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TURK KOMPOZIT 2019 KOMPOZIT ZIRVESI 
4.KEZ DÜZENLENIYOR

JEC WORLD 2019 PARIS 
FUARINA KATILIYORUZ

SAHA EXPO 2018 
FUARINA KATILDIK

150. YÖNETIM KURULU TOPLANTISINI 
GERÇEKLEŞTIRDIK

ÖZEL KONU:

RÜZGAR TÜRBİNLERİ 
VE KOMPOZİT MALZEMELER



dowaksa.com

21. yüzyılın en stratejik malzemelerinden 
karbon elyafı Yalova’daki tesislerimizde
kendi teknolojimizle üretiyoruz. 

Türkiye’nin ilk ve tek karbon elyaf üreticisi olarak 
ülkemizi dünyanın sayılı üreticisi arasına taşımaktan 
gurur duyuyoruz. 

Havacılıktan otomotive, enerjiden inşaat sektörüne kadar 
birçok alanda sanayiye güç katmaya devam edeceğiz.

GÜCÜN
YENİ TANIMI
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BAŞKAN’IN MESAJI

Değerli Kompozit Dostu;

Derneğimiz; üyelik geliştirme çalışmaları çerçevesinde 
geçtiğimiz dönemde derneğimize üye olan İstanbul 
Arel Üniversitesi Polimer Teknolojiler ve Kompozit 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (ArelPOTKAM) 
derneğimizin daha da güçlenmesini sağlamıştır. 

Sektörümüzün en önemli organizasyonu olan 
JEC World Paris Fuarına 2019 yılında da İstanbul 
Ticaret Odası (İTO) ile oluşturduğumuz işbirliği 
içerisinde Türkiye Milli İştirak Organizasyonu 
çerçevesinde katılacağız. Bu amaçla JEC World 
2019 Organizasyonunun ön kayıtlarına başlamış 
bulunmaktayız. Türk kompozitinin marka olma 
yolunda ilerleyişine JEC World Paris Fuarlarındaki 
örgütlü katılımlarımızın önemli katkılarının olacağına 
inanmaktayız. 

4. Türk ve Bölgesel Kompozit Sanayi, Teknoloji 
ve Uygulamaları etkinliğini yani TURK KOMPOZIT 
2019 Kompozit Zirvesini 10 – 12 Ekim 2019 İstanbul 
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Sergi Sarayı’nda 
gerçekleştirme doğrultusundaki çalışmalarımız hızla 
devam etmektedir. Bu fuarda Türk Kompozitçileri 
birlikte yer alarak Türk Kompozitinin yeteneklerini, 
gücünü ve potansiyelini ziyaretçilerine sergileme fırsatı 
bulacaklardır. Bu tarihleri ajandanıza şimdiden not 
etmenizi tavsiye ederim.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan 2017 
yılı İSO sıralamasında, üyelerimizden; Türk Havacılık ve 
Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ), Kordsa Teknik Tekstil A.Ş., 
DYO Sanayi Boyaları SAN. ve TİC. A.Ş, Esen Plastik 
SAN. ve TİC. A.Ş. ile Superlit Boru Sanayi A.Ş.’nin ilk 
500’e Poliya Poliester SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ., Subor 
Boru SAN. VE TİC. A.Ş., Boytek Reçine Boya ve Kimya 

A.Ş., Eurotec Mühendislik Plastikleri SAN. ve TİC. 
A.Ş., Cam Elyaf Sanayi A.Ş., Peker Yüzey Tasarımları 
SAN. ve TİC. A.Ş., Polin Su Parkları ve Havuz Şirketleri 
A.Ş. ile Turkuaz Polyester Reçine Kimya SAN. TİC. 
LTD. ŞTİ. ’ nin ikinci 500’e girmesi sektörümüz ve 
derneğimiz için gurur vesilesi olmuştur. Üyelerimizi 
göstermiş oldukları üstün başarı ve sektörümüze 
yapmış oldukları değerli katkıları nedeni ile kutlar ve 
başarılarının artarak devam etmesini dileriz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan 
2017 yılı Türkiye’nin ilk bin ihracatçı firması listesinde 
yer alan üyelerimiz Türk Havacılık ve Uzay Sanayi 
A.Ş. (TUSAŞ), Kordsa Teknik Tekstil A.Ş., Polin Dış 
Ticaret A.Ş., Superlit Boru Sanayi A.Ş., Fibrosan Cam 
Takviyeli Polyester SAN. ve TİC. A.Ş. ve Belenco 
Dış Ticaret A.Ş.’yi göstermiş oldukları üstün başarı 
ve sektörümüze yapmış oldukları değerli katkıları 
nedeniyle kutlar başarılarının devamını dileriz.

2005 yılında kurulduğu tarihten bu yana her ay 
Yönetim Kurulu Toplantısı yapan derneğimiz Haziran 
2018 ayı Yönetim Kurulu Toplantısı ile 150. Yönetim 
Kurulu Toplantısını gerçekleştirerek 13. Yaşını 
tamamlamanın gururunu yaşamıştır. Derneğimizin 
daha nice 150’li toplantılar gerçekleştirmesini 
diliyorum.

Dergimizin bu sayısının ana konusunu 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Rüzgar Enerjisi 
oluşturmaktadır. Konu ile ilgili ayrıntılı uzman 
görüşlerini dergimizin sayfalarında bulabilirsiniz.

Tüm Kompozit Sektörü mensuplarına bol kazançlı ve 
bereketli işler dilerim.

Saygılarımla.

Şekib Avdagiç
Kompozit Sanayicileri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

Sektörümüzün en önemli 
organizasyonu olan JEC 

World Paris Fuarına 
2019 yılında da İstanbul 
Ticaret Odası (İTO) ile 

oluşturduğumuz işbirliği 
içerisinde Türkiye Milli 
İştirak Organizasyonu 

çerçevesinde katılacağız. 
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Composites Turkey dergisi, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yayımlanmaktadır. 
Dergide yer alan yazı, fotoğraf, illüstrasyon gibi malzemelerden yazılı izin olmaksızın hiçbir 
şekilde alıntı yapılamaz. Basılan ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir.

Dear Composite Friends,

Having become a member of our association recently 
during the membership expansion activities, Arel 
University’s Polymer Technologies and Composite 
Application and Research Center (ArelPOTKAM) has 
ensured helped the strengthening of our association.

In 2019, we will participate in the JEC Paris World 
Exhibition –the most important organization in our 
industry– in cooperation with the Istanbul Chamber 
of Commerce (ICC) under the National Participation 
Organization of Turkey. For this purpose, we have 
started pre-registration for the JEC World 2019 event. 
We believe that our organized participation in the 
JEC World will make an important contribution to 
the progress of the Turkish composites to become a 
brand.

We are continuously working for the 4th Turkish 
and Regional Composite Industry, Technology 
and Applications event, TURK KOMPOZIT 2019 
Composite Summit, to be held at Istanbul Lütfi Kırdar 
International Congress Exhibition Center on 10-12 
October, 2019. They will have the opportunity to exhibit 
the capabilities, power and potential of the Turkish 
composite products together with Turkish composite 
industrialists. I recommend you to save the date for 
this big event.

Our industry and our association have been proud 
with 8 members of ours ranking in the second top 500 
prepared by the the Istanbul Chamber of Industry’s 
2017 ISO ranking, namely, Türk Havacılık ve Uzay 
Sanayi A.Ş. (TUSAŞ), Kordsa Teknik Tekstil A.Ş., DYO 
Sanayi Boyaları SAN. ve TİC. A.Ş, Esen Plastik SAN. 
ve TİC. A.Ş. ile Superlit Boru Sanayi A.Ş.’ nin ilk 500’ 
e Poliya Poliester SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ., Subor Boru 
SAN. VE TİC. A.Ş., Boytek Reçine Boya ve Kimya A.Ş., 
Eurotec Mühendislik Plastikleri SAN. ve TİC. A.Ş., Cam 
Elyaf Sanayi A.Ş., Peker Yüzey Tasarımları SAN. and 
TİC. A.Ş., Polin Su Parkları ve Havuz Şirketleri A.Ş. 
ile Turkuaz Polyester Reçine Kimya SAN. TİC. LTD. 
ŞTİ. We would like to congratulate our members on 
their outstanding achievements, and their valuable 
contributions to our industry, and we hope that their 
success will increasingly continue.

We would like to congratulate also six of our 
members, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. 
(TUSAŞ), Kordsa Teknik Tekstil A.Ş., Polin Dış Ticaret 
A.Ş., Superlit Boru Sanayi A.Ş., Fibrosan Cam Takviyeli 
Polyester SAN. ve TİC. A.Ş. and Belenco Dış Ticaret 
A.Ş., ranking in the first 1,000 exporters listed by 
the Turkey Exporters Assembly in 2017, on their 
outstanding achievements and valuable contributions 
to our industry, and we hope that their success will 
increasingly continue.

Having held a board meeting every month since its 
foundation in 2005, our association has held its 150th 
board meeting in June 2018, proudly completing 13 
years. I wish our assocaition to have many more 150 
meetings. 

In this issue, Wind Energy from Renewable Energy 
Sources is in the cover subject. You can find detailed 
expert opinions in our journal.

I wish prosperous and lucrative works for all the 
composite industry members.

Sincerely,
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Composites Turkey 19. Sayısı
Automechanica Frankfurt Fuarında Dağıtıldı
25. kez düzenlenen Automechanica 
Frankfurt Fuarında Messe Frankfurt 
firması ile gerçekleştirdiğimiz anlaşma 
çerçevesinde bu yıl ilk kez Composites 
Turkey dergimizin 19. sayısının dağıtımı 
gerçekleştirilmiştir. 

Otomotiv endüstrisi sektöründe dünyanın en büyük 
ticari fuarı olan ve 5.000’den fazla katılımcının, 181 
ülkeden 136.000 ticari ziyaretçi ile bir araya geldiği 
Automechanica Frankfurt Fuarında oluşturulan 
Türk Medya köşesinde diğer sektör dergilerinin yanı 
sıra Composites Turkey dergimizin 19. sayısı da 
ziyaretçilerin istifadesine sunulmuştur.
Fuarda Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı bu yıl ilk 
kez Türkiye ve Türk Otomotiv Endüstrisini tanıtmıştır.

Composites Turkey’s 19th Issue Distributed At Automechanika Frankfurt 

An issue of Composites Turkey –19th issue– has been distributed for the first time this year within the scope of our 
agreement with Messe Frankfurt at the 25th Automechanika Frankfurt.

The 19th issue of Composite Turkey was displayed for visitors alongside other trade journals at the Turkish Press 
booth at Automechanika Frankfurt –the world’s largest automotive trade show which brought together over 5,000 
participants with 136,000 visitors from 181 countries.

Turkish Ministry of Trade introduced Turkey and the Turkish Automotive Industry at the event for the first time this year.



Neden JECworld?  

• Stand inşaatı, temel dekorasyon malzemeleri, elektrik bağlantısı ve temel aydınlatma
• Ürünlerin İstanbul- Paris- İstanbul nakliye organizasyonu ve sigorta işlemleri
• Türkiye- Fransa gümrük giriş- çıkış işlemleri
• Fuar kataloğunda ve internette firma bilgilerinin yer alması
• Odamızca hazırlanan katalogda firma bilgilerinin yer alması
• İkili görüşme organizasyonu
• Fuar süresince internet bağlantısı, ofis iletişim araçları ve ikram hizmetleri
• Stand büyüklüğü ile orantılı fuar giriş kartı temini
• T.C. Ticaret Bakanlığı teşvik işlemleri takibi

M2 Fiyatına dahil hizmetler:

Teşekkür eder, saygılar sunarız.

Esra Yılmaz- Mustafa Çağlayan- Esra Avcıoğlu
Tel : 0212 455 65 10, 0212 455 61 08, 0212 455 61 10
Faks : 0212 520 15 26
GSM : 0533 959 30 57
E-posta : esra.yilmaz@ito.org.tr - mustafa.caglayan@ito.org.tr 
esra.avcioglu@ito.org.tr
www.ito.org.tr

BANKA BİLGİLERİ : İSTANBUL TİCARET ODASI HESABI
BANKA : YAPI KREDİ BANKASI 
ŞUBE : SULTANHAMAM - İSTANBUL
TL HESAP : 055 - 60614779
IBAN TL : TR29 0006 7010 0000 0060 6147 79
Ödemeler Firma hesabından, tam firma ünvanı ve 
“JEC World 2019” ibaresi ile yapılmalıdır.

Ödeme Planı Banka Bilgisi

Katılım Minimum Stand Büyüklüğü: 9 m2

m2 katılım bedeli: 800 Euro karşılığı 3.840 TL
Ön başvuru bedeli: Ön Başvuru Bedeli: 1000 TL x talep edilen m2= 
Toplamı dikkate alınacaktır.
1. Ödeme: Kalan bedelin %50’si, 26 Ekim 2018 
2. Ödeme: Bakiye bedel, 15 Şubat 2019
İlk ödemeye ilişkin banka dekontundaki tarih ve saat dikkate 
alınarak bir sıralama gerçekleştirilecek, bu sıralama çerçevesinde 
firmalarımıza stant seçim hakkı tanınacaktır.

• Dünya Kompozit sektörünün tek bir çatı altında buluşma noktası
• Kompozit ürünlerin dev sahnesi
• Her kıtadan 1300 katılımcı
• 115 ülkeden 43.000 profesyonel ziyaretçi
• Sektör konferansları ve oturumlar
• Fuar süresince kompozit liderleriyle buluşma ve ikili görüşme imkanı
• Kompozit dünyasının güncel buluşlarını tanıma 

İTO tarafından1 Euro = 4,8 TL olaraksabitlenmiştir.

12-14 Mart 2019 / PARİS-FRANSA

DÜNYA KOMPOZİT 
SEKTÖRÜNÜN EN 
PRESTİJLİ FUARI
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JEC World 2019 Fuarına Katılıyoruz

Sektörümüzün en önemli organizasyonu olan JEC World Paris Fuarına 2019 yılında da İstanbul Ticaret Odası 
(İTO) ile oluşturduğumuz işbirliği içerisinde Türkiye Milli İştirak Organizasyonu çerçevesinde katılacağız. Bu 
amaçla JEC World 2019 Organizasyonunun ön kayıtlarına başlamış bulunmaktayız. Türk kompozitinin marka 
olma yolunda ilerleyişine JEC World Paris Fuarlarındaki örgütlü katılımlarımızın önemli katkılarının olacağına 
inanmaktayız.

We are at JEC World 2019 

We will participate in the JEC Paris World Exhibiton –the most important even for our industry– in 2019 together 
with the National Participation Organization of Turkey, which we have established in cooperation with the Istanbul 
Chamber of Commerce (ITO).  For this purpose, we initiated the pre-registration process for the JEC World 2019 
Organization. We believe that our organized participation in the JEC World Paris exhibitions, will contribute greatly to 
the Turkish composites advancing to become a global brand.



Be part of the unique International Composites Platform 
dedicated to Asia Pacific

2nd EDITION IN SEOUL

JEC Asia is the annual event 100% dedicated to Composites in Asia Pacific 
and focusing on End-User markets.

215
PARTICIPATING

COMPANIES

+40
REPRESENTED

COUNTRIES

33%
SENIOR EXECUTIVE

LEVEL PARTICIPANTS

6271
VISITS

+400
B2B MEETINGS 

ORGANIZED

3 full days for business and knowledge

Including
• Exhibition
• Conferences
• B2B meetings

• Innovation Corner
• Technical Posters
• VIP Club
• Job Center

• Innovation Awards
• Student Program
• Top Buyers Program
• Composites Tours

DON’T MISS YOUR FREE ACCESS TO THE SHOW!

USE THE CODE: TCMAJA18VF
www.jecasia-badges.com





tarafından düzenlenmektedir tarafından desteklenmektedir tarafından organize edilmektedir

www.turk-kompozit.org SEMİNERLER

ÜRÜN TANITIMLARI

DEMOLAR

ÖDÜLLER 

TÜRKİYE’NİN 
KOMPOZİT

ETKİNLİĞİ 
İSTANBUL 

İ S T A N B U L  L Ü T F İ  K I R D A R
U L U S L A R A R A S I  K O N G R E  V E  S E R G İ  S A R AY I

2019
İSTANBUL  -  10-12 EKİM 2019
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TÜRKİYE’NİN 
KOMPOZİT
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U L U S L A R A R A S I  K O N G R E  V E  S E R G İ  S A R AY I

2019
İSTANBUL  -  10-12 EKİM 2019

TURK KOMPOZIT 2019

4. Türk ve Bölgesel Kompozit Sanayi, Teknoloji ve Uygulamaları etkinliğini yani TURK KOMPOZIT 
2019 Kompozit Zirvesini 10 – 12 Ekim 2019 İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Sergi Sarayı’nda 
gerçekleştirme doğrultusundaki çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Bu fuarda Türk Kompozitçileri 
birlikte yer alarak Türk Kompozitinin yeteneklerini, gücünü ve potansiyelini ziyaretçilerine sergileme fırsatı 
bulacaklardır. 

TURK KOMPOZIT 2019

We are passionately working towards holding TURK KOMPOZIT 2019 – the 4th Turkish and Regional Composites 
Industry, Technology and Practices Summit, which will take place at Istanbul Lütfi Kırdar Convention and Exhibition 
Center on September 10th to 12th.  In this event, Turkish Composite Manufacturers will come together to display 
their skills, strength and potential for the visitors.
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2017 Yılında İSO İkinci 500 Sıralaması

FİRMA ADI 2017 
YILI

2016 
YILI

POLİYA POLİESTER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 37 167

SUBOR BORU SAN.VE TİC. A.Ş. 128 131

BOYTEK REÇİNE BOYA VE KİMYA SAN.TİC. A.Ş. 148 110

EUROTEC MÜHENDİSLİK PLASTİKLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 256 275

CAM ELYAF SANAYİİ A.Ş. 289 232

PEKER YÜZEY TASARIMLARI SAN. VE TİC. A.Ş. 327 -

POLİN SU PARKLARI VE HAVUZ SİSTEMLERİ A.Ş. 428 -

TURKUAZ POLYESTER REÇİNE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 431 -

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan 2017 yılı İSO sıralamasında ikinci 500’e giren firmalar 
içinde yer alan 8 firmamızı, göstermiş oldukları başarı ve sektörümüze yapmış oldukları değerli katkıları 
nedeniyle kutlarız.

Üyelerimizin başarılarının her yıl artarak sürmesini dileriz.

Gündem;

1. Avrupa Birliği’nin tek kullanımlık plastik 
ürünlerin yasaklanmasına ilişkin tasarısı ve bunun 
sektörümüze olan etkisinin değerlendirilmesi,

2. Plastik alışveriş poşetlerinin 2019 yılından itibaren 
satış noktalarında ücretli satılmasının sektöre olan 
yansımalarının görüşülmesi,

3. ABD’den ithal edilecek ürünlere konulan ek vergiler 
ve sektörümüze etkileri, bu konuda mütekabiliyet 
çerçevesinde yapılabileceklerin değerlendirilmesi,

4. Ticaret Bakanlığı’nın İran menşeli ‘polistiren 
diğerleri’ ithalatına yönelik damping soruşturması ve 
etkilerinin görüşülmesi,

5. İmalat sanayi yatırımları için Kurumlar Vergisi 
Kanununun 32/A maddesi kapsamındaki yatırım 
teşviklerinin daha yüksek oranlarda faydalanılmasına 
imkan veren düzenlemenin, 2018 yılında faaliyete 
başlayıp henüz tamamlanmayan projeler için 2019 
yılına kadar uzatılmasının önerilmesi,

6. Plastik, Kauçuk ve Kompozit sektörlerimizin 
önümüzdeki dönemlerde gerçekleşecek önemli 
etkinliklerine dair takvimin paylaşılması,

Bilgilerinizi rica ederiz.

Plastik, Kauçuk
ve Kompozit San. Meclisi
TOBB Türkiye Plastik, Kauçuk ve Kompozit 
Sanayi Meclisi toplantısı TOBB Şefik Tokat 
Toplantı Salonu’nda 25 Temmuz 2018 
tarihinde aşağıdaki gündem çerçevesinden 
gerçekleştirilmiştir.

The Second Top 500 In ISO’s 2017 Ranking

We Congratulate 8 Members Of Our Association, Which Ranked In The Second Top 500 Companies In Istanbul 
Chamber Of Commerce’s 2017 Iso Listing For Their Achievements And Valuable Contributions To Our Industry.

We Wish Our Members To Continue Their Success Each Year.
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SAHA EXPO 2018 Fuarına Katıldık
13-15 Eylül 2018 tarihlerinde 
İstanbul Fuar Merkezi’nde 
gerçekleştirilen Saha Expo 2018 
Savunma, Havacılık ve Uzay 
Sanayi Fuarında Derneğimiz giriş 
holünde yer alan info stant ile 
ziyaretçilerini ağırlamıştır.

“Yerli ve Milli Savunma Sanayi”nin 
görkemli buluşması olan ve ilk kez 
düzenlenen fuar Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Sayın Mustafa Varank ve Saha 
İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Haluk Bayraktar tarafından açılmıştır.

We Have Participated At The SAHA EXPO 2018 Exhibition

Our association hosted its visitors at the info booth at the entrance hall of the Saha Expo 2018 Defense, Aerospace 
Industry Exhibition held at Istanbul Expo Center between September 13th to 15th, 2018.

The magnificent meeting of the domestic and national defense industry, held for the first time, was opened by Mr. 
Mustafa Varank, the Minister of Industry and Technology, and Mr. Haluk Bayraktar, Saha Istanbul’s Chairman. 

150. Yönetim Kurulu Toplantısı
18.05.2005 tarihinde kurulan 
ve ilk 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.

150Th Executive Board

Being established on May 18, 2005 and holding its first executive board meeting on June 1, 2005, our Association, 
has held its 150th board meeting on June 26, 2018. We wish to hold many more successful events, meetings and 
activities as an organization, which has achieved to stand on its own two feet with the support of the stakeholders in 
the composite industry since its establishment, and to become a institution of reference.
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KOMPEGE 2018 Başarı ile Gerçekleştirildi

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rasim 
İpek’in başkanlığında gerçekleştirilen sempozyumun 
açılış konuşmasını Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Budak yapmıştır.

Sempozyum kapsamında iki gün boyunca; “Kompozit 
malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu, Kompozit 
malzemelerin endüstriyel uygulamaları, Ambalaj 
endüstrisinde kullanılan kompozitler, Deri ve deri 
türevli kompozitler, İnşaat endüstrisinde kullanılan 
kompozitler, Otomotiv endüstrisinde kullanılan 
kompozitler, Teknik tekstiller, Kompozit yapı 
malzemeleri, Hava Sahası Teknolojisi, Savunma 
Teknolojisi, Nanokompozitler, Biokompozitler, 

Polimerik kompozitler Metal matrisli kompozitler, 
Seramik elyaf takviyeli malzemeler, Sandviç 
materyaller / melezler, Çok fonksiyonlu kompozitler, 
gelişmiş kompozitler, Kompozit malzemelerin 
geri dönüşümü ve sürdürülebilirliği, Türkiye için 
kompozit malzemelerin mali ve ekonomik analizi ve 
Dünyadaki kompozit malzeme pazarları” gibi konular 
tartışılmıştır.

Etkinliğin ikinci gününde yer alan “Kompozitin 
Türk Otomotiv Sektöründeki Yeri” konulu panelde, 
panelistlerden biri olarak yer alan Derneğimizin 
Genel Sekreteri Sayın İsmail Hakkı Hacıalioğlu 
“Otomotiv Kompozitleri” konulu bir sunum 
gerçekleştirmiştir.

Derneğimizin de destek verdiği 4. Uluslararası Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu 
6-8 Eylül 2018 tarihlerinde Ege Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. Kompozit 
malzemelerle ilgili bilimsel araştırmalar ve teknolojilere ilişkin bilgileri tanıtmak ve 
yaymak amacıyla yapılan KOMPEGE’de; üniversiteler, şirketler, kurumlar, topluluklar, 
ajanslar, dernekler, araştırmacılar, bilim insanları ve uzmanlar bir araya gelerek kompozit 
materyaller üzerindeki son gelişmeleri tartışmışlardır.

KOMPEGE 2018 Successfully Held

The 4th International Aegean Composite Materials 
Symposium, supported also by our association, was 
held on September 6-8 at Ege University. Universities, 
companies, institutions, communities, agencies, 
associations, researchers, scientists and experts 
came together to discuss the latest developments 
in composite materials at KOMPEGE, organized to 
introduce and promote information on scientific 
researches and technologies for composite materials.

The symposium, under moderation of Professor Rasim 
İpek, faculty member at Department of Mechanical 
Engineering at Ege University, was opened by the 
speech given by Professor Necdet Budak, Rector of Ege 
University, 

During the two days of the symposium, various 
issues were addressed such as production and 
characterization of composite materials, industrial 

applications of composite materials, composites used 
in packaging industry, leather and leather-derived 
composites, composites used in construction industry, 
composites used in automotive industry, technical 
textiles, composite building materials, airspace 
technology, defense technology, nanocomposites; 
biocomposites, polymeric composites, metal matrix 
composites, ceramic fiber reinforced materials, 
sandwich-structured materials/hybrids, multifunctional 
composites, advanced composites, recycling and 
sustainability of composite materials, the financial and 
economic analysis of composite materials in Turkey, 
and composite material markets in the world.

During the panel titled “The Role of Composites in 
Turkish Automotive Industry” on the second day of the 
event, İsmail Hakkı Hacıalioğlu, Secretary General 
of the Association, participating in the symposium 
as a panelist, made a presentation on “Automotive 
Composites.” 
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Kordsa ABD’de Üretecek
Derneğimizin üyesi Kordsa, ABD’de satın aldığı iki büyük kompozit şirketi ile ikinci Kordsa 
yaratma hedefine doğru önemli bir adım attı. Konu ile ilgili basın açıklaması aşağıdadır;

“Güçlendirme teknolojileri lideri Kordsa, yaklaşık 
100 milyon ABD doları yatırımla başta Boeing ve 
Toray Composites Materials America Inc. olmak 
üzere dünyanın önde gelen ticari havacılık sektörü 
markalarının stratejik tedarikçileri arasında yer alan 
Fabric Development Inc (FDI) ve Textile Products Inc. 
(TPI) şirketlerini satın aldı. Bu satın almalar ile Kordsa, 
lastik güçlendirme teknolojilerinde sahip olduğu pazar 
liderliğini kompozit teknolojileri ile pekiştirerek, iki kat 
büyüme stratejisinde önemli bir adım attı.

