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BAŞKAN’IN MESAJI

Değerli Kompozit Dostu;

Derneğimiz üyelik geliştirme çalışmalarına geçti-
ğimiz dönemde de devam ederek 2 kurumsal ve 
2 onursal üye olmak üzere 4 yeni üyeyi bünyesine 
katmıştır. Sırası ile Birlik Ticaret Türk A.Ş. (Carbo-
mid), Ümpol Polyester Boya ve Cam Elyaf San. Tic., 
Yıldız Teknik Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi 
firma ve kurumları üye olarak derneğimizin daha da 
güçlenmesini sağlamışlardır. 

Sektörümüzün en önemli organizasyonu olan JEC 
Composites Paris Fuarı’na 2015 yılında da İstanbul Ti-
caret Odası (İTO) ile oluşturduğumuz işbirliği içerisin-
de Türkiye Milli İştirak Organizasyonu çerçevesinde 
katılacağız. Bu amaçla JEC Europe 2015 Organizas-
yonunun ön kayıtlarına başlamış bulunmaktayız. Türk 
kompozitinin marka olma yolunda ilerleyişine JEC 
Composites Paris Fuarlarındaki örgütlü katılımlarımı-
zın önemli katkılarının olacağına inanmaktayız. 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan 
2013 yılı İSO sıralamasında üyelerimizden üçünün ilk 
500’e dördünün ise ikinci 500’e girmesi sektörümüz 
ve derneğimiz için gurur vesilesi olmuştur. Üyeleri-
mizi göstermiş oldukları üstün başarı ve sektörümü-
ze yapmış oldukları değerli katkıları nedeni ile kutlar 
ve başarılarının artarak devam etmesini dileriz.

Üyemiz Metyx Composites’in Ekim ayında gerçek-
leştireceği 4. Kompozit Günleri Etkinliği’nin sektör 
mensuplarımız için iyi bir buluşma ve paylaşım 
vesilesi olacağına ve bu etkinliğe tüm sektörün geç-
miş etkinliklerde de olduğu gibi üst düzeyde katılım 
sağlayacağına inanmaktayım. Metyx Composites’in 
başarılı çalışmalarının devamını dilerim.

Derneğimiz yaz döneminde ara verdiği eğitim 
çalışmalarına önümüzdeki aydan itibaren yoğun bir 
tempo ile devam edecektir. Bu amaçla daha önce 
üyelerimize gönderilen anket çalışması ile belirlenen 
eğitim konuları sırası ile değerlendirmeye alınacaktır.

2005 yılında kurulduğu tarihten bu yana her ay 
Yönetim Kurulu Toplantısı yapan derneğimiz Ağustos 
ayı Yönetim Kurulu Toplantısı ile 100. Yönetim Kurulu 
Toplantısını gerçekleştirerek 9. yaşını tamamlamanın 
gururunu yaşamıştır. Derneğimizin daha nice 100’lü 
toplantılar gerçekleştirmesini diliyorum.

Dergimizin bu sayısının ana konusunu Otomotivde 
Kullanılan Kompozitler oluşturmaktadır. Konu ile 
ilgili ayrıntılı yazımızı bu sayının dosya konusu olarak 
dergimizin orta sayfalarında bulabilirsiniz.

Bol ve bereketli işler dilerim.

Saygılarımla.

Şekib Avdagiç
Kompozit Sanayicileri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı
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Esteemed Composite Associate;

Our Association continued its activities towards ex-

pansion of membership and added 4 new members, 

2 corporate and 2 honorary. Respectively Birlik Ticaret 

Türk A.Ş. (Carbomid), Ümpol Polyester Boya ve Cam 

Elyaf San. Tic., Yıldız Technical University and Dokuz 

Eylül University company and institutions ensured the 

further strengthening of our association by becoming 

members. 

We will attend to the JEC Composites Paris Fair 2015, 

which is the most important event of our industry, 

within the frame of Turkish National Participation 

Organisation, established in collaboration with 

Istanbul Chamber of Commerce. We have initiated the 

pre-registration process of the Association for JEC 

Europe 2015 for that purpose. We believe that our or-

ganised attendance to the JEC Composites Paris Fairs 

has substantial contribution to the path of Turkish 

composite becoming a brand. 

For three of our members to enter the first 500 and 

four other members to enter second 500 in the 2013 

ISO ranking, prepared by the Istanbul Chamber of 

Industry (ISO) has been a source of pride both for our 

industry and association. We would like congratulate 

our members for their outstanding success and their 

valuable contributions to our industry and wish them 

a long lasting success.

I believe that the 4th Composite Summit, which will 

be organised by our member Metyx Composites, will 

be a great platform for coming together and sharing 

for industry members and that there will be a high 

level of participation to the said event as is the case for 

all past industrial activities. I wish Metyx Composites 

continued success. 

The paused training practices of our association 

during the summer months will potently continue as 

from the next month. For that purpose, the training 

subjects, which were established with the survey 

study sent to our members, will be taken in consider-

ation respectively. 

Our Association, which holds Meeting of Board of Di-

rectors every month from the date it was established 

in 2005, takes pride in holding the 100th Meeting of 

Board of Directors in August and completing its 9th 

year. I wish our Association many more years of 

success. 

The main topic of this issue of our Journal is com-

prised of Composites Used in Automotive. You can find 

our detailed article regarding the topic on the middle 

pages of our journal as the case topic of this issue. 

I wish you all wealthy and fruitful business. 

Best Regards.
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DERNEKTEN HABERLER

100TH MEETING OF BOARD OF DIRECTORS OF COMPOSITE MANUFACTURERS ASSOCIATION TOOK PLACE

Our Association, which was established on 18.05.2005 and first Meeting of Board of Directors of which was held on 01.06.2005, 
carried out its 100th Meeting of Board of Directors on 11 August 2014. We wish many more years of successful business and meet-
ings to our freestanding association, which has earned the title of reference institution, with the support of its composite industry 
shareholders. 

Kompozit Sanayicileri Derneği 
100. Yönetim Kurulu Toplantısını Gerçekleştirdi
18.05.2005 Tarihinde kurulan ve İlk 
Yönetim Kurulu Toplantısını 01.06.2005 
tarihinde gerçekleştiren Derneğimiz 11 
Ağustos 2014 tarihinde 100. Yönetim 
Kurulu toplantısını gerçekleştirmiştir. 
Kuruluşundan bu yana kompozit 
sektörü paydaşlarının desteğiyle kendi 
ayakları üzerinde duran, referans 
kurum niteliğine kavuşan derneğimizin 
daha nice başarılı çalışmalar ve 
toplantılar gerçekleştirmesini dileriz.

JEC EUROPE 2015
Sektörümüzün en önemli etkinliklerinden biri 
olan JEC Composites Paris Fuarlarına İstanbul 
Ticaret Odası “Türkiye Milli İştirak Organizasyonu” 
şemsiyesi altında katılmaktayız. Bu yıl da aynı 
kapsamdan olmak üzere JEC Europe 2015 için 
gerekli hazırlıklara başlanmış bulunmaktadır. 
Türk Kompozitinin uluslararası bir marka olma 

yolundaki ilerleyişi için önemli bir kilometre taşı 
olduğuna inandığımız JEC Composites Paris 
Fuarlarının geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sektör 
mensuplarımızın yoğun ilgisini çekeceğine inan-
maktayız. Fuara katılmak için gerekli başvurular 
daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da İstanbul 
Ticaret Odası’na yapılacaktır. 

JEC EUROPE 2015

We attend to the JEC Composites Paris Fairs, which is one of the most important activities of our industry, under the umbrella of 
Istanbul Chamber of Commerce “Turkish National Participation Organisation”. Once again this year, the preparations necessary for 
the JEC Europe 2015 have been initiated under the same scope. We believe the JEC Composites Paris Fairs, which we believe to be a 
milestone for the path of the Turkish Composite to become an international brand, to attract great interest of industry members. The 
required applications for attending the fair will be made to the Istanbul Chamber of Commerce, as was also the case for last year.
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SPECIALISED EXHIBITION 
FOR INFRASTRUCTURE AND 
TRENCHLESS TECHNOLOGY 

Our Association participated to the 
NO-DIG TURKEY 2014 – SPECIAL-
ISED EXHIBITION FOR INFRA-
STRUCTURE AND TRENCHLESS 
TECHNOLOGY which was held at 
İstanbul Exhibition Centre between 
the dates 28-31 August 2014 with 
an info stand. 
Throughout the exhibition, to 
which GRANDPIPE Company, 
member of our association, 
also participated, information 
regarding composite industry to 
the companies and individuals vis-
iting our stand was provided and 
documents regarding our studies 
were shared. 

Altyapı ve Kazısız
Teknolojiler İhtisas Fuarı Gerçekleştirildi

28-31 Ağustos 2014 tarihleri arasında İstanbul 
Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen NO-DIG TUR-
KEY 2014 - ALTYAPI VE KAZISIZ TEKNOLOJİLER 
İHTİSAS FUARI'na Derneğimiz bir info stand ile 
katılmıştır. 

Derneğimizin üyesi GRANDPİPE Firmasının da yer 
aldığı etkinlik süresince derneğimiz, standını ziyaret 
eden firma ve kişilere kompozit sektörü hakkında 
bilgilendirmede bulunmuş ve çalışmalarına ilişkin 
dökümanlarını paylaşmıştır.
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2013 Yılında İSO Sıralamasında Yer 
Alan Sektör Mensuplarımızı Kutlarız!
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan 2013 yılı İSO sıralamasında İlk 1000'e 
giren firmalar içinde 7 firmamızı, göstermiş oldukları üstün başarı ve sektörümüze yapmış 
oldukları değerli katkıları nedeniyle kutlarız.

Üyelerimizin başarılarının her yıl artarak sürmesini dileriz.

2013 İLK 500 
SIRALAMASI FİRMA ADI

TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş.

KORDSA GLOBAL END. İPLİK VE KORD BEZİ SAN. VE TİC. A.Ş.

VATAN PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.

74

134

257

2013 FIRST 
500 RANKING  COMPANY TITLE 

TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş.

KORDSA GLOBAL END. İPLİK VE KORD BEZİ SAN. VE TİC. A.Ş.

VATAN PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.

74

134

257

2013 İKİNCİ 500 
SIRALAMASI FİRMA ADI

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

CAM ELYAF SANAYİİ A.Ş.

SUBOR BORU SAN. VE TİC. A.Ş.

POLİYA POLİESTER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

38             

78                        

381

-

2013 SECOND 
500 RANKING  COMPANY TITLE 

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

CAM ELYAF SANAYİİ A.Ş.

SUBOR BORU SAN. VE TİC. A.Ş.

POLİYA POLİESTER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

38             

78                        

381

-

WE CONGRATULATE OUR INDUSTRY MEMBERS AMONGST THE 2013 ISO RANKING!

We hereby congratulate the 7 companies which were included within the first 1000 ranking of 2013 prepared by Istanbul Chamber 
of Industry (ISO) for their outstanding success and valuable contributions to the industry. 

We wish our members a long lasting success. 
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Proje iştirakçilerinden olduğumuz T.C. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AB Koordinasyon Da-
iresi, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program 
Otoritesi tarafından yürütülen “Türkiye’de Mesleki 
ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması” (IQVET) 
hibe programına Türkiye Kimya, Petrol, Lastik 
Ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS) 
tarafından yapılan proje başvurusu incelenmiş 
ve kabul edilmiştir. “Kimya Sektöründe Mesleki 
ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi 
(CHEM-VET)” isimli ve EuropeAid/133086/M/ACT/
TR/226 referans numaralı projeye ait sözleşme, 24 
Temmuz 2014 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır.

Proje, kimya sektörünün boya, kompozit, ilaç ve 
akaryakıt dallarında belirlenen seviyelerde eğitim 
modüllerinin meslek standartlarına göre revi-
ze edilmesi, Hayat Boyu Öğrenme modüllerinin 
geliştirilmesi ve uzaktan öğrenme için e-öğrenme 
yazılımı altyapısının hazırlanmasını öngörmektedir. 
Bu yolla mesleki ve teknik eğitim kurumlarında 
okutulan derslerin kalitesinin artırılması, kimya 
sektöründe ihtiyaç duyulan kaliteli personelin 
yetişmesi için eğitim kurumlarının desteklenmesi 
ve kapasitelerinin artırılması, kimya sektöründeki 

aktörlerin kendini geliştirmesine katkıda bulunul-
ması ve müfredat/eğitim programlarının gelişen 
teknolojiyle uyumlu hale gelmesi sağlanarak 
mevcut sorunlara çözüm getirilecek ve işsizlik 
sorununun önüne geçilmesine yardımcı olunacak-
tır. Bunun yanı sıra, eğiticilere yönelik farkındalık 
ve bilgilendirme seminerleri sonrasında düzenle-
necek saha ziyaretleri sayesinde eğitim kurumları 
ile özel sektör arasındaki işbirliği güçlendirilerek 
mevcut koordinasyon eksikliğinin giderilmesine 
katkıda bulunulacaktır. 

CHEM-VET Projesi’nde Kadırga Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi Proje Ortağı, Kompozit Sanayicileri 
Derneği ise DYO ve Pharmavision ile birlikte Proje 
İştirakçisi rolünü üstlenmektedir.

Proje İştirakçisi olarak Kompozit Sanayicileri 
Derneği meslek standartlarının incelenmesi, kamu 
kurumlarıyla işbirliği çalışmaları, eğitim semineri 
ve saha ziyaretleri gibi faaliyetlere destek verecek-
tir. Bunun yanı sıra, hedef gruba Projeyi tanıtma 
amaçlı tüm organizasyonlara (açılış kapanış top-
lantıları vb.) aktif katılım gösterecek ve CHEM-VET 
için geliştirilen görsel-işitsel tanıtım malzemeleri-
nin ulaşmasına yardım edecektir.

Kimya Sektöründe Mesleki ve
Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi Başladı

IMPROVING THE QUALITY OF VOCATIONAL AND TECHNICAL TRAINING IN CHEMICAL INDUSTRY
                                                      
The project application from Turkish Chemistry, Petroleum, Rubber and Plastic Industry Employers’ Union (KİPLAS) to the “Improv-
ing the Quality of Vocational and Technical Training in Turkey (IQVET)”, executed by T.R. Ministry of Labour and Social Security, EU 
Coordination Department, Human Resources Development Programme Authority, which we are project participants of, has been 
reviewed and approved. 
The agreement of “Improving the Quality of Vocational and Technical Training in Chemical Industry (CHEM-VET)” titled and Europe-
Aid/133086/M/ACT/TR/226 reference numbered project was signed in Ankara on 24 July 2014. 
The project envisages the revision of training modules at the predetermined levels regarding paint, composite, medicine and fuel 
branches of chemical industry according to vocational standards, development of Life-Long Learning modules and preparation of 
e-training software infrastructures for distance training. 
The Composite Manufacturers Association, as the Project Participant, will provide support to activities such as surveying of voca-
tional standards, collaboration with public institutions and field visits.
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7 - 9 Ekim tarihleri arasında Almanya, 
Düsseldorf'da gerçeklestirilecek olan 
Composites Europe Fuarı'na ülkemizden 
katılan firmaların listesi ve stand 
numaraları asağıdaki gibidir.

 1. Akar Makina Ltd. Şti. (8b/F64)

2. Akkim Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. (8a/E17)

3. CARBOMİD - Birlik Ticaret Türk A.Ş. (8b/H07)

4. CSA Composite (8b/G01)

5. DOWAKSA İleri Kompozit Malzemeler San. Tic. 

A.Ş. (8b/F16) 

6. METYX Composites (8a-E13)

7. TECHEL - Elvin Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (8a/A06)

Composites Europe Fuarı'na
Ülkemizden 7 Firma Katılıyor

7 COMPANİES FROM TURKEY PARTICIPATING IN COMPOSİTE EUROPE EXHIBITION

The list of the companies from Turkey participating in Composites Europe Exhibition which will be realized between 7 th and 9 th of 
October 2014 and their stand numbers are as follows:

1. Akar Makina Ltd. Şti. (8b/F64)
2. Akkim Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. (8a/E17)
3. CARBOMİD - Birlik Ticaret Türk A.Ş. (8b/H07)
4. CSA Composite (8b/G01)
5. DOWAKSA İleri Kompozit Malzemeler San. Tic. A.Ş. (8b/F16) 
6. METYX Composites (8a-E13)
7. TECHEL - Elvin Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (8a/A06) 
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Plastik Kauçuk Kompozit
Alt Komitesi IV. Toplantısı Gerçekleştirildi
Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Plastik, 
Kauçuk ve Kompozit Alt Komitesi'nin  IV. Toplantısı, 24 Haziran 2014 tarihinde 13:00 - 
17:00 saatleri arasında İstanbul Ticaret Odası'nda gerçekleştirilmiştir.

Toplantının açılışı Plastik, Kauçuk ve Kompozit Teknik 
Alt Komitesi’nin Başkanlığını da üstlenen PAGEV 
Başkanı Yavuz Eroğlu tarafından yapılmıştır. T.C. Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür-
lüğü Kimya Sanayi Şube Müdürü Orhan Çetinkaya 
himayesinde, Kauçuk Derneği Başkanı Nurhan Kaya 
ve Kompozit Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri 
İsmail Hakkı Hacıalioğlu yönetimindeki toplantı, İTO 
Plastik ve Kauçuk Meslek Komitesi Başkanı Rüknet 
Yeşilyurt ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Toplan-
tıya ayrıca; TSE , TUIK , İKMİB, İTO, ISO , PAGDER, 
PLASFED, TSE, TUİK, İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Yıldız Teknik Üniversitesi, Pencere ve Kapı Sektörü 
Derneği, İstanbul Geri Dönüşümcüler Derneği gibi 
sivil toplum kuruluşu, kamu ve özel sektör temsilci-
leri katılmıştır.

