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İLK EĞİTİM WEBİNARIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK

İSO VE İKMİB LİSTELERİNDE YER ALAN 
SEKTÖR MENSUPLARIMIZI KUTLARIZ

TURK KOMPOZIT 2021 HAZIRLIKLARI BAŞLADI

ÜYE TOPLANTILARIMIZ İNTERNET ÜZERİNDEN 
DEVAM EDİYOR



2019 yılı İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde; "Organik Kimyasallar İhracatı" kategorisinde, 
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BAŞKAN’IN MESAJI

Değerli Kompozit Dostu,

Derneğimizin üyelik geliştirme çalışmaları kapsamında geçtiğimiz dönemde Derneğimize üye olan Poliset Kompozit Çöz. San. 
ve Tic. A.Ş. ve Poltek Polyester ve Boya San. Tic. Ltd. Şti. firmaları daha da güçlenmemizi sağlayarak toplam üye sayımızı 123’e 
çıkarmışlardır.

Bu yıl Çin’in Wuhan şehrinde başlayarak tüm Dünyayı etkisi altına alan Covid – 19 virüsü dolayısıyla sektörümüz açısından önemi 
büyük olan JEC WORLD 2020 Fuarı, 9-11 Mart 2021 tarihine, 43. Yapı Fuarı, 24-28 Ağustos 2020 tarihine, SAHA EXPO 2020 Fuarı, 4-7 
Kasım 2020 tarihine,  Automechanika İstanbul, 8-11 Nisan 2021 tarihine ve 5. Metyx Kompozit Zirvesi de 2022 yılına ertelenmiştir. 
Derneğimiz söz konusu fuarlarda yerini alarak sektörümüzü temsil etmeye devam edecektir.

Ülkemizi Mart ayının başlarında etkisi altına alan pandemi sürecinde Derneğimiz evden çalışma metodunu benimseyerek aylık 
periyotlarla düzenlediği Yönetim Kurulu Toplantılarını internet üzerinden haftada bir gerçekleştirerek mevcut durumu an be an takip 
etmiş, konunun tüm ayrıntılarını ve alınması gereken tedbirlerle ilgili en doğru ve bilimsel dökümanları sektörü ile paylaşmıştır.

Pandemi süreci boyunca Derneğimiz; ilkini 3 Mayıs 2020 tarihinde 60’dan fazla sektör mensubunun katılımı ve İstanbul Ticaret 
Odası Başkanı Sayın Şekib Avdagiçi’in COVID-19 süreci ve sonrası ile ilgili değerlendirmelerinde bulunduğu, 18 Mayıs 2020 tarihinde 
38 sektör mensubunun katılımı ve Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin Otobüs Satınalma Direktörü Sayın Celil Kayserilioğlu’nun içinde 
bulunduğumuz dönem ve sonrasında otomotiv sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu, 5 Haziran 2020 tarihinde 66 sektör 
mensubunun katılımı ve Sabancı Holding’in CEO’su Sayın Cenk Alper’in içinde bulunduğumuz dönem ve sonrasında iş yaşamına 
ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ve 11 Haziran 2020 tarihinde 76 sektör mensubunun katılımı ve Türkiye Kimya Petrol Lastik 
ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası’ndan (KİPLAS) Av. Ulaş Yıldız’ın içinde bulunduğumuz dönem ve sonrasında işçi sağlığı 
ve iş hukukuna ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu 4 adet temalı üye toplantısı gerçekleştirmiştir. Sektörümüz tarafından ilgi 
gören temalı üye toplantılarımız, Üye toplantılarımız tüm sektör mensuplarının istifadelerine açıktır. Ayrıntılı bilgilere sosyal medya 
hesaplarımızı takip ederek ulaşabilirsiniz.

Yine pandemi süreci boyunca Derneğimiz; üyeleri ile gerçekleştirdiği anket sonuçlarını ve üyelerinden gelen talepleri,  Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB), İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), Türkiye 
Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası (KİPLAS), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) vb. kuruluşların yetkilileri ile 
doğrudan paylaşarak ilgili Bakanlıklar nezdinde sorunların çözümü için çaba sarf etmiştir.

Bu vesile ile tüm Dünyada olduğu gibi Ülkemizi de etkisi altına alan pandemi süreci boyunca gerekli tedbirleri alarak çalışmaktan ve 
üretmekten vazgeçmeyen tüm sektör mensuplarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

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

Tüm kompozit sektörü mensuplarına bol kazançlı, bereketli işler ve sağlıklı günler dilerim.

Saygılarımla.

Barış Pakiş
Kompozit Sanayicileri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı
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Composites Turkey dergisi, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yayımlanmaktadır. 

Dergide yer alan yazı, fotoğraf, illüstrasyon gibi malzemelerden yazılı izin olmaksızın hiçbir 

şekilde alıntı yapılamaz. Basılan ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir.

Dear Esteemed Friends of Composites,

The new members of our Association within the scope of the 
membership development activities, the companies of Poliset 
Kompozit Coz. San. ve Tic. A.S. and Poltek Polyester ve Boya 
San. Tic. Ltd. Sti.  reinforced our association by increasing our 
total number of members to 123.

Due to the COVID-19 pandemic, which started in Wuhan, 
China and affected the whole world this year, the JEC WORLD 
2020 Show, which is of great importance for our industry, 
has been postponed to 9-11 March 2021, the 43rd Building, 
Construction Materials and Technologies Exhibition to 24-28 
August 2020, SAHA EXPO 2020 Exhibition to 4-7 November 
2020, Automechanika Istanbul to 8-11 April 2021, and METYX 
5th Composite Summit to 2022. Our association will continue to 
represent our industry by participating in these exhibitions.

During the pandemic that affected Turkey in early March, our 
association has adopted the method of working from home and 
held the meetings of the Board of Directors, that used to be held 
every month, every week and followed up the current situation 
instantly; thus, it shared all the details of the issue and the most 
accurate and scientific documents regarding the measures to be 
taken with the industry.

During the pandemic, our Association held 4 member meetings 
on special topics. The first meeting was held on 3 May 2020 
with the participation of more than 60 industry professionals, 
and the President of the Istanbul Chamber of Commerce, Mr. 
Sekib Avdagici shared the evaluations regarding the COVID-19 
pandemic period and afterward. The second meeting was 
held on 18 May 2020 with the participation of 38 industry 
professionals, and Celil Kayserilioglu, the Bus Purchasing 
Director of Mercedes-Benz Turk A.S. made evaluations 
regarding the automotive industry during and after the current 
period. The third meeting was held on 5 June 2020 with the 
participation of 66 industry professionals, and Mr. Cenk Alper, 
the CEO of Sabanci Holding, made evaluations regarding 
the business life during and after the current period. The last 
meeting was held on 11 June 2020 with the participation of 76 
industry professionals, and Lawyer Ulas Yildiz from Chemicals, 
Petroleum, Rubber and Plastics Industry Employers’ Association 
of Turkey (KIPLAS) made evaluations regarding occupational 
health and labor law during and after the current period. Our 
member meetings on special topics, which drew the interest of 
our industry, are open to the benefit of all industry members. 
You can find detailed information by following our social media 
accounts. 

Also, our association, shared the results of the survey that we 
conducted with our members and their requests directly with the 
officials of the Union of Chambers and Commodity Exchanges of 
Turkey (TOBB), Istanbul Chamber of Commerce (ITO), Istanbul 
Chemicals and Chemical Products Exporters’ Association 
(IKMIB), Chemicals, Petroleum, Rubber and Plastics Industry 
Employers’ Association of Turkey (KIPLAS), Turkey Exporters 
Assembly (TIM), etc. and made efforts to solve the problems 
before the relevant Ministries during the pandemic process.

Hereby, we would like to thank all the industry members who 
did not stop working and producing by taking the required 
precautions throughout the pandemic period, which has 
influenced Turkey as well as all over the world.

The main theme of this issue of our magazine is the 
“Entertainment Sector”. You can find a detailed article on the 
theme as the feature article of this issue in the middle pages of 
our magazine.

I wish prosperous and fruitful businesses and healthy days 
for all of the composites industry members.  

Best Regards,
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DERNEKTEN HABERLER

İLK ÜYE ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kompozit Sanayicileri Derneği planlı üye ziyaretleri gerçekleştirmeyi 2020 yılı iş programına dahil 
etmiştir. Bu kapsamdan olmak üzere ilk üye ziyaretimiz İnovatif Teknoloji Müh. San. ve Tic. Ltd. 
Şti. (INORES) firmasına 27 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Ziyarette firmanın Derneğimizin faaliyetlerine bakışı, 
görüşleri ve değerlendirmeleri ele alınmış ve firma 
çalışmaları hakkında ayrıntılı görüşme yapılmıştır. 
İnores firmasına gösterdikleri misafirperverlik için 
teşekkürlerimizi sunar üye ziyaretlerimizin devam 
edeceğini duyururuz.

İnores Hakkında INORES, sunduğu ileri mühendislik 
ürün ve hizmetleriyle mühendislik çözüm ortağı 
olarak faaliyet göstermektedir. Müşterilerine tesis 
seviyesinde, sistem seviyesinde ve komponent 
seviyesinde probleme özel, inovatif ve entegre 
mühendislik çözümleri sunmak amacıyla 
kurulmuştur.

INORES, kompozitlerin konsept tasarımından 
seri üretimine ve sertifikasyonuna kadar ürün 
geliştirme sürecinin her aşamasında özelleşmiş 
mühendislik çözümleri sunmaktadır. Tasarım, analiz 

ve optimizasyon yazılımlarının yanında, imalat 
simülasyonu yazılımları, seri üretim imalat sistemleri 
ve üretim kalitesini arttıracak imalat ekipmanları 
da çözümler arasında bulunmaktadır. Bu çerçevede 
konusunda öncü kuruluşlar ile iş birliğine giderek 
müşterilerine en doğru, güvenilir ve ekonomik 
çözümleri sunmak için faaliyetlerine devam 
etmektedir.
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DERNEKTEN HABERLER

Kompozit Sanayicileri Derneğinin 6. üye toplantısı 
içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle 3 Mayıs 
2020 tarihinde internet ortamında gerçekleştirilmiştir. 
Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilen 
toplantıya 60’a yakın sektör mensubu katılmıştır.

Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Barış Pakiş’in Açılış Konuşması ve Pandemi 
Hakkında Bilgilendirmesi ile başlayan toplantı, 
Genel Sekreter Sayın İsmail Hakkı Hacıalioğlu’nun 
Dernek Faaliyetleri Hakkında Bilgilendirmesi 
ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sayın Şekib 
Avdagiç’in COVID-19 Süreci ve Sonrası ile ilgili 
değerlendirmeleri ile devam etmiştir. Konuşmaların 
tamamlanmasından sonra izleyicilerin soruları 
konuşmacılar tarafından cevaplandırılmıştır.

Sayın Şekib Avdagiç ve Sayın Barış Pakiş’in 
teşekkür konuşmaları ile kapanan Toplantıya katılan 
üyelerimize, katılımlarından dolayı, teşekkürlerimizi 
sunarız.

5. ÜYE TOPLANTIMIZ GERCEKLEŞTİRİLDİ
Kompozit Sanayicileri Derneğinin 5. üye 
toplantısı 27 Şubat 2020 tarihinde üyemiz 
Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. Firmasının ev 
sahipliğinde 50’ye yakın sektör mensubunun 
katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Üye toplantısının 
ana konusu “Katmanlı Üretim” olmuştur.

