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THE 8TH ORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF THE COMPOSITE 
MANUFACTURERS ASSOCIATION TOOK PLACE.

WE ARE GOING TO PARTICIPATE IN JEC WORLD 2019 PARIS FAIR 
WITHIN THE SCOPE OF NATIONAL PARTICIPATION ORGANIZATION 
OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE (ITO) 

TURK KOMPOZIT 2019 EXHIBITION WILL BE HELD ON 10-12 
OCTOBER 2019 IN LUTFI KIRDAR INTERNATIONAL CONVENTION 
AND EXHIBITION CENTER

MEETING OF MEMBERS OF COMPOSITE MANUFACTURERS 
ASSOCIATION WAS CONDUCTED

ÖZEL KONU / SPECIAL TOPIC:

TÜRK KOMPOZİT SEKTÖRÜ  
TURKISH COMPOSITES INDUSTRY
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BAŞKAN’IN MESAJI

Değerli Kompozit Dostu,

Kompozit Sanayicileri Derneğimiz, 21 Ocak 2019 
tarihinde gerçekleştirdiği  8. Olağan Genel Kurulunda 
yeni  Yönetim Kurulu ile çalışmalarına devam etmeye 
karar vermiştir. Bu vesile ile üyelerimizin, şahsımın 
Başkanlığında oluşan yeni yönetime gösterdiği 
teveccüh ve güvene teşekkürlerimi sunarım. 
Derneğimizin kısa sürede vazgeçilmez bir konuma 
ulaşmasında gerçekleştirdiği faaliyetlerin yanı sıra 
kompozit sektöründe faaliyet gösteren kompozit 
üreticisi, hammaddeci, tedarikçi ve akademisyenleri 
bünyesinde barındıran yönetim yapısı bu başarısının 
en önemli nedeni olmuştur. Derneğimizin yeni 
yönetimi 5 kompozit sanayicisi, 3 hammadde 
üreticisi, 2  tedarikçi ve 1 ara malı üreticisi üyeden 
oluşmaktadır. Yönetim Kurulumuzun daha önceki 
dönemde olduğu gibi önümüzdeki dönemde de 
tüm sektörü kucaklayacak biçimde çalışmalarını 
sürdürme kararlılığında olduğunu sizlerle paylaşmak 
isterim. Yeni yönetim Kurulumuzun sektörümüze ve 
Ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

Derneğimizin 2013 yılında sektörde bir ilke imza 
atarak gerçekleştirmiş olduğu Kompozit Zirvesi’nin 
4.’sünün 10-11-12 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul 
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda 
gerçekleştirileceğini şimdiden duyurmak isterim. 
Bu etkinliğimiz de, daha öncekilerde olduğu gibi 
Türk kompozitinin gücü seminerler, ürün tanıtımları, 
demolar eşliğinde fuar konsepti içerisinde 
sergilenecektir. 

Bu tarihleri ajandanıza not ederek, etkinliğe 
ayırmanızı şimdiden tavsiye ederim. Derneğimiz 
koordinatörlüğünde 7. kez 12-14 Mart 2019 tarihleri 
arasında Paris’te düzenlenen JEC WORLD 2019 Fuarı’na 
yine İstanbul Ticaret Odası’nın Milli İştirak Organizasyonu 
çerçevesinde çok sayıda Türk firmasının yer aldığı bir 
katılım gerçekleştirilecektir. Kompozit Sektörünün 
en önemli uluslararası etkinliği olan JEC WORLD 
Fuarı’na Türk kompozitçilerinin her yıl daha fazla sayıda 
ve daha fazla m2 ile katılmaları Türk kompozitinin 
Dünya markası olma yolundaki çabalarına önemli 
katkılar sağlamaktadır. JEC WORLD 2019 Fuarı’nın 
kompozitçilerimiz için başarılı olmasını yürekten dilerim.

Derneğimiz üyelik geliştirme çalışmalarını geçtiğimiz 
dönemde de sürdürerek 2 yeni üyeyi bünyesine 
katmıştır. Mitaş Enerji ve Madeni İnşaat İşleri  Türk 
A.Ş.’nin direktörü Sn. Hasan Sezgin Üstün ve 
Kordsa Mükemmeliyet Merkezi’nin direktörü Prof. 
Dr. Mehmet Yıldız Derneğimize üye olarak daha da 
güçlenmemizi sağlamışlardır.

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

2019 yılının Türk kompozit sektörüne bol kazançlı ve 
bereketli işler getirmesini dilerim.

Saygılarımla...

Barış Pakiş
Kompozit Sanayicileri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

Derneğimizin 2013 yılında 
sektörde bir ilke imza 
atarak gerçekleştirmiş 

olduğu Kompozit Zirvesi’nin 
4.’sü 10-11-12 Ekim 2019 

tarihlerinde İstanbul 
Lütfi Kırdar Uluslararası 

Kongre ve Sergi Sarayı’nda 
gerçekleştirilecektir.
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Dear Friend of Composites,

The 8th Ordinary General Assembly of the Composite 
Manufacturers Association which took place on 21 
January  2019, decided to continue to work with the 
new Board of Directors. By this occasion I would like 
to thank to our members for their trust extended to 
new management under my Presidency.

 In addition to the work it had carried out, the 
inclusion of composite manufacturers, raw material 
producers, suppliers, and academics working in the 
field of composites, in the Association’s management 
structures, made sure that it would come to play 
an indispensable role in a fairly short time frame. 
The Association’s management is composed of  5 
composite manufacturers, 3 raw materials producers, 
1 intermediate product producer  and 2 suppliers. 
As is the case with the previous term, the Board of 
Directors of the Association is determined to maintain 
its work in a manner to embrace the whole sector in 
the current term. I hope that the Board of Directors 
will be good for the industry and our nation.

I am delighted to announce that the 4th Composites 
Summit, the latest leg of a tradition our Association 
initiated in 2013 as a first in the industry, will be 
held on 10-12 October  2019, at Istanbul Lütfi Kırdar 
International Convention and Exhibition Hall. In line 
with the previous summits, this event will present the 
strength of Turkish composites industry, via seminars, 
product presentations, and demos, organized around 
a trade show concept. I would humbly recommend 
that you note the dates on your schedule, and make 
arrangements for visiting the event.

For the 7th time now, a joint participation 
arrangement for numerous Turkish firms will be 
organized under the coordination of our Association 
within the framework of the National Participation 
Organization of Istanbul Chamber of Commerce, 
at JEC WORLD 2019 Trade Show to be held at 
Paris on 12-14 March 2019. The most important 
international event for the Composites Industry, IEC 
WORLD Trade Show sees ever increased number of 
participants and space occupied by Turkish composite 
manufacturers, contributing immensely to Turkish 
composite industry’s efforts to become a household 
name worldwide. I sincerely hope that JEC WORLD 
2019 Trade Show will be a case of success for our 
composites industry.

Having furthered its efforts to expand membership 
base, the Association welcomed 2 new members to 
its ranks. Mitaş Enerji ve Madeni İnşaat İşleri Türk 
A.Ş.’s director Mr. Hasan Sezgin Üstün and Kordsa 
Mükemmeliyet Merkezi ‘s  director Prof. Dr. Mehmet  
Yıldız joined in and made our Association stronger.

The major theme of this issue of our magazine is the 
“ Turkish Composites Industry”. The detailed article on 
this theme is available on the subsequent pages of 
our magazine, as the issue-theme.

I hope that 2019 will bring profitable and fruitful 
business to Turkish composites industry.

Yours respectfully,
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DERNEKTEN HABERLER

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yapıldı
Yönetim Kurulumuz 21 Ocak 2019 tarihinde yeni dönemin ilk, kuruluşundan bu yana 
160. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeleri arasında görev dağılımı 
yapmıştır.
Kompozit Sanayicileri Derneği 2019 – 2020 dönemi Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibidir;

DERNEK BAŞKANI Barış Pakiş – POLİN SU PARKLARI VE HAVUZ SİSTEMLERİ A.Ş.

BAŞKAN YARDIMCISI Turgay Aytekin – SUPERLİT BORU SANAYİ A.Ş.

SEKRETER ÜYE   Kerem Paksoy – DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.

SAYMAN ÜYE  Burak Darcan – TİLA KOMPOZİT TEMSİLCİLİK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ÜYE   Ali Çamurdan – ŞİŞECAM ELYAF SANAYİİ A.Ş.

ÜYE   Tamer Çobanoğlu – İLKALEM TİC. SAN. A.Ş.

ÜYE   Koray Özatay – DOWAKSA İLERİ KOMPOZİT MALZEMELER SAN. LTD. ŞTİ.

ÜYE   Deniz Korkmaz – KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.

ÜYE   Hüseyin Gül – MASKİM KOMPOZİT ÜRÜNLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÜYE   Çağla Pınar Turunçoğlu – CES İLERİ KOMPOZİT VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

ÜYE   İlker Sazcılar – SAZCILAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.

TCMA 2019-2020 BOARD OF DIRECTORS

Our Board of Directors have conducted the distribution of tasks amongst the Members of Board of Directors on 
January 21th, 2019, which is the 160th Ordinary Meeting of Board of Directors as of the establishment of our 
association.

The distribution of tasks of 2019 – 2020 Board of Directors of the Turkish Composites Manufacturers Associations is 
as follows:

CHAIRMAN Barıs Pakiş – POLİN SU PARKLARI VE HAVUZ SİSTEMLERİ A.Ş.
VICE CHAIRMAN  Turgay Aytekin – SUPERLİT BORU SANAYİ A.Ş.
SECRETARY  Kerem Paksoy – DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.
ACCOUNTANT  Burak Darcan – TİLA KOMPOZİT TEMSİLCİLİK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
MEMBER   Deniz Korkmaz – KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.
MEMBER   Çağla Pınar Turunçoğlu – CES İLERİ KOMPOZİT VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
MEMBER   Hüseyin Gül – MASKİM KOMPOZİT ÜRÜNLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
MEMBER   Mustafa Koray Özatay – DOWAKSA İLERİ KOMPOZİT MALZEMELER SAN. LTD. ŞTİ.
MEMBER   İlker Sazcılar – SAZCILAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
MEMBER   Ali Çamurdan – ŞİŞECAM ELYAF SANAYİİ A.Ş.
MEMBER   Musa Tamer Çobanoğlu – İLKALEM TİC. SAN. A.Ş. 

We wish it to servet to the best interest of our Association and Sector.
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DERNEKTEN HABERLER

Kompozit Sanayicileri Derneği’nin
8. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi
Kompozit Sanayicileri Derneği’nin 8. Olağan Genel Kurulu 21 Ocak 2019 tarihinde 
Teknopark İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurulda Açılış, Saygı Duruşu ve 
İstiklal Marşının okunmasını takiben Başkanlık Divanının seçimine geçilmiştir. Prof. Dr. 
Ahmet Ünal’ın Divan Başkanlığına, Sayın Halid Avdagiç’in Başkan Yardımcılığına ve Sayın 
Bahattin Şendoğan’ın da yazmanlığa getirilmesinin akabinde Genel Sekreterimiz Sn. İsmail 
Hakkı Hacıalioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şekib Avdagiç tarafından hazırlanan 
2017-2018 dönemi faaliyetlerimizi özetleyen açılış konuşmasını yapmıştır.

Faaliyet ve Denetim Kurulu Raporlarının okunarak oy birliği ile onaylanmasından sonra 2019-2020 yılları 
Yönetim ve Denetim Kurulları oy birliği ile aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

 
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

1. Ali Birtan Erdoğan - ECE BOYA KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
2. Özgür Sönmez - LİTERATÜR KİMYA ELEKT. İNŞ. TAAH. TURZ. OTO. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
3. Dara Rizvani - BİRLİK TİCARET TÜRK A.Ş.
4. Hamdi Turan - PLASTO LTD. ŞTİ.
5. Efe Kuyumcu - DROMEAS YATÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
6. Osman Sönmez - SÖNMEZ ASF İPLİK DOKUMA VE BOYA SAN. A.Ş.
7. Can Ergün - CSC MAKİNA ELEKTRONİK TİC. LTD. ŞTİ.
8. Sadık Aslıtürk - POLKİMA POLYESTER KİMYA VE MAKİNA SAN. A.Ş.
9. Mehmet Barış Daryal - GAMA METALURJİ UYGULAMA MAKİNE KİMYA DAN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
10. Serkan Us - İNOVATİF TEKNOLOJİ MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
11. Hakan İsmail Fidan - PALET KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Yönetim Kurulu
1. Barış Pakiş - POLİN SU PARKLARI VE HAVUZ SİSTEMLERİ A.Ş.
2. Turgay Aytekin - SUPERLİT BORU SANAYİ A.Ş.
3. Kerem Paksoy - DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.
4. Burak Darcan - TİLA KOMPOZİT TEMSİLCİLİK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
5. Ali Çamurdan - ŞİŞECAM ELYAF SANAYİİ A.Ş.
6. Tamer Çobanoğlu - İLKALEM TİC. SAN. A.Ş.
7. Koray Özatay - DOWAKSA İLERİ KOMPOZİT MALZEMELER SAN. LTD. ŞTİ.
8. Deniz Korkmaz - KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.
9. Hüseyin Gül - MASKİM KOMPOZİT ÜRÜNLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
10. Çağla Pınar Turunçoğlu - CES İLERİ KOMPOZİT VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
11. İlker Sazcılar - SAZCILAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
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DERNEKTEN HABERLER

THE 8TH ORDINARY GENERAL ASSEMBLY

The 8th Ordinary General Assembly of the Composite Manufacturers Association took place at Teknopark Istanbul on 21 January, 
2019. The General Assembly meeting began with a minute of silence and respect, and the national anthem, followed by the election 
of the Presidency Council. After the election of Prof. Ahmet Ünal as the President of the Council, Mr. Halid Avdagiç as the Vice 
President of the Council, and Mr. Bahattin Şendoğan as the Clerk, the General Secretary Mr. İsmail Hakkı Hacıalioğlu made the 
opening speech summarizing our activities for 2017-2018 period, prepared by the Chairman of the Board, Mr. Şekib Avdagiç.

After the unanimous approval of the Operations Report and the Report by the Audit Committee, the Board of Directors and the Audit 
Committee were released from their responsibilities in separate votes.

The elections led to the following composition of the Board of Directors and the Audit Committee for the years 2019-2020 in 
unanimous agreement.

Board of Directors
1. Barış Pakiş – POLİN SU PARKLARI VE HAVUZ SİSTEMLERİ A.Ş.
2. Turgay Aytekin – SUPERLİT BORU SANAYİ A.Ş.
3. Kerem Paksoy – DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.
4. Burak Darcan – TİLA KOMPOZİT TEMSİLCİLİK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
5. Ali Çamurdan – ŞİŞECAM ELYAF SANAYİİ A.Ş.
6. Tamer Çobanoğlu – İLKALEM TİC. SAN. A.Ş.
7. Koray Özatay – DOWAKSA İLERİ KOMPOZİT MALZEMELER SAN. LTD. ŞTİ.
8. Deniz Korkmaz – KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.
9. Hüseyin Gül – MASKİM KOMPOZİT ÜRÜNLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
10. Çağla Pınar Turunçoğlu – CES İLERİ KOMPOZİT VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
11. İlker Sazcılar – SAZCILAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.

Substitute Members of the Board of Directors
1. Ali Birtan Erdoğan – ECE BOYA KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
2. Özgür Sönmez – LİTERATÜR KİMYA ELEKT. İNŞ. TAAH. TURZ. OTO. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
3. Dara Rizvani – BİRLİK TİCARET TÜRK A.Ş.
4. Hamdi Turan – PLASTO LTD. ŞTİ.
5. Efe Kuyumcu – DROMEAS YATÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
6. Osman Sönmez – SÖNMEZ ASF İPLİK DOKUMA VE BOYA SAN. A.Ş.
7. Can Ergün – CSC MAKİNA ELEKTRONİK TİC. LTD. ŞTİ.
8. Sadık Aslıtürk – POLKİMA POLYESTER KİMYA VE MAKİNA SAN. A.Ş.
9. Mehmet Barış Daryal – GAMA METALURJİ UYGULAMA MAKİNE KİMYA DAN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
10. Serkan Us – İNOVATİF TEKNOLOJİ MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
11. Hakan İsmail Fidan – PALET KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Audit Committee
1. Tolga Kutluğ – OMNİS KOMPOZİT LTD. ŞTİ.
2. Eralp Erdem – TURKUAZ POLYESTER REÇİNE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
3. Kaan Kıraç – TEKNO ENDÜSTRİYEL KİMYASALLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Substitute Members of the Audit Committee
1. Banu Cimşir – KOMPOZİT KİMYA ELEKTROMEKANİK MAL. SAN. VE TİC. A.Ş.
2. Ahmet Çınar – POLSER ŞEFFAF ÇATI ÖRTÜLERİ SAN. TİC. A.Ş.
3. Ekrem Metin Taştan – İZMİR EĞİTİM SAĞLIK SANAYİ YATIRIM A.Ş.

We hope that the results of our 8th Ordinary General Assembly will be beneficial to our country and our sector.

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri
1. Banu Cimşir - KOMPOZİT KİMYA ELEKTROMEKANİK MAL. SAN. VE TİC. A.Ş.
2. Ahmet Çınar - POLSER ŞEFFAF ÇATI ÖRTÜLERİ SAN. TİC. A.Ş.
3. Ekrem Metin Taştan - İZMİR EĞİTİM SAĞLIK SANAYİ YATIRIM A.Ş.

Denetim Kurulu
1. Tolga Kutluğ - OMNİS KOMPOZİT LTD. ŞTİ.
2. Eralp Erdem - TURKUAZ POLYESTER REÇİNE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
3. Kaan Kıraç - TEKNO ENDÜSTRİYEL KİMYASALLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

8. Olağan Genel Kurulumuzun sonuçlarının ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını dileriz.
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DERNEKTEN HABERLER

Kompozit Sanayicileri Derneği’nin TURK 
KOMPOZIT 2019 Fuarı lansmanı ve 
güncel ekonomik konular ile 2019 yılı 
beklentilerinin konuşulduğu üye toplantısı 
geniş bir üye katılımı ile 29 Kasım 2018 
tarihinde İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve 
Kültür Vakfının Cemile Sultan Korusundaki 
Koru Restoranında yemekli bir toplantı 
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

TURK KOMPOZIT 2019 Fuarı Lansmanı
Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Şekib 
Avdagiç yaptığı konuşmada küresel piyasalar, 
son ekonomik gelişmeler, sektörümüz ve 2019 
yılı beklentileri hakkında ayrıntılı açıklamalarda 
bulunmuştur.

Daha sonra söz alan Derneğimizin Genel Sekreteri 
Sayın İsmail Hakkı Hacıalioğlu JEC WORLD 
2019 ve TURK KOMPOZIT 2019 hakkında ayrıntılı 
açıklamalarda bulunmuştur. TURK KOMPOZIT 2019 
Fuarı ile ilgili gelişmeler www.turk-kompozit.org web 
sitesinden güncel olarak izlenebilir.

TURK KOMPOZIT 2019 EXHIBITION LAUNCH

TURK KOMPOZIT 2019 Exhibition Launching Meeting 
of Composite Manufacturers Association, and 
members meeting in which latest economic issues 
and expectations for 2019 are discussed were held at 
Koru Restaurant of Istanbul Chamber of Commerce 
Educational and Cultural Foundation within the 
framework of dinner party on 29 November 2018.

Kompozit Sanayicileri Derneği; ilkini 2013, 
ikincisini 2015 ve üçüncüsünü de 2017 
yıllarında düzenlediği Kompozit Etkinliği’nin 
dördüncüsünü 10-11-12 Ekim 2019 
tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirecektir.

Etkinliğimiz bu yıl SAREKS FUARCILIK ile işbirliği 
içerisinde yine Fuar olarak düzenlenmektedir. 
“3. Türk ve Bölgesel Kompozit Sanayi, Teknoloji ve 
Uygulamaları Fuarı” veya kısaca “TURK KOMPOZIT 
2019 KOMPOZİT ZİRVESİ” kompozit sanayine özgü 
üretim, işleme ve uygulama metodları başta olmak 
üzere tüm kompozit sektörünü kapsayan faaliyetleri 

içerecektir. Özellikle hammaddeler (reçineler, elyaf 
ve takviye malzemeleri, teknik tekstiller, termosetler, 
termoplastikler, katkı malzemeleri), yarı ve ara 
ürünler, nihai ürünler, işleme teknolojileri, makina 
ve ekipmanlar, tüketim malzemeleri ve hizmetler, 
ziyaretçilere dönük teknik ve ticari seminerler, ürün 
sergileri, ürün tanıtımları ve ödüller çerçevesinde 
sunulacaktır.

