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BAŞKAN’IN MESAJI

Değerli Kompozit Dostu;

Derneğimiz üyelik geliştirme çalışmalarını geçtiğimiz 
dönemde de sürdürerek 3 kurumsal yeni üyeyi bünyesi-
ne katmıştır. Hanko Makine ve San. Tic. Ltd. Şti, Cengiz 
Teknik Kompozit San. Tic. A.Ş. ve İnovatif Teknoloji Müh. 
San. ve Tic. Ltd. Şti. firmaları üye olarak derneğimizin 
daha da güçlenmesini ve üye sayımızın 100’e ulaşmasını 
sağlamışlardır.

Sektörümüzün en önemli organizasyonu olan JEC 
Composites Paris Fuarı’na geçtiğimiz yıllarda olduğu 
gibi 2015 yılında da İstanbul Ticaret Odası ile oluş-
turduğumuz işbirliği içerisinde Türkiye Milli İştirak 
Organizasyonu içerisinde katılacağız. Organizasyonda 
yer alan 16 Türk firmasının yanı sıra bireysel olarak 
katılan Türk firmaları ile bu seneki toplam katılımcı Türk 
firması sayısının geçtiğimiz yıllardan daha fazla olmasını 
beklemekteyiz. Türk kompozitinin marka olma yolun-
daki ilerleyişinde JEC Composites Paris Fuar’ına örgütlü 
bir şekilde katılımlarımızın çok önemli katkıları olacağı 
inancındayız.

Geçtiğimiz Aralık ayında Plast Eurasia Fuarı sırasında 
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık çok 
sayıda bürokrat ile birlikte Plastik, Kompozit ve Kauçuk 
sektörü ile bir buluşma gerçekleştirmiştir. Toplantıda 
sektörümüzün gündem maddeleri dile getirilmiş ve 
çözüm önerileri konusunda paylaşımlarda bulunulmuş-
tur. Bakan düzeyinde gerçekleştirilen bu toplantıda ele 
alınan sorunların önümüzdeki dönemde çözüm yoluna 
girmesini beklemekteyiz. 

Türk Kompozit sektöründe ilk kez geçekleştirilen kom-
pozit zirvesinin gördüğü ilgi ve sektör mensuplarımızın 
ısrarlı taleplerini dikkate alan Yönetim Kurulumuz 2. 
Türk ve Bölgesel Kompozit Sanayi, Teknoloji ve Uygula-

maları etkinliğini yani TURK KOMPOZIT 2015 Kompozit 
Zirvesi’ni 8-9-10 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul Gorrion 
Hotel’de gerçekleştirmeye karar vermiştir. Bu tarihleri 
ajandanıza şimdiden not ederek o günleri etkinliğe ayır-
manızı ve seminerler, ürün tanıtımları, demolar, sektörel 
gala yemeği ve en yaratıcı ürün yarışması gibi bir çok 
etkinliğe yer verecek olan zirveye katılım formlarını bir 
an önce göndermenizi tavsiye ederim.

Türk Kompozit sektöründe ileri teknoloji içeren gelişmiş 
kompozitler konusunda geçtiğimiz günlerde önemli 
gelişmeler yaşandı. Bunların başında üyemiz Kord-
sa Global firmasının İstanbul Teknopark’ta Sabancı 
Üniversitesi ile birlikte “Kompozit Teknolojileri Mükem-
meliyet Merkezi”nin temelini atmasını ve Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın “Kompozit Malzemeler Araştırma 
ve Mükemmeliyet Merkezi” çalışmalarını sayabiliriz. Te-
mennimiz bu girişimlerin en kısa sürede meyve verecek 
sonuçlara ulaşmasıdır.

Geçtiğimiz günlerde üyelerimizin yoğun ilgisi ile ger-
çekleştirmiş olduğumuz “Kompozit Hammaddeleri” 
eğitimini İzmir ve Ankara gibi diğer şehirlerimizde de 
tekrarlamayı hedeflemekteyiz. Sektörün ihtiyaç duy-
duğu ve duyacağı diğer eğitim programları da sadece 
İstanbul’da değil kompozit sektörünün yaygın olduğu 
yerlerde tekrar edilecektir. 

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

2015 yılının Türk Kompozit sektörüne bol kazançlı ve 
bereketli işler getirmesini dilerim.

Saygılarımla.

Şekib Avdagiç
Kompozit Sanayicileri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

TURK KOMPOZIT 2015 
Kompozit Zirvesi

8-9-10 Ekim 2015 
tarihlerinde İstanbul 

Gorrion Hotel'de 
gerçekleştirilecektir.



4

EDITOR

EDITOR

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

Şekib Avdagiç

Genel Yayın Direktörü - Chief Editor:

İsmail Hakkı Hacıalioğlu

Yazı İşleri Müdürü - Managing Editor:

Barış Pakiş

Haber Müdürü - News Manager:

Cansu Delican

Editör - Editor:

Burak Darcan

Yardımcı Editör - Co-Editor:

Cansu Delican

Finans Sorumlusu - Finance Supervisor

Kemal Tunç

Reklam Sorumlusu - Advertisement:

Cansu Delican

Katkıda Bulunanlar - Contributors:

Kompozit Sanayicileri Derneği Üyeleri
Members of Turkish Composites
Manufacturers Association

Dağıtım - Distributor:

Kompozit Sanayicileri Derneği
Turkish Composites
Manufacturers Association

Abonelik Hizmetleri - Subscription Services:

info@kompozit.org.tr

Yayına Hazırlık - Preparation for Publication: 
Sarnıç Ajans
Büyükdere Caddesi Atakan Sokak Berkan İş Hanı
No: 4 Kat: 5 34387 Mecidiyeköy / İstanbul
www.sarnic.com.tr

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

Yayın Türü - Publication:
Yerel, Süreli
Local, Periodical

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

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

Esteemed Composite Friends;
Our Association has added 3 institutional new mem-
bers to its body within the scope of continuation of its 
membership development activities. Hanko Makine 
ve San. Tic. Ltd. Şti, Cengiz Teknik Kompozit San. Tic. 
A.Ş. and İnovatif Teknoloji Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
companies strengthened further our association as 
members and reach our member number to 100. 
We will, once again, attend to the JEC Composites 
Paris Fair, which the most important event of our 
sector, in 2015 within the body of Turkish National 
Participation Organisation under the cooperation 
established with Istanbul Chamber of Commerce, as 
was the case for the past years. We expect the num-
ber of Turkish companies participating individually, 
alongside with the 16 Turkish companies within the 
Organisation and number of total participating Turkish 
companies to be more. We believe our organised 
participation to the JEC Composites Paris Fairs will be 
a contribution of vital importance towards the path of 
Turkish composite becoming a brand. 
T.R. Minister of Science, Industry and Technology, 
Mr. Fikri Işık arranged a meeting with the Plastics, 
Composite and Rubber sector together with a great 
number of bureaucrats during the Plast Eurasia 
Fair, held in the past December. Agenda items of 
our sector were articulated and solution offers were 
shared at the meeting. We are expecting the problems 
addressed at this meeting, which was held at ministry 
level, to fall within the path of solution in the upcom-
ing period. 
Our Board of Directors, which takes the interest 
shown to the composite summit, organised for the 
first time within the Turkish Composite sector and 
insistent demands of our sector members, has decid-
ed to hold the 2nd Turkish and Regional Composite 
Industry, Technology and Applications event, in other 
words, TURK KOMPOZIT 2015 Composite Summit at 
Istanbul Gorrion Hotel on October 8-9-10th, 2015. I 
recommend you to reserve these days for the event 
by noting down these dates to your agenda and fill 
out participation forms as soon as possible for the 
summit, which will include many activities such as 
seminars, product showcases, demos, sectorial gala 
dinner and most creative product competition. 
Significant developments have recently occurred 
regarding advanced technology containing advanced 
composites within the Turkish Composite sector. We 
can point out the laying of foundation of “Centre of 
Excellence for Composite Technologies” by the Kordsa 
Global company, a member of ours, at Istanbul 
Teknopark together with Sabancı University and the 
activities of Bursa Chamber of Commerce and Indus-
try for “Centre of Composite Material Research and 
Excellence” as foremost among such developments. 
Our desire is for these initiatives to reach to fruition 
within the shortest time possible.
We are aiming to repeat the “Composite Raw Mate-
rials” training, which was held in the past few days 
with the deep interest of our members in other cities 
such as Izmir and Ankara. The training programmes, 
which the sector needs and will need, will not only be 
repeated in Istanbul but also in other places where the 
sector is prevalent. 
The main subject of this issue of our journal is to 
create the “Turkish Composite Sector”. You can find 
our detailed article regarding the subject in the middle 
pages of our journal as the dossier subject of this 
issue. 
I wish the year 2015 to usher prosperous and fruitful 
businesses for the Turkish Composite sector. 
With My Best Regards.
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DERNEKTEN HABERLER

Ankara, Savunma ve Havacılıkta
Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA)
14 - 16 Ekim 2014 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilen Savunma ve Havacılıkta 
Endüstriyel İşbirliği Günleri'ne aralarında Derneğimizin ve 3 üyemizin (TUSAŞ, Metyx ve 
Global Teknik) yer aldığı 34 ülkeden 270 firma katılmıştır. Etkinlik süresince 4.600'e yakın 
ikili iş görüşmesi gerçekleşmiştir.

Organizasyonun açılışında konuşan Savunma Sanayi 
Müsteşarı Sayın İsmail Demir, Savunma Sanayi'nin 
bugün Türkiye'nin beyin ve üretim gücünü seferber 
eden bir yapıya dönüştüğünü belirterek "Beş milyar 
doları aşan üretim gücüyle bir buçuk milyar dolara 
yakın İhracat kapasitesine ulaşmış, yıllık yaklaşık bir 
milyar dolar civarında ürün ve teknoloji geliştirme 
harcamasıyla Türkiye'nin en fazla AR-GE ve teknoloji 
yatırımı yapan sektörü olmuştur" şeklinde konuş-
muştur.

"Savunma Sanayi faaliyetlerinin, ülke sanayi ve 
teknoloji tabanıyla entegre olma yolunda önemli 
mesafeler katettiğini" dile getiren Sayın Demir "bin-

den fazla kobi ve şirketin savunma sanayinde global 
seviyede üretim yapabilir hale geldiğini" sözlerine 
ilave etmiştir.

Organizasyonun açılış gününde "Türkiye'de Endüstri 
Katılımı ve Offset Panoraması" ile "Türkiye'de Ulus-
lararası İşbirliği Tecrübesi ve Tedarik Zinciri" konulu 
konferanslar düzenlenmiştir.

Etkinlik süresince ikili görüşmelerin yanısıra arala-
rında Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Boeing, Locek-
heed Martin, Airbus, Honeywell, TUSAŞ, ASELAN, 
HAVELSAN, SASAD vb. sektörün bir çok önde gelen 
firması tarafından Havacılık ve Savunma Sanayi'ndeki 
faaliyetleri hakkında sunumlar yapılmıştır.

ANKARA, INDUSTRIAL COOPERATION DAYS IN DEFENCE AND AEROSPACE (ICDDA)

A total of 270 companies from 34 countries, among which our Association and 3 members (TUSAŞ, Metyx and Global Teknik) were 
enlisted, attended to the Industrial Cooperation Days in Defence and Aerospace, which took place in Ankara between the dates October 
14th – 16th, 2014. Throughout the event, approximately 4.600 bilateral business meetings were held. 

Defence Industry Undersecretary Mr. İsmail Demir, who gave the inauguration speech at the event, by pointing out that the Defence 
Industry has become a structure which mobilises Turkey’s mentality and production power of today, continued on to say, “It has reached 
to a one and a half billion dollar Export capacity with a production power exceeding five billion dollars and has become the sector, which 
makes the largest R&D and technology investments of Turkey with its technology development expenditure.”

 Mr. Demir, who expressed “The Defence Industry have covered important grounds in integrating its activities with state industry and 
technology basis”, added to his words that more than a thousand SMEs and companies within the defence industry now have the 
capacity for global manufacturing. 

On the opening day of the event, conferences on “Industry Participation and Offset Panorama in Turkey” and “International Cooperation 
Experience and Supply Chain in Turkey” were held. 

Throughout the event, apart from the bilateral meetings, presentations regarding their activities within the Aerospace and Defence 
Industry by many leading companies of the sector such as  Boeing, Locekheed Martin, Airbus, Honeywell, TUSAŞ, ASELAN, 
HAVELSAN, SASAD etc. including the Undersecretariat for Defence Industry, were given.
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DERNEKTEN HABERLER

KOSGEB Destek
Programları Bilgilendirme Eğitimi

KOSGEB İstanbul Anadolu Yakası Şube Müdürü Dr. 
Serhat Öztürk'ün konuşmacı olduğu seminerde önce 
1990 ve 2050 yılları arasında Türkiye'nin demografik 
yapısındaki değişimleri değerlendiren konuşmacı 
Türkiye'nin önünde üst gelir düzeyine sahip ülkeler 
arasında yer alması için önemli bir fırsatın bulundu-
ğunu ve bu konuda KOBİ’lere çok önemli görevler 
düştüğünü belirtmiştir. Türkiye'deki KOBİ’ler hakkın-
da detaylı bilgi veren Sayın Öztürk KOSGEB Destek 
Programlarını, "Genel Destek Programı" ve "Araş-
tırma Geliştirme ve İnovasyon Programı" başlıkları al-
tında ayrıntılı olarak anlatmıştır. KOSGEB'in Laboratu-
var Hizmetleri’ni tanıtarak konuşmasını tamamlayan 
Sayın Öztürk'ün konuşması katılımcıların beğenisini 
kazanmıştır. Konuşması boyunca anında soru sorul-
masına izin veren konuşmacı sorulan sorulara verdi-
ği cevaplarla katılımcılarla karşılıklı iletişim içerisinde 
bir konferans gerçekleştirmiştir.

Sayın Konuşmacı Dr. Serhat Öztürk'e, Seminerin 
gerçekleştirilmesine destek veren PAGDER Plas-
tik Sanayicileri Derneği Yöneticileri'ne, Seminerin 
gerçekleşmesi için konferans salonunu tahsis eden 
İTOSB Yönetim Kurulu'na, bu konudaki yardımların-

dan dolayı üyemiz Sayın Tuncer Yamanca'ya ve semi-
neri katılımları ile zenginlestiren değerli katılımcılara 
teşekkürlerimizi sunarız.

Derneğimiz ve PAGDER Plastik Sanayicileri Derneği işbirliğinde düzenlenen KOSGEB Destekleri 
Bilgilendirme Semineri 30 Ekim 2014 tarihinde İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde İTOSB 
Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

KOSGEB SUPPORT PROGRAMMES INFORMATION TRAINING HELD

The KOSGEB Support Information Seminar, organised via the cooperation of our Association and PAGDER Plastic 
Industrialists Foundation was held at Istanbul Tuzla Organised Industrial Zone ITOSB Conference Hall on October 
30th, 2014. 

During the seminar, at which KOSGEB Istanbul Anatolian Side Branch Manager Dr. Serhat Öztürk was a speaker, Dr. 
Öztürk, who evaluated the changes in the demographic structure of Turkey between the years 1990 and 2050, pointed 
out that Turkey has an important opportunity ahead in order to earn the status of high-income country and SMEs are left 
with duties of uttermost importance regarding this matter. Mr. Öztürk, who provided detailed information regarding the 
SMEs in Turkey, explained the KOSGEB Support Programmes under the headings of “General Support Programme” and 
“Research & Development and Innovation Programme”. Mr. Öztürk, who completed his speech by introducing Laborato-
ry Services of KOSGEB, gained the acclaim of the participants. The speaker, who allowed simultaneous questions during 
his speech, carried out a conference in mutual communication with the answers he provided for the questions asked. 