Derneğimizin Genel Sekreteri Sayın İsmail Hakkı 

Hacıalioğlu ve Derneğimizin Başkanı Sayın Barış 

Pakiş’in açış konuşmaları ile başlayan Toplantı, 

Prof. Dr. Bahattin Koç’un “Katmanlı Üretim” konulu 

sunusu ile devam etmiştir. Sayın Koç’un sunu 

sonunda sorulan soruları cevaplaması ile ilk bölümü 

tamamlanan üye toplantısının ikinci bölümünde 

ise Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim 

Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi ziyareti 

gerçekleştirilmiştir.

Sayın İsmail Hakkı Hacıalioğlu’nun teşekkürü ile 

kapanan Toplantı katılımcılarına katılımlarından 

dolayı, Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.’ye işbirliği ve 

katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
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DERNEKTEN HABERLER

7. ÜYE TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

8. ÜYE TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kompozit Sanayicileri Derneğinin 7. üye toplantısı içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle 18 Mayıs 2020 

tarihinde internet ortamında gerçekleştirilmiştir. Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilen toplantıya 38 

sektör mensubu katılmıştır.

Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Barış Pakiş’in Açılış Konuşması İle başlayan toplantı, 

Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin Otobüs Satınalma Direktörü Sayın Celil Kayserilioğlu’nun içinde bulunduğumuz 

dönem ve sonrasında otomotiv sektörüne ilişkin değerlendirmeleri ile devam etmiştir. Konuşmaların 

tamamlanmasından sonra izleyicilerin soruları konuşmacılar tarafından cevaplandırılmıştır.

Sayın İsmail Hakkı Hacıalioğlu ve Sayın Barış Pakiş’in teşekkür konuşmaları ile kapanan Toplantıya katılan 

üyelerimize, katılımlarından dolayı, teşekkürlerimizi sunarız.

Kompozit Sanayicileri Derneğinin “Corona Sonrası İş Yaşamı Hakkında Görüş ve Beklentiler” konulu 

8. üye toplantısı içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle 5 Haziran 2020 tarihinde internet ortamında 

gerçekleştirilmiştir. Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilen toplantıya 66 sektör mensubu katılmıştır.

Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Barış Pakiş’in Açılış Konuşması İle başlayan toplantı, Sabancı 

Holding’in CEO’su Sayın Cenk Alper’in içinde bulunduğumuz dönem ve sonrasında iş yaşamına ilişkin 

değerlendirmeleri ile devam etmiştir. Konuşmaların tamamlanmasından sonra izleyicilerin soruları Sayın Cenk 

Alper tarafından cevaplandırılmıştır.

Sayın İsmail Hakkı Hacıalioğlu ve Sayın Barış Pakiş’in teşekkür konuşmaları ile kapanan toplantıya katılan 

üyelerimize, katılımlarından dolayı, teşekkürlerimizi sunarız
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DERNEKTEN HABERLER

9. ÜYE TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kompozit Sanayicileri Derneğinin “Covid-19’un İşçi Sağlığı ve İş Hukukuna Etkileri”  konulu 9. üye toplantısını 
içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle 11 Haziran 2020 tarihinde internet ortamında gerçekleştirilmiştir. 
Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilen toplantıya 76 sektör mensubu katılmıştır.

Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Barış Pakiş’in Açılış Konuşması İle başlayan toplantıda, Türkiye 
Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası’ndan (KİPLAS) Av. Ulaş Yıldız öncelikle KİPLAS 
ve faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgiler vermiş akabinde içinde bulunduğumuz dönem ve sonrasında işçi 
sağlığı ve iş hukukuna ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. Sayın Yıldız’ın konuşmasının ardından Polin 
Su Parkları ve Havuz Sistemleri firmasından Strateji ve İnsan Kaynakları Direktörü Sayın Müge Tolunay 
Gündoğdu, Covid-19 Sürecinde İşyerinde Alınan Önlemler ile ilgili örnekleri içeren bir sunum gerçekleştirmiştir. 
Konuşmaların tamamlanmasından sonra izleyicilerin soruları Av. Ulaş Yıldız tarafından cevaplandırılmıştır.
Sayın İsmail Hakkı Hacıalioğlu ve Sayın Barış Pakiş’in teşekkür konuşmaları ile kapanan toplantıya katılan 
üyelerimize, katılımlarından dolayı, teşekkürlerimizi sunarız.

10. ÜYE TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kompozit Sanayicileri Derneğinin “Otomotiv Sektörü 
ve Gelecek Trendleri”  konulu 10. üye toplantısını 
içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle 10 Temmuz 
2020 tarihinde internet ortamında gerçekleştirilmiştir. 
Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilen 
toplantıya 70’in üzerinde sektör mensubu katılmıştır.

Derneğimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Koray 
Özatay moderatörlüğünde Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Barış Pakiş’in Açılış Konuşması İle başlayan 
toplantıda, GÜNSEL Firmasından Sayın Selin Eker 
ve OTEP Otomotiv Teknoloji Platformu Başkanı 

ve eski Ford Otosan A.Ş. Ürün Geliştirme Başkan 

Yardımcısı Sayın Ernur Mutlu içinde bulunduğumuz 

dönem ve sonrasında elektrikli otomobillere ilişkin 

değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Konuşmaların 

tamamlanmasından sonra izleyicilerin soruları 

konuşmacılar tarafından cevaplandırılmıştır.

Sayın İsmail Hakkı Hacıalioğlu ve Sayın Barış Pakiş’in 

teşekkür konuşmaları ile kapanan toplantıya katılan 

üyelerimize ve misafirlerimize katılımlarından dolayı, 

teşekkürlerimizi sunarız.
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DERNEKTEN HABERLER

İLK EĞİTİM WEBINARIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kompozit Sanayicileri Derneği Eğitim Komitesi, çeşitli sektörlere kompoziti anlatmak amacıyla düzenleyeceği 
eğitimlerin ilkini Prof. Dr. Ahmet Ünal moderatörlüğünde, Boytek, İlkalem ve Poliya firmalarının katılımıyla 
2 Temmuz 2020 tarihinde “Jelkot Çözümleri ve Tecrübe Paylaşımı” konusunda internet ortamında 
gerçekleştirilmiştir. Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilen toplantıya 100’ü aşkın sektör mensubu 
katılmıştır.

Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Barış Pakiş’in Açılış Konuşması İle başlayan toplantıda, sırası 
ile Boytek firmasından Sayın Burak Darcan, İlkalem firmasından Sayın Ahmet Poçuklu ve Poliya firmasından 
Sayın Cem Gürkan Jelkot ile ilgili tecrübelerini paylaşmıştır. Konuşmaların tamamlanmasından sonra soru 
cevap bölümünde izleyiciler jelkot ile ilgili merak ettikleri tüm soruları sorma fırsatı bulmuşlardır.
Sayın İsmail Hakkı Hacıalioğlu ve Sayın Barış Pakiş’in teşekkür konuşmaları ile kapanan eğitime katılan sektör 
mensuplarına, katılımlarından dolayı, teşekkürlerimizi sunarız.

“SEKTÖRDE BAŞKANLAR KONUŞUYOR” WEBİNARI
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İKMİB 2019 YILI İHRACATIN YILDIZLARI
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından T.C. Ticaret Bakanı 
Sayın Ruhsar Pekcan’ın iştirakiyle düzenlenen kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün “2019 
İKMİB İHRACATIN YILDIZLARI Ödül Töreni” 7 Nisan 2020 tarihinde internet üzerinden canlı yayın ile 
ilk sanal ödül töreni olarak gerçeklestirilmistir.

Ödül alanlar arasında Derneğimizin üyeleri de bulunmaktadır.

Muhtelif Kimyasallar İhracatı Kategorisinde;
EGE KİMYA 1.’lik ödülünü almıştır.

Organik Kimyasallar İhracatı Kategorisinde; AKPA 
ORGANİK PEROKSİT KİMYA 2.’lik ödülü almıştır.

İnşaat Plastikleri İhracatı Kategorisinde; SUBOR 
BORU 3.’lük ve SUPERLİT BORU 5.’lik ödüllerini 
almışlardır.

PlastiK Hammaddeler İhracatı Kategorisinde; 
POLİYA POLİESTER 3.’lük ödülü almıştır.

Başarılı ihracatçı üyelerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan 2019 
yılı İSO sıralamasında ilk 500’e giren firmalar içinde 
yer alan 4 firmamızı, göstermiş oldukları üstün başarı 
ve sektörümüze yapmış oldukları değerli katkıları 
nedeniyle kutlar, başarılarının devamını dileriz.

2019 YILI SIRALAMASI

18

118

207

486

2018 YILI SIRALAMASI

22

129

198

458

İSO 2019 YILI İLK 500 SIRALAMASI HAKKINDA

FİRMA ADI

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

KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.

DYO SANAYİ BOYALARI SAN. VE TİC. A.Ş.

EGE KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.
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KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ’NE

YENİ KATILAN ÜYELER

POLYESTER
VE BOYA SAN.

TİC. LTD. ŞTİ.

Poltek Polyester ve Boya San. Tic. Ltd. Şti.’nin Sahibi Sn. Sinan 
Candemir, Yönetim Kurulumuzun 10 Mart 2020 tarihinde 
yapılan 173. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında oy birliği ile 
Kompozit Sanayicileri Derneği üyeliğine kabul edilmiştir.
Poltek Polyester ve Boya San. Tic. Ltd. Şti., Sinan CANDEMİR 
tarafından, sektörde 12 yıl çalıştıktan sonra, 1994 yılında 
kurulmuştur. Sektörün önde gelen üreticilerinin bayiliğini 
yapan firma ürün çeşitliliğini her geçen gün arttırmaktadır.

• POLİYA POLİESTER SAN. LTD. ŞTİ.
• ECE BOYA KİMYA SAN. A.Ş.
• AKPA KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
• İLKALEM TİC. SAN. A.Ş.
• BRENNTAG KİMYA TİC. LTD. ŞTİ.
• İBA VALRESA BOYA KİMYA A.Ş.
• ŞİŞECAM ELYAF SAN. A.Ş.
• POLRES POLYESTER SAN. LTD. ŞTİ.

• ESKİM KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
• TELATEKS (METYX) TEKS. ÜR. A.Ş.
• NİĞTAŞ MİKRONİZE KALSİT A.Ş.
• ASİL KİMYA A.Ş.

Müşterilerine ihtiyaç duydukları tüm ürünleri tedarik etmeyi 
amaç edinen firma müşteri hizmetini en hızlı şekilde 
gerçekleştirebilmek için;

• OSTİM-ANKARA
• SİTELER-ANKARA
• KONYA olmak üzere üç noktadan hizmet vermektedir.

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

POLİSET
KOMPOZİT ÇÖZ.

SAN. VE TİC. A.Ş.

Poliset Kompozit Çöz. San. ve Tic. A.Ş.‘nin Şirket Yetkilisi 
Sn. Oğuz Karaoğlu, Yönetim Kurulumuzun 11 Şubat 2020 
tarihinde yapılan 172. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında 
oy birliği ile Kompozit Sanayicileri Derneği üyeliğine kabul 
edilmiştir.