Etkinlik katılımcılara öncelikle Türkiye’nin yükselen 
bir sektöründe yer almanın ve güçlerimizi 
birleştirerek sektörün en güçlü tanıtımını yapmanın 
fırsatını sağlayacaktır. Katılımcılar, yerel ve 
bölgesel kullanıcılarla bir araya gelecek, ürünlerini, 
hizmetlerini sunma, sağlıklı iş ilişkileri geliştirme 
şansına sahip olacaklardır. Etkinlik, yerel ve bölgesel 
kullanıcılara, kompozit üreticilerine, hammadde 
tedarikçilerine, hizmet servislerine ulaşabilme, en 
son teknolojik uygulamalar hakkında bilgi alma 
fırsatı sunmaktadır. Sektörün profesyonellerine ise 
iş ve kariyer fırsatları yaratmaktadır. Öğrencilere 
kompozit sektörünün sunduğu ürün ve hizmetleri 
tanıma fırsatı vermektedir.

3 gün sürecek etkinlikte 133 ürün sergi alanında 
200’e yakın markanın ürünlerini tanıtmaları, çok 
sayıda uzman ve firmanın teknik ve ticari sunumlar 
yapmaları beklenmektedir.

TURK KOMPOZIT 2019 Hazırlıkları Başladı
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JEC WORLD 2019 Fuarına Katılan Türk Firmaları 

12-14 Mart 2019 tarihlerinde Fransa’nın Paris şehrinde düzenlenecek olan JEC WORLD 2019 Fuarı’na bu yıl 
Ülkemizden 25'i derneğimizin üyesi olan toplam 32 Türk firması katılmaktadır. Bu firmaların 11'i derneğimizin 
desteği ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından düzenlenen "Milli İştirak Organizasyonu" çerçevesinde, 21'i ise 
bireysel olarak katılmaktadırlar.

COMPANY STAND NO

ERGİNER SERAMİK  - 3D WOVENS 6. Hall N 66

AĞTEKS LTD. 6. Hall N 52

AKAR MAKİNA 6. Hall N 52 

AKPA KİMYA 6. Hall K 63

ARSAN KAUÇUK 6. Hall Q 51

CARBOMİD - BİRLİK TİCARET 5. Hall M 23

B-PREG 6. Hall Q 51

BOYTEK 5. Hall E 20

CEYLAN KOMPOZİT 6. Hall N 66

COATS TÜRKİYE 6. Hall K 83

DOWAKSA 5. Hall T 40

DURATEK 6. Hall M 71

ECE BOYA 5. Hall F 33

ESKİM KİMYA 5. Hall E 12

İLKALEM 6. Hall G 38

İSTANBUL TİCARET ODASI 6. Hall N 52 - 6. Hall N 66 - 6. Hall P 66 - 6. Hall Q 51

KORDSA 6. Hall D 32

KORDSA TEKNİK TEKSTİL 6. Hall G 27

LİTERATÜR KİMYA 6. Hall Q 51

MİTAŞ ENERJİ 5. Hall E 24

ÖZKOÇ HİDROLİK 5. Hall Q 48

POLİN 6. Hall Q 51

POLİYA 5. Hall Q 40 

POLRES POLYESTER 5. Hall N 15

ŞİŞECAM ELYAF 6. Hall J 49

SİSTEM TEKNİK 6. Hall N 66

SİTEKS 6. Hall G 11

SÖNMEZ ASF - STA COMPOSITES 5. Hall M 69

SPİNTEKS 5. Hall N 92

TELATEKS 6. Hall 36

KOMPOZIT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ - TCMA 6. Hall N 66 

TURKUAZ POLYESTER 6. Hall K 28

This year, a total 32 Turkish companies, 25 of which are members of our association, are participating in 
JEC WORLD 2019 Fair to be held on March 12-14, 2019 in Paris, France, including 11 companies within the 
scope of National Participation Organization coordinated by Istanbul Chamber of Commerce (ITO) and 21 
independent exhibitors.

Turkish Companies 
Participating in 
JEC WORLD 2019 FAIR
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Turkish composite industry, which is comprised of 
180 medium- and large-sized companies, some 700-
800 companies, which are partially engaged in the 
composite business, and roughly 8200 employees, 
produces products with high added-value. 

The value of Turkish composite market has currently 
reached EUR 1.5 billion, while the volume reached 
280,000 tons.  The composite industry in Turkey 
grows by way of gaining share from the replacement 
materials as it does in the rest of the world.

In terms of volume; composite products are most 
commonly used in the transportation-automotive 
(29%), pipe-tank-infrastructure (25%), and 
construction-building (23%) industries in Turkey. The 
acceleration of the production in Turkey of high-
tech products is expected to increase the amount 
and the percentage of composite materials used in 
particularly wind power, aerospace and aviation as 
well as electrical and electronic goods industries.

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

Discover the richness of Turkey’s Composites 
Industry and its high-quality products through the 
eyes of key Turkish companies.

14th of March 2019

• 9.30 – 9.40: Introduction by Kerem Paksoy - 
Turkish Composites Manufacturers Association 
(TCMA)

• 9.40 – 9.50: Speech by Barış Pakiş, President of 
TCMA

• 9:50 – 10.50: Panel discussion on the Turkish 
Composites Ecosystem: 

• DOWAKSA (Mr.Douglas Parks), 
KORDSA (Mrs. Deniz Korkmaz),  
METYX (Mr. Uğur Üstünel),  
ŞİŞECAM ELYAF (Mr. Ali Çamurdan), 
POLIN (Mr. Berk Baltoğlu) and  
TURKISH RESIN (Mr. İsmail Hakkı Hacıalioğlu)  
with a moderator from Istanbul Chamber of 
Commerce (ICC) or TCMA

• 10.50 – 11.00: Conclusion by Barış Pakiş 
President of TCMA & Eric Pierrejean, President & 
CEO of JEC Group (TBC)

Rely on Turkish Composites Manufacturers with Confidence: 
Turkish Composites Industry Continues its Stable Growth

JEC WORLD 2019
COUNTRY ON STAGE: TURKEY
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Arvind and Polser Joint Venture
Lalbhai Group, one of India’s most 
important industrial companies, has 
decided to cooperate with Polser, Turkey’s 
leading manufacturer of laminated 
composite panel. Lalbhai Group’s flagship 
company Arvind Limited and Turkish 
company Polser will produce flat and 
corrugated fiberglass sheets together. 60 
percent of the new partnership will be 
owned by Indian Arvind and the rest will 
belong to Turkish company Polser.

Ashish Kumar, Arvind Materials’ CEO, stated that 
the Arvind brand in garment industry has grown 
rapidly in the industrial sector and has taken an 
important step with the Turkish company Polser in 
the field of developing modern house construction. 
In the statement he gave to the Indian Press, stating 
that the new partnership will start production in the 
recent time, Kumar said “the Manufacturing plant 

will be set up at Ahmedabad, India. We are aiming to 
reach revenue of several hundred million dollars in 
10 years.

Polser, a member of our association, is operating 
under Çınar Group. Founded in 1980, the company 
started to produce glass fiber reinforced plastic 
transparent corrugated sheets in 1986. Polser, which 
is one of world’s largest companies in its field and 
exporting to different geographies ranging from 
USA to New Zealand, employs 120 people in its 
manufacturing plant in Izmir.

We hope that the partnership is beneficial to Polser, 
our sector and our country.

Hintli Arvind Polser ile Ortak Oldu

Hindistan’ın en önemli sanayi şirketlerinden Lalbhai Group, Türkiye’nin önde gelen lamine kompozit panel üreticisi 
üyemiz Polser ile işbirliği kararı aldı. Lalbhai Group’un amiral gemisi şirketi Arvind Limited ile Türk firması Polser, 
birlikte düz ve oluklu fiberglas levha üretecek. Yeni ortaklığın yüzde 60’lık hissesi Hintli Arvind’e, geri kalanı ise Türk 
şirketi Polser’e ait olacak.

Arvind Materials’ın CEO’su Ashish Kumar, hazır giyimde var olan Arvind markasının sanayide de hızlı büyüdüğünü, 
gelişmekte olan modern ev yapımında da Türk şirketi Polser ile önemli bir adım attıklarını belirtti. Yeni ortaklığın 
yakın dönemde üretim yapacağını anlatan Kumar, Hint basınına yaptığı açıklamada “Fabrikayı Hindistan’daki 
Ahmedabad kentinde kuracağız. 10 yıl içinde birkaç yüz milyon dolarlık gelire ulasmasını hedefliyoruz” dedi.

Derneğimizin üyesi Polser, Çınar Grubu’na ait. 1980’de kurulan sirket, 1986 yılında cam elyafı takviyeli plastik 
şeffaf oluklu levha üretimine başladı. Alanında dünyanın en büyüklerinden biri olan, ABD’den Yeni Zelanda’ya farklı 
coğrafyalara ihracat yapan Polser’in İzmir’deki fabrikasında 120 kişi çalışıyor.

Ortaklığın üyemiz Polser’e, sektörümüze ve Ülkemize hayırlı olmasını dileriz.
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Metyx-Macaristan Yatırımı
METYX, Macaristan’daki Depo Alanını 
Genişletiyor!

Kapoşvar’da bulunan METYX Macaristan 
üretim alanına kumaş, ambalajlama ve 
FRP takımları için 3.024 metrekare kapalı 
depolama alanı ekledi. Büyütülen deponun 
iki bölümü var: İlk bölümde, elyaf, karbon ve 
hibrit, çok eksenli ve dokuma kumaş dahil 
olmak üzere 1.300 tona kadar ek kumaş 
stoklayacak raf bulunmaktadır. Yeni deponun 
diğer bölümü ise çoğunlukla Avrupa’daki 
rüzgar enerjisi, deniz, inşaat ve nakliye 
müşterileri için üretilen geniş ölçekli FRP 
kalıplarını ve bileşenlerini depolamak ve 
işlemek üzere hazır hale getirildi.

Bu son genişleme, METYX Grubu’nun Şubat 
ayında açıklanan Macaristan’ın Yatırım Promosyon 
Ajansı’ndan (HIPA) % 50 aldığı teşvik kapsamında 
beş yıllık büyüme planının bir parçası. METYX 
Grup Yönetici Ortağı Uğur Üstünel “Kapoşvar’daki 
operasyonlarımızın bir sonraki genişleme 
safhasında, Macar hükümetine olan taahhütlerimizi 
yerine getirmekten mutluluk duyuyoruz. METYX 
Macaristan’da daha fazla üretim kapasitesi eklemeden 
önce depolama alanını genişletmek, Avrupa çapında 
büyüyen müşteri tabanımıza yüksek kaliteli bir lojistik 
ve teslimat hizmeti sunmaya devam edebilmemiz 
için çok önemliydi” dedi. METYX Macaristan, şu anda 

hem elyaf hem de karbon  kumaşları için altı NCF 
(kıvrımsız kumaş) üretim hattı ile 199 kişi istihdam 
etmektedir. Önümüzdeki beş yıl içinde, METYX 
Grubu, HIPA teşviği ile Kapoşvar üretim tesislerini 
ve altyapısını daha da genişletmek için kullanacak. 
Gelecekteki yatırım planları arasında elyaf ve karbon 
üretim kapasitesinin artırılması, yeni NCF ve dokuma 
makinelerinin eklenmesi ve Macaristan’dan core kit  
ve komponent üretim hizmetlerinin yaygınlaştırılması 
yer alıyor. METYX Macaristan tarafından imal edilen 
teknik kumaşlar ve kitler, inşaat, marin, otomotiv, 
ulaşım ve rüzgar enerjisi gibi büyük endüstriyel pazar 
sektörlerinde kullanılan kompozit parça üreticilerini 
hedeflemektedir. ISO 9001 onaylı Kapoşvar üretim 
tesisi, önemli rüzgar türbini üreticileri ile tedarik zinciri 
yeterlilik programlarını tamamlamıştır.

METYX Grup çok eksenli, karbon, RTM, dokuma 
ve vakumlu torbalama gibi teknik kumaş üretimi 
yapmaktadır. Ayrıca kapsamlı danışmanlık hizmetleri 
ve teknik eğitimin yanı sıra, core kit ve kalıp hizmeti 
de sunmaktadır. METYX, dünya çapında geniş bir 
distribütör ağına sahiptir.

METYX Expands Warehousing Facilities in Hungary.

The METYX Hungary factory, located in Kaposvár, has recently 
expanded its warehousing facilities, adding an additional 
3,024 sq. m (32,550 sq. ft) of fully enclosed storage space for 
composite technical fabrics, packaging and FRP tooling. The 
extended warehouse has two dedicated areas.

One section has racking for up to 1,300 tonnes of additional 
METYX technical fabrics stock, including E-glass, carbon 
and hybrid multiaxial and woven reinforcements. The other 
section of the new warehouse has been equipped to store 
and handle large-scale FRP master plugs, molds and 
components produced by the METYX Group, typically for wind 
energy, marine, building and transportation customers in 
the EU, providing consolidated deliveries of reinforcements, 
cores, kits, vacuum consumables, tooling and composite 
components ordered.

This latest expansion is part of the METYX Group’s five year 
growth plan for the Kaposvár site, announced back in February 
of this year, when the company secured a multimillion Euro 
50% matched funded incentive package from the Hungarian 
Government’s Investment Promotion Agency (HIPA).  Mr. 
Uğur Üstünel, Co-Director of METYX Group stated: “We are 

very pleased to be on track with the next expansion phase of 
our operations in Kaposvár, meeting our commitments to the 
Hungarian government. Expanding the warehousing space 
before adding further production capacity in METYX Hungary 
was essential to ensure that we can continue to provide a high 
quality logistics and delivery service to our growing customer 
base across Europe.”

METYX Hungary currently employs 199 people with six NCF 
(non-crimp fabric) production lines for both glass and carbon 
reinforcement fabrics.  Over the next five years, the combined 
METYX Group and HIPA investment funds will be used to 
further extend the production facilities and infrastructure of 
the Kaposvár site. Future investment plans include increasing 
production capacity for producing glass and carbon fiber 
textiles, adding new NCF and weaving machines, as well 
as expanding the core kitting and component manufacture 
services from Hungary. The technical fabrics and kits 
manufactured by METYX Hungary are aimed at producers 
of composite parts used in major industrial market sectors 
including: building and construction, boatbuilding, automotive, 
transportation and wind energy; the ISO 9001 accredited 
Kaposvár site has completed intensive supply chain 
qualification programs with key wind turbine manufacturers.

Metyx Expands in Hungary
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28. Plasteurasia Fuarı
PAGEV (Türk Plastik Sanayicileri, 
Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı) 
ve TÜYAP iş birliğinde düzenlenen 
PlastEurasia - 28. Uluslararası 
İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı, 
Uzakdoğu ve Ortadoğu’dan 
Avrupa’ya, Orta Asya’dan Balkanlar’a 
kadar birçok ülkeden sektör 
profesyonellerini ağırladı.

5 Aralık 2018 tarihinde 28. kez kapılarını 
açan PlastEurasia İstanbul 2018 Fuarı’nın bu 
yıl  çok uluslu yapısı daha da renklenmiştir. 
Plastik makinelerinden kimyasallar ve 
hammaddelere, makine yan sanayiinden ısı, 
kontrol cihazları ve kalıplara kadar birçok 
farklı alanda en son teknolojik ürünlerin 
sergilendiği fuarda derneğimiz de bir stand 
ile yerini almıştır.

Türkiye’de imalat sanayinde verimliliğin 
önündeki engellerin belirlenerek çözüm 
yollarının saptanması amacıyla hayata 
geçirilen “Toplam Faktör Verimliliği (TFF) 
için Politika Çerçevesi Geliştirilmesine 
Destek Projesi” kapsamında karbon elyafın 
kullanımına yönelik yol haritasına ilişkin 
öneriler bir dizi toplantı ile belirlendi.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) tarafından uygulanan “Toplam 
Faktör Verimliliği’nin Arttırılması Politika Çerçevesi 
Geliştirme Projesi” kapsamında çalışmalar Temmuz 
2017’de başladı.

7 Kasım 2017 tarihinde kompozit sektörüne 
yönelik ilk pilot proje toplantısı İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Toplantıda proje tanıtımının ardından 
kompozit sektörüne yönelik fırsatlar ve tehditler 
değerlendirildi. Ayrıca sektöre yönelik gelecek 
beklentileri ve sektörün gelişmesi için kamunun 
rolü tartışıldı. Toplantı çalışma gruplarının ve faaliyet 
alanlarının belirlenmesi ile sona erdi. Kompozit 
sektöründe hayata geçirilecek pilot proje ile ileri 
teknolojili ürünlerin KOBİ’lerin gündemine girmesi 

pazara girişleri konusunda politika yapıcılara 
girdiler sağlaması ve toplam faktör verimliliğinin 
arttırılmasında doğrudan ve dolaylı olarak katkı 
sağlaması hedeflendi.

Söz konusu pilot proje kapsamında yürütülen 
çalışmaları detaylandırıp şekillendirmek ve nihai 
aşamaya getirmek üzere 4- 5 Eylül 2018’de 
İstanbul’da imalat, malzeme, politika ve strateji ile 
pazar analizi ve geliştirme grupları toplantıları yapıldı.

1 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen 
kapanış toplantısı ile proje sona erdirildi ve içerisinde 
Karbon Elyaf Yol Haritasının Hazırlanması Pilot 
Projesi çıktıları da yer alan, projenin nihai çıktısı olan 
beyaz kitap ve ekleri yayınlandı.

TFV Karbon Elyaf Pilot Projesi
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Çalışmalar sırasında Enschede’de bulunan 
Termoplastik ARGE Merkezi (TPRC), Termoplastik 
Uygulama Merkezi (TPAC) yanında Marknese 
bölgesinde yer alan Hollanda Havacılık Kurumu (NLR 
– Netherlands Aerospace Center) ziyaret edilmiş, ve 
yine NLR tesislerinde Kompozit Üretimi ve Yüksek 
Performanslı Uygulamalara dair “8th International 
Symposium on Composite Manufacturing for High 
Performance Applications” seminerinin ikinci gününe 
katılım sağlanmıştır.

Akabinde bu konuda çalışan Hollanda firmaları ile 
Türk Firmaları bir B2B toplantısında bir araya gelerek 
tanıtım yapmışlar ve olası işbirlikleri konusunda 
görüşmelerde bulunmuşlardır.

Çalışmaların son gününde ise Delft Bölesinde 
bulunan ve dünyanın önemli havacılık eğitimi veren 
üniversiteleri arasında yer alan TU Delft (Delft 
Teknik Üniversitesi – TU Delft yetkilileri ile bir araya 
gelinmiş, eğitim programları konusunda bilgiler 
alınmış kompozit ve katmanlı üretim teknolojileri 
ağırlıklı laboratuvarları da ziyaret edilmiştir. Yine 
Hollanda ve Türk firmaları B2B çalışması altında 
firma tanıtımları yapmışlar, ayrıca HUKD ile birlikte 
EACP (European Aerospace Cluster Partnership) 
üyesi olan NAG (Netherlands Aeropsace Group) 
yetkilisi ile de görüşülmüş ve NAG üyeleri ile olası 
Avrupa Birliği H2020 – Cleansky 2 projelerinde ortak 
çalışma yapma konusu görüşülmüştür.

Aynı gün öğleden sonra ise bir kısım grup üyeleri 
KVK ve The Hague – Business Agency yetkilisinin 
de katılımı ile Ypenburg Teknoloji Parkı (Digital 
Factory for Composites Field Lab (DFC, Ypenburg, 
the Netherlands) ziyaret edilmiş, ayrıca bu konular ile 
ilgili teknoparkta yerleşik iki ayrı firma ziyaretinde de 
bulunulmuştur.

İlgili bu çalışmanın bir devamı olarak halihazırda 
yapılan Kompozit Teknolojileri Yol Haritası 
çalışmasını da destekleyecek şekilde ileriki aylarda 
Termoplastikler ve Kompozitlerin Yüksek Katma 
Değerli Uygulamalarına yönelik ve farkındalığı 
arttıracak çalıştaylar / seminerler düzenlenmesi 
konusu da görüşülmüştür.”