We would like to express our thanks towards the esteemed speaker Dr. Serhat Öztürk, PAGDER Plastic Industrialists 
Foundation Managers, who enabled the realisation of the seminar, to ITOSB Executive Board, which allocated the con-
ference hall, to our member Mr. Tuncer Yamanca for his help regarding this matter and our valuable participants who 
enriched our seminar.
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DERNEKTEN HABERLER

Metyx Composites
4. Kompozit Günleri Başarı ile Gerçekleştirildi

Etkinliğin ilk günü Sayın Tunç Üstünel ve Uğur 
Üstünel tarafından yapılan açılış konuşmaları ile 
başlamış devamında Derneğimizin üyesi TAİ-TUSAŞ, 
ONUK-BG, Composite Integration, eCON Engineering 
ltd, Arkema,Walter Mader AG ve SARP YACHT 
tarafından verilen sunumlar ile tamamlanmıştır. 
Etkinliğin diğer günlerinde ise katılımcılar RTM ve 
İnfüzyon Eğitiminin temelini uygulamalı örnekler ile 
öğrenme imkanını bulmuşlardır.

Yerli ve yabancı çeşitli firmaların info-stand ile 
katıldığı etkinliğin başarısını kutluyor METYX ailesinin 
başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.

METYX COMPOSİTES 4TH COMPOSITE DAYS SUCCESSFULLY COMES TO AN END

The Composite Days event, which was organised for the 4th time this year by METYX Composites and supported by 
our association as a sponsor, was successfully held at Istanbul Radisson Blu Hotel between the dates October 22-24th, 
2014. Sample studies and implementations performed with experts from various sectors, latest developments within 
the composite industry and new production techniques were presented at the 3-day event. 

The first day of the event was initiated with the inauguration speeches of Mr. Tunç Üstünel and Uğur Üstünel and was 
ended with the presentations given by our Association member TAİ-Tusaş, ONUK-BG, Composite Integration, eCON 
Engineering ltd, Arkema,Walter Mader AG and SARP YACHT. For the remaining days of the event, the participants had 
the opportunity to learn the fundamentals of RTM and Infusion training via applied examples. 

We hereby congratulate the METYX family on the success of the event, to which various local and foreign companies 
attended with their info-stands and wish the continuation of their successful operations. 

METYX Composites tarafından bu yıl 4. kez düzenlenen ve Derneğimizin de sponsor 
olarak destek verdiği Kompozit Günleri etkiliği 22 - 24 Ekim 2014 tarihleri arasında 
İstanbul Radisson Blu Hotel'de başarı ile gerçekleştirilmiştir. 3 gün süren etkinlikte 
çeşitli sektörlerden konusunda uzman kişilerle yapılan örnek çalışmalar ve uygulamalar, 
kompozit endüstrisindeki son gelişmeler ve yeni üretim teknikleri sunulmuştur.
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DERNEKTEN HABERLER

Türkiye Polimer Konferansı

Konfransta, Türkiye Polimer Sektörü hakkında sırası 
ile Sayın Cemal Pamuk "Küresel Petrokimya Alanın-
da Türkiye'nin Konumunu Anlama", Sayın Barbaros 
Demirci "Türkiye Polimer Piyasasını Keşif", Sayın 
Kerem Kocaoğlu "Bölgedeki PP Piyasasının Artan 
Gelişimi", Sayın Rüştü Barkay "Türkiye PE Piyasa-
sında Etkili Olan Faktörleri İnceleme", Mrs. Sabine 
Malzkorn "Türkiye PVC Piyasasını Anlama", Dr. S. M. 
Hosseini "Poliolefin Tedariki için Önemli Bir Bölge 
Ülkesi İran", Sayın Orhan Kutevu "PET Piyasasında-
ki Hızlı Büyümenin Açıklanması, Sayın Mete İmer 
"R-PET'i Türkiye'ye Tanıtma", Mr. Karl Foerster "Av-
rupa Polimer Piyasası'nın Rekabetini Karşılaştırma", 

Sayın Nasif Akın "Gelişim için IKEA Tedarikçileri - İş 
Ortakları Vaka Analizi", Sayın Enver Bakioğlu "Türkiye 
Fleksibil Ambalaj Sanayi'nin Keşfi" ve Sayın Mustafa 
Erdönmez "Türkiye Polimer Sektörüne Genel Bakış" 
konulu sunumları yapmışlardır.

Konferansın birinci gününün sonunda Sayın Rüştü 
Barkay, Mr. Win Van Asch, Mr. Sergey Grabenev ve 
Sayın Cem Doğanca'nın yer aldıkları "Türkiye Bağla-
mında Küresel Tedarik ve Talep Eğilimlerini incele-
me" konulu bir panel tartışması yer almıştır. 

Ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen etkinlik katılımcıla-
rın yoğun ilgisi ile karşılanmıştır.

ABOUT TURKISH POLYMERS CONFERENCE.

The (Turkish Polymers Conference), organised via the cooperation of Plastics Industrialists Federation – PLASFED 
and one of the world’s leading petrochemical research and conference companies of England origin, ICIS, was held at 
INTERCONTİNENTAL HOTEL  in Istanbul on October 27 – 28th, 2014. 

During the conference concerning Turkish Polymers Sector, respectively Mr. Cemal Pamuk “Understanding the 
Position of Turkey in the Area of Global Petrochemistry”, Mr. Barbaros Demirci “Exploration of Turkish Polymers Mar-
ket”,  Mr. Kerem Kocaoğlu “Increasing Development of PP Market Within The Region”, Mr. Rüştü Barkay “Analysis of 
Factors Effective in Turkish PE Market”, Mrs. Sabine Malzkorn “Understanding Turkish PVC Market”, Dr. S. M. Hosseini 
“An Important Region Country For Polyolefin Supply, Iran”, Mr. Orhan Kutevu “Explaining The Swift Growth in PET 
Market”, Mr. Mete İmer “Introducing R-PET to Turkey”, Mr. Karl Foerster “Comparison of Competition of European 
Polymers Market”, Mr. Nasif Akın “IKEA Suppliers for Development – Business Associates Case Analyses”, Mr. Enver 
Bakioğlu “Exploration of Turkish Flexible Packaging Industry” and Mr. Mustafa Erdönmez “An Overview of Turkish 
Polymers Sector” gave their presentations on the subjects provided above. 

At the end of the first day of the conference a panel discussion on “Examination of Global Supply and Demand 
Tendencies In The Context of Turkey” was carried out with the attendance of Mr. Rüştü Barkay, Mr. Win Van Asch, Mr. 
Sergey Grabenev and Mr. Cem Doğanca. 
The event, which was held for the first time in our country, attracted intensive attention of the participants.

Plastik Sanayicileri Federasyonu - PLASFED ve Dünyanın önemli petrokimya 
araştırma ve konferans firmalarından İngiltere menşeli ICIS firması işbirliği 
ile düzenlenen (Türkiye Polimer Konferansı) 27 - 28 Ekim 2014 tarihlerinde 
INTERCONTİNENTAL HOTEL İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.
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Etkinlik Kimya Sektör Platformu Başkanı Sayın Murat 
Akyüz'ün açılış konusması ile başlamış ve sonrasında 
Milletvekili Prof. Dr. Eşref Taş'ın sektör ile ilgili konuş-
ması ile devam etmiştir. Sonrasında ise Prof. Dr. Kerem 
Alkin'in "Küresel Ekonomide Yeni Trendler ve Gelişen 
Ekonomilerde Yatırım Süreci" konulu konferansı yer 
almıştır.

"Uluslararası Rekabet Gücünün Arttırılması" konulu 1. 
panelde sırası ile; İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi Sayın Sadık Ayhan Saruhan "Türk İmalat San. Re-
kabet Gücünün Arttırılması", Ekonomi Bakanlığı Teşvik 
Uyg. ve Yab. Sermaye Genel Müdürlüğü Uzmanı Sayın 
Mehmet Güven Aksu "Yatırım Teşvikleri", Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı ARGE Merkezleri Şube Müdürü 
Sayın A. Murat Yıldız "ARGE ve İnovasyon", Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdür-
lüğü Uzmanı Sayın Çağrı Bacak "Kümelenme", Organik 
Kimya Şirketi Tesis ve Dış İlişkiler Müdürü Sayın Haluk 
Erceber "Chemport" konularında sunumlar gerçekleştir-
mişlerdir.

"Kimya Sanayiinde Katma Değeri Yüksek Kimyasalara 
Geçiş Sürecinde Örnek Sanayi Uygulamaları" konulu 2. 
panelde ise sırası ile; TKSD Yönetim Kurulu Başkanı Sa-
yın Timur Erk "Kimya Sanayinde Katma Değeri Yüksek 
Kimyasallar ve Bunların Teknolojik Kullanımı", PETKİM 
Genel Müdürü Sayın Sadettin Korkut "Petrokimyasal-
larda Trendler", PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Yavuz Eroğlu "Katma Değeri Yüksek Plastikler" konula-
rında sunumlar gerçekleştirmişlerdir.

Birinci günün 3. panelinde 2023 hedeflerinde "İthalat ve 
İhracat Olarak Dış Ticaret Analizi" konusunda sırası ile; 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yeşilköy Gümrük Müdürlü-
ğü Müdür Yardımcısı Sayın Ayhan Coşkuner "İhracat So-
runları ve Çözüm önerileri", Ekonomi Bakanlığı Ekono-
mik Araş. ve Değ. Gen. Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın 
İ. Gencay Oğuz "Ara Girdi Kimyasalları İthalatı", Ekonomi 
Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın 
Recep Aslan "2023 İhracat Hedefleri" konularında su-
numlar gerçekleştirmişlerdir. 

Etkinliğin 2. gününde yer alan panelde ise "Kimya 
Sektör Platformu Alt Sektörlerinin Sorunları" hakkında 
aralarında derneğimizin Genel Sekreteri Sayın İsmail 
Hakkı Hacıalioğlu'nun da yer aldığı konuşmacılar sırası 
ile "Kompozit Sektörü", "Kauçuk Sektörü" ve "Boya 
Sektörü"'nün sorunları ve çözüm önerileri konularında 
sunumlar gerçekleştirmişlerdir.

Şura panel moderatörlerinin sunumları, sonuç raporları-
nın değerlendirilmesi ve genel tartışma ile sona ermiştir.

VII. Kimya Endüstrisi Gelişim Şurası

VII. CHEMICAL INDUSTRY DEVELOPMENT COUNCIL 

The 7th of the Chemical Councils, established by sectorial Non-Governmental Organisations, amongst which our Association stands also and organised once 
every two years for the purpose of sharing the problems of chemical sector and solutions with sectorial and bureaucratic authorities, was held at GORRION Hotel 
on November 7-8th, 2014. 

 The event was initiated with the inauguration speech of Chairman of Chemical Sector Platform Mr. Murat Akyüz and continued with the speech of Member of 
Parliament Prof. Dr. Eşref Taş regarding the sector. Afterwards, “New Trends in Global Economy and Investment Process in Economies” entitled conference of 
Prof. Dr. Kerem Alkın was conducted. 

During the 1st Panel on “Increasing International Competitive Capacity”; Member of Board of Directors of Istanbul Chamber of Industry Mr. Sadık Ayhan Saruhan 
“Increasing the Competitive Capacity of Turkish Manufacturing Industry”, Ministry of Economy, General Directorate of Incentive Practices and Foreign Capital 
Expert Mr. Mehmet Güven Aksu “Investment Incentives”, Ministry of Science, Industry and Technology R&D Centres Branch Manager Mr. A. Murat Yıldız “R&D 
and Innovation”, Ministry of Science, Industry and Technology, General Directorate of Industrial Zones Expert Mr. Çağrı Bacak “Clustering” and Organic Chemical 
Company Facility and Foreign Relations Manager Mr. Haluk Erceber “Chemport” gave their presentations on subjects provided above, respectively. 

As for the 2nd Panel on “Model Industry Practices in Transition Period to Chemicals with High Added Value Within the Chemical Industry”; TKSD Chairman of 
Board of Directors Mr. Timur Erk “Chemical with High Added Value in Chemical Industry and Their Technological Use”, PETKİM General Manager Mr. Sadettin 
Korkut “Trends in Petrochemicals” and PAGEV Chairman of Board of Directors Mr. Yavuz Eroğlu “Plastics With High Added Value” gave their presentations on 
subjects provided above, respectively. 

On the 3rd Panel of the first day regarding “Analysis of Foreign Trade in terms of Import and Export” within 2023 aims; Ministry of Customs and Trade, Customs 
Directorate Deputy Manager Mr. Ayhan Çoşkuner “Export Problems and Solution offers”, Ministry of Economy, Directorate General of Economic Research and 
Assessment Department Manager Mr. İ. Gencay Oğuz “Import of Intermediate Input Chemicals” and Ministry of Economy, General Directorate of Export Depart-
ment Manager Mr. Recep Aslan “2023 Export Aims” gave their presentations on the subjects provided above, respectively. 

During the panel regarding “Problems of Sub-Sectors of Chemical Sector Platform” on the 2nd day, on the other hand, presentations regarding the problems and 
solution offers of “Composite Sector”, “Rubber Sector” and “Paint Industry” were given by the speakers, among whom General Secretary of our association Mr. 
İsmail Hakkı Hacıalioğlu was also present. 

The Council was concluded with the presentation of panel moderators, evaluation of result reports and general discussion. 

Derneğimizin de aralarında yer aldığı sektörel Sivil Toplum Kuruluşlarının oluşturduğu 
Kimya Sektör Platformu tarafından her iki yılda bir kimya sektörünün sorunlarının ve 
çözüm yollarının sektör ve bürokrasi yetkilileri ile paylaşılması amacı ile düzenlenen Kimya 
Şuraları'nın 7.si 7-8 Kasım 2014 tarihlerinde GORRİON Hotel'de gerçekleştirilmiştir.
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“Endüstride Kompozit Kullanımı ve
Kompozit Üretim Tekniklerindeki Gelişmeler” Paneli

Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen IV. Bilgilen-
dirme ve ARGE Günleri Panelleri 11-13 Kasım 2014 
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Etkinliğin ilk gününde yer 
alan "Endüstride Kompozit Kullanımı ve Kompozit Üretim 
Tekniklerindeki Gelişmeler" başlığı altındaki panelin baş-
kanlığını Prof. Dr. Yusuf M. Menceloğlu üstlenmiştir. 

Sayın Menceloğlu'nun açış konuşmasının hemen ardın-
dan sırası ile aşağıdaki sunular gerçekleştirilmiştir;

İskender Demir - Sirena Marine Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. 