Kordsa yaptığı Ar-Ge ve teknoloji yatırımları ile 
büyümeye devam ederken, satın alma fırsatlarını da 
değerlendiriyor. Bu anlayışın son halkası olarak, Kordsa 
geçtiğimiz günlerde 100 milyon dolarlık yatırımla 
başta Boeing ve Toray Composites Materials America 
Inc. olmak üzere dünyanın önde gelen ticari havacılık 
sektörü markalarının stratejik tedarikçileri arasında yer 
alan Fabric Development Inc. (FDI) ve Textile Products 
Inc. (TPI) şirketlerini bünyesine kattığını duyurdu. Kordsa 
bu satın almayı, ABD kompozit pazarındaki konumunu 
güçlendirme ve büyüyen havacılık sektörünün tedarik 
zincirinde güçlü bir oyuncu olma yolunda çok önemli bir 
adım olarak görüyor.

Kordsa CEO’su Ali Çalışkan yaptıkları bu iki yatırım 
ile ilgili şunları dile getirdi: “Kordsa olarak lastik 
güçlendirme teknolojilerimiz ile dünyada her üç 
otomobil lastiğinden birini, her üç uçak lastiğinden 

ikisini güçlendiriyoruz. Lastik güçlendirme 
teknolojilerindeki uzmanlığımızı yıllar içinde geliştirerek 
faaliyet alanımızı inşaat güçlendirme ve kompozit 
teknolojileri alanlarına genişlettik. Aslında bugün 
dünyanın neresine giderseniz gidin Kordsa teknolojisi 
ile karşılaşıyorsunuz. Kordsa olarak, yaşamın her 
alanına dokunuyor, yaşamı güçlendiriyoruz. İşimizi 
geliştirme noktasında, kompozit teknolojilerine 
odaklanmaya yönelik stratejimizin en önemli adımını 
Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’ni 
hayata geçirerek attık. Sanayii ve üniversiteyi aynı çatı 
altında buluşturan ve adeta bir inovasyon mutfağı olarak 
çalışan, Avrupa’nın en büyük laboratuvarına sahip bu 
Merkez 2016 yılından beri temel araştırmadan tasarıma, 
Ar-Ge’den üretim aşamasına kadar her alanda hizmet 
veriyor. Bugün ise dünya çapında Kordsa’nın mevcut 
büyüklüğüne bir Kordsa daha eklememizin yolunu açan 
ve bizi ticari havacılık sektörünün önde gelen oyuncuları 
konumuna getirecek Amerika yatırımımızla başarı 
hikayelerimize yenilerini eklemeye hazırlanıyoruz. 100 
milyon dolarlık bu yatırım sayesinde başta Boeing ve 
Toray Composites Materials America Inc. olmak üzere 
uzay ve sivil havacılık sektörünün önemli oyuncularının 
stratejik tedarikçisi olacağız. Böylece güçlendirme 
teknolojilerindeki lider konumumuz perçinlenecek. 
Lastiklerini güçlendirdiğimiz uçakların, artık kompozit 
teknolojilerimizle kanatlarını ve gövdelerini; inşaat 
güçlendirme teknolojilerimizle ise iniş pistlerini 
güçlendirir konumda olacağız.”

Kordsa To Manufacture In The Us 

Kordsa, a member of our association, took an important step 
towards the goal of creating a second Kordsa entity by purchasing 
two large composite companies in the USA. Below is their press 
release;

Kordsa, the leading company in retrofitting technologies, has 
acquired Fabric Development Inc. (FDI) and Textile Products Inc. 
(TPI), which have investments of nearly 100 million USD in the 
US as strategical suppliers of the world’s leading commercail 
aviation companies, mainly Boeing and Toray Composites 
Materials America Inc. With these acquisitions, Kordsa has 
token an important step towards doubling its growth strategy 
by consolidating its market leadership in rubber reinforcement 
technologies with composite technologies.

While Kordsa continues its gworth with its R&D and technology 
investments, it also benefits from purchasing opportunities. 
As part of this approach, Kordsa has recently announced the 
acquisition of Fabric Development Inc. (FDI) and Textile Products 
Inc. (TPI), which have investments of nearly 100 million USD in 
the US as strategical suppliers of the world’s leading commercail 
aviation companies, mainly Boeing and Toray Composites 
Materials America Inc. Kordsa considers this acquisition to be a 
crucial step to strengthen its position in the US composite market 
and to become a strong player in the supply chain of the growing 
aviation industry.

Kordsa’s CEO Ali Çalışkan said the following about these two 
investments: “As Kordsa, we are reinforcing two-third of all car 
tires in the world, and two-third of all aircraft tires with our tire 
retrofitting technologies. We have improved our expertise in tire 
retrofitting technologies over the years, and expanded our field of 
activity to construction reinforcement and composite technologies. 
In fact, today you meet Kordsa technology wherever you go in 
the world. As Kordsa, we have a touch in every aspect of life, and 
we are strengthening life. In order to grow our business, we took 
the most important step in our strategy to focus on composite 
technologies by establishing the Center of Excellence for 
Composite Technologies. Bringing the industry and the university 
together under the same roof and working as an innovation 
kitchen with the largest laboratory in Europe, the Center is serving 
in every field from basic research to R&D and production since 
2016. Today, we are preparing to add new successes stories with 
our investments in the US, which will lead us to create a second 
Kordsa in the global scale with its current size and make us a 
leading player in the commercial aviation industry. Thanks to this 
investment of 100 million USD, we will be the strategic supplier 
to the important players in the space and civil aviation industry –
Boeing and Toray Composites Materials America Inc. in particular. 
This way, our leading position in retrofitting technologies will 
gain strength. With our composite technologies, we will be also 
reinforcing the wings and fuselages of the airplanes, whose tires 
we have been reinforcing, and the landing runways with our 
construction reinforcement technologies.”
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İstanbul Arel Üniversitesi Polimer Teknolojiler 
ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(ArelPOTKAM)’nin Öğretim Üyesi Sn. Yeşim Müge 
Şahin, Yönetim Kurulumuzun 19 Mart 2018 tarihinde 
yapılan 147. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında oy 
birliği ile Kompozit Sanayicileri Derneği üyeliğine kabul 
edilmiştir.

İstanbul Arel Üniversitesi Polimer Teknolojiler 
ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(ArelPOTKAM), Arel Üniversitesi tarafından 2016 
yılında İstanbul Kalkınma Ajansı’na sunulan bir 
“Yenilikçi ve Yaratıcı Mali Destek Programı” desteği 
ve Arel Üniversitesinin ayni katkıları ile 2017 yılının 
Ocak ayında kurulmuştur. Merkezin faaliyetlerini 
sürdürmesi amacıyla, Arel Üniversitesi Tepekent 
Yerleşkesinde merkez için bir villa tahsis edilmiş ve bu 
alanda içerisinde laboratuvar ve üretim ekipmanlarının 
da bulunduğu bir Ar-Ge merkezi inşa edilmiştir. 
Mayıs 2017 itibariyle YÖK tarafından onaylanarak 
kurumsal kimliğini kazanan ArelPOTKAM, Arel 
Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulan Polimer 
Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nin genel amacı; gerek Türkiye’de gerekse 
Dünya’da oldukça güncel konulardan ve kullanım alanı 
her geçen gün artan ileri mühendislik malzemelerden 
fonksiyonel polimerler ve kompozit malzemelerle 
ilgili ilaç, gıda, otomotiv, inşaat, biyomedikal, 
elektrik-elektronik, havacılık ve uzay, kimya, tıp, 
tekstil, deri ve kağıt sektörlerinde üretim yapan 
firmalara yönelik altyapı olanaklarını sağlamak, 
düzenlenecek eğitimlerle firma personellerinin 
Ar-Ge kültürünü geliştirmek, Ar-Ge projelerinin 
arttırılmasını sağlamak ve bu konularda firmalar 
arası işbirlikleri ve kümelenmeler yaratmaktır. 
Ayrıca bu Ar-Ge projeleri sonucunda ortaya çıkacak 

patent, faydalı model gibi çıktıların ticarileşmesi 
sağlanarak bu alanlardan ekonomik kazanımların 
elde edilmesi ve ilerlemeyi sağlayacak altyapının 
güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında 
kurulan Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama 
ve Araştırma Merkezi ile Üniversite-Sanayi işbirlikleri 
de geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca hem 
Arel Üniversitesi hem de diğer üniversitelerle ortak 
yürütülen temel araştırma çalışmalarının endüstriye 
yönelik uygulamalı araştırmalarının yürütülmesi 
projeler ile sağlanmaktadır.

Malzeme sektörü, ekonomide tüm faaliyetlere girdi 
sağlayan temel alanlardan biridir. İleri Mühendislik 
malzemelerinden olan fonksiyonel polimerler 
ve kompozit malzemeler ise toplam malzeme 
sektörünün %70’ini oluşturmaktadır. Bu malzemeler 
savunma, havacılık, otomotiv, inşaat, mikro elektronik, 
biyoteknoloji, kimya, tıp ve nanoteknoloji ile birlikte 
sınai üretimin karakterini dönüştürecek ana teknolojik 
alanlarda kullanılmaktadır. Merkez,  belirtilen 
sektörlere yönelik faaliyetleri yürüten KOBİ ve Sanayi 
niteliğindeki firmalara karakterizasyon, eğitim ve 
altyapı hizmeti sağlamakla beraber fonksiyonel 
polimer ve kompozit malzemelerle ihtiyaç duyulan 
bilgi birikiminin aktarılması için firmalara teorik 
ve uygulamalı eğitim desteği de sağlamaktadır. 
ArelPOTKAM gerek akademik kadrosu, gerek sahip 
olduğu altyapı olanakları, gerekse de bir önceki faaliyet 
döneminde faydalanıcılara yönelik yürütmüş olduğu 
çalışmalarla bu alanda Türkiye’de adından söz ettiren 
bir merkez haline gelmiştir.

İstanbul Arel Üniversitesi Polimer Teknolojiler 
ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(ArelPOTKAM)‘nin Kompozit Sanayicileri Derneği’nin 
gücünü ve etkinliğini daha da arttıracağına olan 
inancımızla kendilerine aramıza hoş geldiniz diyoruz.

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 
POLİMER TEKNOLOJİLER 

VE KOMPOZİT UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

(ARELPOTKAM)

KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ’NE

YENİ KATILAN ÜYELER

Ms. Yeşim Müge Şahin, teaching fellow at Istanbul Arel University’s Polymer Technologies and Composite Application and Research 
Center (ArelPOTKAM) was unanimously accepted as a member of the Composite Industrialists Association at the 147th Ordinary 
Board Meeting held on March 19, 2018.
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1. GİRİŞ

İklim değişikliğinin en önemli 
sebeplerinden biri olan fosil yakıtlara 
dayalı enerji üretiminden kaynaklı CO2 
emisyonları ve bu emisyonları azaltmak 
için yapılan uluslararası görüşmeler ve 
anlaşmalar neticesinde ülkelerin emisyon 
azatlımı konusundaki taahhütleri, sıfır 
emisyonlu alternatif enerji kaynaklarına 
yönelmeyi kaçınılmaz kılmıştır. Bu amaçla 
gelişen teknoloji ve bilimsel çalışmaların 
ışığında son yıllarda genelinde yenilenebilir 
enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi 
küresel ölçekte hızla artmaktadır. Ülkemiz 
de bu gelişmeleri yakından takip etmekte 
ve coğrafi konumu sebebiyle sahip olduğu 
potansiyeli değerlendirmek amacıyla 
gerekli teknik ve politik adımları atmaktadır. 

Orta enlemlerde yer alması sebebiyle farklı iklim 
kuşaklarının etkisinde, zengin yer altı kaynakları ile 
Türkiye yenilenebilir enerji kaynak potansiyelinin 
oldukça yüksek olduğu ülkelerden biridir.  Ülkemizde 
bulunan yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyel 
dağılımı şöyledir: 48 GW Rüzgar, 1500 kWh/m².yıl 
Güneş, 31,5 GWt Jeotermal-ısı, 2  GWe Jeotermal 
Elektrik, 8,6 MTOE/a. Biyokütle, 1,5-2 MTOE/a. 
Biyogaz ve 160 TWh/a. hidrolik. Bu amaçla mevcut 
potansiyelimizden azami ölçüde faydalanmak 
amacıyla son on yılda yenilenebilir enerji kurulu 
gücümüzün toplam elektrik üretim kurulu 
gücümüzdeki oranı yaklaşık % 47’ye ulaşmıştır.  
Resim 1’de Türkiye’nin son 10 yılda kaynak bazında 
yenilenebilir enerji kurulu güç artışı görülmektedir. 
(TEİAŞ, 2018)

2. YEKA MODELİ 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 
açıklanan Milli Enerji ve Maden Politikası "enerji arz 

güvenliği", "yerlileşme" ve "öngörülebilir piyasalar" 
başlıkları üzerine inşa edilmiş olup; "daha çok yerli ve 
daha çok yenilenebilir" yaklaşımı benimsenmiştir. 

Bu maksatla toplam elektrik enerjisi üretimindeki yerli 
ve yenilenebilir enerji kaynakları payının ve kaynak 
çeşitliliğinin artırılması suretiyle elektrik enerjisi 
üretiminde dengeli bir portföyün oluşturulması büyük 
önem arz etmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen 
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) modeli ile 
bir yandan yenilenebilir enerji üretim tesislerinden 
satın alınan elektrik enerjisi maliyeti azaltılırken, 
diğer yandan yenilenebilir enerji teknolojilerinde 
yerli üretimin geliştirilmesi ve kalifiye insan 
kaynağı kapasitesinin artırılması da sağlanacaktır. 
Bu kapsamda kamu ve hazine taşınmazları 
ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda büyük 
ölçekli yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) 
oluşturularak yenilenebilir enerji kaynaklarımızın 
etkin ve verimli kullanılması, bu alanların 
yatırımcılara tahsisiyle yatırımların hızlı bir şekilde 
gerçekleştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarımıza 
dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinde kullanılan 
ileri teknoloji içeren aksamın yurt içinde üretilmesi 
ya da yurt içinden temin edilmesinin sağlanması 
ve teknoloji transferinin teminine katkılar elde 
edilebilmesi amaçları doğrultusunda 09/10/2016 tarih 
ve 29852 sayılı Resmi Gazete'de Yenilenebilir Enerji 
Kaynak Alanları Yönetmeliği yayımlanmıştır. 

YEKA GES-1

YEKA Yönetmeliği kapsamında ilk uygulama 
Konya / Karapınar’da güneş enerjisine dayalı olarak 
gerçekleştirilmiştir. Karapınar'da toplam 1000 MWe 
kapasiteli güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi 
üretim tesisi kurulacaktır. 21 ay sürede faaliyete 
geçirilmesi planlan entegre fabrikada imal edilecek 
fotovoltaik (FV) güneş modülleri ile yurtiçinde 
faaliyet gösteren üreticilerden temin edilecek yerli 
malı belgesine sahip yardımcı aksamlar kullanılarak 
tesis edilecek güneş elektrik santrali 30 yıl boyunca 
işletilecek ve her yıl yaklaşık 1,7 milyar kWh elektrik 
enerjisi üretilerek yaklaşık 600 000 adet evin yıllık 
elektrik ihtiyacı karşılanıyor olacaktır. YEKA Kullanım 
Hakkı Sözleşmesinin imzalanma tarihinden itibaren 
tesiste üretilecek elektrik enerjisi 6,99 ABD Doları-
cent/kWh fiyattan 15 yıl süreyle satın alınacaktır. 

YEKA RES-1

YEKA çalışmalarında ikinci uygulama rüzgar enerjisi 
konusunda (YEKA RES-1) gerçekleştirilmiştir. YEKA 
RES-1 yarışmalarının Türkiye’nin rüzgar potansiyelinin 
değerlendirilmesinde önemli bir ivmelenme 
sağlayacağı, ülkemizde rüzgar yatırımlarını artıracağı, 
aynı zamanda bölgesinde de ülkemizin lojistik avantajı, 
ekonomik gücü, kalifiye personel yetkinliği ile önemli 

Yenilenebilir Enerjide Yeka Yatırım Modeli

Resim 1
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bir merkez haline gelmesinde olumlu etkilerinin 
olacağı değerlendirilmektedir.  

Bu çerçevede 03/08/2017 tarihinde yapılan yarışmayı 
Siemens-Kalyon-Türkerler tarafından oluşturulan 
konsorsiyum kazanmış olup konsorsiyumu 
oluşturan RES Şirketi (Kalyon Türkerler Rüzgar 
Enerjisi Elektrik Üretim Anonim Şirketi), Fabrika 
Şirketi (Siemens Wind Power Rüzgar Enerjisi Anonim 
Şirketi) ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
arasında 26/02/2018 tarihinde YEKA Kullanım Hakkı 
Sözleşmesi imzalanmıştır. 

Yarışmayı kazanan tarafından; 

1. Yerli malı belgeli ve istenilen yerli katkı 
oranlarına göre üretilmiş ve/veya tedarik edilmiş 
olan Aksamın bir araya getirilerek toplam 
yerlilik oranı asgari %65 olacak şekilde rüzgâr 
türbini üretimi yapılacak bir fabrika kurulacaktır. 
Fabrika, 21 ay içinde üretime başlayacak olup 
tek vardiyada en az 150 adet/yıl veya 400 MW/yıl 
rüzgâr türbini üretim kapasitesine sahip olacak 
şekilde kurulacaktır. Fabrikada üretilecek rüzgâr 
türbinlerinin asgari gücü 4,2 MWe olacaktır.

2. 21 ay içinde AR-GE merkezi kurulacak ve 10 yıl 
boyunca rüzgâr enerjisi teknolojileri konusunda 
katma değeri yüksek çıktıların elde edileceği 
AR-GE faaliyetleri yürütülecektir. Her yıl için AR-
GE odak konularına uygun asgari 50 (elli) tam 
zamanlı teknik personel istihdam edilecektir. 

3.  5 farklı bağlantı bölgesinde olmak üzere 
toplam kapasitesi 1000 MWe olacak şekilde 
rüzgar elektrik santralleri (RES) kurulacak ve 
49 yıl süreyle işletilecektir. Kurulacak RES’lerin 
tamamında yerli malı belgeli ve istenilen yerli 
katkı oranlarına haiz rüzgar türbinleri ve tesis 
sahası bileşenleri kullanılacaktır.

4. Fabrika ve AR-GE Merkezinde; fabrikanın 
kurulum ve işletilmesinde mavi ve beyaz yaka 
ayrı ayrı olmak üzere en az % 90 (doksan) ve 
AR-GE faaliyetlerinde en az      % 80 (seksen) 
yerli istihdamın sağlanması zorunludur.

YEKA RES-1 yarışması kapsamında kurulacak 
elektrik enerjisi üretim tesisleri için lisans süresi 49 
yıl olup üretilecek elektrik enerjisi, 3,48 ABD Doları-
cent/kWh fiyat üzerinden YEKA Kullanım Hakkı 
Sözleşmesinin onaylandığı tarihinden itibaren 15 yıl 
süreyle satın alınacaktır. 

Kurulacak olan tesislerinin işletmeye girmesiyle 
birlikte her yıl yaklaşık 3,5 milyar kWh elektrik 
enerjisi üretilecek ve her yıl yaklaşık 1200000 adet 
evin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanıyor olacaktır.  
Yarışma neticesinde fabrika, AR-GE merkezi ve 
RES’lerin tamamı için yaklaşık 1,2 milyar ABD Doları 
bir yatırım gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu yatırım 
büyüklüğü doğrudan ve dolaylı istihdam ile birlikte 

birçok sektörü tetikleyecek ve gelişimlerine katkılar 
sağlayacaktır. Özellikle yerlilik oranı yüksek rüzgâr 
türbinlerinin üretilmesi zorunluluğu ile birlikte ihtiyaç 
duyulacak yan sanayinin (tedarikçilerin) gelişimine 
büyük katkılar sağlanmış olacaktır.

25/05/2018 tarihinde Konsorsiyum tarafından 12 
adet aday YEKA önerilmiş, bu alanlar için detay 
çalışmalar yürütülmüş ve RES Şirketinden uygun 
bulunanlar içerisinden nihai aday YEKA’ların 
24/09/2018 tarihine kadar bildirilmesi istenmiştir. 

YEKA OFFSHORE

YEKA yönetmeliği kapsamında 3. uygulama Deniz 
Üstü (Offshore) Rüzgar Enerjisine Dayalı Bağlantı 
Kapasitesi Tahsisine ilişkin olarak planlanmıştır. Türk 
karasularında olmak üzere yıllık ortalama rüzgar 
hızı 7 m/s’den fazla ve su derinliği 50 metreden az 
olan bölgelerde 3 adet deniz üstü Aday YEKA (Saros, 
Gelibolu-Şarköy ve Kıyıköy) 23/03/2018 tarihinde 
ilan edilerek detay çalışmalara başlanmıştır. Deniz 
üstü YEKA RES yarışması için şartname ve Sözleşme 
taslağı hazırlanmış olup 21/06/2018 tarihli ve 30455 
sayılı Resmi Gazete’de yarışma ilanı yapılmıştır. 
Yarışma başvuruları 23/10/2018 tarihine kadar 
yapılabilecektir. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası 
birçok önemli firma tarafından Yarışma Dokümanı 
temin edilmiştir. Yarışmanın bu yıl içerisinde 
yapılması hedeflenmiştir. Offshore YEKA yarışması 
ile yaklaşık 250 adet türbin ve 750 adet kanat % 51 
oranında yerli olacak bu durumun kompozit sanayisi 
için güzel bir pazar oluşturması beklenmektedir. 

3. PLANLANAN ÇALIŞMALAR

Bununla birlikte 1000 MWe’lık YEKA GES-2 ve 1000 
MWe YEKA RES-2 yarışmalarının hazırlıklarına 
başlanmış olup, 2019 yılı başında yarışma ilanlarının 
gerçekleşmesi planlanmaktadır. İlaveten 2019 
yılı içerisinde toplam 1000 MWe gücünde olmak 
üzere Türkiye’nin çeşitli illerinde belirlenen bağlantı 
kapasitelerinin tahsisleri için il bazlı YEKA GES-
3 yarışmalarının yapılması planlanmaktadır. Bu 
kapsamda güneş enerjisi yatırımlarına uygun 
illerimiz ve bağlantı kapasiteleri belirlenmiştir.
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Türkiye’nin Rüzgar Kurulu Gücü Yedi Bin MW Oldu
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği’nin hazırladığı Temmuz 2018 rüzgar istatistik verileri 
yayımlandı. Rapora göre Türkiye’nin toplam rüzgar kurulu gücü yedi bin MW’ı aştı.

Yılın ilk yarısına ait rüzgar verilerinin bulunduğu 
raporda, ikincil rüzgar alanları olarak belirtilen 
Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde 
rüzgar yatırımlarının hızlandığı görülüyor. 

Rapora göre bu yılın ilk altı ayında gerçekleşen kurulu 
güç miktarı 140 MW olarak açıklandı. Geçen yılın aynı 
dönemine göre rüzgar enerjisinde işletmeye geçen 
santrallerde düşüş görülse de, inşası devam eden 
santrallerde artış olduğu gözlemlendi. 

İşletmede olan proje sayısı 171 olurken, Polat Enerji 
566 MW ile ilk sırada, Demirer Enerji 487 MW ile ikinci 
sırada ve Güriş 481 MW ile üçüncü sırada yer aldı. 

İşletmede olan santrallerde Aksa Holding’in 
santrallerinin büyük bir kısmını alan Fernas Şirketler 
Grubu rüzgar sektörüne 217 MW’lık kurulu güç ile 
giriş yapmış oldu. 

İşletmedeki rüzgar enerjisi santrallerinin kurulu güç 
bakımından yüzde 38,91’i Ege Bölgesinde, yüzde 
33,92’si Marmara’da, yüzde 13,31’i Akdeniz’de ve 
yüzde 8,69’u İç Anadolu Bölgesinde bulunuyor. 
Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu’da hayata geçen 
santrallerde artış olduğu görülüyor. Karadeniz’de 
yüzde 3,83 ve Güneydoğu Anadolu’da yüzde 1,33 
oranında işletmeye geçen santral var. 

İllere göre sıralamada İzmir, Balıkesir, Manisa ve 
Hatay ön planda. Bununla birlikte bu yıl ilk defa 
Konya’da işletmeye alınan rüzgar santralinin olduğu 
görülüyor. Sivas, Tokat, Bursa, Amasya, Gaziantep 
ve Kocaeli illerinde ise yatırımlarda hızlı bir artışın 
olduğu fark ediliyor.

Başvuru Tarihine Göre RES’ler

İşletmede olan santrallerin yüzde 61,81’i 1 Kasım 
2007 yılından önceki başvurulara ait. Kasım 2007 
sonrasındaki başvurular neticesinde yüzde 27,40 
oranında santral hayata geçebilmiş. Kalan yüzde 
10,79’luk kısım ise kapasite artışlarından geliyor.  

İnşaa Halinde RES’lerde Artış Oldu

İnşaası devam eden RES’ler 552 MW’tan 885 MW’a 
çıktı. Yirmidokuz proje içinde Çanakkale ve Denizli’de 
toplam 243 MW’lık projeyi hayata geçirmeye 
hazırlanan Akfen Enerji öne çıkıyor. Sancak Enerji’nin 
Konya’da kuracağı 155 MW’lık santral, Konya ili için 
önemli bir yatırım olacak. Ağaoğlu’nun Balıkesir’deki 
124 MW’lık projesi ise üçüncü sırada yer alıyor. 
Birincil rüzgar alanlarının yanında Amasya, Malatya, 
Kahramanmaraş gibi ikincil rüzgar alanlarındaki 
inşaatlar, rüzgarın gittikçe yaygınlaştığını gösteriyor. 

İnşa Halindeki Santrallerde Türbin Markası olarak 
Siemens- Gamesa Öne Çıkıyor

İnşa halinde olan santrallere baktığımızda Siemens-
Gamesa türbinleri yüzde 51,60 oranıyla ilk sırada 
tercih edilmiş. Diğer öne çıkan türbin markası ise 
yüzde 45,10 oranıyla Nordex olduğu görülüyor. 

İşletmedeki türbin markalarına göz attığımızda 
Siemens-Gamesa’nın yüzde 11,95  ile beşinci sırada 
yer aldığını görüyoruz. İlk sırada yüzde 25,85 oranıyla 
Nordex var. İkinci sırada yüzde 22,39 ile Vestas; 
üçüncü sırada yüzde 19,13 ile Enercon; dördüncü 
sırada yüzde 17,54 ile GE olduğu görülüyor. 
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İnşa Halinde RES’ler Marmara’da Daha Çok

İşletmedeki RES’lerde Ege Bölgesi öne çıkarken, 
inşa halindeki RES’lerde Marmara Bölgesi öne 
çıkıyor. Yaklaşık 400 MW’lık projenin olduğu Marmara 
Bölgesinde Balıkesir ve Çanakkale illeri inşaatların 
yoğun olarak devam ettiği iller.