Hollanda Seyahati Notları
14 Mayıs 2018 tarihinde Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu bünyesinde Havacılık ve 
Uzay Kümelenmesi Derneği (HUKD) ve Kompozit Sanayicileri Derneği desteği ile yapılan 
İleri Malzemeler, Kompozitler ve Termoplastikler ile ilgili çalıştayın devamı niteliğinde; 
21 – 23 Kasım 2018 tarihleri arasında yine Kompozit Sanayicileri Derneği, Havacılık 
ve Uzay Kümelenmesi Derneği (HUKD) ve Hollanda İstanbul Konsolosluğu, Hollanda 
Inovasyon Grubu ortaklığında Hollanda’da bulunan bazı Kompozit Araştırma Merkezlerine 
ve Üniversitelerine, İleri Malzemeler, Kompozitler ve Termoplastikler konulu bir iş gezisi 
düzenlenmiştir. Bu çalışmaya HUKD ve Hollanda Baş Konsolosluğu Inovasyon Grubu ve 
KVK (Chamber of Commerce) yetkilileri dışında TAI, Kordsa, Dow Aksa ve Ases Havacılık 
firmaları yetkileri de katılmışlardır.

Notes for Holland Visit

As an follow-up of the workshop on High Value Materials, Composites and Thermoplastics conducted with 
the coordination of Consulate General of the Netherlands in Istanbul along with along with Turkish Composite 
Manufacturer’s Association and Aerospace Cluster Association of Turkey (HUKD) on May 14th, 2018, a business trip 
themed “High Value Materials, Composites and Thermoplastics” has been performed in several Composite Research 
Institutions and Universities at Holland in collaboration with Turkish Composite Manufacturer’s Association, 
Aerospace Cluster Association of Turkey (HUKD), Consulate General of the Netherlands in Istanbul and Holland 
Innovation Group and representatives from TAI, Kordsa, Dow Aksa and Ases Havacılık also have participated in this 
study as well as officials from HUKD, Consulate General of the Netherlands, Holland Innovation Group and KVK 
(Chamber of Commerce). 
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SSB Kompozit Çalıştayı
Ülkemizin kompozit teknolojilerinde rekabet 
gücünün arttırılması ve odak birliğinin 
sağlanması amacıyla T.C. Cumhurbaşkanlığı 
Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) 
öncülüğünde başlatılan kompozit 
teknolojileri yol haritası çalışması 26 Ekim 
2018 tarihinde SSB’nin Nuri Demirağ toplantı 
salonunda gerçekleştirilen Kompozit 
Teknolojileri Çalıştayı ile devam etmiştir.

Kompozit teknolojileri alanında deneyim sahibi 
olan 28 farklı firma, 2 araştırma kurumu ve 
16 üniversiteden 200’ün üzerinde temsilcinin 
katılımıyla bir dizi toplantı gerçekleştirilmiştir. 
Toplantıda kompozit teknolojilerinde gelinen 
noktanın belirlenmesi, mevcut durumda çalışılan 
ve gelecekte çalışılması planlanan konulara yönelik 
değerlendirmeler yapılmış, kompozit teknolojileri yol 
haritası taslağı hazırlanmıştır.

Toplantıda, katılımcılara gerçekleştirilen çalışmalar 
hakkında bilgi verilmiş ve bahse konu yol 
haritası ile ilgili gelişmeler kurumlar ile birlikte 
değerlendirilmiştir.

Açılış konuşmalarından sonra çalıştayın birinci 
oturumunda Kompozit Teknolojileri Yol Haritası 
Çalışması hakkında bilgilendirme kapsamında 
TUBİTAK MAM KTE öncülüğünde sürdürülen 
Malzeme Odak Grup Çalışmaları, TUSAS 
öncülüğünde sürdürülen Tasarım ve Analiz Odak 

Grup Çalışmaları, ASELSAN önderliğinde sürdürülen 
İmalat Odak Grup Çalışmaları ve SABANCI 
ÜNİVERSİTESİ önderliğinde Test ve Tahribatsız 
Muayene Odak Grup Çalışmaları hakkında ilgili 
kurumlar tarafından sunumlar yapılmıştır.

Çalıştayın öğleden sonraki ikinci oturumunda proje 
yürütücüsü Kamu Kurumlarını bilgilendirme ve 
değerlendirme kapsamında TUBİTAK Baskanlığı 
(ARDEP), TUBİTAK Başkanlığı (SAVTAG), TUBİTAK 
Başkanlığı (TEYDEB), KOSGEB ve BOREN tarafından 
sunular gerçekleştirilmiştir.

Değerlendirme paneli sonrasında çalıstay sona 
ermiştir.

SSB Composite Workshop

The road map study of composite Technologies, 
which was initiated under the leadership of the 
Presidency of Republic of Turkey Presidency 
of Defence Industries (SSB) for the purpose of 
increasing our country’s competitiveness in 
composite technologies and ensuring the union of 
focus, continued with the Composite Technologies 
Workshop held at Nuri Demirag meeting hall of the 
SSB on October 26, 2018.

TUSAŞ ve AIRBUS İşbirliği Anlaşması

Turkish Aerospace and Airbus sign cooperation 
and research agreement to develop novel aircraft 
structures

The agreement was signed by Turkish Aerospace 
President/CEO Prof. Dr. Temel Kotil and Airbus Head 
of Europe, Caucasus and Central Asia Strategy and 
International Dr. Marco Miklis in a ceremony at the 
Istanbul Airshow 2018.

Underlining that the agreement is important in 
expanding and developing the technology and 
innovation research partnership between Airbus and 
Turkish Aerospace Industry, the President and CEO of 
the Turkish Aerospace Industry Prof. Dr. Temel Kotil 
said:

“Between our technological partnerships in Turkey, 
we provide a new and significant contribution. The 
agreement we have made with Airbus, one of the 
world’s leading companies, for future commercial 

aircraft technologies shows that our company is 
progressively advancing in its technological leaps.”

Airbus Head of Europe, Caucasus and Central Asia 
Strategy and International Dr. Marco Miklis said:

“We are delighted to have a new level of collaboration 
with the Turkish Aerospace Industries. We consider 
the value that Turkish aviation adds to world aviation. 
As Airbus, we want to contribute together with Turkish 
Aerospace Industries.”
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KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ’NE

YENİ KATILAN ÜYELER

MİTAŞ ENERJİ VE 
MADENİ İNŞAAT İŞLERİ 

TÜRK A.Ş.

MİTAŞ ENERJİ VE MADENİ İNŞAAT İŞLERİ TÜRK 
A.Ş.‘nin Direktörü Sn. Hasan Sezgin ÜSTÜN 
Yönetim Kurulumuzun 19 Kasım 2018 tarihinde 
yapılan 156. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında 
oy birliği ile Kompozit Sanayicileri Derneği 
üyeliğine kabul edilmiştir.

1955 yılında kurulan MİTAŞ Madeni İnşaat 
İşleri Türk A.Ş. ile iş dünyasındaki yolculuğuna 
başlayan MİTAŞ Grup, bugün bünyesindeki 
şirketler ile enerji, telekomünikasyon, aydınlatma, 
savunma ve kimya sektörlerinde küresel ölçekte 
faaliyet göstermektedir.

Yönetim merkezi Ankara’da olan MİTAŞ 
Grup, Ankara, İzmir, İzmit ve İtalya’da üretim 
fabrikalarına sahiptir. Yıllık 235.000 ton çelik 
üretim kapasitesi ile alanında lider olan MİTAŞ 
Grup, ISO500 listesinde de yer almaktadır.

Bugüne dek ürünlerini 5 kıtada 135’ten fazla 
ülkeye ihraç etmiş olan MİTAŞ Grup, 2018 yılı 
itibariyle kompozit sektörüne yatırım yapmıştır.

MİTAŞ Kompozit & Boya tesisi 33700 m2 alan 
üzerinde yerleşik 17750 m2 kapalı alanda faaliyet 
göstermektedir. 2018 yılında devreye alınmış olan 
tesis kalifiye personeli ve son teknoloji ürünü 
makine ve ekipmanlarla kompozit direk, boru ve 
profil üretimi hizmetlerini vermektedir. Bilgisayar 
destekli tezgahlarıyla yüksek kalite ürün işleme 

kapasitesine sahip bu tesiste, filaman sarım 
yöntemi ile 12 m boy ve 1000 mm‘ye kadar 
değişen ölçülerde sarım yapabilmekte, sarımı 
yapılan malzemelerin nihai ürün olana kadarki 
tüm işlemleri de yine tesis kapsamındaki CNC 
tezgahlarda tamamlanabilmektedir. Elyaf 
olarak cam dışında karbon ve aramid gibi ileri 
malzemeleri de destekleyen bilgisayar kontrollü 
gergi tezgahlarının olduğu tesiste polyester, 
epoksi gibi farklı reçineleri otomatik olarak 
tezgahlarına besleyebilmektedir.

Tesiste ayrıca 1000×300 mm ölçülerine kadar 
her türlü kesitte profilin (I, U, L, O, vs) doğrusal ve 
Radius® olarak sürekli üretilebildiği bir pultrüzyon 
hattı da bulunmaktadır. Aynı zamanda pul – 
winding teknolojisine sahiptir.

MİTAŞ tasarım, üretim ve montaj konusunda 
deneyimli uzman kadrosu, çevre dostu 
teknolojisi, Ar-Ge ve kalite laboratuvarıyla 
yenilikçi kompozit ürün çalışmalarına imza 
atarak, tüm müşterilerine hizmet vermeye devam 
edecektir.

MİTAŞ ENERJİ VE MADENİ İNŞAAT İŞLERİ 
TÜRK A.Ş.‘nin Kompozit Sanayicileri Derneği’nin 
gücünü ve etkinliğini daha da arttıracağına olan 
inancımızla kendilerine aramıza hoş geldiniz 
diyoruz.

MİTAŞ ENERJİ VE MADENİ İNŞAAT İŞLERİ TÜRK A.Ş. 

Mr. Hasan Sezgin Üstün, the Directors of Mitaş Enerji ve Madeni İnşaat İşleri Türk A.Ş. was anonymously accepted 
for membership of the Turkish Composites Manufacturers Association in the 156th Ordinary Meeting of our Board of 
Directors held on 19 November 2018.
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KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ’NE

YENİ KATILAN ÜYELER

SABANCI ÜNİVERSİTESİ 
TÜMLEŞTİRİLMİŞ ÜRETİM 

TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA 
VE UYGULAMA MERKEZİ

Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim 
Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi‘nin 
Direktörü Prof. Dr. Mehmet Yıldız, Yönetim 
Kurulumuzun 17 Aralık 2018 tarihinde yapılan 
157. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında oy 
birliği ile Kompozit Sanayicileri Derneği üyeliğine 
kabul edilmiştir. 

Türkiye'nin en yenilikçi ve araştırma odaklı 
üniversitelerden biri olarak uluslararası alanda 
kabul gören Sabancı Üniversitesi (SU), 2016 
yılında Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim 
Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni 
(SU TÜMER) kurmuştur.

SU TÜMER, laboratuvar test, prototip üretim, 
tasarım ve simülasyon hizmetleri, araştırma 
ve geliştirme hizmetleri kapsamında kompozit 
malzemeler ve üretim alanında tasarım, imalat, 
montaj ve süreç prototipleme hizmetleri sunan 
endüstriyel ölçekli araştırma ve teknoloji 
geliştirme merkezidir. Ayrıca üretim teknolojileri 
alanında hükümet kuruluşlarına ve sanayi 
şirketlerine danışmanlık ve eğitim hizmetleri 
sunmaktadır.

SU TÜMER, temel ve uygulamalı araştırma, ürün 
geliştirme, lisansüstü ve yaşam boyu eğitim için 
tesis sağlamak amacıyla 35 milyon dolarlık bir 
yatırımla inşa edilmiştir. Ayrıca, kompozit üretim 

teknolojilerinde kuluçka hizmetlerinin yanı sıra 
ticarileştirme fırsatları için bir merkez olarak 
hareket etmektedir. SU TÜMER, 15 öğretim 
üyesi, 90'dan fazla lisans ve lisansüstü öğrencisi 
ve yaklaşık 40 araştırmacı, mühendis ve idari 
personel istihdam kapasitesine sahiptir.

SU TÜMER, akademi ile endüstri arasında en iyi 
üniversite ve endüstri işbirliği uygulamalarıyla 
küresel bir köprü olmayı hedeflemektedir. SU 
TÜMER ve Kordsa'nın işbirliğiyle kompozit 
teknolojileri alanında ilk üniversite ve sanayi 
işbirliği kurulmuş olup, iş modeli ve öncülerinden 
biri olan “Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet 
Merkezi” (KTMM) adıyla dünyada kompozit 
teknolojileri geliştirme merkezleri arasında 
Türkiye'nin öncüsü olmuştur.

SU TÜMER, küresel alanda, özellikle havacılık, 
savunma, otomotiv, denizcilik, enerji, tekstil, spor 
ve medikal ekipmanlar gibi çeşitli alanlardaki 
sektör oyuncularıyla diğer işbirliklerini kurmayı 
amaçlamaktadır.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ TÜMLEŞTİRİLMİŞ 
ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE 
UYGULAMA MERKEZİ’nin Kompozit Sanayicileri 
Derneği’nin gücünü ve etkinliğini daha da 
arttıracağına olan inancımızla kendilerine aramıza 
hoş geldiniz diyoruz.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ TÜMLEŞTİRİLMİŞ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 

Prof. Dr. Mehmet Yıldız, the Directors of Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve 
Uygulama Merkezi was anonymously accepted for honorary membership of the Turkish Composites Manufacturers 
Association in the 157th Ordinary Meeting of our Board of Directors held on 17 December 2018.
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50 Yılı aşkın süredir 
FIBERGLASS Sektöründeyiz…
AŞUT Fiberglass, 40.000m2’lik dev tesisinde uluslararası standartlara uygun olarak 
ürettiği ürünleri ve kalitesi ile Türk bayrağını 50 yılı aşkın süredir zirveden indirmiyor. 

ASUT Fiberglass , 40.000 m² alan üzerine kurulu İleri 
teknoloji , çevreci tesisi ve bilgi birikim üstünlüğü ile 
Dünya Projelerinde çalışmaktadır.

Firmamız Boru, Fitting, Spool, Tank, Baca, Duct, Sc 
rubber ve Ekipman imalatlarının %75’ini Yurtdışı 
projelerine satmaktadır.

AŞUT  Fiberglass kapsamında ;

20 yılı aşkın süredir IISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 
18001 Entegre Yönetim Sistemi

Kalite ve Kontrol Labratuvarı /Ar&Ge / Design Grubu 
kuruludur.

Tasarımlarımızda ve yeni geliştirilen ürünlerimizde; 
Ansys-19 FEA ve Caesar-II software destekli Akışkan, 
Stress ve Strain analizleri yapılmaktadır.

 50 yılı aşkın süreçte ;

Sürekli iyileştirme ve Müşterinin isteklerine ve 
fizibilitesine uygun hizmet vermekteyiz.

AŞUT Fiberglass; ürettiği ürünler ile kalitenin, yaptığı 
ihracat operasyonları ile Türk bayrağının değerini 
ve bu değerlerin yarattığı sorumlulukların bilinci ile 
büyümeye devam ediyor.
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Sectors: GRP (Glassfiber Reinforced Plastic)

Productions Methods: Vertical Radial Filament Winding, 
Hand Lay-Up, Pultrusion, Spray-Up

Prodcuts: GRP (Glassfiber Reinforced Plastic) Pipe, 
Fittings, Tank, Chimney, Duct, Scrubber and Other 
Equipment.

AŞUT Fiberglass does not reduce the Turkish flag from 
the summit for more than 50 years with its products 
and quality in its 40.000m2 factory which let produce 
according to international standards. 

ASUT Fiberglass is working on World Wide Projects with 
its advanced technology, environmentally friendly facility 
and superior knowledge.

We sells 75% of Pipe, Fitting, Spool, Tank, Chimney, 
Duct, Scrubber and Equipment manufacturing to 
overseas projects.

ASUT Fiberglass  is following and supported within 
the scope of; ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 
Integrated Management System for over 20 years.
Quality and Control Laboratory / R & D / Design Group 
are established in own areas in factory .

In our designs and newly developed products’ Fluid, 
Stress and Strain analyzes are performed with 
Ansys-19 FEA and Caesar-II softwares. 

Over 50 years; We provide continuous improvement and 
service according to customer’s wishes and feasibility.

ASUT Fiberglass; The quality of the products produced, 
the export operations and the value of the Turkish flag 
with the awareness of the responsibilities created by 
these values   continues to grow.

We have been in the fiberglass industry for over 50 years   

ASUT Fiberglass does not reduce the Turkish flag from the summit over 50 years with its products and 
quality produced in accordance with international standards in its 40.000 m2 giant plant.
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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.

Malta’daki Pembroke - Ta’ Qali Tüneli
Projesindeki BORU HATTI için SUPERLIT Tercih Edildi

Superlit Awarded a Major Contract in Malta for Pipeline in Pembroke – Ta’ Qali Tunnel

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 CTP Boru ve 
Menholleri İsviçre’de de 
Tercih Ediliyor
Romanya Buzau fabrikasında sürekli elyaf sarım 
teknolojisi ile üretilen DN1500 mm, DN1400 
mm, DN700 mm çaplarındaki borular İsviçre’ye 
sevk edildi. ‘Cenova Gare Kanalizasyon Projesi’ 
kapsamında boruların yanı sıra özel menholler de 
müşterinin hizmetine sunuldu.

SUPERLİT GRP Sewerage Pipes and Maholes 
in Switzerland

SUPERLIT Romania has produced and delivered 
DN1500 mm, DN1400 mm, DN700 mm diameter 
pipes produced by filament winding technology in 
Buzau factory to Switzerland. For “Geneve Gare 
Sewerage Project ” project besides the pipes, special 
manholes are delivered to customer’s service.

SUPERLİT Batı Afrika Ülkelerinden Gana’da
Avrupa’nın önde gelen uluslararası müteahit firmalarından biriyle yapılan anlaşma 
sonucunda SUPERLİT CTP boruları Gana’daki Tema Limanı’nın Genişletilmesi projesinde 
kullanıldı.

Rakiplerini geride bırakarak birinci tercih olan DN900 mm – DN1800 mm çap aralığında, toplam 4,2 km 
uzunluğundaki  SN10000 rijitlikteki SUPERLİT CTP boruları, sürekli elyaf sarım (CFW) teknolojisi ile Düzce 
fabrikamızda üretildi. Bu sayede SUPERLİT, ihracat ağına kattığı Gana ile Batı Afrika’da yeni bir pazara ayak 
basmış oldu.

SUPERLIT GRP Pipes For Ghana in West Africa

After the agreement concluded with one of the leading international contractors in Europe, SUPERLIT glass fiber 
reinforced plastic (GRP) pipes are prefered for the “Ghana Tema Port Extension” project.

4.2 km of DN700 mm – DN1800 mm diameter pipes with SN10000 rigidity class were produced with continuous 
filament winding (CFW) technology in our Duzce factor. SUPERLIT therefore set foot on a new market in West Africa 
and extended its export network.
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Avrupa‘da SUPERLİT Boruları Bir Kez Daha Tercih Edildi: 
Avusturya Gulling Hidroelektrik Santrali Projesi
Avusturya’daki Gulling Küçük Hidroelektrik 
Santrali Projesi için geniş çap aralığı ile SUPERLİT 
CTP boruları tercih edilmiştir. SUPERLIT, Buzau 
fabrikasında DN 5000 ve DN1600 çapları arasında 
PN10 basınç sınıfı, SN 5000 rijitlik değerindeki 
borular sürekli elyaf sarma teknolojisi ile üretildi. 
Boruların toplam uzunluğu 2845m’dir.

SUPERLİT Boruları İkinci Kez 
Zimbabve Kanalizasyon Sistemlerinde
SUPERLİT olarak Afrika’nın her köşesine erişmeye devam ediyoruz. Afrika Kalkınma 
Bankası tarafından finanse edilen “Bulawayo Su ve Kanalizasyon Sistemlerinin 
Geliştirilmesi Projesi (BWSSIP)” için cam elyaf takviyeli, polyester (CTP) borularımızın 
sevkiyatı başladı. Bu, SUPERLİT’in Zimbabve’deki ikinci projesi.

SUPERLIT Pipes Is Preferred in Europe Once 
Again: Gulling Hydro Power Plant Project in 
Austria

The SUPERLIT GRP pipes with wide range of 
diameter are preferred for Gulling Small Hydro 
Power Plant Project in Austria. SUPERLIT produced 
GRP pipes between DN800 and DN1600 with 
PN10 pressure class, SN 5000 stiffness class, with 
continuous filament winding technology in Buzau 
plant. Total length of the pipes is 2845m.

Sewerage Main With SUPERLIT Pipes in Zimbabwe For The Second Time

We, as SUPERLIT continue to reach every part of Africa.  The shipments of SUPERLIT GRP pipes have begun for 
“Bulawayo Water and Sewerage Services  Improvement Project (BWSSIP)” financed by African Development Bank. 
This is SUPERLIT’s second project in Zimbabwe.