Toplantıda görüşülen konu baslıkları aşağıdaki 
gibidir:

1. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel 
Müdürlüğü tarafından 13-14 Haziran 2014 tarihle-
rinde TSE Gebze Kalite Kampüsünde "Yurtdışından 
Alınan Test ve Muayene Hizmetlerinin Ülkemize 
Kazandırılması" ile ilgili düzenlenen Çalıştay hakkında 
bilgi verilmesi,

2. "Hammadde Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı" 
toplantıları ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme 
yapılması, 

3. Olumsuz plastik algısına karşı kurumların çalısma-
larını paylaşması ve yeni stratejilerin belirlenmesi,

4. Sektörün Yetkilendirilmis Kuruluşu olan PAGÇEV'in 
diğer komite üyeleriyle koordinasyonunun sağlan-
ması.  

5. Alt Komiteye katılımı önerilen üyelerin belirlenmesi.
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Toplantıda sırası ile;

PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu toplantı 
sırasında PAGEV olarak çevre ve geri dönüşüme 
verdikleri önem doğrultusunda PAGÇEV’i kurduklarını 
belirtmiştir. Eroğlu, “Biz kendimizi sorumlu endüstri 
olarak tanımlıyoruz ve çevre için çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz. Bunun bir yansıması olarak Waste Free 
Oceans hareketinin Türkiye ayağı olarak başlattığımız 
Mutlu Balıklar projesine devam etme kararı aldık. 
Projeye İstanbul’dan başlayacağız ve tüm Türkiye’ye 
yayacağız. Bu projeyle hem denizlerimizi temizleye-
ceğiz hem de geri dönüşümü teşvik edeceğiz. Ayrıca 
böylece tüm sektörlere de örnek olacağımıza inanı-
yoruz” demiştir. Yavuz Eroğlu sözlerini “çalışmalarını 
sürdürdüğümüz Plastik, Kauçuk ve Kompozit Teknik 
Alt Komitesi çok başarılı adımlar atıyor, katılımcıları-
mız da her geçen gün artıyor. Sektörde Birlik Süreci-
mize bir halka daha ekliyoruz ve önümüzdeki dönem 
çalışmalarımızda sektörümüzün diğer kuruluşları 
PAGDER ve PLASFED’in de komitemize katılımından 
mutluluk duyuyoruz” diyerek bitirmiştir. 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel 
Müdürlüğü Kimya Sanayi Şube Müdürü Orhan Çe-
tinkaya konuşmasında, “Bugün dördüncü toplantısını 
gerçekleştiren komite; çok genç, çalışkan ve başa-
rıyla büyüyen bir komite. İlerleyen süreçlerde daha 
da güçleneceğine inanıyorum” demiştir. Çetinkaya, 
hammadde konusunda sektörlerin yaşadığı sıkıntı-
lara değinerek, petrokimya yatırımını yabancılardan 
beklemek yerine, pazara sahip olan, petrokimyayı 
kullanan, bu hammadde ile üretim yapan sanayicile-
rin elini taşın altına koyması gerektiğini belirtmiştir. 
Orhan Çetinkaya ayrıca Haziran ayı içerisinde TSE 
Gebze Kalite Kampüsünde gerçekleştirilen “Yurtdışın-
dan Alınan Test Ve Muayene Hizmetlerinin Ülkemize 
Kazandırılması” çalıştayı hakkında bilgileri de katılım-
cılarla detaylı olarak paylaşmıştır. 

İTO Plastik ve Kauçuk Meslek Komitesi Başkanı Rük-
net Yeşilyurt ise toplantıda yaptığı konuşmada, plastik 
poşetlerin yasaklanması için yapılan bir çalışmaya 
karşı İTO Plastik ve Kauçuk Meslek Komitesi olarak 
bir savunma dosyası hazırladıkların ve haklılıklarını 
kanıtlayarak çalışmadan vazgeçilmesini sağladık-

larını dile getirmiştir. Rüknet Yeşilyurt, “Plastikler 
inşaattan otomotive, sağlıktan tekstile kadar birçok 
sektörde kullanılıyor. Artık teknolojiler çok gelişti. 
Bizler kalifiye eleman eksikliğimize karşın kaliteli ve 
büyük işler başarıyoruz. Sektörümüz binlerce insana 
istihdam yaratıyor. Plastik üretmezsek bir yanda ürün 
ithalatı, diğer yanda ülkemizdeki işsizlik artacak. 
Plastik sektörünün yanlış bilinen algılarını düzeltmesi 
için tanıtım çalışmalarına ağırlık vermeliyiz” demiştir.

Kauçuk Derneği Başkanı Nurhan Kaya ise “2023 yılı 
ihracat hedefleri içerisinde kimya sektörüne ayrı-
lan 50 milyar dolarlık hedef içerisinde 25 milyarlık 
bölüm plastik, kauçuk ve kompozit sektörlerine ait. 
Biz bu hedefe ulaşacak üretim kapasitesi ve dene-
yime sahibiz. Ancak hammaddede yüzde 85 ithalata 
bağımlılığımız bizim en önemli gündem maddemiz. 
Bu yüzden ülkemizde hammadde yatırımı yapılması 
ve katma değerli ürünler üretilmesi gerekiyor. Ayrıca 
gümrük vergilerinin düşürülmesi ve sektör standart-
larının oluşturulmasını da bekliyoruz” demiştir.

Kompozit Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri İsmail 
Hakkı Hacıalioğlu da konuşmasında bir önceki top-
lantıdan bu yana kompozit sektöründe yaşanan geliş-
melere değinerek, dernek olarak Avrupa Kompozit 
Sanayi Birliği (EUCIA) yönetim kuruluna seçildiklerini 
ve PLASFED bünyesine katıldıklarını açıklamıştır. 
Hacıalioğlu, ayrıca kompozitin en önemli girdisi olan 
cam elyaf fabrikasında yaşanan grevin sektörü tedir-
gin ettiğini ve en kısa sürede uzlaşma sağlanmasını 
beklediklerini sözlerine eklemiştir.

Alt Komite’nin V. toplantısı Eylül ayında yapılacaktır.

PLASTICS RUBBER COMPOSITE SUB-COMMITTEE IVTH MEETING WAS HELD.

The IVth Meeting of Plastics, Rubber and Composite Sub-Committee, established within the body of General Directorate of 
Industry of Ministry of Science, Industry and Technology was held on 24 June 2014 between 13:00 – 17:00, at Istanbul Chamber of 
Commerce.

The headings discussed at the meeting are as follows: 
1. Briefing of the Workshop on “Bringing Turkey the Foreign Test and Inspection Services” organised by General Directorate of 
Industry of Ministry of Science, Industry and Technology between 13-14 June 2014 at TSI Gebze Kalite Campus,
2. Providing information on “Raw Material Suspension and Tariff Contingen” meetings and activities, 
3. Sharing of studies by institutions towards negative plastics perception and determination of new strategies, 
4. Establishing coordination of PAGÇEV, Authorised Body of the Industry with other committee members.  
5. Designation of members, the participation to the Sub-Committee of which are recommended. 
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1. Ulusal Test ve Muayene Çalıştayı Gerçekleştirildi
Türkiye'nin en büyük uygunluk değerlendirme mer-
kezi olan TSE Gebze Kalite Kampüsü'nde ülkemizin 
uygunluk değerlendirme altyapısının ortaya çıkarıl-
ması, eksik ve güçlü yanlarının tespit edilmesi, bu 
alandaki mükerrer yatırımların önlenmesi, sana-
yicimizin bu alandaki ihtiyaçlarının belirlenmesi ve 
giderilmesi için gerekli hamle ve yatırımların gerçek-
leştirilmesi başlıklarını hedefleyen 1. Ulusal Test ve 
Muayene Çalıştayı 14 farklı sektör oturumu ile 13-14 
Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.   
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bakan Yar-
dımcısı Sn. Prof. Dr. Davut KAVRANOĞLU'nun açılış 
konuşmasını gerçekleştirdiği çalıştay, Açılış Konuş-
maları ve 10. Kalkınma Planı Çerçevesinde Uygunluk 
Değerlendirmesi Paneli ardından 14 konu başlığında 
ayrı ayrı salonlardaki oturumlarda sürdürülmüştür. 

Ülkemiz rekabet gücünün arttırılması açısından 
büyük önem arz eden söz konusu faaliyette, Derne-
ğimiz sektörümüz ile ilgili konuları dile getirerek, bu 
konuların kayda geçmesini sağlamıştır.

1st NATIONAL TEST AND INSPECTION WORKSHOP.

The 1st National Test and Inspection Workshop, which focuses on topics such as unveiling the conformity assessment 
infrastructure of our country, identifying weak and strong sides of the said infrastructure, prevention of repeating investments 
within this field, carrying out necessary activities and investments for designating and eliminating the needs of our manufacturers 
regarding this field, took place between 13-14 June with 14 different industry sessions at TSE Gebze Kalite Campus, which is the 
largest conformity assessment centre of Turkey.
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22 Ağustos 1911'de tekniker ihtiyacını karşılamak 

amaçlı kurulan "Kondüktör Mekteb-i Alisi", sıra-

sıyla; "Nafia Fen Mektebi", "İstanbul Teknik Okulu", 

"İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka-

demisi" ve "Yıldız Üniversitesi" olarak 1992 yılına 

kadar eğitimine devam etmiştir. 03 Temmuz 1992 

tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi adını almıstır.

100 yılı geçen tecrübeli geçmişine yakışır bir 

vizyonu olan okul dünya üniversitesi olma yolunda 

adımlar atmaktadır. Farabi, Erasmus ve Mevlana 

Değişim Programları ile öğrencilerini yurtdışına 

yollamakta, öğrencileri için aldığı geri bildirimler 

sayesinde uygulanan eğitimin dünya üniversitesi 

düzeyinde olduğunu ispatlamaktadır. 

Eğitim dili Türkçe olan okulun; 10 Fakülte, 3 

Yüksekokul, 2 Enstitü, 10 Uygulama ve Araştırma 

Merkezi ve 4 Rektörlüğe bağlı bölümü bulun-

maktadır. Yıldız Teknik Üniversitesi, Proje Destek 

Ofisinin Teknoloji Transfer bölümü ile Ar-Ge 

çalışmaları yapmakta ve pek çok projeye imza 

atmaktadır. 2010 yılında kurulan Teknopark ile pek 

çok firmanın ar-ge, yazılım geliştirme, inovasyon 

çalışması yapmasını sağlayarak hem öğrencile-

rine staj, part-time iş imkânı, hem de firmaların 

uygun maliyetlerde teknopark hizmetlerinden 

yararlanmalarını sağlamaktadır.

Yıldız Teknik 
Üniversitesi

KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ’NE
YENİ KATILAN ÜYELER
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Ümpol Polyester ticari faaliyetlerine 2000 yılın-

da Ümpol Polyester Boya Cam Elyaf San. Tic. adı 

altında başlamıştır. 2013  yılında Poliya Ltd. ve 

Cam Elyaf San. A.Ş Firmalarının Bursa Bölge ba-

yiliklerini alarak daha güçlü bir alt yapı ile yoluna 

devam etmektedir. 

Ümpol Polyester'in kurulduğu tarihten bu yana 

tek amacı Fiberglas sektörüne ham madde ve 

yardımcı kimyasal malzemeler tedarik etmektir. 

Ve bunun için tüm kanallarını kullanmaktadır.

Sektör gelişimini yakından takip eden Ümpol 

Polyester buna paralel olarak kendisini sürekli 

yenilemektedir. Sektöründe Ürün çesitliliğinde 

lider olmaya devam etmektedir.

Şirket, 10 adet araç filosu ve 10 personeli ile 

Şehir içi ve Şehirlerarası müşterilerine, Günlük 26 

ton kapasitesi ile malzeme ulaştırma konusunda 

titiz davranarak, İş güvenliği kurallarından asla 

ödün vermeden çalısmaktadır. 

Şirket; değerleri, bilgisi ve çalışanlarıyla, müşteri-

lerinin ve tedarikçilerinin memnuniyetini sağla-

mak, kaliteli ve güvenilir ürünler sunmak temel 

amacındadır.

Ümpol

Carbomid, 1944 yılında kurulmuş yaklaşık 70 

yıldır ticaret hayatının içerisinde olan Birlik Ticaret 

Türk A.Ş.' nin bir markası olarak, yüksek kaliteli 

kompozit üretiminde kullanılmak üzere, Karbon 

ve Aramid elyaflarından mamül dokumalar ve 

kompozit ürünler üretmektedir.

Carbomid olarak hedeflerinin;

-Müşterilerinin yaratıcı tasarımlarını gerçekleşti-

rebilmeleri için, yenilikçi çözümleri takip etmek,

-21. yüzyılın en önemli ve stratejik malzeme-

leri Carbon ve Aramid elyaflarından üretilecek 

kompozit malzemeler için, yüksek performanslı 

ürünleri, üstün hizmet kalitesi, zamanında tesli-

mat ve rekabetçi fiyatlarla sunabilmek, 

-Globalleşen dünya pazarınının güvenilir malze-

me tedarikçilerinden biri olmak,

-Sektöre teknolojik ve inovatif çözümler getirerek 

dışa bağımlılığı azaltmak ve ülke ekonomisine 

katkıda bulunabilmek, 

-Toplam kalite felsefesini esas alarak takım 

ruhu, doğru ve etkin iletişim çerçevesinde sürekli 

iyileştirme ve geliştirme prensibine bağlı kalmak 

olduğu belirtilmektedir.

Birlik Ticaret
Türk
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YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY 

Prof. Dr. Ahment Ünal, from the Department of Metallurgical and Material Engineering of Yıldız 
Technical University, one of the most important universities of Turkey, which began its life of 
education in 1911, has been accepted to Honorary Membership of Composites Manufacturers 
Association with unanimity at the 99th Ordinary Meeting of Board of Directors, on 08 July 2014. 

BİRLİK TİCARET

Mr. Dara Rizvani, Chairman of Board of Directors of Birlik Ticaret Türk A.Ş., has been accepted 
to membership of Composites Manufacturers Association with unanimity at the 99th Ordinary 
Meeting of our Board of Directors on 08 July 2014. 

ÜMPOL

Mr. Ümit Kaçan, General Manager of ÜMPOL Polyester Boya ve Cam Elyaf San. Tic., has been 
accepted to membership of Composites Manufacturers Association with unanimity at the 100th 
Ordinary Meeting of our Board of Directors on 11 August 2014. 

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY

Prof. Dr. Cesim Atas, from the Department of Mechanical Engineering of Dokuz Eylül University, 
one of the most important universities of Turkey, which began its life of education in 1982, has 
been accepted to Honorary Membership of Composites Manufacturers Association with unanimity 
at the 101st Ordinary Meeting of Board of Directors, on 15 September 2014.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin kuruluşunda; Ege 
Üniversitesi'nden, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hu-
kuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Tıp Fakültesi, 
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Adalet 
Yüksekokulu, Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otel-
cilik Yüksekokulu; Milli Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı'ndan Buca Eğitim Fakültesi, Denizli 
Mühendislik Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Demirci 
Eğitim Yüksekokulu, Denizli Eğitim Yüksekoku-
lu, İzmir Meslek Yüksekokulu; Kültür ve Turizm 
Bakanlığı'ndan İzmir Devlet Konservatuarı; 
Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi'nden 
Muğla İşletmecilik Yüksekokulu’nu bünyesine 

katmıştır. 
Dokuz Eylül Üniversitesi bugün; Alsancak, Balço-
va, Buca, Karabağlar, Narlıdere, Torbalı, İnciraltı, 
Urla, Seferihisar, Foça, Bergama, Selçuk olmak 
üzere 12 değişik yerleşim biriminde
14 Fakülte,
3 Yüksekokul,
6 Meslek Yüksekokulu,
1 Konservatuvar,
10 Enstitü ve
51 Uygulama ve Araştırma Merkezi;
3.250 akademik personeli (31.08.2014 itibariyle)  
ile 57.032 öğrenciye (31.08.2014 itibariyle) eğitim 
hizmeti vermektedir.

Dokuz Eylül 
Üniversitesi
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Ürünleri elliyi aşkın ülkede satılan yüksek perfor-
manslı kalıp ayırıcıları üretiminde dünyanın lider 
firmalarından olan Alman menşeili Chem-Trend 
ürünleri, Türk kompozit sektörünün rekabetçi gücünü 
bir üst seviyeye taşıyabilmek için Tila Kompozit’in 
temsil ettiği markalar arasına katıldı.

Chem-Trend farklı sektörlerdeki değişik üretim yön-
temlerine,  ihtiyaçlarına cevap verebilecek geniş bir 
ürün gamı sunuyor. 

Özellikle solvent bazlı kalıp ayırıcılarda piyasadaki 
rakiplerinin birkaç adım ilerisindeki performansıyla 
dünyadaki yüksek hacimli pek çok üreticinin tercihi 
olan Chem-Trend, küçükten büyüğe tüm üreticilere 
uygun ürünlere sahip.

Chem-Trend bu sene içerisinde su bazlı kalıp ayırıcı-
larda dünyanın en iyi üreticilerinden kabul edilen ve 
Tila Kompozit’in temsilciliğini yaptığı Zyvax’ı da satın 
alıp şirketler grubuna ekledi. 

Chem-Trend ve Zyvax çözümleriyle ilgili daha fazla 
bilgi almak ve üretim performansınızı arttırmak için 
Tila Kompozit’e ulaşabilirsiniz.