(Otomotiv ve Raylı Sistemlerde Kompozit Teknolojilerinin 
Kullanım Alanları)

Dr. Altan YILDIRIM - FARPLAS Ar-Ge Koordinatörü 
(Otomotiv Sektöründe Yenilikçi Termoplastik Kompozitler 
ve Uygulamaları)

İsmail DURGUN - Tofaş İleri Araştırmalar Yöneticisi (Araç 
Hafifletmede Kompozit Çözümleri)

Aysun DOĞANGÜN AKIN - TAI, TUSAŞ-Türk Havacılık ve 
Uzay Sanayii A.Ş. (Havacılık ve Yeni Malzeme Trendleri)

PANEL ON “COMPOSITE USE IN INDUSTRY AND 
DEVELOPMENTS REGARDING COMPOSITE PRODUCTION TECHNIQUES” 

The IV. Information and R&D Days Panels, organised by Uludağ University, was held between the dates, November 11-13th, 
2014. The post of chairmanship for the panel entitled “Composite Use in Industry and Developments in Composite Production 
Techniques”, took place on the first day of the event, was undertaken by Prof. Dr. Yusuf M. Menceloğlu

The presentation provided below was given respectively right after the inauguration speech of Mr. Menceloğlu;

İskender Demir - Sirena Marine Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. (Areas of Use of Composite Technologies in Automotive and Rail 
Systems) 

 Dr. Altan YILDIRIM - FARPLAS R&D Coordinator (Innovative Thermoplastic Composites in Automotive Sector and Their 
Implementations) 

İsmail DURGUN - Tofas Advanced Research Director (Composite Solutions in Vehicle Lightening) 

Aysun DOĞANGÜN AKIN - TAI, TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (Aviation and New Material Trends)

Teknoloji ürünlerinin sergilendiği MÜSİAD 15. 
Uluslararası High Tech Port Fuarı İstanbul-Yeşil-
köy CNR EXPO Center'da Cumhurbaşkanı Sn. Re-
cep Tayyip ERDOĞAN’ın katılımıyla 26-30.11.2014 
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
Türkiye’nin ileri teknoloji algısını kuvvetlendirmek 
ve milli teknolojilere sahip çıkmak adına organi-
ze edilen fuarda, üyelerimizden Avitaş Firması, 
gövdesi tamamiyle CTP olan konsept araçlarıyla 
beğeni toplamıştır.

OUR MEMBER AVİTAŞ ATTENDS TO MÜSİAD 15TH ULUSLARARASI HIGH TECH PORT FAIR.

The MÜSİAD 15th International High Tech Port Fair, where technological products were exhibited, was held at Istanbul-
Yeşilköy CNR EXPO between the dates 26-30.11.2014 with the attendance of President Mr. Recep Tayyip ERDOĞAN. 
One of our members Avitaş, won recognition with its concept vehicles, the body of which is completely CTP, at the fair, 
which is organised in order to strengthen advanced technology perception of Turkey and to protect natural technologies.

Üyemiz Avitaş, MÜSİAD 15. Uluslararası High Tech Port Fuarı'na Katıldı
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Kompozit Hammaddeleri Eğitimi Gerçekleştirildi

Derneğimizin Genel Sekreteri Sayın İsmail Hakkı 
Hacıalioğu ve Tila Kompozit Genel Müdürü Sayın Bu-
rak Darcan’ın açılış konuşması ile başlayan eğitimde 
önce Boytek Firmasından Sayın Bülent Darcan "Doy-
mamış Polyester Reçineleri & Vinilester", Duratek 
Firmasından Sayın Kerem Paksoy "Epoksi Reçineler" 
hemen ardından Şişecam Firmasından Sayın Aref 
Cevahir " Cam Elyaf Takviyeleri" isimli sunumlarını 
gerçekleştirmişlerdir. 

Metyx Şirketinden Dr. Gülnur Baser'in "Dokuma & 
Teknik Tekstil Elyaflar" konulu sunumunu takiben 
Akpa Firmasından Sayın Yusuf Eren Sogul'un "Don-

durucu & Hızlandırıcılar" isimli sunumu ile eğitim 
çalışması devam etmiştir. 

Eğitimin son bölümünde ise İlkalem Firmasından 
Sayın İbrahim Çakmak'ın "Jelkot & Dolgu Malzeme-
leri", Tila Kompozit Firmasından Sayın Mehmet Bal'ın 
"Kalıp Ayırıcılar" ve Omnis Kompozit Firmasından 
Sayın Tolga Kutluğ'un "Solvent - Çözücü & Temizleyi-
ciler" isimli sunumları geçeklestirilmistir.

Seksenin üzerinde katılımcı ile gerçekleştirilen eği-
tim, CTP teknolojileri CD'si ile birlikte katılım sertifi-
kası dağıtımı ile sona ermistir.

COMPOSITE RAW MATERIALS TRAINING TAKES PLACE 

The “COMPOSITE RAW MATERIALS TRAINING”, organised with the collaboration of our Association, PAGDER Plastics Industrialists 
Foundation and TİLA Kompozit Temsilcilik İç ve Dış TİC. LTD. ŞTİ. was held at Istanbul Tuzla Organised Industrial Zone (ITOSB) 
Conference Hall on November 27th, 2014. 

Firstly, Mr. Bülent Darcan from Boytek, mr. Kerem Paksoy from Duratek and Mr. Aref Cevahir from Şişecam gave their presentations 
entitled “Unsaturated Polyester Resins & Vinyl Esters”, “Epoxy Resins” and “Glass-Fibre Reinforcements”, respectively at the meeting 
which was initiated with the inauguration speeches of Mr. İsmail Hakkı Hacıalioğlu, General Secretary of our Association and Mr. Burak 
Darcan, Tila Kompozit General Manager.  

The training continued with the “Freezers & Accelerators” entitled presentation of Mr. Yusuf Eren Sogul from Akpa, following the 
“Weaving & Technical Textile Fibre” entitled presentation of Dr. Gülnur Baser from Metyx.

During the last session of the training Mr. İbrahim Çakmak from İlkalem, Mr. Mehmet Bal from Tila Kompozit and Mr. Tolga Kutluğ 
from Omnis Kompozit gave their presentations entitled “Gelcoat & Filling Materials”, “Mould Releasers” and “Solvent – Diluent & 
Cleaners”, respectively.

The training, held with more than eighty participants, ended with the distribution of CTP technologies CD and participation certificate.

Derneğimiz, PAGDER Plastik Sanayicileri Derneği ve TİLA Kompozit Temsilcilik İç ve Dış TİC. LTD. 
ŞTİ. işbirliğinde düzenlenen"KOMPOZİT HAMMADDELERİ EĞİTİMİ" 27 Kasım 2014 tarihinde İstanbul 
Tuzla Organize Sanayi Bölgesi (İTOSB) Konferans Salonu'nda gerçeklestirilmiştir.
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PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yavuz Eroğlu'nun 
açılış konuşması ile başlayan kongrede ayrıca 'Plas-
tiklerle Hafifletilmiş Araçlar' konulu bir panel de yer 
almıştır. Farplas CEO'su Sn. Ömer Burhanoğlu'nun 
moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelin diğer 
panelistleri; TAYSAD'dan Dr. Mehmet Dudaroğlu 
(Yönetim Kurulu Başkanı), Tofaş'tan Sn. Semih Ertürk 
(Kimya Mühendisi-Polimer), Farba Odelo'dan Sn. 
Ahmet Bayraktar (Yönetim Kurulu Başkanı), Merce-

des Benz Türk'ten Sn. Sami Doğru (Geliştirme Kısım 
Müdürü) ve Kompozit Sanayicileri Derneği üyesi 
Avitaş'tan Sn. Halid Avdagiç (Genel Koordinatör) 
olarak sıralanmıştır.  

Kongrede plastik ve kompozit malzemelerin teknolo-
jik gelişmeler ve kullanım avantajları ile bir otomobil 
için; konfor ve güvenlikten taviz vermeden yüksek 
performans, düşük üretim ve kullanım maliyetleri ile 
birlikte hafif bir malzeme olarak önemli ölçüde yakıt 
tasarrufu sağladığı belirtilmiştir. Ayrıca dünyada yeni 
otomobillerde karoseri ve hatta motoru dahil olmak 
üzere plastik ve kompozit uygulamaları ile ilgili ino-
vatif yaklaşımlar üzerindeki çalışmaların tüm hızıyla 
sürdürüldüğü örnekler ile açıklanmıştır.

Kongrede Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Şekib 
Avdagiç'in yaptığı sunum, web sitemizin Kompozit 
Hakkında sekmesinin altında yer alan Mevzuat/Su-
nuşlar sekmesinin içerisinde yer almaktadır.

PAGEV, 9. Türk Plastik Endüstrisi Kongresi

9TH PAGEV TURKISH PLASTICS INDUSTRY CONGRESS ENDS.

The ‘Turkish Plastics Industry Congress’, organised annually by the Turkish Plastics Industrialists Research, Development 
and Training Foundation (PAGEV), was carried out this under the “automotive plastics” theme.  Representatives of global 
companies of automotive and plastic sector such as Farplas, Bplas, Engel, Erema, Karel Kalıp, Eurotec, DuPont, Sabic 
Otomotiv, LyondellBasell, Polyone, DSM  and Composite Industrialists Foundation Chairman Mr. Şekib Avdagiç, as the 
speaker, attended to the congress, during which the advantages of use of plastic and composite in automotive sector 
and technological developments within the sector was discussed thoroughly.

There was also an “Vehicles Lightened With Plastics” entitled panel within the scope of the congress which was initiated 
with the inauguration speech of PAGEV Chairman of Board of Directors Mr. Yavuz Eroğlu. Other panellists of the panel, 
carried out with Farplas CEO Mr. Ömer Burhanoğlu as the moderator; Dr. Mehmet Dudaroğlu from TAYSAD (Chairman 
of Board of Directors), Mr. Semih Ertürk from Tofaş (Chemical Engineer-Polymer), Mr. Ahmet Bayraktar from Farba 
Odelo (Chairman of Board of Directors), Mr. Sami Doğru from Mercedes Benz Türk (Development Division Manager) and 
Mr. Halid Avdagiç from Composite Industrialists Foundation member Avitaş (General Coordinator).   

The plastic and composite materials, together with technological developments and advantages of use, were pointed 
out at the congress to provide high performance without any concessions to comfort and safety, low production and use 
costs and a considerable extent of fuel efficiency as being a light material. Furthermore, the continuation at full steam 
of studies on innovative approaches regarding plastic and composite applications in new automobiles including their 
bodywork and even motor, was explained with examples. 

The presentation given by our Chairman of Board of Directors, Mr. Şekib Avdagiç, at the congress can be found under the 
Legislation/Presentations tab of About Composite tab at our website.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) tarafından her yıl 
geleneksel olarak düzenlenen 'Türk Plastik Endüstrisi Kongresi' bu yıl "otomotiv plastikleri" 
teması ile gerçekleştirilmiştir. Otomotiv sektöründe plastik ve kompozit kullanımının 
avantajları ve sektördeki teknolojik gelişmelerin tüm boyutları ile tartışıldığı kongreye; 
Farplas, Bplas, Engel, Erema, Karel Kalıp, Eurotec, DuPont, Sabic Otomotiv, LyondellBasell, 
Polyone, DSM gibi otomotiv ve plastik sektöründe dünya çapında faaliyet gösteren 
şirketlerin temsilcileri ile Kompozit Sanayicileri Derneği Başkanı Sn. Şekib Avdagiç 
konuşmacı olarak katılmıştır.
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24. Plasteurasia Fuarı

04 Aralık’ta 24. kez kapılarını açan PlastEurasia 
İstanbul 2014 Fuarı’nda yer alan firmalar 10 salona 
dağılan toplam 98 bin metrekare sergi alanında yerini 
aldı. Yüzde 15 oranında rekor bir büyümeye imza atan 
PlastEurasia Fuarı, böylece dünyanın en büyük ikinci 
fuarı olma özelliğine de sahip oldu. Plastik maki-
nelerinden kimyasallar ve hammaddelere, makine 

yan sanayiinden ısı, kontrol cihazları ve kalıplara 
kadar birçok farklı alanda en son teknolojik ürünlerin 
sergilendiği fuarda derneğimiz de bir stand ile yerini 
almıştır.

Ayrıca fuarda Derneğimizin üyelerinden Poly One, 
Grolman, Eurotec, Omnis ve Omya firmaları da yer 
almıştır.

24th PLASTEURASIA FAIR COMES TO AN END.

Plastics Industries, Research, Development and Training Foundation) and TÜYAP, hosted sector professionals of many 
countries from Far East and Middle East to Europe, from Central Asia to the Balkans. In addition, this year national 
participation organisations were also arranged from China, Korea, Saudi Arabia and Taiwan.  

The companies, which took place within PlastEurasia Istanbul 2014 fair that opened its doors for the 24th time on 
December 4th, took the floor at the 98 thousand square meter exhibition area, which was distributed into ten halls. The 
PlastEurasia Fair, with a record breaking 15 per cent growth, earned the status of being the second largest fair in the 
world. Our association also took place at the fair, where the state of the art products from plastics machinery to chemi-
cals, raw materials, machine sub-industry, heat control devices and moulds. 

Moreover, Poly One, Grolman, Eurotec, Omnis and Omya, members of our Association, also participated to the fair.

PAGEV (Türk Plastik Sanayicileri, Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı) ve TÜYAP iş 
birliğinde düzenlenen PlastEurasia-24. Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı, 
Uzakdoğu ve Ortadoğu’dan Avrupa’ya, Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar birçok ülkeden 
sektör profesyonellerini ağırladı. Ayrıca bu yıl fuara Çin, Kore, Suudi Arabistan ve 
Tayvan’dan milli katılım organizasyonları da düzenlendi.
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Derneğimiz, üyesi olduğu Plastik 
Federasyonu'nun 4 Aralık 2014 tarihinde 
PlastEurasia Fuarı sırasında yapılan 
Yönetim Kurulu toplantısına katılmıştır. 
Toplantı gündeminde yer alan bir çok konu 
üzerinde çalışma yapılmıştır. Özellikle son 
günlerde bazı yayın organlarında plastik 
aleyhine sürdürülen ticari kampanyaların 
önüne geçilebilmesi için alınması 
gereken tedbirler konusunda görüşmeler 
yapılmıştır. 

Toplantıda Kompozit Sektöründe sürdürülen faaliyet-
ler hakkında detaylı bilgi verilmiş, sektördeki geliş-
meler Federasyonu oluşturan diğer dernek yetkilileri 
ile paylaşılmıştır.

Toplantı Federasyonu oluşturan dernek temsilcileri-
nin faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapmaları ve 
Federasyonun 3. yıl kutlamaları ile sona ermiştir.

ABOUT PLASFED FEDERATION MEETING.

Our Association attended to the meeting of Board of Directors of the Plastics Federation carried out on December 4th, 
2014 during the PlastEurasia Fair. A study has been conducted on a subject included in the agenda of the meeting. 
Specifically discussions regarding the precautions which must be taken in order prevent commercial campaigns to the 
detriment of plastic in certain media organs were made. 
 
Detailed information regarding the activities carried out within the Composite Sector was provided and the 
developments within the sector was shared with the authorities of other foundations constituting the Federation 
were shared during the meeting. The Meeting was ended after information regarding the foundations constituting the 
Federation were provided by their representatives and the 3rd year celebrations of the Federation.

Plastik Federasyonu Toplantısı



15

DERNEKTEN HABERLER

Toplantıda; 2014 yılı değerlendirmesi, 2015 yılı beklentileri, JEC 2015 Paris Fuarı katılımı, TOBB Plastik, Kauçuk ve 
Kompozit Sanayi Meclisi'nin kuruluş çalışmaları, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile gerçekleştirilen sektör 
sorunları toplantısı, TURK KOMPOZIT 2015 etkinliği ve Alt Komitemizin 2015 yılı faaliyet programı üzerinde görüşmeler 
yapılmıştır.