Kapasite Artış Talepleri Değerlendirilmeli

Rapora ilişkin görüşlerini dile getiren TÜREB Başkanı 
Mustafa Serdar Ataseven, son yıllarda dünyadaki siyasi 
ve ekonomiksel dalgalanmalara rağmen Türkiye’deki 
rüzgar sektörünün yoluna devam ettiğini vurguladı. 

Yatırımların artması için girişimcilere yönelik 
sürdürülebilir, net, şeffaf ve uygulanabilirliği 
yüksek çözümlerin sunulması gerektiğine dikkat 
çeken Ataseven, finansal istikrara olan inancın 
güçlendirilmesi yönünde adımlar atılması gerektiğini 
ifade etti.

2020 yılı sonrasındaki belirsizliğin ortadan 
kaldırılmasıyla hem santrallerde hem de rüzgar 
sanayisinde hızlı bir canlanma olacağına inandıklarını 
ifade eden Ataseven, sanayicilerin ve yabancı 
yatırımcıların bu süreci yakından takip ettiklerini 
belirterek;

“Gerçek anlamda atılımlar planlıyorsak, sektörün 
desteklenmesine yönelik hızlı kararların alınması 
gerekiyor. Güçlü ekonomik büyüme için rüzgar 
sayısız fırsatlar yaratıyor. Bunları değerlendirmeliyiz. 
Her zaman dile getirdiğimiz önceliklerimiz arasında 
yer alan, kapasite artış taleplerinin karşılanması 
sektöre ivme kazandıracaktır. Bu taleplerin önü 
açılırsa sektör süratle bu yatırımları hayata geçirebilir. 
Çünkü bu projeler inşaat izin süreçlerini tamamlamış, 
yollarını inşa etmiş, enerji nakil hatlarını bağlatmış, 
kamulaştırmasını bitirmiş projelerdir. Yatırım tutarı 1,5 

milyar dolar olan, bin MW’ın üzerindeki bu yatırımların 
önü açılırsa, rüzgar sektöründeki ilerleyişimiz hızlanır. 
İlk etapta bu konuları değerlendirmeye almak 2023 yılı 
hedeflerimize daha etkin bir şekilde ilerleyebilmemizin 
önünü açacaktır.” dedi.

Hedef Her Yıl Bin MW Rüzgar Santralini İşletmeye 
Alabilmek

Birkaç yıldır yaşanan ekonomik dalgalanmalar 
tahminlerimizin gerisinde kalmamıza neden oldu 
diyen Ataseven, bu nedenle bazı oyuncuların sektöre 
girişini ertelediğini, bazı yatırımcıların frene bastığını 
belirtti.

Küresel anlamda yaşanan olayların ve ülkemizdeki 
belirsizliklerin yatırım iştahını baskıladığının altını çizen 
Ataseven, son beş yıldır ortalama yüzde 30 büyüyen 
rüzgar sektörünün, geçtiğimiz yıl yüzde 12,5 oranında 
artış kaydettiğini belirtti. 

Sektörün hedeflerini ve ihtiyaçlarını hatırlatan TÜREB 
Başkanı Ataseven sözlerini şöyle sürdürdü: “Sektörde 
bugüne kadar 10 milyar doların üzerinde yatırım 
gerçekleşti. Geçen yıl yapılan yarışmalarda yaklaşık 
5 milyar dolarlık bir yatırımın hayata geçmesi için 
düğmeye basıldı. Hedef her yıl bin MW’lık rüzgar 
santralini işletmeye almak. Bu hedefe ulaşabilmek 
için, ekonomide istikrarın sağlanmasına, enflasyonun 
düşürülmesine, ucuz finansman kaynaklarına, vergi 
politikalarına ve en önemlisi sürdürülebilir bir büyüme 
politikası oluşturulmasına ihtiyacımız var. 

Hepimizin bildiği gibi, yatırımların canlanması, ancak 
sürdürülebilir ve öngörülebilir bir yatırım ortamına 
bağlı. Bir süredir devam eden belirsizliklerin, seçimin 
sonuçlanması ile birlikte yerini yeni yapılanmalara, 
reformlara bırakacağını düşünüyoruz. Bu 
yapılanmaların küresel piyasalarda rekabet gücümüzü 
arttıracak nitelikte olacağına inanıyoruz.” 
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Derneğimizin vizyonunda ülkemizi yenilenebilir enerji 
ve enerji verimliliği alanında ekipman, teknoloji ve 
proje üreten uluslararası bir merkeze dönüştürmek 
de bulunuyor. 

Dolayısıyla ülkemizde rüzgâr, güneş, biyokütle ve 
jeotermal enerji alanlarında yapılan ya da planlanan 
tüm yatırımları destekliyoruz.  

Türkiye yenilenebilir enerjide özellikle son 10 yılda 
dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer alıyor. 
Temiz enerji gerçeğini çok geç keşfetmemiz bu 
sonuçta etken olsa da zararın neresinden dönersek 
kardır diye düşünüyoruz. 

2007 yılında rüzgâr enerjisinde sadece 146 MW 
olan kurulu gücümüz, bugün itibarıyla 2018 yılı ilk 
yarısında 7,012 MW seviyesine ulaşmıştı. 48 kat artış 
anlamına gelen bu yatırımların, ülkemizin enerji 
kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yerlileştirilmesi 
adına çok önemli bir başarı olduğunu düşünüyoruz. 

Rüzgârın yanında lisanslı ve lisanssız Güneş enerjisi 
yatırımlarını birlikte düşündüğümüzde toplamda 
12.000 MW’a yakın bir kurulu güç rakamına ulaşmış 
durumdayız. Başta Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı bürokrasisi olmak üzere, yenilenebilir 
enerji ana sanayi yatırımcılarımız, tüm zorluklara 
rağmen ekipman üretimi yapan üreticilerimiz,  yan 
sanayicilerimiz ve yerel yöneticilerimiz kuvvetli bir 
alkışı hak ediyor.

Ülkemizin tüm dünyanın ilgi ve dikkatini çeken 
rüzgâr enerjisi başarısının temelinde hiç kuşkusuz, 
ülkemizde yapılan üretim kalitesinin küresel 
ölçekteki başarısı geliyor. İzmir’de üretimini 
sürdüren üç kanat fabrikası, sadece Türk pazarına 
değil, dünyanın en ücra köşesindeki ülkelere 
dahi ihracat başarısı gösterebiliyor. Bu başarıda 
temel etkenlerden biri ise Türkiye’nin kompozit 
malzemelerde kaydettiği üretim seviyesi olarak öne 
çıkıyor. 

ENSİA olarak 2005 yılından bugüne Kompozit 
Sanayicileri Derneği (KSD) çatısı altında buluşan 
sektör temsilcilerini en önemli paydaşlarımızdan 
biri olarak görüyoruz.  Yerli ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarından daha fazla yararlanma, bu kaynakları 
enerjiye dönüştürürken yerli katkıyı azami ölçüde 
önemseme ilkesi, ENSİA ve KSD’nin ortak paydalarını 
oluşturuyor. 

Rüzgâr başta olmak üzere yenilenebilir enerji 
yatırımlarında kullanılan teknolojinin baş döndürücü 
bir hızla ilerlediğine tanık oluyoruz. Türbin 
kanatlarında kullanılan teknoloji, santralin enerji 
üretimini artırdığı gibi verimliliğine de pozitif yönde 
etki ediyor. 

ENSİA olarak, Türk kompozit sanayisinin büyümesi, 
yetenek ve yetkinliklerini uluslararası alana daha 
hızlı taşıması için konunun tarafı olan herkese görev 
düştüğünü biliyoruz. Yeni teknolojiler geliştirilmesi, 
yeni üretim tekniklerinin uygulamaya hızla alınması 
ve sektörün gereksinim duyduğu teknik eleman ve 
nitelikli işgücünün yetiştirilmesi ve belgelendirilmesi 
acil sorunlarımız olarak öne çıkıyor. Üniversitelerimiz 
ile sektörlerin temsilcisi STK’ların işbirliğini bu 
yönüyle çok önemsiyoruz. 

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımız daha fazla 
devreye alındıkça; sektörlere hizmet veren yerli 
sanayimizin de gelişeceğini görüyoruz. Üretimde 
ve ihracatta yaşadığımız katma değer sorununun 
çıkış noktalarından birinin de yerli ve yenilenebilir 
kaynaklara yatırım yapılması, bu yatırımlarda yerli 
katkı oranının maksimize edilmesinde olduğunu 
sürekli ifade ediyoruz. 

 Hükümetimizin 2023 hedeflerine bağlı olarak toplam 
enerji tüketiminin %30’unun yenilenebilir enerji 

Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) olarak, ülkemizde yenilenebilir ve temiz 
enerji kaynaklarının milli ekonomiye katkısını artırmayı; enerji yatırımlarında kullanılan 
ekipmanların yerli üretilerek katma değerin ülkemiz sınırlarında içinde kalmasını; enerji 
kaynaklarımızı çeşitlendirerek dışa bağımlılığın azaltılmasını hedefliyoruz.

Ensia Enerji Yatırımlarında
Dışa Bağımlılığın Azaltılmasına Odaklanıyor
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kaynaklarından karşılanması hedefi, “önümüzdeki 
12 yıl için, 2030 yılında en az 25 milyar dolarlık bir 
ekipman pazarı” anlamına gelmektedir. Dolayısıyla 
iç pazarda oluşacak ihtiyacın ithalat ile değil ülkemiz 
sınırlarında yapılacak üretimle karşılanması ve ihraç 
edilmesi hem cari açığın azalmasını hem de dövizin 
ülke içinde kalmasını sağlayacaktır. 

ENSİA olarak bu teşviklerin rüzgar enerjisi ana 
sanayi yatırımları ile sınırlı kalmamasını, yerli 
ekipman üreticilerine de aynı şekliyle verilmesini 
talep ediyoruz.  Böylelikle ülkemizin yüksek 
yenilenebilir enerji potansiyelini değerlendirirken aynı 
zamanda istihdam sağlamak, katma değerin yanında 
yeni teknolojik kazanımlar elde etmek ve cari 
açığımızı azaltmak için ekipman üretmenin hayati 
öneme haiz olduğu yadsınamaz bir gerçektir.

Fakat; hali hazırda, bütünleştirici parça / alt 
ekipman / hammadde imalatı yapan tedarikçiler, 
5’inci Bölge teşviklerinden faydalanan yenilenebilir 
enerji ekipman üretiminde ürünleri kullanılmasına 
rağmen, kendi üretimleri söz konusu teşviklerden 
faydalanamadığı için ne yazık ki yatırım planlarından 
vazgeçmektedir.

Ülkemizin “enerji teknolojileri dağıtım merkezi” 
olması amacıyla; Yenilenebilir enerji projelerinde 
teknolojinin yerlileşmesinin sağlanması ve yerli 
sanayi katkısının arttırılması gerekmektedir. Bu 
anlamda sektörün teknolojik altyapısı güçlendirilmeli, 
yerli firmalarımız yenilenebilir enerji santrallerine 
malzeme ve ekipman üretimi konusunda teşvik 
edilmelidir. 

Dolayısıyla, yenilenebilir enerji ekipmanı teşviklerinin 
sadece türbin, jeneratör ve kanat imalatını değil ana 
bileşenindeki tüm aksam, bütünleştirici parça ile söz 
konusu ekipmanlar için kullanılacağı belgelendirildiği 
durumda alt ekipman ve hammadde imalatını 

da kapsaması ve ülkenin her yerinde yapılan bu 
tip yatırımların bölge fark etmeksizin 5. Bölge 
teşviklerinden yararlandırılması ülke ekonomisi 
açısından oldukça kritik öneme sahiptir.

ENSİA olarak öncelikli hedefimiz, sermaye kaynağına 
bakmaksızın ülkemizde yatırım yapan tüm şirketleri 
“yerli” olarak adlandırmakla birlikte, katma 
değeri yüksek yan sanayi firmalarının da yatırım 
süreçlerinde söz sahibi olmasını sağlamaktır. 

100 ilâ 500 kilovat arasında değişen ve yerinde 
tüketimi özendirici YEKA’ların yapılması ile yerli 
istihdam olacak, orada çalışanlar yetişecek, sektörü 
bilecek, dünyayı tanıyacaktır. Ve hiç şüpheniz olmasın 
o insanlarımız arasından yeni girişimciler çıkacak, 
ülkemiz yenilenebilir enerji alanlarında dünyada söz 
sahibi olan yerli şirketleri içinden çıkaracaktır. 
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İkinci Fabrikamız ile Çok Daha Güçlüyüz
İLKALEM A.Ş. olarak üretimini yapmakta olduğumuz doymamış polyester reçine, vinil 
ester reçine, jelkot, pigment pasta, yapıştırıcı pasta ve PVA esaslı tutkal ürünleri ile 
kompozit sektörüne 61 yıldır hizmet vermekteyiz. İLKESTER markası altında tamamı 
AR-GE laboratuvarımızda formüle edilmiş ürünlerimiz ile sektörümüzün ihtiyaçlarını 
en üst düzeyde karşılayacak nitelikli ve katma değeri yüksek ürünler üretmekteyiz. 
“Müşterilerimize çözüm ortağı olma” misyonu doğrultusunda ihtiyaca yönelik ürünü 
formüle etmekle başlayan süreçten satış sonrası teknik desteğe kadar olan tüm 
aşamalarda hizmet vermekteyiz. 

Müşterilerin talepleri doğrultusunda yüksek 
nitelikli doymamış polyester reçinesi üretmek 
önemli bir meziyettir, bilgi ve deneyim ister… Bunun 
yanında yüksek performans jelkot ve pigment 
pasta üretmek ise en üst düzey bilgi donanımı 
ve deneyim gerektirir. İLKALEM olarak sahip 
olduğumuz ileri teknoloji üretim ağı ve AR-GE 
faaliyetleri, konusunda uzman personelimiz ile 
Türkiye’de en çok yüksek performans renkli jelkot 
ve yüksek performans pigment pasta üreten firma 
konumundayız. Sektörümüzün hızlı gelişimine ayak 
uydurmak amacı ile 2018 yılında yapmış olduğumuz 
yeni ekipman yatırımları ile üretimini yapmakta 
olduğumuz jelkot ve pigment pastalarımızın 
kapasitesini yüksek oranda arttırarak ürünlerimizin 
niteliğini çok daha üst seviyelere taşıdık. 

CTP kompozit ürünlerin kullanımının artması 
ve özellikle nitelikli CTP ürünlerin birçok farklı 
materyalin yerine tercih edilerek çok farklı 
alanlarda kullanılması, polyester hammadde 
taleplerinin artışını da beraberinde getirmektedir. 
Bununla birlikte 2010 yılından itibaren Reichhold 
Türkiye Firması ile yapmakta olduğumuz üretim 

birlikteliğinde ürün çeşitliliği ve miktarları sürekli 
artarak devam etmektedir. Hem yurt içi hem de yurt 
dışı pazarlardan gelen yoğun talepler karşısında 
Tuzla-Şekerpınar tesisimize ilave olarak Sakarya 
1. Organize Sanayi Bölgesinde ikinci fabrika 
yatırımımızı gerçekleştirdik. Haziran 2018 itibarı ile 
faaliyete geçen ikinci fabrikamız ile birlikte üretim 
kapasitesi ilk aşamada %65 oranında yükselmiş 
olup, önümüzdeki dönemde oluşabilecek yeni 
taleplere bağlı olarak ilave kapasite artırımları da 
gerçekleştirilebilecektir.

Özellikle son 2 yıldır ihracata yönelik yeni pazar 
oluşumları üzerinde yoğun olarak çalışmaktayız. 
2018 yılı itibarı ile ülkemizin içine girdiği zorlu 
ekonomik olumsuzluklara karşı güçlü durmamızda 
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More Powerful with Our Second Plant

AS ILKALEM CO.INC. we have been serving the 
composite sector for 60 years by producing unsaturated 
polyester resins, vinylester resins, gelcoats, pigment 
pastes, bonding pastes and PVA based adhesives. Under 
the ILKESTER brand name we produce high quality 
products fully formulated at our R&D Lab to meet the 
demands of our sector. Within the scope of  ‘Being the 
solution partner to our customers’ mission we also 
serve them with the after sale technical support.

Producing high quality unsaturated polyester resins 
as per the demand of customers is an important 
characteristic requiring knowledge and experience… 
Besides this, high performance gelcoat and pigment 
paste production requires top level knowledge and 
experience. Owing to our advanced technology 
production net and R&D efforts, we produce the highest 
quantity of high performance coloured gelcoats and 
pigment pastes. To keep up with the fast development 
of our sector we increased the gelcoat and pigment 
paste production capacities with the new equipment 
investment accomplished in 2018.

The consumption increase  in FRP composite products 
opened doors to the polyester raw material demand 
increasing in different sectors. Besides, product 

types and quantities keep on increasing as a result 
of production partnership with Reichhold Turkey Co. 
since 2010. Due to the demands received both from 
domestic and global markets, in addition to our plant 
in Tuzla Şekerpınar we accomplished our second plant 
investment in Sakarya. As of June 2018 our production 
capacity is increased 65 % and in the near future will be 
subjected  to additional capacity increases to face the 
new demands.

Especially since the last 2 years we are seriously 
focused on the new export markets. Export has gained 
great importance in providing us support against the 
negative economical developments our country is facing 
as of 2018. ILKALEM, taking into consideration the 
demand increases in domestic and export markets has 
planned and accomplished new equipment and plant 
investments in short time.

We feel pleasure to inform that we will participate to 
Paris JEC 2019 from 12 to 14 March with our ILKESTER 
brand name for increasing our efficiency and familiarity 
in export markets. Since we are in a period where the 
importance of export is in top level and as ILKALEM 
company able to meet the high capacity demands we 
believe our participation decision to this international 
fair is very logical.

ihracatın payı daha da önem kazanmıştır. İLKALEM 
olarak başta yurtdışı olmak üzere iç ve dış 
pazarlardaki talep artışları öngörülerek hem yeni 
ekipman hem de yeni fabrika yatırımları planlanmış 
ve kısa sürede gerçekleştirilmiştir. 

Dış pazarlardaki etkinliğimizi ve bilinirliğimizi 
daha da arttırmak amacı ile İLKESTER markamız 

ile 12-14 Mart 2019 tarihleri arasında Paris’te 
gerçekleşecek JEC 2019 Fuar Organizasyonuna 
katılacağımızı bildiririz. Gerek ihracatın öneminin 
en üst seviyede olduğu bir dönem olması gerekse 
İLKALEM olarak yüksek talepleri karşılayabilecek 
kapasite artırımını tamamlamış olmamızdan dolayı 
bu uluslararası fuara katılım kararımız için çok 
doğru bir zaman olduğu kanısındayız…     
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Investing with a growing wind energy 
industry METYX Composites has rapidly 
grown to become a well established, 
market leading supplier to the wind energy 
market, providing products and cost 
effective solutions for major OEM producers 
of composite blades for wind turbines. 

To meet growing customer demand globally, METYX 
Composites has continued to expand its production 
facilities and extended the range of products and 
services offered, with a special focus on the needs of 
the growing wind energy industry in Turkey, across 
Europe and beyond. 

In recent years, METYX Composites has developed 
new glass and carbon fibre reinforcements that are 
specifically designed for the manufacturing of wind 
turbine parts. The extension of production facilities 
at our factories in both Turkey and Hungary were 
mainly in response to the continued strong growth 
of the wind turbine industry to remain aligned with 
customer demands, to ensure that quality products 
and a high level of supply chain customer service 
continue to be provided. 

High quality, E-glass, H-glass, carbon fibre standard 
and custom made multiaxial technical fabrics are 
manufactured by METYX Composites on dedicated 
production lines for weaving both glass and carbon 
fibre multiaxial fabrics in Turkey, Hungary, and 
recently USA. 

The extensive range of products and services 
provided to wind energy customers includes: 

• E-glass, H-glass and carbon fibre based UD, 
biaxial and triaxial multiaxial fabrics - both 
standard and custom fabrics. 

• Kitting services for fabrics, cores (PVC, PET, PU, 
SAN, Balsa) and vacuum consumables (peel 
plies, breather fabric and flow mesh). 

• Composite tooling design and fabrication (plugs 
and moulds). 

• Engineering and production processing technical 
support. 

• Prototyping and GL laboratory testing services. 

• Bought-in products from approved suppliers of: 
continuous filament mats (CFM); vacuum leak 
detectors; vacuum bagging consumables; core 
materials; mold release agents and surface 
veils; adhesives; resins and gel coats; hardeners; 
sheet wax products.

Meeting Longer & Lighter Wind Blade Design 
Needs 

To achieve the lightweight, high strength design 
needed for modern wind blades, many laminate 
designs now typically use a combination of cores, 
unidirectional (UD) and multiaxial fabrics, and 
UD tapes, with a growing trend for larger blades 
towards the use of Automated Tape Layup (ATL) and 

Metyx: The Leading Supplier To The Wind Energy Market
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Automated Fibre Placement (AFP) to reduce labour 
and improve quality. UD carbon fibre tapes and 
fabrics have been added to the METYX range to meet 
a growing demand, especially from OEMs looking to 
design and manufacture larger rotor blades over 60 
metres long. 

Kitting Service For Cores, Fabrics & Vacuum 
Consumables 

A customized kit cutting service using ‘stateof-the-
art’ 5-axis CNC processing centres is offered from 
both Turkey and Hungary for a wide range of cores, 
fabrics and vacuum consumables. The supply of 
kits has grown into a major added value service 
provided by METYX Composites to many of its wind 
energy customers. Both kitting centres are able to 
accurately cut the full range of multiaxial, RTM and 
woven technical fabric reinforcements manufactured 
from carbon, e-glass, aramid fibres, and hybrid fibre 
combination fabrics, as well as supplying kits with 
vacuum consumables such as: peel ply, flow mesh 
film, and breather fabrics. For higher volume needs, 
the largest CNC fabric cutting machines are capable 
of handling fabric widths up to 350 centimetres 
(138 inches) in a very cost effective way, being one 
of the biggest fabric cutting machines currently 
operating in the industry, which minimizes off cut 
scrap and reduces material costs. The two METYX 
kitting centres also provide custom kits for key core 
materials including balsa wood and PET, SAN and 
PVC sandwich foams. Core material finishing options 

or finish combinations as required include: grooved, 
perforated, scrim fabric applied, and single or double 
contoured. 

Plug and Mould Tooling Solutions 

METYX also provides cost effective tooling solutions 
from the dedicated Tooling Business Unit at the 
Manisa factory in Turkey, which designs and 
manufactures custom made composite tooling cost 
effectively, which consistently produces high quality 
composite parts with a high level of confidence. 
Our expert and highly experienced engineering and 
production team offers customers a complete ‘end to 
end’ composite tooling design and fabrication service 
for both master plugs (patterns) and fibreglass 
mould tools; single and multi-split FRP moulds are 
produced for hand lay, spray up, RTM, and infusion 
processes. Design engineering support includes 
3D surface mapping and CAD-CAM. Back in 2015, 
in response to several major wind sector customer 
inquiries at the time to provide heated tooling for 
moulding larger epoxy glass fibre rotor blades, 
METYX Composites set up an in-house engineering 
project team, which successfully developed the 
technical and manufacturing capabilities to produce 
heated epoxy tooling, available to tooling customers 
as an option on request. The METYX Tooling Business 
Unit is able to cost effectively provide customers with 
a complete composite tooling solution from concept 
to delivery.
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TPI Kompozit ile Sektöre Bakış
Yenilenebilir enerji ve rüzgar enerjisi yükselişte olan bir sektör. Sektör genişliği ve 
büyümeye devam eden ivmesiyle dikkatleri çekmektedir.

Dünya çapında yeni oluşan pazarlar, olgunlaşan 
pazara göre daha hızlı büyümektedir. Rüzgar 
türbini kanatları bu yeni oluşan büyümedeki pazara 
ulaşabilmek, maliyetleri ve sermayeyi verimli 
şekilde yönetmek için dış kaynaklar ile tedarik 
edilmektedir. 1968 yılında Scottsdale, Arizona’da 
kurulan TPI Kompozit günümüzde hızlı büyüyen 
rüzgar enerjisi pazarına türbin kanadı üreten global 
çaptaki tek bağımsız üretici olarak pazarda yer 
almaktadır. 

TPI Kompozit; 9 kanat, 3 kalıp fabrikası ve ARGE 
merkezleriyle Amerika, Meksika, Çin ve Türkiye’den 
Vestas, GE, Siemens/Gamesa, Nordex/Acciona, 
Senvion ve ENERCON gibi sektörün lider orjinal 
malzeme üreticilerine kanat tedarik etmektedir. 
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Türkiye’deki ilk gelişmiş rüzgar türbin kanadı 
fabrikasını İzmir’de 2012’de açan TPI; 2015 yılında 
İzmir Menemen’de açtığı 2. fabrikası ve 2 bin 300 
çalışan ile Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarındaki 
müşterilerine üretim yapmaktadır. 

TPI Kompozit; global onshore rüzgar enerji 
marketindeki müşterilerin %54’üne hizmet 
vermektedir.

Rüzgar sektöründe Çin, kendi dinamikleri olan 
başlı başına bir pazar olarak değerlendirilmektedir. 
Çin dışındaki pazara baktığımızda TPI Kompozit 
dünyanın en büyük ilk 6 üreticisinin tümüne üretim 
yapmaktadır. 

Rüzgar türbinlerinin enerji üretim kapasitesi daha 
büyük kanat üretimi ve son dönemdeki kanat 
tasarımı, malzeme ve üretim teknolojilerindeki 
gelişmeler ile büyük oranda artmıştır. Günümüzde 
türbin kanatları gelişmiş, dayanıklı ve hafif 
bir malzeme olan kompozit materyallerden 
üretilmektedir. Daha uzun kanatlar, rüzgarın 
teması için daha fazla alan olması nedeniyle, daha 
çok enerji yakalayarak rüzgar enerjisinin genel 
maliyetini düşürmektedir. Rüzgar türbinin evrimi 
düşük rüzgar hızı olan alanlarda bile artan enerji 

çıktısı elde edilmesini sağlamaktadır. Son dönemdeki 
gelişmiş turbin tasarımlarıyla aynı miktarda rüzgar 
ile göze çarpan bir artışla daha fazla rüzgar enerjisi 
üretilebilmektedir. Rüzgar türbin dizaynındaki bu 
gelişmeler rüzgar enerjisini rekabetçi bir maliyeti 
olan enerji kaynağı haline getirmektedir.