Tila Kompozit Hakkında:

Tila Kompozit kurulduğu Ocak 2012’den beri malze-
me uzmanlığı, ürün çeşitliliği ve tedarikte devamlılık 
ilkeleri doğrultusunda kompozit malzemelerle ilgili 
eğitim, danışmanlık ve satış başlıkları altında ulusla-
rarası müşteri portföyüne hizmet vermektedir. Daha 
fazla bilgi için: www.tila.co 

Alman Devi Chem-Trend Ürünleri Tila 
Kompozit Güvencesiyle Türkiye Pazarında
Yüksek performanslı kalıp ayırıcı üretiminde dünya liderlerinden Freudenberg grubu 
şirketlerinden Chem-Trend ürünleri (Zyvax, Chemlease, vb.) Tila Kompozit güvencesiyle 
Türkiye’de satışa sunuldu. 

German Giant Chem-Trend Products Brought to the Turkish Market by Tila Kompozit

One of the world leading high-performance mold release products manufacturer Chem-Trend, a Freudenberg group compa-
ny, products/sub-brands (Zyvax, etc.) are available now in Turkish market by Tila Kompozit.

German brand Chem-Trend, whose high performance mold release agents and related products sold in over fifty countries has 
just joined among the brands represented by Tila Kompozit to drive the Turkish composite sectors competitive edge further in 
international arena.

Chem-Trend product portfolio has extensive lines of products in order to fit for different manufacturing methods and different 
needs.

Chem-Trend is few steps ahead of competition and is the choice of world’s largest manufacturers as well as SMB’s especially 
with their solvent based solutions.

This year Chem-Trend acquired Zyvax, a leader in water based mold release agents.

For more information about Chem-Trend and Zyvax products, please contact with Tila Kompozit.

About Tila Kompozit:

Tila Kompozit has been established in January 2012 to serve to an international client base in training, consulting and sales for 
composite materials by following the principles of material expertise, product diversity and continuity of supply. For more info: 
www.tila.co 
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Birçok alanda Ar-Ge ve inovasyon projelerini des-
tekleyen bu programlar içerisinde kompozit malze-
meyi ve üretim teknikleri geliştirmek ile sanayide 
bu teknolojilerin uygulamalarına yönelik çağrılar 
açılmaktadır. Uluslararası nitelikte olan bu çağrılara, 
hazırlanacak proje tekliflerine AB üyesi ülkeden ya da 
Türkiye gibi asosye ülkelerden bir ya da birkaç kuru-
mun ortak olarak dâhil edilmesi gerekmektedir. 

Fırsat 1 - M-Era.Net Çağrısı:
M-ERA.NET, Avrupa ülkeleri arasında malzeme bilimi 
ve mühendisliği konularında güçlü araştırma ve 
geliştirme ortaklıklarının kurulması amacıyla Avrupa 
Birliği (AB) Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Progra-
mı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. 
ERA-NET projeleri ulusal kaynaklarla desteklenmek-
tedir. TÜBİTAK, TEYDEB 1509 Programı ile bu çağrıda  
Türk firmaları destekleyecektir. M-ERA.NET Çağrısı 
altında Kompozit Teknolojilerine yönelik bir başlık da 
bulunmaktadır. Bu alan sadece kompozitlerin yapısal 
özelliklerini geliştirmeye yönelik projeleri değil aynı 
zamanda fiziksel ve kimyasal (elektriksel, optik ve 
manyetik) özelliklerini iyileştirmeye yönelik projeleri 
de içermektedir. M-ERA.NET 2014 Proje Çağrısı proje 
ön başvurularının 16 Eylül 2014 Brüksel saati ile 
12.00’a kadar yapılması gerekmektedir.

Fırsat 2 - Clean Sky 2 Çağrısı:
Avrupa havacılık sektöründeki 16 lider kuruluşun bir 
araya gelerek oluşturduğu CleanSky 2 Programı’nın 
sunduğu fırsatlarından yararlanmak, yeni başlaya-
cak programın yapısına ve işleyişine müdahil olmak 
için 9 Temmuz 2014 tarihinde CleanSky 2 Birinci 
Dalga Üyelik Çağrısı açılmıştır. Bu çağrıda kompozit 
malzemelere yönelik iki başlık bulunmaktadır.  Birinci 
başlık “Otoklav Dışında Kompozit Üretimi, Kanat ve 
Kuyruk Yapıları ve Çok Fonksiyonel Dizayn" başlığıdır. 
Bu başlık altında CleanSky2’nin yerde ve havadaki uy-
gulamalarında kullanılmak üzere havacılık yapılarının 
tasarlanması ve üretilmesi istenmektedir. Özellikle 
otomasyon üretimi ve termoplastik gibi yenilikçi 
malzemelerin tasarımı ve üretim süreçlerine yönelik 
geliştirilen son teknolojiler çağrı kapsamında ele alı-
nabilir. Diğer bir başlık ise “Düşük Maliyetli Kompozit 
Uçak İskeletine yönelik Gelişmiş Teknolojiler” başlı-
ğıdır. Bu çağrıda yüksek performans ve enerji verimli 
iskeletler ve çok yönlü ve düşük maliyetli iskeletler 
alanındaki projeler değerlendirilecektir. Gelişmiş 
kompozit yapıların kullanımı, yenilikçi yapısal mimari 
tasarımlar ve erken hasar tespiti ve yapısal dayanım 
yönetimine yönelik çalışmalar çağrı kapsamında ele 
alınabilir. Clean Sky 2 çağrı başlıklarına proje teklifi 
sunmak için son tarih 15 Ekim 2014’dür.

Avrupa Birliği Ar-Ge ve İnovasyon Programlarında 
Kompozit Malzeme Alanındaki Fırsatlar
Avrupa Birliği (AB) Ar-Ge ve İnovasyon Programları Avrupa’nın araştırma ve teknoloji 
geliştirme kapasitesini artırmak ve üniversite sanayi işbirliğini teşvik etmek amacıyla 
oluşturulan topluluk programlarıdır. 

Abstract

European Union (EU) R&D and Innovation Programs are community programs designed for enhancing research and technology 
development capacity of the Europe and to promote university-industry partnerships.

Within these programs that support R&D and innovation projects in many fields, calls on developing composite material and pro-
duction techniques with the usage of the technologies at industry are opened frequently. It is possible for the Turkish companies 
to propose projects and receive funding from these calls with forming consortia with organizations from EU Member states or 
associated countries like Turkey.

Çağrılarla ilgili soru ve görüşleriniz için Avrupa İşletmeler Ağı - İstanbul Projesi ortağı Sabancı Üniversitesi yetkilileri ile temasa 
geçebilirsiniz. (Tel: 0216 483 9710/9713, E-posta: aia@sabanciuniv.edu)
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POLSER AŞ ürünleri dünyanın önde gelen soğutma 

kulesi firmaları, kimyasal üretim yapan tesisleri, 

seracılık firmaları ve frigofrik araç ve bina üreticileri-

nin tercihidir.

 

2014 yılında sektörde bir yeniliğe imza atan Polser 

AŞ. antimikrobiyel CTP (cam elyaf takviyeli polyester) 

üretimine başlamıştır. Polser AMB özellikli levhalar 

geniş spektrumda virüs, bakteri, alg, küf ve mantarı 

%99.999 oranında yok ederek yüzeylerin aktif şekilde 

hijyenini sağlayan en yeni teknolojidir. Antimikrobi-

yel özellikli CTP levhalar kısa sürede özellikle gıda 

taşımalığının tercih ettiği bir ürün olmuştur. Özellikle 

balık, et ve sebze gibi taze gıdaların taşımasında 

kullanılan ticari araçların iç yüzeylerinin Polser 

AMB ile kaplanması gıdaların kontaminasyonlardan 

korunması ve bozulmadan taşınmasında büyük fayda 

sağlamaktadır.

POLSER

POLSER FRP PANELS has been manufacturing fiberglass reinforced polyester ( FRP ) sheets since 1986 and exporting more than 

70 % of its production to more than 60 countries worldwide.

POLSER has its own patents with its own R&D studies.

The products of  POLSER is prefered by world leading cooling tower companies, chemical production facilities, greenhouse com-

panies, industrial building constructors and refrigerated trailer and cold room builders.

 Also POLSER has begun the production of ‘antimicrobial (AMB)’  FRP sheets in 2014.

These sheets with Polser AMB option has the latest technology providing hygiene on the surfaces and killing the virüs, bacteria, 

fungi and algea at wide spectrum and at 99.999 % rate. FRP sheets with antimicrobial option has become one of the most pre-

ferred cladding products especially by food premises and hospitals in the very short term. Cladding of Polser AMB on the interior 

surfaces of transportation vehicles used especially for fish, meat and vegetable transport provides great benefit for the protection 

of foods from contamination and spoilage during transportation.

POLSER AŞ 1986 yılından beri cam elyaf takviyeli polyester (CTP) kaplama levhaları 
imalatı yapmakta ve üretimin %70'ini 60’ın üzerinde ülkeye ihraç etmektedir.  POLSER AŞ 
kendi bünyesinde yürüttüğü AR-GE çalışmaları ile geliştirdiği patentleri kendisine ait olan 
innovatif ürünlere sahiptir. Türkiye’de ise 350 bayisi ile sanayicilere ve endüstriyel bina 
yapımcılarına hizmet vermektedir.

POLSER’den Gıda Taşımasına Özel 
Antimikrobiyel CTP levha
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Açılışından henüz bir yıl geçmeden Rusya’nın en 
prestijli eğlence merkezlerinden biri haline gelen 
Rostov’daki H2O Kapalı Su Parkı, bölgede yaşayanla-
rın ve turistlerin akınına uğrarken, eğlence sektörü-
nün önemli ödüllerinden “Golden Pony” ödülüne de 
layık görüldü. 
Geçtiğimiz Mart ayında Moskova’da gerçekleşen RA-
APA fuarında lanse edilen ödülün sürpriz olmadığını 
belirten Polin Su Parkları Rusya Ofisi Genel Müdürü 
Selim Doğuoğlu, açıldığı günden bu yana parkın çok 
popüler olduğunun altını çiziyor. Doğuoğlu, Rusya’da 
su parklarına giderek artan bir ilgi olduğunu ve H20 
Aquapark’ın da bu sektör içinde kaydırakları ile öne 
çıkan bir merkez olduğunu da ekledi. 
Rusya’nın en büyük alışveriş merkezlerinden olan 
Horizon Megacenter’ın bir parçası olarak 2013 yılının 
Haziran ayında açılan H2O Aquapark, 5 ay gibi kısa 
bir sürede inşa edildi.
 
Teknoloji ve Kusursuz Tasarım Bir Arada 
Parkın tasarımından kurulumuna kadar geçen süreci 
çok başarılı bir şekilde yönetmeyi bölgede bulunan 
ofisi sayesinde başaran Polin, yıllardır kullandığı 
“RTM” üretim teknolojisi sayesinde kaydıraklarında 
elde ettiği mükemmel parlak görüntüyü, yine patentli 
teknolojisi “Doğal Işık Efekti” ve “Özel Desen Efektle-
riyle” birleştirerek parkın ziyaretçilerinin muhteşem 
bir deneyim yaşamalarını sağladı.
 
7’den 77’ye Sınırsız Eğlence Sunuyor 
H2O Aquapark içinde  Çocuk Havuzları, yüksek 
kapasiteli Dalga Havuzları, su ve hava masajı yapan 
Spa Havuzları yanında Multislide, Kamikaze, Fre-
efall, Magic Hole, Turbo Tunnel Slide, Space Hole, 
Black Hole, Black Hole ve Flying Boats Kombinas-
yonu, Tunnel Body Slide, Giant Body Slide, Tsunami 
gibi Su Kaydırakları ile Korsan Temalı İnteraktif Su 
Oyun Grupları gibi her yaşa hitap eden atraksiyonlar 
bulunuyor. 
Aynı zamanda park içinde gerçekleştirilen etkinlikler 
ile ziyaretçilere farklı eğlenceler de sunarken, tüm bu 
organizasyonlar parkın aldığı ödülle yetinmeyeceğini 
ve başarılarını devam ettireceğini gösteriyor.

Polin Hakkında 
1976 yılında İstanbul'da kurulan Polin, su kaydırak-
ları ve su parkları tasarım, üretim ve montajında bir 
dünya lideridir. 90 ülkede 2500'den fazla su parkı 
projesi gerçekleştiren Polin; "Daima Yenilikçi", "Dünya 
Çapında Üstün Kalite" ve "Teknoloji Liderliği" vizyo-
nuyla sektöründe birçok ilki gerçekleştirmiştir. Bugün 
birçok ülkenin, hatta kıtanın en büyük ve ödüllü su 
parklarında Polin imzası vardır. Dünya'nın en geniş 

ürün çeşitliliğine sahip olan Polin'in 2010 yılında 
lanse ettiği King Cobra kaydırağı Avrupa'nın en iyi su 
kaydırağı seçilmiştir. 
Polin 2006 yılından bu yana kaydıraklarını uzay 
mekiği üretiminde kullanılan iki tarafı parlak yü-
zeyli ve pürüzsüz, daha mukavim ama daha hafif, 
görselliği mükemmel ürün elde etme gibi önemli 
avantajları olan RTM (Resin Transfer Molding) kapalı 
kalıp teknolojisiyle üretmeye başlamıştır. Bu teknoloji 
kaydırak üretiminde en ileri noktadır. Polin böylece, 
bu üretim tekniğini kullanarak üretim yapan ilk ve tek 
Avrupalı su kaydırağı üreticisi olmuştur. 
Polin su kaydıraklarının, tüm tasarım, üretim, montaj 
ve servis süreçleri 2003 yılından beri ISO Uluslara-
rası Kalite Yönetim sistemi altında; Avrupa (EN) ve 
Amerika (ASTM) Normlarına uygun olarak yürütül-
mektedir. Polin bu kalite belgesine sahip ilk Avrupalı 
su kaydırağı üreticisidir.

Polin İmzalı Kaydıraklar Rusya’da Ödül Getirdi!
Tamamı Polin imzası taşıyan su kaydırakları ile Rusya’daki H2O Aquapark “Golden Pony” 
ödülü alırken aynı zamanda ziyaretçi akınına da uğruyor.

Rostov’s H2O Aquapark Surges With Success 

A year after H2O Aquapark opened in Rostov-on-Don, Rus-
sia, the reviews are in: The indoor waterpark has been a 
major hit among both local residents and tourists. But park 
patrons aren’t the only ones raving about the new park’s at-
tractions. H2O Aquapark also earned a Golden Pony Award 
in the international competition among amusement indus-
try operators that is bestowed by publisher Facto Edizioni 
and Games & Parks Industry magazine. The announcement 
of the 2014 winners took place in March in Moscow during 
the RAAPA Exhibition. Polin manufactured and supplied 
all waterslides in the park. The waterpark opened in June 
2013 as part of the Horizon Megacenter Mall (also known 
as the Gorizont) after only five months of construction. The 
waterpark addition to the mall-the largest mall in Southern 
Russia-covers more than 24,000 square meters (78,740 
square feet) with more than 6,000 square meters (64,583 
square feet) devoted to the waterpark. While the mall offers 
a wide variety of amenities to patrons-including a multiplex 
cinema, a family entertainment complex, a bowling alley 
and a fitness center-owner NGO Gorizont LLC believed the 
new addition would be an important addition to the mall’s 
success. They invested 1.393 billion rubles (US$45 million) 
into the all-season complex, which accommodates up to 
2,500 people and employs 160 people.
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İspanya’daki Aqualand Maspalomas su parkı ikinci 
yıl sezonunu Polin’in kurulumunu gerçekleştirdiği 
Avrupa’nın en büyük kaydıraklarından biri olan ''Ra-
cer Twin Turbolance'' ile açtı.

Kanarya Adaları’nın güney kesiminde Las Palmas 
bölgesinde yer alan park, Aqualand su parkı zinci-
rinin bir halkası olarak, Fransa, İspanya, Portekiz, 
Finlandiya İsviçre gibi ülkelerdeki Avrupa’nın 20 farklı 
noktasında faaliyet gösteren Aspro Group’a bağlı 
olarak faaliyet gösteriyor.

 ''Racer Twin Turbolance'' iki dairesel tüp kaydıraktan 
oluşuyor ve her bir tüpte bir ziyaretçiye bu inovatif 
tasarım ile muhteşem bir heyacan yaşatıyor. Polin’in 
“Doğal Işık Efekti” teknolojisi sayesinde kaydırak hem 
kayanlar için hem de izleyenler için çok güzel bir 

görüntü sağlıyor. Güneş ışığının kaydıraklardaki şeffaf 
şeritlerden içeri akan yansıması ile benzersiz bir 
heyecan kombine edilmiş oluyor. Kaydıraklarda aynı 
zamanda Polin’in tüm kaydıraklarında var olan RTM 
(Resin Kapalı Kalıp Üretimi) teknolojisi ile parlaklık ve 
sağlamlık en üst seviyede tutuluyor. Aynı anda 2’şer 
kişilik 2 botla kayılabilen kaydırak yüksek kapasiteli 
bir kaydırak olarak karşımıza çıkıyor.

Tamamıyla kapalı ya da açık, yarı açık ya da yarı 
kapalı, havuz çıkışlı ya da kuru çıkış, tek ya da ikili 
kayabilme opsiyonları ve “Doğal Işık Efekti”, “RTM 
(Resin Kapalı Kalıp)” teknolojileri ile ''Racer Twin Tur-
bolance'' Polin’in Avrupa’daki son yıldızlarından biri 
olarak Kanarya Adaları’nda muhteşem bir deneyim 
sunuyor.

Spain Boasts 1st "Racer Twin Turbolance" Waterslide!
   
