaköy merkez ofisimizde gerçekleştirildi.

Eğitim faaliyetlerine de son hızla devam eden Tila 
Kompozit her ay İstanbul-Ortaköy’deki ofisinde 
“Kompozite Giriş”, “Kompozit Üretim Yöntemleri” 
ve “Kompozit Hammadde” eğitimlerini sırasıyla 
gerçekleştirmektedir. Bunların yanı sıra özel sektör 
firmaları ve üniversitelerden gelen kompozit eğitim 
taleplerine de yanıt vermektedir.

Bebek Şenliği / 29.06 – 01.07.2018

29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen 
Bebek Şenliği etkinliğinde standımızı ziyaret ederek, 
firmamıza ve ürünlerimize göstermiş olduğunuz 
ilgi için teşekkür ederiz. Tila Kompozit ekibi olarak, 
verimli geçen bu etkinlikte yeni tanıştığımız ve var 
olan müşterilerimizle işbirliğimizi ilerletme ve 
güçlendirme şansını yakaladığımız için çok mutluyuz. 
Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için 
lütfen satış ekibimiz veya info@tila.co e-posta 
adresimizden bizimle iletişime geçiniz.

Tila Kompozit Continues To Activities

Tila Kompozit is serving the composite industry with training, consultancy and sales since 2012 and was in the 
41st Yapı - Turkeybuild Exhibition that is held between 8-12 May 2018 in Istanbul Tuyap Exhibition and Congress 
Center. During the exhibition, the participants were informed about the Smooth-On (USA) products for silicon 
and urethane mold systems and various specialty resins, the Guard Industries (France) products for cleaning and 
protection of concrete surfaces, and the Resineo (France) products for drainage floor systems. Tila Kompozit’s 
booth was one of the most prominent booths of the fair.

Smooth-On Training / 15.05.2018

Tila Kompozit have organized the Smooth On event that took place in Turkey for the first time with the participation 
of the famous caricaturist Erdil Yasaroglu and Hyperealistic sculpture artist Barış Kareli.

Tila Kompozit continues training activities in full speed. “The Introduction to Composite Materials”, “Composite 
Production Methods” and “Composite Raw Materials” training programs are taking place at the end of every 
month in our Ortakoy, Istanbul office. Also, Tila responds to training demands from private sector companies and 
universities. 

Bebek Festival / 29.06 – 01.07.2018

As Tila Kompozit, we would like to thank you for your interest in our company and products by visiting our booth 
at the Bebek Festival between June 29th and July 1st. We are very happy that we have the chance to improve and 
strengthen our cooperation with our new and existing customers in this productive event. For more information 
about our products, please contact us at our sales team or info@tila.co
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Formula Student Yarışması

Formula Student, üniversiteler arasında 
gerçekleştirilen, başta otomotiv ve motorsporları 
olmak üzere endüstriye kalifiye mühendisler 
yetiştirmek için kurulmuş, dünyanın en büyük 
mühendislik organizasyonudur. 1981 yılında ABD’de 
Society of Automotive Engineers (SAE) tarafından, 
Formula SAE adıyla kurulmuştur.

Kurulduğu yıldan itibaren hızla farklı ülkelere 
yayılmıştır. Günümüzde 30’dan fazla ülke ve 600’den 
fazla takımın katılımıyla devam etmektedir.

Yarışmadaki takımların amacı:

- Açık tekerlekli, açık kokpitli bir yarış aracının 
tasarımını, analizlerini ve üretimini gerçekleştirmek, 
aracın maliyet tablosunu detaylı olarak oluşturmak

- Detaylı maliyet ve teknik tasarım raporu çıkarmak, 
yarışma haftasında bu raporları ve verileri hakemlere 
sunmak

- Sanal bir şirket yaratıp aracın piyasada satışı için 

iş planı yaratmak ve sunmak, pistte ise yarışma 
etaplarında diğer takımlar ile rekabet etmektir.

Üretilen araçlar her yıl güncellenen kurallara 
uymak zorundadır. Bu kurallar genel itibarıyle 
yarışma düzenini ve uyulması gereken güvenlik 
kriterlerini belirler. Her bir araç yarışmaya girmeden 
önce bu kurallara uygunluğuna dair testlere tabi 
tutulur. Testleri geçemeyen araç pist üzerinde 
gerçekleştirilen etaplara katılamaz.

Yarışma statik ve dinamik olmak üzere iki ana 
etaptan oluşmakta olup her ana etap kendi içerisinde 
alt etapları barındırmaktadır. Yarışma 1000 puan 
üzerinden değerlendirmekte olup her etabın kendine 
ait puanı vardır.

Statik Etaplar

- Engineering Design 
Aracın teknik tasarımı ve mühendisliğinin hakemlere 
sunulup sordukları sorular ve verilen cevaplar 
üzerinden tasarım kararlarının anlatıldığı bölümdür.

- Cost Analysis 
Aracın detaylı bir maliyet tablosu (Bill of Materials) 
hazırlanıp hakemlere sunulduğu ve hakemler 
tarafından çapraz kontrol ile belgenin tamamlığı ve 
maliyet analizinin doğruluğunun test edildiği etaptır.

- Business Plan Presentation 
Yaratılan sanal şirket ve iş planı ile sahnede bir 
sunumun gerçekleştirildiği ve yatırımcı rolündeki 
jüriye pazarlamanın yapıldığı bölümdür.

Dinamik Etaplar

- Acceleration 
75 metrelik hızlanma etabı.
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- Skidpad 
15 metre yarıçaplı iki adet dairenin önce sağa 
devamında sola doğru olarak donülmesi ile aracın 
viraj performansının ölçüldüğü etap.