Globalde onshore rüzgar üretimi için 
seviyelendirilmiş enerji maliyeti giderek artan 
rekabetçi bir ivmede ilerlemektedir. 

Bu gelişmeler ile rüzgar enerjisi üretimi hızla 
artmakta ve dünya çapında yayılmaktadır. 2008’den 
2017’ye, rüzgar türbini kurumları 4.5 kat artmış, 
kümülatif global rüzgar enerjisi 2000 yılından bu yana 
%24 artmıştır. Bu büyümeyi; türbin teknolojisindeki 
rekabetçi maliyetler, rüzgar enerjisini destekleyen 
global insiyatifler, artan ticari ve endüstriyel talep, 
kömür ve nükleer enerjiden ayrılış ve elektrikli araç 
eğilimleri desteklemektedir.  

Source: Lazard Levelized Cost of Energy Analysis (version 11.0).
(1) Costs are on an unsubsidized basis. Ranges reflect differences in resources, geography, fuel costs and cost of capital, 
among other factors.
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45 yılı aşkın bir maziye sahip ve polimer 
kimyası konusunda uzmanlaşmış 
DURATEK Koruyucu Malzemeler San. 
ve Tic. A.Ş., epoksi, poliüretan ve akrilik 
esaslı sistemlerin tasarımını, üretimini ve 
pazarlamasını % 100 yerli bir firma olarak 
Gebze OSB’de yapıyor. DURATEK, pazardaki 
özel konumunu, müşteri isteklerine 
odaklanarak, bunlara cevap verebilmesine 
borçlu. Kardeş firması KİMAR / PAKSOY 
KİMYEVİ’nin epoksi hammaddeleri 
üretebiliyor olması ve dünyada az rastlanan 
bu entegre yapı sayesinde DURATEK, 
ürün tasarımına avantajlı bir konumdan 
başlayabiliyor.

DURATEK, ISO 9001:2015, ISO 14001 ve OHSAS 
18001 kalite standartlarında faaliyet göstermektedir. 

DURATEK’in, kompozit ve dolayısıyla rüzgar türbin 
kanatlarının üretiminde kullanılan ürünlerini 
aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

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

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

• EPOKSİ ve POLİÜRETAN ESASLI KAPLAMA 
SİSTEMLERİ:  
Kompozit parçaların dış etkenlerden korunması 
için kullanılan astar, macun ve boya sistemleri.

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

Rüzgar türbinlerinin kanatları ve naselleri, düşük 
ağırlıkla sağladıkları yüksek mukavemet sayesinde 
elyaf takviyeli kompozitten üretilmektedir. 
Ülkemizde yaklaşık 20 yıldır rüzgar türbinleri 
kanatlarının imalatı yapılmaktadır. Günümüzde 1 
MW üzeri sınıfında güç üreten türbinler için üç ayrı 
firma toplam dört, 1 MW altı sınıfında güç üreten 
türbinler için de bir firmanın kanat ürettirdiği 
bir fabrika vardır. Resmi rakamlara göre rüzgar 
enerjisinden 48 GW’tan fazla (yeni teknolojiye 
sahip türbinlerle bu rakamdan çok daha fazla bir 
kapasiteye sahip olduğumuz tahmin edilmektedir) 

Rüzgar Türbin Kanadı Üretiminde Kullanılan 
Duratek’in Epoksi ve Poliüretan Esaslı Sistemleri



31

ÜYELERDEN HABERLER

elektrik enerjisi üretebilme kapasitesi olan 
ülkemizde 2018 yılı itibariyle sadece 7 GW’lık kurulu 
gücün olduğu ve ülkemizde imal edilen türbin 
kanatlarının çok büyük bir oranının ihraç edildiği 
göz önüne alındığında, ülkemizin elinde rüzgar 
enerjisinde teknoloji üretimi için çok büyük bir fırsat 
olduğu anlaşılır.

Türkiye’nin 2016 yılındaki ihracat değeri 1,37 USD/
kg’dır. Bu değer rüzgar türbin kanatları için, kanadın 
boyutları ve imalatında kullanılan elyaf, matris 
ve nüve malzeme tipine göre 7,5 – 14,5 USD/kg 
arasında değişmektedir. Bu kadar yüksek katma 
değere sahip rüzgar enerjisi sektörünün gelişmiş 
bir yerli kompozit yan sanayii ülkemizde mevcuttur. 
Türkiye’de yerli olarak üretim yapan cam ve karbon 
elyaf firmaları, bu elyafları kullanarak kumaş 
dokuyan firmalar, polyester, vinilester ve epoksi 
gibi matris malzemeleri üretenler, hazır nüve 
malzemeyi bloklar halinde alıp, bunları istenen 
ölçüde dilimleyerek kitler haline getirenler, kanatların 
kaplama malzemelerini üretenler başta olmak üzere 
pek çok firma bulunmaktadır.

Tüm bu yerli firmaların mevcudiyetine rağmen 
rüzgar türbin kanatlarında kullanılan hammaddelerin 
(bütünleştirici parçaların) çok büyük bir kısmı 
ithal edilmektedir. Bize ait olan kaynaklarla 
üretilebilen enerji için gerekli olan aksamların bu 
kadar çok ithal girdi ile imal edilmesi büyük bir 

tezat oluşturmaktadır. Bunun en büyük sebepleri, 
yurtdışından alınan kredilerin düşük maliyetli 
olmasından dolayı ithal girdilerin tercih edilmesi ile 
hammaddelerin onay süreçlerinin uzun ve pahalı 
olmasıdır. Enerji Bakanlığı’na bağlı Yenilenebilir Enerji 
Genel Müdürlüğü’nün (YEGM) oluşturduğu YEKA 
projesi ile yerlileştirme konusunda büyük bir hamle 
yapılmıştır. 

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı’nın kısaltması olan 
YEKA projesinin ihaleleri, geçtiğimiz yıl hem güneş 
hem de rüzgar enerjisi için düzenlendi. İhaleleri alan 
konsorsiyumlar, belli oranlarda yerli girdi kullanma 
taahhüdünü de vermiş oldular. Rüzgar YEKA’sını 
kazanan konsorsiyum, Türkiye’de bir nasel fabrikası 
kuracak ve en az %60 yerli girdi ile kanat üretimi 
yapacak. Benzeri YEKA projelerinin devamı gelecek 
ve yerli girdi kullanımının teşviki sürecektir.

DURATEK Türkiye’nin, rüzgar türbin kanatlarının 
üretiminde kullanılabilen ve ilgili sertifikalara sahip 
epoksi esaslı laminasyon reçinelerini tasarlayan 
ve üreten ilk ve tek yerli firmasıdır. Bu sistemlerle 
Northel firması yıllardır MW altı sınıfta türbinlerinin 
kanatlarını üretmektedir. Aynı sistemlerin YEKA 
kapsamında yerlileştirme için onay süreci başlamıştır. 
Önümüzdeki senenin ikinci çeyreğinde sürecin 
tamamlanması ve proje kapsamında üretilecek 
kanatların DURATEK epoksileri ile üretilmeye 
başlanması planlanmaktadır.



32

ÜYELERDEN HABERLER

Rüzgarı Güçlendirmek

Rüzgar enerjisi endüstrisinin tüm 
paydaşlarının ortak bir hedefi vardır: 
rüzgar enerjisi ekonomisini iyileştirmek. 
Rüzgarın gücünden daha fazla 
faydalanmak adına türbin kanat boyları 
seneler içerisinde uzadıkça yapısal 
parçalarda kullanılan cam elyaf takviyeli 
kompozitlerin daha iyi mekanik özelliklere 
sahip ve daha hafif olması beklentisi de 
artmıştır. Bu beklenti, endüstriyi daha 
üstün özelliklerde malzeme arayışına 
yöneltmiştir. 

Kompozit malzemenin mekanik özellikleri 
yapıyı oluşturan elyafların mekanik özelliklerine 
ve hacim oranına bağlıdır. E-camından üretilen 
elyaf, kompozitlerde ana takviye malzemesi 
olarak kullanılmaktadır. Tek yönlü kompozitlerin 
esnemezliği, gerilme ve baskı mukavemeti, 
içerdikleri elyaf oranı arttıkça yükselmektedir. 
Türbin kanatlarında kullanılan tipik bir cam elyaf/
epoksi kompoziti ağırlıkça %75’e kadar cam elyaf 
oranına sahip olabilmektedir.  

Şişecam Elyaf Sanayi Tek Uçlu Fitilleri

 1971 yılından beri elyaf üretim sektöründe Çayırova 
yerleşkesinde faaliyetlerini sürdüren Şişecam 
Cam Elyaf Sanayi A.Ş., 2018 yılı son çeyreğinde 
Balıkesir’deki yeni tesislerinde Şişecam Elyaf Sanayi 
olarak faaliyetlerine devam edecektir. Şirket, uzun 
yıllara dayanan tecrübesi ile rüzgar türbin kanatları 
için üretilen tek uçlu fitillerin yanısıra çok uçlu 

fitiller, kırpılmış elyaf ve keçe ürünleri ile de farklı 
müşteri sektörlerine yönelik üretim yapmaktadır. 
Şişecam Elyaf Sanayi A.Ş., yeni üretim tesisi ile 
rüzgar enerjisi sektörü için geliştirdiği tek uçlu 
fitil ürünlerini daha iyi kalite ve performans ile 
üretmeye devam edecektir. 

Şişecam Elyaf Sanayi’nin stratejisinin temel 
taşlarından biri de rüzgar enerjisi sektörünün çözüm 
ortağı olmaktır. Rüzgar enerjisi endüstrisindeki 
paydaşlarının beklentileri ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde 
karşılamaya yönelik çalışmalar sürdürmektedir. Ar-
ge faaliyetleri kapsamında rüzgar enerjisi sektörüne 
özel, güçlendirilmiş yeni nesil cam elyaf ürünleri 
geliştirilmektedir. Bu faaliyetler, sadece cam elyaf 
geliştirmeyi değil aynı zamanda değer zincirinde 
yer alan tüm adımları dikkate alarak yapılmaktadır. 
Hammadde sağlayıcılardan elyaf dokuma yapan 
üreticilere kadar çeşitli kullanıcılar ile ortak 
çalışmalar yürütülmektedir. 

Şişecam Elyaf Sanayi’nin epoksi, poliester ve 
vinil ester reçinelere uyumlu tek uçlu fitil ürünleri 
rüzgar türbin kanatlarında güçlendirici malzeme 
olarak kullanılmaktadır.  Dokuma ve vakum 
infüzyon prosesleri için optimize edilen bu ürünler, 
düşük pamuklanma oranı (fuzz), yüksek mekanik 
mukavemet ve hızlı ıslanma zamanına sahiptir. 
Cam elyaf dokumaların yapımında cam elyafı direkt 
sarma fitilleri biaksiyel (±45°, 0°/90°), triaksiyel  
(0°/±45°, - 45°/90°/+45° ) ve quadriaksiyel 
(0°/-45°/90°/+45°)  şekillerde dokunmaktadır. 

Ar-ge çalışmalarında, gelecek için potansiyel 
oluşturacak pazar gereksinimlerini sağlamak için 
dokumaya uygun, rekabet edebilir cam elyaf direkt 
sarma fitil geliştirme önemli bir yer tutmaktadır. 
Ürün geliştirme süreci hedef ürün özelliklerinin 
belirlenmesi ile başlar ve bu özellikler hem ara ürün 
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üreticileri hem türbin kanadı üreticilerinin beklentileri 
doğrultusunda oluşturulur. Epoksi uyumlu özgün 
bağlayıcı formülasyonunun tasarlanmasının ardından 
pilot ölçekte denemeler yapılır. Elde edilen deneme 
ürünlerine müşteri prosesinin gerçekçi olarak 
yansıtıldığı testler uygulanır. Müşteri denemesine 
gönderilen ve geri bildirim alınan ürünler için 
optimizasyon çalışmaları yürütülür ve en nihayetinde 
piyasaya sürülür. Dokuma uygulamasında kullanılan 
tek uçlu fitiller 300, 400, 600, 900, 1200, 2400 ve 4800 
teks (gr/km) bobinler halinde üretilmektedir. 

GL Sertifikası

Tek uçlu fitil ürünleri hem kendi ar-ge merkezimiz 
hem diğer ulusal ve uluslararası ölçüm kuruluşları 
tarafından akredite kalite ve performans testlerine 
tabi tutulmaktadır. Bu testlerin sonuçları, ürünlerin 
geniş bir pazar yelpazesine hitap edebilen nitelikte 
ve standartlar ile uyumlu olduğunu göstermiştir. 
Rüzgar türbini pazarı için üretilen tek uçlu fitil 
ürünü, GL (Germanischer Lloyd) tarafından 
sertifikalandırılmıştır. 

All stakeholders of the wind energy industry have a 
common goal: to improve the wind energy economy. In 
order to make more benefit from the power of the wind, 
turbine blades have become longer over the years and 
the expectation that glass fiber reinforced composites 
used in structural parts which are lighter and having 
better mechanical properties has also increased. This 
expectation led the industry to search for superior 
materials.

 The mechanical properties of composites is determined 
by the mechanical properties of glass fibers and their 
volume content. E-glass fibers are used as main 
reinforcement in the composites.  The stiffness, tensile 
and compressive strength of uni-directional composites 
increase as the volume content of fibers increases. 
Typical epoxy/glass fiber composite contains up to 75% 
glass fiber by weight. 

Şişecam Elyaf Sanayi Single-End Rovings

 Şişecam Cam Elyaf Sanayi A.Ş., which has been 
operating in the fiber production sector in Çayırova 
Campus since 1971, will continue its activities as 
Şişecam Elyaf Sanayi A.Ş. in its new facilities in Balıkesir 
in the last quarter of 2018. 

The company, with its long years of experience, 
produces single-end rovings for wind turbine blades as 
well as multi-end rovings, chopped fibers and chopped 
strand mat products for different consumer sectors. 
With its new production facility, Şişecam Elyaf Sanayi 
A.Ş. will continue to produce single-end roving products 
developed for the wind energy sector with better quality 
and performance.

One of the main pillars of Şişecam Elyaf Sanayi’s 
strategy is to be a solution partner of the wind energy 
sector. The Company continues its efforts to best 
meet the expectations and needs of its stakeholders 
in the wind energy industry. Within the scope of R 
& D activities, new generation glass fiber products 
specially designed for the wind energy sector are being 
developed. These activities are carried out by taking into 

account not only glass fiber development but also all the 
steps in the value chain. Joint efforts are being carried 
out with various users ranging from raw material 
suppliers to fiber weaving manufacturers.

Single-end roving products compatible with epoxy, 
polyester and vinyl ester resins of Şişecam Elyaf 
Sanayi are used as reinforcing material in wind turbine 
blades. Optimized for the weaving  and vacuum 
infusion processes, these products have low fuzz, high 
mechanical strength and fast wet-out time. Glass fiber 
rovings are used for the production of unidirectional, 
biaxial (±45°, 0°/90°), triaxial (0°/±45°, -45°/90°/+45°) 
and quadriaxial (0°/-45°/90°/+45°) textiles

In order to provide the market requirements that will 
create potential for the future, the development of 
competitive glass fiber direct roving is an important 
issue in R&D studies. Product development process 
begins with the determination of target product 
characteristics and the specifications are created in 
line with the expectations of both manufacturers of 
intermediate products and turbine blades. Following 
the design of the epoxy compatible original sizing 
formulation, trials are carried out in the pilot scale. Tests 
which are simulating the customer process are applied 
to the trial products. Optimization studies are carried 
out for the products which received positive feedback 
from customer and they are finally commercialized.  
Single end rovings suitable for weaving applications are 
produced as 300, 400, 600, 900, 1200, 2400 and 4800 tex 
(gr / km) bobbins.

GL Certificate

Single-end rovings are subjected to quality and 
performance tests by our R&D Center and other 
national and international accredited measurement 
organizations. The results of these tests have shown 
that the products are compatible with a wide spectrum 
of markets and comply with the standards. The single-
end roving product produced for the wind turbine 
market is certified by GL (Germanischer Lloyd).

Reinforcing the Wind
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Rüzgar Enerjisi

2017 yılında, dünya rüzgar enerjisi pazarında toplam 
kompozit kullanımı 1.371,9 milyon liraya (623,6 
kiloton) ulaşmıştır. Rüzgar enerjisinde kompozit 
tüketimi, 1998'den bu yana yaklaşık 20 kat artışla, 
kompozit sanayiinde en hızlı büyüyen segment 
olmuştur.

Dünya Rüzgar Enerjisi Sanayiinde Kompozitler: 2017 
(Toplam Sanayi Büyüklüğü: 11.09 milyon kg)

Rüzgar Enerjisi  %5  1.372

Diğer Uygulamalar %95  23.055

Kompozitler, rüzgar türbinleri, kuleler ve şanzıman 
kapakları için rotor kanatları yapmada tercih edilen 
malzemelerdir. E-cam/polyester ile E-cam/epoksi, 
bıçak üretiminde en çok kullanılan malzemelerdir, 
ancak daha büyük bıçak boyutları için karbon fiber 
kullanımı giderek artmaktadır. Genel amaçlı polyester 
ve epoksi, rüzgar enerjisi pazarında yaygın olarak 
kullanılan reçinelerdir.

Rotor kanatları imalatında kompozit malzeme 
kullanımında ana faktörler şunlardır:

1. Kompozit malzemeler, çelik ve alüminyum gibi 
metallere kıyasla, daha hafif bir yapıya sahiptir.

2. Kompozitler, inşaatta, metallere kıyasla, 
kullanım kolaylığı sağlar. Bugün ortalama 
kanatlar 30 metre ila 45 metre uzunluğunda 
olup, (yaklaşık 99 feet-148 feet) ve karmaşık 
şekillere sahiptir (kanat şeklinde enine kesit). Bu 
tür büyük ve karmaşık şekiller yalnızca kompozit 
malzemelerle kolay ve uygun maliyetli hale 
getirilebilir.

3. Kompozit malzemeler, metallerden daha 
gelişmiş bir yorulma mukavemeti sağlar.

4. Kompozit malzemeler; dişli, şaft, kule ve kaporta 
gibi mekanik bileşenlerde azaltılmış baskı 
uygularlar, çünkü bu malzemeler hafiftir ve bu 
sayede mekanik bileşenler üzerinde daha az 
aşınma ve yıpranma yaparlar.

Rüzgar enerjisi sanayiinin ilk dönemlerinde, Avrupa 
en hızlı büyüyen rüzgar enerjisi pazarıydı. Şimdi 
ise Asya'dan sonra ikinci en büyük pazar. 2012'den 
2017'ye kadar olan dönemde ABD ve Çin rüzgar 

Rüzgar enerjisi sektörü, küresel çapta, yeşil ve yenilenebilir enerji üretimine ve artan enerji 
ihtiyaçlarına daha fazla odaklanarak, son 20 yıl içinde istikrarlı bir büyüme kaydetmiştir. 
Şirketler ise ülke ve dünya çapında enerji pazarlarında agresif bir rekabete devam 
etmektedirler. Rüzgar enerjisi pazarı, dünya kompozit sanayiinin altıncı en büyük pazarı 
haline gelerek, en yüksek büyüme oranının yakalandığı pazar oldu. 
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enerjisi kapasitelerini büyük ölçüde artırdılar. Kuzey 
Amerika'daki rüzgar enerjisi endüstrisi, 2017 
yılında Meksika ve Kanada'daki rüzgar jenerarörü 
kurulumlarında %35 ve %53 oranlarındaki büyük 
düşüş nedeniyle, yaklaşık %13,5 oranında negatif 
büyüme kaydetti. ABD’de rüzgar enerjisindeki 
büyüme büyük oranda üretim vergi iadelerine 
bağlıdır. 2016 yılı içinde yaklaşık 8.203 rüzgar 
jeneratörü kurularak, 2015'e göre %-4.5'lük bir 
düşüş yaşandı. ABD rüzgar sanayii, 2015 ve 2016 
yıllarında yeni rüzgar tesislerine yatırım yapmak için 
güçlü federal ve eyalet teşviklerinden faydalandı.

ABD Enerji Bakanlığı, 2015 yılında, 60 metreden 
büyük rüzgar türbini kanatlarının üretim, nakliye 
ve montajı için araştırma ve geliştirme desteği 
kapsamında 1,8 milyon dolarlık destek sağlamıştır. 
Bu girişimler, ABD'nin yenilenebilir enerjinin 
gelişimine olan kararlılığını göstermektedir.

Rüzgar Enerjisi Pazarında Bölgelere Göre Kompozit 
Nakliyesi: 2017 (Toplam Sanayi Büyüklüğü: 622.3 
milyon kg)

Asya,    %49.2   646

Kuzey Amerika,   %11.9  147

Avrupa,    %25.5   376

Diğer bölgeler,   %12.0  144

Rüzgar türbin kanatları, esas olarak, epoksi ve vinil 
ester ile takviye edilmiş cam elyafından oluşur. 
Rüzgar enerjisi sanayii hızla büyümekte olup, rüzgar 
kanadı üreticileri, daha az zaman harcayan malzeme 
ve süreçler bulma arayışındalar. Poliüretan ve vinil 
ester epoksi formülasyonlarında güçlü rakiplerin 
bulunduğu reçine sistemleri için alternatifler bulmak 
üzere araştırmalar yürütülmektedir. Artık reçine 
sistemlerinde de  nanoteknoloji devreye giriyor. Bayer 
Material Science, epoksiye kıyasla düşük uçucu 
organik bileşik (VOC) emisyonu ve hızlı infüzyon 
süresine sahip ve kanat üreticilerine daha fazla 
interlaminar kırılma direnci sunan nano-geliştirilmiş 
Baydur poliüretan sistemlerini piyasaya sürdü.

Rüzgar enerjisi pazarındaki kilit faktörler ve 
zorluklar

Faktörler

Kapsamlı Devlet Desteği

• Yeşil enerjiye artan talep, rüzgar enerjisi 
piyasasında çift haneli büyümeyi zorluyor. Çin, 
yeşil enerjide en büyük yatırımcılardan biri oldu.

Daha Düşük Ağırlık Talepleri, Kanat Boyutlarında 
Artırılmış Mukavemet

• Daha büyük türbin kanatlarının endüstriyel 
maliyetle üretimi için gelişmiş kompozit 
malzeme kullanımının artması 

Doğal Kaynakların Gittikçe Azalması 

• Nükleer kaynakların yanı sıra fosillerin 
tükenmesinin özellikle yükselen petrol fiyatlarına 
yansıması 

• Nükleer enerjinin kullanımı ile ilgili risklere 
ilişkin farkındalık

Zorluklar

İletim Konuları

• Uzak bölgelerden şehirlere yapılan elektrik 
dağıtımı ciddi iletim kayıplarına yol açıyor

Lojistik Sorunları

• Rüzgar kanatları ve türbinler üreten tesislerinin, 
rüzgar çiftliklerinden uzak olması, dolayısıyla 
ulaşım zorluklarının artması.

Tesis Konumları

• En yüksek rüzgar potansiyeline sahip alanlar 
mevcut rüzgar firmaları tarafından kapılmış 
durumda. Yeni rüzgar firmalarının rüzgar 
enerjisinden daha fazla elektrik üretmesi gittikçe 
daha zor hale gelmektedir

Faktörler

• Yeşil enerjiye artan talep, rüzgar enerjisi 
piyasasında çift haneli büyümeyi zorluyor. Çin, 
yeşil enerjide en büyük yatırımcılardan biri oldu.

• Avrupa 2014 yılında, karbon emisyonunu 2030 
yılına kadar %40 azaltmayı hedefledi. Amaç aynı 
zamanda, 2030'a yılına kadar enerji tüketiminin 
% 27'sinin yenilenebilir enerjiden elde edilmesini 
sağlamak. 2017 yılında, Avrupa’daki rüzgâr 
enerjisi tesisleri 2016’ya göre yaklaşık % 21 
oranında artmıştır. Rüzgâr enerjisinin, Avrupa'da 
yeni enerji üretiminde en hızlı büyüyen kaynak 
olmaya devam etmesi beklenmektedir.
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ABD ve Almanya'yı geçen Çin, mevcut kapasitesiyle 
rüzgar enerjisinde lider ülke oldu. 2006 yılına kadar 
Çin’de neredeyse hiç rüzgar kapasitesi yokken, 
geçen yıllar içinde, 2017 sonunda kapasite 188,2 
GW'ye yükseldi. ABD, 2014'te yaşanan büyük 
artışın ardından,  2017'de ciddi bir performans 
sergiledi. 2014 yılında üretim vergi iadelerinde 
yapılan değişiklikten sonra, 2017 yılında ABD rüzgar 
enerjisi piyasasında yaklaşık %14,5’lik küçülme 
yaşandı. 2017’de ABD’de rüzgar enerjisinde, ikinci ve 
üçüncü çeyreklerde yavaş süren rüzgar jeneratörü 
kurulumları nedeniyle düşüş yaşanmıştır, ancak 
üretim vergi iadesi düzenlemeleri rüzgar enerjisi 
piyasasında büyümeye yardımcı olacaktır. Yeni 
üretim vergi iadesi politikası, 2017, 2018 ve 2019'da 
ticari hayatına başlayan rüzgar tesisleri ile, üretim 
vergi iadeleri oranlarının sırasıyla %20, %40 ve %60 
oranında azalacağını açıkladı.

Daha uzun kanatlar kompozit tüketimini 
artıracaktır.

Daha uzun kanatlar daha büyük rüzgar alanında 
çalışarak dolayısıyla daha büyük oranda enerji 
ürettiğinden, kanat uzunluklarının da artması 
beklenmektedir. Önümüzdeki projelerde, daha uzun 
ve daha sert kanatların geliştirilmesi için kanat 
başına düşen kompozit kullanımının da artması 
gerekecektir. Örneğin, LM Wind Power’s, vakum 
destekli reçine transfer kalıplama (VARTM) infüzyon 
prosesi ile kuru hibrit-karbon tabakası kullanarak 
88.4 P’lik ilk hibrit rüzgar kanatlarını tasarlamıştı. Bu 
rüzgar kanadı, hafif ağırlığı ve karbon fiber sertliği 
ile barit kapaklı laminat elde edilerek geliştirilmişti. 
Daha büyük ve daha hafif rüzgar kanatlarına 
yönelik talep, tasarımcıları ve mühendisleri, sertlik 
ve ağırlıklı baklımından mukavemet ihtiyaçlarını 
karşılayan yapılar tasarlamaya zorluyor. HiPer-tex 
W2020 ve HiPer-tex W3030 olarak adlandırılan yeni 
cam elyaflar, 3B Fiberglas ile rüzgar kanatları için 
özel olarak tasarlanmış olup, epoksi reçinelerle de 
uyumludur. En karmaşık kompozit yapılardan biri 
olan kanatlar artık 80 metreyi geçmekte, hatta daha 
uzun boyutlara sahip olmaktadır. GE'nin 160 feet'lik 

birincil kanat yapılarında karbon fiber kullanmayı 
planlıyor. Ayrıca, SSP teknolojisinde, rüzgar kanatları 
için hazır reçineli malzemeler kullanılmaya başlandı.