1981 yılında kurulan Poliset, İstanbul’da bulunmaktadır.
Termoset elektrik yalıtım ürünleri ve oto aksesuarlarını Alman 
TÜV standartlarına uygun üretici olarak başlayan Poliset, hızlı 
bir şekilde pultruzyon, savunma pazarı için lamine levhalar, 
smc, bmc ve L-RTM üzerine yoğunlaşmıştır.

Poliset, GPO3, UPGM203 malzemeleri ve kritik malzeme 
gereksinimleri gibi ihtiyacınız olan çeşitli elektrik yalıtımları 
sunmaktadır. (1250 mm genişlik 2 mm’den 12 mm’ye kadar 
sonsuz uzunluk)

Poliset UL752 seviye 1,2,3 ve 4 ile balistik laminatlar üretme 
kapasitesine sahiptir. Poliset ayrıca yapı ürünleri sınıfında 

Kompozit nervürlü inşaat demiri üretmektedir.
Poliset, su soğutma kuleleri şirketlerine kompozit 
malzemelerini de tedarik etmektedir.

Sektörde 35 yıllık deneyime sahip olan Poliset, demiryolu 
taşımacılığı sektöründe lider firmalarla çalışmıştır. Hafif raylı 
araçların sürücü ve yolcu bölümlerini ve dış bileşenlerin 
kompozit parçalarını başarıyla üretmiştir.

Poliset, 2006 yılında İstanbul ulaşım A.Ş firmasının hafif raylı 
taşıma araçlarının yedek parçalarını üretmiştir.
Demiryolu taşımacılığı sektörünün önde gelen firmaları ile 
temaslarını sürdüren Poliset, yurtiçi ve yurtdışı projelerinde 
çalışmalarını sürdürmektedir.

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

POLTEK POLYESTER VE BOYA

Mr. Sinan Candemir, the Company Owner of Poltek Polyester ve Boya San. Tic. Ltd. Şti. anonymously accepted for membership of 
the Turkish Composites Manufacturers Association in the 172th Ordinary Meeting of our Board Directors held on 10 March 2020.

POLİSET KOMPOZİT

Mr. Oğuz Karaoğlu, the Company Owner of Poliset Kompozit Çöz. San. ve Tic. A.Ş. anonymously accepted for membership of the 
Turkish Composites Manufacturers Association in the 172th Ordinary Meeting of our Board Directors held on 11 February 2020.



12

ÜYELERDEN HABERLER

GALATAPORT İSTANBUL PROJESİ’nde
DURATEK Epoksi ve Poliüretan Zemin Kaplamaları
47 yıllık tecrübesiyle kompozit sektörü için ürettiği epoksi esaslı laminasyon reçineleri, epoksi veya poliüretan 
esaslı yapıştırıcıları ve boyalarının yanı sıra, DURATEK inşaat sektörüne de çok geniş bir ürün portföyü ile hitap 
etmektedir.

DURATEK,
• Temel ve çatı için su izolasyon malzemeleri,
• Çelik konstrüksiyonların korozyona karşı korunmasında kullanılan endüstriyel boyalar, 
• Su üstü ve altı yapı güçlendirme, çatlak tamiri, ankaraj macunları, eski yeni beton yapıştırıcıları gibi yapı   

kimyasalları ürünlerinin yanı sıra, ZEMİN KAPLAMALARI için de epoksi veya poliüretan esaslı ürünleriyle 
çözümler sunmaktadır.

Zemin kaplamaları yatırımları genelde en sona kaldığı için ihmal edilmekte ve ilerleyen yıllarda kaplanmadığı 
için korumasız kalan beton yüzeyler, üzerlerinde hor kullanılan araçların yarattığı aşınmalar ile yağ, su, 
kimyasal gibi sıvıların emilmesi gibi nedenlerden dolayı çok çabuk yıpranmaktadır. Ayrıca zaman içinde 
kaplamasız beton tozuyarak içeride bulunan insanların sağlığı, üretilen ürünlerin hijyeni ve hassas cihazların 
çalışması için de tehlike oluşturur. Tüm bu nedenlerle beton yüzeylerin ihtiyaca göre epoksi veya poliüretan 
sistemlerle kaplanması çok önemlidir.

DURATEK’in epoksi veya poliüretan esaslı zemin kaplama malzemeleri, fabrika, arıtma tesisleri, enerji 
santralları, otopark, helikopter pistleri, soğuk hava depoları, gıda ve ilaç tesisleri, temiz odalar, hastane, 
laboratuvar, süpermarket, okul, mağaza, ofis gibi binaların araç veya yaya trafiğine maruz kalan zeminlerinde 
tercih edilmektedir. 
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Farklı kalınlıklarda uygulanabilen zemin kaplama 
sistemlerinin, ihtiyaca göre, 

• Farklı mekanik veya kimyasal mukavemetlere 
sahip,

• Düz, portakal kabuğu desenli veya pürüzlü yüzey 
bitişli,

• Hijyenik,
• Son derece elastik veya sert, 
• Yalıtkan veya çeşitli iletkenlik değerlerine sahip, 
• Dış şartlara maruz kalacak alanlar için UV 

dayanımlı,
• Hızlı tamir edilip hemen servise alınması 

gereken alanlar için de çabuk kürlenen, 
• Yangına karşı dayanım gösteren tipleri vardır.

DURATEK’in zemin kaplama malzemeleriyle şimdiye kadar yurtiçinde ve dışında pek çok fabrika, otopark 
ve tesislerin yüzbinlerce m2’lik zeminleri kaplandı. Ülkemizin ve bölgemizin en prestijli projelerden biri 
olan, Doğuş Grubu ve Bilgili Holding’in ortaklaşa gerçekleştirdiği Galataport İstanbul Projesi’nin zemin 
kaplamalarında da DURATEK ürünleri tercih edilmiştir. Karaköy Rıhtımı’ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı 
Kampüsü’ne kadar uzanan sahil şeridindeki bu dünya çapındaki proje bittiğinde şehrin tarihi limanı bir yandan 
dünya standartlarında bir kruvaziyer limanına ve yeni bir destinasyona dönüşürken bir yandan da yaklaşık 200 
yıldır halkın erişimine kapalı olan bu sahil şeridi erişime açılacak. Tüm İstanbulluların ve İstanbul’u ziyaret eden 
herkesin hayatı yaşadığı, keşfettiği, nefes alabildiği bir destinasyon olacak. Dünyada eşi benzeri olmayan bu 
destinasyon, turizme sağlayacağı katkının yanısıra, kültür-sanattan gastronomiye, eğlenceden alışverişe kadar 
çok geniş bir deneyime olanak sağlayan  7/24 yaşayacak bir alan olacak.

Proje kapsamında 2.300 araç kapasiteli otoparklar, IT ve elektrik odaları, yolcu bekleme salonları ve 
koridorları, rıhtımdaki yürüme yollarından oluşan yaklaşık 130.000 m2’lik alanda Uzman Boya ve Gül Epoksi 
uygulamacı bayileri tarafından DURATEK ürünleri uygulanmaktadır.

DURATEK’in ihtiyacınıza uygun çözümleri ile ilgili daha detaylı bilgi için www.duratek.com.tr sitesini ziyaret 
edebilir, info@duratek.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.
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FIBROSAN, PART OF YÜCEL GROUP, CREATES VALUE FOR CLEAN ENVIRONMENT NEEDS!

 Decopan antibacterial sheets and panels are;
 • Hate resistant from -40 °C to +120 °C,
 • Waterproof with very low moisture absorbition, ratio and very high humidity resistance,
 • Resistant to UV and surface aging,
 • Resistant to chemicals,
 • Anticorrosive; resistant to corrosion,
 • Resistant to impacts and crashes.

YÜCEL GROUP BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN 
FİBROSAN TEMİZ ORTAM İHTİYAÇLARI İÇİN DE YANINIZDA!
Hastane, klinik ve gıda tesisleri gibi hijyenin elzem olduğu alanlara yönelik, uzun yıllardan beri edinilen 
tecrübeler ve güçlü kalite güvence sistemi ile geliştirilen “Decopan” markalı antibakteriyel ürünler, tüm dünyayı 
saran günümüzdeki salgın hastalık sebebiyle birçok alanda ilgi odağı oldu.
Decopan Anti bakteriyel levhalar ve paneller; 
 • -40 °C’den +120 °C’ye kadar ısıya dayanıklıdır,
 • Su geçirmez. Su absorbsiyonu çok düşüktür ve  
  rutubete çok dayanıklıdır,
 • UV etkilerine ve yaşlanmasına dayanıklıdır,
 • Kimyasallara dayanıklıdır,
 • Antikoroziftir, yani korozyona dayanıklıdır,
 • Darbelere dayanıklıdır.

JIS Z 2801: 2012 PERFORMANS TESTİNDEN GEÇTİ!

GÜMÜŞ İYONUYLA GÜÇLENEN ANTİBAKTERİYEL YAPI

JIS Z 2801 (ISO 22196), antimikrobiyal sert yüzey malzemelerinin performansını ölçmek için oluşturulmuş çok 
duyarlı ve dünyanın en yaygın kullanılan test metodu olarak tanınır. 
Test süreci Gram pozitif ve Gram negatif jenerik bakterilerin likit besi ortamında büyütülüp besi süspansiyonu 
içinde anti bakteriyel ürün örneğine bulaştırılması ile başlar. 24 saat süre ile bakteri üremesi için gerekli 
en uygun nem ve ısıda bulaştırılmış olarak bekletilen antibakteriyel örnekteki mikroorganizma azalması 
hesaplanarak örneğin antibakteriyel özellikleri belirlenir.

Decopan Antibakteriyel üstün hijyenik kalitesinin yanısıra içeriğindeki gümüş iyonlarıyla mikrop öldürücü 

özellik taşır. Gümüşün bakteriler üzerindeki yıkıcı etkisi üç mekanizmaya dayanır:

 1. Bakteri hücre duvarının Potasyum katyon kaybetmesi ve fosfolipitlere bağlı ATP azalması

 2. Bakteri hücresi içindeki nükleik asit ve enzimlerle tepkimeye girmesi

 3. Reaktif oksijen türleri (ROS) üretimi

Bakteriyel iç zarı etkileyen Gümüş iyonları sitoplazmik zarın hücre duvarından ayrılarak yıkılmasına neden olur. 

Sadece 30 dakika içinde temas ettiği Stafilokok topluluğu üzerinde etki gösterdiği ölçülen (Randall CP) Gümüş 

iyonları üç etki mekanizması ile antimikrobiyal özelliğini güçlü biçimde sergiler.

PERFORMANCE TESTING CONDUCTED IN ACCORDANCE WITH JIS Z 2801:2012!

The JIS Z 2801 (ISO 22196), is the most commonly chosen method to test the antimicrobial hard surface 
performance with a very sensitive procedure.
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Gram pozitif
Staphylococcus 

aureusun hücre 

duvarında 

gümüş iyonu 

sayesinde yıkılma 

(solda normal 

bakteri, sağda 

parçalanma)

Gram negatif

E. coli hücre 

duvarında 

gümüş iyonu 

sayesinde yıkılma 

(solda normal 

bakteri, sağda 

parçalanma)

ANTIBACTERIAL POTENTIAL INCREASED WITH SILVER IONS

Decopan Antibacterial contains silver ions to increase its antimicrobial action besides its prime hygienic quality. Silver 
ions’ antibacterial mode of action is connected with three mechanisms:

1. interaction with the bacterial cell envelope, destabilization of the membrane, loss of K+ and decrease of ATP level, 
bonded with phospholipids

2. interaction with nucleic acids and enzymes in the bacteria cell

3. the production of reactive oxygen species (ROS)

FİBROSAN EGE BÖLGESİ’NİN EN BÜYÜK 100 SANAYİ 
KURULUŞU İÇİNDE!