TOBB Kompozit Üreticileri Alt Komitesi
2015 Yılının İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Derneğimizin Genel Sekreteri Sayın İsmail Hakkı 
Hacıalioğlu'nun açılış konuşması ile başlayan eğitimde 
önce İnova Proje Danışmanlık Firmasından Sayın Güzay 
Çöteli "Kompozit Sektöründe Atık Yönetimi Uygulama-
ları", Omnis Kompozit Firmasından Sayın Tolga Kutluğ 
ve Sayın Recai Turan "Kompozit Üretiminde Solventsiz 
Temizleyici Sistemler" isimli sunumlarını gerçekleştir-
mişlerdir. 

Eğitimin ikinci yarısında Yıldız Tenik Üniversitesi'nden 
Prof. Dr. Ahmet Ünal "Poliolefin (PP, PE vb. gibi Ter-
moplastikler) Geri Dönüşümü ve Otomotiv Sanayinde 
Kullanılmaları" ve Boğaziçi Üniversitesi'nden Sayın 
Onur Yüksel, yine aynı üniversiteden Doç Dr. Nuri Ersoy 
tarafından hazırlanan "Kompozit ve Güçlendirilmiş Plas-
tiklerin Geri Dönüşümü" isimli sunumlarını gerçekleş-
tirmişlerdir.

Ellinin üzerinde katılımcı ile gerçekleştirilen eğitim 
katılım sertifikası dağıtımı ile sona ermiştir.

 Eğitimi gerçekleştirmemiz için salonlarını tarafımıza 
tahsis eden ve desteklerini esirgemeyen Polin Ailesi'ne 
teşekkürlerimizi sunarız.

Atık Yönetimi ve Kompozitlerin Geri Dönüşümü Eğitimi

FIRST MEETING OF 2015 OF TOBB COMPOSITE MANUFACTURERS SUBCOMMITTEE

The Composite Manufacturers Subcommittee, established within the body of Chemical Industry Assembly, operating 
in affiliation with the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB), and continues to operate as of 
2011 held its first meeting of 2015 at TOBB Istanbul Service Building on January 28th, 2015.  

At the meeting; discussions regarding assessment of 2014, expectations for 2015, participation to JEC 2015 Paris 
Fair, required works for the establishment of TOBB Plastics, Rubber and Composite Industry Assembly, sectorial 
problems meeting carried out with T.R. Ministry of Science, Industry and Technology, TURK KOMPOZIT 2015 event and 
2015 activity programme of our Subcommittee. 

WASTE MANAGEMENT AND RECYCLING OF COMPOSITES TRAINING FINALISES. 

The “WASTE MANAGEMENT AND RECYCLING OF COMPOSITES” training, organised via the cooperation of our Association and PAGDER Plastics 
Industry Foundation was held at the Polin Su Parkları Training Hall on December 18th, 2014. 

Prior to the training which was initiated with the inauguration speech of our Association’s General Secretary Mr. İsmail Hakkı Hacıalioğlu, Ms. 
Güzay Çöteli, from İnova Project Consultancy Company and Mr. Tolga Kutluğ and Mr. Recai Turan gave their “Waste Management Implementations 
in Composite Sector” and “Solvent-Free Cleaning Systems in Composite Production” entitled presentations, respectively. 

During the second half of the training Prof. Dr. Ahmet Ünal from Yıldız Technical University and Mr. Onur Yüksel and Assoc. Prof. Dr. Nuri Ersoy 
gave their “Recycling of Polyolefin (Thermoplastics such as PP, PE etc.) and Their Use in Automotive Industry” and “Recycling of Composites and 
Reinforced Plastics” entitled presentations, respectively. 

The training, which underwent with more than fifty participants, ended with the awarding of training participation certificate. 

 We, hereby would like to express our appreciation to the Polin Family who allocated their halls for us to execute our training, for their 
extraordinary support.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı olarak faaliyet gösteren Kimya Sanayi 
Meclisi bünyesinde oluşturulan ve 2011 yılından bu yana çalışmalarına devam eden 
Kompozit Üreticileri Alt Komitesi 2015 yılının ilk toplantısını 28 Ocak 2015 tarihinde TOBB 
İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirmiştir. 

Derneğimiz ve PAGDER Plastik Sanayicileri Derneği işbirliğinde düzenlenen "ATIK 
YÖNETİMİ VE KOMPOZİTLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ" eğitimi 18 Aralık 2014 tarihinde Polin Su 
Parkları Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilmiştir.
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Toplantıda sektörler açısından öncelikli olarak enerji 
ve ham maddeler yönünden daha rekabetçi bir sanayi 
oluşturmak, eğitimi ve öğretimi teşvik etmek, tekno-
lojik gelişmeye yapılan yatırımı canlandırmak, istikrarlı 
ve tamamlayıcı düzenlemeler, sürdürülebilir büyümeyi 
teşvik etmek için sektörlerden fikir almak ve katma 
değeri yüksek ürün ve üretimlerin teşvik edilmesi gibi 
konu başlıkları ele alınmıştır. 

PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yavuz 
Eroğlu'ndan sonra söz alan Yönetim Kurulu Başka-
nımız Sayın Şekib Avdagiç konuşmasında Kompozit 
Malzemenin ve Türkiye Kompozit Sektörünün tanıtım 
ve genel bir değerlendirmesini yapmış ve sektörün 
Dünya'da ve Türkiye'de gelişimine ilişkin bilgilendirme-
lerde bulunmuştur. Konuşmasında daha sonra Kom-
pozit Sanayicileri Derneği'nin bugün ulaştığı konum ve 
temsil yeteneğini vurgulayan Sayın Avdagiç, sektörü-
müzün gündem maddeleri olarak aşağıda sıralanan 
konuları dile getirmiştir.

1. İç Pazarın Büyütülmesi,

Kamu satın alımlarında, yerli üreticilerin tercih 
edilmesi, 

Kamu ihalelerinde kompozit malzemeye şans 
verilmesi,

Kamu alımlarında yerli imalat teşvikleri ve oranlarının 
arttırılması.

2. Bölge Farkı Olmaksızın Teknolojiye Teşvik Verilmesi

Türkiye’de Üretilmeyen Ürünlerin teşvik edilmesi için 
yatırım alt limitlerinin yeniden belirlenmesi,

Orta ve ileri teknoloji içeren ürün tanımının 
belirlenmesi ve ilgili Ürünlerin 5. Bölge teşvik 
kapsamında yer alması,

3. Ar-Ge Yetkinliğinin Geliştirilerek Değer Yaratılması,

Ar-Ge merkezlerinin yurt dışına hizmet ihracatının 
teşvik edilmesi,

Ar-Ge Merkezlerinde geliştirilen ileri teknoloji 
ürünlerin seri üretime geçebilmesi için, alt limitlere 
bakılmaksızın, yatırım teşvikleri ile desteklenmesi,

4. Nitelikli İnsan Kaynağı İçin Yatırım,

Meslek Liselerinin cazibesinin artırılması ve 
sanayimizin gelişimine uygun sayı ve nitelikte insan 
kaynağı yetiştirmesinin sağlanması,

Üniversitelerimizin, küresel rekabete uygun eritim 
programları uygulaması,

Kapasite kullanımı ve verimliliğin artırılması için üretim 
mühendisliğinin özendirilmesi,

Yüksek lisans ve doktora projelerinin, sanayiye 
ulaşması için, Teknoloji Transfer Ofisleri'ni 
destekleyecek platformların oluşturulması,

5. Kompozit Sektörünün NACE Kodlarının 
Oluşturulması,

Kompozit malzeme ve ürün üreticileri ya faaliyetleri ile 
ilgili olmayan bir kod ile tanımlanmakta ya da "başka 
yerde sınıflandırılmamış faaliyetler" çerçevesinde kod-
lanmaya ve tanımlanmaya çalışılmaktadır. Ancak bu 
durum sadece ülkemize özgü bir olgu değildir.

T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık
Plastik, Kompozit, Kauçuk Sektörlerinin Temsilcileriyle ile Buluştu

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın katılımı ile gerçekleşen "Plastik, 
Kompozit ve Kauçuk" sektör buluşmasında sektörlerin gelişimini engelleyen faktörler tüm 
boyutları ile masaya yatırılmıştır. PAGEV'in ev sahipliğinde Plastik, Kompozit ve Kauçuk 
temsilcileri ile T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, PlastEurasia 2014 Fuarı 
sırasında TÜYAP Hotel'de buluşarak Plastik, Kompozit ve Kauçuk sektörlerinin sorunlarının 
dile getirilmesini ve çözüm önerilerinin tartışılmasını sağlamışlardır.
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T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ko-
nusmasında "Plastik, Kompozit ve Kauçuk" sektörleri 
Türkiye açısından kritik ve oldukça önemli sektörler. 
Otomotivden giyim esyasına kadar birçok alanda kulla-
nılıyor. Bakanlık olarak son dönemlerde sektörlerimizle 
bir araya gelerek sorunlarını dinliyoruz ve çözüm öne-
rileri geliştirerek somut projeleri uygulamaya geçiriyo-
ruz. İlk demir-çelik sektörü ile başladığımız toplantılara 
kimya, ilaç, makine, otomotiv gibi sektörlerle devam 
ettik. Bugün de Plastik, Kompozit ve Kauçuk sektörleri 
ile birlikteyiz" dedikten sonra,"Plastik, Kompozit ve Ka-
uçuk sektörleri ham maddede dışa bağımlı ancak ürün 
bazında ciddi ihracatımız olan sektörler. Ülke ekonomi-
mizin son 12 yıllık süreci başarı hikayemizi net olarak 
ortaya koyuyor. Buna rağmen yeni atılımlar yapma 
dönemindeyiz. 2023 ihracat hedeflerine ulaşabilmek 

için öncelikle bugün 1,6 dolar olan ihracat kilogram 
fiyatının 3 dolar seviyelerine çıkarılması gerekiyor. Bu 
değere ulaşmanın yolu ise sürümden ziyade katma 
değeri yüksek ürün üretmekten geçiyor. Ar-Ge ve 
inovasyon yatırımları ile teknoloji seviyesi arttırılmalı. 
Sektörde ise şu an Ar-Ge merkezi yok. Bu nedenle 
araştırma ve geliştirmeye daha fazla kaynak ayrılmalı 
ve daha yenilikçi ürün üretimi hedeflenmeli. Sektörün 
en önemli sorunu olan ham madde konusunda da yeni 
yatırımlar var ancak yatırımların artırılması ve farklı 
çözüm önerilerini araştırmalıyız. Sonuç olarak bizler 
sorunlarınızı öğrenerek hızla çözümün parçası olmalı-
yız" diyerek sözlerini bitirmiştir.

Toplantı şirket temsilcilerinin sorunlarını dile getirme-
lerinden sonra sona ermiştir.

T.R. MINISTER OF SCIENCE, INDUSTRY AND TECHNOLOGY, 
FİKRİ IŞIK SITS DOWN WITH PLASTICS, COMPOSITE, 
RUBBER SECTOR. 

The factors, which prevent the development of sectors, were 
discussed in detail during the “Plastics, Composite and Rubber” 
sectorial meeting which was held with the participation of T.R. 
Minister of Science, Industry and Technology, Fikri Işık. Under the 
hosting of PAGEV, Plastics, Composite and Rubber representatives 
came together with T.R. Minister of Science, Industry and 
Technology at TÜYAP Hotel during the PlastEurasia 2014 Fair and 
provided the articulation of problems of Plastics, Composite and 
Rubber sectors and discussion of solution offers. 

At the meeting matters, which are of priority with regard to the 
sectors, such as to constitute a more competitive industry in terms 
of energy and raw materials, to promote education and training, 
to revive the investments made to technological development, to 
acquire the views of the sectors in order to promote consistent and 
complementary, sustainable growth and promoting products and 
productions with high added value. 

 Our Chairman of Board of Directors Mr. Şekib Avdagiç, who took 
the floor after PAGEV Chairman of Board of Directors Mr. Yavuz 
Eroğlu, gave an introduction of the Turkish Composite Industry 
and a general evaluation and provided information regarding the 
development of the sector throughout the World and in Turkey 
during his speech.  Mr. Avdagiç, who later on within his speech 
pointed out the current position of Composite Industrialists 
Association and its representative capacities, expressed the 
matters listed below as the agenda items of our sector. 

1. Expansion of Domestic Market,

Preferring domestic producers in public acquisitions, 

Giving the composite material a chance in public tenders,

Increase of local manufacturing incentives and rates in public 
acquisitions.

2. Providing Incentives to Technology Without Regional Differences 

Re-determination of investment lower limits for to promote 
Products Non-Produced in Turkey,

Designation of production definition containing middle and high 
technology and inclusion of related Products within the scope of 5th 
Region incentive,

3. Creating Value through the Enhancement of R&D Competence,

Promotion of foreign service export of R&D centres,

Supporting investment incentives regardless of lower limits in 
order to commence mass production of advanced technology 
products at R&D Centres, 

4. Investment for Qualified Human Resource,

Ensuring the enhancement of the appeal of Vocational High 
Schools and raising of human resource in numbers and 
qualification appropriate for our industry,

Implementation of education programmes by our Universities 
which are proper for global competition,

Encouragement of production engineering in order to increase 
capacity usage and efficiency,

Establishment of platforms supportive of Technology Transfer 
Offices in order to ensure the access of Master’s Degree and 
Doctorate projects to industry,

5. Establishment of NACE Codes of Composite Sector,

Composite material and product producers are tried to be coded 
and identified either via a code irrespective of their operations 
or within the framework of “elsewhere classified operations”. 
However, this is not a case only peculiar to our country. 

After stating the following, “Plastics, Composite and Rubber sectors 
are sectors of critical and uttermost importance for Turkey. They 
are used in many areas from automotive to clothing. As the 
Ministry, we have been recently gathering with our sectors and 
listening to their problems and putting solid projects into practice 
by developing solution offers. We continued our meetings, which 
we initially began with the iron-steel sector, with sectors such as 
chemical, pharmaceuticals, machinery, automotive. And today 
we are here with Plastics, Composite and Rubber sectors,” T.R. 
Minister of Science, Industry and Technology, Mr. Fikri Işık ended 
his words by expressing, “The Plastics, Composite and Rubber 
sectors are sectors, which are foreign dependent for raw material, 
that provide high levels of export on product basis. The last 12 
years of our national economy clearly reveals our success story. 
Nevertheless, we are in an era of new breakthroughs. In order to 
fulfil the 2023 export aims, the current export kilogram price, which 
is 1.6 dollars must be increased to around 3 dollars. The path to 
these values, on the other hand, can be ensured by production 
of products with high added value rather than from demand. 
Technology levels must be increased through R&D and innovation 
investments. As for the Sector, there currently is not a R&D centre, 
for this reason more resources must be allocated to research 
and development and more innovative product production must 
be aimed. There are new investments regarding raw material, 
which is the most important issue within the sector however the 
investments must be increased and different solution offers must 
be searched. Consequently, we have to be a part of a swift solution 
by learning your problems.”