Aqualand Maspalomas inaugurates first installation of Polin's side-by-side waterslide
 
Aqualand Maspalomas kicked off its second season in a colossal way with the installation of one of the biggest waterslides in Europe-and the first of its 
kind in Spain: a ''Racer Twin Turbolance''.  
The waterpark in Las Palmas, a beach-resort city on the southernmost tip of Gran Canaria in the Canary Islands, a Spanish archipelago, is part of 
the Aqualand waterpark chain, the largest in Europe. Owned by Aspro Group, the park is among 20 located across the continent in France, Portugal, 
Finland, Switzerland and Spain.
The ''Racer Twin Turbolance'' starts with two circular, racing tube slides. The innovative design of the high-capacity attraction consists of two tunnels 
configured side by side. Two guests per tube allow the slide to be one of the highest capacity in the park. Riders follow a circular path, racing each other 
along a series of twists and turns before reaching an enclosure that suddenly plummets riders down a nearly vertical drop. The double-tubes then di-
verge into two separate Turbolance slides and propel the riders vertically uphill. Riders then experience a reverse path as their race continues backward 
over a hill, into a valley and ending in a dry-out.
This ride offers strong visual appeal to both riders and spectators. Our Natural Light Effects (NLE) technology is applied. During the first part of the 
multi-lane slide's ride path, as guests swoosh at high speed along two double turns in enclosed tunnels, they enjoy the light effects. As water sluices 
through the ride, it interacts with sunlight that shines through translucent stripes at the top of the slide's tunnels. These natural effects take different 
forms depending on the strength and angle of sunlight throughout the day to create a truly dynamic experience for guests. The waterslide is manufac-
tured with Resin Transfer Molding technology which is the latest technology in waterslide manufacturing and offers a smooth and shiny finish on both 
sides.
Options of the ''Racer Twin Turbolance'' waterslide include:
Fully open versus fully enclosed version (allowing for the development of a completely dark attraction), Half-closed/half-open version (which is applied 
at this project.),  Natural Light Effects technology, A launch conveyor or tower for entry options, Either a pool or run-out exit, Use with either single or 
double tubes, A variety of themeing options

Polin'in İlk “Racer Twin Turbolance” 
Kaydırağı İspanya'da Kuruldu!
Polin ilk “Racer Twin Turbolance” kaydırağının kurulumunu İspanya'daki Aqualand 
Maspalomas su parkında  gerçekleştirildi.
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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda faaliyete geçen 
HABOM, operasyonel anlamda da bir mükemmeliyet 
merkezi. En son teknolojilerle ve en modern bakım 
ekipmanlarıyla donatılan ve 380 bin metrekare kapalı 
alana sahip HABOM’un dar gövdeli uçak bakım 
hangarı aynı anda 11 adet dar gövdeli uçağa, geniş 
gövdeli uçak bakım hangarı da aynı anda üç geniş 
gövdeli uçağa bakım, onarım ve revizyon hizmeti 
verebiliyor. Tesisin atölye binalarında ise uçakların 
APU, iniş takımı gibi pek çok komponentinin bakım 
ve onarımını yapan çok sayıda atölye bulunuyor.

27 Haziran’da Sayın  Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
törenle hizmete açılan HABOM, yaklaşık 550 milyon 
dolarlık yatırımla hayata geçirildi. 2006 yılından bu 
yana Türk Hava Yolları’nın uçak bakım, onarım ve 
revizyon alanlarıyla uçak koltuğu ve mutfak ekipman 
üretimi alanına yapmış olduğu yatırım miktarı yakla-
şık 750 milyon ABD doları seviyesine ulaştı

Dev Tesisin kapıları PANOLUX

Sabiha Gökçen THY HABOM hangar kapıları anti-ra-
dar, çok yüksek dayanım ve ışık geçirgenliği özellikle-
riyle dünyanın tercih ettiği Panolux ile yapıldı. Detaylı 
bilgiye http://www.turkishhabom.com/  sitesinden 
ulaşabileceğiniz Türkiye’nin gururu bu projenin par-
çası olmaktan FİBROSAN olarak gurur duyuyoruz

Havacılıkta Panolux

Çok yüksek mukavemet ve bina güvenliği sağlayan 
Panolux, büyük hacimli havacılık binalarının vazgeçil-
mez yapı malzemeleri arasına girmiştir.

IEE 1502-2007, MILSTD 285 ve IEEE 299 standartları-
na göre anti-radar özelliğine sahip olan Panolux;

• Havalimanı terminallerinde

• Uçak ve helikopter hangarlarında

• Havacılık endüstrisi binalarında

Kullanılmaktadır.
Detaylı bilgi için  www.panolux.com.tr

Habom Hizmete Girdi
Uçak bakım ve onarım alanındaki uzmanlığıyla uluslararası kabul gören Türk Hava Yolları 
Teknik, yüzde 100 Türk Hava Yolları iştiraki bir kuruluş. Teknik; bakım ve onarım alanındaki 
başrol oyuncularından biri olmayı hedeflemişti ve HABOM projesinin hayata geçmesiyle bu 
hedefinde önemli bir aşama kaydetti. 

Copyright © Fibrosan, Turkey

Turkish HABOM official opened by President Erdoğan

The project HABOM, including a joint venture engine facility with Pratt&Whitney, the global leading aircraft engine manufacturer 
company, is one of the major investments of Turkish Airlines and aims to be ranked among the leading aviation maintenance, 
repair and overhaul service centers of the world. Two hangars can handle 11 narrow and 3 wide body aircrafts simultaneously

Hangar Door Panels from Fibrosan

Fİbrosan is proudly part of this huge project by supplying the anti radar, lightweight panel system PANOLUX for the hangar doors of 
this project.For more information www.panolux.com.tr

Copyright © Fibrosan, Turkey
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Hollanda Treyler Üreticileri Derneği 
Fibrosan’ı Ziyaret Etti
Treyler ve üstyapı endüstrisinin ihtiyaç duyduğu CTP levha üretimi gerçekleştiren Fibrosan’ı 
Hollanda Treyler Üreticileri Derneği (CARROSSERİE NL.) üyeleri ziyaret etti. Dernek üyeleri bu 
ziyaretin ardından Krone’nin Tire fabrikasını OKT’nin Aydın’daki üretim tesislerini ziyaret ettiler.

11 Haziran 2014 tarihinde Hollanda’da treyler ve 
üstyapı üreticilerinden 25 temsilcinin gerçekleştirdiği 
ziyarette Fibrosan A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erim 
Yücel, heyete bir toplantıyla şirket faaliyetlerinden 
bahsetti.

Yaptığı sunumda uzun yıllardır CTP levha üretiminde 
uzmanlaşan Fibrosan’ın Türkiye dışında başta Avrupa 
ülkeleri olmak üzere dünya pazarındaki konumla-
rından bahsederek, değişen ihtiyaçlara göre geliştir-
dikleri ürünlerle Pazar paylarını arttırdıklarını ifade 
etti. Dünya çapında 58 ülkeye ihracat yaptıklarını da 
söyleyen Yücel, Almanya ve İngiltere’de kendi şirket-
leriyle büyük ve küçük ölçekli müşterilere ürünlerinin 
satış ve dağıtımını gerçekleştirerek toplam üretimle-
rinin yüzde 80’ini Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini 
vurguladı.

Son dönemde yaptıkları yatırımla birlikte High Gloss 
ve  High Impact gibi özel ürünlerle ihtiyaca özel Avru-
pa standartlarında üretim yaptıklarına değinen Yücel, 
konuklardan gelen soruları da yanıtladı.

Daha sonra Yücel ailesinin ortak olduğu HLM’yi 
ziyaret eden CARROSSERİE NL üyeleri burada bir 
hatıra fotoğrafı çektirdiler. CARROSSERİE NL üyeleri 
Fibrosan ve HLM’nin ardından Krone ve OKT fabrika-
larını da ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldılar.

CarosserieNL committee visits Fibrosan

A committee of 40 members including the president of CarosserieNL, the industry association for body and trailer construction 
companies in The Nederlands visited Fibrosan.

Copyright © Fibrosan, Turkey
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2004’ten beri inovatif yat tasarımlarıyla tanınan lider 
yat üreticilerinden Türkmen Marine,  yeni tersanesin-
de Panolux’ü tercih etti.10,000 m2 lik tersanesinde 
61  metre İskelesi bulunan Türkmen Marine yanal 
aydınlatmada kullanılan Panolux ile doğal ve aydınlık 
bir çalışma alanı oluşturmayı Panolux ile sağladı.
Panolux Hakkında;

Panolux, Fibrosan tarafından geliştirilen üstün 
teknik özelliklere sahip CTP panel sistemidir. Dev 
projelerden konut veya ofis iç mimarisine kadar her 
alanda kullanılabilir.Işık geçirgenliği ve çok yüksek 
mekanik performansı ile mimar ve tasarımcıların 
yeni gözdesidir.
Daha fazla bilgi için www.panolux.com.tr

Copyright © Fibrosan, Turkey

Copyright © Fibrosan, TurkeyCopyright © Fibrosan, Turkey

Türkmen Marine Panolux’ü Tercih Etti

Turkmen Marine Chooses Panolux
 
Innovative yacht producer Turkmen Marine chooses Panolux panels for new shipyard.By using Panolux as daylight wall system 
Turkment marine has achieved a naturally lit working environment.
 
Panolux is a structural sandwich panel technology used in daylighting for mega projects, industrial buildings,hangar doors etc. 
For more information please visit www.panolux.com.tr
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Yücel grubu şirketlerinden Fibrosan’ın 
10 yıldır üretmekte olduğu ve Türkiye 
ve yurtdışında pek çok alanda Hijyen 
ihtiyaçlarını sağlayan kompozit levhalar 
artık  www.decopanhijyen.com  alan adı 
altında. 
 Fibrosan’ın  uzun yıllardır Türkiye’nin pek çok tesisini 
koruduğu DECOPAN HİJYEN ürün gamı sayısız 
referansa sahip olup;

• Ameliyathane ve doğumhanelerde,

• Yoğun bakım ünitelerinde,

• Laboratuarlarda,

• Hastane, sağlık ocağı, klinik vb. sağlık 
tesislerinin tüm genel alanlarında,

• İlaç endüstrisi ve depolarında,

• Gıda ve meşrubat endüstrisinde,

• Kesimhanelerde, et tesislerinde,

• Süt endüstrisinin her alanında,

• Gıda soğuk hava depolarında,

• Besicilik tesisleri ve inkübatörlerde,

• Mutfaklarda, süpermarketlerde

• Okul, yurt vb. binalarda

• Yıkama tesisleri ve ıslak alanlarda

• Petrokimya endüstrisinde,

• Bilgisayar ve server odalarında 
kullanılmaktadır.

10 yıldır pek çok gıda tesisinde başarı ile kullanılan ve 
sayısız referansı olan DECOPAN HİYJEN web sitesi yayında

Website of DECOPAN Hygiene which is successfully used 

in many food facilities for 10 years and having numerous 

references is on the air

Composite plates that are produced by one of Yucel Group 

companies, Fibrosan, for 10 years and meeting the hygiene 

needs in many areas in Turkey and abroad, are now under the 

domain name www.decopanhijyen.com   

Fibrosan’s DECOPAN HYGIENE product range, which protects 

many facilities in Turkey for many years, has numerous refer-

ences and is used ;

• In the operating rooms and delivery rooms, 

• In intensive care units, 

• In the laboratories, 

• in all public areas of health facilities like hospitals, health 

centers, clinics, etc.,

• in the pharmaceutical industry and their warehouses, 

• in the food and beverage industry, 

• in slaughtering houses and meat plants, 

• in all aspects of the dairy industry, 

• in cold storages of food industry, 

• In animal breeding facilities and incubators, 

• In kitchens, supermarkets 

• in buildings like schools, dorms etc.

• in washing facilities and wet areas 

• In petrochemical industry, 

• in computer and server rooms 

Copyright © Fibrosan, Turkey

Copyright © Fibrosan, Turkey
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Solaris Güneş Arabası Ekibi
Fas Yarışının Birincisi Oldu

TUBİTAK Alternatif Enerjili Araçlar Yarışması 2014 - 
Elektrikli Taşıtlar Kategorisi'nde 42 ekip arasından al-
dığımız üçüncülüğün ardından katıldığımız Fas Güneş 
Arabaları Yarışları'nda (Moroccan Solar Race Chal-
lenge 2014 - http://moroccansolarrace.com) Dokuz 
Eylül Üniversitesi Solaris Ekibi olarak birinci olduk. 
5-7 Eylül 2014 tarihlerinde Marrakech ile Benguérir 
şehirleri arasındaki yaklaşık 65 km‘lik yolda düzenle-
nen yarışı S7 adlı aracımızla 40 dakikada tamamlaya-
rak parkuru ortalama 97,5 km/h ve maksimum 140 

km/h gibi bir hızla tamamlayarak en yakın ekibe 15 
dakikalık bir fark attı. Solaris, bu başarı ile uluslarara-
sı yarışmalarda ilk kez birinci olan Türk Ekibi ünvanı-
na da sahip oldu.

Geçtiğimiz yıl Fas'ta S2 adlı aracımızla elde ettiğimiz 
ikinciliğin ardından bu sene S7 ve S2 araçlarımızla 
favori olarak katıldığımız bu yarışmada gerek Faslı 
ve Fransız Ekipler gerekse de ISF (Uluslararası 
Güneşarabaları Federasyonu - International Solarcar 
Federation) üyeleri tarafından yoğun ilgiyle karşılaş-
tığımız bu yarışmada Dokuz Eylül Üniversitesi’ni yedi 
kişilik bir ekip ve iki güneş enerjili araçla temsil etti. 
Yarışmanın ilk üçü şöyle sıralandı:

Birinci : Solaris – Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

İkinci : Solar Eco Breizh, Fransa

Üçüncü : Belenos-Clermond Ferrand, Fransa

Bu ödül, yarışmaya katıldığımız S-7 aracımızın ikinci 
ödülü olmuştur. Geçtiğimiz yıl TÜBİTAK Formula 
G 2013 Güneş Enerjili Araç Yarışları’nda üçüncü-
lük ödülünü almış ve Avustalya’daki Dünya Güneş 
Enerjili Araçlar Yarışı’ndaki (World Solar Challenge 
2013) uluslararası alanda kendi klasmanında altıncı 
olmuştu.

Copyright © Fibrosan, Turkey
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Uluslararası düzeyde yapılan Fas Güneş Enerjisi ile 
Çalışan Araç Yarışları’na iki yıldan beri Türkiye’den 
özel davet alarak katılan tek ekip olan Solaris 
Ekibi’yle birlikte, Fransa’dan, Fas’tan gelen tecrübeli 
ekipler katıldı. Fas’ta gerçekleştirilen etkinlik, 8 – 11 
Ekim 2014 tarihleri arasında Belçika’da düzenlenecek 
olan Avrupa Güneş Enerjili Araçlar Yarışı’na (Europe-
an Solar Challenge) katılacak olan ekibimiz için başka 
bir deneme ve moral kaynağı olmuştur. Bu yarışta da 
yine özel davet alarak katılan tek Türk ekibi olma ay-
rıcalığını taşıyacağız. Oldukça kısıtlı bütçemizle yoğun 
özveri ile çalıştığımız ekibimizin, bu yarışta da başarılı 
olacağına inancımız tamdır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güneş Enerjisi ile Çalışan 
Araç Projeleri Ekibi olarak vermiş olduğunuz des-
teklerinden dolayı tüm sponsorlarımıza, destekçile-
rimize ve Solaris Proje’lerine emek veren her bireye 
ekibimiz adına teşekkürü bir borç biliriz.

Solaris Fas 2014 Yarışı Ekibi
• Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÖREN (Proje Yürütücüsü, 

Makina Müh. Öğr. Üyesi),
• Umut BOZOK (Pilot ve Koordinatör- Endüstri 

Müh. Öğrencisi),
• Emre Akbıyık (Pilot - S2, Mekatronik Müh. Yüks. 

Lis. Öğrencisi)
• Hasan ÇEKEM (Elektronik Grup Sorumlusu, 

Makina Müh. Öğrencisi),
• Yusuf Can Arslan (Mekanik Grup Sorumlusu, 

Makina Müh.Öğrencisi),
• Çağlar YASAN (Makina Müh.Öğrencisi),
• Görkem DEMİREL (Makina Müh.Öğrencisi)

Team Solaris wins in Morocco
 
Dokuz Eylül Üniversitesi Solaris team wins Morroccan Solar race challenge 2014.Yücel Group has been one of the sponsors of the 
the team by suppling grp Moulds. For more information http://teamsolaris.com/site/eng/sponsors.html
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Kompozitler Dünyası ve Otomotiv

1946’dan sonra tüm Dünya’da ticari boyuta gelen, ilk 
uygulamalardan bu yana hem takviye malzemelerin-
de hem de matriks malzemelerde bir çok yeniliklere 
gidilerek yeni kombinasyonlar uygulanması sonucu 
daha yüksek performans değerlerine sahip olan, çok 
hızlı bir gelişme göstererek bu gelişmeyi hızla sür-
dürmeye devam eden bir malzeme niteliğinde olan 
“kompozit malzemeler” çağdaş bir malzeme olma 
niteliğini de aşmış ve geleceğin malzemesi olma 
niteliğine ulaşmış bulunmaktadır.