The project contains two lots with DN400, DN500, DN600 and DN900 diameter pipes, 10656 meter in total. The 
contractor of the project chose SUPERLIT GRP pipes for both of the lots. SUPERLIT will deliver both centrifugal cast 
and filament wound pipes. Having both production technologies under the same roof is a rare advantage, which 
provides benefits to SUPERLIT and its customers.

Proje, DN400, DN500, DN600 ve DN900 
çaplı toplam 10565 metre boruyu içeren 
iki lottan oluşuyor. Projenin yüklenicisi 
her iki lot için de SUPERLİT CTP 
borularını tercih etti. Proje kapsamında 
hem elyaf sarma metodu ile hem de 
savurma döküm metodu ile üretilen 
borular kullanılacak. Aynı çatı altında iki 
üretim teknolojisinin bir arada olması, 
bu projede de SUPERLİT için bir avantaj 
sağlamıştır.
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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 milyara 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.

2018 Yılı Sırbistan Projeleri
2018 yılında Sırbistan’da 5 hidroelektrik, bir sulama ve bir 
de kanalizasyon projesi hayata geçirildi. 

Rogopeč, Vidnjiste, Reka, Branjovica ve Božikovac Hidroelektrik 
Santralleri için SUPERLİT, DN600 ile DN1200 mm çap aralığında, PN20 
bar’a kadar basınç sınıflarında 15,6 km cam elyaf takviyeli polyester (CTP) 
boru tedarik etti. Toplamda 8 km boru hattı içeren Rogopeč Hidroelektrik 
Santrali Projesi’nde teknik ekibimizin yoğun çalışmaları sonucu özel 
dirseklerle 109 metre boyunca kavisli bir hat oluşturuldu. 2018 yılında 
tamamlanan Sivac sulama projesinde ise 9,7 km uzunluğunda DN800 
ve DN900 mm çaplı SUPERLİT CTP boruları kullanıldı. Bugün itibarıyla 
Belgrad’ın en büyük kalkınma projelerinden biri olan Belgrade Water 
Front Kanalizasyon Projesi’nde DN800 ve DN1800 çaplarında SN10000 
rijitlik sınıfında SUPERLİT CTP boruları kullanılıyor.

Serbia Projects In 2018

In 2018, SUPERLIT glass fiber reinforced polyester (GRP) pipes were used in 5 hydroelectric power plant, one irrigation 
and one sewerage projects in Serbia. SUPERLIT GRP pipes produced for Rogopeč, Vidnjiste, Reka, Branjovica and 
Božikovac Small Hydroelectric Power Plants range from DN600 to DN1200 mm and pressure class up to PN20 bar. 
Total length of the GRP pipes supplied is 15.6 km. In the Rogopeč Small Hydroelectric Power Plant Project, which 
involves a 8 km long pipeline, a 109m long curved line formed with elbows as a result of intensive work of our technical 
team. In the Sivac irrigation project, which was completed in 2018, 9.7 km of SUPERLIT GRP pipes with diameter DN800 
and DN900 mm were supplied. For one of the biggest development projects of Belgrade as of today, named Belgrade 
Water Front Sewerage Project DN800 and DN1800, SN10000 SUPERLIT GRP pipes were used.

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.

SUPERLIT Aware of Global Water Access Difficulty: Social Responsibility Project in Senegal
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Boytek, ülkemizde ilklerin ve ilkeli davranmanın 
sektörel temsilcisi olarak çevre hassasiyetiyle 
2017 yılı sonunda aldığı yatırım kararıyla Tuzla’daki 
tesisinde 179 kWp’lık elektrik üretim gücünde güneş 
enerjisiyle üretim yapan bir santral yatırımı yaptı. Bu 
santral 19 Kasım 2018 tarihinde devreye alındı. Amaç, 
ülkeye ve dünya insanlığına daha az CO2 emisyonu 
yayan temiz bir enerji türüyle katkıda bulunup, ithal 
gelen doğal gaza az döviz ödenmesini sağlayarak 
ve üretimden kaynaklanan enerji maliyetlerindeki 
artışlardan etkilenmeyerek sabit ucuz enerji temin 
etmektir.

Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali

Fotovoltaik güneş enerjisi santrali diğer elektrik 
üretim tesislerinden farklı bir yapıya sahiptir. 
Rüzgar, hidroelektrik, termik vs. tüm elektrik üretim 
tesisleri benzer bir yöntemle elektrik üretirken (son 
aşamada mekanik enerjiden elektrik enerjisine 
dönüşüm), güneşten gelen fotonların enerjisiyle 
panelde oluşan elektron akışının sonucu olarak 
elektrik üreten fotovoltaik sistemler ise daha 
farklıdır. Tesis bünyesinde hareket eden ekipmanların 

bulunmaması nedeniyle, bakım ve onarım maliyetleri 
de oldukça düşüktür. 

Bir fotovoltaik güneş enerjisi santrali temelde 4 ana 
ekipmandan/malzemeden oluşur. Fotovoltaik panel, 
invertör, çelik ve/veya alüminyum konstrüksiyon ve 
AC/DC kablo/pano/trafo vb elektriksel ekipmanlar. 
İnvertör dışındaki tüm ekipman ve malzemeler artık 
çoğunlukla ülkemizde üretilebilmektedir; ki TBP’nin 
çatısında invertör dışında tüm ekipman/malzemede 
yerli üretim ürünler tercih edilmiştir.

Boytek’ten Çevreci 
Güneş Enerjisi Yatırımı
Boytek her zaman olduğu gibi kompozit sektöründe bir ilki gerçekleştirdi! CO2 emisyonunu 
azaltmak ve çevre duyarlılığını pekiştirmek amacıyla Tuzla’daki TBP Kimyasal tesisinin 
çatısına yerleştirilen paneller vasıtasıyla güneşten ürettiği elektriği kullanmaya başladı.
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Her geçen yıl düşen ilk yatırım maliyeti (2010 yılında 
4.300 USD/kWp iken 2018 yılında 1.000 USD/kWp 
altı) ve yükselen elektrik faturaları nedeniyle artık 
Türkiye’nin her yerindeki her güçteki fotovoltaik tesisi 
yatırım yapılabilir seviyeye gelmiştir. 7-8 senelik 
yatırım geri dönüşleri, 25-30 senelik tesis ömürleri 
içerisinde artık oldukça düşük kalmaktadır. 

Mevzuat

Yenilenebilir enerjiye son yıllarda önem vermeye 
başlayan ülkemiz, 2013 yılında çıkarılan “Elektrik 
Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin 
Yönetmelik” ile tüm tüketicilere yenilenebilir enerji 
kaynaklarını  (çoğunlukla güneş) kullanarak artık 
kendi elektriğini üretebilmeleri hakkını vermiştir. 

Sahalarda kurulan güneş enerjisi yatırımlarının 
yanında, kısaca elektriğin tüketildiği yerde üretimi 
anlamına gelen “Dağıtık Üretim” kapsamında 
artık çatılarda da yoğun kurulumlar uygulanmaya 
başlamıştır.

TBP Kimyasal Maddeler San. Tic. A.Ş. Güneş 
Enerjisi Santrali

Yapılan detaylı simülasyon ve fizibilite çalışmaları 
neticesinde projenin yapılmasına başlanmış ve 
“Proje ve Süreç Yönetimi” için VRG Consultancy ile 
anlaşılmıştır. Projenin finansmanı için KOSGEB’in 

destek mekanizmalarından biri olan KOBİGEL’e 
başvuru yapılmış, KOBİGEL kapsamında güneş 
enerjisine verilen ilk destek alınarak bir ilk 
başarılmıştır. 

Yapılan ön hazırlıkların neticesinde Nisan 2018’de 
fabrikanın bulunduğu Tuzla Birlik OSB’ye gerekli 
evraklarla birlikte 179 kWp’lik bir sistem için proje 
başvurusu yapılmıştır. Haziran ayında OSB’den 
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu alınmış, 
akabinde Statik Uygunluk Projesi ile TEDAŞ Elektrik 
Projesi hazırlanarak, ilgili mercilerden onayları 
alınmıştır. OSB ile imzalanan Bağlantı Anlaşması 
sonrası ise kurulum (EPC) sürecine geçilmiş, EPC 
için anlaşılan Tegnatia ve Minerji firmalarının başarılı 
çalışmaları ile Kasım 2018’de projenin kurulumu 
tamamlanmıştır. 

Boytek’s green investment is a first in the Turkish Composites Industry

Known as a company of firsts, Boytek knows the importance of environmental sensitivity and carbon footprint 
reduction. The company’s investment is a great way to cope with Turkey’s imported energy and increasing production 
costs. Boytek’s Tuzla based TBP Chemicals factory chose to work with VRG Consultancy to improve energy efficiency, 
reduce its carbon footprint, and produce clean energy. A 179 kWp Solar Photovoltaic Panel System has been 
installed on the company’s facility in Birlik Organized Area in Tuzla. The company has consulted Tegnatia and Minerji 
companies for EPC - Engineering, Procurement, and Construction phase. TBP has been reaping the benefits of more 
energy efficient production since November 2018 thanks to an incentive for small and medium-sized enterprises that 
is given in the area of solar energy for the first time in Turkey.
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DURATEK, JEC World’e 6. Hol’deki M71 no’lu 
standında katılacak ve aşağıdaki özelliklere sahip 
ürünlerini gururla sunacaktır:

Laminasyon Reçineleri

• Epoksi esaslı,

• El yatırması, vakum torbalama, vakum infüzyon, 
RTM, L-RTM, filament sargı, santrifüjlü döküm 
gibi açık ve kapalı kalıplama sistemleri ve farklı 
üretim tekniklerine uygun,

• Deniz araçları, rüzgar enerjisi, otomotiv, raylı 
sistemler, boru ve tüp imalatı ve savunma gibi 
çok farklı sektörlerde ihtiyaç duyulan kompozit 
parçaların üretiminde kullanılabilen,

• 700 dakikaya kadar karışım ömrüne sahip, 

• Oda sıcaklığında veya yüksek sıcaklıkla 
kürlendirilen,

• Kalın parçaların üretimi için düşük ekzotermiye 
sahip,

• Yüksek sıcaklık dayanımlı,

• DNV - Germanischer Lloyd veya Lloyd’s Register 
sertifikalı sistemler.

Yapıştırıcılar

• Epoksi veya poliüretan esaslı,

• Deniz araçları, rüzgar enerjisi, otomotiv 
ve savunma gibi çok farklı sektörlerde 
kullanılabilen,

• Yüksek mukavemet, elastikiyet ve / veya tokluğa 
sahip,

• Yüksek sıcaklık dayanımlı,

• Oda sıcaklığında kürlenebilen,

• Manuel ve otomatik uygulamalara uygun,

• Lloyd’s Register ve / veya Rina sertifikalı 
sistemler.

Diğer 

• Kalıp ve model üretimi ile ürün sonlanmasında 
kullanılan epoksi macunlar, epoksi veya 
poliüretan boyalar.

Polimer kimyasında uzman olan DURATEK, 45 yılı aşkın tecrübesi ile epoksi ve poliüretan 
esaslı laminasyon reçinelerini, yapıştırıcılarını ve boyalarını tasarlıyor, üretiyor ve 
pazarlıyor. DURATEK’in tüm yapısal ürünleri, DNV - Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register 
veya Rina gibi kurumların en az biri tarafından sertifikalandırılmıştır.

Duratek Epoksi ve Poliüretan Sistemleri

Duratek Epoxy and Polyurethane Systems
DURATEK is a specialist in polymer chemistry. DURATEK 
designs, produces and markets epoxy and polyurethane 
based lamination resins, adhesives and paints with its 
45 years of experience. All of the structural DURATEK 
products are certified by at least one of the following: 
DNV - Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register, Rina.
DURATEK will participate in JEC World and will proudly 
present the following products at its stand no: M71 in 
Hall 6. 
Lamination Resins
• Epoxy based lamination resins for open or closed 

mold processes or different lamination techniques 
such as hand lamination, vacuum bagging, vacuum 
infusion, RTM, L-RTM, filament winding and 
centrifugal casting,

• A wide application area such as marine vessels, 
wind turbine blades, automotive, defense, etc.

• A wide pot life span up to 700 Minutes with different 
hardeners,

• Room temperature curing or hot curing systems,

• Low exothermic systems for thick parts,
• High temperature resistance,
• Certified by DNV - Germanischer Lloyd or Lloyd’s 

Register.
Adhesives
• Epoxy or polyurethane based,
• Structural adhesives for a wide application area 

such as marine vessels, wind energy, automotive, 
defense, etc,

• High strength, elasticity and / or toughness,
• High temperature resistance,
• Room temperature curing systems,
• Suitable for both manual and automatic 

applications,
• Certified by Lloyd’s Register and/or Rina.
Other
• Epoxy based pastes, epoxy or polyurethane based 

paints for model and mold production or final 
product finish. 
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Maskim Kompozit'ten Yeni Üretim ve Yatırım Hamlesi
Geçen yıl iktisadi faaliyetinin 41. yılını kutlayan Maskim Kompozit, sektörün hizmetine 
sunduğu yüzlerce inovatif ürün ve döküm akrilik (pleksiglas) levhadan sonra; 2018 
yılının ilk yarısında, Gebze Pelitli'de kendi mülkiyetindeki, 11.500 m2'si açık, 3.000 m2'si 
kapalı  fabrikasında çok katmanlı Co-Extrude (çekme) termoplastik levha üretimine 
başladı. Şirket, yaptığı 2.000 ton/yıl kapasiteli yeni Co-Extrusion hattı yatırımı ile üretim 
programını çeşitlendirip kapasitesini artırdı.

Üç ekstruder ve ek ünitelerinden oluşan yeni nesil 
tam otomatik Co-Extrusion hattı ile, ABS, ABS / 
PMMA, ABS / ASA, PS, HIPS gibi malzemelerden tek 
katmandan 5 katmana kadar, 1 ile 6 mm arasında 
kalınlıklarda, 2.000 mm genişliğe kadar, sınırsız 
uzunluk ve renklerde termoplastik levha üretimi 
yapılabilmektedir. Hattın kapasitesi saatte 500 kg 
ve  iki vardiyada yıllık 2.000 tonun üzerindedir. Üretimi 
yapılan levhaların arka yüzeyleri yapıştırma ve /veya 
farklı takviye işlemlerini kolaylaştırmak için corona 
işlemine tabi tutulmakta, onlardan üretilen ürünlerin 
tamamı geri kazanıma uygun, yani "çevrecidir".

Üretimi yapılan termoplastik levhalar, aralarında 
otomotiv / taşıt sanayi, saniteri ve rekreasyon 
ürünleri, beyaz eşya, reklam, mobilya, bavul ve 
seyahat araç- gereçleri ve benzeri uygulamalarında 
ve ürün üretiminde kullanılmaktadır. Her tür iç- dış 
uygulamaya uygun, çeşitli renklerde, UV dayanımlı 

olarak üretilebilen termoplastik levhalar aynı zamanda 
her tip termoforming uygulamasına da uygundur. 
Örnek kullanım alanlarından bazıları; banyo küvetleri, 
duş tekneleri, sağlık havuzları, buhar odaları, otomobil, 
ticari araç, kamyon, otobüs, karavan, raylı taşıt aracı 
iç-dış yüzey kaplamaları, hafif tavan modülleri, 
kapıları, süper market teşhir reyonları ve kaplamaları, 
çeşitli mobilya elemanları, iç- dış kapı panelleri, garaj 
kapıları, reklam tabelaları, mezar taşları, bavul ve 
bagaj kutuları, rekreasyon araçları ve benzeridir. 

Bu yıl iktisadi faaliyetinin 42. yılını kutlayan MASKİM 
Ailesi bu yatırımla sektörden kazandığını  sektöre 
sunma geleneğini devam ettirerek, 42 yıllık Kompozit 
yolculuğunu ve gelişimini sürdürmektedir.

Maskim Kompozit;  celebrating  41st year in business  
in 2018, recently started the production of multi-layer 
co-extrude thermoplastic sheets in  self-owned 11500 
sqm open, 3000 sqm  closed space facility, in addition 
to the hundreds of innovative products  and cast acrylic 
(Plexiglass) sheets. With the investment made on 2000 
tons per year capacity Co-extrude production line, 
company was able to improve its production capacity as 
well as increasing product range.

Co-extrude line consisting of three extruders and 
additional units, is capable of producing  single to 5 layer 
thermoplastics sheets from materials such as ABS, 
ABS / PMMA, ABS / ASA, PS, HIPS with a thickness 
ranging between 1 to 6 mm, up to 2000 mm in width , 
unlimited length and various colors. The total capacity 
of the line is 500kg per hour and with two shifts approx. 
2000 tons per year. Backside of all sheets produced; 
go through corona processing in order to ease the 
binding and/or strengthening processes. All by-products 

of the process can be recycled and environmentally 
friendly. Thermoplastic sheets are used in various 
applications and products including, automotive, 
sanitary and recreation products, household appliances, 
billboards, furniture, bags and travel gears and etc. 
Thermoplastic sheets can be used for any internal or 
external application, can be produced with various 
colors, UV durable and are suitable for thermoforming 
applications.  Examples of such applications can be given 
as bathtubs, shower basins, health pools, steam rooms, 
interior surfaces, light roof modules and doors for cars, 
commercial vehicles, trucks, buses, vans, train carts 
and etc. ; grocery shelves and plating,  various furniture 
components, interior and exterior doors, garage doors, 
billboards, tombstones, bags and travel boxes, recreation 
gears and etc.

MASKIM Family will continue its 42 years of journey and 
progress wthin the industry by keeping its tradition of 
investing the gains back into the industry. 

New Investment From Maskim Kompozit for Production
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METYX, Elyaf Takviyeli Sandviç Malzemesi
TYCOR®’u JEC World 2019’da sergiliyor!
METYX Grup, ABD’deki tesisi METYX USA 
tarafından üretilmeye başlanan TYCOR® elyaf 
takviyeli sandviç malzemesini Paris'teki JEC 
World 2019 fuarında (Salon 6, Stand #J6) 
sergiliyor. Ürün teknolojisi, 2018'in ikinci 
yarısında Milliken & Company'den satın 
alınan TYCOR® ile birlikte, METYX’in Kuzey 
Amerika’da daha hafif kompozit malzeme 
çözümleri arayan rüzgar, denizcilik, otomotiv 
sektörlerine ve endüstiyel alanlara sunduğu 
yüksek performanslı teknik tekstil ürün 
yelpazesi ile daha da güçlenmiş oldu.
TYCOR®, VARTM gibi vakumlu bir laminasyon 
prosesinden sonra nihai özelliklerine ulaşan, kuru 
kumaş ve nüveden oluşan, serimi kolay bir sandviç 
malzemedir. Tasarım mühendisleri ve üreticiler 
için balsa ve standart PVC köpüklerin yerine 
kullanabilecekleri bir alternatif sağlar.

TYCOR®'da kullanılan nüve malzeme; mükemmel 
sıcaklık dengesi, basınç ve kayma dayanımı ile reçine 
emilimini en aza indiren, oldukça esnek, yapısal 
olmayan, kapalı hücre bir poliüretan köpüktür. 
TYCOR®’un kombinasyonları kullanılarak, klasik 
Balsa köpüğe kıyasla, çok daha az köpük hacmi ve 
reçine kullanımı ile, aynı mekanik özelliklere sahip ve 
toplam parça ağırlığında % 30'un üzerinde tasarruflu 
bir parça elde edilebilir.

METYX TYCOR®’un ürün gamının tamamı METYX’in 
Kuzey Carolina eyaletindeki Gastonia’da bulunan 
üretim tesisinde üretilmektedir. Standart plakalar için 
mevcut ürün gamında, 4 dökümlü ve 1 bükülmeyen 
(sert) plaka olmak üzere, kalınlıkları 12 mm-75 
mm arasında değişen 5 tip bulunur. Son kullanım 
yerine bağlı olarak, her bir TYCOR® tipi, bir hacimsel 
yoğunluk, reçine çekme oranı ve köpük seçeneği 
sunar.

METYX Grup, JEC World 2019'da, rüzgar enerjisi, 
otomotiv, taşımacılık, denizcilik, demiryolu, inşaat 
sektörleri ve endüstriyel üreticilere yönelik olarak 
teknik kumaşların (çok yönlü örgüler, RTM elyafları, 
dokuma elyaflar, yüzey tülleri) yanı sıra kalıp ve kit 
işleme, mühendislik ve laboratuvar test hizmetlerini 
de tanıtıyor olacak.