The meeting ended after the company representatives presented 
their problems.
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BTSO merkez binasında gerçekleştirilen Kompozit 
Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi 
Çalıştayı'na Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Prof. Dr. Mehmet 
Karahan, Derneğimizin Genel Sekreteri İsmail Hakkı 
Hacıalioğlu ile firma temsilcileri ve uzmanlar katıldı. 

Çalıştayın açılışında konuşan Prof. Dr. Yusuf Ulcay, 
BTSO öncülüğünde kurulması planlanan Kompozit 
Mükemmeliyet Merkezi'yle ilgili öncelikli amaçlarını 
belirlemeye çalıştıklarını söyledi.

"STRATEJİK YOL HARİTASI ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Bu amaç doğrultusunda birçok önemli kurumun tem-
silcisiyle sektörün analizini yaptıklarını ifade eden Prof. 
Dr. Yusuf Ulcay, "Ülkemiz değer zincirine katkı sağlaya-
bilecek ürünlerin ve insan kaynağının ortaya çıkmasını 
sağlamak amacıyla düzenlenen bu toplantı sayesinde 
stratejik yol haritası çıkarmaya çalısıyoruz. Gerçek-
lestirilen sunumların ardından katılımcılarımız AR-GE 
ve inovasyon, devlet teşviği, eğitim ve İnsan kaynağı, 
hammadde, İsbirliği ve koordinasyon ile planlama 
başlıkları altında gruplanarak stratejik hedef, amaç, 
faaliyet ve proje gibi konularda neler yapılabileceği 
üzerinde çalısmalar gerçekleştirdiler" diye konuştu. 

AR-GE VE İNOVASYONUN ÖNEMİ

Türkiye'deki kompozit malzemelerle ilgili Ar-Ge ve 
inovasyon konularına değinen Prof. Dr. Mehmet Kara-
han ise "Ülkemizde üretim katma değer bakımından 
oldukça alt liglerde kalmış durumda. İleri teknoloji 
ihracatında Türkiye'nin payı TÜBİTAK verilerine göre 

yüzde 3 olarak gözüküyor. Bu da bizim için oldukça 
dezavantaj. Bu ürünlerdeki payımızı artırmamız bizim 
2023 hedeflerine ulaşmamız bakımından önemli bir 
zorunluluk olarak duruyor. İleri teknolojili ürünler 
dediğimiz zaman bilgi tabanlı teknolojiyi kastediyoruz. 
Bu da Ar-Ge ve yenilikçiliğin daha efektif bir şekilde 
ülkemizde yerleşmesini zorunluluk haline getiriyor" 
diye konuştu. 

Prof. Dr. Karahan BTSO öncülüğünde kurulması plan-
lanan Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemme-
liyet Merkezi'nin temel amacının kompozit malzeme 
kullanım potansiyelini belirlemek, teknolojik çözümler 
gerçekleştirerek kompozit malzemeleri geliştirmek ve 
bu malzemelere uygun yeni kullanım alanları oluştur-
mak olarak tanımladı. 

TEİ, TUSAŞ, TUBİTAK ve ASELSAN gibi birçok önemli 
kurumun temsilcilerinin katıldığı çalıştayda, Derneği-
mizin Genel Sekreteri İsmail Hakkı Hacıalioğlu ise Türk 
Kompozit Sektörünün Mevcut Durumu hakkında bir 
sunum gerçekleştirdi.

Kompozit Malzemeler Araştırma ve
Mükemmeliyet Merkezi Çalıştayı BTSO'da Gerçekleştirildi
Bursa'da İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi kurmayı 
amaçlayan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), firma temsilcileri, akademisyenler ve 
uzmanları odada düzenlenen çalıştayda buluşturdu.

CENTRE OF COMPOSITE MATERIALS RESEARCH AND EXCELLENCE WORKSHOP HELD AT BTSO.

Bursa Chamber of Commerce and Industry (BTSO), which aims to establish a Centre of Advanced Composite Research and Excellence, brought together 
company representatives, academicians and experts at the workshop, held at the Chamber. 

Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Prof. Dr. Mehmet Karahan, General Secretary of our Association, İsmail Hakkı Hacıalioğlu, company representatives and experts attended 
to the Centre of Composite Materials Research and Excellence Workshop, held at the headquarters of BTSO. 

Prof. Dr. Yusuf Ulcay, who gave the inauguration speech at the workshop stated that they are trying to determine their primary objectives regarding the Centre of 
Composite Excellence, planned to be established under the leadership of BTSO. 

"WE ARE TRYING TO ESTABLISH A STRATEGIC ROADMAP” 

Prof. Dr. Yusuf Ulcay, who expressed that they have analysed the sector with representatives of many important foundations in accordance with this purpose, 
stated, “We are trying to establish a strategic roadmap by means of this meeting, held for the purpose of ensuring the emergence of products and human re-
source that can contribute to the value chain of our country. Following the presentations, our participants formed groups under R&D and innovation, government 
incentive, training and human resource, raw material, cooperation and coordination and planning titles and carried out studies on what could be done on matters 
such as strategic aim, purpose, activity and project.”

IMPORTANCE OF R&D AND INNOVATION

Prof. Dr. Mehment Karahan, who mentioned R&D and innovation activities in Turkey regarding composite materials, on the other hand, stated, “Our country is 
positioned in lower leagues in terms of production added value. The share of Turkey in advanced technology export appears to be 3 per cent according to the data 
of TÜBİTAK. This is a great disadvantage for us. Increasing our share in these products remains as an important necessity in terms of fulfilling our 2023 aims. 
When we say advanced technology product, we mean the information based technology. This, in exchange, makes it compulsory for a more effective use of R&D 
and innovation within our country.”

Prof. Dr. Karahan identified the main purpose of the Centre of Composite Materials Research and Excellence, planned to be established under the leadership of 
BTSO, is to determine the potential of composite material use, to develop composite materials by performing technological solutions and to create new areas of 
use in conformity with these materials. 

General Secretary of our Association, İsmail Hakkı Hacıalioğlu, on the other hand, made a presentation on the Current State of Turkish Composite Sector at the 
workshop, to which representatives of many important organisations such as TEİ, TUSAŞ, TUBİTAK and ASELSAN attended. 
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KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ’NE
YENİ KATILAN ÜYELER

Hanko Makina ve 
San. Tic. Ltd. Şti.

Hanko Makina ve San. Tic. Ltd. Şti.' nin Genel Müdürü 
Sn. Erhan Kosova Yönetim Kurulumuzun 15 Eylül 
2014 tarihinde yapılan 101. Olağan Toplantısında oy 
birliği ile Kompozit Sanayicileri Derneği üyeliğine 
kabul edilmiştir.

Hanko Makina ve San. Tic. Ltd. Şti. sanayicilere takım 
tezgâhları ve teknolojileri konusunda hizmet ver-
mektedir. Firmanın özenle seçtikleri ve Türkiye tem-
silciliğini yapmakta oldukları makina ve yazılımların, 
sanayicilere sunduğu çözümler açısından birbirini 
tamamlayıcı ürünler olduğu belirtilmektedir. 

Temsilciliğini yapmakta oldukları CMS CNC İşleme 
Merkezleri/İtalya (www.cmsindustries.it) firmasıyla 
kompozit parça imalatı yapan firmaların 5 eksen CNC 
Freze İşleme Merkezi ve 3 - 5 eksen CNC Su jeti ke-
sim tezgahı tedarikini ve teknik desteğini sağlamak-
tadırlar. CMS SPA firması 1969 yılında kurulmuştur. 
100.000 m2 fabrika alanı, 500'den fazla personel ile 
kompozit ve aluminyum, mobilya, cam ve mermer 
konularında uzmanlaşmıştır. CMS SPA firması, 
mühendislik departmanında yıllardır uyguladığı çö-
zümlerindeki tecrübelerini, sürekli güncelleyerek yeni 
talepleri karşılamaktadır. Referansları arasında BO-
EING, LOCKHEED MARTIN, GE AEROSPACE, SAAB, 
BMW, ROLLS ROYCE, F1 OTOMOTİV, JEANNEAU - 
BENETEAU Tersanesi, AZIMUT Tersanesi, INTERMA-
RINE Tersanesi gibi önemli firmalar bulunmaktadır.

Kompozit parça imalat konusunda destek verdik-
leri sektörler: Havacılık ve Uzay, Savunma Sanayi, 
Otomotiv, Yat Tersaneleri, Enerji Sektörü, Döküm ve 
Modelcilik sektörleridir.

Diğer temsilcisi oldukları makinalar: MATEC CNC 
İşleme Merkezleri / Almanya, HEDELIUS CNC İşleme 
Merkezleri/Almanya, KERN Mikro İşleme Merkezle-
ri/Almanya, SKM CNC Dalma Erezyonları'dır.

Tüm makinaların farklı özelliklerinin bulunması, 
içinde bulundukları sektörlerin kapsamını genişlet-
mektedir. 

Temsilciliğini yapmakta oldukları Yazılımlar, NCG 
CAM 5 eksen CAM yazılımı, SMARTFORM DESIGN 
Hybrid (Katı+Yüzey+Eğri) CAD yazılımı, EUREKA CNC 
Tezgah Simülasyon Yazılımı, SMIRTWARE Üretim 
Planlama Yazılımı, Go2CAM yazılımlarıdır.

Yazılımların kurulum, eğitim ve teknik desteği 25 
yıllık deneyimi olan uzman bir kadroyla 7/24 veril-
mektedir. 

Firma, süreç olarak, Türk Sanayisinin gelişmesi için 
gerekli makineleşme yolunda, daha çok standart 
makinalar değil, özel makinalar ile çözüm sunmak 
yolunda devam etmektedir. Bu konuda yapılması 
gereken araştırma ve geliştirmeleri müşterileri 
adına yaparak, onların üretimlerinde kullanacakları 
en uygun makinayı seçip, sonrasında teknik servis 
hizmetlerini vermek amacındadır. Konu ile ilgili altya-
pılarını bilgi açısından sürekli güncelleyerek, geleceğe 
hazırlık yapmanın görevleri olduğunu belirtmekte-
dirler.

Hanko Makina ve San. Tic. Ltd. Şti.'nin Kompozit 
Sanayicileri Derneği'nin gücünü ve etkinliğini daha 
da arttıracağına olan inancımızla kendilerine aramıza 
hoş geldiniz diyoruz. 
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İNOVATİF TEKNOLOJİ 
MÜH. SAN. VE TİC. 

LTD. ŞTİ. 
İNORES

İNOVATİF TEKNOLOJİ MÜH. SAN. VE TİC. LTD. 
ŞTİ.’nden (İNORES) Yönetici Ortak Uçak Yüksek 
Mühendisi Sn. Serkan Us Yönetim Kurulumu-
zun 8 Aralık 2014 tarihinde gerçekleştirilen 104 
no'lu toplantısında oy birliği ile Kompozit Sana-
yicileri Derneği üyeliğine kabul edilmiştir.

INORES, bilgisayar destekli mühendislik ve 
yenilenebilir enerji konularında faaliyet gös-
termek ve müşterilerine tesis seviyesinde, 
sistem seviyesinde ve komponent seviyesinde 
probleme özel, inovatif ve entegre mühendislik 
çözümleri sunmak amacıyla kurulmuştur. Ko-
nusunda uzman, tecrübeli ve yetenekli mühen-
disler tarafından ileri seviye mühendislik ürün 
ve hizmetleri sunmaktadır.

Odaklanılan Konular:

• Kompozit Malzemeler ile Tasarım ve İmalat

• Sistem Tasarımı ve Simülasyonu

• Rüzgar Enerjisi Santralleri Proje Geliştirme

INORES, kompozitlerin konsept tasarımından 
seri üretimine ve sertifikasyonuna kadar ürün 
geliştirme sürecinin her aşamasında özelleşmiş 
mühendislik çözümleri sunmaktadır. Tasarım, 
Analiz ve optimizasyon yazılımlarının yanında, 
imalat simülasyonu yazılımları, seri üretim 
imalat sistemleri ve üretim kalitesini arttıra-
cak imalat ekipmanları da çözümler arasında 
bulunmaktadır.

Bu çerçevede konusunda öncü kuruluşlar ile 
işbirliğine giderek müşterilerine en doğru, 
güvenilir ve ekonomik çözümleri sunmak için 
faaliyetlerine devam etmektedir.

Kompozit sektörüne özel çözümleri:

• Siemens firmasının NX CAE, LMS.SAMCEF 
Analiz ve Simülasyon yazılımları

• Collier Reserach firmasının, HYPERSIZER 
kompozit yapıların analitik yöntemler ile 
analiz, boyutlandırma ve optimizasyon 
yazılımı

• Siemens firmasının FIBERSIM, Kompozitlerle 
Tasarım ve İmalat Yazılımı

• Material firmasının CADWIND, Elyaf Sarım 
Simülasyon ve İmalat Yazılımı

• Polyworx firmasının, RTMWORX, infüzyon ve 
RTM proses simülasyonu Yazılımı

• Corriolis Composite firmasının, Robotik 
Üretim Sistemleri

• INOWIND Elyaf Sarım Makineleri

• Force Technology NDT sistemleri

• WMC Kompozit Malzeme test ve 
karakterizasyon hizmetleri.

INORES Mühendislik çözümleri ile ilgili 
daha fazla bilgi almak ve detaylı görüşme 
için inores@inores.com adresine e-posta 
gönderebilir veya www.inores.com adresini 
ziyaret edebilirsiniz.

İNOVATİF TEKNOLOJİ MÜH. SAN. VE TİC. 
LTD. ŞTİ. - İNORES'in Kompozit Sanayicileri 
Derneği'nin gücünü ve etkinliğini daha da arttı-
racağına olan inancımızla kendilerine aramıza 
hoş geldiniz diyoruz.
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CENGİZ TEKNİK 
KOMPOZİT

SAN. TİC. A. Ş.

CENGİZ TEKNİK KOMPOZİT SAN. TİC. A. Ş.'nin 
CEO'su Sn. Serpil Öztürk Yönetim Kurulumuzun 
8 Aralık 2014 tarihinde gerçeklestirilen 104 no'lu 
toplantısında oy birliği ile Kompozit Sanayicileri 
Derneği üyeliğine kabul edilmiştir.
 
Arda Grup; 2014 yılı hedefleri içinde yer alan, en 
önemli yatırımları arasında olan, SMC ve BMC 
üretim tekniğini kullanarak "Termoset Kompo-
zit" üretimiyle Kompozit Sektöründe, CENGİZ 
TEKNİK KOMPOZİT SAN. TİC. A.Ş. ünvanı ile ye-
rini almıstır. Firma, kurumsal yapısı ve kuralları 
ile tamamen sistem üzerinden yönetilmektedir. 
2000 m2 açık ve 2000 m2 kapalı alan içerisinde 
modern imalat tekniği kullanarak 2000 ton yıllık 
kapasite ile üretime başlamıştır.
Üretim yelpazesine şehir mobilyalarını, altyapı 
ürünlerini alarak ilerlerken, ARGE departmanı 
ile Kompozit teknolojisinin farklı sektörlerinde, 
yeni ve avantajlı ürünler geliştirme çalışmalarını 
da sürdürmektedir.
Cengiz Kompozit; TÜRKAK'a akredite OH-
SAS 18001 İsçi Güvenliği, ISO 10002 Müşteri 

Memnuniyeti, ISO 27001 güvenlik sistemi ve ISO 
9001 kalite standartlarında çalışmalarını devam 
ettiren, değişime ve gelişime açık; araştırmacı, 
bilgiye duyarak değil, araştırarak ulaşan, genç 
ve dinamik yöneticileri ve konusunda uzman 
teknik personeli ile birçok teknolojik projeye 
imza atmak amacındadır.
 