• Nükleer kaynakların yanı sıra fosillerin 
tükenmesinin özellikle yükselen petrol fiyatlarına 
yansıması ve nükleer enerjinin kullanımı ile ilgili 
risklere ilişkin farkındalık

Rüzgar enerjisinin sağladığı çevresel faydaların 
dışında, sera gazı emisyonunun azaltılması, fosil 
yakıtlara ve nükleer enerjiye kıyasla maliyetin 
düşürülmesi, dolayısıyla fosil yakıt ithalatına 
bağımlılığın azaltılması gibi başka faydalar da vardır. 
Fosil yakıtlara ve nükleer enerjiye bağımlılığın 
azalması, fiyatları üzerinde etkisini gösterdi ve 
fiyatlarda istikrar sağlandı. Rüzgar enerjisi, müthiş 
bir potansiyel sağlayan avantajlara sahip. Rüzgâr 
kaynağı tükenmez, rüzgar tesisleri, nükleer 
reaktörlere kıyasla daha kolay kurulur, çevre 
dostu bir enerji kaynağıdır ve hepsinden önemlisi 
herhangi bir yakıt ithalatı maliyeti içermez. Çin'de 
çevre dostu teknolojiler ve su kıtlığı ile ilgili artan 
endişeler gittikçe artmaktadır. Rüzgar enerjisi, enerji 
üretiminde cazip bir alternatif haline gelmiştir.

Zorluklar 

• En yüksek rüzgar potansiyeline sahip alanlar 
mevcut rüzgar firmaları tarafından kapılmış 
durumda. Yeni rüzgar firmalarının rüzgar 
enerjisinden daha fazla elektrik üretmesi gittikçe 
daha zor hale gelmektedir

Rüzgar enerjisi sektöründe, uzun süren bir öğrenme 
eğrisi ile birlikte çeşitli standartlar ve sertifikalar 
vardır. Bu durum mevcut oyuncular için bir avantaj 
olsa da, piyasaya yeni girenler için engel teşkil 
etmektedir. Sektöre, daha büyük pazar payına sahip 
olan az sayıdaki oyuncu tarafından elde edilen ileri 
teknolojiler hakimdir. Çinli şirketler, bu teknolojik 
dezavantajların üstesinden gelmek için çeşitli 
stratejik ittifaklar kurarak yabancı teknolojilere geçti 
ve bunları kendi sistemine entegre etti.

• Yenilenebilir enerji kaybını önlemek için 
verimsiz şebeke sistemlerinin yenilenmesi 
gerekmektedir.

2013 yılında Çin'deki 16,1 GW kapasiteli rüzgar 
sistemleri kuruldu. Çin, devam eden bu kurulumlarla, 
üretilen enerjiyi tam olarak karşılamayan zayıf 
elektrik şebekesi nedeniyle ciddi sorunlarla karşı 
karşıya kalacaktır. Çin, son zamanlarda, şebekesini 
geliştirmeye ve iyileştirmeye çalışıyor. Ancak, 
şu anda rüzgar enerjisi sektörü, hızlı büyümeyi 
sürdürebilecek politikaların belirlenmesiyle ilgili 
belirsizlik engelleri nedeniyle, şebeke bağlantıları 
konusunda büyük zorluklarla karşı karşıya 
bulunuyor.

• Devlet politikalarına bağımlılık 
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Rüzgar enerjisi tesislerinin büyümesi, büyük ölçüde 
devlet politikalarına bağımlıdır. ABD'de rüzgar 
enerjisi gelişiminde kilit faktör, üretim vergi iadeleri 
olurken, bu uygulamanın süresi ve süre uzatımıyla 
ilgili belirsizlikler ani yükseliş ve düşüş döngülerine 
yol açtı. Avrupa'da, enerji sektörüyle ilgili düzenleyici 
çerçevedeki belirsizlik de rüzgar enerjisi piyasasına 
yönelik bir tehdit haline geldi.

Rüzgar Enerjisinde Yeni Gelişmeler

ABD'deki bilim adamları, yaklaşık 200 metre 
uzunluğunda, aşırı büyük boyutlarda bir Parçalı 
Ultra-Hafif Kesintisiz Dönüşüm Pervanesi geliştirdi. 
ABD Enerji Bakanlığı, 2019 yılına kadar prototipin 
geliştirilmesi için 3.5 milyon dolarlık bir destek 
sağladı. Testler, inşa sonrasında Colorado’daki ulusal 
yenilenebilir enerji laboratuvarında gerçekleştirilecek. 
Ekip; aralarında Virginia Üniversitesi ve  Sandia 
Ulusal Laboratuarları’nın bulunduğu dört üniversite 
ile Illinois Üniversitesi, Colorado Üniversitesi, 
Colorado Madencilik Fakültesi ve Ulusal Yenilenebilir 
Enerji Laboratuvarı gibi kurumlardan araştırmacılar 
tarafından yönetiliyor. Kurumsal danışmanlık 
ortakları arasında Dominion Resources, General 
Electric Co., Siemens AG ve Vestas Wind Systems yer 
almaktadır. Kurulumdan sonra, yaklaşık 50 megavat, 
yani geleneksel rüzgar enerjisiyle üretilen enerjiden 
25 kat daha fazla elektrik üretilecek. 

Kıyı rüzgarları harika bir potansiyele sahip 
olduğundan, uzun kanatlar sayesinde daha fazla 
enerji ürettikçe, kıyı türbin üretimi de artmıştır. 
Bu kanatlar 80 metreye varan uzunluklara sahip, 
ancak gelecek nesil kanatlar 100 metre uzunluğa 
ulaşabilir. Kıyı rüzgarı kanatlarında malzeme 

tasarımı ile ilgili ana konular arasında, etkin şekilde 
arttırılmış kanat uzunluğu ve daha uzun dayanıklılık 
konuları yer almaktadır. Bu iki zorluk basında sürekli 
tartışılmaktadır. Türbinlerden en iyi verimin elde 
edilmesi için bu zorluklar ciddiyetle ele alınmalı ve bir 
enerji kaynağı olarak tam potansiyeline erişmesine 
imkan tanınmalıdır.

Rüzgar türbini üreticilerinin karşılaştığı zorlukların 
üstesinden gelmek üzere yeni yöntemler 
geliştirilmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır:

• Bristol Üniversitesi'nde bir ekip tarafından, 
özellikle kompozit uygulamalar için kendi 
kendini onaran polimerler geliştirilmiştir. 
Bu polimerler, kullanımda oluşan çatlaklar 
için yüksek performanslı bir yapışkan 
salgılamaktadır.

• Türbin kanatlarıyla ilgili son günlerde yapılan 
araştırmalarda, kürleme işleminin başlangıcını 
geciktiren yeni bir reçine sistemi geliştirildi, 
ancak kimyasal bağ oluşumunu değiştirerek 
sürecin sonuna doğru hızla sertleşmektedir. 
Özellikle fiber-matris arayüzündeki karbon 
nano-tüpler ve grafen gibi güçlendirici maddeler 
olarak kullanılan nano-bileşenlerin eklenmesi, 
hareketli bir araştırma alanıdır.

• Artan enerji talepleri ve sera gazı emisyonuna 
dair gittikçe artan kaygılar, devletleri rüzgar 
ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını 
benimsemeye yönlendiriyor. Siemens Gamesa, 
Hindistan’da 50 MW'lık bir rüzgar santralini 
28,8 MW'lık bir güneş tesisine bağlayacak olan 
ilk büyük ticari hibrid rüzgar-güneş enerjisi 
projesini geliştirdi.
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1. AERO Rüzgar Endüstrisi A.Ş

Enercon 1984 yılında Dr. Aloys Wobben tarafından 
Aurich, Almanya’da kurulmuştur. Enercon GmbH’a 
ait Almanya, Brezilya, Portekiz, İsveç, Kanada, 
ve Türkiye’de üretim tesisleri ayrıca dünyanın 
birçok ülkesinde satış, servis ve teknik ofisleri 
bulunmaktadır. Aero Rüzgar Endüstrisi A.Ş. ise 2001 
yılında Ege Serbest Bölgesi’nde kurulmuştur.

Aero Rüzgar Endüstrisi A.Ş., Türkiye’deki ilk rüzgar 
türbin kanadı üreten şirkettir. Şirket bünyesinde 
400’den fazla personel çalışmaktadır. İzmir Ege 
Serbest Bölgesi’ndeki üretim tesisinde ISO 9001 
Kalite Yönetim Sistemi kullanılmaktadır.

Aero Rüzgar Endüstrisi A.Ş.’de hali hazırda 800-2300 
kW aralığında rüzgar türbin kanatlarının üretimine 
devam edilmektedir. Üretim tekniği olarak vakum 
infüzyon yöntemi kullanılmakta olup cam elyafı ve 
epoksi reçine esaslı bir üretim yapılmaktadır.

2. Türkiye Rüzgar Enerjisi Pazarına Genel Bakış 

Türkiye sahip olduğu rüzgar enerjisi potansiyeli ile 
karasal (onshore) rüzgar enerjsi potansiyeli açısından 
Avrupa’da İspanya’nın ardından ikinci sıraya sahiptir. 
Türkiye’nin rüzgar enerjisi potansiyeli 48.000 MW 

ölçeğindedir. Söz konusu bu potansiyelin 30.000 
MW’tı karasal ve 18.000 MW’tı deniz üstü (ofshore) 
olarak sınıflandırılmaktadır. 

Türkiye’de 2005 yılı itibariyle 20.1 MW olan kurulu 
rüzgar gücü, 2017 yıl sonu itibariyle 6.872 MW’ta 
ulaşmıştır. Türkiye rüzgar enerji sektörünün yeni 
santraller kurulumlarında son 3 yıllk performası 
incelendiğinde yıllık ortalama 1.000 MW düzeyinde 
kurulum yapmış olduğu görülmektedir. Türkiye 
rüzar enerji sektörü yeni kurulan rüzgar santrali 
kategorisinde 2016 ve 2017  yıllarında göstermiş 
olduğu performans ile Küresel Rüzgar Enerjisi Birliği 
(GWEC) yıllık değerlendirme raporlarında dünyada ilk 
10 ülke arasında gösterilmiştir.

Türkiye, kamusal olarak stratejik rüzgar enerjisi 
hedefini 20.000 MW olarak belirlemiş durumdadır. 
Bu hedefe ulaşma yolunda 2.696 MW verilmiş rüzgar 
enerjisi lisansı, 1.000 MW gerçekleştirilmiş YEKA 
proje ihalesi bulunmaktadır. Ayrıca yakın zaman 
gerçekleştirilecek olan 1.000 MW denizüstü ve 1.000 
MW karasal bölgeler için gerçekleştirilecek olan 2 
tane YEKA proje ihalesi bulunmaktadır. Bu verilere 
göre, orta vade Türkiye rüzgar enerji pazarındaki 
proje stoğunun 6.000 MW civarında olduğu 
söylenenbilir ki bu da yaklaşık 6 milyar Euro’luk bir 

Kompozit Teknolojisi ve
Rüzgar Türbin Kanadı Üretimi
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proje değeri anlamına gelmektedir. Söz konusu proje 
stoğunun yatırıma dönüşmesi halinde orta vadede 
Türkiye rüzgar kurulu gücünün 12.000 MW geçeceği 
öngörülmektedir.

Gerek rüzgar enerjisi potansiyeli ve gerekse proje 
stoğu açısından Türkiye rüzgar enerjisi pazarı küresel 
oyuncuların radarına girmiş durumdadır. 

3. Kompozit Teknolojisi ve Rüzgar Türbin Kanadı 
Üretimi

Teknolojik arayışlar her geçen gün malzeme 
biliminin önemini gittikçe arttırmaktadır. Rüzgar 
enerjisi sektöründe de yeni teknolojik arayışlar 
içerisinde mutlaka malzeme biliminin gereklerinin ön 
plana alınması bir zorunluluk haline gelmiştir.

Rüzgar türbinlerinin kanat ve nasel bölümlerinde 
polimerik kompozit yapılar kullanılmaktadır. Nasel 
bölümlerinde cam elyafı-polyester-epoksi yapılar 
kullanılırken, kanat bölümlerinde cam-elyafı epoksi 
yapılar kullanılmaktadır.

Rüzgar türbin kanatlarının üretiminde günümüzde 
el yatırması ve infüzyon tekniği olmak üzere iki 
teknik kullanılmaktadır. MW sınıfı rüzgar türbinlerine 
artan taleple birlikte 2000’li yılların başından 
itibaren infüzyon yöntemi daha yaygın kullanılmaya 
başlanmıştır. Ayrıca boyutları büyüyen rüzgar türbin 
kanatlarının mekanik dayanımlarını yükseltici 
karbon/cam elyafı hibrid kompozitler, sandviç yapı 
kullanımı gibi yeni uygulamalar gerçekleştirilmeye 
başlanmıştır. 

Rüzgar türbinlerinde enerji dönüşüm zincirinin 
ilk halkası rotor pervanesidir ve sistemden elde 
edilebilecek gücü direkt olarak etkileyen bir 

parametredir. Rüzgar türbinlerinde kanat boyu 
arttıkça üretilen güç de artmaktadır.

Rüzgar enerjisi sektöründeki talebin karşılanabilmesi 
için rüzgar türbinlerindeki teknolojik gelişmeler her 
geçen yıl artarak devam etmektedir. Bu teknolojik 
gelişmeler sonucunda türbin boyutları ve enerji 
üretim kapasitelerindeki artışlar, günümüzde 
artık 8-10 MW güce sahip rüzgar türbinlerinin 
üretilebilirliliğini sağlamıştır. Bu ölçekteki rüzgar 
türbin kanatları çok büyük dinamik yüklere 
maruz kalmaktadır, ortaya çıkan bu yükleri belli 
oranda optimize etmenin yollarından bir tanesi de 
kanatların ağırlık/mukavemet oranlarını artırmak 
başka bir ifadeyle rüzgar türbin kanatlarında daha 
hafif ve mukavemet değeri yüksek malzemelerin 
kullanılmasıdır. 

Rüzgar türbin kanatlarının üretiminde de günümüzde 
en önemli konuların başında, kullanılacak olan 
malzemenin doğru olarak seçilip, tüm rüzgar türbin 
sistemi içerisinde değerlendirilmesidir. Günümüzde 
rüzgar türbin kanatlarının üretiminde ağırlıklı 
olarak epoksi-cam elyafından oluşan kompozit 
yapılar kullanılmakla birlikte yeni tür malzemeler 
içinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri devam 
etmektedir.

Kullanılan matris malzemesine göre kompozit 
malzemeler, yüksek rijitlik ve mukavemetleri, 
mükemmel yorulma ömürleri, yüksek korozyon ve 
erozyon dirençleri nedeniyle tercih sebebidir. Son 30 
yılda reçine ve fiber teknolojisinde büyük gelişmeler 
sağlanarak geliştirilen kompozit malzemelerde, 
konvansiyonel malzemelerin elastisite modüllerine 
ulaşılmıştır. Kompozit malzemelerin mukavemet 
ağırlık oranın yüksek olması, üretim kolaylığı, bakım 
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maliyetinin düşük ve mekanik özelliklerinin iyi olması 
nedeniyle rüzgar türbin kanatlarının tasarımında ve 
uygulanmasında büyük avantaj sağlamaktadır.

Büyük ölçekli rüzgar türbin kanatlarının üretiminde 
günümüzde polimer matriks olarak epoksi reçine ve 
takviye malzemesi olarak da çok yönlü dokunmuş 
cam elyafı kullanılmaktadır. 

Epoksi reçinelerin hacimsel çekme (%1-3 
arasındadır) ve boyutsal stabilite değerleri, diğer 
termoset reçinelerden daha iyi olduğu için amin 
esaslı sertleştirici sistemleri ile birlikte büyük 
ölçekli rüzgar türbin kanatlarının üretiminde tercih 
edilmektedir. Rüzgar türbin kanatları üretiminde 
çoğunlukla E camından üretilmiş cam elyafı ile 
dokunmuş çok yönlü kumaşlar tercih edilmektedir. 
Bir kumaşın mekanik özellikleri dokunma tarzından 
büyük ölçüde etkilenmektedir. Bu sebeple rüzgar 
türbin kanatlarının tasarımında öncelikle aerodinamik 
yapı üzerindeki kuvvet dağılımı hesaplanmakta ve 
daha sonra söz konusu dağılıma uygun dokumayı 
içeren kumaşlar seçilmektedir.

Rüzgar türbin kanatlarında homojen bir kuvvet 
dağılımı ve yüksek mekanik mukavemet 
değerlerinin sağlanabilmesi için sandviç yapılardan 
yararlanılmakta ve ağırlıkla PVC köpük ve balsa 
ağacı kullanılmaktadır. Sandviç yapı kullanılarak %3 
oranında bir ağırlık artışı ile ürünün eğilme dayanım 
değerinin 3,5 kat artması sağlanabilmektedir. 

Günümüzde halihazırda yukarıda ifade edilen 
malzemeler kullanılırken, özellikle 5 MW ve 
üzerindeki rüzgar türbin kanatları ile ilgili malzeme 
geliştirme konusunda araştırmalar ve denemeler 
yapılmaya devam etmektedir. 

Rüzgar türbin kanatlarının üretiminde günümüzde 
kullanılan metot vakum infüzyon yönetimidir. 
Söz konusu yöntem 2000 yılından itibaren kanat 
üretiminde kullanılmaya başlanmıştır. Söz konusu 
yöntemin uygulanması sırasında takviye malzemesi 
olarak kullanılan cam kumaşı ve ara malzemeler 
(balsa, PVC köpük) reçineyle ıslatmaksızın kuru 

bir şekilde epoksi kalıp üzerine yerleştirilir. Daha 
sonra kalıp plastik bir folyo veya film ile kaplanıp 
vakum işlemine tabi tutulur ve sıvı reçine ortam 
ile kalıp içindeki basınç farkından yararlanarak 
kalıp dışından kalıp içine transfer edilir. Böylece 
cam kumaşının ve ara malzemelerin homojen bir 
şekilde reçine tarafından ıslatılması sağlanır. Reçine 
transfer işlemi tamamlanıncaya kadar kalıp vakum 
altında tutulmaya devam edilir. Daha sonra kürleme 
işlemi gerçekleştirilir. Yöntemin uygulamasında 
genel olarak epoksi kalıplar tercih edilmektedir. 
Bu yöntem sayesinde daha stabil ve yüksek 
mekanik mukavemet değerine sahip ürünler elde 
edilmeye başlanmıştır ki büyük ölçekli rüzgar türbin 
kanatları için boyutsal stabilite ve yüksek mekanik 
mukavemet değerleri oldukça önemlidir.

Vakum infüzyon yönteminin el yatırması yöntemine 
göre bazı avantajları bulunmaktadır. Bunlar;

• Vakum infüzyon yöntemi ile reçine takviye 
malzemesinin içine el yatırması yöntemine 
göre daha homojen bir şekilde transfer edilir.

• Kürleme işlemi kapalı bir sistem içinde 
gerçekleştiği için kimyasal reaksiyon sırasında 
ortaya çıkan zararlı kimyasallar üretim 
ortamına yayılmaz.

Rüzgar türbin kanatları üretiminde, kalıplama 
işlemi tamamlandıktan sonra kompozit yapıyı 
dış etkenlerden (UV, yağmur, nem, vb.) korumak 
amacıyla kanat yüzeyine koruyucu kaplama 
işlemi uygulanır. Bu işlem için genel olarak 
poliüretan esaslı jelkot ve boyalar tercih edilir. 
Kaplama işlemi sprey yöntemi ile yüzeye uygulanır. 
Özellikle büyük ölçekli rüzgar türbin kanatlarında 
kullanılan boyalarda pürüzsüzlük/parlaklık oranı 
en önemli parametrelerinin başında olup optimize 
edilerek kullanılmaktadır. Kanat yüzeylerinde 
pürüzsüzlük arttıkça sistemden elde edilecek 
aerodinamik verimde artış olmaktadır, ancak 
pürüzsüzlük parametresi belli bir oranın üzerine 
çıktığında kanat yüzeylerinin parlaklık oranları 
artmaktadır. MW sınıfı rüzgar türbinlerinin 90-150 
metre arasında bir yüksekliğe monte edildikleri 
düşünüldüğünde yüksek parlaklık düzeyi hava 
trafiğini olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Bu 
sebeple kanat yüzeylerinde kullanılan boyalar 
belirli bir pürüzsüzlük/parlaklık oran aralığı içinde 
kullanılmaktadır.

Rüzgar türbin sistemleri artık araştırma-geliştirme 
aşamasını tamamlamış ve öğrenme-deneyim 
eğrilerinin (%92-95) hemen hemen en üst 
noktasına gelmiş ürünlerdir. Bu noktadan sonra 
rüzgar türbinlerinin kanat bölümleri için yapılan 
iyileştirmeler kompozit malzeme teknolojisi 
üzerinde yoğunlaştırılarak dayanım/ağırlık oranı 
parametresinin artırılmasına yönelik olarak devam 
etmektedir.
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Kalıp ayırıcılar, kalıplanmış maddelerin 
kalıp yüzeyine yapışmasını engellemek için 
özel olarak tasarlanan kaplamalardır. Bu 
ürünlerin temelde üç görevi vardır; fiziksel 
ve kimyasal bariyer katı oluşturmak, 
sürtünmeyi engelleyen yağlayıcı etki 
yapmak ve yüzey modifikasyonu sağlamak.

Kompozit parça üreticileri kalıp ayırıcıları; ürünleri 
kalıptan kolay bir şekilde çıkarmak, kalıp koruması 
sağlamak ve parçanın yüzey kalitesini artırmak için 
kullanmaktadırlar. 

Kalıp ayırıcı çeşitleri:

TİPİ AVANTAJLAR DEZAVANTAJLAR

Geleneksel  
Kalıp Ayırıcılar  
(Vakslar)

• Düşük malzeme 
maliyeti

• Kolay uygulama

• Yüksek yağlama

• Genellikle parçaya 
transfer olurlar

• Emek yoğun bir 
uygulamadır

• Kalıpların 
kısa sürede 
kirlenmesine yol 
açar

Yarı-kalıcı  
(semi-
permanent)  
kalıp ayırıcılar

• Parçaya transfer 
olmazlar

• Kalıplar temiz 
kalır ve çok kolay 
temizlenir

• Sık sık 
uygulanmazlar

• Yerinde 
yenilenebilirler

• Çok çeşitli ayırıcı 
özelliklere 
sahiptirler

• Kaliteli sprey 
ekipmanına ihtiyaç 
vardır

• Uygulama 
prosedürüne 
uyulması 
gerekmektedir

İçten Kaydırmalı  
Kalıp Ayırıcılar

• Kalıplanan 
malzemenin bir 
parçasıdır

• Parçanın fiziksel 
özelliklerini etkiler

• Parçanın yapışma 
özelliklerini etkiler

Tabloda görüldüğü gibi en iyi özelliklere yarı-kalıcı 
(semi permanent) kalıp ayırıcılar sahiptir. 

Bu ayırıcıların 2 temel özelliği:
• Parça yüzeyindeki mikron boyutta boşlukları 

kapatmak.
• Kalıp ile kimyasal bağ yapmak.

Genellikle; temizleyici, astar (primer) ve kalıp ayırıcı 
olarak 3’lü set halinde kullanılırlar. 

Özellikle “kalıp astarı (primer)” kompozit kalıplar için 
büyük önem taşımaktadır. 

Kalıp astarının temel faydaları:

• Eski ya da hasarlanmış kalıpları yenisiyle 
değiştirmeden ya da pahalı restorasyon işlemleri 
yapmadan yenilenmesini sağlar.

• Kalıp yüzey kusurlarını minimuma indirir, yüzey 
pürüzsüzlüğü sağlar.

• Vakumun (infüzyon ya da L-RTM’de) bütünlüğünün 
korunmasına yardımcı olur.

• Ardından kullanılacak kalıp ayırıcının 
performansını artırır.

• Kalıbı hasarlardan korur ve ömrünü uzatır.

Örnek bir uygulamada; ChemTrend MPP 2180 
Primer kalıp astarının epoksi/karbon kompozit 
kalıp yüzeyindeki uygulama öncesi ve sonrası yüzey 
pürüzlülük değerleri incelenmiştir. 

Uygulama öncesi ortalama pürüzlülük: 1,68 µm

Kalıp Koruması ve Daha Kaliteli Kompozit 
Parçalar İçin ChemTrend Kalıp Ayırıcılar
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Uygulama sonrası ortalama pürüzlülük: 957 nm = 0,957 µm

Yarı-kalıcı kalıp ayırıcı sistemlerde kalıp astarından 

sonra uygulanan kalıp ayırıcılar hem solvent bazlı 

hem de su bazlı olabilmektedir. Özellikle su bazlı 

kalıp ayırıcılar kompozit parça üreticileri tarafından 

son yıllarda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Su bazlı yarı-kalıcı kalıp ayırıcıların teknik performans 

özellikleri:

• Çok iyi ayırıcı özellik göstermeleri.

• Hem soğuk hem de sıcak kalıplar üzerine 
uygulanabilmeleri.

• Çeşitli kalıp malzemelerinde (kompozit, çelik, 
alüminyum ve invar) kullanılabilir olmaları.

• Kalıpları daha az kirletmeleri.

• Ürüne, çok az oranda transfer olmaları.

• Tek kullanımda birden çok parçanın 
kalıplanabilmesi.

• Epoksiler için 200 °C’ye, termoplastikler için 400 
°C’ye kadar geniş çalışma aralığı.

• Hem spreyle hem pamuklu bezle kolay 
uygulanabilmeleri.

• Parçanın yüzey pürüzlülüğünü azaltmaları.

İş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirildiğinde, 
su bazlı kalıp ayırıcılar yeşil ürünler (green products) 
olarak nitelendirilen çevre dostu ürünlerdir. Çok 
düşük VOC (uçucu organik bileşen) içermekte olup 
operatörün sağlığına herhangi bir olumsuz etkileri 
yoktur.
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Mold release agents are specially designed coatings to prevent 
the molded materials from sticking to the mold surface. These 
products have basically three tasks; creating solid physical and 
chemical barrier, making friction-preventing lubricant effect 
and providing surface modification.