Yücel Grubu şirketlerinden Fibrosan, üretimden satışlara göre 2019 yılında Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından 
açıklanan Ege Bölgesinin ilk 100 sanayi kuruluşu içinde 71. sırada yer aldı. 

Türkiye CTP pazarında liderlik hedefine ulaşırken bir yandan da dünyada CTP üretimindeki en ileri standart ve 
teknikleri uygulayarak dünya üreticisi haline gelen Fibrosan, endüstriyel yapıların çatı cepheleri, sağlık, tarım 
ve hayvancılık sektöründe steril ortamlar, taşımacılığın her alanı için iç ve dış kaplamalar ve uçak hangarı gibi 
özel alanlar için çözümler üretmeye devam ediyor.  

PROJECT REQUIRING HIGH MECHANICAL PERFORMANCE

Fibrosan,  one of the Yücel Group companies, ranked 71st in the 100 Largest Industrial Enterprises by Production 
from Sales in 2019 announced by the Aegean Region Chamber of Industry!
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YÜKSEK MEKANİK PERFORMANS GEREKTİREN PROJE
200 cm gibi yüksek bir aşık mesafesi ve prekast çatı sistemi için hazırlanan levhalar 351,4 kg yayılı yük 
testinden geçerek onaylandı.

Mart 2020’de montajı yapılan 4.000 m²’lik proje, diğer yüksek limitli Fibrosan projeleri gibi uzun yıllar güvenle 
hizmet verecek. 

PROJECT REQUIRING HIGH MECHANICAL PERFORMANCE

The sheets prepared for a purlin distance of 200 cm and precast roof system were approved by passing the 351.4 
kgs distributed load test.

The 4,000 m² project, which was assembled in March 2020, will serve for many years safely like other high limit 
Fibrosan projects.

YÜKSEK KİMYASAL VE MEKANİK DAYANIM LİMİTLERİYLE 
ÖZEL ÜRETİM
Çok korozif ortamı örten özel üretim;
Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. kimyasal korozyonun çok yüksek olduğu ön gübre kurutma alanı 
çatısında Fibrosan ürünlerini tercih etti. Fibrosan CTP çatı levhaları uzun yıllardır tuzla, gübre kurutma, termik 
santral, kimyasal madde üretimi gibi riskli ve zorlu üretim tesislerini örtüyor.

Bu tip özel projelerin CTP levhaları özel spektlerde ve tesisin limitlerine uygun olarak üretilip test ediliyor.

SPECIAL PRODUCTION WITH HIGH CHEMICAL AND MECHANICAL RESISTANCE LIMITS

Special production covering very corrosive environment;

Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. preferred Fibrosan products on the front manure drying area roof, where 
chemical corrosion is very high. Fibrosan GRP roof panels cover for many years some productions facilities which 
are obscure risky and demanding production facilities such as saltworks, manure drying, thermal plants and 
chemical production sites.
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ÇATI VE CEPHEDE ZAMANA MEYDAN OKUYAN ESTETİK VE 
DAYANIKLILIK

Fibropan CTP Çatı ve Cephe Kaplama Panelleri:
• Hafif,
• Tüm hava koşullarına ve darbelere dayanıklı,
• Isıyla şekil değiştirmeyen,
• Suya çok dayanıklı,
• Ses ve ısı iletkenliği düşük,
• UV direnci çok yüksek,
• Normal koşullarda bakım gerektirmez,
• İçi ve dışı kendinden renkli,
• Antikorozif,
• Kimyasallara dayanıklı,
• Yanmaz,
• Elektriksel açıdan yalıtkan,
• Montajı ve nakliyesi kolay,
• Nakliye maliyetleri düşük,

Yapısal özellikleriyle Türkiye ve dünyada çok tercih 
edilen yapı malzemeleri arasındadır.

KULLANIM ALANLARI
Zorlu koşullarda üretim yapılan;
• Kimyasal madde ve gübre fabrikalarında,
• Petrokimya tesislerinde,

• Galvaniz ve boya tesislerinde,

• Haddehanelerde,

• Sabun ve deterjan fabrikalarında,

• Katı atık ve su arıtma tesislerinde,

• Deri tabaklama tesislerinde,

• Tekstil boya, apre tesislerinde,

Hayvancılık ve gıdada yoğun korozyon tehdidi 

olan:

• Kanatlı kümes ve kesimhanelerinde,

• Büyükbaş ve küçükbaş hayvan ağıllarında,

• Balık üretim çiftliklerinde,

• At haralarında,

• Süt ve süt ürünleri fabrikalarında,

• Et ve et ürünleri fabrikalarında,

• Deri tabaklama tesislerinde,

• Turşu, salamura ve zeytin fabrikalarında

Yüksek mukavemet ve güvenlik özelliğiyle:

•  Pazar yerlerinin çatılarında,

•  Otopark ve otogar çatılarında güvenle kullanılır.

Fibropan panels are;

• Lightweight,

• Resistant to all weather conditions, impacts 
and crashes,

• Non deformable by heat,

• Extra water resistant,

• Very low thermal and acoustic conductors,

• Highly uv resistant,

• Maintenance free under normal 
circumstances,

• Self-colored,

• Anticorrosive,

• Highly chemical resistant,

• Fire resistant,

• Electrical insulator,

• Easy to carry and mount,

• Very cost effective for transportation,

For more information: info@yucelgroup.com
Daha fazla bilgi için: info@yucelgroup.com
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Tema ve Eğlence Parkı Sektörü
Tema ve Eğlence Parkı sektörü, 2018 yılında 2015 yılından bu yana % 6,8 ile en büyük artış oranını gördü. Park 
giriş ücretleri itici güç olmaya devam ederken, 2018’de sektörümüzdeki parklarda kişi başına harcama yüzde 
1,5’ten yüzde 3,2’ye yükseldi. 

Tema park gelirlerinin %55-60’ı bilet satışından, %25-30’u yeme, içme ve hediyelik eşyalardan. %10-20’si ise 
sponsorluk, kiralama ve eventlerden gelmektedir. 

Önümüzdeki beş yıl boyunca tema ve eğlence parkı sektöründe öngörülen büyüme, son beş yıldaki bileşik 
yıllık artışla eşleşiyor. Katılımın biraz daha yavaş büyümesini ve kişi başına harcamaların önümüzdeki beş yılda 
biraz daha hızlı büyümesini ve katılımın yıllık % 4,6 bileşik faiz oranında artması ve kişi başına harcamaların 
yıllık %2,7 oranında artması bekleniyor.

Özellikle Asya’da orta sınıf harcama gücünün artması pazarın potansiyelini artırdı ve Çin sektörün en büyük 
pazarı konumuna geldi. Tüm göstergeler 2023 yılında eğlence sektöründe Çin’in Amerika’yı geçeceği yönünde.

Sektör çok dinamik ve yenilikçi bir sektör. Yenilik olmazsa olmaz. Yatırımcılar daha çok heyecan verici, 
etkileyici ve görselliği ön planda olan atraksiyonları tercih etmektedirler. Tema Park ve su parkı yatırımcıları 
için en büyük mücadele alanı burası çünkü tesise gelen müşterileri tesise çekmek zorundalar ve sadece bir 
sefer değil, sürekli geliyor olmasını sağlamak durumundalar. Sektördeki trendlere bakacak olursak: Birincisi 
tema park ve su parkı ziyaretçileri en heyecanlı, kalplerini yerinden oynatacak atraksiyonları tercih ediyorlar.  
Adrenalini yüksek atraksiyonlar istiyorlar. İkincisi interaktif kaydıraklar istiyorlar, eğlenceyi, deneyimi eşleri, 
çocukları, kardeşleri, arkadaşları ile paylaşmak istiyorlar. Üçüncüsü temalı kaydıraklar istiyorlar. Kaydırakların 
onlara hikayeler anlatmasını istiyorlar. Dördüncüsü yüksek kapasiteli kaydıraklar istiyorlar. Bu sebeple aynı 
anda 4 ya da 6 kişinin aynı anda kayabileceği atraksiyonlar tercih sebebi oluyor. Park operatörlerinin de en 
önemli önceliklerinden biri sıraları azaltmak. Aynı anda 4 ya da 6 kişi kaysın ki sirkülasyon sağlansın. Ayrıca 
parktaki atraksiyonların güzel görünmesini istiyorlar. Sadece kullanıcıların değil, parkta dolaşanların bile 
kaydırakları seyredilmeye değer bulmalarını istiyorlar.  

Kaydırak tasarımları dışında, parklarda genel trend tema ve parkların bir hikayesinin olması. Bir de tabii 
teknoloji entegre kaydıraklar bugün gündemimizde. Augmented reality, virtual reality, gaming artık su 
parklarının da bir parçası olmaya hazırlanıyor.
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Theme and Amusement Parks Industry

The global theme and amusement park market rose 6.8 percent in 2018, the largest increase since 2015. While 
attendance growth remained the principal driver, a pickup in per capita spending growth to 3.2 percent from 1.5 
percent in 2017 contributed to the improvement in overall spending growth. Attendance rose 3.4 percent in 2018, 
down from the 4.2 percent increase in 2017, principally reflecting slower growth in Asia Pacific.

The global theme and amusement park market outpaced global GDP growth by 1.1 percentage points in 2018 and 
by 1.5 percentage points over the past five years as theme and amusement parks are attracting a growing share 
of consumer spending. We expect that pattern to continue during the next five years with theme and amusement 
parks expanding at a projected 6.3 percent compound annual rate, 1.6 percentage points faster than the 4.7 percent 
compound annual increase in global GDP.

Especially increase in spending power of middle class in Asia has increased the potential of the market. China has 
become the largest market of the industry.

The Theme Parks and waterpark industries are continually evolving, waterparks want to offer the most attractive, 
exciting, and appealing rides. Since we live in a society in which guests demand novelty, I think the biggest challenge 
for the park operators is to make sure they continually offer new, exciting rides that attract guests, keep their 
interest, and make them want to come back again and again. 

What are the trends in the industry? The two most important trends are interactivity and theming. But theming, not 
the way we saw it.  Interactivity for example ‘effects and technology-integrated’ attractions.

These attractions include automated systems, such as waterslide traffic control/signal light systems, sensor 
systems, timing systems, control units, and the integration of special effect and media-based attractions such as 
visual and auditory effects and augmented reality. 

Another rising trend is “theming”. Customers want waterslides tell them stories. 

Probably one of the biggest trends is theming. Customers love stories, so they want the parks they visit to tell them 
stories, including the rides at the parks. 

Also providing attractions with spectator appeal is also going to pose a greater challenge to park owners. So even if 
a guest is not riding the slide, the attraction itself should be worth watching.
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SUBOR GRP Pipes Continue to be Preferred for 
Significant Infrastructure Projects in Israel

Within the scope of significant infrastructure 
projects in Israel, with diameters ranging between 
DN 900-1400 mm, 7 kilometres of SUBOR GRP 
pipes and fittings were manufactured and delivered 
for infrastructure projects. 