- Autocross 
Kukalardan oluşturulan, genişliği yaklaşık 3.5 metre 
olan 1 km uzunluğundaki pistte tek bir zaman 
turunun atıldığı etap.

- Endurance 
Autocrossta koşulan pistin toplamda 22 km mesafe 
alınacak şekilde dönüldüğü ve aracın dayanıklılığının 
test edildiği etap.

- Efficiency 
Endurance etabından sonra yakıt tüketiminin 
ölçüldüğü ve enerji verimliliğinin test edildiği etap.

YTU Racing

YTU Racing projesi özverili, idealist, sınırlarını 
her anlamda zorlamayı hedefleyen bir nesil 
yetiştirmektedir. Takım, lisans seviyesindeki 
öğrencilerin istikrarlı çalışmalarıyla senelerdir 
varlığını sürdürmektedir ve devam ettirecektir. Proje 
sayesinde öğrenciler, teorik bilgilerini pratiğe dökerek 
teknik becerilerini geliştirme fırsatı yakalarlar. 
Bunların yanı sıra Formula Student, öğrencilere 
tasarım ve üretim, takım çalışması, pazarlama, 
zaman ve proje yönetimi gibi alanlarda eşsiz bir 
tecrübe kazandırır.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Formula Student 
takımı olan YTU Racing 2011 yılında kurulmuştur. 
FSAE sıralamalarında Türk takımları içerisinde 
1. olan YTU Racing, ülkemizdeki diğer takımlara 
öncülük etmektedir. 2012 sezonunda, yalnızca 
araç tasarımlarının yarıştığı Class-2 kategorisine 
katılmıştır. Yarışma jürilerden olumlu yorumlar 
alıp 6. olarak ülkeye dönen takım Class-1 etabı için 
çalışmalara başlamıştır. 2014 sezonunda ilk araç olan 
YTR01 ile Formula Student’ın en zor yarışlarından biri 
olan İngiltere yarışına katılıp Silverstone Pisti’nde altı 
testten ikisini geçmiştir.

2015 sezonunda YTR02 ile İngiltere yarışına katılan 
takım altı testin beşini geçmiştir. YTU Racing 
bu yarışmadan En İyi İletişim Stratejisi Ödülünü 
kazanarak kupa ile ayrılmıştır.

2016 sezonunda, YTR03 Karbosan aracı İngiltere 
Silverstone ve Almanya Hockenheimring Formula 
1 pistlerinde gerçekleşen yarışlara katılmış ve 
iki yarışta da tüm testleri geçip yarışı başarıyla 
bitirmiştir. Bu sayede Formula Student tarihinde ilk 
defa bir Türk takımı tüm testleri geçip yarışı bitirme 
başarısı göstermiştir. Bu sezonda İngiltere’de 111 
takım arasında 34. Almanya’da ise 78 takımdan 41. 
olmuştur.

2017 sezonunda YTR04 aracında birçok değişikliğe 

ve gelişime gidilmiştir. İlk aerodinamik paketine 
sahip araç yeni kanatlı görünümüyle Macaristan 
Euroring, Çek Cumhuriyeti Autodrom Most 
pistlerinde ve Almanya Hockenheimring Formula 1 
pistinde gerçekleştirilen yarışmalara katılmıştır. Tüm 
yarışmalarda güvenlik testlerini geçip, yarışmaların 
bütün etaplarını tamamlamıştır. YTU Racing ekibi 
Macaristan’da içten yanmalı motorlar kategorisinde 
genel klasmanda 8., Çek Cumhuriyeti’nde 14., 
Almanya’da ise 20. olmuştur. Katıldığı 3 yarışın 
ardından topladığı puanlarla bir sezonda 100 
basamak birden yükselerek dünya sıralamasında 
160. sıraya yerleşmiştir.

YTU Racing, 2018 sezonunda sıfırdan tasarlayıp 
ürettiği YTR05 aracı ile İtalya, Macaristan, Çekya ve 
Almanya yarışmalarına katılacaktır. Yeni aracında 
yaptığı geliştirmelerle birlikte YTU Racing, katılacağı 
4 yarışın ardından Avrupa’da ilk 20 dünyada ise ilk 50 
takım arasına girmeyi hedeflemektedir. 

Her yıl artan bir ivmeyle kendini geliştirmeye 
devam eden YTU Racing, geleceğin mühendislerini 
yetiştirme gayesiyle yoluna emin adımlarla devam 
etmektedir.
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Avrupa'nın en hızlı büyüyen
Türk kompozit markası.

Düğmeden  rüzgar türbin kanatlarına, mutfak tezgahlarından
otomotiv parçalarına kadar, hayatın her alanında kullanılan 

ürünlerde katkımız var. 

30 yılı aşkındır Ar-Ge odaklı iş modelimiz, sunduğumuz 
yüksek performans ürünler ve müşteriye özel çözümlerle 
kompozit sektörüne yön veriyoruz. Bu yıl Türkiye’nin ikinci 
500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer aldık.

Doymamış poliester reçineleri başta olmak üzere, yüksek 
performans jelkotlar, vinilester reçineler, pigment pastalar, 
masif yüzey sistemler, yapıştırıcı pastalar, kalıp ayrıcı ve 
vakslara kadar kapsamlı ürün portföyümüz ve A’dan Z’ye 
kompozit çözümlerimiz ile Türk sanayisinin önemli bir 
parçası olmaktan gurur duyuyoruz.