At JEC World 2019, Paris, METYX Group (Hall 6, Booth 
J6) is showcasing its newly acquired TYCOR® fiber 
reinforced core sheet material, now produced by METYX 
USA. The TYCOR brand, product range and technology 
were purchased from Milliken & Company by METYX 
Group in the second half of 2018. The addition of TYCOR 
strengthens METYX’s high performance technical textile 
product offering to North American customers in Wind, 
Marine, Automotive and Industrial markets looking for 
lightweight composite material solutions.    

TYCOR is a dry fiber and foam core, drapable, sandwich 
preform which achieves its final end use properties 
though the vacuum infusion process, such as VARTM. 
TYCOR fiber reinforced cores provide design engineers 
and convertors with an alternative reinforcement 
material to balsa and conventional PVC foam cores.               
The core material used in TYCOR is flexible, non-
structural, fine closed cell PU foam, designed to minimize 
resin absorption, with excellent temperature stability 
and compressive and shear strength. Significant overall 
part weight savings in excess of 30% can be achieved 
from a combination of TYCOR having much less core 

foam volume and taking up far less resin during infusion 
compared with a conventional cut Balsa core, yet still 
providing the desired mechanical properties.    

The complete range of METYX TYCOR fiber reinforced 
core material options is being produced by the METYX 
USA manufacturing facility in Gastonia, North Carolina. 
The standard sheet range available has five grades, 
offered in a choice of thickness from 12mm to 75mm 
(15/32 inch to 2 61/64 inch), with four drapable contour 
grades and a rigid sheet option. Depending on the end 
use application, each TYCOR grade offers a choice of bulk 
density, resin pickup and infused core properties.   

During JEC World 2019 METYX Group will also be 
promoting its complete range of RTM, multiaxial and 
woven glass and carbon fabrics and the kitting service 
for technical fabrics, preforms, cores and vacuum 
consumables, alongside plug and mold tooling, 
engineering and laboratory testing customer support 
services benefits to meet the needs of manufactures in 
the automotive, transportation, marine, rail, construction, 
wind energy and industrial markets.   

METYX Showcasing TYCOR® Fiber Reinforced Core Material at JEC World 2019, Paris
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Turkish Composites Industry
Turkish composite industry, which is 
comprised of 180 medium- and large-sized 
companies, some 700-800 companies, 
which are partially engaged in the 
composite business, and roughly 8200 
employees, produces products with high 
added-value. 

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

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

A review of composite consumption amount 
per capita, which is globally recognized as a 

"Development Criterion", reveals that Turkey is 
looking at considerable opportunities in respect of 
the composite industry. The said amount, which 
ranges between 4kg and 10kg in the world, is 3.5kg 
for Turkey. The average unit price, which is around 
EUR6.9/kg globally, is roughly EUR5.3/kg in Turkey. 
Both the consumption amount per capita and the 
average price in Turkey are considered as advantage 
for the country in the forthcoming period.

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

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

There is yet a considerable distance Turkey should 
cover in respect of the production of machine-driven 
and high-tech products. Glass-reinforced plastic 
(GRP) pipe production leveraging the demand in 
Turkey and in the surrounding countries, will continue 
being the driving force of Turkish composite industry. 
Pultrusion, sheet molding  compound (SMC) and 
thermoplastic injection processes are expected to 

increase their market shares in the forthcoming 
period.  Infusion and Resin transfer molding (RTM) 
will continue its growth especially in wind power, 
maritime, automotive and transportation as well as 
water slide industries.

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

The Turkish composites industry, which imports 
the chemical raw materials needed and exports the 
reinforcing materials and resins as well as technical 
textiles and finished products produced in Turkey, has 
achieved the balance in foreign trade and has gained 
a reputation in the international arena for the Turkish 
companies that carry out works worldwide.  

The composites industry exports goods both directly 
and indirectly. While directly exporting the raw 
materials, industrial intermediate goods and the final 
products through the contracts awarded and projects 

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

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

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

In that regards; it is considered that, as the composite 
material is used more effectively and prevalently in 
Turkey, the composite production in Turkey will be 
able to grow in high added-value industries; that, as 

the production of advanced composites becomes 
prevalent in Turkey, Turkey's export potential toward 
not only Europe but also entire world will increase, 
whereby the industry will contribute to the coverage 
of Turkey's trade deficit.
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OMNİS KOMPOZİT Ltd. İhracat 
Pazarlarında Etkinliğini Arttırıyor

OMNIS KOMPOZIT Ltd. is Expanding it’s Sales 
to Export Markets.

Omnis Kompozit Ltd. currently exporting to 12 
countries, paying specially attention to the Middle 
Eastern region, has participated with it’s own 
stand in the BIG 5 Construction Fair held in Qatar 
in September 2018.  Vast number of visitors from 
Qatar and the region has been welcomed in  the 
stand, who were interested in Composite and GRC 
machinery and raw materials and 2019 contracts 
have been finalised during the fair.

Also, the company has participated again with their 
own stand in the Arab - Turkish fair which was held 
in October 2019. Visitors from North Africa and 
Middle East Arab Country  construction industry 
have shown interest in Omnis Kompozit’s line of 
products.

Omnis Kompozit Ltd., iç piyasada yaşanan 
durgunluğu aşmak maksadı ile yurtdışı pazarlarına, 
özellikle de Ortadoğu pazarlarına yönelmiştir. Halen 
12 ülkeye düzenli ihracat yapan firma, yurtdışı 
etkinliklerini Katar’da Eylül ayında  düzenlenen Big 5 
yapı fuarına kendi standı ile katılarak güçlendirmiştir. 
Katar ve bölge ülkelerinden ziyaretçilere hizmet 
eden bu fuarda, Kompozit ve cam elyaf katkılı 
beton (GRC) sektörlerine yönelik hammadde ve 
makinelerin tanıtımı gerçekleştirilmiştir. Bölgede 

inşaat sektörünün lider firmaları ile görüşmeler 
gerçekleşmiş ve sonrasında 2019 yılına yönelik satış 
kontratları yapılmıştır.   

Ayrıca, Kuzey Afrika ve Ortadoğu Arap Ülkeleri 
pazarına yönelik her yıl düzenlenen ve bu yıl da 
Ekim ayında gerçekleşen Turk Arab etkinliğine kendi 
standı ile katılmıştır. Bu etkinlikte özellikle inşaat 
sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile görüşmeler 
yapılmıştır. 



37

ÜYELERDEN HABERLER

Poliya - Investing to a Confident Future 
Evolving from being a regional leader to a global supplier and manufacturer of Unsaturated Polyester 
and Vinyl Ester Resins, Gelcoats, Pigment Concentrates, Bonding Pastes, Release Agents and other 
products for the composite industry, Poliya continues its investments at its Cerkezkoy Plant that has 
started in 2018. The investments include expansion of reactor and disperser capacities, efficiency 
increase and modernisation, storage area and volume expansion as well as improvements in 
processes, for a more sustainable environment and future.

Capacity Increase
New reactor and blender sets of the latest technology 
are included to the existing resin production capacity 
which enables Poliya to reach up to 100.000 metric 
tonnes per annum. This makes the site one of the largest 
manufacturing centres in the world. Dedicated vinyl ester 
reactors capacity has also increased by twofold with this 
investment. Not only reactor investments but also new 
dispersion tanks of larger volumes that are adapted to 
the gelcoats and modified resins integrated plant in the 
site will let Poliya to use this capacity in a versatile way, 
from readily mixed filled products to various thixotropic 
or coloured alternatives. Also, there has been some 
modernization for larger pigment paste production 
abilities, to serve better for the growing needs of the 
market in this area.

More Efficient Production, Faster Response to 
Customer Requirements
Extensive investment programme includes not only new 
production machineries but also new auxiliary plants to 
support this new volume. A hybrid technology enabling to 
use both molten and solid materials in production in an 
automatic system will provide faster and more consistent 
production cycles and faster response times to customer 
order and requirements. There will be more capabilities to 
have more Vinyl ester raw materials, DCPD, Renewable 
materials tank storage as well as new warehouse areas 
for solid raw material storages.
With the addition of 1.200 metric tonnes final product 
storage tanks to its existing final product tank storage 
capacity, Poliya aims to serve its customers with more 
precise and on time deliveries, providing them extra 
ready product storage. This, equipped with new filling 
stations to have more container loading at the same time, 
will help also to serve more of large volume customers 
without any difficulties.
There is also a brand-new packaging area in the investment 
programme, that is already occupational now, with a fully 
automated robotic filling line for smaller pails/ buckets 
packaging of resins and gelcoats. This high filling speed 
and safer packaging unit has a very high capacity that can 
cover all the needs of the local and surrounding markets.

Safer, Cleaner and Caring more for the People and 
Environment
Poliya also renews its fire protection system to the highest 
available standards in the industry while applying the 
investment programme explained here. During 2018 
all the emission values have been re-evaluated by the 
Poliya technical people at different parts of the production 
area and necessary investments made to decrease them 
at every possible point throughout the operations. The 
thermal oxidizer capacity increase and modernization was 
also put into the plan and is about to be fully operational 
within the first half of 2019.
Most of the elements of the investment explained here 
will be operational by the first half of the 2019, while 
some are already in operation and some will be ready 
by the end of 2019. Believing in the bright future of 
the composites industry, Poliya decided to start these 
investments in 2018 and determined to finish them within 
the defined target time-frame.

Innovation as Usual:
 Poliya uses its own know-how and technology for 
the design and implementation of these technological 
investment elements or uses the best engineering 
partners to work together. Latest technology and trustful 
machinery and equipment have been chosen and the 
implementation to be made by competent teams of 
applicators in their fields – just like the soul Poliya carries 
out for developing its products and services for the 
composite industry, like the best quality and performance 
resins, gel-coats, colours or releases supplied.
Poliya R&D have plenty to share as well: Low to No 
-Styrene Gel-coats, Low styrene Resins for different 
applications, better performance Zero Shrink Tooling 
Systems, more Fire-Retardant resin and Gel-coat 
solutions, Less Styrene content and emissions, better 
performance vinyl esters and polyesters, electroconductive 
gel-coats, no blister gel-coats are to name a few. Poliya 
team is excited to supply all these good products to more 
customers throughout the world with the help of this 
new investment programme and wants to discuss the 
possibilities at JEC 2019 - Paris with all its existing and 
potential customers.
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Polin Waterparks Dünyanın İlk Seffaf 
Kompozit Su Kaydırağını Sektöre Sundu
Sektöründe birçok ilki gerçeklestiren Polin Waterparks, basarılarına bir yenisini ekleyerek 
"dünyanın ilk seffaf kompozit su kaydırağı"nı sektör ile bulusturdu.

15 Ocak 2019 (İstanbul) - Kurulduğu günden bugüne 
“daima yenilikçi” bakış açısıyla çalışmalarına yön 
veren ve tüm üretimini 35,000 m2’lik, adeta bir 
kompozit üretim akademisi olan fabrikasında 
gerçekleştiren Polin Waterparks, dünya çapında 
105 ülkede kendi markasıyla hayata geçirdiği 
3000’den fazla proje ile dünyanın en geniş ürün 
çeşitliliğine sahip markası olmasının dışında Ar-Ge 
çalışmaları sonucunda sektör ile buluşturduğu özel 
tasarım ve üretim teknolojileri ile biliniyor. 2006 
yılında kaydırak üretiminde son teknoloji olan ve 
daha önce uygulanmamış Light-Resin Transfer 
Molding (L-RTM) kapalı kalıp teknolojisini de 
sektöre kazandıran Polin, su parkı sektöründe tarihi 
değiştiren bu gelişmeden sonra doğal ışık efektli, 
özel desenli, yarı şeffaf, ses efektli ve özel tasarım 
kaydırak uygulamalarıyla her yıl sektöre yepyeni 
uygulamalar kazandırdı.

Sektöre kazandırdıklarıyla 2016 yılında Amerika 
Birleşik Devletleri’nde Dünya Su Parkları Birliği 
(World Waterpark Association) tarafından sektörün 
en prestijli ödülü olan “Leading Edge” ödülüne layık 
görüldü. 2010 yılında lanse ettiği ve sektörde yeni 
bir kilometre taşı olarak gösterilen Dünya’nın ilk 
kendinden temalı su kaydırağı olan “King Cobra” su 
kaydırağı, 2012’den bu yana 7 kez “Avrupa’nın En İyi 
Su Kaydırağı”, 2013 yılında ise Kompozit Sanayicileri 
Derneği tarafından “Eğlence Sektöründe En İnovatif 
Ürün” seçilmişti. Polin, geçtiğimiz Kasım ayında 
dünya eğlence sektörünün tüm oyuncularını bir araya 
getiren, trendlerin belirlendiği, Uluslararası Eğlence 
Parkları ve Atraksiyonları Birliği (International 
Assosciation of Amusement Parks and Attractions 
-IAAPA-) tarafından düzenlenen sektörün en önemli 
fuarı IAAPA Attractions Expo’da yine sektörü sarsan 
bir yeniliğe imza atarak büyük ses getirdi.
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EXPERIENCE THE WORLD’S FIRST FULLY TRANSPARENT 
COMPOSITE WATER SLIDE EVER. A GROUND-BREAKING 

TECHNOLOGY  BY POLIN WATERPARKS.

FUEL YOUR
IMAGINATION
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Dünyanın ilk tamamen şeffaf kompozit malzemeden 
su kaydırağını sektöre sunan Polin, sadece eğlence 
sektörü için değil; kompozit sektörü için de çığır açan 
bir uygulamayı tamamlamış oldu ve bu teknolojiyi 
“Glassy” adı ile sektöre sundu. Daha önceden cruise 
gemilerinde görmeye alışık olduğumuz akrilik 
malzemeden üretilen şeffaf su kaydırağı parçalarına 
kıyasla kalitesi, fonksiyonelliği, fiyat ve performansı 
açısından iyi bir alternatif olacak.

Başarılı çalışmalarından dolayı Polin Waterparks, 
2017’nin ilk çeyreğinde %100 yerli sermaye ve 

iş gücüyle hizmet veren, su parkları tasarım, 
mühendislik, üretim ve montajında sektörün global 
lider markası olarak Türkiye’nin sayılı, sektörünün ise 
ilk Araştırma- Geliştirme (Ar-Ge) merkezi unvanına 
sahip şirketi oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
resmi araştırması olan “İhracatta İlk 1000” ile 
şirketlerin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda yer 
alan verilerine dayanılarak Turkishtime tarafından 
hazırlanan “Ar-Ge 250 -Türkiye’nin En Çok Ar-Ge 
Harcaması Yapan şirketleri-” araştırmasında 2014’ten 
beri yer almasının yanında 2017 yılında 88. sırayı aldı.

Polin Introduces World's First-Ever Fully 
Transparent Composites Waterslide

Polin is pushing waterslide technology to the next 
level with its latest innovation. Now, Polin Waterparks 
breaks the limits with the world's first fully transparent 
composites waterslide in the amusement industry.

As an official R&D center and a pioneer in the field of 
innovative advancement and application of closed-
molded manufacturing technology in waterslide 
development, Polin Waterparks continues to focus on 
innovation in composites manufacturing technologies. 

The core of Polin Waterpark's R&D strategy is its 
concentration on financial, customer and process 
perspectives with particular emphasis on learning, 
dissemination and innovation. Polin proved its 
dedication to these aspects of R&D when the company 
pioneered the advancement and application of 
light resin transfer molding (LRTM) in waterslide 

manufacturing. In 2006, it converted 100 percent of its 
fiberglass production to LRTM, a first in the aquatic-
attractions industry.

This development raised the bar for the entire 
waterpark industry. Since then, Polin has regularly 
introduced new innovations, including the development 
of special lighting effects, patterned and transparent 
composites, sound-integrated components, wooden 
and metallic finishes, three-dimensional waterslides 
and unique slide designs. 

As a result of Polin's dedication to innovation, the 
industry meets the first fully transparent composites 
waterslide, satisfying the need for a better quality, 
functional, price-advantaged solution compared to the 
transparent acrylic components that are typically seen 
in cruise projects. Ali Cansun, Director of R&D said: "As 
a pioneer of the amusement industry, we are proud to 
announce Glassy Waterslide which will make dynamic 
difference in the industry."



41

ÜYELERDEN HABERLER

Polin Asya’nın En Prestijli Su Parkı Projesini Gerçekleştiriyor 
Hatten Group, Malezya’nın “UNESCO Dünya Mirası Sehirleri Listesi”nde yer alan Melaka 
kentinde 2020’de tamamlanacak olan ve 198 Milyon$’lık yatırımla gerçeklestireceği 
Splash World Theme Park projesinin tüm su parkı tasarım, mühendislik, tedarik ve 
montajını Polin’e verdi.
Dünyada 105 ülkede 3.000’den fazla gerçekleştirdiği 
su parkı projesi ile Türk ihracatının önemli oyuncuları 
arasında yer alan Polin Waterparks, Hatten Group 
ile yaptığı anlaşma ile Malezya’nın Melaka kıyı 
şeridi üzerinde ultramodern yeniliklerle inşaası 
gerçeklesen 30 katlı görkemli yapının 14. katındaki 
50.000 m2’lik alana su parkı kuracak. Splash World 
Theme Park ismi verilen proje, kendine özel tasarımı 
ile turizm sektöründe türünün ilk örneği olacak.

Şimdiden birçok girişimcinin ilgisini çeken yatırım 
içerisinde ısıltılı, animasyonlu cephesi, 800 perakende 
mağazasına sahip, deniz yaşamı panoramalarıyla 
birlikte büyülü ve su altı atmosferi ile bir alışveriş 
merkezi de bulunacak. Yapı içerisinde yer alacak iki 
kulenin oluşturacağı dev yolcu gemisine benzeyen 
görüntüsü, bölgenin liman şehri olmasıyla başlayan 
tarihine olan saygısını gösterme adına tasarlandı.

Projenin tasarımı, bünyesinde uluslararası deneyime 
sahip yaratıcı ekibi ve geniş bir portföye sahip olan 
inşaat ekibi olan WHZED (WHZ Environmental 
Design, Malezya) firması tarafından gerçekleştirildi.

İnsan yapımı bu tropikal ada, Singapur’dan 
üç saat ve Kuala Lumpur’dan iki saat sürüş 
mesafesinde olması sebebiyle bölgenin en cazip 
noktalarından birinde yer alacak. Olağanüstü 
otellerin yanı sıra konuklar, Polin Waterparks’ın 
bu proje için özel tasarladığı essiz su kaydırakları 
ile unutamayacakları anlar yaşayacaklar. 2020’de 
açılması planlanan 46.452 m2’lik tesiste birbirine 
bağlanan iki tembel nehir ve 50’den fazla

sulu atraksiyon yer alacak. Splash World’deki 
atraksiyonlardan 11 tanesi nefes kesici hızları, 
keskin ve ani dönüşleri olan ekstrem su 
kaydıraklarından oluşacak. Tesisteki tüm su 
kaydıraklarının uzunluğu 1 km’den fazla olup, saatte 
3 km hızla akacak olan eğlence nehri 2.000 m2’den 
fazla alanı kaplayacak, adrinalini daha da artırmak 
için bu alanın içerisinde torrent river ve dalga topu 
da bulunacak.

Hatten Group Genel Müdürü Dato’ Colin Tan June 
Teng, “Muhteşem tasarımı, misafirlerine yaşattığı 
heyecan verici deneyim ile King Cobra’yı park 
içerisine dahil etmek bizim için bir zorunluluktu. 
Proje benzersiz. Bugüne dek görülmemiş bir su 
parkı projesi. katlı tembel nehirimiz ile, özel dalga 
tasarım King Cobra kaydırağımızla ve diğer tüm 
ürünlerimizle bu su parkı emsali görülmemiş bir 
park“ diyerek dünyanın önde gelen parklarında 
yer alan ve Polin Waterparks’ın sektöre sunduğu 
tasarım harikası King Cobra ile ilgili olarak 
düşüncelerini dile getirdi.
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Sitting atop a 14th floor of a 30-story development, 
this first-of-its-kind waterpark combines ultramodern 
innovation on a new reclaimed foreshore of melacca. The 
result? A whole new level of waterpark experience.

Splash World Theme Park is part of an ambitious, 
US$198 million project being built off the coast of Pulau 
Melaka, Malaysia, by Hatten Group. But Splash World - 
on its own - is more than enough to impress the most 
aspiring entrepreneur with its extraordinary and elaborate 
surrounding development. Designed as a unique holiday 
destination for the entire family, Splash World comprises 
multiple entertainment options on a tropical, manmade 
island in a strategically located city just three hours’ drive 
from Singapore and two hours from Kuala Lumpur.