SUBOR continue to be active in Middle East market 
with successfully achieved infrastructure projects 
through its high-quality products and engineering 
services.

SUBOR CTP Boruları İsrail’deki Önemli Alt Yapı Projelerinde 
Tercih Edilmeye Devam Ediyor

Botaş Tuz Gölü Yer Altı Depolama Tesisi Projesi 1. Kısım CTP 
Boru Montajları Tamamlandı

İsrail’de bulunan önemli alt yapı projelerinde, DN 900-1400 mm çap aralığında toplam 7 kilometre SUBOR CTP 
boru ve bağlantı parçasının üretim ve sevkiyatı tamamlandı. 

SUBOR, kaliteli ürünleri ve verdiği mühendislik hizmetleri aracılığıyla başarıyla tamamladığı projelerle, Orta 
Doğu pazarında belirleyici olmaya devam ediyor.

Sevkiyatlarına Aralık 2019’da başlanan Botaş Tuz 
Gölü Yer Altı Depolama Tesisi Projesi’nin 1. kısmına 
ait boru montaj çalışmaları tamamlandı. Özel olarak 
üretilen DN 1600 mm çapında 30 km CTP boru ve 
bağlantı parçası 5 ay gibi kısa bir süre içerisinde 
SUBOR tarafından üretilmiş, sevk edilmiş ve montajı 
tamamlanmıştır. 

GPR Pipe Installations of Botas Salt Lake Underground Storage Facility Project Part-I Has Been 
Completed 

The pipe assembly works of Botas Salt Lake Underground Storage Facility Project Part I, whose shipments were 
started in December 2019, have been completed. A total of 30 km specially produced DN 1600 mm GRP pipes and 
fittings were manufactured, delivered and installed within such a short period of 5 months by SUBOR.

Polonya’da Bulunan Atık Su Projelerinde SUBOR CTP 
Boruları Kullanılıyor
2020 yılında Polonya’da ihracat faaliyetlerine başlayan SUBOR, ülkenin önemli altyapı projelerinde yer almaya 
devam ediyor. DN 300-2800 mm çap aralığında, 300 metresi büyük çaplı jacking borusu olmak üzere, toplam 4 
kilometre CTP boru sevkiyatı gerçekleştirdi. 

SUBOR, uluslararası pazarlarda kanıtlanan ürün kalitesi ve vermiş olduğu mühendislik hizmetleri ile birlikte 
Polonya’daki faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor.
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SUBOR GRP Pipes are Used for Wastewater Projects in Poland 

Starting its export activities in Poland in 2020, SUBOR continues to supply 
pipes to many infrastructure projects. Deliveries of 4 kilometres of GRP pipe 
including 300 metres of big diameter jacking pipe, ranging between DN 300-
2800 mm were completed.  

SUBOR continue its activities in Poland at full speed with its proven product 
quality in international markets and the engineering services it provides. 

Balkanlarda Bulunan Alt Yapı Projeleri SUBOR Tarafından 
Yürütülüyor
SUBOR, Balkanlarda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi birçok muhtelif alt yapı projesine boru tedarik etmeye 
devam ediyor. 2020 yılı Mayıs ayı itibariyle DN 400-1400 mm çap aralığında 24 kilometresi Romanya’ya olmak 
üzere Balkan ülkelerine toplam 47 kilometre CTP boru sevkiyatı gerçekleştirdi. 

SUBOR uzun yıllardır faaliyette bulunduğu Balkanlarda alt yapı projelerine yön veren firma olma özelliğini 
devam ettirmektedir.

Infrastructure Projects in The Balkans Has Been Conducted by 
SUBOR

SUBOR continues to supply pipes to many infrastructure projects in the 
Balkans as in previous years. As of May 2020, diameters ranging between 
DN 400-1400 mm, a total of 47 kilometres of GRP pipes were delivered 
to the Balkan countries while 24 kilometers of them were delivered to 
Romania.

SUBOR continues to be the leading company in infrastructure projects in the 
Balkans where it has been operating for many years.

SUBOR Succesfully Completed a Water Treatment Project in 
Mongolia

Within the scope of its activities in Far East, SUBOR completed another water 
treatment project in Asian region. For a water treatment project in Mongolia, 
with diameters between DN 450-900 mm, 1,8 kilometres of GRP pipes and 
fittings were manufactured and delivered. 

SUBOR Moğolistan’da Bulunan Arıtma Tesisi Projesi’ni 
Başarıyla Tamamladı
Uzak Doğu bölgesindeki aktiviteleri kapsamında SUBOR, Asya bölgesinde bir başka arıtma tesisi projesini 
daha tamamladı. Moğolistan’da bulunan atıksu projesi kapsamında DN 450-900 mm çap aralığında 1,8 km 
CTP boru ve bağlantı parçasının üretim ve sevkiyatı tamamlandı.

Ankara Bala’da bulunan Tigem (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) arazilerinin sulanması ve tarım geliştirme 
çalıştırmaları kapsamında SUBOR boruları tercih edildi. DN 300-500 mm çap aralığındaki 8.5 km CTP borunun 
üretim ve sevkiyatları kısa sürede tamamlandı.

Tigem Arazileri SUBOR Boruları ile Sulanacak
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Kordsa Termoplastik Prepreg Hattını Genişletiyor

DYO Covid19 Güvenli Üretim Belgesi Aldı

Kordsa (İzmit, Türkiye) termoplastik prepreg hattını, dokunmuş karbon 
prepreg’in polipropilen veya poliamid reçine matriksleri ile işlenmesi yoluyla 
genişletmiştir. Levha olarak sunulan ürünlerin maksimum boyutları 1,2 x 
1,2 metredir; reçine sistemleri özellikle Kordsa tarafından formüle edilmiştir. 

Ayrıca şirket, yeni teknolojik ürünlerin otomotiv ve endüstriyel sektörlere uygulanabileceğini ve Kordsa’nın  
yakıt verimliliğini arttırma, karbon emisyonunu azaltma ve üretim döngü süresini kısaltma hedeflerine 
ulaşmasına yardımcı olmak için tasarlandığını söylüyor. Kordsa ayrıca karbon, cam, aramid ve hibrid dahil 
olmak üzere çeşitli takviye elyaf tiplerine sahip epoksi, hibrid, siyanat ester, polivinil bütiral (PVB), fenolik ve 
modifiye fenolik prepregler sunduğunu söylemektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın önderliği ile TSE tarafından yayınlanan kılavuza göre belirlenen kriterleri 
yerine getiren derneğimizin üyesi Dyo Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş., yapılan denetimler sonucu ‘’Covid 
19 Güvenli Üretim Belgesi’’ni alan ilk boya markası olmuştur. Konu ile ilgili Dyo tarafından hazırlanan bülten 
aşağıdadır.

“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı önderliğinde, TSE tarafından yayınlanan kılavuza göre belirlenen kriterleri 
yerine getiren firmalar denetleniyor. Denetlemeler sonucu kriterlere uygun güvenli üretim yaptığı belirlenen 
işletmeler ‘’Covid 19 Güvenli Üretim Belgesi’’ne sahip oluyor.

GÜVENLİ ÜRETİMİN ADRESİ DYO…

Geçtiğimiz haftalarda denetime giren Türkiye’nin en köklü boya firması DYO, denetimleri başarı ile tamamladı. 
TSE tarafından hazırlanan, Sanayi İşletmeleri’nin Covid-19 ile mücadelesine rehberlik eden “Covid-19 Hijyen, 
Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” doğrultusunda, “Covid-19 Güvenli Üretim Belgelendirme” denetimi, 
17.06.2020’de Çiğli Üretim Tesisleri’nde, 18.06.2020 tarihinde Dilovası Üretim Tesisleri’nde gerçekleşti. 
Kurulduğu günden bu yana çalışanların temel haklarını, sağlık ve güvenliklerini her zaman ön planda tutan 
DYO, pandemiye karşı hayata geçirdiği uygulamalarıyla Çiğli ve Dilovası İşletmeleri’nde “TSE Covid-19 Güvenli 
Üretim Belgesi”ni almaya hak kazandı.

DYO, Çiğli ve Dilovası Üretim Tesisleri, Türkiye genelinde boya sektöründe bu belgeyi almaya hak 
kazanan ilk firma oldu.
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Elyaf Takviyeli Sandviç Malzemesi TYCOR®’la  %30 Tasarruf! 
TYCOR®’un ürün teknolojisini 2018’in ikinci yarısında Milliken & Company’den satın alan METYX, daha hafif 
kompozit malzeme arayan rüzgar, denizcilik, otomotiv sektörlerine ve endüstriyel alanlara çözüm sunmaya 
devam ediyor. 

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, fiyat avantajı sunacak bir alternatif sağlıyor. 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 edilebiliyor.

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

TYCOR®, infüzyon uygulamalarında ağırlığı, sertliği ve mukavemeti optimize ederek yapıları daha hafif, ucuz ve 
daha güvenilir hale getirir.

Save 30% with TYCOR®, A Fiberglass Core

The TYCOR, product range and technology were purchased from Milliken & Company by METYX Group in the second 
half of 2018, serves to Wind, Marine, Automotive and Industrial markets that are 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, nonstructural, 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, but is delivered to everywhere in the world. 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. 

TYCOR® engineered core materials optimize weight, stiffness and strength in infused applications enabling structures 
that can be made lighter, cheaper and more reliably than old generation core materials.
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Begendi Group’ten MULTI LINE PIPE

M.L.P.  çoklu ve galerili bir boru olup, pis su, temiz su, yağmur 
suyu, deniz suyu, arıtma suyu ve kabloların taşınması 
konularında alt yapı ve üst yapı ürünüdür.

Çoklu, Galerili Boru, birçok farklı sıvının ve kablonun birbirine 
karışmadan transferine olanak tanır. Alt yapı sadece bir kez kazılır. Yüksek korozyon dayanımına sahiptir. 
Bakım gerektirmez. Hafiflik, Düşük kurulum maliyeti vardır. Yüksek darbe dayanımı ve Dielektrik dayanımı 
sağlar. Kimyasallara karşı yüksek dayanım gücüne sahiptir. Anti-bakteriyel, Yüksek kopma uzaması 
(metallere, beton ve plastiklere göre daha yüksektir.) Çevreyle dosttur. Yapısal mekanik dayanımı, Tasarım 
esnekliği, kolektör zenginliği mevcuttur ve kolay tamir edilebilir. İstenilen renkte üretilebilir. Sonsuz ömürlüdür 
(teorik olarak 60 yıl). Malzemenin ısı yalıtımı metallere göre çok daha düşük olduğundan yazın sıcağından 
ve kışın soğuğundan etkilenmez. UV ve güneş ışınları geçirgenliği sıfıra yakın olduğundan arkasında yosun, 
bakteri vb. oluşamaz. Çok üstün mekanik, termal özelliklere sahip, metalden çok daha hafif, yüksek korozyon 
mukavemetine sahip bir malzemedir. Asbest barındırmaz. Özel gelkoat filtreli ve yosun yapmayan bir 
kaplaması vardır.

Yukarda sayılan her madde tek bir boru içinde ayrı galerilerde taşınabilir.