Composite component manufacturers use mold release 
agents to easily remove products from the mold, provide mold 
protection and improve the surface quality of the part.

Types of mold release agents;

TYPE ADVANTAGES DISADVANTAGES

Traditional Mold 
Release Agents 
(Waxes)

•	Low material cost

•	  Easy to apply

•	  High lubrication

•	  Usually 
transferred to the 
part

•	  Labor intensive 
practice

•	Molds become 
contaminated in a 
short time

Semi-permanent 
mold release agents

•	  No transfer to 
mold

•	  Molds remain 
clean and easy to 
clean

•	  Not applicable 
frequently

•	  On-site renewable

•	  Wide range of 
different properties

•	  Good quality spray 
equipment is 
required

•	  Application 
procedure must be 
followed

Internal Slip Mold 
Release Agents

•	Part of molded 
material

•	Affects the physical 
properties of the 
part

•	Affects the 
adhesion 
properties of the 
part

As can be seen in the table, the mold releaser with the best 
properties are semi-permanent mold release agents. 

The most basic two features of these products are:

• Close the gaps in the micron dimension on the part 
surface.

• Chemical bonding with the mold.

Usually they are used as cleaner, primer and mold release.

In particular, the mold primer has great importance for 
composite molds.

 The main benefits of the mold primer:

• It allows the regeneration of old or damaged molds without 
replacing them or performing expensive restorations.

• Minimizes mold surface defects, provides surface smooth-
ness.

• Helps maintain the integrity of the vacuum (infusion or 
L-RTM).

• It improves the performance of the mold release agent.

• Protects the mold from damage and extends its life.

In one example; Surface roughness values before and after 
application of epoxy / carbon composite mold surface of 

ChemTrend MPP 2180 mold primer were investigated. 

Average roughness before application: 1,68 µm

Average roughness after application: 957 nm = 0.957 µm

In semi-permanent release systems, the mold release agents 
applied after the mold primer can be both solvent based 
and water based. In particular, water-based mold release 
agents have been used extensively by composite component 
manufacturers in recent years.

Technical performance characteristics of water based semi-
permanent mold release agents:

• Very good releasing properties.

• Applicable on both cold and hot molds.

• Can be used in various mold materials (composite, steel, 
aluminum and invar).

• less polluting patterns.

• Very little transfer on to the product.

• Multiple parts can be molded in single use.

• Wide working temperature range up to 200 ° C for epoxies, 
400 ° C for thermoplastics.

• Easy to apply with both spray and cotton cloth.

• Reducing the surface roughness of the part.

When evaluated in terms of occupational health and safety, 
water-based mold release agents are environmentally friendly 
products which are considered as green products. It contains 
very low VOC (volatile organic component) and has no adverse 
effects on the health of the operator.

ChemTrend Mold Release Agents for Mold Protection and Better Quality Composite Parts
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2018’de İhracat Ağımıza Yeni Bir Ülke Daha 
Katarak Büyümeye Devam Ediyoruz: Cibuti

Yaklaşık 3 yıllık çalışmanın sonunda Avrupa’nın 
önde gelen müteahitlerinden biriyle Doğu Afrika’da 
bulunan Djibouti’deki ‘Doraleh Desalinasyon 
Projesi’nde SUPERLİT CTP boruların kullanılması için 
el sıkışıldı.

DN700 mm çapında yaklaşık 9,5 km borulamanın 
bulunduğu proje için ilk sevkiyatlar Temmuz 2018’de 
tamamlandı. Arıtma tesisinden şehre içme suyunun 
iletilmesinde kullanılacak boruların tamamının 2018 
yılı sonuna sevk edilmesi planlanmaktadır.

Our Export Network Continues To Grow: Djibouti

After nearly three years of work, the deal with one of Europe’s leading international contractors has been made for 
the use of SUPERLIT GRP pipes for ‘Doraleh Desalination Project’ in Djibouti. The pipes will be used for the transfer of 
drinking water from the plant to the city centre.

The first shipments for the approximately 9,5 km of DN700 mm GRP project were completed in July 2018. According 
to the schedule, all pipes will have been shipped by the end of 2018.

DSİ Genel Müdürü Sayın Murat Acu İmamoğlu
4.Kısım Şantiyesini Ziyaret Etti
262.130 dekar zirai arazinin sulanmasına imkan verecek olan, ülkemizin önemli sulama projelerinden 
İmamoğlu Sulaması 4. Kısım kapsamında CTP boru teminlerimiz devam etmektedir. DSİ Genel Müdürü Sayın 
Murat Acu, şantiyeyi ziyaret etmiş ve incelemelerde bulunmuştur.

Mr. Murat Acu, General Manager of State Hydraulic Works, visits the jobsite of Imamoglu Phase 4 Project

SUPERLIT continues the GRP pipe supply within the scope of Imamoğlu Irrigation Project – Phase 4 in Turkey.

Mr. Murat Acu, General Manager of State Hydraulic Works (DSI) which is the owner of the project has visited the jobsite.

The project is one of the important irrigation projects in Turkey and will make possible the irrigation of 26213 ha of 
agricultural land.
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Malta’daki Büyük İçme Suyu Projesi için SUPERLIT Tercih Edildi
Pembroke’da bulunan ters osmoz (Reverse 
Osmosis / RO) deniz suyu arıtma tesisi ile Ta’ Qali 
Grup rezervualarını birbirine bağlayan tünel içine 
yerleştirilecek, büyük çaplı cam elyaf takviyeli 
(CTP) boruların kullanılacağı içme suyu projesi 
için SUPERLİT ile imzalar atıldı. Bu hatlardan 
biri de adanın merkezi kısmına yüksek kalitede 
harmanlanmış su temin etmek için, ağırlıklı olarak 
cazibeyle beslenen aktarma merkezi yoluyla 
kullanılacak.

Bu proje sayesinde adaya daha iyi servis, daha çok 
verim ve çevresel performans garanti edilmekte. 
Boruların Malta için bir ilk olmasının yanısıra, Superlit 
için de Malta bir ilk olacak. Proje kapsamında 
toplamda 14 km boru ve ek parça tedarik edilmesi 
planlanıyor.

Malta Enerji ve Su İşleri Bakanı Joe Mizzi’nin 
şahitliğinde gerçekleşen imza töreninde bakan, 
bu projenin Malta’daki su sektörünün ve ülkenin 
altyapısının gelişimi için önemli bir adım olduğunu 
belirtti.

Water Services Corporation CEO’su Richard Bilocca 
bu iddialı projenin Malta’ya daha kaliteli bir su 
sağlamasının yanında çevresel performansı artırarak, 
elektrik ve yılda tonlarca CO2 tasarrufu sağlayacağını 
açıklamıştır.

Bu proje Water Services Corporation tarafından idare 
edilmekte ve Avrupa Birliği fonu tarafından finanse 
edilmektedir.

Superlit Awarded a Major Contract in Malta for a Potable Water Project

The tender for the supply of large diameter glass fibre reinforced plastic (GRP) pipes for Malta to be laid inside the tunnel 
which will allow to link the largest Reverse Osmosis plant in Pembroke RO to the Ta’ Qali Group of reservoirs via large 
diameter mains was awarded to Superlit Boru Sanayi A.S. One of these mains will also be used to supply high quality 
blended water to the central part of the island through a centralised hub feeding mainly via gravity.

Through this project better service, efficiency and environmental performance will be guaranteed. The pipes will be a 
first for Malta and also this is SUPERLIT’s first project in Malta. In total, around 14 km of pipe and fittings will be laid.

The signing ceremony was witnessed by Minister for Energy & Water Mr. Joe Mizzi who commented that the signing 
of this tender is but one example of the many projects being carried out in the water sector that is improving Malta’s 
infrastructure and the quality of people’s lives.

Water Services Corporation CEO Mr. Richard Bilocca explained that this challenging project will ensure better quality 
water across Malta and a significantly improved environmental performance, implying crucial savings in electricity as 
well as hundreds of tonnes of CO2 per annum.

This project will be coordinated by the Water Services Corporation and will be co-financed through EU Cohesion funds.
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SUPERLİT Küresel Su Erişimi Sıkıntısının Bilincinde: Senegal’de Su 
Kuyusu Sosyal Sorumluluk Projesi

Su insan hayatının en önemli değerlerinden biri. 
Kısıtlı erişim ve küresel iklim dengesizliğinin sonucu 
olarak kaynakların azalması ve suya olan talebin 
sürekli artması insanoğlunun yaşamakta olduğu 
ve yaşayacağı sıkıntılı sürecinin göstergeleridir. 
2010’ların ortalarında, yaklaşık 1,9 milyar insan 
(küresel nüfusun% 27’si) potansiyel olarak ciddi 
su kıtlığı alanlarında yaşamaktaydı ve 2050’de bu 
rakamın 2,7–3,2 milyar’a yükselmesi bekleniyor (The 
United Nations World Water Development Report 
2018, s.13).

SUPERLİT olarak, Senegal’in Ziguinchor bölgesinde 
direkt olarak 462 kişinin yararlanacağı bir su kuyusu 
projesinin yapımına sponsor olduk. Sen-de-Gel 
Derneği’nin emekleri  ve takibi ile geçtiğimiz günlerde 
yerel halkın kullanımına açılan su kuyusunun, 
bölgede temiz suya erişim ihtiyacını karşılaması 
amaçlanıyor.

SUPERLIT Aware of Global Water Access Difficulty: Social Responsibility Project in Senegal

Water is one of the most important values of human life. Limited access and reduced resources resulting from 
global climate imbalance, and constant increase in demand for water are indicators of the distressing process that 
humans are going through. In the mid-2010s, about 1.9 billion people (27% of the global population) were living in 
areas of potentially serious water shortages and this figure is expected to rise to 2.7-3.2 billion by 2050 (The United 
Nations World Water Development Report 2018, p.13).

As SUPERLIT, we sponsored the construction of a water-well project that 462 people will directly benefit in the 
Ziguinchor region of Senegal. The aim is to meet the need for access to clean water in the region by the water well 
that is recently opened to the use of local people. The project has been implemented with great effort and follow-up 
of Sen-de-Gel Association.
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Malatya’daki Fabrikamız İkinci Üretim Hattının Kurulumu 
ile Kapasitesini Artırdı
Ekim 2017’de başlayan çalışmalar sonucunda, 
Malatya’daki fabrikamızda sürekli elyaf sarım 
(CFW) teknolojisiyle cam elyaf takviyeli polyester 
(CTP) boru üretimi yapacak 2. hattımızın kurulumu 
tamamlandı; DN600 ve DN3400 mm çaplı test boru 
üretimi başarıyla tamamlandı. Bu yeni hat, Düzce 
Fabrikası’ndaki diğer hatlarla beraber SUPERLİT’in 
Türkiye’deki 4. sürekli elyaf sarım (CFW) boru üretim 
hattı oldu.

SUPERLİT, sürekli elyaf sarım metodu dışında 
Türkiye’de savurma döküm ile de CTP boru 
üretimi yapabilen tek firma olma özelliğini taşıyor. 
SUPERLİT’in Türkiye’deki fabrikaları dışında, 
Romanya’daki Buzau fabrikasında da CTP boru 
üretimi mevcut. Böylelikle SUPERLİT, kurulu kapasite 
açısından dünya çapında CTP boru sektörünün lider 
kuruluşlarından biridir.

DN300 mm – DN3400 mm çap aralığında üretim 
yapabilen bu yeni hat ile birlikte Malatya’daki 
fabrikamız, DN300 mm’den DN4000 mm çap 
aralığına genişleyen kapasitesi ile yeni projelere hazır.

SUPERLIT’s Malatya Plant Increases Capacity with Its 2nd Continuous Filament Winding Line

The installation of the 2nd continuous filament wound (CFW) glass fiber reinforced polyester (GRP) pipe production 
line of SUPERLIT’s Malatya Plant in Turkey has been completed and it has successfully run a test production of DN 
600mm and DN3400 mm pipes. Together with its other filament winding lines in its Düzce Plant, this new production 
line will be the 4th filament wound GRP pipe production line of SUPERLİT in Turkey.

SUPERLIT is the only GRP pipe manufacturer in Turkey which has also centrifugal casting production method as 
well. Besides its manufacturing plants in Turkey, SUPERLIT produces GRP pipes in its Buzau Plant in Romania as 
well. Thus, with regards to installed capacity, SUPERLIT is one of the prominent actors in the GRP pipe production 
sector worldwide.

The investment had started in October 2017 and allowed SUPERLIT’s Malatya Plant to expand its product range 
which has now become DN300 mm – DN4000 mm.

Avusturya’daki Kremsbrucke 
HES Projesi’nde SUPERLİT CTP 
Boruları
Kremsbrucke Küçük Hidroelektrik Santrali Projesi 
için Düzce’deki fabrikamızda üretilen DN1300 - 
DN2100 mm çap, PN 6 - PN 16 bar basınç aralığında 
ve SN 10000 rijitlik değerindeki boruların montajı 
şantiyede devam ediyor.

SUPERLIT GRP Pipes for Kremsbrucke SHPP 
Project, Austria

SUPERLIT GRP pipes are being installed 
in Kremsbrucke Small Hydro Power Plant Project 
in Austria. 5300 meter DN1300 – DN2100 mm, PN 
6 – PN 16 bar pressure and SN 10000 rigidity class 
GRP pipe were produced in SUPERLIT’s Düzce Plant 
in Turkey.
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Kordsa, ABD’de satın aldığı iki büyük kompozit şirketi ile ikinci Kordsa yaratma hedefine doğru önemli bir adım attı

Kordsa, 100 Milyon Dolarlık Yatırımla 
ABD’de Ticari Havacılık İçin Üretecek
Güçlendirme teknolojileri lideri Kordsa, yaklaşık 100 milyon ABD doları yatırımla başta 
Boeing ve Toray Composites Materials America Inc. olmak üzere dünyanın önde gelen 
ticari havacılık sektörü markalarının stratejik tedarikçileri arasında yer alan Fabric 
Development Inc (FDI) ve Textile Products Inc. (TPI) şirketlerini satın aldı. Bu satın almalar 
ile Kordsa, lastik güçlendirme teknolojilerinde sahip olduğu pazar liderliğini kompozit 
teknolojileri ile pekiştirerek, iki kat büyüme stratejisinde önemli bir adım attı.

Kordsa yaptığı Ar-Ge ve teknoloji yatırımları ile 
büyümeye devam ederken, satın alma fırsatlarını 
da değerlendiriyor. Bu anlayışın son halkası olarak, 
Kordsa geçtiğimiz günlerde 100 milyon dolarlık 
yatırımla başta Boeing ve Toray Composites 
Materials America Inc. olmak üzere dünyanın önde 
gelen ticari havacılık sektörü markalarının stratejik 
tedarikçileri arasında yer alan Fabric Development 
Inc. (FDI) ve Textile Products Inc. (TPI) şirketlerini 
bünyesine kattığını duyurdu. Kordsa bu satın almayı, 
ABD kompozit pazarındaki konumunu güçlendirme 
ve büyüyen havacılık sektörünün tedarik zincirinde 
güçlü bir oyuncu olma yolunda çok önemli bir adım 
olarak görüyor.

Kordsa CEO'su Ali Çalışkan yaptıkları bu iki yatırım 
ile ilgili şunları dile getirdi: “Kordsa olarak lastik 
güçlendirme teknolojilerimiz ile dünyada her üç 
otomobil lastiğinden birini, her üç uçak lastiğinden 
ikisini güçlendiriyoruz. Lastik güçlendirme 
teknolojilerindeki uzmanlığımızı yıllar içinde 
geliştirerek faaliyet alanımızı inşaat güçlendirme 
ve kompozit teknolojileri alanlarına genişlettik. 
Aslında bugün dünyanın neresine giderseniz gidin 
Kordsa teknolojisi ile karşılaşıyorsunuz. Kordsa 
olarak, yaşamın her alanına dokunuyor, yaşamı 
güçlendiriyoruz. İşimizi geliştirme noktasında, 
kompozit teknolojilerine odaklanmaya yönelik 
stratejimizin en önemli adımını Kompozit 
Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'ni hayata 

geçirerek attık. Sanayii ve üniversiteyi aynı 
çatı altında buluşturan ve adeta bir inovasyon 
mutfağı olarak çalışan, Avrupa’nın en büyük 
laboratuvarına sahip bu Merkez 2016 yılından beri 
temel araştırmadan tasarıma, Ar-Ge’den üretim 
aşamasına kadar her alanda hizmet veriyor. Bugün 
ise dünya çapında Kordsa’nın mevcut büyüklüğüne 
bir Kordsa daha eklememizin yolunu açan ve bizi 
ticari havacılık sektörünün önde gelen oyuncuları 
konumuna getirecek Amerika yatırımımızla başarı 
hikayelerimize yenilerini eklemeye hazırlanıyoruz. 
100 milyon dolarlık bu yatırım sayesinde başta 
Boeing ve Toray Composites Materials America 
Inc. olmak üzere uzay ve sivil havacılık sektörünün 
önemli oyuncularının stratejik tedarikçisi 
olacağız. Böylece güçlendirme teknolojilerindeki 
lider konumumuz perçinlenecek. Lastiklerini 
güçlendirdiğimiz uçakların, artık kompozit 
teknolojilerimizle kanatlarını ve gövdelerini; inşaat 
güçlendirme teknolojilerimizle ise iniş pistlerini 
güçlendirir konumda olacağız.”

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, 
715 patent başvurusuna sahiptir.
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Kordsa Acquires Fabric Development Inc and 
Textile Products Inc in the US

Reinforcement technologies’ leader Kordsa, after 
expanding its lines of business to composite 
technologies in 2016, acquired Fabric Development 
Inc (FDI) and Textile Products Inc. (TPI), which provide 
advanced composite materials to the commercial 
aviation industry, with an investment of approximately 
USD 100 million. With these acquisitions Kordsa aims 
to follow the same path that led to leadership in tire 
reinforcement technologies to build a 2nd Kordsa in 
composite technologies as well.

Kordsa continues its organic growth with R&D and 
technology investments while seeking for inorganic 
growth opportunities in composite business globally. 
Recently, Kordsa announced the acquisition of Fabric 
Development Inc. (FDI) and Textile Products Inc. (TPI), 
which provide advanced composite materials to the 
commercial aviation industry, with an investment of 
USD 100 million. Kordsa sees this opportunity as a 
very important step towards reinforcing its composite 
market position in the US as well as becoming a strong 
player in the growing aviation industry supply chain.

Kordsa CEO Ali Çalışkan said: "Primarily producing 
only tire reinforcement technologies, as Kordsa, we 
used to reinforce every one out of three automobile 
tires and every two out of three aircraft tires. Over the 
years, we leveraged our expertise in tire reinforcement 
technologies into construction reinforcement and 
composite technologies and expanded our lines of 
business. As Kordsa, we touch every corner of daily life 
and reinforce life. In parallel to our strategic decision 
to focus in composite technologies, we inaugurated 
Composite Technologies Center of Excellence, which 
operates as an innovation hub combining industry and 
university under the same roof as well as is home to 
basic research, design R&D and production in 2016. Our 
business journey today is brought to a new level with 
this brand-new investment which will lead us to become 

a global player in the field of commercial aviation 
having an important presence in the commercial 
aviation value chain. This new step will ensure us to 
be a strategic supplier of key players in aerospace and 
civil aviation, particularly Boeing and Toray Composites 
Materials America Inc. With this acquisition, we also 
aim to strengthen our strong global leadership in 
reinforcement technologies. We used to reinforce 
the tires of the aircrafts, now we are honored to say 
that we will also reinforce the wings and hulls of the 
aircrafts with our composite technologies, as well as the 
landing tracks of those aircrafts with our construction 
reinforcement technologies. Kordsa, now operating in 
10 facilities throughout 4 continents, will continue to 
reinforce life and take firm steps forward."

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 715 patent applications world-wide.

Please click for corporate identity documents
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SUBOR, Diyarbakır’daki 
Kuruçay Barajı Sulaması 
Projesinin Sevkiyatına Başladı

Diyarbakır Silvan Projesi Sulama tesislerinden biri 
olan, Devlet Su İşleri ile SUBOR arasında imzalanan 
“Diyarbakır Kuruçay Barajı Sulaması” projesinin ilk 
siparişi Haziran ayı içerisinde alındı. Söz konusu 
siparişte yer alan yaklaşık 3.500 metre DN 2400 mm 
çapında CTP boru sevkiyatı gerçekleştirildi.

Projenin tamamlanması ile birlikte DN1600 mm – 
DN2400 mm çap aralığı ve PN 6 Atm basınç sınıfında 
toplam 15,4 km CTP boru imalatı gerçekleştirilmiş 
olacak ve 50.300 dekar zirai arazinin sulanması 
sağlanacaktır.

SUBOR Started the Shipments to Kuruçay Dam Irrigation Project in Diyarbakır

The first order of the “Diyarbakır Kuruçay Dam Irrigation Project” signed  between the State Hydraulic Works and 
SUBOR, one of the irrigation facilities of Diyarbakir Silvan Project, was received in June. According to this order, 
approximately 3,500 meters of DN 2400 mm diameter GRP pipes were delivered.

Upon completion of the project, a total of 15.4 km of GRP pipes will be produced at DN 1600 mm - DN 2400 mm 
diameter range and PN 6 Atm pressure class, and 50.300 decares of agricultural land will be irrigated.

SUBOR, Antalya Finike Kapıçay Sulaması Projesine 
12,5 km CTP Boru Temin Etti
Alptekin İnşaat ile SUBOR arasında imzalanan 
Antalya Finike Kapıçay Sulaması Projesine 
DN600 mm – DN1000 mm çap aralığı, 
PN6 Atm basınç sınıfında toplam 12,5 km 
CTP Boru ve bağlantı parçaları sevkiyatı 
gerçekleştirildi.

Kapıçay Barajı ile brüt 18.700 da tarım 
arazisinin sulama suyu ihtiyacının 
karşılanması ve 1,00 MW Kurulu gücündeki 
santral ile yıllık 4,87 GWh/yıl enerji üretilerek 
ülke ekonomisine katkı sağlanması 
hedeflenmektedir.

SUBOR Provided 12.5 km of GRP Pipe to Antalya Finike Kapıçay Irrigation Project

A total of 12,5 km GRP Pipes and fittings in DN600 mm - DN1000 mm diameter range, PN6 Atm pressure class, 
total 12,5 km of GRP Pipes and fittings were delivered to Antalya Finike Kapıçay Irrigation Project according to the 
signed contract between Alptekin İnşaat and SUBOR.

It is aimed to meet the irrigation water demand of the gross 18,700 da agricultural land with the Kapıçay Dam and 
contribute to the country's economy by generating 4,87 GWh energy production per year with the power plant with 
1,00 MW installed capacity.
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SUBOR, Arnavutluk’taki En Büyük 
İçmesuyu Projesi Olan “Durres 
İçmesuyu Projesine” Boru Teminine 
Tüm Hızıyla Devam Ediyor
2016 yılında imzalanan “Durres İçmesuyu Projesi” 
sözleşmesi kapsamında bugüne kadar toplam 47 
km  DN 500 mm – DN 700 mm çap ve PN 10-25 Atm 
basınç sınıflarında boru ve bağlantı parçası sevkiyatı 
gerçekleştirilmiş, bunun 40 km’lik kısmın montajı 
tamamlanmıştır.
Sevkiyatına tüm hızıyla devam edilen proje için 
toplam 68 km boru tedariki gerçekleştirilecektir.

SUBOR Continues to Provide Pipe Supply to "Durres Potable Water Project", the Biggest Drinking 
Water Project in Albania

Within the scope of the "Durres Potable Water Project" contract signed in 2016, a total of 47 km DN 500 mm - DN 700 
mm diameter and PN 10-25 Atm pressure levels of pipe and fittings were delivered and the installation of 40 km part 
was completed.

A total of 68 km of pipes will be delivered for the project, which will continue to be shipped in full swing

SUBOR, Yunanistan’da Yapımına Başlanacak Olan 
Linyit Kömür Santrali Projesinin Sözleşmesini İmzaladı
Yunanistan’da bulunan ve ülkenin en büyük 
enerji santrali projesi olan “Ptolemais 663 MW 
Enerji Santrali Faz 5” projesinin sözleşmesi 
imzalandı. Projeye DN 1400 mm çapa kadar özel 
tasarım biaxial boru ve bağlantı parçaları tedariki 
gerçekleştirilecektir.

Projenin teknik şartnamesi gereği, SUBOR’un ve 
Norveç’teki teknoloji merkezimiz Flowtite’ın uzman 
mühendislerinin birlikte çalışması neticesinde 
proje şartlarına göre tasarlanmış yanmaz özellikte 
ve arttırılmış aşınma dayanımına sahip özellikli 
vinilester reçineli boru kullanılacaktır. Projenin 
tamamı yer üstü uygulaması olup, boru montajı, 
mühendislik ve tasarım hizmeti SUBOR tarafından 
sağlanacaktır.

SUBOR Signs Agreement for Lignite Coal Power Plant Project to Be Built in Greece

The contract for the "Ptolemais 663 MW Power Plant Phase 5" project in Greece, the largest ongoing power plant 
project in the country, was signed. Specially designed biaxial pipes and fittings up to DN 1400 mm diameter will be 
supplied to the project.

Due to the technical specifications of the project, engineers of SUBOR and Norwegian technology center Flowtite 
worked together and succeeded to design products, which will contains of non-flammable vinylester resin. The 
project is entirely above ground and Subor will provide pipe installation, engineering and design services.
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Sırbistan’daki HES Projeleri’nde İlk Tercih Yine SUBOR 
Sırbistan’da bulunan Sljivovica Enerji Santrali projesi 
sözleşmesi imzalanarak, sevkiyatına başlandı. 
Projeye DN 1400 mm çap ve PN 06 Atm basınç 
sınıfında 2,6 km CTP boru ve bağlantı parçaları 
sevkiyatı gerçekleştirilecektir. 

First Choice in HEPP Projects in Serbia Again

The contract for Sljivovica Power Plant project in 
Serbia was signed and shipments have started. 
Deliveries of 2,6 km GRP pipes and fittings will be 
made to the project at DN 1400 mm diameter and 
PN 06 Bar pressure class.

SUBOR Hırvatistan Pazarında Büyümeye Devam Ediyor
Hırvatistan’da yapım ihalesi gerçekleştirilen ve hâlihazırdaki en büyük alt yapı projesi olan Varazdin Atıksu 
ve Kanalizasyon Toplama Sistemi Projesinin yüklenici firması ile CTP Boru ve özel bağlantı parçalarının 
tedarik anlaşması imzalandı. Söz konusu projeye 2019 yılının sonuna kadar partiler halinde imalat yapılacak 
olup, 3.562 metre DN 500 mm – DN 2000 mm çap aralığı ve PN 1 Atm basınç sınıfında boru tedariki 
gerçekleştirilecektir.