The building itself - shaped like a towering, giant cruise ship 
- pays homage to the area’s historical beginnings as a port 
city. And while its glimmering, animated façade and overall 
amenities - a mall with 800 retail stores alongside marine-
life panoramas that evoke a magical, under-the-sea 
ambiance; three, four and five-star hotels are remarkable, 
guests will receive their greatest adrenaline thrills via the 
unique offerings of Polin Waterparks.

The facility is designed by WHZED (WHZ Environmental 
Design). They have an internationally experienced creative 
team working in tandem with a construction team boasting 
a wide ranging portfolio. Designers Jason Zlotkowski and 
Antony Hastings are in charge of the Project.

A perfect spot, a perfect partnership

Malacca makes a perfect site for the Hatten Group’s 
investment due to its ranking as a UNESCO city, which 
already makes the area a tourist draw with its rich heritage 
and cultural attractions currently with 16.5 million tourists 
per year.

But the Hatten Group’s ambitious project will build on the 
city’s advantages and then some. The project includes 
a 66-acre, coastal, mixed development consisting of 
residential, entertainment, trade and financial districts plus 
38 acres of cultural district that will include a performance 
amphitheater, a 5,000-seat indoor concert hall, a film-
production studio and more. In addition to Splash World 
Indoor & Outdoor Theme Park, the project’s entertainment 
options will include Sky Deck Water Park, Extreme Theme 
Park and Sky Beach.

As exciting as these other options are, Splash World is 
expected to be a top draw to for both local & international 
tourists. Designed and installed by Polin Waterparks, 
the aquatics facility will offer a wide variety of exciting 
rides, slides and child-safe splash pools. With an opening 
planned for 2020, the 46,452-square-meter facility includes 
two levels of lazy river that connect with each other and 
intertwine with more than 50 other water attractions.

Eleven of the rides at Splash World are extreme waterslides 
offering breathtaking speeds and sharp, sudden curves. The 
total length of all slides combined is more than 1 km with 
more than 2,000 square meters of leisure river alone that 
flow at 3 km per hour and include a wave ball  and torrent 
river for added adrenaline excitement.

Splash World Rises Above Pulau Melaka, Malaysia

Polin Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü 
Şöhret Pakiş ise Asya’nın bu en prestijli projesinin 
tedarikçisi olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. 
Pakiş, “Su parkı projenin 14. Katında yer alıyor. 
Bu anlamda benzeri yok. Gerek tasarım gerek 
mühendislik anlamında heyecan verici bir proje.

Projenin en dikkat çekici ürünü 7 yıldır Avrupa’nın 
en iyi su kaydırağı seçilen King Cobra kaydırağımızı 
ikonik yeni bir tasarımla sunmamız. Kaydırak 
kombinasyonuyla da iddialı bir proje. Böyle bir 
projenin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz” 
dedi. 
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Türkiye’nin ilk girişim sermayesi yatırım fonu olan 
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi 
Yatırım Fonu, 20 Aralık 2018 itibarıyla, Denizli’de 
kurulu Spinteks Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’nin %25’ini temsil eden paylara yatırım yapmıştır.

Spinteks, yüksek teknolojili kompozit ürünlerde 
kullanılan karbon dokuma, bazalt ve hibrit kumaş 
ürünleri üretmekte ve bu ürünlerle kompozit, 

havacılık, otomotiv, sağlık ve inşaat alanlarına hizmet 
vermektedir. Türkiye'nin en büyük yerli dokuma 
karbon kumaş üretme kapasitesine sahip şirketi 
olan Spinteks'in gelirlerinin yarısına yaklaşık kısmını 
ihracat satışlarından sağlamaktadır. Geleceğin 
teknolojisi olan karbon kumaşlardan konvansiyel 
metal kullanımına alternatif daha hafif, dayanıklı, 
iletken ve korozyon özellikleri daha iyi kompozit 
parçalar üretilebilmektedir.

Ak PE Fund I has invested into Spinteks Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., the leading carbon fabric 
producer in Denizli, Turkey with 25% stake on Dec 20, 2018.

Ak PE Fund I has invested into Spinteks Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., the leading carbon fabric producer in 
Denizli, Turkey with 25% stake on Dec 20, 2018.

Spinteks produces carbon, bazalt or mixed technical fabrics that are utilized in high technology composite products 
in composites, aviation, automotive, health and construction industries. As the largest local carbon fabric weaver in 
Turkey, the Company generates nearly half of its revenues from export sales.

Carbon fabric, the future technology to replace conventional metal usage, can achieve lighter, more durable parts 
with conductivity and better corrosion characteristics.

Türkiye’nin ilk girişim sermayesi yatırım fonu olan Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim 
Sermayesi Yatırım Fonu, 20 Aralık 2018 itibarıyla, Denizli’de kurulu Spinteks Tekstil 
İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %25’ini temsil eden paylara yatırım yapmıştır.

2018 Spinteks için Renkli Geçti…

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 has been colorful for Spinteks…

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. 

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. 
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Tila Kompozit  yüzde yüz müşteri memnuniyeti 
yaratmaktan ve bu hedefe ulaşmak için ne 
gerekiyorsa yapmaktan gurur duyuyor. İster zamana 
duyarlı projeler için hazır çok çeşitli malzemelere 
ihtiyaç duyan bir firma olun, ya da  dünya çapında 
ürün ve hizmetler sunan bir üretici veya gelecek için 
yenilikçi çözümler üreten bir kuruluş olun ihtiyaç 
duyduğunuz tedarikçiniz Tila Kompozit olabilir. 
Çalıştığı her alanda müşterilerinin ihtiyaçlarını aşan 
malzeme, bilgi ve eğitim almalarını sağlamayı 
hedefliyor. 

Ürünlerinin uzun vadeli ücretsiz teknik destek 
ile gelmesi gerekliliği ile Tila Kompozit günlük 
operasyonlarını genellikle müşterilerinin üretim 
hatlarında geçirmektedir. Bu sayede her gün 
üretim problemlerine katılmak ve çok yönlü teknik 
danışmanlığın tadını çıkarmaktadır. Birlikte, bilgi, 
beceri ve pratik deneyim ortaya koyuyor ve daha 
iyi bir kompozit ürün için ortak akıl ile çözümler 
üretiyorlar.  

Son yıllarda çeşitli endüstrilerde ve dünyanın tüm 
kıtalarında müşteri kazanmaya devam ediyorlar. 
Büyük veya küçük, kurumsal veya bireysel, 
müşterilerinin her birine hizmet etmiş olma 
konusunda kendilerini adamışlardır.

Sizler de tüm kompozit çözüm ihtiyaçlarınız için Tila 
Kompozit ile hemen iletişime geçin. 

Tila Kompozit Ürün Portfolyosu

Reçineler
• Epoksi
• Doymamış Polyeater
• Vinilester

Takviye Tabakaları
• Karbon Fiber 
• Cam Fiber                                                                                                                                             

Nüve (Ara) Malzemeler                                                                                                                         

Sarf Malzemeleri
• Uygulama & İş Güvenliği Ekipmanları 
• Vakum İnfüzyon & Torbalama Ekipmanları

Yardımcı Malzemeler
• Jelkotlar 
• Başlatıcılar (Katalizörler) & Hızlandırıcılar
• Kalıp Ayırıcılar
• Esnek Kalıp Sistemleri 
• Dolgu Malzemeleri 
• Pigment & Pastalar 
• Fırça & Rulo Temizleyiciler
• Pasta/Cila Sistemleri

Tamir Kitleri
• Kompozit Tamir Kitleri
• LED Tamir Kitleri

Termal Çözümler
• ProCOLD Serisi
• ProWARM Serisi

MARKALAR
AGY
AKPA
BOYTEK
CHEM TREND
DELTA PLUS
DIATEX
DINOL
GUARD INDUSTRY
GRP TOOLS
NIDAPLAST
OWENS CORNING
PAIBOAT
SAERTEX
SICOMIN
SMOOTH-ON
S.M.R.E. ENGINEERING
TFP
ZYVAX

Kompozit Malzemelerin Öncü Tedarikçisi; 
Tila Kompozit 
Değerli müşterilerine çözüm ortaklığı yapmak için 2012 yılında kurulmuş olan Tila 
Kompozit  yerli ve yabancı pek çok markanın yüksek performanslı ürünlerini sunmanın 
yanında eğitim ve danışmanlık alanlarında da hizmet vermektedir. 
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Tila Kompozit established in 2012 to provide valuable 
solutions to its customers and offers high-performance 
products for many domestic and foreign brands, as well 
as providing training and consultancy services.

Tila Kompozit is proud to create one hundred percent 
customer satisfaction and to do whatever it takes to 
achieve this goal. Whether you’re a company that needs 
a wide variety of materials for time-sensitive projects, 
or you’re a manufacturer offering products and services 
around the world, or an organization that produces 
innovative solutions for the future, Tila Kompozit can 
be your supplier. It aims to provide the materials, 
information and training that exceeds the needs of its 
customers in every field.

With the long-term free technical support of its 
products, Tila Kompozit usually spends its daily 
operations on the production lines of its customers. In 
this way, Tila Kompozit is enjoying every day production 
problems and versatile technical consultancy. Together 
they reveal knowledge, skills and practical experience 
and produce solutions with a common mind for a better 
composite product.

In recent years, they have been gaining customers in 
various industries and in all continents of the world. 
Large or small, corporate or individual, they are 
dedicated to serving each of their customers.

Get in touch with Tila Kompozit for all your composite 
solution needs.

Tila Kompozit Product Portfolio

Resins
• Epoxy
• Unsaturated Polyester
• Vinylester

Reinforcements
• Carbon Fiber
• Glass Fiber
• Core Materials

Consumables
• Application & Safety Equipments
• Vacuum Infusion & Bagging Equipments

Auxiliary Materials
• Gelcoats
• Catalysts & Accelerators
• Mold Release Agents
• Flexible Mould Systems
• Filler Materials
• Pigments & Pastes
• Roller & Brush Cleaner Chemicals
• Paste & Polish Systems

Repair Kits
• Composite Repair Kits
• LED Repair Kits

Thermal Solutions
• ProCOLD Serisi
• ProWARM Serisi

BRANDS
AGY
AKPA
BOYTEK
CHEM TREND
DELTA PLUS
DIATEX
DINOL
GUARD INDUSTRY
GRP TOOLS
NIDAPLAST
OWENS CORNING
PAIBOAT
SAERTEX
SICOMİN
SMOOTH-ON
S.M.R.E. ENGINEERING
TFP
ZYVAX

Leading Supplier of Composite Materials
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Pul-tech FRP tarafından üretilen, 
CTP Trafik ve Yol Güvenliği 
ürünleri arasına “Modüler CTP 
Işık Perdesi” de eklendi.
Modüler CTP Işık Perdesi, otoyol ve bağlantı yollarında 
karşı yönden gelen araçların farlarından sürücülerin 
etkilenmesi önleyerek, karayollarında trafik ve yol 
güvenliğini sağlayan ekipmanlardan biridir. Hafif ve 
modüler olması nedeniyle montajı kolaylıkla yapılır. 
CTP malzemenin mekanik ve kimyasal dayanımı 
gibi üstün özellikleri nedeniyle Karayolları tarafından 
tercih edilmektedir. Pul-tech FRP olarak Modüler CTP 
Işık Perdesi için istenen standartlara göre yaptığımız 
testlerle güvenli ürünler  üretiyoruz.  CTP Işık perdesi 
ve reflektifi  13 ayrı testten geçmektedir. Mersin 
Karayolları 5. Bölge için üretilen CTP Işık Perdeleri, 
yakında montajı tamamlanarak  güvenli sürüş için 
karayollarında yerini alacak.

“Pul-tech FRP ile Sokak 
Hayvanlarına Yuva Kuruyoruz.”
Pul-Tech FRP’nin sosyal medya üzerinden yürüttüğü “Sokak Hayvanları 
Sosyal Sorumluluk” projemiz yoğun ilgi gördü. Üretimini yaptığımız CTP 
Kedi köpek kulübeleri ve CTP Beslenme Odaklarını “Sokak Hayvanlarına 
Yuva Kuruyoruz” projemiz ile sosyal medya üzerinden bize ulaşan talepleri 
değerlendirerek, en çok talep gören şehirlerdeki parklara gönderdik. 
Bu projeyi, hem CTP malzemenin özelliklerini vurgulamak, hayatın her 
alanında kullanılabileceğini anlatmak ve sosyal sorumluluk bilinci ile 
gerçekleştirdik. İlk etabında oldukça ilgi gören kampanyamızın, ikinci etabı 
geçtiğimiz haftalarda başladı. 

“We are building nests for street animals with Pul-tech FRP”

Our “Street Animals Social Responsibility” project Pul-Tech FRP has been run through social media has attracted 
intensive attention. We have sent the FRP Cat and Dog Kennels and FRP Nourishment Centers that we manufactured 
to the parks in the mostly demanded cities after assesing the demands reached to us through social media. We have 
conducted this project both to emphasize the features of FRP material and to tell that it can be utilized in every aspect 
of life and with the sense of social responsibility. The second phase of our campaign started in the previous weeks, 
the first phase of which attracted considerable attention. 

Modular FRP Anti-Glare Light Curtain is one of the 
equipments which provides traffic and road safety 
on highways by preventing  the drivers from being 
effected from the headlights of vehicles coming from 
opposite directions on highway and connection roads. 
It can easily be assembled due to its light and modular 
structure. FRP is preferred by highways due to its 
superior features such as mechanical and chemical 
endurance. 

As Pul-tech FRP; we manufacture safe products 
according to the standards desired for FRP Anti-Glare 
Light Curtain by the tests we conduct. FRP Anti-Glare 
Light Curtain and reflective are undergoing from 13 
different tests.  

FRP Anti-Glare Light Curtains manufactured for Mersin 
Highways 5th District will take its place soon for safe 
driving after its assembly is completed. 

Modular FRP Anti-Glare Light Curtain”  has been added to the
FRP Traffic and Road Safety products, produced by Pul-tech FRP
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“Pul-tech FRP  tarafından üretilen “CTP Döner Kapatma Sistemi 
(Rotary) Kapakları” Mersin Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi’nde kullanıldı.”
Pul-tech FRP tarafından üretilen CTP Koku Kontrol 
Kapakları, Alp Kompozit Yapı tarafından, Mersin 
Mezitli Koku Giderim Sistemi projesinde kullanıldı. 
Sona yaklaşılan projede, yine Türkiye’de CTP’den 
üretilen yeni bir çözüm olan “Döner Kapatma 
Sistemi (Rotary)” uygulandı. Adana Hacı Sabancı 
OSB Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi’nde 
de başarıyla uygulanan bu çözüm, Mersin Mezitli 
Atıksu Arıtma Tesisi’nde daha büyük çaptaki havuzlar 
için uygulandı. Tesisteki bahsedilen diğer tüm CTP 
uygulamalar, Pul-tech FRP kalitesi ile üretildi.

• Atık su giriş menholü, 2x4 metre ölçüsünde olan 
menhol,  gözyaşı desenli 10 mm CTP malzeme 
ile kapatılmıştır.

• Havalandırmalı kum ve yağ tutucu,5x24 metre 
ölçüsünde olan kum ve tutucu CTP karkas 
üzerine 500'lük CTP güverte ile kaplanmıştır.

• Ön çökertme havuzları dağıtım yapısı,  4,6x16,8 
metre ölçüsünde olan havuz, birbirine simetrik, 
sökülebilen CTP parçalardan oluşan bir yöntemle 
kapatılmıştır.

• Ön çöktürme havuzları, 26 metre çapında 3 adet 
havuzdan oluşmaktadır. Bu havuzlar pasta dilimi 
gibi, birbirine simetrik eşit parçalardan oluşan, 
sökülebilir birleştirmelerdir.

• Ayrıca bu parçaların, her birleştirme noktasında, 
kaucuk kaplama tekerlekler bağlıdır. Bu sayede 
havuzun sıyırıcılarının, bağlı bulunduğu köprü 
hareket ettikçe, havuz üzerindeki kapatmalarda, 
köprü ile beraber dairesel bir hareketle döner. 

Bio-p havuzları dağıtım yapısı 3,3x27 metre 
ölçüsünde olan havuz, birbirine simetrik, 
sökülebilen CTP  parçalardan oluşan bir 
yöntemle kapatılmıştır.

• Bio-p havuzları, 7,5x 34,5 metre ölçüsünde, 3 
adet havuzdan oluşan bu yapı, birbirine simetrik, 
sökülebilen  CTP parçalardan oluşan bir 
yöntemle kapatılmıştır.

• Havalandırma havuzları dağıtım yapısı, 3,8x33 
metre ölçüsünde olan havuz, birbirine simetrik, 
sökülebilen CTP parçalardan oluşan bir yöntemle 
kapatılmıştır.

• Son çöktürme havuzları dağıtım yapısı, 5x16,4 
metre ölçüsünde olan havuz, birbirine simetrik, 
sökülebilen CTP parçalardan oluşan bir yöntemle 
kapatılmıştır.

• 9- 15 ve 20 nolu yoğunlaştırma havuzları, 12 
metre çapında dört adet havuzdan oluşmaktadır. 
Birbirine simetrik, sökülebilen CTP parçalardan 
oluşan bir yöntemle kapatılmıştır. 

FRP Odour Control Covers manufactured by Pul-tech FRP , 
were used by Alp Kompozit Yapı in Mersin Mezitli Odour Control 
System project.  In the project which is close to the point of 
finishing,  “Rotary Cover System” was put into practice, which is 
a new solution produced in Turkey by FRP.  This solution which 
was successfully put into practice in  Adana Hacı Sabancı OSB 
Domestic and Industrial Waste Water Treatment Facility, has been 
used for the ponds with bigger diameters in Mersin Mezitli Waste 
Water Treatment Facility.  All other FRP practices mentioned in the 
facility were produced with the quality of Pul-tech FRP. 

• Waste water inlet manhole, the manhole which 
measures 2x4 meters, has been covered by 10 mm FRP 
material with tear patterns. 

• Ventilated sand and oil retainer, the sand and oil retainer 
which measures 5x24 meters, has been coated with FRP 
Deck upon FRP Carcass.

• Frontal sedimentation ponds distribution structure, the 
tank which measures 4,6x16,8 meters, has been closed 
with a method; consisting of symmetrical to each other 
and detachable FRP parts.  

• Frontal sedimentation ponds consist of three ponds with 
26 meters diameters.  Those ponds, just like slices of 
cake, are junctions consisting of symmetrical, even parts 
and are detachable.

• In addition, rubber coated wheels are tied on each 
junction points of those parts. By this means, as the 
bridge moves to which the pond strippers are connected, 
the coverings on the pond also rotate with circular 
motions along with the bridge. The distribution structure 
of Bio-p ponds; the pond which measures 3,3x27 meter, 
has been covered by a method consisting of symmetrical 
and detachable FRP parts. 

• Bio-p ponds, consisting of 3 ponds measuring 7,5x 34,5 
meters. They have been covered by a method  consisting 
of symmetrical and detachable FRP parts. 

• Aeration tanks distribution structure, the tanks which 
measure 3,8x33 meters.  They have been covered by a 
method consisting of symmetrical and detachable FRP 
parts.

• Last sedimentation ponds distribution structure, the 
ponds which measure  5x16,4 meters.  They have been 
covered by a method consisting of symmetrical and 
detachable FRP parts.

• Condensation ponds number 9- 15 and number 20, 
consisting of four ponds with 12 meter diameters.  
They have been covered by a method consisting of 
symmetrical and detachable FRP parts.

 “FRP Rotary  System Covers”  manufactured by Pul-tech FRP  were used in Mersin Mezitli Waste Water Treatment Facility. 
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Turkuaz Polyester Resins

We are proud to inform that “Turkuaz Polyester” 
resins has an increasing trend in export year by 
year. We are glad to have a growing and long-term 
cooperations with our valuable customers and 
agents in all around the world. 

“Turkuaz Polyester” always grant to customers short 
delivery times, on-time shippings, UN packagings, 
technical data sheets and msds forms in every 
languages and more.

“Turkuaz Polyester” is aware that the most important 
part of chemistry is research and development.  R&D 
department technically grows day by day, according 
to our customers demands and feedback through 
help and support center. Laboratories; R&D main 
laboratory, quality control laboratory and process 
control laboratory are all designed with the newest 
technology. 

In the process control laboratory, from the beginning 
to the end of the production; process is following 
through scada and full automotion system.

We work tirelessly to ensure that our operating 
practices are of the highest standard. This is so that 
we can protect not only our own people but also local 
residents and visitors. “Turkuaz Polyester” is OHSAS 
18001 certified.

ISO 14001 enables us to identify and control our 
environmental impacts, set environmental objectives 
& targets, and continually improve our environmental 
performance. “Turkuaz Polyester” is ISO 14001 
certified.