Teorik olarak sonsuz ömürlü ve neredeyse sonsuz 
kullanım alanına sahip olan kompozit malzemelerin 
üstün özellikleri sayesinde çok büyük bir potansiyele 
de sahip oldukları bilinmektedir. Kompozit malzeme-
lerde gerek matriks reçine özellikleri, gerek takviye 
malzemesinin türü ve yerleştirme biçimi kompozitin 
mekanik, kimyasal ve ısıl özelliklerini fazlasıyla yük-
seltebildiğinden diğer konvansiyonel malzemelere 
oranla kompoziti çok farklı bir boyuta taşımaktadır. 
Şöyle ki, konvansiyonel malzemelerle imalat yapı-
lırken yalnızca malzemeye şekil vermekle yetinilir-

ken kompozit ürün imalatında, şekil verilirken, aynı 
zamanda malzemenin kendisi de üretilmektedir. Bu 
nedenle konvansiyonel malzemelere çok ciddi bir 
rakip konumuna gelen kompozitlerin ülkemizde de 
kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır.

Dünyadaki  Gelişmeler
Kompozit sanayi geçen 30 yıl içerisinde global 
ekonomik büyümeye ve anahtar sektörlere (bina ve 
inşaat, rüzgar enerjisi, uzay ve havacılık, otomotiv 
vb.) daha fazla penetrasyon (nüfuz etme) becerisine 
dayanarak uzun süreli bir gelişme göstermiştir.
Kompozitler ana sanayilerin sürdürülebilir gelişim ve 
büyümesini desteklemekte ve onların gelecekteki ta-
leplerini karşılamalarında anahtar rol oynamaktadır.
Uzay ve Havacılık  - artan yakıt fiyatlarını telafi etmek 
amacıyla ağırlık azaltılması,
Rüzgar Enerjisi – diğer enerji kaynaklarına karşı 
enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla proses oto-
masyonları ve seri üretim tekniklerinin uygulanması,
Otomotiv – ağırlık azaltmak suretiyle Co2 emisyonu-
nun azaltılması.

Otomotivde Kompozit Malzeme Penetrasyonu

Kompozit malzeme ortam koşullarına dayanıklı, esnek ama yeterli mekanik dayanıma 
sahip olmayan plastik ve/veya polyester matriks reçine ile yüksek mekanik dayanımlı 
takviye edici cam, karbon ve/veya aramid elyafının bir araya getirilmesi ile elde edilen 
üstün nitelikli bir mühendislik malzemesidir.
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Kompozit malzemelerin Dünya ölçeğinde dağılımı hacim ve değer olarak farklılıklar 

göstermektedir.

Değer olarak     Hacim olarak

Uzay ve Havacılık   23%  Yapı ve İnşaat   26%

Taşımacılık ve Otomotiv  22%  Taşımacılık ve Otomotiv  25%

Yapı ve İnşaat   14%  Elektrik ve Elektronik  16%

Rüzgar Enerjisi   12%  Tüketim Malları   8%

Elektrik ve Elektronik  12%  Rüzgar Enerjisi   7%

Tüketici Malları   9%  Boru ve Tank   7%

Denizcilik   5%  Uzay ve Havacılık   5%

Boru ve Tank   2%  Denizcilik   5%

Diğer    1%  Diğer    1%

Uzay ve havacılık ile rüzgar enerjisi sektörleri değer 
olarak pazarda ön sıralarda yer alırken hacim olarak 
ise alt sıralarda yer almaktadır. Bunun nedeni, bu 
sektörlerdeki kompozit ürünlerin ortalama fiyatları-
nın diğer sektördekilerden daha yüksek olmasıdır. 

Kompozitlerin alternatif malzemelere (çelik, alü-
minyum vb.) göre çekiciliği aşağıdaki faktörlerden 
dolayıdır.

• Kompozitler düşük yoğunluğa karşın  mükem-
mel dayanım ve rijitlik sağlamaktadır. Bu özel-
likleri nedeniyle yenilenemeyen fosil yakıtların 
kullanıldığı taşıt araçlarında metalik malzemele-
re karşı ilgi çekici bir alternatif sunmaktadırlar. 

• Kompozit malzemelerin kullanımı ile sağlanan 
ağırlık azaltımı toplam maliyeti ve yakıt tüketi-
mini azaltmaktadır. Bir taşıt aracında her 45 kg 
ağırlık azaltımı %2-3 yakıt tasarrufuna neden 
olmaktadır. 

Kompozitin hafifliği (çelikten 4 kat, alüminyumdan 
1,5 kat) kompozitlerin çeşitli sanayilerde kullanım-
larının artmasını sağlayan ana faktörlerden biridir. 
Şöyleki, yakıt fiyatlarında ki artışın telafi edilebilmesi 
amacıyla ağırlığın ve dolayısı ile de toplam maliyetin 
azaltılması amacıyla havacılık sektöründeki kompozit 
malzeme kullanımının 2010 yılında %9 iken, 2015 
yılında %12 olması beklenmektedir.

Uzun yıllardır cam elyaf takviyeli kompozitler kontey-
ner, gemi ve tekne gövdesi, otomotiv parçaları gibi 
ürünlerde, karbon ve aramid elyaf ise daha yüksek 

performanslı ürünler gerektiren uzay ve havacılık 
sanayiinde kullanılmaktadır. 

CO2 salımlarını azaltmak için kabul edilen regülas-
yonlar ve yürütülen çalışmalar otomotiv sektöründe 
de karbon elyaf kullanımının yaygınlaşması yönünde 
gelişmelere yol açmaktadır.

Karbon elyaf kullanarak çeliğe göre %60, alüminyu-
ma göre %30 ağırlık azaltımı yapmak mümkündür. 

Kompozitlerin istenildiği gibi şekillendirilebilmesi, 
ihtiyaç duyulan parça miktarının azaltılabilmesini ve 
dolayısı ile de pek çok sektörde (Otomotiv, Uzay ve 
Havacılık, Rüzgar Enerjisi vb.) montaj sürelerinin kı-
saltılabilmesini sağlamaktadır.Bu ve benzeri özellik-
ler kompozit malzemelerin diğer alternatif malzeme-
lerden (çelik, alüminyum vb.) ana donatılarda da pay 
almasını sağlamaktadır.

Kompozit malzemeler, çeşitli uygulama alanlarının 
birbirinden farklı beklentilerine cevap verebilme 
özelliklerinden dolayı tercih edilmektedirler. Otomotiv 
Sektörünün kompozit malzemelerden beklentilerini 
şöyle sıralayabiliriz.

• Düşük maliyet

• Yüksek üretim hızı

• Ağırlığın azaltılması

• Yeni tasarım kolaylığı

• Dış aksamda “A” sınıfı yüzey beklentisi

• Gövde ve iç aksamlarda ısı dayanımı (40-200F)
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Otomotivde İleri Kompozit Kullanımı

Projeksiyonlar: 2022’de 453,600 ton!

Otomotivde Kompozit Kullanımı Yönünde Temel Etkiler

Çözüm: Düşük özgül ağırlıklı ve özgül dayanımlı malzemeler kullanmak

Daha hafif araçlar üretme 
yönündeki eğilim
• Daha az ağırlık=
• Daha az yakıt tüketimi=
• Daha az CO2 salımı=
• Yakıt tasarrufu=
• Daha ekonomik kullanım
CO2 salımlarına ilişkin regülasyonlar
• Avrupa’da 2015 hedefi: 
 120 g/km
• ABD’de 2015 hedefi: 
 200 g/km

Kaynak: Friedrich, K., Almajid, A. A.: Manufacturing Aspects of Advanced Polymer Composites for Automotive Applications, APPL. COMP. MAT. 20,2 (2013) 107-128
http://www1.eere.energy.gov/vehiclesandfuels/technologies/materials/lightweight_materials.html
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Türkiye’deki Gelişmeler

Dünyamızda enerji talebi gittikçe artarken kaynakla-
rın azalması, enerji maliyetlerinin yükselmesine ne-
den olmuştur. Araştırmacılar, yatırımcı ve girişimciler 
ucuz, temiz ve alternatif enerji kaynaklarının kulla-
nıldığı makine ve sistem arayışlarına yönelmişlerdir. 
Kompozit Sektörü bu arayışların tam merkezinde 
yer almakta, kompozit malzemenin avantajları yeni 
çözümleri kolaylaştırmaktadır. Otomotiv Sektörü bu 
arayışların en yoğunlaştığı alanlardan biridir.

Türk Otomotiv Endüstrisi’nde 1960’lı yıllarda Anadol 
otomobillerin kaportasıyla başlayan kompozit kul-
lanımı, 1970’li yıllarda otobüs, kamyon ve hafif ticari 
araçların üretiminde de devam etti. Otobüs üreti-
minde küçük ölçekte başlayan kompozit kullanımı, 
havalandırma kanalları ve havalandırma sisteminin 
dış kabuk uygulamalarıyla sektörün hizmetine girdi. 
El yatırması yöntemiyle yapılan bu uygulamalar 
başlangıçta seri üretimin ihtiyaçlarını karşılamakta 
yetersiz kalıyordu. Kompozit malzeme üretim yön-
temlerinin geliştirilmesi, toplu ulaşım sektöründeki 
kompozit kullanımının artmasını sağladı. Ülkemizde 
şehirleşme oranındaki hızlı gelişme ve nüfus artışı, 
otomotiv sektörünün büyümesini sağlamış, buna 
paralel olarak kompozit malzeme talebinde hızlı 
artışlar olmuştur. Günümüzde toplu ulaşım araçla-
rını oluşturan otobüs, kamyon, tren ve metrolarda 
kompozit malzeme, klasik metal malzemelere göre 
hafiflik, dayanıklılık, anti korozif yapı, montaj kolaylığı 
ve tasarım çeşitliliği sağlaması nedeniyle tercih edil-
mektedir. Kompozit malzemelerin otomotiv sektö-
ründeki kullanım yerleri çeşitlenmiş, kalite ve miktar 
olarak gelişme göstermiştir.

Şehirler arası otobüslerde koltuk kompozit kabuk her 
iki tarafı düzgün, dalgasız parlak SMC – BMC sıcak 
kalıplama yöntemi ile, şehir içi otobüslerde, metro 
ve tramvaylarda alev ilerletmeyen kompozit otur-
ma birimleri SMC – BMC yöntemiyle, şehirler arası 
ve içi otobüslerin kompozit iç tavan kaplamaları ve 
havalandırma kanalları SMC yöntemiyle, port bagaj 
parçaları, şöför mahalli kompozit gösterge panelli, ön 
ve arka kompozit tamponlar, ön ve arka kompozit far 
panelleri, motor havalandırma panelleri infüzyon ve 
el yatırma yöntemiyle üretilmektedir.

Tren, tramvay ve metro vagonlarında kompozit 
prepreg ve dokuma malzeme türleri artan oranlarda 
maliyet ve ağırlık düşürmek amacıyla kullanılmak-
tadır. Önceden reçine emdirilmiş elyaflara prepreg 
denir. Reçinenin elyaflara emdirilme işlemleri başka 

imalatçılar tarafından gerçekleştirilir. Bu imalatçılar 
fiberlere emdirilmiş bu reçineleri kısmen sertleştirir-
ler ve rulolara sararak kompozit malzeme imalatçı-
larına sevk ederler. Bu şekilde hazırlanan kompozit 
parça hammaddeleri prepreg olarak adlandırılırlar. 
Prepreg tabakalar istenilen kat ve kesitte sıcak 
kalıplama veya otoklav yöntemiyle birleştirilerek 
mukavemet oranları arttırılır. İskelette ağırlığın dü-
şürülmesi enerji tasarrufu sağlamakla beraber daha 
hızlı araçların geliştirilmesine katkıda bulunmakta-
dır. Ayrıca trenlerde malzemelerin yüksek katılığa 
sahip olmaları iskeletin desteklenmesine gerek 
olmaması anlamına gelmektedir ki böylece yolcu 
taşıma bölümüne ayrılan mekan artırılabilmektedir. 
Tren konstrüksiyonunda kolay ve hızlı değişebilen 
genellikle prepreg levhalar kullanılır. Böylece tekil 
zarar gören paneller hızla değiştirilebilmektedir.
Ulusal ve uluslar arası rakabetin en yoğun yaşandığı 
otomotiv sektörü içinde yer alan firmaların kökleş-
miş arge servisleri Pazar avantajı sağlamaya yönelik 
çözümler ve yeni arayışlar içindedir. Toplu ulaşımın 
temel sorunlarından olan, daha temiz çevre, enerjinin 
ekonomik kullanımı ve alternatif enerji kullanımına 
ilişkin çözümler, kompozit malzemelerin sunduğu 
avantajlarla örtüşmektedir. 

Taşımacılık Ve Otomotivde Kompozitlerin 
Kullanıldığı Alanlar

• Karayolu işaretleri

• Tampon ve çamurluklar

• Kaporta parçaları

• Frigorifik kamyon kasaları

• Makaslar

• Şaftlar

• Kamyonet kabinleri

• Rüzgar deflektörü

• Treyler gövde panelleri

• Araç kapıları ve gövde panelleri

• Traktör parçaları

• Motosiklet parçaları

• Banliyö trenleri araç koltukları ve tutamakları

• Fren ve debriyaj balataları
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Araçlarda kompozit parça kullanımı

Orta sınıf araçlarda doğal, cam, karbon elyaftan yapılmış 
otomobil parçaları 
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BMW Megacity i3 Elektrikli Araba

Lüks araçlarda karbon elyaf parçalar
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Lüks araçlarda karbon elyaf parçalar

Lamborghini Aventador

Karbon Elyaf Üreticileri İle Otomotiv Şirketlerinin İşbirlikleri
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SUBOR GAP Fabrikamız  Şanlıurfa Valisi 
İzzettin Küçük’ü ağırladı.
Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, Ağustos ayı 
içerinde SUBOR GAP fabrikamızı ziyaret etti.  
Fabrika Müdürümüz İlyas Erdoğan valimizi 
üretim aşamaları hakkında bilgilendirdi. Vali 
Küçük, işçilerlerimizle birlikte öğlen yemeği 
yiyerek sohbet etti.

GAP'ın en büyük boru fabrikası olan üretim tesisle-
rimizi gezen Vali Küçük, ziyaretin ardından yaptığı 
açıklamada SUBOR'un teknolojisi ve ürettiği su 
borularıyla, Şanlıurfa için çok önemli bir sanayi 
kuruluşu olduğunu belirtti. Üretim aşamaları ve yıllık 
üretim kapasiteleri hakkında bilgi alan Vali Küçük, 
Şanlıurfa’da sanayi alanında böylesi bir tesisin üretim 
ve istihdam kapasitesinin sevindirici olduğunu kay-
detti. Fabrikamızın sadece bölgeye değil, Türkiye ve 
yurt dışına da hitap eden çapta olduğunu sözlerine 
ekleyen Vali Küçük, üretilen ürünlerle ve teknolojisiy-
le fabrikanın Şanlıurfa için önemli bir sanayi kuruluşu 
olduğunu dile getirdi. 

SUBOR GAP Fabrika Müdürümüz İlyas Erdoğan 
firmamız adına  ziyaretinden dolayı Vali Küçük'e 
teşekkür ederek, boru üretim kapasitesinin yapılacak 
ek binayla arttırılacağını belirtti. Vali Küçük,
SUBOR'un üretim kapasitesini arttırmasının 
Şanlıurfa'nın yanı sıra ülke ekonomisine de olumlu 
katkılar sağlayacağının altını çizdi. Vali Küçük'ün zi-
yaretinde Suruç Kaymakamı Abdullah Fırat ve Valilik 
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Emin Seymen de 
hazır bulundu. 
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Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Ersin Arıoğlu,  İş Sağlığı ve 
Güvenliği’nin ön planda olduğu toplantılar için fabrikalarımızı  ziyaret etti.
Mayıs ayı içerisinde Yapı Merkezi Holding A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Sn. Ersin Arıoğlu, Yönetim Kurulu 
Üyesi  Sn. Başar Arıoğlu, Yapı Merkezi İnşaat A.Ş. Ge-
nel Müdürü Sn. Özge Arıoğlu ve Yönetim Koordinatörü 
Sn. Adnan Erdoğmuş ile birlikte hem SUBOR Sakarya 
hem de SUBOR GAP Şanlı Urfa  tesislerimizi  ziyaret 
ettiler. Bu ziyaretler kapsamında  Genel Müdürümüz  
Sn. Kemal Tunç, Üretim Direktörü Sn. Seyfettin Kılınç 
ve Mali İdari İşler Müdürü Sn. Hasan Topçu tarafından 
İş Sağlığı Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemle-
rinin ön planda olduğu sunumlar yapıldı, bilgiler verildi 
ve üretim süreci yerinde incelendi.

Tüm çalışanlarımızın katıldığı toplantılar sonra-
sı  Soma Maden Ocaklarında yaşamını yitiren 301 
emekçi  yurttaşımızın anısına saygı duruşu yapıldı. Sn. 
Ersin Arıoğlu’nun konuşmasının ardından hep birlikte 
yemek yenildi. 

Sn. Ersin Arıoğlu , her iki ziyaretinde de yaptığı 
konuşmada iş sağlığı ve güvenliğinin şirketlerimizin 
tüm yönetici ve çalışanlarının birinci önceliği ve şirket 
kültürümüzün de temel öğesi olduğunu belirterek, bu 
konuya desteklerinden ve katılımlarından ötürü tüm 
çalışanlarımıza teşekkür etmiştir.