Firma, Şirket Kültürlerinin;
• Değişime ve gelişime açık olmak.
• Doğru ve dürüst is yapan, sorgulayan ve 

yönlendiren fikirler üretmek
• Güven veren, destekleyici ve paylaşımcı öz 

kültür
• Sahiplenen ve özverili ortaklıklar
• Profesyonel ekip çalışmasına inanan, öncü, 

önder ve örnek bir firma genetiği
olduğunu belirtmektedir.
 
CENGİZ TEKNİK KOMPOZİT SAN. TİC. A. Ş.'nin 
Kompozit Sanayicileri Derneği'nin gücünü ve 
etkinliğini daha da arttıracağına olan inancımızla 
kendilerine aramıza hoş geldiniz diyoruz.

New Members Of Turkish Composites Manufacturers Association

HANKO

Mr. Erhan Kosova, the General Manager of Hanko Makine ve San. Tic. Ltd. Şti., was anonymously accepted for 
membership of the Turkish Composites Manufacturers Association in the  101 st. Ordinary Meeting of our Board 
of Directors held on 15 September 2014.

İNORES

Mr. Serkan Us, the Managing Partner of İnovatif Teknoloji Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti., was anonymously accepted 
for membership of the Turkish Composites Manufacturers Association in the  104 th. Ordinary Meeting of our 
Board of Directors held on 8 December 2014.

CENGİZ KOMPOZİT

Mrs. Serpil Öztürk, the CEO of Cengiz Teknik Kompozit San. Tic. A.Ş., was anonymously accepted for 
membership of the Turkish Composites Manufacturers Association in the  104 tH. Ordinary Meeting of our Board 
of Directors held on 8 December 2014.
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TECHEL’s semi-preg systems have many advan-
tages; flexible and fast manufacturing, innovative 
and customized solutions (fiber/resin ratio, width of 
the fabric, curing properties such as temperature, 
pressure etc.), optimal implementation of specific 
customer requirements and competitive price. TECH-
EL’s semi-preg systems can be used in autoclave 
and out of autoclave processes such as hot press and 
oven curing. TECHEL’s products can be used in differ-
ent areas like Automotive, Aviation, Defense, Sport 
Equipments, Medical Equipments, Wind Energy, 
Industrial Equipments, Marine and Customer goods 
with the advantages. 

TECHEL continues its R&D projects on semi-preg 
systems having thermoplastic resins and aims to 
offer their customers as soon as possible.

TECHEL Brand is the registered trade mark of Elvin 
Textile company, 54 years old weaving company, 
for advance composite reinforcement materials. 
Main products offered under the TECHEL brand are 
%100 carbon, %100 glass and hybrid (carbon-glass, 
carbon-aramid, carbon-glass-aramid) fabrics used in 
many areas like construction, automotive, maritime 
and defense industries. 

TECHEL’s production capacity is 170.000 m2 / year. 
Widths can be produced from 50cm to 127cm accord-
ing to projects. TECHEL products are produced in 
an isolated and controlled air conditions area and 
cameras monitor the production area. Our weaving 
mill is available to produce individual and innovative 
solutions in close cooperation with customers and 

create preliminary samples quickly. Our firm has ISO 
9001 certificate since 1999. 

Our firm’s competitive advantages are; Quality, Sus-
tainability, Price, Weaving Know-How of more than 
50 years and Technical Support. TECHEL provides en-
gineering solutions for the best quality and produce 
special fabrics by using more than 50 years weaving 
know-how. Our highly motivated and skilled staff 
guarantees the development of high-performance 
products! We rely on a broad know-how of material, 
state-of-the art production processes as well as 
application- and manufacturing- know-how of textile 
structures since decades. The high quality standards 
of the textile structures and the ability to respond 
to customers’ requirements with great flexibility 
make TECHEL a competent business partner in the 
high-performance and cost-effective composites 
segment.

TECHEL’s Newest Product:
Thermoset Based Semi-Preg Sytems
TECHEL produced semi-preg systems for the first time in Turkey. TECHEL can apply single 
or double surface thermoset coatings on dry fabrics (carbon, glass, aramid, natural and 
hybrid fabrics) according to the final processes applied to achieve pre-impregnated fabrics. 
Semi-preg is simply the best alternative of the prepreg with taking all of the advantages 
and producing more solutions. In addition, TECHEL also produce semi-preg systems 
having different fiber/resin ratio according to the specific requirements of its customers. 
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Tila Kompozit’in de iş ortaklarıyla beraber müşterilerini ağırlayacağı bu markaların bazılarının stantlarına stant 
numaralarıyla etkinlik boyunca rahatlıkla ulaşabilirsiniz:

Owens Corning (7.2 F 22), Boytek (7.2 J 33), Chem-Trend (7.3 M 8), Lavesan (7.3 M 72), Spinteks (7.3 E 8), 
Duratek (7.3 M 38), Diatex (7.3 D 64)

TILA KOMPOZIT IS GOING TO MEET WITH ITS PARTNERS AND AND COMPANIES THAT REPRESENTS IN 
JEC 2015 - COMPOSITES INDUSTRY’S BIGGEST EVENT !

The largest polymeric composite event in the world, JEC Europe 2015, will be held in Paris between 10 – 12 March 
and many of the business partners of Tila Kompozit’s will participate the event with their own booths.

You can find the booth information about the business partners of Tila Kompozit of which Tila Kompozit is going to 
meet with customers during the event:

Owens Corning (7.2 F 22), Boytek (7.2 J 33), Chem-Trend (7.3 M 8), Lavesan (7.3 M 72), Spinteks (7.3 E 8), Duratek (7.3 
M 38), Diatex (7.3 D 64)

Tila Kompozit, Sektörün En Büyük Etkinliği Olan
JEC 2015 Fuarında İş Ortağı Olduğu ve Temsilciliğini 
Yaptığı Markalarla Buluşuyor!
10 – 12 Mart tarihleri arasında Paris’te düzenlenecek olan ve dünya polimerik kompozit 
sektörünün en büyük etkinliği olarak kabul edilen JEC Europe 2015 Fuarı’nda Tila 
Kompozit’in temsilciğini yaptığı pek çok firma kendi standlarıyla yer alacak.
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Wide range of carbon, aramid, glass and other 

fabrics are available for aerospace, automotive, 

marine, civil, sports&leisure industries. Main focus 

is carbon, aramid, and s-glass, for weaving of 

high-strength composite reinforcements, develo-

ping resin formulations, prepreg production, and 

developing applications for use in various sec-

tors. Kordsa Global’s new investment “Composite 

Technologies Centre of Excellence” will be the key 

development facility in composite industry in colla-

boration with Sabanci University to bring together 

engineers, researchers, faculty, students, entrep-

reneurs and designers under one roof towards 

common goals.

Kordsa Global
Kordsa Global, a world leader in nylon and polyester yarn, cord fabric, industrial 
fabrics and single end cord products, serves the tire reinforcement and mechanical 
rubber markets for 42 years with 8 different facilities in 8 countries. Kordsa Global 
continues to strengthen its name “The Reinforcer” in composite industry with new 
intermediate products.
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65 milyon TL yatırım ile hayata geçecek olan 
Merkez'de, kompozit malzeme teknolojileri alanın-
da lisansüstü eğitim, temel araştırma, uygulamalı 
araştırma, ürün geliştirme, kuluçka hizmetleri ve 
ticarileştirme faaliyetleri gerçekleştirilecek; doktora 
öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılar, öğretim 
üyeleri, kuluçka firmaları, araştırmacılar, mühendis-
ler ve prototip üretiminde yer alacak insan kaynakları 
eşzamanlı olarak aynı çatı altında bulunacaklardır.

10.000 m2 kapalı alan ve 3.000 m2 laboratuvar 
altyapısının yer alacağı Merkez'de, KordSA Global ve 
Sabancı Üniversitesi, birarada araştırmanın, öğren-
menin, üretmenin yaratacağı çığır açıcı bir ekosistem 
oluşturulacaklardır. KordSA Global tarafından gerçek-
leştirilecek ileri teknolojili üretim ile ithalatı izne tabii 
olan malzeme ve kompozit parçaların üretimini yurt 
içinde yapmak mümkün olacaktır.

2014 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 
Türkiye'deki tüm Ar-Ge Merkezleri kapsa-
mında yaptığı Ar-Ge Merkezleri Performans 
Değerlendirmesi'nde tekstil sektöründe birinci ve 
tüm sektörler genelinde ikinci sırada yer alan KordSA 
Global ve 2011 yılından itibaren açıklanmakta olan 
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde ilk sıra-
larda yer alan Sabancı Üniversitesi tarafından hayata 
geçirilen bu yenilikçi modelde; öğrenci, öğretim üyesi, 
araştırmacı, mühendis girişimci, tasarımcı, aynı bina-
da ortak hedefler ile birlikte çalışacaklardır.

Merkez'de gerçekleştirilecek olan çalışmalar ülke-
mizin 2023 yılı "Dünyanın 10 Büyük Ekonomisinden 
Birisi" olma hedefi kapsamında öncelikli alanlarımız 
arasında yer alan Havacılık, Uzay, Otomotiv, Deniz-
cilik, Enerji sektörlerindeki çalışmalara da önemli 
katkılar sağlayacaktır.

“Kompozit Teknolojileri
Mükemmeliyet Merkezi”nin Temeli Atıldı
Kordsa Global ve Sabancı Üniversitesi’nin işbirliğinde hayata geçirilen Kompozit 
Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nin temeli, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da 
katıldığı törenle 19.12.2014 tarihinde Teknopark İstanbul’da atıldı.

FOUNDATION OF "CENTRE OF EXCELLENCE FOR COMPOSITE TECHNOLOGIES” LAID 

The foundation of Centre of Excellence for Composite Technologies, realised under the cooperation of Kordsa Global and 
Sabancı University was laid at Teknopark Istanbul on 19.12.2014 with a ceremony with the attendance of Prime Minister Ahmet 
Davutoğlu. 

 Master’s Degree education, basic research, applied research, product development, incubation services and commercialisation 
activities will be carried out at the Centre, which will be realised with an investment of 65 million TL; doctoral students and post-
doctoral researchers, academics, incubation companies, researches, engineers and human resources to take place in prototype 
production will simultaneously be under the same roof. 

KordSA Global and Sabancı University will establish a groundbreaking ecosystem to be concomitantly created by research, 
learning and producing at the Centre, where 10.000 m2 of closed area and 3.000 m2 laboratory infrastructure will be available. 
The domestically production of materials and composite parts subject to permission will be a possibility with the advanced 
technology production to be established by KordSA Global. 

Student, academicians, engineer entrepreneurs, designers will work within the same building under common objectives with 
this innovative model, which was put into effect by KordSA Global, which ranked first in textile sector and second in all the other 
sectors within the scope of the R&D Centres Performance Evaluation, conducted within the scope of all R&D Centre in Turkey by 
the Ministry of Science, Industry and Technology in 2014 and Sabancı University which ranks around the top rankings in Entre-
preneur and Innovative University Index, which has been published as of 2011.

Studies, which will be conducted at the Centre which will provide substantial contributions in Aviation, Aerospace, Automotive, 
Maritime, Energy sectors, that fall within our areas of first priority within the scope of the 2023 aim of becoming “One of the 10 
Largest Economy of the World” of our country.
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Bu yöntemde fitil elyaf reçine püskürtme tabancası 
üzerinde bulunan kırpıcı ünitesindeki kırpma bıçakla-
rından geçerek kırpılır ve katalizörle karışmış reçine 
ile birlikte jelkotlanmış kalıp üzerine püskürtülür. 
Püskürtme işlemi sonrası yüzeyin rulo ile düzeltilip 
hava kabarcıklarının alınmasıyla birlikte malzemenin 
kuruması beklenir. Daha sonra kalıp üzerinden kuru-
yan parçanın alınmasıyla ürün hazırlanmış olur.

Özellikle geniş yüzeyli ürünlerde seri üretim imkanı, 
kalitede standart,  işçilik ve zamandan da tasarruf 
sağlanır. Bu uygulama el yatırma yöntemine göre 
daha hızlı, kullanılan malzemelerdeki fire oranının 
azalması ile daha az malzeme tüketimi ve fitil elyafın 
keçe elyaftan daha ucuz olması sebebiyle de mali-
yetlerde düşüş sağlamaktadır. Özellikle bu yöntemi 
kullanan işletmelerde üretim hızı, kalitesi, zaman ta-
sarrufu ve hata paylarının azalması konusunda ciddi 
gelişmeler görülmüş ve bu yöntemin bant sistemine 
de uyarlanması sonucunda da üreticilerin maliyetle-
rinde azalmalar olmuştur.

Yücel Grubu sektördeki makinalaşmaya, Türkiye 
distrübütörü olduğu  Magnum Venus Products (MVP)  
makinalarını, hem kendi bünyesindeki üretimlerde 
kullanarak, hem de diğer üretici firmalara bu maki-
naların satış hizmetini sunarak, gerekli  bakım-ona-
rım, kullanım, hammadde ve yardımcı malzemeler  
tedariki  hizmetiyle de  destek vermektedir.

MVP kırpma ve püskürtme sistemleri  iç karışım 
tabanca sistemine sahiptir. Reçine ve katalizör 
ayrı hatlardan tabanca bloğundaki karışım odasına 
gelerek burada birleşir ve karışmış olan malzeme 

kırpılmış elyaf ile birlikte kalıp üzerine püskürtülür. İş 
bitiminde yine ayrı bir hattan gelen aseton ile karışım 
odası temizlenir. Standart ve yüksek çıkış kapasitesi 
seçenekleri bulunan pompalama sistemi, malzeme 
uygulamasında yaşanan problemlerin birçoğunun 
çözümünü hedef alarak tasarlanmıştır. Düşük basınç 
ile yüksek reçine transfer kapasitesi sağlayan pompa 
sistemi  dolgulu ve dolgusuz uygulamalarda yüksek 
performans sağlamaktadır.

Malzemeleri işlerken nihai üründe en üst kaliteye 
ulaşmada büyük önem taşıyan reçine-katalizör 
oranını,  % 0,75 - %3 aralığında, üstün performans ve 
aşınmaya dayanım özellikli katalizör pompa sistemi 
ile ayarlayabilen püskürtme sistemi, farklı çalışma 
ve ortam sıcaklıklarında üretim yapabilme imkanı 
sağlamaktadır. Dirsekli kol, araba ve istenilen boyda 
hortum uzunluğu seçenekleri ile sistem daha kolay 
ve etkin kullanım imkanına sahiptir. Kısa sürede 
kolayca değişen uzun ömürlü yedek parçalar bakım-
onarım süresini ve maliyetlerini de azaltmıştır.

Yücel Grubu olarak kompozit sektöründe,  yeni tek-
nolojiler ile gelişim ve büyüme sürecini  imkanlarımız 
dahilinde destek vermeye çalışıyor, sektörümüzün 
daha etkin ve verimli çalışarak hızla büyümesini 
temenni ediyoruz.