SUBOR Continues to Grow in Croatia Market

The contract for the supply of GRP pipes and special fittings has been signed with the contractor of the Varazdin 
Wastewater and Sewerage Collection System Project, which is the largest infrastructure project currently under 
construction in Croatia. The project will be shipped as parties until the end of 2019, with pipes of 3,562 meters DN 
500 mm - DN 2000 mm diameter and PN 1 Bar pressure class.

SUBOR, Ukrayna Pazarındaki 
Faaliyetlerine Hız Kesmeden 
Devam Ediyor. 
15 – 18 Mayıs 2018 tarihlerinde Ukrayna’da 
gerçekleşen Aqua Therm Kiev 2018 fuarına katılan 
SUBOR, Ukrayna’daki dizayn, yatırım ve mühendislik 
şirketlerinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. 
Ukrayna Pazarının en önemli aktörlerinden olan 
SUBOR, CTP boru pazarında liderlik hedeflerini 
sürdürmektedir.

SUBOR continues its activities in the Ukrainian Market without slowing down.

During Aqua Therm Kiev 2018 fair held in Ukraine May 15-18, SUBOR welcomed the intense interests of design, 
investment and engineering companies in Ukraine.

SUBOR, one of the most important actors in the Ukrainian market, continues its aim to be the leader in the GRP pipe 
market.
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Polser A.Ş. Dünyanın En Büyük Ticari Araç Fuarında

Tamamen kendi ARGE çalışmaları ile geliştirdiği bu ürünler geleceğin elektrikli ticari araçlarına dönük 
uygulama ve ihtiyaçları da karşılama yolunda çözümler sunuyor.

Cirosunun %80’ini 70’e yakın ülkeye ihracatı ile sağlayan Polser A.Ş. gerek ülkemizin kompozit sektörünün 
gelişmesinde gerekse de otomotiv sanayiine dönük katma değerli ürünlerin ihracatında ülkemizin önemli 
kuruluşları arasındadır.

Ticari araç kasalarında kullanılan CTP levhaların lider üreticisi Polser A.Ş. 20-27 Eylül 
tarihleri arasında Hannover’de düzenlenen dünyanın en büyük ticari araç fuarında geniş 
ürün yelpazesine kattığı yeni ürünleri Avrupalı ve tüm diğer uluslararası müşterilerinin ve 
bayilerinin beğenisine sundu. Özellikle frigofrik araç kasalarının daha dayanıklı ve daha 
hafif olmasına dönük ürünleri ile Polser A.Ş. gerek mevcut araçların yakıt tüketimini 
düşürme gerekse de yük taşıma kapasitelerini artırma yönünde pazardan gelen talepler 
doğrultusunda geliştirdiği yeni ürünler ile bu konuda söz sahibi bir konumda bulunuyor.

Polser AS exports 80% of its production to 70 
countries worldwide.

Polser AS as a leading manufacturer of GRP laminates 
that are used in commercial vehicle bodies was an 
exhibitor in IAA 2018 the world’s largest commercial 
vehicle exhibition,

Polser AS has presented new products to European 
and all other international customers and dealers in the 
world’s largest commercial vehicle fair. In particular,

Polser AS aims to provide improved products and 
solution to the body work industry. So new products are 

being developed in line with the demands of the market 
in order to reduce the fuel consumption and to increase 
the load carrying capacity of the existing vehicles. These 
products that are developed by Polser R & D team, offer 
solutions to meet the needs and applications of the 
future electric commercial vehicles as well.

Polser AS is one of the major companies of Turkish 
composites industry and a big exporter of value-added 
products for the automotive and building industries.

Polser exports its range of products to a wide 
geography, from USA to Japan, particularly to the EU 
countries.
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2018 Spinteks için Renkli Geçti…
2018 has been colorful for Spinteks…

Since it started to manufacture carbon fiber 
woven fabric in 2011, Spinteks has accelerated its 
sustainable growth policy in 2018. It has increased 
its production capacity by 70% and maintained its 
having the largest capacity in carbon fiber woven 
fabric by well ahead in our country in 2018.

By 2018, the investments of our company have 
not only been related to increasing the machinery 
and  the capacity, but also related to moving to new 
production hall by having tripled the size of our 
current production area 

With its proven product quality both in domestic 
and foreign markets, Spinteks increased its lasting 
market share and it supplies its products to various 
sectors ranging from automotive and health sectors 
abroad. While expanding its reputation in Europe 
day by day, Spinteks has made a fast entry to the 
Far East market.

Having been expanding its product portfolio 
continuously through its innovative understanding, 
P&D and R&D activities in line with the demands, 
Spinteks has colored up its carbon fabric production 
in 2018. 

2018 yılı içerisinde firmamızın yatırımları sadece 
makine sayısı ve kapasite arttırmak  ile sınırlı 
kalmamış bununla beraber mevcut üretim alanını 3 
katına çıkartarak yeni üretim salonuna taşınmıştır. 

Yurt içi ve yurt dışı pazarlarda ürün kalitesini ispat 
etmiş olan Spinteks 2018 yılında yurt dışı kalıcı 
pazar payını arttırarak, üretiminin  büyük kısmını, 
otomotivden sağlık sektörüne kadar bir çok alanda 
yurt dışı pazarına sunmaktadır. Spinteks, Avrupa’da 
tanınırlığını her geçen gün arttırırken uzak doğu 
pazarına da hızlı bir giriş yapmıştır. 

Gelen talepler doğrultusunda yenilikçilik anlayışıyla, 
ür-ge ve ar-ge faaliyetleri kapsamında  ürün 
portföyünü sürekli genişleten Spinteks karbon 
kumaşa 2018 de renk kattı. 

Spinteks karbon elyaf dokuma kumaş 
üretimine başladığı 2011 yılından 
bu güne  göstermiş olduğu sürekli 
büyüme politikasını 2018 yılı içerisinde 
hızlandırmıştır.  Üretim kapasitesini 2018 
yılı itibariyle %70 arttırarak, karbon elyaf 
dokuma kumaş üretiminde ülkemizdeki 
en yüksek kapasiteye sahip olma 
özelliğini açık ara korumuştur. 
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Yerli üretmek, kendi ülkenizde çevrenizde 
bulabildiğiniz hammadde ve teknik olanakları 
değerlendirerek amaçlanan sonucu elde etmektir. 
Bazen olması gerekeni bilseniz dahi ona hemen 
ulaşamazsınız. Yerli üretmek de böyledir. 
Muasır seviyeyi hedefleyip, mevcut olanaklar 
ile başladığınızda aradaki farkı kapatmak için 
ödeyeceğiniz bedeller vardır. Bu bedeller karşılığında 
elde edeceğiniz tecrübe çok önemlidir. 

İlk ve en önemli kazancınız elde ettiğiniz beşeri 
sermayenizdir. (Know-how)

O nedenle, kompoziti öğrenene kadar, alüminyum 
kanat ile türbin yapmak bize zaman kazandırdı ve 
makul bir bilgi seviyesine ulaştırdı. 1999 – 2005 
yılları arasında, NACA 4415 airfoil profiller ile 
İkinci Dünya Savaşı uçaklarından örneklediğimiz 
alüminyum kanatları ürettik. O imalatta dahi işin 
içinde alüminyumu yapıştırmak için kullandığımız çift 
bileşenli kompozit malzemeler vardı. 

2006 yılının sonuna geldiğimizde,  muasır teknolojiye 
sahip üreticiler tümüyle kompozit kullandıkları için 
biz de Çin’den polyester kanat ithal ettik. Fakat bizim 
yapmaktansa hazırı var deyip ithal ettiğimiz kanatlar 
daha ilk fırtınada koptu. İlk By-Pass ameliyatım tam 
da bu zamana denk gelir. Ameliyattan 20 gün sonra 
yine sahadaydım.

Northel’in kompozit ile yollarının kesişmesi, 1990’lı yıllarda rüzgar türbin imalatına 
karar vermesiyle başlar.  Türbinin bütününü üretme kararı verdiğimizde, kanatları 
alüminyum olarak üretmenin kolay olacağını düşünerek, aynı uçak kanadı üretir gibi 
tasarım yapmıştık.   Aşağıda 2003 yılında Olimpos Dağı Adrasan Feneri ve İzmir Sarpıncık 
Fenerlerine takılan alüminyum kanatlı Northel Türbinler görülmektedir. Yol olmadığından 
türbini parçalara ayırıp katırlarla taşımıştık. Kanat çapı 6 m olan 1999 tasarımı türbinler 
10 kW üretiyor ve enerji depolamalı çalışıyorlardı. 

Northel 2006 – Sarpıncık Feneri - Karaburun

Northel’in Türbin İmalatı Teknikleri

Northel 2005- 10 kW-Adresan-Antalya



56

TEKNİK HABER

Türbini indirip kanatları incelediğimizde içinin sunta 
ile dolu olduğunu görünce dehşete kapıldık. Zira 
başka türbinlerimizde bu kanatlarla çalışmaktaydı. 
Alınacak en doğru karar, kimseye güvenmeyip 
kanatları kendimizin imal etmesiydi.

Hep Çinli taklit edecek değil ya biz de Çinli kanatları 
taklit edip, neyi kötü yapmışlarsa onları düzeltecek 
şekilde kanatları yeniden tasarladık. Sonra bu 
kanatları modelledik ve POLİYA’dan tedarik ettiğimiz 
polyester ile ürettik. İmalatta cam elyaf kumaş 
kullanmasak da en azından Çinli arkadaşlardan daha 
iyi  “ mesh “ kullandık. Bir yenilik olarak da kanat 
kökünü silindirik yaptık, kanat merkezine de hafif 
çelik profil yerleştirdik. Aşağıdaki fotoğraflarda kırılan 
Çinli kanatları nasıl kopyaladığımız görülmektedir. Biz 
çok daha iyisini yaptık ihraç da ettik.

Fakat gördük ki o kanatların profili bizim ülkemiz 
rüzgarına pek uygun olmuyor. Yüksek rüzgar 
performansları iyi ancak 4,5 – 5 m/sn’den önce 
dönmüyor. Bunun üzerine kanat tasarımına 

tam vakıf olmadan, kompozit tekniklerini 
araştırmadan, öğrenmeden hakkıyla yerli türbin 
üreticisi olamayacağımızı anladık. Zira bizim 
yerlilikten anladığımız teknolojik hakimiyettir. Bir 
işin teknolojisine hakim olabiliyorsanız, üretim 
tekniklerini, hesaplamalarını biliyorsanız hammadde 
alternatiflerini de üretme veya tedarik etme 
kabiliyetiniz vardır. Siz ürettikçe birlikte iş yaptığınız 
tedarikçileriniz de kendilerini geliştirecektir. Yani 
(cluster) küme oluşacaktır. Ana ürün üretilirken kendi 
tedarikçilerini, teknoloji paydaşlarını da beraberinde 
oluşturacaktır. 

İkisi de birbirine doğrudan bağlıdır. Üretilecek olan 
ürünün karakteri, ülkenizde bulabileceklerinizle 
şekillenecektir.  Bulmadıklarınız için de önce 
dışarıdan getirip sonra üretme yoluna gidilecektir. 

Zira yerlileşmekten kasıt işte tam da budur.  Ülkemizde 
tasarlanmış, üretilmiş olması, kaynak kodlarına 
kendi hakim olmamız yerliliktir. İçindeki ham madde, 
bağımlı kalmamak kaydıyla kaliteli ve uygun fiyatlı 
nereden bulunuyorsa oradan tedarik edilebilir. Önemli 
olan tasarımın, formülün, üretim tekniklerinin yerli 
olmasıdır. Hesaplamaların yerli yapılmasıdır. Yazılımın 
yerli olmasıdır. O nedenle ezber bozmak önemlidir. 
Yıllarca, “ biz onun cıvatasını bile yapamayız “ diyen, 
dedirten, öz güveni eksik olanlar hala içimizde. Bu ülke 
istediğini başarabilecek güçtedir. Eğer tasarımı, sistem 

Northel – 2003 – 2007 Alüminyum Kanatlı Türbinler

Northel - 2007 İthal Polyester Kanatlarımız ilk fırtınada koptu.
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mühendisliğini kendiniz başarmışsanız en kısa sürede 
içindeki yerli ham madde oranının da yükselmesini 
sağlarsınız.  Alternatiflerini kendiniz oluşturursunuz. 
Olur olmaz her ürüne yerli milli yazarak, yerli lafından 
rahatsız olanlara da malzeme vermeyelim. Bununla 
beraber, kendi teknolojisini ispat etmiş, nasıl üretildiği 
belirlenmiş ürünlere de yerlilik adına sonuna kadar 
sahip çıkalım. Ezberleri bozalım.  

İşte bu düşüncelerle mücadelemizi sürdürürken, 
2008 yılına gelindiğinde, aşama aşama büyük güçlü 
türbinleri hedefledik. Tabii ki bu kararla birlikte, 
kompozit teknolojisine tam riayet edilerek kanat 
yapımı zorunlu olmuştu. 

Bu konuda tüm know-how ülkemizde faaliyet 
gösteren türbin firmalarının lisansıyla kanat üretimi 
yapan ve MW sınıfta türbinlere kanat tedarik eden 
firmalardaydı. Bunlardan da bir bilgi transferi 
olamayacağına göre ortaya kendi imkanlarımızla 
bir model çıkartmaktan başka çare yoktu. Bunun 
için belirlediğimiz ilk kriter kanatın düşük rüzgar 
hızlarında çalışmasıydı. Literatürden patenti düşmüş, 
2 m/sn gibi düşük rüzgar hızlarında hareket 
edebilen bir profili bilgisayara aktarıp, birkaç temel 
hesaplama, boyutlandırma sonrasında çok dikkatle 
projesini 2D olarak tamamladık.

Tabii ki çok özellikli bir konuydu ve önüne gelen 
CNC’de işletme imkanı yoktu. Daha önce alüminyum 
uçak kanat tekniğiyle kanat yaptığımız için, kompozit 
kalıp alacağımız modeli benzer metodla yaptık. 9 
m boyundaki bu ilk kanat modelimizin projesi ve 
modelin hazırlanışı aşağıda görülmektedir.

Ve ilk kompozit kanat kalıbımızı 3 – 4 aylık bir 
çalışmayla 2007 yılı ortalarında tamamladık. İş kanat 
üretmeye gelince de önce sanayi sitelerindeki boya 
bayilerinden bulduğumuz , mesh ve keçe elyaflar 
ile polyester kullanarak 20 x 100 mm’lik numuneler 
hazırladık.  Bunların kopma ve kırılma yüklerini 
elimizdeki bir dinamometre ile test edip değerleri 
yazdık. Buradan aldığımız değerler ile de kanata intikal 
edecek yüklere göre kat sayısını belirledik. Sonra da 
çevrede bulduğumuz birkaç poleyster depo üreticisi 
ustayla imalata başladık. 

Bence olanakların azlığını dikkate aldığımızda çok 
başarılıydı, ayrıca hem tasarımda, hem modellemede, 
hem de prototip üretiminde kimseye bağlı değildik. 
2003’te başlayan alüminyum kanat üretme tekniği 
sayesinde bu kabiliyeti kazanmış olduk. Tabii 
bugün birçok kanat kalıp üretim tekniği ve imkanı 
bulunmasında rağmen, biz halen aynı ekonomik 
metotları kullanmakta ve geliştirmekteyiz.

Tüm bu çalışmalar sırasında ana hammadde olan 
yerli reçine ve yerli elyaf arayışımızda iki firma ile 
yollarımız kesişti. DURATEK ve METYX. İlk olarak 
METYX in İzmir’deki tesislerine gittik ve bize kanat 
üretimini ayrıntılarıyla anlattılar. Arkasından da 
DURATEK firması reçine uygulama tekniklerini hem 
fabrikalarında hem de imalat yerimizde bize anlattılar. 
Bu konuda elemanlarımızı da onlar vasıtasıyla eğittik.

Daha sonra da gelip ilk infüzyonun yapılmasında bize 
yardımcı oldular. Böylece 2007 yılında 18 m çapında ilk 
kanatımız tekniğine uygun bir şekilde üretilmiş oldu. 
Her iki firmaya da verdikleri destek için müteşekkiriz.  

Northel - 2007 İthal ettiğimiz polyester kanatlarımızın kökleri suntaydı.
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Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan 
varmak arzu edilmekle beraber, yolun kabul 
edilebilir; mantıki ve özellikle ilmi olması şarttır. 
(1931) İlim tercüme ile olunmaz, tetkikle olur. (1932) 
Kemal Atatürk 

Ülkemizde 1940’tan sonraki süreçte, yabancı 
markaların lisansla üretimini yapma ve yan 
sanayileştirme faaliyetleri o derece arttı ki bizim 
kendi kendimize tasarım yapma öz güvenimiz 
ortadan kaldırıldı. Zira, dışarıda marka  getirilirken, 
beraberinde yatırım kredisini de getiriyor, modeli 
hem siyasetçinin, hem de yatırımcının çok işine geldi. 
Tabii bu arada ülkenin tüm yatırımlarının dış krediye 
bağlanması, tüm teknolojinin yabancının elinde 
olması hep göz ardı ettirildi. Görünüşte ülke yatırım 
çeker oldu ama kredi ipleri, teknoloji incelikleri hep 
başkasının elinde oldu. Böyle bir yapıya entegre 
olarak iş bulan yan sanayici de düşük karlı ama 
düzenli bulduğu işe razı oldu. Şimdilerde de durum 
çok farklı değil.

Ancak savunmada kısmen değişmeye başlayan bu 
yaklaşımın, enerjide, tarımda, sağlıkta ve diğer ana iş 
kollarında da aşamalarla değişmesi gerekmektedir. 
Krizler bazen bu yaklaşım için fırsatlar taşımaktadır. 
Ezberler bozulmalıdır. Türkiye yetişmiş insan gücü ve 
kurumsal yapılarıyla kendi başına hareket etmekten, 
kollektif çalışma yapısına, bilgi paylaşımına 

yönelmelidir. Yenilikçi yatırımlar yerli finansman ile 
desteklenmelidir.

Ülkemizde yerli üretimi baskı altında tutan bir başka 
plan da sertifikasyondur. Uçakta, otomobilde bileşen 
ve parça sertifikalandırması mümkün olup ürünün 
bütünü için milli sertifika kurumlarımız sertifika 
verememektedirler. Yani aracın sinyal lambası 
camı için TSE belge verebiliyor ama otomobilin 
bütününe belge vermiyor. Şöyle ki; Türkiye’de 
ilk rüzgar türbinleri 2000’li yıllarda bazı firmalar 
tarafından tasarlanmaya ve üretilmeye çalışıldı. O 
dönemde onlarca firma cesaretle bu alana yatırım 
yapmak için girişimde bulundu. 2005 yılında revize 
edilen 5346 ve 6446 sayılı kanunlar halkın da kendi 
ihtiyacına yönelik olarak tesisi kurabilmesinin 
önün açtı. Bundan cesaret bulan firmalar önce 500 
kW güçte sonra daha büyük güçlerde türbinler 
yapmayı hedeflediler, teklifler verdiler. Heyecanla 
yapılan tasarımlar hemen o yıllarda çıkartılan bir 
yönetmelikle, TSEN 61400 sertifikasına bağlandı. 
Tabii ki sertifikasız bir ürün olamaz ancak ülkenizde 
bu sertifikayı verecek kurum yoksa ne yapacaksınız? 
Türkiye’de ilk başvuru Northel olarak 2007 yılında 
TSE Gebze kampüsüne yapılmıştır. Ancak TSE 
bundan tam 10 yıl sonra yine Northel’in başvurusunu 
yenilemesiyle 2017 yılında akredite olabilmiştir. 
Bir ülkede sertifika kurumuna ürün sertifikası 
için başvuru yoksa, o kurum da akredite olmak 

Northel 2003 – Kanat tasarımı-NACA 4415 profilli kanatlar

Northel 2008 – Kanat kalıp imalatı-Northel metodu.
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için akreditasyon kurumuna (TÜRKAK) başvuru 
yapamaz. Sektör yerlileşme adına öyle bir kitlenmiş 
oluyor ki bunu çözmek yine müteşebbise ve basiretli 
birkaç bürokrata kalıyor. Firma ürünü tasarlayacak, 
üretecek, TSE’ye baş vuracak, iki yıl çalışılacak ve 
akredite belge ancak bu zorluklarla alınabilecek. 
Bu arada TSE akredite olmadığı için yerli üretici 
belge alıp ürün satamayacak. Ama tek taraflı 
Gümrük Birliği anlaşmaları ile ithal türbinler apostil 
belgesiyle bir fotokopiyle şebekeye bağlanacak. 
Maalesef ülkemizdeki sanayi ürünlerinin son 50 
yılı bu tuzaklarla harcandı. O nedenle Vecihi Hürkuş 
uçaklarının uçuş sertifikasını Macaristan’dan aldı. 
O nedenle Nuri Demirağ 1938 yılında NuD38 adlı 
uçağına yurt dışından uçuş izni aldı. Kısaca ülkemiz 
tarihinde milli üretim yapanlar devletin bu konuda 
yapması gerekenlerden hep önde oldular. Kıyıma 
uğradırlar.

Gelelim rüzgar türbinlerinin bu gününe. Tüm sanayi 
tarihimizi iyi takip ettiğimiz için TSE’nin kapısını çalıp 
bu belgeyi hakkıyla alma kararlılığımızı ilettik. Bu 
kurum için de akredite olmak için bir fırsattı. Basiretli 
yönetici ve mühendisleriyle mutabakat sağladıktan 
sonra 1,5 yıl birlikte çalıştık. 

Böylece TSE akredite oldu biz de sertifikamızı almış 
olduk. 

Şimdi, küçük ve orta güçlü türbinler ile ihracat 
hazırlıklarımızı yaparken, bir yanda da 1,2 MW ve 3 
MW için tasarımlarımızı tamamlıyoruz. Amacımız 
bu projeleri gerektiğinde güçlü bir yatırımcı ile yüzde 
yüz yerli teknoloji %80 hammadde yerlilik oranında 
ülkeye kazandırmaktır.

Kaybedecek bir saniye bile vaktimiz yoktur. 
Devletimizi de biz oluşturduğumuza göre o da 
bize benziyor. Eliyle tutmadan gözüyle görmeden 
inanamıyor. O nedenle, öngörülü olanlara her türlü 
cefaya razı olarak inandığı yolda ilerlemek düşüyor. 

Bize dayatılan ithal teknolojiye dayalı bu ekonomik 

modellere rakip olmanın tek yolu verdiğimiz 
mücadeleden vaz geçmeden kazanımları koordineli 
bir şekilde ürüne dönüştürmek ve ihraç etmektir.

Sertifika süreçleri hakkıyla takip edildiğinde, her 
üretici için branşında ikinci bir okuldur. Ürünün 
her aşaması en ileri mühendislik kriterlerine tabi 
tutularak üreticiye güven, kuruma da ülke adına 
bilgiyi kazanma fırsatını verir. Hangi yöntem ve 
yoldan gideceğinize kılavuzluk eder. Rüzgar türbinleri 
için 14 temel başlık yüzlerce kriter için ülkemizde 
yeterli mühendislik bilgisi bulunmaktadır. Yerli 
tasarım için hiçbir eksiğimiz yoktur.

Northel aynı zamanda ortağı olan NLSS firmasıyla 
uzun yıllardır çalışmakta ve sahadan aldığı tüm 
veriler ile analizler yapılmaktadır. Artık bir rüzgar 
türbininin hem kompozit yapsını hem de ana 
bileşenlerini tümüyle tek seferde analiz edebilecek 
yazılımlar geliştirilmiştir. Northel 3 – 4 MW türbin 
tasarlayabilecek birikime sahip olmuştur. 

Northel geliştirdiği teknikleri benzer iş kollarında 
iş yapan ancak hiç kanat yapmamış şirketler ile de 
paylaşmaktadır. Böylece ülkemizde yenilenebilir 
enerji sektöründe gelişip ilerlemek isteyen firmalara 
fırsat yaratılmış olmaktadır. Aşağıda GEPOSB’ta 
kurulu, HASEFE LTD şirketi ile birlikte OPTİTUR LTD 

Northel 2008 – Kanat testleri ve ilk kompozit uygulama
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şirketine bilgi transferiyle ürettirilen kanatların üretim 
aşamaları görülmektedir. Bu üretim öncesinde, 
Hasefe ve Northel üretim yerlerinin TSE denetimiyle 
işyeri onay çalışmasını gerçekleştirmişlerdir. Böylece 
daha önce frigorofik kasa ve optimist bot üreten bir 
şirketin kanat üretimi için de altyapısı hazırlanmış 
oldu. Bu örnekler çoğaltılabilir ve asıl kümelenme 
yerli işbirliği böyle sağlanır. Teknolojinin ve üretimin 
gelişmesi lisanssız sınıfta MW güçlere kadar 
türbinlerin üretilmesiyle sağlanacaktır. Doğrudan 
en büyüğünü üretelim derseniz bugünkü dışa 
bağımlılığınız ortadan kalmaz. Devlet küçük ve orta 
ölçekli uygulamaların önünü açmalıdır. Ülkemizde 
her yıl en az 60 – 100 MW lisanssız orta ölçekli türbin 
potansiyeli bulunmaktadır. Projeler rüzgar ve güneş 
olarak hibrit projelendirilmeli uygulanmalıdır. Arıtma 
tesisleri, sulama birlikleri,  tarımsal alanlar, orman 
köyleri, balık çiftlikleri, su pompala istasyonları çok 
ciddi potansiyel olduğu gibi şebeke olmayan ülkelere, 
Off-grid uygulamalar için ihracat potansiyeli çok 
büyüktür. 

Yaklaşık 15 yıl içerisinde Northel kendine ait kalıp 
teknikleri geliştirmiştir. Gerek kanat kalıpları gerekse 
kanatlardan çıkan parçalar atık yapılmayıp tekne 
imalatında kullanılmaktadır. Böylece imhası zor 
parçaların oranı da nispeten azaltılmış olmaktadır. 
Sonuç olarak, kompozit teknolojisi konusunda 
hammadde üretimi yapan firmalar, bilgilerini 
paylaştıklarında Northel gibi tasarımcı firmalar ana 
mamulleri global standartlarda üretme kabiliyetine 
kavuşmaktadırlar. Cam elyafın kendisi, CAM ELYAF; 
karbon elyaf DOWAKSA, ve bu elyaflardan üretilen 
çok yönlü ve örgü kumaşlar da METYX firması 

tarafından ülkemizde üretilmektedir. Söz konusu 
elyafları bir arada tutan matris malzemelerinden 
olan polyester ve vinilester reçinelerini BOYTEK, 
POLİYA, DYO, İLKESTER ve diğer üreticiler; epoksi 
reçinelerini ise DURATEK yine yerli olarak ülkemizde 
imal etmektedir. Yeter ki bu ülkenin fertleri olarak 
öz güvenimizi koruyalım, kollektif olduğumuzda çok 
ciddi başarılara imza atabileceğimizi bilelim.