For quality, ISO 9001:2008 manages our processes 
and operations to consistently provide quality 
products that meet customer expectations. We 
are committed to continually striving to improve 
our offering and enhance the experience for our 
customers. “Turkuaz Polyester” is ISO 9001:2008 
certified.

“Turkuaz Polyester” is the leading unsaturated polyester resins and gelcoats manufacturer 
in Turkey. “Turkuaz Polyester”s current production capacity is 70.000 tons/year with their 
new additional reactor investment in 2018. 
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Turkuaz Polyester is attending JEC Show 2019
Turkuaz Polyester is aware of this that the most 
efficient way of developing cooperation with our 
valuable distributors, customers and collaborators is 
participating several exhitibions all around the world.

Turkuaz Polyester is attending to several exhibitions 
to develope their vision in composites sector every 
year. And each exhibition is an experience to find 
inovations for composites sector.

This year, Turkuaz Polyester is participating at JEC 
Show 2019 as a tradition. 

The World's Leading Composite Event taking place 
on March 12-13-14, 2019 in Paris. We would like in-

vite you to our stand K-28 (HALL-6) during the show. 
Turkuaz Polyester experienced team is going to be 
there to inform you about our new product range and 
develope our current cooperation with you.

“Turkuaz Polyester” raw materials registered to 
REACH that is a regulation of the European Union, 
adopted to improve the protection of human 
health and the environment from the risks that 
can be posed by chemicals, while enhancing the 
competitiveness of the EU chemicals industry. It 
also promotes alternative methods for the hazard 
assessment of substances in order to reduce the 
number of tests on animals. 

“Turkuaz Polyester” products serve a wide variety 
of markets, including quartz stone(Breton), casting, 
solid surface, cultured marble, buttons, acrylic 
bathtubes, water tanks, GRP pipes,  marine, 
infrastructure, transportation, industrial, maintenance 
and more. 
For more information; www.turkuazpolyester.com.tr

Contact us; info@turkuazpolyester.com.tr
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SUBOR, Romanya’da bulunan Brasov Havalimanı 
projesine DN 500- 2000 mm ve PN1 Atm basınç 
sınıfında 10,2 km CTP boru sevkiyatını gerçekleştirdi.
Romanya’daki altyapı projelerinin öncelikli tedarikçisi 
olan Subor, ülke için büyük önem taşıyan Brasov 
Havalimanı projesinde de kalitesi sebebi ile tercih 
edilmiştir.

2018 yılının son çeyreğinde sevkiyatlarına başlanan Upper Fraser Hidroelektrik Santrali ve Kurow Duntroon 
Sulama Projeleri kapsamında üretimi tamamlanan DN 1000 – 1600 mm çap, PN 6 – 20 BAR basınç ve SN 5000 
N/m2 sertlik sınıflarında toplam 42,5 km CTP boru ve bağlantı parçasının  sevkiyatı tamamlandı.  Dünya’nın 
diğer ucuna yapılan bu sevkiyatlar ile Subor, ürün kalitesinin dünya çapında kabul gördüğünü bir kez daha ortaya 
koymuş oldu.

SUBOR Completed 42.5 km GRP Pipe Shipment to New Zealand

Delivery of 42,5 km of GRP pipes and fittings in the DN 1000 - 1600 mm diameter, PN 6 - 20 BAR pressure and SN 
5000 N / m2 stiffness classes completed within the scope of Upper Fraser Hydroelectric Power Plant and Kurow 
Duntroon Irrigation Projects, which were started to be shipped in the last quarter of 2018.

With these shipments to the other end of the world, Subor has once again demonstrated that product quality is 
accepted worldwide.

SUBOR, Yeni Zelanda’ya 42,5 km CTP Boru Sevkiyatını Tamamladı

Romanya’da bulunan Brasov 
Havalimanı Projesinin CTP 
Boruları SUBOR Tarafından 
Tedarik Edildi

The GRP Pipes of Brasov Airport Project in Romania were supplied by SUBOR.

SUBOR delivered 10.2 km GRP pipes for DN 500 - 2000 mm and PN1 Atm pressure class for Brasov Airport project 
in Romania. Subor, the primary supplier of infrastructure projects in Romania, has been preferred for the quality of 
the Brasov Airport project, which is of great importance for the country.
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Küresel ısınma, iklim değişikliği ve 
nüfus artışı nedeniyle artan su talebinin, 
sınırlı olan su kaynaklarının verimli ve 
sürdürülebilir bir şekilde temini, içme suyu 
ve atık su sistemlerinin tasarımı, işletilmesi, 
su kaynaklarının geliştirilmesi, korunması 
ve yönetilmesi konularındaki gelişmeleri 
ortaya koymak için DSİ Genel Müdürlüğü 
tarafından, 06-07 Aralık 2018 tarihlerinde, 
Afyonkarahisar’da, “1. Uluslararası İçme 
suyu ve Atık su Sempozyumu” yapıldı. 

Standımız Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sn. Akif 
Özkaldı, DSİ Genel Müdürü Sn. Mevlüt Aydın, DSİ 
Genel Müdür Yardımcısı Sn. Şadiye Yalçın ve DSİ Atık 
Su Daire Başkanı Sn. Ahmet İhsan Öğün tarafından 
ziyaret edildi. Kazısız boru montajına imkân vererek, 
zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayan yüksek 
itme kuvvetlerine dayanımlı SUBOR CTP Jacking 
boruları (çakma boruları) ve yeni teknoloji kilitli 
manşon sistemleri hakkında bilgi verildi.

SUBOR, Cezayir’de bulunan Su Temini projesi 
için DN 500-700 mm çap aralığı ve PN10-20 Atm 
basınç sınıfında toplam 15 km CTP boru üretimi 
ve sevkiyatını 3 hafta içinde başarılı bir şekilde 
tamamladı.

SUBOR, 1. Uluslararası 
İçmesuyu ve Atıksu 
Sempozyumuna Katılım Sağladı

SUBOR has supplied GRP pipes of an Algerian 
Water Supply Project in a short time.

SUBOR has successfully completed the production 
and shipment of 15 km GRP pipes with a diameter 
range of DN 500-700 mm and PN10-20 Atm 
pressure class for Water Supply project in Algeria.

SUBOR, Cezayir’de bulunan Su Temini Projesinin 
CTP Borularını Kısa Sürede Tedarik Etti

To demonstrate the latest developments in increased 
water demand due to global warming, climate change 
and population growth, efficient and sustainable supply 
of limited water resources; design and operation 
of potable water and wastewater systems, water 
resources development, conservation and management 
The 1st International Drinking Water and Wastewater 
Symposium was organized by the General Directorate 
of State Hydraulic Works on 06-07 December 2018 in 
Afyonkarahisar.

Our fair stand was visited by Mr. Akif Özkaldı, Deputy 
Minister of Agriculture and Forestry, Mr. Mevlüt Aydın, 
General Director of DSİ, Mr. Şadiye Yalçın, Deputy 
General Manager of DSİ and Mr. Ahmet İhsan Öğün, DSİ 
Wastewater Department Director of DSİ. Information 
has been given about SUBOR GRP Jacking pipes and 
new technology locked joint systems which are resistant 
to high thrust forces, allowing for trouble-free pipe 
assembly, saving time and costs.

 We attended the 1st International Drinking Water and Wastewater Symposium
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Türkiye’nin önde gelen üretim merkezlerinden 
biri olan Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin 
genişletilmesi kapsamında hizmete alınacak “Konya 
Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım Genişleme Alanı 
Atık Su Şebekesi, Yağmur Suyu Şebekesi ve Yol 
Altyapısı Projesi Yağmur Suyu Hattı” projesinde,  
kullanılmakta olan DN 2400 – DN 4000 mm çap 
aralığı ve PN 4 Atm basınç sınıfında toplam 6,3 km 
uzunluğundaki hattın 3,7 km’lik kısmı tamamlandı. 
Kalan 2,6 km’lik kısmı 2019 yılının ilk çeyreğinde 
tamamlanacaktır.

Konya OSB 5th Section Rainwater Line Piping Supply Ends

Within the scope of the expansion of the existing Industry Zone in Konya, one of Turkey's leading production 
centers, "Konya Industrial Zone 5. Section Expansion Area Waste Water Network, Storm Water Network and 
Road Infrastructure Project " will be taken into service. in the project A total of 3.7 km of the 6.3 km long line was 
completed with a diameter range of DN 2400 - DN 4000 mm and a pressure class of PN 4 atm. The remaining 2.6 
km section will be completed in the first quarter of 2019.

Konya OSB 5. Kısım Yağmur 
Suyu Hattı Projesi Boru Temini 
tamamlanıyor

Geçtiğimiz yıllarda bölgede yaşanan 
siyasi ve ekonomik istikrarsızlık sonucu 
yavaşlayan yatırımlara rağmen, pazardaki 
etkinliğini korumayı sürdüren SUBOR; 
Kiev’deki altyapı projeleri kapsamında 
sevkiyatlara devam ediyor. DN 600-1500 
mm çapları arasında basınçlı kanalizasyon 
tipi CTP boru sevkiyatı gerçekleştirdi.

SUBOR Ukrayna’daki 
Altyapı Projelerine 
Katkılarını Sürdürüyor

SUBOR Continues Contribution to 
Infrastructure Projects in Ukraine.

Despite the slowdown of investments 
in the region due to the political and 
economic instability experienced in 
recent years, SUBOR has continued to 
maintain its effectiveness in the market 
and continues to ship within the scope of 
infrastructure projects in Kiev. DN 600-
1500 mm diameters of pressure sewer 
type GRP pipes and fittings have been 
delivered.
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SUBOR, Dünya Bankası kredisi ile gerçekleştirilen Özbekistan’da bulunan Bukhara Kanalizasyon projesine 
DN 600-1200 mm çap ve PN1-6 Atm basınç sınıfında 16,6 km CTP Boru sevkiyatı gerçekleştirdi. Özel tasarım 
Subor CTP Boruları, bölgenin iklim koşullarına ve projenin gereksinimlerine göre dizayn edilmiştir.

Uzbekistan Bukhara Sewerage Project

SUBOR has delivered a total of 16.6 km GRP Pipe 
shipments in DN 600-1200 mm diameter and PN1-
6 Atm pressure class in Bukhara Sewage Project in 
Uzbekistan which is realized with World Bank credit.

Special design Subor GRP pipes are designed 
according to the climatic conditions of the region 
and the requirements of the project.

Özbekistan Bukhara Kanalizasyon Projesi

Korozyona Uğramayan Jacking Boru

Sadece bir delik açılarak yeni borunun yaratılan kazıya itilmesi veya çakılması ile kazısız yeraltı boru 
döşenmesini içeren bu süreç, yollar ve demiryolları gibi yapıların altına yapılacak döşemeler için idealdir. 
Subor tarafından üretilen CTP Jacking Boruları, kazısız montaj için muhteşem bir seçimdir.  Özel çaplar, 
uzunluklar ve duvar kalınlıkları ile üretim yapabilen Subor, tünel açma makinelerinin ekipmanlarının 
kapasitesine uyacak optimum boru ebadını oluşturabilir. Böylece  daha uzun boru kullanımına imkan sağlar.

Growing urban areas nowadays make it impractical 
to disrupt the surface conditions to make open 
trench excavations and to build, replace or replace 
underground piping systems. In such cases trenchless 
technology is a clear choice.

This process, which involves drilling a hole and 
pushing the new pipe into the created excavation, 

or laying a trenchless underground pipe, is ideal 
for floors underneath such structures as roads and 
railways. Produced by Subor, GRP Jacking Pipes are a 
great choice for trenchless assembly. With its special 
diameters, lengths and wall thicknesses, the Subor 
can create the optimum pipe size to fit the capacity of 
the equipment of the tunneling machines. This allows 
higher pipe lengts.

Non-Corrosive Jacking Pipe

Günümüzde büyüyen kentsel alanlar nedeniyle açık hendek kazıları yaparak yer altı boru 
sistemlerini kurmak, değiştirmek veya yenilemek için yüzey koşullarını bozmak pratik 
olmayan bir uygulamadır. Bu gibi durumlarda kazısız teknoloji tartışmasız en uygun seçimdir. 
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Decopan Ürünleri
ABD Pazarında Tercih Sebebi ...
Her geçen sene daha da büyüyen 
ABD karavan pazarında, ctp levhalar 
iklim koşullarına dayanım ve hafiflik 
avantajlarından göre tercih edilmektedir. 

Fibrosan’ın  hem kontinü hem de kesikli üretim 
sistemlerinde ürettiği DECOPAN levhalar ekstrem 
hava koşullarına dayanım amaçlı testlerden başarıyla 
geçerek ABD’nin en çok tercih edilen karavan 
markalarında  tercih sebebi olmaya başladı. Bugüne 
kadar 30.000’den fazla karavan Fibrosan’ın ürettiği 
levhalarla  ABD’de sahada yer almaktadır. 

DECOPAN TRA ürünleri ABD pazarında karavan 
endüstrisinin yanısıra, ring sefer araçlarında ve 
minibüslerde de yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Decopan Products are Reason for Preference in the US Market ...

In the ever-growing US caravan market, grp/ frp laminates are preferred because of their resistance on changing 
climate conditions and lightness advantages.

DECOPAN grp/frp laminates produced by Fibrosan in both continuous and discontinuous production systems have 
passed simulation tests to withstand extreme weather conditions and have become the preferred choice in the USA's 
most preferred caravan brands. Until today, more than 30,000 caravans are on the field in the US continent with frp/
grp laminates produced by Fibrosan.

In addition to the caravan industry, DECOPAN TRA products are widely used in the US market on shuttle buses and 
minibuses.

Please visit www.fibrosan.com.tr
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Second brain hospital of Europe trusted 
Decopan Hygiene’s extreme quality

Running Turkey’s sole 1A Ultra Clean class 
equipped surgery rooms, and holding one of the 
three JCI certificates in its class, NP Istanbul Brain 
Hospital preferred Decopan Hygiene’s upmost safety 
for its top standards.

Thus, NSP Brain Hospital, the unique and award 
winning scientific health institution is now among 
the top health institutions and universities of 
Turkey, who preferred Decopan hygienic FRP / GRP 
laminates and wall panel system.

Please visit www.fibrosan.com.tr

Dünyada kendi kategorisinde JCI sertifikasyonuna 
sahip 3 hastaneden biri olan NP İstanbul Beyin 
Hastanesi’nin Türkiye’deki ilk ve tek 1A Ultra 
Clean sınıfı donanımlı ameliyathanesi Decopan 
Hijyen ile güvenilirliğine güvenilirlik kattı.

Böylece NSP Beyin Hastanesi de Decopan 
Hijyen CTP panellerin üstün hijyenik özelliklerini 
tercih eden Türkiye’nin en seçkin sağlık ve bilim 
kurumları arasında yerini aldı.

Başta fabrikalar olmak üzere yoğun olarak kullanılan 
yağlı ve ıslak tüm zeminlerde kesin çözüm olan ve 
uzun yıllar yüksek mukavemet sağlayan kaymaz 
zemin kaplama ürünüdür.  Cam takviyeli örgülü 
güçlendirilmiş polyesterden üretilmiştir. Özellikle 
üretim prosesinde Hidrolik ve Bor yağlarını 

kullanan işletmeler için kaymaz zemin kaplaması 
güvenli yürüme alanı oluşturur. En dik rampalarda 
bile üst düzeyde (R13) kaydırmazlık sağlar. İç 
ve dış alanlar için uygundur. Kimyasallardan 
etkilenmez, elektrik iletmez, alev ilerletmez ve kolay 
uygulanabilir. 

Decopan AntiSlip
Anti slide GRP laminates for wet floorings

• Ready-to-use laminates to reduce processing time,
• Dimensions suitable for monolithic flooring production,
• Anti-corrosive, lightweight, abrasion resistant surface,
• Structural control over noise and motion during loading and unloading,
• Thickness from 1,50 to 4,00 mm, width up to 2,800 mm,
• Smooth, sanded (rough) or corona-treated bonding side options
Please visit www.fibrosan.com.tr

Decopan AntiSlip
Zemin için kaydırmaz CTP Levha

Avrupa’nın ikinci beyin hastanesi 
Decopan Hijyen güvencesinde
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İlkester Fire Retardant Polyester Resins 
and Gelcoats

İlkalem Co., Inc, established in 1957 is dealing in the 
line of manufacturing unsaturated polyester resin, 
vinyl ester resin, gelcoat, bonding paste, pigment 
paste, PVA based adhesive, under the brand name 
İLKESTER. Advanced technology production and R&D 
activities, customer focused wide range of products 
and specialized team is accomplishing production for 
construction, automotive, marine, energy, etc sectors. 

İLKESTER, operating within the scope of TSE-ISO 9001-
2015 Quality Management System has documented its 
quality in domestic and international markets.

Composite materials such as fire retardant/self 
extinguishing and non-toxical are being preferred for 
railway wagon systems where human health and 
security have top priority. Regarding the demands of 
railway systems, as a result of R&D studies, İlkalem has 
formulated fire retardant polyester resin and gelcoat, 
having high mechanical values, under the brand name 
İLKESTER. 

Obtained DIN 5510-2 certificate(see Table 1) in early 
2014, for FR-40 (DIN 5510-2) polyester resin and 
GFR-4/40 gelcoat. Owing to their high quality and 
international certificate, these products safely being 
consumed in many railway system projects. 

İlkalem has obtained the new certificate EN 45545-2 
(see Table 2) during the 3rd quarter of 2015 as a result 
of successful R&D studies. İlkalem is the first and only 
Turkish company possesing EN 45545-2 ceritificate for 
FR-40 (EN 45545-2) polyester resin and GFR-345/445 
gelcoat.    

İLKESTER, 1957 yılında kurulmuş olan İlkalem 
A.Ş. firmasının üretmekte olduğu polyester, vinil 
ester, jelkot, renkli jelkot, yapıştırıcı pasta, pigment 
pasta ve PVA esaslı tutkal ürünlerinin markasıdır. 
Üretim portföyündeki ürünlerin tamamı kendi arge 
laboratuvarlarında formüle edilmiş olup ürünlerini 
başta yapı-inşaat, otomotiv, denizcilik-tekne, enerji 
ve tarım-gıda sektörleri olmak üzere kompozit 
sektörüne sunmaktadır. 

Ulaşım sektöründe büyük öneme sahip olan raylı 
sistemler projelerinde kompozit ürünler tüm 
projelerde öncelikli tercih edilen ürünlerdir. İnsan 
sağlığının ve güvenliğinin vurgulandığı raylı sistemler 
için üretilen araçlarda alev kaynağı çekildiğinde kendi 
kendine sönebilen, duman ve toksik gaz üretmeyen 
reçine ve jelkotlar tercih edilmektedir. 

Her zaman İLK’lere imza atan İLKESTER, otomotiv ve 
raylı sistemlere yönelik formüle etmiş olduğu ürünler 
ile sektörün ihtiyaçlarına en üst düzeyde cevap 
vermektedir. Bu doğrultuda arge laboratuvarında 
formüle etmiş olduğu alev ilerletmeyen ürünlerini 
2014 yılı başında belgelendirmiştir.  Alev ilerletmeyen 
polyester ve jelkot ürünlerden oluşan kompozit parça 

uluslararası akredite laboratuvardan DIN 5510-2 
belgesini almıştır. 

Raylı sistemler projelerinde aranan bir firma olan 
İLKESTER sürekli yapmakta olduğu ARGE çalışmaları 
neticesinde raylı sistemler projeleri için istenen 
yeni norm olan EN 45545-2 belgesini 2015 yılının 3. 
çeyreğinde almıştır.   

Özel olarak formüle edilmiş İLKESTER alev 
ilerletmeyen polyester ve jelkot ürünleri, sahip 
olduğu DIN 5510-2 ve EN 45545-2 belgeleri ile 
uluslararası alanda belgelendirilmiş ilk ve tek yerli 
ürün olma özelliğine sahiptir. 