Makedonya’daki Hidro Elektrik Santrallerinin 
Tercihi Yine Subor...
SUBOR Makedonya Bitola şehrinde yapılacak olan Shemnica shpp projesinin borularını tedarik etmektedir. 
Proje kapsamında 700-1000 mm çapında 6-10-16 basınç sınıfında ve sn 5000 n/atm rijitliğinde 4.500 metre 
boru tedarik edilecektir.  
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Subor  İhracat Ekibi  Yurtdışı Fuar 
Katılımlarına Devam Ediyor...
İhracat departmanımız Mayıs ayı içerisinde Bükreş’te gerçekleşen Apa Water Expo Fuarı’na Romanya’daki 
ofisimiz APS ile birlikte katıldı. Standımızı ziyaret eden ziyaretçilerimiz  ile Romanya pazarındaki mevcut ve 
potansiyel projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. 
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Kütahya’nın Altıntaş Ovası Suya Kavuşuyor
SUBOR, Sistem Elektromekanik A.Ş. ile imzaladığı 
sözleşme kapsamında toplam 19.830 metre CTP 
boru temin ederek 12.034 ha. tarım arazisini suya 
kavuşmasına katkı sağlayacak.

Kütahya Altıntaş Beşkarış proje kapsamında, DN 
800-1800 mm çapları arasında, PN 6-10 Atm basınç 
sınıflarında  ve SN 2500 N/m2 rijitliğinde CTP boru 
ve bağlantı parçaları temini gerçekleştirecektir. DSİ 

Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğü sulama programı 
kapsamında devreye alınan projeyle Kokar çayından 
alınan su ile 12.034 ha. alanın tarımsal sulaması 
gerçekleştirecektir.

Ülkemizin çeşitli bölgelerindeki sulama projelerine 
CTP boru tedarik eden SUBOR, sulama ve altya-
pı projelerinde çözüm ortaklığı sunmaya devam 
edecektir.

Mardin Ceylanpınar Ovalarında Tercih Yine SUBOR
Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması projesi 
kapsamında yapımına başlanan 1. Kısım Şebeke 
İnşattından sonra 2. Kısım Şebekesinde de SUBOR 
boruları tercih edildi.

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

Söz konusu proje kapsamında  DN 800-2400 mm 
çapları arasında, PN 4-10 Atm basınç sınıflarında  ve 
SN 2500 N/m2 rijitliğinde  toplam 110  kilometre CTP 
boru temini gerçekleştirecektir. Proje tamamlandı-
ğında brüt 231 bin 690 dekar tarım arazisine sulama 
hizmeti verilecek ve Mardin’in en önemli meselesi 
olan tarımsal sulama suyu temini konusunda sıkıntı 
da ortadan kalkacaktır. 
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Global Teknik A.Ş 2004 yılında savunma 
sanayi, havacılık, güvenlik, otomasyon 
konularında üretim amaçlı kurulmuştur. 
Hafif ve yüksek performanslı kompozit 
üretimi yapmakta ve pazarlamaktadır. 
İleri kompozit ürünlerin imalatı, havacılık, 
uzay ve savunma, endüstriyel alanlarda 
kullanılmak üzere  tesislerimizde 
üretilmektedir.

Firmamız ISO 9001, AS 9100, ISO 14001, TS 12498, 
TS 12540, TS 12489, TS 12426, TS 13149, Marka Tes-
cil, Üretim İzin, TAEK Lisansı, Satış Sonrası Hizmet 
Yeterlilik Belgesi, Çevre Uyum belgesi kalite belgele-
rine sahiptir.  

Ankara Sincan Organize Sanayi’de yer alan Global 
Teknik A.Ş., 2004 yılından bu yana  MSB Üretim bel-
gesi, NATO Tesis Güvenlik, Özel Güvenlik kriterlerine 
sahip tesislerinde üretimlerini gerçekleştirmektedir.

Firmamız  mevcut en son teknolojik cihazlar ile ürün 
geliştirme Ar-Ge  çalışmaları ve mühendislik hizmet-
lerinde çözümler sunmaktadır. Yüksek çözünürlüklü 
3 Boyutlu Optik ve Lazer Tarama Sistemleri ile tersi-
ne mühendislik ve kalite kontrol hizmeti vermektedir. 
Ayrıca sistem fiziksel olan ürünlerin çizim verilerinin 
oluşturulması sağlamaktadır.

Kompozit Ar-Ge departmanımız bütünleşmiş çözüm 
sistemlerini takip ederek ve geliştirerek  yeniliklere 
ayak uydurmaktadır.  Ar-Ge departmanımız firma-
mızın ve piyasanın ihtiyaçları ile ilgili tasarım, analiz, 
model, kalıp ve ürün imalatı konusunda çözümler 
sunmaktadır. 

Global Teknik hava, deniz ve kara platformlarının 
bilgisayar ortamında tasarım analizleri yaparak 
üretimlerini gerçekleştirmektedir. Bu alanlarda kendi 
tasarımı olan insansız araçları üretmektedir.

Raylı sistemler ve otomotiv sektöründe de ileri 
teknoloji makine ve ekipmanlarımızla prepreg, el ya-
tırma, vakum infüzyon metodları ile kompozit gövde 
imalatları yapılmaktadır. 

Global Teknik
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Firmamız bünyesindeki filament sargı makinaları ile 
kompozit boru ve basınçlı kap üretimleri yapılabil-
mektedir. Otomotiv sektörü için LNG ve LPG tankları 
üretilmektedir. 

Son yıllarda üniversiteler arası yarışmalarda yarışan 
elektrik, solar ve hidrojen araç yarışlarında 30’a yakın 
üniversiteye destek verilerek kalıp, model ve gövde 
imalatları yapılmıştır.

Ülkemizde argesi yapılan elektrikli araç projelerinde 
kompozit gövde imalatları yapılmıştır. Otomobille-
rin tasarımlarının yapılması, 5 eksenli tezgahlarda 
küçük modellerinin yapılması, kullanılacak far, stop, 

kapı kolları, ayna gibi unsurların taranarak çizimlere 
entegre edilmesi, tasarım bitince 1/1 köpük modeli-
nin yapılması sonrasında gövde ile ilgili kaput, bagaj, 
kapı, tavan ve gövde ve tamponlarının model ve 
kompozitten üretimleri gerçekleştirilmektedir.

Bu üretimler esnasında tasarım gereklilikleri ile 
paralel olarak, karbon, kevlar, cam elyafı, bal peteği 
ve köpük malzemeler farklı metotlarda bilgisayar 
kontrollü CNC’lerde kesilerek ve işlenerek imalatlar 
yapılmakta, ihtiyaca göre fırınlarda ve otoklavlarda 
kürlenme prosesine tabi tutulmaktadır.

Global Teknik kompozit imalatı yanında kendi bünye-
sinde ihtiyaç duyduğu mekanik, elektrik, elektronik 
ve yazılımları da yapmaktadır. Bu alt yapı tasarım-
larını ürettirmek isteyen firmalara, nihai ürünün 
üretilmesinde tek bir firmada farklı niteliklerde işlerin 
birbirine entegre şekilde üretme imkanı sağlamak-
tadır.

Kompozit bölümümüzde, Optik Tarama, Lazer Tara-
ma, Köprü Tipi CMM, 3 Boyutlu Yazıcı, Köpük Kesim, 
Köpük Kanat Profili Kesim, Lazer Kesim, Kesim İçin 
3 Eksenli Router, model için 4 ve 5 Eksenli 5 m’lik 
CNC’ler, metal işleyen CNC ve C Eksenli Torna, plas-
tiğe şekil veren Termoform Makinası, farklı boyut-
larda Kürlenme Fırınları, 5 m boyunda Otoklav, 6 m 
boyunda boru imalatı yapan 5 Eksenli Filament Sargı, 
Basınçlı Kap imalatı yapan 4 m boyunda 4 Eksenli 
Filament Sargı Makinası, Otomatik Kompozit Kumaş 
Kesim Tezgahı, Kompozit Proses İşleme Makinalarını 
aynı tesisde birbirine entegre olarak üretimlerinde 
kullanmaktadır.

Tüm bu alt yapı ile farklı sektörlere iyi bir alt yüklenici 
olarak teknik kalitesi ve performansı yüksek kompo-
zit üretimler yapılmaktadır.

GLOBAL TEKNİK INC.
Global Teknik Inc. founded in 2004 for production about aviation, security, automation. The Company manufacture and market 
lightweight, high performance composites. 
Our company has ISO 9001, AS 9100, ISO 14001, TS 12498, TS 12540, TS 12489, TS 12426, TS 13149, Trademark, Brand Reg-
istration Certificate, TAEK Licence, Certificate of Competency for After Sales Services, Environmental Compliance Certificate 
quality certificates. 
Global Teknik Inc. is located  Sincan Industrial Zone in Ankara and has  Manufacturing  Certificate (Turkish MOD), Facility Secu-
rity Clearance Certification (NATO), Nato Clearances since 2004.
In the rail systems and automotive industry produced the composite body manufacturing using prepreg hand lay-up, vacuum 
infusion method with our advanced technology machinery and equipment.
With our company’s filament winding machines can be manufactured with composite pipe and pressure vessel.  For the auto-
motive industry LNG and LPG tanks are produced.
In addition composite manufacturing, Global Teknik performs mechanical, electrical, electronic and software as well. Compa-
nies which want to get this substructure design produced, Global Teknik provides the possibility to generate of the final product 
in a single company. 
Our composite department has Optical Scanner, Laser Scanner+Robot Arm CMM, Bridge Type CMM, 3D Printer, Foam Cutter, 
Foam Profile Cutter, Laser Cutter, 3 Axis Router for Cutting, 4 and 5 axis CNC Machines which are 5000 mm for model, Vertical 
Machining Centre and C axis CNC Lathe, Plastic shaping Thermoform Machine, different sizes Curing Ovens, 4000mm length 
Autoclave, 5 axis Filament Winding Machine which is manufacturing 6000 mm length pipes, Ply Cutting Machine are integrat-
ed together to use in the production of the same.
All these platforms in different sectors with good technical quality as a sub-contractor and are made of high performance 
composite production.
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Enerji verimliliği ve karbondioksit salınımının 
azaltılması ticari taşıt endüstrisinde sıcak 
gündem maddeleri. Araç kullanıcıları aracın 
ağırlığını (dara) veya yüksüz araç ağırlığını 
azaltmak istiyorlar. Elyaf takviyeli kompozitler 
nasıl bir fark yaratabilir?
Bilge Bıçakçıoğlu: Kompozitler treyler ve tır üstya-
pısında farklı kısımlarında kullanılmak için ideal ürün-
lerdir. Yine otobüslerde yaygın kullanımları vardır. Yan 
duvarlar ve çatı yapıları için sandviç malzemelerdeki 
yüzey katmanı olarak kullanılabilmenin yanı sıra yer 
kaplaması yüzeyi olarak da kullanılabilirler.  Oldukça 
dayanıklı ve çok hafif ağırlıktaki, bu hafif yapısı saye-
sinde bütün aracın gövde ağırlığını düşüren ve bunun 
sonucunda daha az salınım sağlayacak malzemeler-
den bahsediyoruz.,

Kompozit malzemeleri bu kadar güçlü ve hafif 
yapan nedir?
BB: Bu ürünün temel yapısına bağlıdır.  Kompozit 
malzemeler reçine ve  elyaf içeren levha (laminat)’dır. 
Bu iki bileşen kontinü üretim sürecinde veya robo-
tik kontrollü diskontinü hatlarda bir araya getirilir. 

Malzemenin fiziksel 
ve kimyasal özellik-
lerini belirleyen 2 ana 
parametre elyafın tipi 
ve elyaf düzenlemesi 
(örgü dokuma veya  
çok eksenli dokuma 
gibi) ve üretimde kul-
lanılan reçine formü-
lüdür. Aynı zamanda 
sürecin standart bir 
şekilde gerçekleştiril-
mesi önem arz eder.

Kompozitlerin diğer materyallerden ne 
avantajları var?
BB: Alüminyum ve saç levha gibi bilinen malze-
melerle karşılaştırıldığında çok fazla avantajı var. 
Öncelikle,  mukavemet,  dayanıklılık daha önce de 
bahsettiğim özellikler. Kompozit malzeme hava 
şartlarına ve büyük mekanik etkilere hiçbir hasar 
görmeden dayanır. Eğer yine de hasar oluşursa, 
geniş çapta olsa bile kolaylıkla onarılır. Ayrıca, üret-
tiğimiz kompozit levhalar korozyona uğramazlar, 
hava şartlarına dayanıklı ve UV dirençlidir ve bütün 
bunlar kalıcı, güzel bir görünümle sonuçlanmaktadır.  
Ürettiğimiz ürünle aynı zamanda gıda maddeleri için 
güvenlidir. Bu soğuk taşımada da kullanılabileceği 
anlamına gelir. Soğuk zincir gıdanın elden geçtiği her 
aşamayı kapsar ve hepsinde kompozit levhalarımız 
halen kullanılmaktadır.

Elyaf takviyeli kompozitlerden Ticari Taşıt 
Endüstrisi ne gibi avantajlar kazanabilir?
BB:  Aracın ağırlığı (dara) veya yüksüz araç ağırlığı 
önemli ölçüde düşürülebilir. Size sandviç parçalar-
da kullanılan yüzeysel tabakalar konusunda birkaç 
rakamla örneklendireyim. 0,6 mm çelik 4,7 kg/m2 
ağırlığa sahipken; bizim 2 mm elyaf takviyeli malze-
memiz sadece 2,7 kg. 1,2 mm alüminyum 3,2 kg/m2 
ağırlık ile açıkça daha ağırdır. Bu kompozitlerle gövde 
ağırlığında çeliğe göre %40, alüminyuma göre %15 
azalma olabileceği anlamına gelir. Üstelik sandviç 
parçalar elyaf takviyeli kompozitlerdeki güçlü takviye 
etkisi sayesinde daha ince dizayna sahip olabilirler. 
Yani çok daha ince levhalar ile ihtiyaç duyulan meka-
nik değerler sağlanabilir.
Ağırlıktaki bu azalma daha fazla yükleme kapasitesi 
ve dolayısıyla daha az nakliye maliyeti ve yakıt tüketi-
minde azalma yaratarak direkt yarar sağlar.

Kompozit Levha ve Panellerin Ticari 
Araç Sektöründe Yarattığı Değer

Copyright © Fibrosan, Turkey
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Kompozit malzemeler ne kadar çok amaçlıdır?
BB: Bizim elyaf takviyeli kompozitlerimiz nihai 
ürünün belirtilmiş gerekliliklerine göre ihtiyaca özel 
hazırlanır. Bu nedenle yan duvarlar ve çatı yapıları 
ve dayanıklı anti slip taban kaplamaları için farklı iç 
ve dış yüzey levhaları gibi treyler veya diğer ticari 
araçların bileşenlerine ideal malzemeyi sağlama ko-
nusunda oldukça tecrübeliyiz.  Bu bölümler için özel 
çeşitliliklerde, yüklere ve spesifik nakliye ve lojistik 
sektörlerin gerekliliklerine uygun üretim yapabiliriz. 
Mükemmel fiziksel ve kimyasal özelliklerin yanında, 
renk kompozitin üst jelkot katmanına direkt olarak 
dahil edilebilir. Renkler RAL  sisteminden seçilebilir 
veya müşterinin gerekliliklerine göre uyarlanabilir.

Renkli jelkot katmanının avantajı nedir?
BB: Bu yüzeyi kaplayan oldukça yüksek nitelikli  
reçine daha sonraki renklendirmeyi gereksiz kılar. Bu 
katman kimyasal olarak kompozit malzemeye bağlı 
olduğu için, alışılagelmiş boya işleri gibi çıkmaz. Çizil-
meler veya taş parçaları sıçraması gibi ince hasarlar 
bile olsa; kompozitlerimiz korozyona uğramayacağı 
için yüzeylerin yeniden boyanma ihtiyacı olmaz.

Günlük ürünlerin taşınmasında ürünlerinizin 
başka kullanımları var mı?
BB: Evet. Malzememiz gözeneksiz yüzeyle üretilir. Bu 
temizlenmesi kolay olduğu anlamına gelir ve böylece 
gıda nakliyesi veya gıda tesisleri için gıda sertifikas-
yonlarına ilave olarak diğer hijyen gerekliliklerini de 
yerine getirir. 
Bunlara ek olarak, Poliüretan (PU) veya sandviç 
parçalardaki genişletilmiş polistren köpük (XPS) ile 
kombine edildiğinde, ürünlerimiz mükemmel ısı 
yalıtım özelliği sağlar ve düşük ısı iletkenliğinde me-
tal veya alüminyuma kıyasla büyük başarı gösterir.  
Kompozit malzemeler frigorifik TIR gövdeleri veya 
treyler oluşturulurken duvar ve tabanlar arasındaki 
birleşme yerlerindeki ısı köprülerini büyük ölçüde 
azaltmayı sağlar. 

Daha önce bahsettiğiniz kompozit özelliklerinin  
uzun süreli olarak devam edeceğinden nasıl 
emin olabiliyorsunuz?
BB: Özellikle, araştırma ve geliştirme sürecinde, 
korozyon dayanıklılığını, UV dayanımını ve renk 
sabitliğini kontrol etmek için pek çok test uygularız. 
Üretim aşamasında ise; devamlı üretim ve kontrol 
sistemlerimiz aynı levhanın farklı zamanlarda aynı 
kalite standartlarında üretilmesini sağlamamıza 
yardımcı olur.

Copyright © Fibrosan, Turkey

Energy efficiency and reducing carbon dioxide (C02) emissions are hot topics within the commercial vehicle industry. 
Operators want to reduce the tare or unladen weight of their vehicles. How can  composites make a difference?: 
Composites are an ideal material to incorporate into different sections of commercial vehicles. They can be used both as surface 
layers in sandwich elements for side walls and roof structures, as well as for flooring surfaces. We are talking about extremely 
strong, yet very lightweight materials, which result in reduced overall vehicle body weight due to their lightweight structure, 
which, in turn, leads to fewer emissions.