Yücel Kompozit hakkında

Yücel Kompozit 1949 dan beri Türkiye’nin kompozit ile 
ilgili her türlü ürün ve ekipmanın satış,temsilcilik ve 
distibütörlüğünü yapan lider şirketlerdendir. Daha fazla 
bilgi ve temsilcilikler için www.yücelkompozit.com.tr

Kırpma ve Püskürtme Sistemleri ve Avantajları
Günümüzde yaygınlaşan kompozit malzeme kullanımı ile birlikte, ilk başta el yatırması 
yöntemi ile üretime başlayan kompozit malzeme üreticileri,  daha sonraki yıllarda tüketici 
taleplerinin artmasıyla birlikte daha hızlı, standart ve kaliteli ürünler üretme arayışına 
girmiştir. Bu arayışın sonucu olarak da cam takviyeli malzeme (CTP) üretiminde el yatırma 
yönteminin makinalaşmış hali olarak tanımladığımız yöntemlerden biri olan kırpma ve 
püskürtme sistemine geçmeye başlamıştır.

Cihangir Özyaman
Yücel Kompozit
Ürün Yöneticisi
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Otomotiv Sanayimizin önemli kuruluşlarından Otokar, 2014 yılı performansı ve iş geliştirme başarısından 
dolayı Fİbrosan’a yan sanayi başarı ödülü verdi. Yıllar içinde Fibrosan Otokar’ın başarılarının bir parçası olarak 
ithal ürünlerin ikame edilmesi ve yerli üretim  tedariği konusunda sürekli kendini geliştirdiği ve tamamen yerli 
ürün kullanımına geçişi sağladığı için alınan işbirliği ödülü tüm Ctp sanayi için gurur verici olmuştur.

OTOKAR, leading commercial vehicle 
producer in Turkey awards FİBROSAN for 
2014 performance and contribution in mutual 
business development. The award is given 
for the continuous efforts and achievement of 
Fibrosan in replacing imports and being an 
important element in the development of Otokar 
business. The award is inspiring for all the 
Turkish GRP industry.

Yücel Grubu Şirketlerinden
Fibrosan Otokar’dan İşbirliği Ödülü Aldı

CHOP AND SPRAY-UP SYSTEMS AND ADVANTAGES

Today, with the widespread use of composite materials, manufacturers which started production firstly with hand 
lay-up method, entered quest to produce too fast,standart and more quality products with increasing consumer 
demands in later years. As a result of this quest, they started to cross chop and spraying system that we can define 
as a mechanization of hand lay-up method in glass fiber reinforced (GRP) material production.

In this system,roving fibers is chopped  through the chop blades in the chopper unit which is on the resin gun and 
is sprayed  onto the gelcoated mold with resin mixed catalyst. After spraying, the surface  is fixed and air bubbles is 
taken with rolls and wait to dry part. Then by removing the dried piece from the mold, product  will be prepared.

Especially, in production of large surface products, this system provide fast production facilities,standart on 
quality,labor and time saving.This application provide decrease in costs as a being faster than the hand lay-up 
method, less consumption of materials used with reduction of wastage rates and cheapness of roving fiber than the 
mat fiber. Especially, in the businesses using this method have seen significant improvements at production speed, 
quality, time saving and error ratio. Also with adaptation of this system to the band systems  cost of manufacturers  
have been reduced.

Yucel group support to mechanization in sector with Magnum Venus Products (MVP) machines which is Turkey 
Distrubutor both using in their production, as well as providing sales, maintenance, repair service of these machines 
and supply  raw and auxilary materials to other manufacturers.

MVP chop and spray sytems has internal mix guns. Resin and catalyst, come to mixing room on gun block from the 
separate lines and mixs here, mixed material  sprays on the mould with chopped fiber. At the end of work, mix room 
cleans with acetone which is coming another separate line. Standart and high output capacity options of pumping 
system is designed to target solutions of many problems that experienced in the application. Pump system  which is 
high resin transfer capability with low pressure  provide high performance in filled and unfilled application.

MVP chop and spray systems ,can be set resin-catalyst ratio which is great importance in achieving the highest 
quality in final product, between % 0,75 - % 3 with superior performance and high resistance featured catalyst pump 
system and provide a possibility of production in different operating conditions  and ambient temparatures.Moreover  
this system has a much easier and efficient use with boom assembly,car and  desired hose lenght options. Durable 
and easy changeable spare parts in short time reduce costs and time of maintenance and repair.

As a Yucel Group, we are working to give support  to the development and growth period in sector within our 
facilities and we hope that the rapid growth of our industry by working more effectively and efficiently.
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Ödüllü Alman mimari ve inşaat şirketi Drei Architekten, Natanebi Gürcistan’da inşa ettiği 
9.000 kişilik dev konser salonu için Decoplan Facade ışık geçiren mimarı levhaları tercih 
etti. Decoplan Facade ile inşa edilen cepheler aynı zamanda dönerek açılabiliyor ve 
konser salonuna farklı bir estetik katıyor.

24.500 m2 lik dev konser salonu inşaatı halen devam ediyor.

Decoplan Facade Fibrosan’ın tescilli markası olup, mimarı uygulamalar, bina cephe sistemlerinde 
kullanılanan özel CTP levhalardır.Binaya ek yük getirmeyen, korozyona uğramayan ve bakım ktirmeyen, 
yüksek UV dirençli suya ve hava şartlarına karşı dayanıklılığı ile mimarı kullanımı her geçen gün 
artmaktadır.

DECOPLAN FACADE IN MAJOR PROJECT IN GEORGIA 
SUMMER CONCERT HALL NATANEBI / GEORGIA

Award winner German company Drei Artchitects is using Decoplan Facade in Natanebe Georgia for the summer 
concert hall for 9.000 people.Decoplan facade is being used as translucent facade lamellas, which at the same time is 
rotating when needed. Decoplan Facade is adding a beautiful look to the concert hall.

The construction area is 24.500 m2 and the project is ongoing.

Decoplan Facade is a registered trademark of Fibrosan and are Grp sheets used in Facade application and 
architecture. They do not put extra weights on the buildings ,do not corrode, do not need maintenance, have high UV 
resistance and resistant to different weather conditions and thus find more and more use in different  applications.

Decoplan Facade Gürcistan’ın Dev Projesinde 
Summer Concert Hall Natanebi / Georgia
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Yücel Grubu’na Ege Bölgesi
Sanayi Odası’ndan 6 ödül

Yücel Grubu 2013 yılı performansı ile bir kere daha pek çok gurur verici ödüle layık görüldü.
Yatırım konusunda Fibrosan ödülü ayrıca gurur verici.

Yucel group receives 6 Awards from Agean industy 
association. Fibrosan ranks first in investments in the area.
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Bugün gelinen noktada kompozit malzeme pazarı 
dünya ölçeğinde 60 milyar Avro ve 8 milyon tonluk bir 
hacme ulaşmış bulunmaktadır. 2002 ve 2012 yılları 
arasında kompozit pazarı Dünya ölçeğinde işlenmiş 
son ürün bazında yılda değer olarak  4-5%, hacim 
olarak ise 3% büyüme göstermiştir.

Kompozit sanayiinin önümüzdeki 5 yıl sürecinde 
değer olarak 5%’lik, hacim olarak ise 4%’lük bir 
büyüme göstermesi beklenmektedir. Bu arada 
Kuzey Amerika ve Avrupa’nın 56% olan pazar payının 
50%’ye gerileyeceği, Asya’nın pazar payının ise 
37%’den 43%’e çıkacağı tahmin edilmektedir.

Türkiye kompozit sektörü dünyadaki global eko-
nomik gelişmeler paralelinde ve son on yıllık siyasi 
istikrarın da etkisi ile diğer sektörlerde olduğu gibi 
hızlı ve uzun soluklu bir gelişme göstermiştir.

Bugün gelinen noktada Türkiye kompozit malzeme 
pazarı 1,2 milyar Avro ve 235.000 tonluk bir hacme 
ulaşmış bulunmaktadır. Kompozit sektörü tüm dün-
yada olduğu gibi ülkemizde de ikame malzemelerden 
pay alarak büyümektedir. 

Kompozit sektörü Türkiye’de Avrupa ve Dünya bü-
yüme oranının üzerinde bir büyüme göstermektedir. 
Geçtiğimiz yıllarda dönemin ekonomik durumuna 
bağlı olarak Türkiye’de 8%-12% arası bir büyüme 
görülmüştür. Son yıllarda ise yaşanan ekonomik 
istikrar paralelinde 9%-10% arasında bir büyüme 
izlenmektedir.

Bugün Türkiye kompozit sektörü orta ve büyük 
ölçekli 150-200 şirket, kısmen kompozit işi yapan 
700-800 şirket, yaklaşık 5000 çalışanı ile yıllık 235 bin 
ton toplam üretimi ile 1,2 milyar Avro’luk bir değer 
üreten sektör konumundadır.

Dünyada kompozit uygulamaların gelişimi ne 
şekilde devam ediyor?

Kompozit pazarı hacimsel olarak Çin’in ekono-
mik gelişmesine paralel olarak en fazla bu ülkede 
gelişme göstermiştir. Uzay ve Havacılık sektörünün 
kompozit kullanım oranı hızlı bir artış göstermiştir. 
Rüzgar Enerjisinin kompozit kullanımındaki hızlı artış 
bu sektörü kompozit sektörleri içerisinde üst sıralara 
taşımıştır. Termoplastiklerin gelişme hızı termosetle-
re oranla daha fazla olmuş ve termoplastikler toplam 
kompozit pazarı içerisindeki paylarını arttırmayı 
başarmışlardır. Enjeksiyon proseslerinin, el yatırma-
sına olan oranı her geçen gün artmış ve el yatırması 
teknikleri daha ziyade büyük parçaların üretimleri ile 
sınırlı kalmaya başlamıştır.

1. Kompozit sektörünün büyümesi genellikle global 
ekonomik büyümenin üzerinde seyretmektedir. 

Dünyada ve Türkiye’de
Kompozit Sektörünün Görünümü
Kompozit sanayi dünya ölçeğinde geçen 30 yıl içerisinde global ekonomik büyüme ve 
anahtar sektörlere (bina ve inşaat, rüzgar enerjisi, uzay ve havacılık, otomotiv vb.) daha 
fazla nüfuz etme becerisine dayanarak uzun süreli bir gelişme göstermiştir.
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Önümüzdeki dönemde de bu durum geçerliliğini 
koruyacaktır. 

2. Kompozit sektörünün gelecek 5 yılda 4%’lük bir 
büyüme ile 10 milyon tonluk bir hacme ulaşması 
öngörülmektedir. Bu gelişme;

- Kuzey Amerika’da   yılda 2%

- Avrupa’da   yılda 4%

- Asya’da   yılda 7%

- Geri Kalan Ülkeler’de  yılda 6% 

düzeyinde olacaktır.

Bu gelişme farklılığı kompozit endüstrisinin Kuzey 
Amerika ve Avrupa’dan Asya’ya ve diğer ülkelere 
doğru kaymasına neden olacaktır.

Kompozit sektörünün gelişmesi uygulama alanları-
na göre de farklılıklar içerecektir. Denizcilik, Yapı ve 
İnşaat ve Tüketici Mallarındaki büyümenin yıllık 0-2% 
arasında olması beklenirken, Elektrik ve Elektro-
nik, Boru ve Tank, Taşımacılık ve Uzay ve Havacılık 
sektörlerinde büyümenin yıllık 3%-7% arasında 
gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Rüzgar Ener-
jisi uygulama alanındaki büyümenin ise iyimser bir 
tahminle yıllık 15%-20%’lik bir oranı yakalaması 
beklenmektedir.

3. Kompozit Sektörünün gelecek 5 yılda yıllık %5’lik 
bir büyüme ile 80 milyar Avro’luk bir değere ulaş-
ması beklenmektedir. Değersel büyümenin Kuzey 
Amerika ve Avrupa’da %4, Asya ve Dünyanın geri 
kalan bölgelerinde %7 düzeyinde olması beklen-
mektedir. 

4. Çeşitli sanayilerde kompozit malzeme kullanım 
oranı belirli bir dengeye kavuşmuş durumdadır. Rüz-
gar Enerjisi’nde (65%), Denizcilik’te (50%), Elektrik 
ve Elektronik’te (35%) ve Tüketici Malları’nda (13%). 
Diğer endüstrilerde ise kompozit kullanımı alternatif 
malzemelerden pay alarak artmaya devam edecektir. 
Bu endüstrilerde kompozit malzemelerin pay alma 
oranının;

- Uzay ve Havacılıkta 9%’dan 12%’ye

- Yapı ve İnşaatta 6%’den 10%’a

- Boru ve Tank’da ise 1%’den 2%’ye

çıkması beklenmektedir.

Türkiye’de sektörün geldiği nokta ve bundan 
sonraki potansiyeli?

Dünya’da bir “Gelişmişlik Kriteri” olarak kabul edilen 
kişi başına düşen kompozit tüketim miktarlarına ba-
kıldığında, ülkemizin önünde önemli fırsatların ve ola-
nakların olduğu ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki, Dünya’da 
4-10 kg. arasında bir dağılım izleyen bu miktar 
ülkemizde 3 kg. düzeyindedir. Dünyada 7,5€/kg. olan 
ortalama fiyat seviyesi de ülkemizde 5,1€/kg. düze-
yindedir. Gerek kişi başı tüketim miktarı ve gerekse de 
Türkiye’deki ortalama fiyat ülkemiz için önümüzdeki 
dönemde avantaj olarak değerlendirilmektedir.

Kompozit malzemenin sektörler arasında hacim 
olarak dağılımı Dünya, Avrupa ve Türkiye açısından 
aşağıdaki tablodaki gibidir.

 
SEKTÖRLER DÜNYA(%) AVRUPA(%) TÜRKİYE(%)

Yapı ve İnşaat 24,5 20 20

Taşımacılık ve Otomotiv 21 30 18

Elektrik ve Elektronik 19 14 3

Tüketim Malları 6 3 2

Rüzgar Enerjisi 7  12 4

Boru ve Tank 14 13.5 50

Uzay ve Havacılık 0,5 0.5 -

Denizcilik 4 5 2

Diğer 4 2 1

Tablodan da görülebileceği gibi ülkemizde kompozit 
malzeme daha ziyade boru ve tank ile yapı ve inşaat 
sektörlerinde ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. İleri 
teknolojili ürünlerin ülkemizde üretilmesinin hızlan-
ması ile birlikte, özellikle rüzgar enerjisi, taşımacılık 
ve otomotiv, uzay ve havacılık ile elektrik ve elektronik 
sektörlerinde daha fazla miktar ve oranda kompozit 
malzeme kullanımının gerçekleşmesi beklenmektedir.
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Üretim proseslerine göre bir karşılaştırma 
yapılmak istenirse aşağıdaki gibi bir tablo karşımıza 
çıkmaktadır.

ÜRETİM PROSESLERİ DÜNYA(%) AVRUPA(%) TÜRKİYE(%)

El Yatırması ve Açık Kalıplama 21 18 18

SMC 10 14 3

BMC 9 5 3

GMT/LFT 2 7.5 -

Termoplastik Enjeksiyon 29 25 17

RTM 3 8.5 5

RIM 1 0.5 -

Pultruzyon  10 4 2

Kontinü Levha 7 6 7

Elyaf Sarma ve Savurma Döküm 8 11.5 45

Tablodan da görülebileceği gibi ülkemizde makinalı 
ve ileri teknoloji gerektiren ürünlerin üretiminde 
alınacak daha pek çok yol vardır. Ülkemizdeki ve 
civar ülkelerdeki talebin etkisi ile %50’lere varan CTP 
boru üretimi ülkemiz kompozit sektörünün itici gücü 
olmaya önümüzdeki dönemde de devam edecektir. 
Pultruzyon, SMC-BMC ve Termoplastik Enjeksiyon 
proseslerinin önümüzdeki dönemde pazar paylarını 
arttırmaları beklenmektedir. RTM ise özellikle rüzgar 
enerjisi, denizcilik, otomotiv ve taşımacılık ile su kay-
dırakları sektörlerinde gelişimini sürdürmeye devam 
edecektir.