PARAMETER DESCRIPTION UNIT RESULT HL

CFE Critical Flux at extinguishment KW/m2 28,0 HL 3

MARHE Maximum average rate of heat emission KW/m2 75,5 HL 2

CITG Concentration of smoke toxicity dimensionless 0,14 HL 3

Ds(4) Smoke density dimensionless 179 HL 2

VOF4
Cumulative value of specific optical densities in 
first 4 min

minute 239 HL 3

Table 2 – EN 45545-2 standard values of composite part consisting of fire retardant polyester resin İLKESTER FR-40 (EN 45545-2) and fire 
retardant gelcoat İLKESTER GFR-345/445

Inflammability class : S 4

Smoke development class : SR 2

Class of the capacity of forming drops : ST 2

FED (tzul=30 min) = 0,02<1

Table 1 – DIN 5510-2 standard values of composite part consisting of 
fire retardant polyester resin İLKESTER FR-40 (DIN 5510-2) and fire 
retardant gelcoat İLKESTER GFR-4/40

İlkester Alev İlerletmeyen Polyester Reçineler ve Jelkotlar
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Ece Boya, ileri teknolojilerin kullanıldığı 1600 
m2’lik AR-GE Merkezi ile 20 Haziran 2017 
tarihinden bu yana teknolojik çalışmalar 
geliştirerek müşterilerine güvenilir ve kaliteli 
ürünler sunmaktadır.
2017 ve 2018 yıllarında çıkan yeni ürünlerden birkaç 
tanesi:

Yüksek ısı ve kimyasal dayanıma sahip epoksi 
novolak bazlı vinil ester reçineler

Agresif kimyasalların üretiminde, taşınmasında ya da 
depolanmasında, endüstriyel üretim, sanayi bacaları 
gibi yüksek ısı ve kimyasal bileşenlerin kullanıldığı 
alanlarda kullanılacak termal ve kimyasal dayanımı 
yüksek epoksi-novolak bazlı vinil ester reçineler 
üretilmeye ve satılmaya başlanmıştır.

Uzun raf ömürlü doymamış polyester reçineler

Kompozit sektöründe kullanılan stiren bazlı bütün 
polyester reçine ve jelkotlar için uzun raf ömürlü 
sistemler geliştirilmiştir.

Zımparalanabilir polyester jelkot 

Otomotiv endüstrisinde, kompozit parça 
üretiminden sonra boyanacak parçaların üretiminde 
zımparalanabilen jelkot kullanılmaktadır. El ile 
veya vibrasyonlu zımpara makinesi ile kolaylıkla 
zımparalanabilir. Yapışma sorunu çözülmüş, epoksi 
astar uygulamasına ihtiyaç duymadan üzerine boya 
uygulaması yapılabilen jelkot sistemleri geliştirilmiştir. 

Alev ilerletmeyen dolgusuz şeffaf polyester reçine

Dolgusuz, şeffaf, düşük-orta-yüksek reaktivitelerde, 
alev ilerletmeyen, halojen içeren polyester reçineler 
sentezlenmektedir. Halojen içerebilir alanlarda 
kullanıma yöneliktir ve inşaat, enerji ve savunma 
sanayi gibi farklı alanlardaki kompozit parça 
üretiminde kullanılabilir.

Uçuçu organik bileşen içermeyen (voc free) 
polyester reçine

Kimyasal ve fiziksel dayanımı yüksek, stiren gibi 
uçucu monomerler içermeyen polyester reçineler 
üretilmektedir. Bu reçineler kullanım sırasında stiren 
emisyonu oluşturmaz. 

Anti statik ISO-NPG temelli jelkot 

Statik elektriğin neden olduğu yüzey tozlanması ve 
kirlenmesi gibi problemleri ortadan kaldıran ve aynı 
zamanda yangın ve elektrik çarpması gibi tehlikeleri 
önleyen ve yüksek mekanik özelliklere sahip olan 
jelkotlar geliştirilmiştir.

Ece Boya Kimya

Since June 20th 2017, Ece Boya conducts research and 
development studies and offers its customers reliable and 
high quality products with its 1600 m2 R&D Center, which 
uses advanced technologies.

A few examples of products released in the last 2 years:

Epoxy novolac based vinyl ester resins with high heat 
and chemical resistance

During the production, transportation and storage of 
aggressive chemicals, epoxy novolac based vinyl ester 
resins are used due to their high thermal and chemical 
resistance. Composite parts produced from these resins 
are used as industrial processing equipment, chim-
neys and storage tanks for aggressive acidic and alkali 
chemicals.

Long shelf life polyester resins

Long shelf life systems have been developed for all poly-
ester resins and gelcoats used in the composite industry.

Sanding polyester gelcoat

In the automotive industry, sanding gelcoat is used for 
the production of the parts which are acrylic painted after 
demoulding. These parts can easily be sanded by hand or 

by sanding machine. Gelcoats which don’t require epoxy 
primer application prior to painting have been developed.

Flame-retardant transparent polyester resin

Transparent, filler-free, low-medium-high reactivity, 
flame retardant, halogen-containing polyester resins are 
being produced in different grades. It is intended for use in 
the production of composite parts in various fields such 
as construction, energy and defense industry, where it is 
OK to use halogenated flame-retardant materials.

Voc free polyester resin

Resins which do not have any emission during storage 
and use are developed with high thermal and mechanical 
properties. From SMC to RTM, we are able to replace VOC 
materials with VOC-free ones with a low cost compared 
to other resins in the market.

Anti static gelcoats

Gelcoats have been developed to eliminate the problems 
such as dust collection on the surface and contamina-
tion caused by static electricity. At the same time, these 
materials prevent dangers such as fire and electric shocki 
while having high mechanical properties.
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UD-Flax, keten liflerinin tek bir doğrultuda yönlenmiş 
halde bulunduğu ve bu nedenle benzersiz mekanik ve 
akustik özellikler gösteren polipropilen film yapılardır. 
Laboratuvarda uzun süredir devam eden araştırmalar 
ve yeni tamamlanan sektör denemelerinin sonuçları, 
UD-Flax ile üretilen 1 - 1,5 mm kalınlığında kompozit 
plakaların cam elyaf keçe takviyeli termoplastiklere 
(GMT) kıyasla oldukça benzer veya daha iyi mekanik 
performans elde ettiğini doğrulamıştır. Dahası; UD-Flax 
ile üretilen 2 - 3 mm kalınlığında kompozit plakalar, 
40 dB'e kadar ses iletim kaybı sağlayarak EPDM ses 
bariyerlerinden çok daha iyi yalıtım / ağırlık performansı 
sunmaktadır.

Eşsiz performansı ve üretimde ısıl biçimlendirme, 
enjeksiyonlu kalıplama ve otomatik bant döşeme 
proseslerine uygun olması,  UD-Flax’i  ulaştırma 
sektörünün sürdürülebilir hafifletme çözümleri için 
uygun bir seçenek haline getirmektedir.

B-PREG A.Ş., otomotivdeki TIER-1 tedarikçileriyle 
işbirliği yaparak, iç panellerin daha hafif tasarlanmasında 
UD-Flax ile özelleştirilmiş çözümler geliştirmektedir. 
Şapkalık, tavan döşemesi ve ara bölme panellerinin 
endüstriyel ölçekli prototip üretimi 2018 yılında 
tamamlanmış ve %50'ye varan ağırlık azaltımı 
sağlanmıştır. Akustik performans anlamında, B-PREG 
A.Ş. daha ince, daha hafif ve geri dönüştürülebilir ses 
bariyeri panellerinin tasarımını tamamlamıştır. Buna 
paralel olarak, yeni Ar-Ge çalışmaları kapsamında daha 
iyi NVH çözümleri sağlamak için keten bazlı hibrit yapılar 
geliştirmeye odaklanmıştır. Kendine özgü tekstil yapısı 

ve patente konu üretim teknolojisi ile B-PREG A.Ş., 
müşteri isteğine bağlı olarak geniş yelpazede en, ağırlık 
ve performansa sahip UD-Flax’in kesintisiz üretimini 
gerçekleştirerek seri üretim talebini karşılamaktadır.

UD-Flax, 0.20 - 0.30 mm kalınlık, % 30 - 50 elyaf içeriği 
ve 100 cm genişliğe kadar rulolar halinde piyasada 
mevcuttur. Talep üzerine B-PREG A.Ş., UD-Flax’i istenen 
boyutlarda düz tabaka veya çeşitli istif tasarımları ile 
tabakalı kompozit plaka olarak da üretebilmektedir.

Üretim ve Ar-Ge çalışmalarını Türkiye'nin iki önemli 
sanayi bölgesinde (Bursa ve İzmir) sürdüren B-PREG 
A.Ş.; tekstil, makina ve biyo-kompozit mühendislerinden 
oluşan çok disiplinli bir ekip ile; çevre odaklı marka 
dönüşümünü rekabetçiliğinden ödün vermeden 
gerçekleştirmek isteyen birçok firmaya hizmet vermeye 
hazırdır. Doğal elyafın sağladığı yeni nesil endüstriyel 
sürdürülebilir çözümlere, B-PREG A.Ş. ile dahil olun.

B-PREG offers sustainable solutions for lightweighting

Founded in 2017; B-PREG Composite & Textile Inc. design & 
develop & manufacture natural fiber-reinforced thermoplastic 
UD prepregs in continuous form. With the prestigious support 
of Turkish Scientific and Research Council, “Leaders in 
Innovation” programme of Royal Academy of Engineering and 
Uludag Automotive Industry Exporters' Association; B-PREG 
introduced its academic research based novel product “UD-
Flax” to composite market. 

UD-Flax is polypropylene organosheet having aligned flax 
fibers inside and thus performing unique mechanical and 
acoustical properties. Results of long-standing research in 
laboratory and recent case studies in industry have confirmed 
that 1 - 1.5 mm thick laminates from UD-Flax achieve quite 
similar or even better mechanical performance compared to 
glass-mat-reinforced thermoplastics (GMT). Moreover; 2 - 3 
mm thick laminates from UD-Flax performs up to 40 dB 
sound transmission loss which is far better insulation/weight 
performance than EPDM sound barriers.

Unique performance and the compatibility with thermoforming, 
injection overmolding and automated tape laying processes 
make UD-Flax a good fit for transportation industry in 
sustainable lightweighting solutions. B-PREG Inc develops 
customized solutions in lightweight design of interior panels via 

UD-Flax in collaboration with TIER-1 suppliers in automotive. 
Industrial-scale prototype of parcel-shelf, headliner and 
bulkhead have completed in 2018 and a weight reduction 
up to 50% has achieved. On the acoustical side, B-PREG has 
completed the design of thinner, lighter and recyclable sound 
barrier panels. In parallel, the current focus of the company is 
developing flax based hybrid structures to provide better NVH 
solutions. 

Regarding to unique textile structure and patent pending 
production technology, B-PREG Inc. is able to meet mass 
production demand by customized manufacturing of UD-Flax 
in continuous form with a wide range of width, weight and 
performance.  

UD-Flax is now available on the market in rolls up to 100 cm 
wide, typically 0.20 - 0.30 mm thick with a fiber content of 30 
- 50%. Up on request, B-PREG Inc. can also serve UD-Flax as 
flat sheets in required dimensions or multi-ply flat laminates in 
varied stacking sequences. 

Located at two critical industrial spots of Turkey (Bursa 
and Izmir); B-PREG Inc. with a multidisciplinary team from 
textile, mechanical and biocomposite engineers  is ready to 
serve multiple industries wishing to go green while staying 
competitive. Join next generation of industrialized sustainable 
solution via natural fibers with B-PREG Inc.

B-PREG hafifletme teknolojilerinde  sürdürülebilir çözümler sunuyor
2017 yılında kurulan B-PREG Kompozit ve Tekstil A.Ş.; doğal elyaf takviyeli termoplastik UD 
prepreg yapıların tasarlanması, geliştirilmesi ve üretimi üzerine uzmanlaşmıştır. Türkiye Bilimsel 
ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Royal Academy of Engineering İnovasyon Liderleri Programı ve 
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin saygın desteğiyle; B-PREG A.Ş.’nin akademik 
araştırmaya dayalı yeni ürünü “UD-Flax” kompozit sektörüne tanıtıldı.
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Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. 
Ltd. ve Kologlu Kimya Sanayi Ticaret Ltd. 
Şti. ortaklığı ile kurulan Hengshi Türkiye 
firmasının Tekirdağ Avrupa Serbest 
Bölgesi’nde yer alan fabrikasında üretim 
hatlarının kurulumuna başlanmıştır.

Hengshi Türkiye cam ve karbon elyaf çok eksenli 
takviyelerin üretimini yapacaktır. Üretilecek olan 
ürünler yaygın olarak rüzgar türbini kanatları 
imalatında, uzay ve havacılık sektörlerinde, inşaat, 
çevre koruma, ulaşım, enerji, spor ve eğlence 
endüstrileri için kullanılmaktadır.

2000 yılında kurulan Zhejiang Hengshi Fiberglass 
Fabrics Co. Ltd, elyaf dokuma takviyelerinin 
araştırma, geliştirme, üretim ve pazarlamasında 
uzmanlaşmıştır. Üretim süreçleri, en yüksek 
teknoloji ve know-how kullanılarak Almanya menşeli 
makineler ile yürütülmektedir. Hengshi, kurulduğu 
günden itibaren en iyi kalitede hammaddeleri 

kullanarak yüksek teknoloji içeren kompozit 
takviyeler üretimine odaklanmıştır. Ürünlerimiz, 
sektörün teknik gereksinimlerinin çoğuna 
uyacak şekilde müşterilerin ihtiyaçlarına göre 
uyarlanabilmektedir.

Seri üretimin Mart 2019 sonuna kadar başlaması 
planlanmaktadır.

New Investment in High-Tech Fiberglass Fabric 
Materials by Hengshi Fiberglass - Koloğlu Kimya JV 

Founded by Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. 
Ltd. and Kologlu Kimya San Ltd. Sti., Hengshi Turkey 
has started assembly of production lines at its factory 
premises in European Free Trade Zone, Tekirdag, Turkey. 

Hengshi Turkey is set to produce unidirectional, biaxial, 
tri-axial, quad-axial and woven roving combo series. 
The products are widely used for wind turbine blades 
manufacturing, space and aviation sectors, construction, 
environmental protection, transportation, energy, sports 
and leisure industries. 

Since 2000 China Hengshi Foundation Co. Ltd has been 
specializing in research, development, production and 
marketing of fiber weaving textiles. Production processes 
are run with state of the art German machinery, utilizing 
latest technological achievements and know-hows. 
Since its establishment, Hengshi has been devoted to 
manufacturing high-tech composite textiles using only 
top-quality raw materials. Our products can be tailored to 
customers’ needs to suit most of technical requirements 
of the sector. 

Serial production is planned to be launched before the 
end of March 2019.

China Hengshi Fiberglass ve Koloğlu Kimya Ortaklığı ile Kurulan 
Hengshi Türkiye 2019 İlk Çeyrek’te Üretime Başlıyor 
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Biz Kimiz

CARBOMİD, karbon, aramid, cam vs gibi teknik 
elyaflardan kumaş üretimi yapmakta ve üretiminin 
%95’ini ihracat pazarlarına sunmaktadır.  CARBOMİD, 
yüksek kaliteli üretim, zamanında teslimat,
Ar-Ge faaliyetleri, yurtiçi ve yurtdışı endüstriyel fuar 
katılımları, müşterileri ile iyi ilişkileri ile pazardaki 

kompozit ve balistik kumaşlar açısından varlığını 
pekiştirme ve sağlamlaştırma gayreti içindedir. 
Amacımız, 21. yüzyılın tartışmasız en önemli yapı 
malzemesi olan teknik kumaşlar ile gerek kompozit 
gerekse balistik malzemelerin üretimine katkı 
sağlarken, ülkemiz ihracatında pay sahibi olmaktır.

Who We Are 

CARBOMID is a manufacturer of functional textiles, produced from technical fibers like carbon, aramid, glass 
and others; we export 95% of our production to foreign markets. CARBOMID consolidates and stabilizes its 
existence in terms of composite and ballistic fabrics in the market with high-quality production, timely delivery, 
R&D activities, domestic and international industrial trade fair participation, good relations with customers. Our 
aim is to make contribution to the production of composites for which are arguably the most important building 
material in the 21st century.



SEKTÖRÜMÜZÜN ACI KAYBI 
ABDÜLKADİR ÇINAR

Çınar Grubu kurucusunun kısa hayat hikayesi

1937 – 2018 

Polser A.Ş. firmasının ve Çınar Grubu’nun kurucusu Abdülkadir Çınar, Burdur’un Karamanlı İlçesi’nde 1 Aralık 
1937 tarihinde dünyaya gelmiştir. 4 çocuklu bir ailenin en büyük erkek çocuğudur. Ailenin büyük çocuğu olarak 
zor şartlarda yetişmiştir. Lise yıllarında ve sonrasında hayatı boyunca iyi bir mühendis ve vatanperver bir insan 
olarak örnek aldığı, o dönemde Üç Ahmet’ler diye tanınan milletvekillerinden Burdur bağımsız milletvekili olan 

amcası Ahmet Çınar’ın yanında kendisinin değişik şantiyelerinde çalışarak çalışma hayatına giriş yapmıştır. 
Amcası Ahmet Çınar’ın yanında yaptığı çalışmalar inşaat mühendisi olma yolunda kendisine ilham olmuştur. 

Sıradışı çalışkanlığı, hırsı ve yüksek zekası sayesinde o dönem nahiye olan Karamanlı’dan çıkarak ülkenin en 
önemli mühendislik okullarından İstanbul Teknik Üniversitesi’ne girmeyi ve su yapıları konusunda ihtisas 

yaparak İnşaat Yüksek Mühendisi sıfatı ile mezun olmayı başarmıştır.

Mezuniyetini takiben Devlet Su İşleri’nde çalışmaya başlamıştır. Bir dönem memuriyet yaptıktan sonra ABD 
merkezli dev mühendislik firması Bechtel’de Gediz ve Küçük Menderes havzaları sulama projeleri üzerinde 

çalışmıştır. O dönem ABD eski devlet bakanı George Schultz’un Bechtel CEO’su olarak görev yaptığı yıllar olup 
başarılı çalışmaları sonrasında Bechtel genel müdürü, Abdülkadir Çınar’a kendisini ABD’ye tayin edip orada 

çalışma hayatına devam etmesi teklifini yapmıştır. Ancak şeker hastası olan annesine bakabilmek ve o sırada 
öğrenci olan kardeşlerine destek olabilmek için bu güzel teklifi geri çevirmek zorunda kalmıştır. Sorumluluk 
sahibi bir yapıda olması sebebi ile hayatı boyunca ailesini korumuş, onlara kol kanat germiş, kardeşlerinin 

yüksek tahsil yapmasını sağlamıştır.

Bechtel’den ayrılması sonrasında bir proje bürosu kurarak serbest çalışma hayatına atılmıştır. Çarşamba Ovası 
Sağ Sahil Sulama Projesi gibi önemli projelere imza atmış ve Silopi, Cizre, Varto gibi Türkiye’nin en ücra yerlerine 

içme suyu getirmek için projeler yapmıştır.  

1972 yılı itibari ile ise müteahhitliğe başlayarak Çınar İnşaat firması olarak önce İskenderun’da sonrasında ise 
İzmir’de önemli inşaat projelerini gerçekleştirmiştir.

1979 yılında dönemin karışık ortamından dolayı grevde olan küvet fabrikaları nedeni ile konut projelerini 
tamamlamak için ihtiyaç duyduğu küvetleri temin edememesi sebebi ile yan bir iş olarak suni mermer küvet 
üretimi işine girmiştir. Bu sayede İzmir’de kompozit üretimine ilk başlayan bir iki firmadan birisini kurmuştur. 

1987 yılında ise oluklu CTP levha üretimine başlamıştır. 1993 yılında yanına katılan oğulları ile birlikte bir 
ülkenin gelişmişlik kriteri olduğunu düşündüğü ve Türkiye’nin sanayi gelişiminde ve geleceğinde büyük önem 
taşıdığına inandığı kompozit sektörüne daha ciddi yatırımlar yapmaya karar vermiştir. Bunun sonucu olarak 

ise bugün 70 ülkeye ihracat yapan, patentler ve katma değerli ürünler üreten Polser A.Ş.’nin temelini atmıştır. 
Katıldığı tüm platformlarda kompozit ürünlerin önemini, yenilikçi teknoloji ve uygulamalarda nasıl çözüm 

oluşturabileceklerini dile getirmiş, bu sektöre gönül vermiştir.  

Abdülkadir Çınar dürüstlüğü, çalışkanlığı, girişimciliği ile ve iyi bir mühendis olarak kompozit sektörünün önünü 
aydınlatmaya ve yarattığı değerler ile de var olmaya devam edecektir. 





Europe's fastest growing 
composite resin brand 

From buttons to wind turbine blades, kitchen counters
 to automotive parts, our chemistry is in every part of life. 

Over the last 30 years, Poliya has grown to be a leader in the field of high 
performance composite resins by focusing on Research & Development. 

Poliya provides full range of individually customized products including our 
flagship product, Polijel high performance gelcoats, UPR polyester resins, 
vinyl ester resins, pigment color pastes, solid surface effects,adhesives, 
bonding pastes, mold release agents and waxes. 
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