TEMİZ SU
KABLO ALANI

PİS SU 

MANŞON BAĞLANTISI

TEMİZ SU DAĞITIMI

(FIBER - Y.GERİLİM VB.)

Beğendi Boru’dan hayata geçen farklı bir proje;
Galata Port PIPO Su Alma Yapısı
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Tila Kompozit’ten Sürdürülebilir ve Eğlenceli Bir İşbirliği
Tila Kompozit biyokompozit ürünlerin önemli hammaddesi keten elyafı üreticisi İsviçre’li BComp firmasının 
Türkiye satış yetkisini aldı. 10.06.2020 tarihinde çevrimiçi eğitimini BComp yetkilileri ile sunan Tila Kompozit 
İcra Kurulu Başkanı Burak DARCAN: “B Comp kurulduğu günden beri takip ettiğimiz ve son ürün referanslarını 
beğendiğimiz bir marka idi, kendileri ile çalışacağımız için ben ve ekibim heyecanlıyız.”.
B Comp ürünlerinden üretilmiş spor ve eğlence sektörü için bazı son biyokompozit ürünler şunlardır:
• Greenboats (Almanya) Flax 27 Yelkenli 
Gövdesi tümüyle B Comp ampli-Tex ile üretilmiş gezi teknesi. Bu tekne, sadece güzel görünüşü değil, 
sürdürülebilir malzemelerin yoğun bir şekilde kullanılması ile dikkat çekiyor. Yelkenlide ampliTex ™ kullanımı 
titreşim sönümlemesini arttırır.

: Image copyright green-boats.de (Producer). Image for application illustration only.

A Sustainable and Fun Collaboration from Tila Kompozit

Tila Composite become a distributor of the one of the important biocomposite flax fiber producer Swiss B Comp. 

Tila Composite Chief Executive Burak Darcan, who offered his online training with BComp officials on 10.06.2020: 
“B Comp has been a brand we have been following since the day it was founded and we liked the latest product 
references, we and my team are excited to work with them.”

Some recent biocomposite end-product references for the entertainment and sports industry made from B Comp 
materials:

• Greenboats (Germany) Flax 27 Sailboat

 The amazing Greenboats Flax 27 daysailer is built with ampliTex™ Bcomp solution. This natural beauty not only 
attracts attention through beautiful shapes but also through the extensive use of sustainable materials. ampliTex™ 
also increases the vibration damping.
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•  G3 (Kanada) Serbest Stil Kayak Takımı
Nüve/core malzeme olarak BComp, bCore teknolojisi kullanılmış kayak takımları. bCores ™ teknolojisi 
sayesinde, SLAYr piyasadaki en hafif kayaklardan biridir ve bunun sonucunda yüksek performans ve denge 
sağlar.

• HPC Hookey Sopası
Yenilikçi mikro sandviç keten-karbon sayesinde, bu hokey sopası, optimum hissi ve eşsiz titreşim 
sönümlemesi ile buz hokeyinde yeni ölçütler belirler. Bcomp tarafından üretilen keten örgü ile geleneksel 
karbon kompozit çubuktan titreşimleri iki kat emerek, oyuncuların konforunu önemli ölçüde artırır.

• DTM
Bcomp’ın patentli powerRibs ™ takviye tabakası sayesinde, yeni tanıtılan doğal fiber parçalar, daha önce 
kullanılan karbon fiber parçalarla aynı ağırlığa sahipken, eko ayak izini önemli ölçüde düşürür, maliyet 
verimliliğini artırır ve keskin uçlu karbon fiber parça kırılma riskini ortadan kaldırır.

:Image copyright genuineguidegear.com(Producer). Image for application 

illustration only.

:Image copyright busch-hockey.com (Producer). Image for application 

illustration only.

:Image copyright dtm.com (Producer). Image for application illustration only.

• G3 (Canada) Freride Ski 

The G3 ski SLAYr is the first freeride ski with the new 
bCores™ technology – the lightest and most efficient 
custom-made core on the market. It allows for an 
ideal balance between lightness for approaches while 
being fun with high downhill performance, lively, 
responsive, and with a long-lasting pop.

• HPC hockey stick

Thanks to innovative micro-sandwich flax-carbon, 
this hockey stick sets new benchmarks in ice hockey 
with its optimal feeling and unequaled vibration 
dampening. A flax braid provided by Bcomp helps 
absorbing double the vibrations from a conventional 
carbon composite stick, significantly improving the 
comfort for the players.

• DTM

Thanks to Bcomp’s patented powerRibs™ reinforcement grid, the newly introduced natural fibre parts have the same 
weight as the previously used carbon fibre parts, while significantly lowering the eco-footprint, improving cost-
efficiency, and eliminating the risk of sharp carbon fibre debris.
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First pipe of Akkuyu NPP 
cooling water marine GRP 
pipeline project, which 
will have the largest 
diameter and deepest 
water installation record 
not only in Turkey but 
also worldwide, has been 
installed successfully

Thanking SUPERLIT rotatable 
marine-lug special design, 
SUPERLIT GRP pipes with 
diameters DN 2000mm,         
DN 3000mm and DN 4000mm 
will be installed by success at 
depths varying from -26m to 
-48m. 

Successful installation 
of a single 59m string of                 
DN 2000mm diffuser line was 
the first announcement of good 
installation of the residual more 
than 10km of pipeline..

Türkiye’de ve dünyada, en büyük çaplı CTP boru ile en derin 
deniz montajı rekorunu kıracak olan Akkuyu NGS soğutma 
suyu denizaltı borulama projesinde SUPERLİT

DN 2000mm, DN 3000mm ve DN 4000mm SUPERLİT CTP boruları, -48m 
ve -26m derinliklerde SUPERLİT özel tasarımı; dönebilen marine-lug 
sistemleri sayesinde başarıyla montajlanıyor. 

İlk 59m’lik DN 2000mm difüzör hattının tek parça olarak yapılan başarılı 
montajı, toplamda 10km den fazla borunun, başarıyla montajlanacağının 
ilk habercisi oldu.

FRANSA’DAKİ TÜNEL REHABİLİTASYONUNDA, SUPERLİT 
DN 4000mm CTP BORULARI TERCİH EDİLDİ
Fransa’nın Nantes Bölgesi’ndeki 
otoyolun altından da araç trafiğinin 
devamını sağlayan tünelin 
rehabilitesi için ETPO tarafından 
yapılan projede SUPERLİT
DN 4000mm borularımız tercih 
edildi. Türkiye’deki Malatya 
fabrikamızda üretilen DN 4000mm 
borularımız, özel bir nakliye ile 
Malatya fabrikamızdan Şubat 
2020’de başarı ile teslim edildi.

Akkuyu NGS soğutma suyu denizaltı borulama projesinde,
ilk boru SUPERLİT tarafından başarıyla yerine konuldu.

SUPERLIT DN 4000mm GRP PIPES PREFERED IN THE PROJECT OF TUNNEL REHABILITATION IN 
FRANCE 

SUPERLIT GRP pipes have been preferred for the project with Diameter 4000 is in the region of Nantes, made 
by ETPO to rehabilitate a tunnel under the motorway that is allowing cars to go through it. The pipes have been 
succesfully  delivered in Feb 2020 with a special oversize transportation from our factory in  Malatya – Turkey.
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Superlit has been selected for the Verkiu & 
Kareiviu Rain Water Collectors  , in Vilnius, 
Lithuania

Superlit has been delivering  for another major 
project in Lithuania. Within the scope of this 
project,  more than 2 km of DN 1600mm,             DN 
2000mm, DN 2200mm   SUPERLIT GRP pipes and 
fittings.  and 860mm diameter SUPERLIT Jacking 
Pipes have already been  produced. delivered, and 
the works have started  on the jobsite.

Litvanya, Vilnius’da; Verkiu & Kareiviu Yağmur Suyu 
Kolektör Projesinde SUPERLİT Boruları tercih edildi
SUPERLİT, Litvanya’daki büyük bir projeye daha imza atıyor.  Proje kapsamında toplamda 2 km’den fazla  
DN 1600mm, DN 2000mm, DN 2200mm çap aralığında SUPERLİT CTP Boru ve ek parçaları ile OD 860mm 
Superlit Jacking Boruları başarı ile teslim edildi ve şantiyede çalışmalar başladı.

Norveç Stardalen Hidroelektrik Santrali’nde SUPERLİT 
Boruları Tercih Edildi
Stardalen Hidroelektrik Santrali’nde toplam üretimi yaklaşık 17 MW ve yıllık üretimi yaklaşık 50 GWh olan 3 
Francis türbini kurulacaktır. Norveç’in Stardalselva nehrinde toplam 62 metrelik bir su düşüşü kullanacak ve 
CTP Borulardan maksimum su akışı 31 m3/s’dir.  

Toplamda 2,6 km uzunluğunda, DN 2400mm – DN 2700mm çağ aralığında SN 5000 rijitliğe ve PN10 bar 
basınca dayanıklı SUPERLİT CTP Boruları kullanılacaktır.

Stardalen Hidroelektrik Santrali’nin 2020’nin sonlarında faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

SUPERLIT GRP  pipes have been chosen to give services to Stardalen Hydroelectrical Power Plant in 
Norway

Stardalen Hydroelectrical Power plant will utilize a total water fall of 62m in Stardalselva river in Norway.  In 
the power station there will be installed 3 Francis turbines with a total output of about 17 MW and an annual 
production of about 50 GWh.

Within the scope of the project 2.6 kilometers of the SUPERLIT GRP pipes are DN 2700mm and DN 2400mm of 
pressure class PN10 and with ring stiffness SN 5000. Max waterflow through pipes are 31 m3/s. The power plant 
will be put into operation late 2020.
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DÜNYANIN İLK ŞEFFAF KOMPOZİT SU KAYDIRAĞI; GLASSY
Kurulduğu günden bugüne “daima yenilikçi” 
bakış açısıyla çalışmalarına yön veren ve tüm 
üretimini 35,000 m2’lik, adeta bir kompozit üretim 
akademisi olan fabrikasında gerçeklestiren Polin 
Waterparks, yine sektörü sarsan bir yeniliğe 
imza attı. 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 
olacaktır. Şeffaf kaydırak kullanımı hem kayan kişiye 
ekstra heyecan ve boşlukta kalma hissi hem de 
dışarıda kaymayan kişilere beklerken izleme fırsatı 
sunmaktadır. 