What advantages can the commercial vehicle industry gain from fibre reinforced composites?: A vehicle’s tare or 
unladen weight can be reduced dramatically. A few figures with regard to surface layers typically used in sandwich elements are 
good references. Whereas steel 0.6 mm thick has an absolute weight of 4.7 kg per square metre, our FİBROSAN 2.0 mm-thick 
flat GRP composite is just 2.7 kg. At 3.2 kg, aluminium 1.2 mm thick is also clearly heavier.And thinner laminates are also avail-
able to do the same job. This means with composites there can be a 40% reduction in body weight compared to steel and a 15% 
reduction in comparison to aluminium. What's more, due to the strong reinforcing effect in our GRP sheets, sandwich elements 
can have a thinner design.

The reduction in weight produces a direct benefit due to a higher loading capacity  and, consequently, lower transport costs as 
well as a decrease in fuel consumption.
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Kompozit malzemeler aynı dayanım seviyeleri için 
metallere oranla ağırlık, korozyon direnci ve uzun 
ömürlülük avantajları nedeniyle öncelikli olarak 
savunma sanayii, havacılık ve denizcilik sektöründe 
kullanılmaya başlanmış olup günüzümüzde otomotiv 
uygulamalarında da sıkça kullanılmaktadır. Sıklıkla 
kullanılan malzemelere örnek olarak cam elyaf ve 
karbon elyaf takviyeli plastikler (GFRP ve CFRP) 
verilebilir. Bu malzemeler çoğunlukla el yatırma-
sı, vakum infüzyon, RTM, SMC ve BMC metodları 
ile üretimde uygulanmaktadır. Prepreg malzeme 
uygulamaları ve autoclave prosesler de artan kalite 
beklentilerine paralel olarak her geçen gün yaygın-
laşmaktadır. Bu malzemeler kullanılarak tasarımı 
yapılan parçalar için komponent, alt sistem veya araç 
seviyesi sanal valiadasyon adımı tasarım sürecinin en 
kritik adımlarındandır.
Kompozit malzemeler anizotropik yapıya sahip 
olmaları sebebiyle izotropik malzemelere göre daha 
karmaşıktır ve sanal validasyon sürecinde, mekanik 
özelliklerini elde etmeye yönelik çeşitli testlere tabi 
tutulmak durumundadırlar.
Hexagon Studio, tasarım, mühendislik, sanal vali-
dasyon, model oluşturma, fiziksel test ve doğrulama 
aşamalarını başarıyla gerçekleştirebilmektedir. Bu 
çalışmada hafif bir ticari vasıtanın sürücü kapısı ile 
ilgili çalışma detaylı olarak anlatılmaktadır.

Sürücü Kapısı Tasarım Aşamaları: 

Konsept tasarımı müşteri istekleri ve kullanıcı 
ergonomisi ve mekanik paketleme kriterleri gözeti-
lerek tamamlanan komponentlere ait stil çalışmaları 
detaylandırılır ve tasarım ekibiyle paylaşılarak data 
oluşturulması sağlanır. Kapı karkas yapısı, iç trim 
ve dış trim komponentleri ile birlikte kompleks bir 
yapıya sahiptir ve malzeme seçimi hafiflik - dayanım 
kriterleri açısından önemlidir. 
Sürücü kapısı, ön arka mask, tavan ve iç kapama 
komponentleri FRP (Fibre-reinforced plastic) malze-
meler kullanılarak, RTM (Resin Transfer Moulding) 
veya SMC (Sheet Moulding Composites) metodları ile 
imal edilebilmektedir.

Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi: 
Aşağıdaki örnek çalışmada, numune GRP plakalar 
vakum infüzyon yöntemi ile cam elyaftan çift yönlü 
örgü kumaş (0/90) kullanılarak üretilmiştir
Laminasyon gruplarını oluşturan her bir katmanın 
mekanik özelliklerini elde etmeye yönelik numuneler 
hazırlanması sanal valiadasyon için doğru girdileri 
elde etmek adına önemlidir.

Hazırlanan numuneler ile yapılan çekme, 3-4 nokta 
basma vb. testlerle malzemenin mekanik özellikleri 
tespit edilir.

Analizler:
Sonlu elemanlar yöntemi ile mesh model oluşturulur 
ve her katman için testlerle elde edilmiş mekanik 
özellikleri, laminasyon gruplarındaki katmanların 

Otomotiv Sektöründe Kompozit Yapılarda Bilgisayar 
Destekli Sanal Doğrulama Çalışmaları
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kalınlıkları - dizilim açıları gözetilerek elastoplastik 
malzeme tanımlamaları yapılır.

Buna paralel olarak kalınlık, elyaf-reçine oranı, yatır-
ma açıları optimizasyonları ile iteratif
çalışmalar sürdürülür. Sanal ortamda optimize edilen 
sistemin belirlenen sınır şartları ve kuvvetleri ile 
analizler gerçekleştirilir.

Gerilme ve yer değiştirme analiz sonuçlarına göre 
kritik görülen ve/veya belirlenen standartları sağ-
layamayan bölgeler için iteratif çalışmalar yapılarak 
yapının dayanım hedeflerini tutturulması sağlanır.

Testler:
Optimize edilen sisteme ait prototip yapılarak fiziksel 
testlere tabi tutulur. 

Yapılan analizlerin doğrulaması ve model korelasyon 
çalışmaları için fiziksel testler yapılır. Test sonuçla-
rına göre gerek görüldüğü takdirde sonlu eleman 
modelinde güncellemeler yapılır. Doğrulanmış sonlu 
eleman modeli kullanılarak analiz sonucu dayanım 
açısından kritik görülen yerler için farklı laminasyon 
yapıları ile iterasyonel tasarım geliştirme çalışmaları 
yapılır.

Sonuç:
Bilgisayar destekli mühendislik yöntemleri kullanıla-
rak prototip ve test maliyetleri ile tasarım geliştirme 
sürelerinde iyileştirmeler sağlanabilmektedir.
Bilgisayar destekli mühendislik çalışmaları, gelişti-
rilen yeni yazılımlarla kompozit malzeme kullanılan 
yapılarda da etkin bir şekilde uygulanabilmektedir.

Yazar: Cüneyt Üzüm

COMPUTER AIDED VALIDATION PROCESS FOR COMPOSITE STRUCTURES IN AUTOMOTIVE ENGINEERING

Author: Cüneyt Üzüm

ABSTRACT
Material selection for a door body structure including interior trim and exterior trim components is important regarding durability and 
weight constraints. In this context, the driver door cover is preferred to be manufactured using FRP material by either RTM or SMC 
methods.
Mechanical properties are determined by tensile testing and bending testing. Finite element model for the structure is completed. Me-
chanical properties that are obtained by testing for each layer, are fed into the model regarding the lamination angles.
Strength-critical zones are determined on the virtual product with the aid of computer aided engineering (CAE). Analyses are repeated 
with amendments for critical zones and validation of the CAE model is done with physical tests. In this way, the CAE model is corelated 
to the physical behavior of the structure.
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Otomotiv Sektöründe
Kompozit Uygulamaları
Kompozit Malzeme Nedir?

Kompozit malzemeler farklı komponentlerden 
oluşan bileşim karma malzemelerdir. Kompozitlerin 
daha geniş tanımı ise: "İki veya daha fazla birbiri-
ne benzemeyen ve bir araya geldiklerinde bireysel 
özelliklerinin ötesinde performans sergileyen ürün 
türüdür “

Sinerji

Elyaf (takviye) ve reçineler (matris) bireysel olarak 
ele alındıklarında üstün yapısal ve işlevsel özellikler 
sergileyemezler. Ancak bu malzemeler bir araya gel-
diklerinde oluşturdukları sinerjik efekt ile sundukları 
üstün performans değerleri kompozit teorisi altında 
yatan en önemli prensiptir.

Kompozitler Neden Önemli?

Kompozit ürünlerin yüksek-kalite, dayanıklılık ve 
maliyet faktörleri, üretici, tasarımcı ve mühendisler 
tarafından tercih edilen bir malzeme türü olmasını 
sağlamaktadır.

Kompozit malzemeler günlük hayatımızda, kullan-
dığımız otomobillerden,tekne-yatlara, banyo küvet-
lerinden, karavan, düğme ve boru üretimine kadar 
birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. Bunlara ilave 
olarak kompozitler birçok kritik endüstriyel, havacılık 
ve savunma sanayisinde başarı ile kullanılmaktadır.

İstenilen ürün performansının her geçen gün arttığı 
günümüz pazar koşullarında, kompozitler bu amaca 
yönelik olarak, maliyetleri düşürmekte ve perfor-
mansı artırmakta, kanıtlanmış yeni nesil ürün gru-
bunu oluşturmaktadır. Kompozitler üretim ve ürün 
kullanımında birçok sorunu çözmekte, performans 
çıtasını yükseltmekte ve birçok yeni ürünün geliştiril-
mesine olanak sağlamaktadır.

Kompozitlere Artan Talep

Kompozit malzemelerin yararları otomotiv, inşaat, 
korozon-dayanımı, marin, üstyapı, tüketici ürünleri, 
elektrik, havacılık ve ekipman gibi pazarlarda ortaya 
çıkan yeni uygulamaların ihtiyaçlarını karşılama 
doğrultusunda hızla artmaktadır.

Dünya genelinde toplam kompozit üretiminin 
yaklaşık %90’ı camelyaf ve poliester reçinesi (veya 
vinilester) ile elde edilmektedir. Kompozit parçala-
rın üretiminde %65 açık kalıplama yöntemi ve geri 
kalan %35’inde kapalı kalıplama veya sürekli üretim 
yöntemleri tercih edilmektedir.

Kompozitler genel olarak takviyeli plastikler olarak 
bilinmektedir. Kompozitler özellikle polimer matrisin 
elyaf ile takviyesinden oluşmaktadır. En yaygın kul-
lanılan takviye malzemesi cam elyafı (fiberglass) ve 
daha az kullanılan ve daha yüksek performans sergi-
leyen aramid (kevlar) ve karbon elyafları sayılabilir.

Kullanılan polimer matris, genelde polyester, viniles-
ter ve epoksi gibi termoset reçinelerden oluşmakta-
dır. Fenolik poliüretan, silikon gibi reçineler de özel 
uygulamalar için özel reçine türleri olarak kullanıl-
maktadır.

Otomotivde Kompozitlerin Avantajları

Metaller ile karşılaştırıldığında, kompozit malzemeler, 
hafif, güvenilir ve korozyona dayanıklı, yüksek perfor-
manslı ve güzel görünümlü-estetik sonuçlar ortaya 
çıkarmaktadır. Bu nedenle kompozit ürünler dün-
yanın en önemli malzemeleri arasındadır. Kompozit 
ürünleri gündelik hayatımızın her alanında karşımıza 
çıkmaktadır.

• Sağlamlık

• Düşük Ağırlık

• Korozyona Dayanım

• Tasarım Esnekliği

• Yüksek Dayanım

• Düşük Maliyet

• Düşük Yatırım Maliyeti
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Kompozit Endüstrisi

Kompozit endüstrisi, kompozit ürünlerin kullanıldığı 
pazarlara göre karakterize edilebilir. Üç geniş katego-
ri olan: Tüketici kompozitleri, endüstriyel kompozitler 
ve gelişmiş kompozitler altında binlerce farklı kom-
pozit ürün türü yer almaktadır.

Tüketici Kompozitleri

İnşaat-yapı malzemeleri, tekne, otomobil gibi 
tüketici ürünleri 1950’lerin başından beri kompozit 
ile üretilmektedir. Genel olarak tüketici kompozitleri 
kozmetik görünüme sahip, tekne, eğlence araçları, 
banyo ekipmanları ve spor malzemeleri gibi ürünler-
den oluşmaktadır. Birçok üründe bu estetik görünü-
mü elde edebilmek için kalıp-içine jelkot adı verilen 
kaplama malzemesi uygulanmaktadır. Tüketici 
ürünler genel kompozit pazarının büyük bir bölümü-
nü oluşturmaktadır.

Endüstriyel Kompozitler

Korozyon direnci ve olumsuz ortamlarda perfor-
mansın kritik olduğu yerlerde kompozitler başarıyla 
kullanılmaktadır. Üstün performanslı izoftalik reçine-
ler (ISO ve ISO-NPG) ve vinilester esaslı sistemler ko-
rozyon direnci elde edilmekte ve takviye elyafı olarak 
hemen hemen tüm uygulamalar cam elyafı kullanıl-
maktadır. Çoğu endüstriyel uygulamada performans 
ve fonksiyonellik ilk sırada yer alırken estetik-koz-
metik görünüm ikinci plandadır. Endüstriyel kompozit 
ürünler içinde, yeraltı depolama tankları, yıkayıcılar, 
alev ilerletmeyen parçalar, borulama, duman baca-
ları, su arıtma bileşenler, basınçlı bölgeler, kimyasal 
madde depolama ekipmanı gibi ürünler sayılabilir.

Gelişmiş Kompozitler

Kompozit endüstrisinin bu alt dalı kullanılan yüksek 
performanslı, pahalı reçine sistemleri ve yüksek-
dayanım yüksek-tokluk veren çok eksenli takviye 
malzemeleri (KDK-Kıvrımsız dikişli kumaş) ile 
karakterize edilebilir. Uzay ve havacılık sanayi, 
Formula 1 yarış araçları, askeri ve sivil hava araçları 
gelişmiş kompozitlerin kullanıldığı önemli alanlardır. 
Teknolojinin yaygınlaşması ile gelişmiş kompozitler 
spor araçlarında, yüksek performans gerektiren golf 
sopaları, tenis raketleri, balık oltaları gibi hem hafif 
hem de çok sağlam olması gereken yerlerde kulla-
nılmaya başlanmıştır. Gelişmiş kompozitlerde çok 
sayıda sıradışı reçine ve elyaf türü yer alsa da Epoksi 
reçine ve karbon, grafit, aramid elyaf kombinasyonla-
rı kullanılan en yaygın komponentlerdir.

Otomotiv Uygulamaları

Kompozit malzemeler otomotivde fonksiyon, perfor-
mans katkısı yanında toplam sistem maliyetinin dü-
şürülmesinde baş rol oynamaktadır. Yüksek tasarım 
serbestisi, yüksek ve spesifik mekanik özellikleriyle 
birlikte, yapısal mekanizmayı ve iskeleti hafifletip, 
birim zamanda harcanan yakıtı ve gücü azaltmaktır. 
Özellikle ticari araç sektöründe kompozit malzeme 
kullanımı gittikçe artmaktadır. Bagaj kapakları, ön-
arka motor kapakları, klima kanalları, üst tavan, ka-
ravan kasaları, dorse kasaları, gibi kısımları kompozit 
malzemeden yapılmaktadır. 

Karbon ElyafıAramid
Cam Elyaf
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Otomotiv Sektörü  Kompozit Uygulamalarında 
Kullanılan Poliya Ürünleri
El Yatırması Uygulaması

Geleneksel bir yöntem olarak düşük adetli parça 
üretimlerinde tercih edilmektedir. El yatırması yolu ile 
bir yüzü düzgün ürünler elde edilebilir.

El yatırması yöntemi ile bir kalıptan günde 1-2 ürün 
alınabilmektedir. İki yüzü düzgün ve daha seri üretim 
için RTM ve bazı durumlarda da Reçine İnfüzyon gibi 
CTP üretim yöntemleri kullanılabilir.

El yatırması yöntemi çok geniş dizayn seçenekleri 
vermesi ve ilk yatırımın düşük olması nedeniyle kul-
lanılmaktadır. Bu yöntem ile kullanılacak kalıplar, CTP 
veya çelik olabilir. El yatırması yönteminde başlıca 
adımlar; kalıp hazırlanması, jelkot seçimi ve uygu-
laması ardından laminasyon (elyaf takviyesi) olarak 
sıralanabilir.

Jelkot Seçimi

Ürünün kullanım alanı göz önünde bulundurula-
rak jelkot seçimi yapılır. Somut bir örnek vermek 
gerekirse istediğimiz ürün bir otobüs karoser parçası 
ise jelkotun tipi seçeceğimiz parçanın sonradan 
boyanıp boyanmayacağına göre değişir. Eğer parça 
boyanmayacaksa sert atmosferik şartlara dayanıklı 
ve mekanik değerleri yüksek Polijel™ 215 seçilir. Bu 
özelliklerin istenmesinin nedeni, bu otobüs ekva-
tor bölgeleri gibi direkt güneş ısı / ışığın en yüksek 
olduğu bölgelerde de, kutuplara yakın -50°C’de de 
kullanılabilir. Seçilen jelkot bu şartlarda uzun süre 
sağlıklı hizmet verecek nitelikte olmalıdır.

Eğer söz konusu parça sonradan boyanacaksa, 
jelkot boyama işlemini kolaylaştırıcı olmalı ve boyaya 
uygun zemin sağlayabilmelidir. Seçilen jelkot kolay 
zımpara yapılabilmeli, esnemelerle ve darbe etkisi ile 
çatlamamalıdır. Boyama prosedürünün gereği olan 
fırınlama işlemine uygun olan Polijel 209-Z seçilir.

Laminasyon

Fazlaca dikey olan CTP çalışmalarda, akma tehlikesi-
ne karşı tiksotropik tip poliesterler kullanılmalıdır. El 
yatırmasında yeni nesil LSE (lower styrene emiss-
sion) düşük stiren emisyonlu ürünler tercih edilerek 
daha sağlıklı bir atölye atmosferi sağlanır.

Polipol 3469-TA-LSE düşük stiren oranı, düşük stiren 
emisyonu ve DCPD hibrit yapısı ile geniş yüzey alanlı 
ve elyafı ıslatmanın kolay olması gereken uygulama-
lar için özel olarak tasarlanmış yeni nesil bir laminas-
yon reçinesidir.