Yenilenebilir Enerji ülkemiz için çok önemli 
bir kaynak ve iş koludur. Yenilenebilir Enerji 
kaynaklarımızı kendi cihazlarımızla üretmek 
zorundayız. Şebeke bağlantılı türbinleri tasarlayıp 
üretmeye başladığımızdan beri Yenilenebilir Enerji 
Genel Müdürlüğünün de yakın ilgi ve desteğini 
gördük. Bu ilgi günün şartları ve siyasi konjonktür 
nedeniyle yabancılara pozitif ayrımcılık olmasına 
rağmen, milli teknoloji için gayret gösterdiklerine ve 
samimi olduklarına eminiz. 

2008 yıllarından başlayarak, dönemin Genel Müdürü 
Sn. Yusuf Yazar ve o dönem Daire Başkanı Sn. 
Sebahattin Öz Beyler bizzat tesislerimizi ziyaret 
ederek çalışmalarımızda bize destek verdiler. Daha 
sonra Sn. Münip Karakılıç, son olarak da Gnl.Md. 
Yardımcımız olan Sebahattin Öz  ve Gn. Md. Sn. Oğuz 
Can beyler bize inanç ve desteklerini hep gösterdiler. 
Devletin en önemli görevi milli değerlerini kollamak 
ve yol açmaktır. Bir ömür boyu ortaklıklar kurup 
bozarak, tüm paydaşlarla sağlıklarımızı kaybetmek 
pahasına emek vermeyi sürdürerek, yerlileşme 
adına 15 yıl geçti. Bu değerleri tüm paydaşlarımızla 
beraber taçlandırmak ve MW türbinleri üreterek 
teknolojimizi ülkemize mal etmek istiyoruz. Bunun 

Northel teknolojisi ve mühendislik seviyesi



61

TEKNİK HABER

için devletimizin yerli teknolojiye de uygulama 
alanları ihale etmesi yabancıya sağladığı önceliği 
yerli teknolojiye de sağlamasını beklenmek 
hakkımızdır. Birileri bizden daha iyi yapar bakışları 
bizi üzmektedir. YEKA ihaleleri yapılırken, ekonomik 
bir ölçeğe bağlı olarak yatırımı yapacak olanlar bin 
Mega Watt büyüklükten aşağı ihaleye gelmeyiz 
dediler. Bunu kabul ettirdiler. Biz, milli teknoloji 
üreticilerinin de talebi, kendi eko sistemi içerisinde 
kendi ölçeğinde ihalelerdir. Devletimiz her yeni milli 
ürün için şartları belirlenmiş ihaleler açmalıdır. Bu 
ihlalelerin amacı teknoloji üreten yerli firmaların, 
konsorsiyumlar, işortaklıkları kurarak, yerli 
sermayedar bulmasıdır.  İlk amaç milli teknolojinin 
rekabetçi bir şekilde kalıcılığını sağlamaktır. Biz 
Northel olarak MW türbin yapmak için onlarca 
yatırımcı ile görüştük çoğunun cevabı başlangıç 
uygulamasını yapacak ölçekte bir uygulama alanı 
olmadan girmeyiz veya siz bunu yapacak deneyimi 
bilgiyi nereden buldunuz oldu. Asla, yaptığımıza 
ve daha büyüğünü yapacağımıza inanmadılar, 
yaptıklarımızı görmediler, görmezden geldiler. Oysa 
bu ülkede TSE, bir gurup öz verili yöneticisinin 
milli duygularla Northel ile birlikte çalışması 
sonucu akredite oldu. Bunun bile geçerli olmadığını 
söyleyen, sorgulayan ön yargılı yönetim kurulları 
oldu. 

Özetle, devlet yatırımınızı yapın gelin, yatırımcı da 
devlet önünü açsın yatırım yapalım diyor. Bankacı 
finansman şartlıdır, yerliye kredi yok diyor. Ve 
beklemekle yıllar geçiyor. Sonra da devlet, ülkede 
bu işi yapacak kimse yok, sektör beklemez, en iyisi 
biz yabacı teknolojiyi transfer edelim, bitsin gitsin 
diyor.  İşte bu döngü 1940’tan beri böyle sürüyor, 
değerlerimiz de yok olup gidiyor. 

Pisikolojide “ öğrenilmiş cesaretsizlik “ diye bir gerçek 
var. Araştırınca göreceksiniz.

Bu da gösteriyor ki, önce inancınızı elinizden alıyorlar 
sonra sizi durumunuzu değiştirmeye gücünüz 
olmadığına ikna ediyorlar. Ülkenizdeki güçleri 
farkında olmadan ince bir iple yönlendirilir görmek 
ve bir çok güç sahibinin bunu görmezden gelmesi 
tahammül edilebilir bir durum değildir. 

Neler duyduk neler, “Biz üretimden çıkmaya 
çalışıyoruz, sen üret diyorsun” diyen YK başkanları, 
toplantıda uyuyan YK üyeleri, “Bırak bahçesinde 
oynasın bunlar büyürlerse bakarız“ diyenler, “Siz 
bizim göz bebeğimizsiniz yerli projeler çok önemli”, 
deyip, sonra “Konjonktür ve siyaset gereği” diyen 
bürokratlar... saymakla bitmez. Ama hepsinde tek 
ortak nokta “Öğrenilmiş çaresizlik ve günü kurtarmak 
adına şimdi icat çıkarma“ yaklaşımıdır.

İp; öğrenilmiş çaresizliğin fiziksel yansısı esasında. 

Hayatımızda da bu şekilde vuku buluyor. Biz 
yapamayız ABD, AB yapar biz satın alırız mantığının 
arkasındaki öğreti tamamıyla bu girdabın göstergesi. 
Artık bu girdaptan çıkmak zorundayız. 

Bir iş seyahatinde Avrupa’da 33 ml suya 2 Euro 
ödeniyor. TL cinsinden düşündüğünüzde kendinizi 
nasıl hissedersiniz? Ülkenizi ve ürettiklerinizin 
değerini nasıl algılarsınız? Hiç duraksamayalım, 
oldukça değersiz! 

Bugün Almanya’daki asgari ücretli, ülkemizdeki 
mühendisin maaşını alıyor. Bunu kabul etmek 
mümkün değil. Bizim çok daha iyi yerlerde olmak, 
rekabetçi yerli üretim için ne eksiğimiz var? İçinde 
bulunduğumuz tanımlanabilir en kötü şartlar nedir? 
Söyleyelim; Bu kötü şartların başında, bizim dışa 
bağımlı ithal sermayemiz, öğretilmiş cesaretsizlik 
sarmalındaki bürokrasi ve insanlarımız gelir. 

Türbin yapısal analizlerine hakimiyet ve 3D tasarım

Kompozit kanat tasarım süreci
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Oysa herşey hayal ve inançla başlar. Uyanıp bu 
gerçekleri görelim lütfen. Müteşebbislerimizle, kendi 
sermayemizle, kendi yöneticilerimizle, aslında ipin 
inceliğini ve ucundakinin bizi yönetemeyeceğini 
lütfen anlayalım. Kendimizi ezik ve küçümser 
görmeyelim. Adamlar varken bize mi düşer diyenler, 
YK Başkanları, YK Üyeleri, CEO’lar CFO’lar bir kere 
daha düşünün. Ülkemiz için risk almak, girişimci 
olmak primlerden değerlidir. Bizler, ekibimiz ve 
paydaşlarımızla, yerli sektörün oluşması adına onbeş 

yıllık tecrübemizi bize yerli rakip olacaklar ile dahi 
paylaşmaya hazırız.  

En çaresiz durumlardan çıkmak için gereken öz 
güvene en güzel örnek, Atatürk diyor ki;

“Memleket için kaçınılmaz olan sanayiinin kurulması 
bitmedikçe, her yönden kalp huzuru duymamıza 
imkân yoktur. Bu sebeple, memleketin sanayiye 
ait donanımını tamamlamak için, bütün gayret ve 
dikkatinizi çekmeyi yerinde buluyorum.” (1933)

Hiçbir aile kendi öz evladının yaptığını ikinci plana 
atmayacağı gibi hiç bir devlet de, o devletin fertleri 
de kendi yaptığına aşağılayıcı gözle bakamaz. 
Bakmamalıdır. Devrim arabaları, Vecihi Hürkuş, 
Nuri Demirağ, Şakir Zümre hep aynı yaklaşımla yok 
edildiler. Eğer öz üretime, öz tasarıma sadık, kendi 
değerlerine hor bakmayan, destekleyen bir ülke 
olsaydık. Bugün dolar birinin parmak oynatmasıyla 
oranlı değişmezdi. Halk olarak tasarrufu ve 
önce kendi malımızı kullanmayı öğrenmeliyiz. 
Ürettiklerimize, fikirlerimize, tasarımcılarımıza, 
mucitlerimize, teknisyenlerimize, mühendislerimize 
ve akademisyenlerimize değer vermeli, onlara ön 
yargılı yaklaşmayıp, yapıcı eleştiriler ile gelişmelerini 
sağlamalıyız. Öğretilmiş çaresizliği üzerimizden 
atalım kimseden bir eksiğimiz yoktur. 

Ahmet Cem YALÇIN 
Proje Müellifi

Kanat üretiminin gerektirdiği tüm teknik prensiplere sadık kalınarak hazırlanan pilot imalatımız.

Kanat kalıp imalatı yanı sıra savunma ve deniz sektörüne de kompozit uygulamalar.

TSEN 61400 Sertifikalı bu kanat DURATEK Epoxy, METYX 
Kumaş, ŞİŞECAM-CAMELYAF Elyaf kullanılarak üretilmiştir. 

Kalıp malzemesi DYO tarafından sağlanmıştır. Üretim NORTHEL 
tarafından HASEFE – OPTİTUR işbirliği ile gerçekleşmiştir.
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Marmara Üniversitesi Composite Technologies Kulübü

Kuruluşundan itibaren birçok etkinliğe imza 
atan Composite Technologies Kulübü bilimsel 
toplantıların yanında bilimsel çalışmalarda da aktif 
olarak yer almaktadır. Kulüp üyeleri, üniversite 
bünyesinde bulunan akademisyenlerle ve sektörde 
kompozit malzemeler üzerine çalışan yetkililerle 
ortak girişimlerde bulunmaktadır. Ayrıca Marmara 
Üniversitesi’nde öğretim üyelerinin danışmanlığında 
Kompozit AR-GE ve ÜR-GE Laboratuvarı kurulması 
için çalışmalarını sürdürmektedir. Henüz kurulum 
aşamasında olan kompozit laboratuvarının 
sektörden gelen ihtiyaçlara cevap verebilmesi  ve 
sektöre yönelik bilimsel çalışmaların arttırılarak 
sürdürülebilmesi için üyeler, sektör yetkilileriyle 
iletişim halindedir. Kompozit laboratuvarı kurulumu 
tamamlandıktan sonra kompozit malzemeler üzerine 
bilimsel çalışmalar üreten bir tesis hedeflenmektedir. 
Ayrıca, son ürün üretimi yapan kulüpler ile de iş 
birliği yaparak diğer kulüplerin kompozit malzeme 
ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapmaktadır.

Yapılan en iyi yatırım insana yapılan yatırımdır 
felsefesiyle ilerleyen Composite Technologies 
Kulübü, sektöre yönelik hem teorik hem de 
uygulama bilgisine sahip nitelikli mühendislerin 
yetiştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. 
Mühendislik gelişim eğitimleri; literatür eğitimleri, 

makale çalışmaları, uygulamalı kompozit malzeme 
eğitimleri ve kompozit malzeme üretimi gibi pek 
çok konuda öğrencilere uzmanlar tarafından verilen 
eğitimlerde girişimci olmaktadır.

Türkiye’deki üniversiteler bünyesinde köklü 
bir kulüp haline gelmek, ulusal ve uluslararası 
bilimsel çalışmalarda yer almak, bireysel girişimler 
sağlamak ve sektörü geleceğe taşımak amacıyla 
hedefler belirleyen Composite Technologies 
Kulübü bu hedefler doğrultusunda emin adımlarla 
yürümektedir. 

Marmara Üniversitesi öğrencileri tarafından 2017 yılında kompozit malzemeler üzerine 
ilk kulüp olma özelliği taşıyarak kurulan Composite Technologies Kulübü teknolojiyi 
seven ve yakından takip eden öğrencilerin yeni mühendislik malzemeleri ile tanışmalarını 
sağlamak, bu mühendislik malzemelerinin üretim ve geliştirilmesi için araştırmalar 
yapmak, üretim yapılan tesis ve fabrikalara geziler düzenlemek, havacılık, savunma, uzay 
ve otomotiv sektörleri üzerine projeler gerçekleştirmek, yeni nesil malzemelere merak 
uyandırmak hedefiyle kurulmuştur.
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Global Karbon Kompozitleri Pazarına Genel Bakış
Global karbon elyaf pazarının 2024 itibariyle 151 bin metrik tona ulaşması tahmin ediliyor. 
Bu büyümeyi arttıran sebepler arasında, pek çok mühendislik uygulamasında enerji 
açısından daha verimli ve çevreyle daha dost araç, uçak, bina ve alet üretmeyi sağlayan 
karbon elyafını çekici bir malzeme haline getiren eşsiz özellikler sıralanabilir.

Karbon elyaf ve karbon kompozit pazarı gelecek 
vadeden ve gelecek odaklı bir iş segmenti olarak 
görülebilir. Yıllık büyüme hızları %10 ve %13 gibi 
yüksek düzeylerde seyretmektedir. 2014 yılından 
beri, herhangi bir düzeltici hareket olmadan sabit ve 
güçlü bir büyüme ortaya çıkmıştır ve bu büyüme tüm 
alanları ve uygulamaları kapsamaktadır.

Bölgelere göre karbon elyaf kompozit pazarı

Kuzey Amerika'nın karbon elyaf kompozit 
pazarının büyüklüğünün 2024 yılına kadar baskın 
özelliğini devam ettirmesi bekleniyor. Köklü bir 
geçmişe dayanan havacılık sektörü bölgede uçak 
teslimatlarının artmasını sağlamış, bu da sektörde 
büyümeyi artırmıştır. ABD'deki köklü havacılık 
sektörü liderlerinin varlığı bölgenin hakimiyetini 
devam ettirecektir. ABD'deki havacılık ve savunma 
sektöründeki devam eden Ar-Ge faaliyetleri sayesinde, 
sektör talebinde önümüzdeki yıllarda inanılmaz artışlar 
yaşanması bekleniyor. Avrupa ise bölgede bulunan 
çok sayıdaki askeri uçak üretim üniteleri nedeniyle 
ciddi bir pay alacaktır. Ayrıca, İtalya ve Almanya'daki 
son teknoloji ürünü otomotiv sektörünün varlığı ürün 
penetrasyonunu daha da güçlendirecektir.

Asya Pasifik bölgesinin, tahmin yapılan dönem 
boyunca %12'nin üzerinde büyümesi bekleniyor. 
Bölgede otomotiv sektöründeki ciddi gelişmeler, 
bunun yanında havacılık sektöründe yapılan ciddi 
yatırımlar bölgenin büyümesini ileriye taşıyacaktır. 
Örneğin, Hindistan'daki askeri uçak sektöründe 
önümüzdeki yirmi yılda yaklaşık 35 milyar USD 

yatırım yapılması bekleniyor. Bu yatırımlar, 2024 yılına 
kadar yüksek büyüme tahminleri sağlayacaktır.

Havacılık ve savunma

Havacılık sektöründe karbon elyaf kompozit 
pazarının, 2024 yılına kadar 19 milyar USD'yi geçerek 
en büyük orana sahip olması bekleniyor. Askeri 
ve ticari havacılık sektöründeki büyüme, segment 
büyüklüğünü de geliştirecek. Ticari uçaklardan gelen 
yüksek karbon elyaf talebi uçuşların daha uygun 
fiyata yapılmasını sağlayacak, bu da dünya genelinde 
hava yolcu trafiğinde büyümeyi sağlayacaktır. Yolcu 
trafiğindeki büyüme önümüzdeki sekiz yılda segment 
hakimiyetini daha da artıracaktır.

Otomotiv

Otomotiv sektörü, 2016 yılında 25 kilo tonun 
üzerindeki talep ve %20'nin üzerinde bir paya sahip. 
Bu malzemenin otomotiv sektöründe kullanımı, 
çoğunlukla matris malzemelerinin verimli üretimi 
nedeniyle daha düşük fiyatlardan kaynaklanıyor. 
Fiyatlardaki düşüş nedeniyle, önümüzdeki yıllarda 
bu malzeme orta segment araçlarda da kullanılabilir. 
Hibrit spor araçlar "i-project"lerinde karbon kompozit 
kullanımında çok cazip bir seçenek. 2015 yılında 
yaklaşık 24.000 i3 ve 5.500 i8 satıldı, bu da sektörün 
ciddi bir şekilde büyümesine katkı sağladı. 

Rüzgar enerjisi

Rüzgar türbinindeki kompozit pazarının 2021 
itibariyle 12,17 milyar USD değerine, 2016 yılından 
2021 yılına kadar %9,28'lik Yıllık Bileşik Büyüme 
Oranına (CAGR) ulaşması bekleniyor.

Rüzgar türbini kanatlarının üretimi için karbon 
elyaf talebindeki artış ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarındaki talep artışı bu pazardaki büyümeyi 

Asya'nın geri 
kalanı; Pasifik 
bölgesi ve Çin; 

14,6; %23

Japonya: 
7,3; %12

Dünyanın geri 
kalanı; 3,5; %5

Toplam: 63,5 Bin

Kuzey 
Amerika; 
21,0; %33

Avrupa; 
17,1; %27

Şek. 1 2017 yılı itibariyle bölgeye göre Global Karbon elyaf talebi (bin ton) (kaynak: 
Carbon Composite e.v) JEC COMPOSITES DERGİSİ / NO: 122, Temmuz 2018

Şek. 2 Rüzgar türbini kanadında karbon elyaf 2011-2020 
Pazar büyüklüğü

Rüzgar türbini kanadında karbon elyaf 2011-2020 Pazar büyüklüğü
(kiloton olarak)

Geçmiş verileri Tahmin
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artırıyor. Bununla birlikte, karbon elyaf ve epoksi 
reçine gibi ham maddelerin yüksek maliyeti ve 
kompozitlerin geri dönüştürülebilme sorunları 
pazarın büyümesi önündeki kısıtlayıcı faktörler olarak 
görülüyor.

Spor ve Eğlence Ekipmanları

Karbon elyafın yüksek gücü, yüksek katsayısı ve 
hafif özellikleri, spor malzemelerini bir sonraki 
performans seviyesine taşıyor. Golf sopaları, raketler, 
kayak ekipmanları, kar kaykayları, hokey sopaları, 
olta çubukları, raketler ve bisikletler karbon elyaf 
takviyeleri ile güçlendirilmiş ve spor malzemelerini 
iyileştirme fırsatları sınırsızdır.

Spor malzemeleri uygulamaları için karbon elyaf 
kullanımının sebebi yalnızca hafif ve dayanıklı 
özellikleri değil, fakat çok özel uygulamaları 
tasarlarken sağladığı özgürlüktür. Bu sektörde 
Karbon kompozit talebinin değeri 2016 yılında 
15.000 tondu ve bunun 2022 yılı itibariyle 21.000 tona 
ulaşması bekleniyor.

Karbon geri dönüşümü

Üretim faaliyetleri nedeniyle her yıl yaklaşık 24.000 
tonluk atık karbon üretilmektedir ve ELG-CF yönetim 
müdürü Frazer Barnes sektördeki büyümeyle 
2021 tarihi itibariyle bunun 32.000 tona ulaşacağını 
düşünüyor. Özellikle reçine emdirilmiş karbon elyafın 
geri dönüşümü önemli bir sorun olarak karşımızda 
duruyor.

Karbon Elyaf Takviyeli Plastiklerin (CFRP'ler) 
çoğunluğu, kürlendikten sonra eritilemeyen veya 
yeniden biçim verilemeyen epoksi gibi termoset 
matrisleri kullanılarak üretilmektedir.

Geri dönüştürülen karbon elyaf kullanımının çevre 
üzerinde daha düşük bir etkisi vardır. Üretim 
aşamasında ilk defa kullanılan elyafa göre yaklaşık 
%10 civarında daha az enerji gerekir.

Bu tasarruf çok önemlidir. Kullanım ömrü analizine 
göre, CFRP kullanarak yapılan yakıt tasarrufu 
üretim için gerekli enerjinin aşılması için bir aracın 
155.000 km gitmesi gerekir. Aynı uygulama için geri 
dönüşümlü karbon elyafı kullanılarak, bu değere 
15.000 km'den daha kısa mesafede ulaşılır.

Protez pazarı için karbon elyaf kompozitleri

ABD'de, en çok gerçekleşen uzuv kesme vakaları alt 
ekstremitede gerçekleşmekte, bu da alt ekstremite 
protezlerinde karbon elyaf kompozitlerinin kullanımı 
ile sonuçlanmaktadır. Üst ekstremite protezlerine 
göre kişiler alt ekstremite protezlerine daha fazla 
önem veriyor. Ampüte Derneği istatistiklerine göre, 
kesilen organların yaklaşık %65'i alt uzuvlardır. 
Protez üretim şirketleri alt ekstremite protezleri için 
daha çok sayıda karbon elyaf bazlı ürün sunmaya 
başladı. Össur, Ottobock, Hanger Inc., The Ohio Willow 
Wood Co. ve Allard USA Inc. gibi şirketler karbon 
elyaf kompozit tabanlı alt ekstremite protezleri 
sunan şirketlerden bazılarıdır. Sonuçta, protezler için 
karbon elyaf kompozitlerinin benimsenmesi Kuzey 
Amerika'da daha da yaygılaşıyor, bu da pazarda gelir 
büyümesini destekliyor.

Bireylerin fonksiyonel ihtiyaçlarına göre hastalar 
için çeşitli protezler sunulabiliyor. Protez uzuvlar 
kullanıcının vücuduna göre özel olarak ayarlanır 
ve fonksiyonel ihtiyaç ve amaçlara göre tasarlanır. 
Buna, eğlence amacıyla yapılan sporlar ve aerobik ve 
koşu gibi kondisyon amacıyla özel tasarlanmış spor 
protezleri dâhildir. Össur ve Nike ideal koşu ayağını 
tasarlamak için ortaklaşa hareket etmiş, böylece 
Össur'un koşu protezleri konusundaki benzersiz 
deneyimi ile Nike'ın dünyaca ünlü çekiş ve taban 
teknolojileri bir araya getirilmiştir. Össur tarafından 
üretilen Cheetah Xtreme özellikle hızlı ve kısa 
mesafeli deparlar için tasarlanmış ve karbon uç diğer 
Cheetah'lardan daha keskin bir eğri sunmaktadır. Bu 
dinamik şekil, ayağın daha fazla esnemesini sağlar, 
böylece güçlü bir vuruş olanağı sunar. Bu faktörlerin 
uzun vadede Avrupa'daki pazardaki büyümeyi 
desteklemesi beklenmektedir. Bunun ötesinde, 
bölgede şirketler tarafından yapılan yatırımlar pazarın 
büyüyeceğine işaret ediyor. Şirketler, bu bölgede 
herhangi bir organını, elini veya ayağını kaybeden 
insanların gittikçe artan ihtiyaçlarına hizmet edecek 
şekilde karbon elyaf kompozitlerinin araştırılıp 
geliştirilmesinde yatırımlarını artırıyor.

Şek. 4: Prostetik pazarında global Karbon fiber kompozitleri 
(kaynak: future market insights)
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 Şek. 4 Geri dönüştürülen karbon elyaf 
(kaynak: ELG Karbon Elyaf)



Enver Pakiş

1942 yılında Sırbistan’ın Sancak Bölgesinin Sjenica kasabasında doğdu. İlkokulu ve ortaokulu doğduğu 
Sjenica kasabasında bitirdi. 1958 yılında Türkiye’ye yerleşti ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık 

Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 5 yıl Pirelli’de mimar olarak çalıştıktan sonra serbest 
meslek hayatına atıldı, bir süre mimarlık ve taahhüt işleri ile uğraştı. Bu sırada tanıştığı Polyester Sektörü 

(Kompozit Sektörü) ile İnşaat Sektörünü bir payda altında toplayabileceği Polin’i kurdu. Faaliyete 1976 yılında 
başlayan Polin ile, ilk olarak inşaat sektörü için Kompozit ürünlerin tasarımını ve üretimini yaptı. 1987’ye 
kadar depolama tankları, yapı elemanları, folluk, otobüs klima kabinleri, tarım ilaçlama depoları üretti. 

1980’lerin sonunda su kaydırakları, havuz eğlence araçları üretmeye başladı. 

1976 yılında kurduğu Polin, bir Türk markası olarak bugün ABD’den Japonya’ya, İsveç’ten Arjantin’e 
kadar 105 ülkeye ihracat yapıyor. Üstelik kendi tasarımı, kendi hammadesi, kendi mühendisliği, kendi 

montajıyla. Bugün Dünya’nın en önemli eğlence ve su parklarında bir Türk firmasının yani Polin’in imzası 
var. Bunun yanı sıra yine dünyanın değişik coğrafyalarında sahip olduğu, işlettiği Su Parkları ve Eğlence 

Parkları bulunmaktadır. Zamanla inşaat, kompozit, marin, turizm, havuz ve eğlence sektörlerinde yurt içi ve 
yurtdışında kurulan 18 şirket ve işletmeler  2017 Yılında Polin Holding bünyesinde toplandı.

1966 yılı Aralık ayında ileride hem hayat arkadaşı hem de çalışma arkadaşı olacak Nusret Pakiş ile evlendi. 
Enver Pakiş’in  3 oğlu ve 6 torunu vardı. 2005 yılından beri yönetimi oğullarına devretmiş olup, Polin Holding 

bünyesinde onursal başkan olarak görev yapmaktaydı.

Kompozit sektöründe yaptığı atılımlarla bir dünya markası 
olmuş ve sektöre yön vermiş olan Polin Su Parkları A.Ş’nin 

kurucusu ve Onursal Başkanı Sayın Enver Pakiş’i kaybetmenin 
üzüntüsünü yaşamaktayız.
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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



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.