Glassy öncesinde, sektördeki şeffaf ürün ihtiyacını 
ekonomik olarak karşılayabilecek herhangi bir 
uygulama bulunmamaktaydı. Şeffaf parçaların 
rekabet edebilir bir şekilde üretilmesi için 
ekonomik polyester kalıplar ile L-RTM veya 
döküm yöntemleriyle üretime uygun bir reçine 
formülasyonu geliştirmeye ihtiyaç vardı. Akrilik 
tüpler döküm ve şekillendirme olmak üzere iki 
alt proses ile elde edilirler. Herhangi bir takviye 
malzemesi kullanılmadığı için mekanik dayanımları 
düşüktür ve dolayısı ile 25-60 mm et kalınlıklarında 
üretilirler. Akrilik tüplerin dünyada sınırlı sayıda 
üreticisi vardır, her bir kaydırak parçası için yüksek 
maliyetli metal kalıp tasarımları üretilerek bunlar 
ile üretilen sınırlı sayıdaki şeffaf kaydırak tüpü ithal 
edilmektedir. Bu yöntem ile üretim, L-RTM ve el 
yatırmasına oranla çok yüksek alt yapı ve üretim 
maliyetlerini beraberinde getirmektedir. Flanşlı 
olarak üretilemediği için montajında özel çelik flanş 
birleşimine gereksinim duyulur. Bunların yanı sıra 
tamir olanakları yok denecek kadar kısıtlıdır.
Akrilik tüplere alternatif olarak üretilen şeffaf 
kompozit parçaların aynı zamanda su parkları 

koşullarına, UV ışınımına, klorlanmış/ozonlanmış 
tatlı su, deniz suyu ve sıcak kaplıca sularına dayanımı 
olması gerekmektedir. Aynı zamanda mekanik 
değerler dinamik ve statik yükleri karşılamalıdır. 
Bu ihtiyaçlar doğrultusunda, 2015 yılında başlatılan 
TEYDEB 1501 projesi kapsamında deneysel 
laboratuvar çalışmaları yapılmıştır. Proje sonunda 
yukarıda bahsi geçen ihtiyaçlara cevap verebilecek 
nitelikte; L-RTM teknolojisi ile üretilmeye müsait, 
havuz kimyasallarına ve açık hava şartlarına 
dayanıklı, yeterli mekanik mukavemete sahip elyaf 
takviyeli ve %90 ışık geçirgenliğine sahip şeffaf 
kompozit malzeme, “Glassy” geliştirilmiştir. Glassy, 
standart L-RTM kalıplara benzer yapıda fakat ısıtma 
soğutma uygulanabilen özel polimerik kalıplarda 
üretilmektedir.

Geliştirilen bu kompozit malzeme ile su parkları 
sektörünün yanı sıra, marin, inşaat ve sera sektörü 
başta olmak üzere, açık alan uygulaması olan 
bütün sektörlerde kullanılabilecek hızlı ve görece 
ucuz bir proses yöntemi ortaya çıkarılmıştır. Bir 
Tübitak projesinin çıktısı olan Glassy ürünü tamamı 
ile yerli teknoloji geliştirmesidir. Polin Waterparks, 
yurtdışında ülkemizi kendi imzalı ürünleri ile tüm 
tema parkları sektöründe tanıtmaktadır. Polin 
Waterparks hali hazırda sektöründe dünya pazarına 
hâkim olan ilk üç şirketten biridir. Proje çıktısı 
ile pazar payı ve farkındalığını arttıracağından bir 
Türkiye şirketi olarak ülkemizin tanıtımına da katkı 
sağlayacaktır.

Şekil 1. Akrilik tüpler Şekil 2. Glassy seri üretimi
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Polin “Splash Bucket AllCan”i Sunar
Polin uzun süredir çözüm bulmaya çalıştığı bu 
konuda, adanmış bir  Ar-Ge sürecinin sonunda 
sektörde bir ilki gerçekleştirerek farklı gelişim 
gösteren bireyleri de parklarımıza dahil etmek için 
yeni bir ürün geliştirdi. 2018 yılında sektöre sunduğu 
interaktif oyun grubu Splash Bucket’ı, yenilikçi 
tasarım anlayısıyla, uluslararası normlara uygun, 
mekanik ve elektronik  anlamda inovatif, misyonu ve 
tasarımı ile farklı, herkesin oynayabildiği ve herkesi 
bir araya getiren bir ürüne dönüştürerek Splash 
Bucket AllCan’i piyasaya sürdü.

İki kişilik bu interaktif oynanan oyun, konsolda beliren 
renkli ışıkları en hızlı sekilde yakalamak ve puan 
kazanmak üzerine kurulu. Oyun sonunda kaybeden 
taraf,  konsola bağlı özel sistem üzerinden  gelen su 
ile ıslanır. Açık hava ortamlarında sulu olarak tercih 
edilen Splash Bucket AllCan, kapalı ortamlarda ise 
basınçlı hava ile özelleştirilerek tesislerde yer alabilir.

Splash Bucket AllCan, Yunanistan’daki Attica Zoo ve 
Tuzla’daki Marina Aquapark Waterland projelerine 
kurulmasının yanında, uluslararası platformda 
IAAPA 2019’da Orlando’da sergilendi, ilgi ve takdir 
gördü; ulusal olarak ülkemizin en önemli tasarım 
organizasyonlarından biri olan Design Turkey’de 
sergilenmeye layık görüldü ve binlerce ziyaretçi 
tarafından incelendi. Türkiye eğlence sektörünün en 
önemli organizasyonlarından biri olan ATRAX 2020’de 
sergilendi ve “Attraction Star Awards -En Başarılı 
Yeni Ürün” ödülüne layık görüldü. Uluslararası 
tasarım camiasında saygın bir ödül olan ‘’Good 
Design Award’’, ‘’International Design Awards’’ ve 
ayrıca İtalya’da  ‘’A’Design Award’’  ödüllerine de 
layık görülerek başarısını taçlandırdı.

Polin Breaks the Barriers 

Polin believes that even the smallest changes can 
make the biggest differences in quality of life with the 
integration of technology, interactivity and gaming 
which leads them to innovate many stimulating 
new products. Technology offers many different 
ways to help people with all capabilities lead healthy 
lives. With more than one billion people living with 
disabilities, it’s vital that technology reflects the 
diversity of the users to foster digital inclusion for all. 
Focusing on empowering persons with disabilities 
and ensuring inclusiveness and equality, Polin is 
honored to announce that the interactive gaming 
reached a completely new level of competition with 
Polin’s introduction of its innovative Splash Bucket 
AllCan. Polin Waterparks installed the world’s first 
Splash Bucket AllCan at Tuzla Marina Waterpark in 
İstanbul, Turkey in July 2019.

Polin Game Technologies integrates technology, 
gaming and interactivity into waterpark attractions 
to deliver new and unique guest experiences. These 
additions create distinctive water attractions and 
attract a wider audience of guests to waterparks. 
Polin Game Technologies focuses exclusively 
on creating new concepts and technologies by 
strategically combining the experience of their 
own highly skilled R&D engineers with those of 
other critical sectors-including some of the most 
well-known companies in their fields. Combine 
that proficiency with over 48 years of dependable, 
trustworthy expertise and our customers now 
benefit from the development of some of today’s 
most interactive gaming and technology products 
available.

Head to head competition at an inclusive interactive 
splash challenge Splash Bucket Allcan is a one-
on-one interactive splash game to see who has the 
fastest reaction. Players must tap the lit buttons 
as soon as lights appear. Each player aims to beat 
their competitor in order to splash them during 
the game with nozzles embedded on the modules. 
Then, at the end of the game the loser gets an even 
bigger water splash. Splash Bucket AllCan offers 
an inclusive, interactive design to empower people 
with disabilities to lead healthy, active lifestyles. Its 
universal design provides sensory processing and 
creates a space that embraces all members of the 
community enabling them to live healthy, playful 
lives to reach their fullest potential. We are firm 
believers in helping silver travellers to get out and to 
enjoy themselves.

This innovative product has been honored with 
several awards. It gives Polin great pleasure to 
announce that Splash Bucket AllCan has been 
chosen as this year’s recipient of the ‘’International 
Design Awards (IDA)’’, ‘’GOOD DESIGN® 
Awards’’, and ‘’A’ Design Awards’’ which are the 
oldest and the world’s most recognized programs for 
design excellence worldwide. It has been chosen as 
the ‘’Best Innovative Product’’ at the Attraction Star 
Awards. It is an honor not only for Polin but also for 
the attractions industry. 
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Futura Form’dan Sağlık Sektörüne Alternatif Çözümler
Polin Group bünyesinde, özel tasarım kompozit ürünlerin üretiminde ham madde, tasarım, mühendislik ve 
yüksek üretim becerileriyle faaliyet gösteren Futura Form, deneyimli kadrosuyla eğlence, peyzaj, endüstriyel 
ürün ve mimari gibi çeşitli sektörler için geniş ürün gamı ve ihtiyaca yönelik geliştirdiği çalışmalarıyla birçok 
başarılı proje gerçekleştirdi. Müşteri memnuniyeti odaklı yaptığı çalışmalarında anahtar teslim projeleri, fikir 
aşamasından üretime ve montaja kadar mimarları, satış ve mühendislik ekipleri ile süreçleri takip ederek 
yüksek teknolojili üretim deneyimi, ileri mühendislik becerileri ve ham maddeler hakkındaki geniş bilgi 
birikimiyle müşteriye özel olarak çok çeşitli kompozit ürünler geliştirmeye devam ediyor.

Pandemi sürecinde ortaya çıkan çeşitli öncelikler dahilinde Futura Form, sağlık sektörü ve toplum sağlığı 
için geliştirdiği ihtiyaca yönelik ürünleri ile Futura Form Sanitary markasıyla piyasaya sunmaya hazırlanıyor. 
Negatif basınçlı hasta izolasyon kabinleri, dezenfeksiyon ve sterilizasyon ürünleriyle özellikle kamunun ortak 
kullanım alanları için kurumlara bu süreçteki riskleri ortadan kaldırmak için çözümler sunuyor.

Negatif Basınçlı Hasta İzolasyon Kabini (HİK)
Genel amacı, özellikle pandemi, epidemi benzeri durum yaşanması halinde, hastanelerin olası yetersizliği 
veya ilgili bölgede tedavi merkezi bulunmaması durumunda; spor salonları ve sahaları, fuar alanları gibi 
kapalı mekânlar ve prefabrik yapıları hızlı bir şekilde hastaların dış ortamdan yalıtılabileceği ve tedavisine 
hazır hale getirebileceği şekle çevirmektir. Negatif basınçlı HİK’in 2 kişinin 15 dakikadan az bir sürede kurup 
toplayabileceği kadar hafif ve kurulumu pratik yapısı sayesinde her türlü kapalı alan bireysel ve izole bakıma 
uygun hale getirilmekte, tüm damlacık hareketleri ve kontrolsüz hava çıkışı kısıtlanarak geçirimsiz ve negatif 
basınçlı bir ortam sağlanmaktadır. Bu sayede virüs, bakteri ve mikropların ortama yayılması önlenebilecektir.

Dezenfeksiyon Tüneli
Bina ve tesis girişlerinde, giren kişilerin taşıyabileceği olası bakteri ve virüsleri bertaraf etmek için kullanılan, 
geniş bir geçiş alanı oluşturduğu için girişlerde oluşabilecek yoğunluğu engelleyen ve çoklu püskürtme 
elemanları sayesinde seri geçişlerde bile maksimum hijyen sağlayan hafif ve kolay kurulabilir üründür.
Giren kişilerin algılanması ve sonrasında yapılan püskürtme işlemi sensörler vasıtasıyla olduğundan kullanımı 
pratiktir ve operatöre ihtiyaç duymaz.

Dezenfeksiyon Üniteleri
Bina ve mağaza girişlerinde, giren kişilerin taşıyabileceği olası bakteri ve virüsleri bertaraf etmek için 
kullanılan, kurulum alanının geniş olmadığı yerler için ideal olan ve yer kaplamayan, maksimum hijyen 
sağlayan hafif ve kolay kurulabilir üründür. Giren kişilerin algılanması ve sonrasında yapılan püskürtme işlemi 
sensörler vasıtasıyla olduğundan kullanımı pratiktir ve operatöre ihtiyaç duymaz.