Yüksek HDT
Polipol 344-TA-LSE özellikle yüksek HDT ve mekanik 
dayanım gerektiren uygulamalar için tasarlanmış-
tır. MAN Nurnberg Laboratuarından 3F onaylı bir 
reçinedir.

Stiren buharlaşmasını azaltan LSE formulasyonu sa-
yesinde çalışılan ortamın daha sağlıklı olması sağlar.

+ Elyafı kolay ve iyi ıslatır

+ Yüksek mekanik, termal özelliklere sahiptir

+ Tiksotropik yapısı sayesinde dik yüzeylerde akma 
yapmaz

+ Reçine yığılmasından kaynaklanan bölgesel ısın-
malar oluşmaz.

+ MAN Lab. 3F onayı

+ Alman standardı DIN 16946/2’e göre Tip 1140 
sınıfına girer
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Reçine İnfüzyon Uygulaması

Özellikle marin, türbin kanatları gibi uygulamalarda 
yaygın olarak kullanılır. Otomotiv endüstrisinde de 
benzer düz ve geniş parçaların düşük adet üretimle-
rinde kullanılabilen bir yöntemdir.

RTM - Reçine Transfer Kalıplama

RTM metoduyla parça üretimi iki yüzeyi düzgün ürün 
eldesi, düşük işçilik, düşük tolerans, azaltılmış stiren 
emisyonu, yüksek verimlilik gibi avantajlarından 
dolayı otomotiv endüstrisinde sonradan boyanacak 
ve boyanmayacak düzgün yüzeylere sahip parça 
üretimleri için tercih edilen bir yöntemdir.

RTM yöntemi el yatırması ve spray-up’a göre daha 
seri ürün verir. Kalıplara ısıtma soğutma sistemi 
adapte edilirse daha da seri üretim sağlanabilir. Fakat 
kalıp maliyeti el yatırması ve spray-up’a göre çok 
yüksek olduğu için (özellikle büyük parçalarda) ben-
zer üründen belli sayıda ürün yapılacağı veya talep 
edileceği kesinleşmeden RTM yöntemi ile üretime 
geçilmemelidir.

RTM uygulamasında Polipol 3382 Poliesteri, düşük 
viskozitesi, yüksek Tg ve mekanik değeriyle Temsa, 
MAN, Mercedes, Polkima, Sazcılar gibi firmalar ve 
tedarikçileri tarafından başarıyla kullanmaktadır.

RTM ZERO Sistem

Poliya’nın daha önce geliştirmiş olduğu sıfır çekmeli 
kalıp poliester olan Polipol 321-ZERO’yu tamamlayan 
yeni geliştirilen Polipol 3387-ZERO ile kalıptan başla-
yarak Sıfır çekme zinciri tamamlanmış olmaktadır.

Yeni Polipol 3387-ZERO mekanik özelliklerden taviz 
vermeden, yüksek yüzey kalitesi sağlarken, aynı za-
manda çok düşük lineer çekmesiyle boyutsal stabilite 
kazandırmaktadır.

Polipol 3387-ZERO yüzey kalitesi A sınıf ürün veren 
bir polyesterdir. Hibrit ve özel DCPD formülasyonu 
sayesinde, düşük stiren içeriğine sahip, yüksek elyaf 
ıslatma ve dolgu kabul eden, klasik DCPD esaslı 
polyesterlerin aksine seri üretimi uygun hacimsel 
çekmesi teorik olarak sıfır olan bir reçinedir.

Renkli Kompozitler

Sonradan boyanmayacak parçalarda özellikle oto-
motiv gibi estetiğin ön planda olduğu alanlarda jelkot 
rengi ve performansı kritik önem taşımaktadır.

Renk stabilitesi ve kalite açısından üretimin tek-
rarlanabilirliği, Polijel Renkli jelkot ve Polipigment 
pigment pastalar ile mümkün olmaktadır.

Poliya, RAL ve CIE Lab sistemleri başta olmak üzere, 
kullanıcıya özel hazırladığı renklerde, uygulama 
ekipmanı, sertleştirici sistemi, yüzey gloss değeri, UV 
dayanımı ve buna benzer birçok önemli parametreyi 
değerlendirerek renk tasarlamaktadır.

Özel Renk Tasarımları

Polijel özel renklerinden istenilen rengin elde edilebil-
mesi için 3cm x 3cm boyutlarında renk örneği (iste-
nen parlaklıkta) veya Rengin RAL renk kodunu veya 
Rengin Pantone renk kodunu ve Ürünün kullanım 
alanı belirtilmesi gereken temel bilgilerdir.
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Türkiye’de Otomotiv Sektörünün 
Yapıtaşlarında İlkalem
Bugüne kadar, sahip olduğumuz İLKESTER 
markasıyla Türkiye’de her zaman İLK’lerin 
altına imzamızı attığımızı her fırsatta 
büyük bir gururla dile getirdik. Göğsümüzü 
kabartan İLK’lerimizden biri 1966 yılında 
üretimine başlanan Türkiye’nin ilk yerli 
otomobili Anadol’un fiberglass kaportasının 
üretiminde İLKESTER ürünlerinin 
kullanılmasıdır. Üretmekte olduğumuz 
doymamış polyester reçine, jelkot ve diğer 
yan ürünlerimiz üretimi gerçekleştiren 
Otosan firması tarafından kullanılmıştır. 
Otosan mühendisleri ile İlkalem teknik 
ekibinin yaptığı ortaklaşa çalışmalar 
neticesinde oluşturulan ürünler otomotiv 
sektöründe kompozit ürün kullanımının 
gelişiminde ve bugün sahip olduğu yere 
gelmesinde stratejik rol oynamıştır.

 Anadol üretimini ile başlayan kompozit parça tec-
rübesi ile daha sonraki yıllarda Ford kamyonlarının 
kabinlerinde de polyester kullanımı sac ürünlerin 
yerini almaya başlamıştır. Karşılıklı fikir alışverişi ve 
deneyim paylaşımları bir yandan otomotiv sektörüne 
katkı sağlarken diğer yandan yapmış olduğumuz 
arge ve ekipman yatırımlarının desteği ile İlkalem’in 
gelişimine de ivme katmıştır. Bugün İlkalem sa-
hip olduğu yüksek kaliteli ürün ve hizmet anlayışı 
ile kompozit sektörünün lokomotifi olan otomotiv 
sektöründeki büyük oyuncuların en kıymetli çözüm 
ortağı haline gelmiştir.

Otomotiv sektörünün ilk yıllarından itibaren var olan 
ve gelişimini yakından takip eden bir firma olmak biz-
lere büyük bir sorumluluk yüklemiştir. 1970’li yıllarda 

kompozitten yerli otomobil üretimi gelişmiş ve geçen 
yaklaşık 45 senede el yatırması, RTM, SMC, vakum 
infüzyon, vb yöntemler kullanılmaya başlanmış ve 
ülkemiz sahip olduğu otomotiv yan sanayi sayesinde 
hem yurtiçine hem de yurtdışına yaptığı üretimlerle 
dünyada otomotiv sektöründe üst sıralarda yerini al-
mıştır. Son yıllarda sektörde yeni yeni rağbet gören ve 
talebi hızla artan alev ilerletmeyen polyester ve yük-
sek performans jelkot ürünler ile toplu taşımacılığın 
en yeni üyesi olan raylı sistemlerde de kompozit par-
ça kullanımını sağlamıştır. Özellikle kapalı ortamlarda 
kullanılan bu ürünlerin yapısının insan sağlığına zarar 
vermemesi aranılan en önemli kriterdir. Bu sebeple 
ürün güvenilirliğini değerlendirmek için kompozit 
üretici firmaları akridite uzman laboratuarlardan 
belge talep etmektedir. Kurulduğu günden beri iş 
birliği içinde olduğu firmalara katma değer sağlamak 
amacını misyon edinmiş ILKALEM, sahip olduğu bilgi 
birikimi, deneyimli kadrosu, ileri teknoloji üretim ağı 
ve kalitesinden ödün vermeyen üretim anlayışı ile 
kompozit sektörüne en üst seviyede hizmet vermiş 
ve daha uzun yıllar sektörümüzde hizmet vermeye 
devam edecektir. 

İlkalem as in the benchmarks of Automotive Industry of Turkey 

So far, we have always expressed with great pride on all occasions that, with ILKESTER brand we break grounds in Turkey. One of 
our FIRSTs that exalted us is the use of ILKESTER products in the production of the fiberglass body shell of Turkey's first domestic car 
named Anadol, which started to be produced in 1966. The unsaturated polyester resins, gel coats and other side materials that we 
produced are used by Otosan that performs production. The products that were formed as s a result of joint work of İlkalem’s technical 
team and Otosan’s engineers have played a strategic role in the development of composite product use in the automotive industry and 
come to the level where it is today. Starting with the production of Anadol, the composite parts experience caused use of polyester to 
take the place of sheet metal products in later years in the cabins of Ford trucks. When mutual exchange of ideas and sharing of expe-
rience contribute to the automotive industry, on the other hand it accelerates the development of İlkalem with the support of R & D and 
equipment investment we have done. Today, with its high quality products and sense of service, İlkalem has become the most valuable 
partner for the major players in the automotive sector that are the locomotives of the composite sector.
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Fikirleri, başarılı son ürünlere dönüştürmenin yolu-
nun sürekli eğitim ve tecrübe kazanmaktan geçtiği 
düşüncesi ile ortaya çıkan METYX Kompozit Günle-
ri, yıllar içerisinde Türkiye’de yüksek performanslı 
kompozitler için yapılan en kapsamlı teknik etkinlik 
durumuna gelmiş ve dünyanın her yerinden kompo-
zit endüstrisindeki sektör liderlerini ve katılımcıları bir 
araya getirmiştir. 

Kompozit Günleri, interaktif sunumlar ve görsel uy-
gulamalarla, katılımcılara endüstrideki yeni uygula-
ma ve gelişmeler hakkında bilgi edinme ve endüstri-
nin liderleri ile iletişim kurma imkânları sunacaktır.

Etkinliğin ilk gününde dünyaca tanınmış firmalardan 
konuşmacıların vereceği kompozit konferansları 
yer alacaktır. Her bir bölümde katılımcılara hedefe 
yönelik içerikler sunularak, teorik bilgiler ve pratik 
uygulamalar ile öğretici olabilmesi ve yeni ufuklar 
açması amaçlanmaktadır.

Bu yılın konuşmacıları aşağıdaki firmalardan katıla-
caklardır;
• Arkema (Fransa)
• Composite Integration (İngiltere)
• eCon Engineering KFT (Macaristan)
• METYX Composites (Türkiye)
• Neo Yachts (İtalya)
• Onuk BG (Türkiye)
• TAİ-Tusaş -Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (Türkiye)
• Walder Mader AG (İsviçre)

METYX Composites 4. Kompozit Günleri 
Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından sektörün önemli isimlerinin bir araya geleceği 
METYX Composites 4. Kompozit Günleri 22-24 Ekim tarihlerinde İstanbul Radisson Blu 
Hotel’de gerçekleşecek. 3 gün sürecek olan etkinlikte katılımcılar yüksek teknolojili 
kompozit ürünlere en yenilikçi yaklaşımları sunmak ve konuşmak için bir araya gelecek



54

ETKİNLİK

Seminerleri takip eden 2 günde ise birer günlük RTM 
ve infüzyon eğitimleri gerçekleşecektir. Bu eğitimler 
METYX Composites’in iş ortaklarından olan Compo-
site Integration firmasının kurucu ortakları Richard 
Bland ve Stephen Williams tarafından verilecektir. 
Composite Integration Ltd. firması kapalı kalıp üretim 
yöntemiyle ilgili her türlü teknik destek ve danışman-
lık hizmeti sunmaktadır. 

RTM Eğitimi (23 Ekim-Perşembe)
Bir günlük RTM eğitiminde, teorik ve pratik eğitim 
verilecek olup vakumlu RTM prosesinin tam olarak 
anlaşılması hedeflenmektedir. Kalıp tasarımı ve 
yapımı, kullanılan malzemeler, enjeksiyon ve vakum 
ekipmanları ile proses kontrol parametreleri demo-
lar ile anlatılıp gösterilecektir. Katılımcılar, kapsamlı 
eğitim DVD’si ile birlikte, Composite Integration VRTM 
kalıp yapımı kılavuzu için kayıt yaptırabilirler. 

İnfüzyon Eğitimi (24 Ekim-Cuma)
RTM eğitimini takriben gerçekleşecek olan bir günlük 
infüzyon eğitiminde de teorik ve pratik eğitim birlikte 
olacaktır. Vakum infüzyon prosesinin temel ilkeleriyle 
başlayan sunumlar, malzeme seçimi, kalıplama/
torbalama teknikleri ve proses kontrol parametrele-
rinin temel noktalarını içerecektir. Katılımcılar, çeşitli 
teknikler hakkında deneyim kazanırken infüzyonun 
temelini de öğrenmiş olacaklardır. Bu tekniğe ait tüm 
prensipler, konusunda uzman Composite Integration 
firması tarafından anlatılacak ve uygulamalı demo-
larla gösterilecektir.

Etkinliğe katılmak için www.metyx.com sitesinden bilgi edinip ka-
yıt olabilir veya daha detaylı bilgiler için info@metyx.com  adresine 
e-mail atabilirsiniz.
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22 Ekim 2014, Çarşamba

9:15 METYX Composites tarafından 
yapılacak açılış konuşması

9:25 - 9:45 METYX Composites (Türkiye)

Konuşmacı : Uğur Üstünel & Tunç Üstünel, 
Co-Directors

Konu  : Kompozit Alanında Son Trendler

9:50 - 10:20 TAİ-Tusaş (Türkiye)

Konuşmacı : Hakkı Kızılok, Şef Tasarım Mühendisi

Konu  : Havacılık ve Uzay Sanayiinde RTM 
Uygulamaları

10:20 - 10:45 ONUK-BG (Türkiye)

Konuşmacı : Barış A. Gümüşlüoğlu (Direktör)

Konu : Gemilerde Kullanılan Kompozit Sandviç 
Plakaların Tasarımı

10:50 - 11:20 Composite Integration 
(İngiltere)

Konuşmacı : Richard Bland, Co-Director

Konu : Doğrudan (Direkt) İnfüzyon: İnfüzyon 
Prosesi Ekipmanlarındaki Gelişmeler

11:20 - 12:00 Stant Alanında Serbest Zaman

12:00 - 13:10 Öğlen Yemeği

13:15 - 13:45  eCon Engineering Ltd. 
(Macaristan)

Konuşmacı : Marton Graf, Proje Yöneticisi 

Konu  : Araç Geliştirmede Kompozit Parçalar için 
FEA (Sonlu Elemanlar Analizi)

13:50 - 14:20 Arkema (Fransa)

Konuşmacı : Gilles Francois, Kompozit Ar-ge 
Mühendisi

Konu : Klasik Termoset Süreçleri için 
Termoplastik Reçineler

14:20 - 14:45 Kahve Molası

14:50 - 15:20 Composite Integration 
(İngiltere)

Konuşmacı : Stephen Williams, Co-Director

Konu : Kapalı Kalıp Prosesler İçin Kalıp Üretimi

15:25 - 15:55 Walter Mader AG (İsviçre)

Konuşmacı : Paul Wartenweiler, BU Manager 
Composites

Konu : FST Ürünler ile Demiryolu Kompozit 
Malzemeler için Mevcut ve Gelecek Üretim 
Teknolojileri

16:00 - 16:30  Neo Yachts & Composites 
(İtalya)

Konuşmacı : Paolo Semeraro, CEO 

Konu  : Marin sektöründe yenilikçi bir örnek: 
NEO400

RTM Eğitimi - 23 Ekim 2014, Perşembe

8:30 - 10:30 Composite Integration tanıtımı ve 
RTM eğitimine giriş, RTM nedir? Kapalı kalıplama 
teknikleri, Çeşitli RTM yöntemleri (avantajları ve 
dezavantajları), RTM prosesini etkileyen faktörler

10:30 - 10:45 Kahve Molası

10:45 AM - 12:30 Akış stratejileri (avantajları 
ve dezavantajları), Vakumlu RTM prosesi: VRTM, 
VRTM ekipmanları

12:30 - 13:30 Öğlen Yemeği

13:30 - 17:00 RTM kalıp dizaynında dikkat 
edilmesi gerekenler, RTM ve VRTM kalıplama 
teknikleri, Çeşitli VRTM kalıplama teknikleri için 
uygulamalı gösterim, VRTM Demoları, Günün 
değerlendirmesi, soru-cevaplar

İnfüzyon Eğitimi - 24 Ekim 2014, Cuma

8:30 - 10:30 İnfüzyon eğitimine giriş, Vakum 
infüzyon nedir? Temel Prensipler, RTM ile 
infüzyon arasındaki ilişki, İnfüzyon prosesini 
etkileyen faktörler

10:30 - 10:45 Kahve Molası

10:45 - 11:30 Teorik Anlatım: İnfüzyon akış 
stratejileri (avantajları ve dezavantajları), infüzyon 
ekipmanları, büyük ölçekli parçalar için infüzyon 
uygulamaları

11:30 - 12:30 Uygulamalı örnekler

12:30 - 13:30 Öğlen Yemeği

13:30 - 17:00 İnfüzyon malzemeleri, İnfüzyon 
Demoları, Günün değerlendirmesi, Soru-cevaplar

METYX COMPOSİTES 4. KOMPOZİT GÜNLERİ 
ETKİNLİK PROGRAMI