Dezenfeksiyon Kabini
Market ve depo gibi işyeri girişlerinde, farklı kişiler tarafından sürekli kullanılan ekipmanların (Market arabası, 
transpalet, vb.) üzerinde bulunabilecek bakteri ve virüsleri bertaraf etmek için kullanılan, kullanımının basit 
bir buton yardımıyla olması sebebiyle ilave bir operatöre ihtiyaç duymayan, geniş deposu sayesinde kullanım 
durumuna göre günde bir kere dolum ihtiyacı bulunan ve maksimum hijyen sağlayan hafif ve kolay kurulabilir 
üründür.

Karantina Kabini
Bina ve tesis girişlerinde, giren kişilerin ateş ölçümü yapıldığı noktalarda olası Covid-19 veya diğer bir 
hastalığın varlığının söz konusu olduğu şüpheli durumlarda, şüpheli kişiyi ortamdan izole edecek ve sağlık 
ekiplerinin müdahalesine kadar gerekli karantina ortamını sağlayacak üründür. Negatif basınç yardımı ve 
filtreleme sistemi sebebiyle içerisindeki ortamdan herhangi bir mikroorganizmanın dış ortama yayılmasını 
engeller, tek kişilik veya çoklu kullanıma göre özelleştirilebilir.

UV Sterilizasyon Kutusu
Ortak kullanımı olan eşyaların dezenfeksiyonu amacıyla üretilmiş bir üründür. Otoparklarda anahtarların 
sterilizasyonu, sinemalarda 3D gözlüklerin sterilizasyonu, su parklarında kullanılan bileklik veya kartların 
sterilizasyonu gibi kullanım alanları mevcuttur. Sterilizasyonu UV ışınları ile yapmaktadır. Ürün üzerinde 
sterilizasyon süresini gösteren sayaç bulunmaktadır.
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Alternative Solutions for the Health Sector by Futura Form

Futuraform, a Polin Group company, provides production, design and project management services with its 
experienced, enthusiastic team of professionals in the composites industry. Futuraform develops and produces 
a very wide range of custom composite products with its high-tech production experience, advanced engineering 
skills and strong knowledge about raw materials. Many of these custom products has included composite 
signage products, tactile surfaces products, and pop-up displays. As a result of combining our experience with the 
engineering, design and production team’s skills, we have accomplished the design and production of a lot of theme 
park projects in a very short time.

Recognizing the various needs that have arised during the pandemic process, Futura Form is getting ready to 
offer to the market the Futura Form Sanitary brand of products developed for the health sector and general public 
health. Such as, negative pressure patient isolation cabinets provide institutions with solutions for disinfection and 
sterilization, especially for the common areas of public use, to eliminate risks in this process. Futura Forms Sanitary 
line also includes the following wide range of products.
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Su Parkları ve Eğlence Sektöründe Kompozitler ve Poliya;

Polijel Jelkotlar ile Daha Parlak, Daha Renkli
ve Sağlam Yüzeyler;

Poliya, 1983 yılından beri tasarlayıp ürettiği ürünleriyle Su Parkları, Havuzlar, Tema Parkları, Çocuk Oyun 
Parkları sektörlerinde kompozit parçaların lider tedarikçilerinden biri olmuştur. Sektörün gelişmesinde verdiği 
katkı kadar, gelen talepler doğrultusunda karşılıklı bir gelişmeyi beraberinde getiren bu süreç bugün dünyanın 
en önemli su parkı ve havuz üreticilerinin tercih ettiği kompozit malzemecilerinden biri olmayı sağlamıştır.

Klorlu suyun, deniz suyunun ve güneşin en yıpratıcı etkilerine maruz kalan su kaydırakları ve diğer aquapark 
uygulamaları en kaliteli jelkotları, doğa ve insana zarar vermeyen dayanıklı pigment pastaları, güvenliğin 
ön planda olduğu, çok yüksek kaydıraklar veya roller-coaster gibi uygulamalarda en yüksek mekanik 
mukavemeti sağlayacak ve bu özellikleri uzun yıllar koruyacak CTP reçinelerini gerektirmektedir. Poliya, 
sektör ile birlikte yıllar süren çalışmalarla bugün en yüksek kalitede ürünleri dünya çapında lider tasarım ve 
üretim firmalarına sağlamaktadır.

Poliya, son yıllarda çevre ve insan sağlığına verilen önem paralelinde tamamen ağır metal içeriğinden uzak 
ve özellikle klorun yıpratıcı etkilerine karşı test edilmiş yeni bir pigment pasta serisiyle müşterilerinin çok 
geniş yelpazedeki renk taleplerini karşılayabilmektedir. Bu pastalar kendisini deniz, güneş ve klorun yıpratıcı 
etkilerine karşı yıllardır kanıtlamış Polijel 213 ürünüyle birlikte kullanıldığında çok uzun yıllar canlılık ve 
parlaklıklarını koruyan ürünler almayı sağlamaktadır. Bu şekilde – ağırlıkla Avrupa’da - üretilmiş yüzlerce 
havuzun yanında son yıllarda dünyanın en büyük su parkları üreticilerinin de üretim bantlarında yer alabilmek 
için Polijel 210 ve tamamen havuz ve su kaydırakları sektörüne özel hazır renkli jelkot ürünleriyle de gelişmeyi 
sürdürmekte olan şirketimiz, sektörün talep ettiği daha yüksek ozmoz/blister direncine sahip uygulamalar için 
jelkot ile laminasyon katları arasında uygulandığında ozmotik direnci daha da artıran vinil ester esaslı bariyer 
katlar Polijel BC ve Polijel BC 782 ürünleriyle elyaf görüntüsünün tamamen giderilmesi için de sektöre yeni 
alternatifler sunmaktadır. 
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Güvenlik ve dayanıklılık için çözümler;
Kalıp yapım aşamasından başlayan mükemmel yüzeyler ve daha yaratıcı tasarım arayışları için  çok düzgün 
yüzeylerle ve hızla üretime alınabilecek kalıp hazırlama malzemelerimiz (Poliya Sıfır Çekme Hızlı Kalıp 
Sistemi) ve dayanıklı reçineler ile Poliya eğlence sektörüne en iyi ürünleri sunmaktadır. Yüksek elyaf/
reçine oranına sahip, yani daha hafif ve mukavim parçaların üretilebilmesi için Poliya’nın ürün gamına 
kattığı DCPD bazlı; yeni tip promotör kombinasyonlarıyla çok daha hızlı üretime el veren, fakat kontrollü 
ekzotermleriyle başarılı yüzey sonuçlarına yardımcı olacak yeni reçineler (Polipol 3469 serisi, Polipol 3567); 
yüksek su mukavemetli ve düşük viskoziteli izoftalik polyester reçineler (Polipol 338) ile sektör bugün 
geçmiş problemlerine yeni çözümler bulabilmektedir. Türkiye’de kurulu birçok tema parkta CTP bazlı figür ve 
heykellerde alev dirençli ürünlerin tedariğiyle katkı sağlayan Poliya, bu alanda en etkin ve maliyet açısından 
da verimli çözümler sunmaktadır. Açık alanlar ve kapalı mekanlar için ayrı ayrı gereksinimlere sahip bu 
alev dirençli uygulamalarda halojen içeren ve içermeyen ürünleriyle Poliya kullanıcılara değişik alternatifler 
sunmaktadır. Üreticilerle el ele, açık kalıp uygulamalarından, infüzyon veya RTM uygulamalarına dek birçok 
uygulama için çözüm ortağı rolünü üstlenmektedir.

Kompozit uygulamaların dominant olduğu su kaydırakları, aqua-park ve tema park uygulamaları yanında 
bahis edilen yeni gelişmelerle son yıllarda albenisi ve dayanımı kompozit uygulamalardan daha kötü olan 
termoplastik uygulamalara geçmiş çocuk parkları alanında da değindiğimiz yenilikler ile tekrar kompozitlerin 
gündeme gelebileceğine olan inancımızı da paylaşmak istiyoruz. Bu konuda girişimcileri de bizlerle – geçmiş- 
teknik sorunların giderilmesi ve mükemmel ürünlerin tasarım ve üretimi için temas etmesini bekliyoruz. 
Poliya, “hayatın her alanında” olduğu gibi sürekli inovasyonlarla kompozit üreticilerinin eğlence sektöründe 
değişmez iş ortağıdır.
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ASES HAVACILIK ISO 9001-2015 BELGESİ ALDI

ÜYEMİZ SPİNTEKS EN9100 BELGESİ ALDI

Derneğimizin üyesi Ases Havacılık Servis ve Destek Hizmetleri A. Ş.’nin ISO 9001-2015 belgesi almaya hak 
kazandığına ilişkin açıklaması aşağıdadır;

“Değerli İş Ortağımız,
ASES Havacılık Servis ve Destek Hizmetleri A.Ş. (ASES) olarak şirketimizin yönetim sisteminin Bureau 
Veritas Sertifikasyonu ile dünyanın en tanınmış kalite yönetimi standardı ISO 9001: 2015 ile belgelendiğini 
duyurmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz.

Bilindiği üzere ISO 9001 standardı, müşteri memnuniyeti odaklı, risk yönetimini baz alan, sürekli iyileşme 
hedefli bir kalite yönetim sistemi olup müşterilerimize bu yaklaşımlar doğrultusunda daha iyi hizmet 
vermemize yardımcı olacaktır.

Bu vesileyle siz değerli müşterilerimize her zaman bizi desteklediğiniz için teşekkür eder, yeni projelerde yeni 
fırsatlarla birlikte olmak dileğiyle saygılarımızı sunarız.”

Bilgilerinizi rica ederiz.

Derneğimizin üyesi Spinteks Tekstil İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin EN9100 almaya hak kazandığına ilişkin açıklaması 
aşağıdadır;

“Spinteks olarak, ÜV Nord aracılığıyla EN9100 sertifikasını almaya hak kazanmış, havacılık ve uzay 
sektöründeki paydaşlarımıza hizmet vermeye hazır olduğumuzu gururla bildiririz.

EN9100 (AS9100 ve SJAC9100’e eşdeğer) ISO 9001 şartlarını uzay ve havacılık sektörünün gereklerine 
göre tanımlayan Uluslararası Havacılık Kalite Grubu (IAQG) tarafından yayınlanmış kalite yönetim sistemi 
standardıdır. Bir kuruluşun, uzay ve havacılık sanayi tedarik zincirinde mal veya hizmet üreten tedarikçi olarak 
yer alabilmesi için bu sertifikasyona sahip olması gereklidir. EN 9100 belgeli kuruluşlar, onaylı tedarikçi olarak 
IAQG veri tabanına kaydedilir.”
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ENABLE EVERY EXPERIENCE!
SPLASH BUCKET ALLCAN OFFERS AN INCLUSIVE, 

INTERACTIVE DESIGN TO EMPOWER PEOPLE WITH DISABILITIES 
TO LEAD HEALTHY, ACTIVE LIFESTYLES.  

ITS UNIVERSAL DESIGN PROVIDES SENSORY PROCESSING AND
CREATES A SPACE THAT EMBRACES ALL MEMBERS OF THE 

COMMUNITY ENABLING THEM TO LIVE HEALTHY, PLAYFUL LIVES 
TO REACH THEIR FULLEST POTENTIAL.