Kompozit sektörü 2014 yılını 4% civarında bir büyü-
me ile kapatmıştır. Özellikle CTP Boru sektöründe, 
otomotivde, inşaatta, yenilenebilir enerji ve eğlence 
sektörlerinde yaşanan gelişmeler bu sektörlerin 

beklenen büyüme rakamını yakalamasını sağlamıştır. 
Denizcilik, elektrik-elektronik, havacılık, savunma 
sanayi gibi sektörlerde ise gelişme sınırlı kalmıştır. 
Ancak sektörde yaşanan bu büyümeye karşılık aşırı 
rekabet ve karsızlık sektördeki önemli firmaların fon 
yaratmakta zorluklar yaşamalarına neden olmaktadır.

Sektörün 2015 yılında 5% civarında bir büyüme gös-
termesi beklenmektedir. 2015 yılında bölgede ve Orta 
Doğu’da istikrarın oluşması ve Avrupa’da ekonominin 
canlanması söz konusu olduğu takdirde üreticilerimi-
zin ihracat performansı artacaktır. Sektör üyelerinin 
yeni projeler ve ihracat pazarlarını çeşitlendirme 
konusunda yapmakta oldukları çalışmalarında pozitif 
geri dönüşleri neticesinde 2015 yılı performansının 
artacağına inanıyoruz.
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Kompozitte dış ticaret açığı, ihracat ithalat 
rakamları?

Kompozit sanayi 3 ana katma değerli adımdan oluş-
maktadır:

1- İlk madde üretimi: reçineler, elyaflar, katkı madde-
leri, aletler ve makineler.

2- Ara malı üretimi: dokumalar, kumaşlar, örgüler, 
preformlar, hazır kalıplama bileşimleri, pestiller, 
granüller ve peletler.

3- Son ürün üretimi: nihai kompozit malzemeden 
oluşan ürünler.

Bugün tüm dünyada en yaygın olarak kullanılan 
takviye malzemeleri Cam Elyafı(86%) ve Karbon El-
yafı(12%) ülkemizde üretilmektedir. Reçinelerden ise 
Doymamış Polyester Reçinesi ve Vinyl Ester reçine 
ülkemizde üretilirken Epoxy Reçineler ile Termoplas-
tik Reçineler ithal edilmektedir. Reçinelerin hammad-
delerinin ise son derece az bir bölümü ülkemizde 
üretilirken önemli bir bölümü yurtdışından tedarik 
edilmektedir. Kompozit üretiminde kullanılan teknik 
tekstillerin üretiminin ülkemizde yaygınlaşması ile 
birlikte bu alanda da sektör tüm ihtiyacını yurtiçinden 
karşılayabilme noktasına gelmiştir. Rakamsal olarak 
bugün kompozit sektörü yaklaşık 220 milyon Avroluk 
bir ihracat yaparken 220 milyon Avroluk da ithalat 
yapmaktadır.

Sektör ihtiyaç duyduğu kimyasal hammaddeleri ithal 
ederken, gerek ülkemizde üretilen takviye malze-
meleri ve reçineler ile teknik tekstillerin ve bitmiş 
ürünlerin ihracatı ile dış ticarette bir dengeye kavuş-
muş ve bugün dünya çapında iş yapan firmaları ile de 
uluslararası alanda adından söz edilen bir konuma 
ulaşmıştır. Nitekim bu gelişmenin en somut örne-
ği olarak Türkiye, sektörün uluslararası en önemli 
buluşması olan 12-14 Mart 2013 tarihleri arasında 
Paris’te yapılan JEC 2013 Paris fuarının Onur Ülkesi 
olarak ilan edilmiştir.

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

Sektör yaklaşık olarak 220 Milyon Avro civarında 
doğrudan ihracat yapmaktadır. Bu ihracat rakamının 
içerisindeki en önemli pay CTP boru üreticilerine, 
cam elyafı ve polyester reçine üreticilerine, teknik 
tekstil üreticilerine ve RTM üreticilerine aittir.

SON SÖZ

Kompozit sektörü katma değeri yüksek ürünler 
ürettiği ve yarının malzemesi olduğu için ülkemiz 
açısından çok önemli bir sektördür. Hükümet, yerel 
yönetimler, yatırımcı kuruluşlar ve sanayicilerin 
malzeme alımlarında geleneksel malzemeler yerine 
daha hafif, daha uzun ömürlü, daha yüksek mu-
kavemetlere sahip, daha çağdaş çözümler sunan 
kompozit malzeme alternatiflerini aramalarının hem 
kendileri hem de ülke ekonomisi açısından yararlı 
olacağı görüşündeyiz. Bugün tüm dünyada gerek 
havacılık ve uzay sektöründe gerekse de otomotiv 
sektöründe enerji ve fosil yakıt kullanımının azalması 
tamamen kompozit malzemelerin bu sektörlere 
penetrasyonu ile doğru orantılı olarak gelişmiştir. Bu 
sürecin hemen hemen tüm sektörlere girdi veren 
ve çozüm üreten bir sektör olan kompozit sektörü 
lehine daha da gelişeceğine inanmaktayız.
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The composite material market in the world 
today has reached a volume with a capacity of 
60 billion Euros and 8 million tons. Between 
2002 and 2012, composite sector has attained 
a worldwide growth rate of 4-5% in terms of 
value and 3% in terms of volume on the basis of 
processed final product.

It is estimated that the composite industry will 
enjoy a growth of 5% in terms of  value and 4% 
in terms of volume in the next 5 years. It is also 
estimated that the share of North America and 
Europe in the market will decrease from 56% to 
50%, whereas the share of Asia in the market 
will increase from 37% to 43%.

The composite material market in Turkey today 
has reached a volume with a capacity of 1,2 
billion Euros and 235.000 tons. Composite sector 
continues to grow with increasing share in 
replacement materials in Our Country as in the 
rest of the world.

Composite sector in Turkey enjoys a greater 
growth rate that the overall growth in Europe 
and the world. A growth rate of 8-12% was at-
tained in Turkey over the last years in close con-
nection with the existing economic conditions. 
In the alst few years, with the help of economic 
stability, a growth rate of 9-10%.

Today, Turkey's composite sector includes 
150-200 small and medium sized enterprises, 
around 700-800 companies partly involved in 
the composite sector, 5000 employees, 235 
thousand tons of annual production and enjoys a 
value worth 1,2 billion Euros.

What Are Current Trends In The Development 
Of Composite Sector In The World?

Composite market enjoyed the highest growth 
rates in China in parallel with the economic 
development of the country. The rate of com-
posite material use in Space and Aviation sector 
has increased dramatically. The rapid icnrease 
in the use of composite materials in wind energy 
sector enabled this sector to become one of the 
major sectors within composite sectors. The 
development rate of thermoplastics surpassed 
that of thermosets a a result of which the share 
of thermoplastics in composite sector increased. 
The ratio of injection processes to hand lay-up 
steadily increased and the use of hand lay-up 
techniques was limited mostly to the production 
of bulky pieces.

1. The growth of composite sector generally 
outcompete global economic growth. This trend 
will continue in the coming years.

AN OVERVIEW OF COMPOSITE SECTOR IN THE WORLD AND TURKEY

Composite sector has enjoyed a long term development over the past 30 years as a result of the 
global economic growth and its ability to have an impact on ley sectors including building and 
construction, wind energy, space and aviation, automotive etc.
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2. It is estimated that composite sector will enjoy 
a volume with a capacity of 10 million tons in 
the next five years with a 4% growth. The yearly 
development rates will be;

- 2% in North America

- 4% in Europe

- 7% in Asia

- 6% in the rest of the world.

This variety in the development will mean that 
the industry will move from North America and 
Europe to Asia anfd the rest of the world.

The development of composite sector will vary 
according to the areas of implementation. The 
growth in maritime, building and construction 
and consumer goods is estimated to be around 
0-2%, whereas the growth in Electrical and Elec-
tronics, pipe and vessel, transportation, space 
and aviation is estimated to be around 3-7%. On 
the basis of an optimistic estimate, the yearly 
growth in Wind Energy sector will be as much as 
15-20%.

3. It is also estimated that composite sector 
will reach a value level of 80 billion Euros in the 
next five years with a 5% growth. The growth 
in terms of value will be around 4% in North 
America and Europe and around 7% in Asia and 
the rest of the world.

4. The rate use composite material use in 
various industries has reached a certain state of 
balance: 65% in Wind Energy, 50% in maritime 
sector, 35% electrical and electronics sector and 
13% in consumer goods. The composite use in 
other industries will continue to increase with 
a growing share in alternative materials. The 
estimations with regard to the increase of the 
share of composite materials in these industries 
are presented below:

- From 9% to 12% in space and aviation sector,

- From 6% to 10% in Building and Construction 
sector,

- From 1% to 2% in Pipe and Vessel sector

The Current State Of The Sector In Turkey and 
Its Future Potential

When the amount of composite material use 
per person in the world, which is regarded as 
"Criteria for Development", is analysed, one can 
say that Turkey has important prospects and op-

portunities ahead in such a way that wheras this 
amount ranges from 4 to 10 kg per person in the 
world, the amount of annual composite material 
use in Turkey is 3 kg per person. The average 
price level in the world is 7,5€/kg compared to 
5,1€/kg in Turkey. Both in terms of consump-
tion per person and average prices, Turkey has 
manu advantages for the coming years.

The distribution of composite materials among 
the sectors in the world, Europe and Turkey in 
terms of volume is as follows:

SECTORS WORLD(%) EUROPE(%) TURKEY(%)

Building and Construction 24,5 20 20

Transportation and Automative 21 30 18

Electric and Electronics 19 14 3

Consumer Goods 6 3 2

Wind Energy 7  12 4

Pipe and Vessel 14 13.5 50

Space and Aviation 0,5 0.5 -

Maritime 4 5 2

Other 4 2 1

As one can see from this table, composite ma-
terial in our country is mainly used in pipe and 
tank sector as well as in building and construc-
tion sector. With the increase in the production of 
high technology products in our country, the rate 
and amount of composite material use especial-
ly in the sectors of wind energy, transportation 
and automative, space and aviation as well as 
electric and electronics is estimated to increase.

The production processes can be compared as in 
the table below:

PRODUCTION PROCESSES WORLD(%) EUROPE(%) TURKEY(%)

Hand lay-up and open moulding 21 18 18

SMC 10 14 3

BMC 9 5 3

GMT/LFT 2 7.5 -

Thermoplastics Injection 29 25 17

RTM 3 8.5 5

RIM 1 0.5 -

Pultrusion  10 4 2

Continuous Plate 7 6 7

Fibre Packing and Spinning Casting 8 11.5 45

As seen in the table, there is a lot to make in 
our country for the production of goods requir-
ing machinery and advanced technology. With 
the effect of demand in our country and in the 
surrounding countries, CTP pipe production 
reaching levels up to 50% will continue to be 
motor power behind the composite sector in 
the country. It is estimated the the shares of 
pultrusion, SMC-BMC and Thermoplastics Injec-
tion processes in the production will increase in 
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the coming years. The use of RTM process will 
especially continue to increase in wind energy, 
maritime, automativa and transportation as well 
as waterslides sectors.

Composite sector has attained a growth rate of 
4% in 2014. Especially the developments in CTP 
Pipe sector, automative, construction, renewable 
energy and entertainment enabled the these 
sectors to achieve the targets. The development 
in the sectors of maritime, electric-electronics, 
aviation, defense industry, on the other hand, 
was limited. Nevertheless, despite such devel-
opment rates present, extreme competition 
and profitlessness cause the major companies 
difficulties in creating funds.

It is estimated that the sector will grow by 5% 
in 2015. In the event of the establishment of 
stability in the region and in the Middle East 
and economic recovery in Europe, the export 
performance of our producers will likely to in-
crease. We also believe that the positive returns 
in relation with the activities carried out by the 
members of the sector in terms of new projects 
and diversifying the export markets will also 
contribute positively to the performance of the 
sector in 2015.

Foreign Trade Deficit In Composite, Export 
And Import Figures

Composite industry consists of 3 main val-
ue-added elements:

1. Production of first materials: resin, fibre, addi-
tives, tools and machines

2. Production of intermediate goods: weaved 
goods, fabric, knittings, preforms, ready-to-use 
coating compounds, sheets, granule, pellets 

3. Production of final products: Products consist-
ing of final composite materials.

Today, the most widely used reinforcing ma-
terials are Fiber Glass (86%) and Carbon Fiber 
(12%) are produced in our country. In terms of 
resins, unsaturated polyester resin and Vinyl 
ester resin are produced in our country, whereas 
epoxy resins and thermoplastic resins are im-
ported. Only a small amount of te raw materials 
of resins are produced in our country and most 
of these are imported. With the increase in the 
production of technical textiles used in the pro-
duction of composites, the sector has become 
able to satisfy all its needs in this particular area. 
Today, composite sector exports materials worth 

220 million Euros, whereas the level of import of 
materials is exactly the same, 220 million Euros.

Whereas the sector imports the chemical raw 
materials, with the export of reinforcing mate-
rials, resins, technical textiles and final products 
manufactured in our country, a certain balance 
has been achieved in foreign trade. The sector 
enjoys worldwide reputation with companies 
active all around the world. In deed, the most 
concrete example of this development is the fact 
that Turkey was named as the Honoured Guest 
in JEC 2013 Fair in Paris, organized on 12-14 
March 2013.

Composite sector carries out direct and indirect 
export. It not only directly exports raw materials, 
industrial intermediate goods and final products 
within the scope of tenders and projects won, but 
also indirectly by means of composite materi-
als contained in automobile, coach, boat and 
bathtub etc. The sector mainly exports goods to 
European Countries, Russia, Turkic Republics, 
Middle East and North Africa. The activities are 
steadily carried out to increase the number 
of countries where gods are exported and to 
enter new markets. Some of the companies in 
the sector exports goods all around the world 
including The United States of America and far 
east. 

The direct export rate of the sector is worth 
around 220 million Euros. The most important 
share within this export figures belongs to CTP 
Pipe manufacturers, producers of fibre glass and 
polyester resin, producers of technical textile and 
the producers of RTM.

Conclusion

Composite sector has a great importance for our 
country as it produces products with very high 
added-values and as it is the material of future. 
We are of the opinion that governments, local 
administrations, investors and industrialists 
must prefer composite materials in material 
purchases as they provide lighter, longer-last-
ing, more durable and more modern solutions. 
This is not only to their own advantage but it 
also more beneficial for the country's economy. 
Today, the decrease in the use of energy and 
fossil fuels in aviation and space sector as well 
as in automative sector is in full parallel with the 
entrance of composite materials into this sector. 
We are of the opinion this process will provide 
more prospects and opportunities for composite 
sector, which provides input and offers solutions 
for almost all the sectors.
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Polin, bu yıl 3.’sü Hollanda’nın Amsterdam şehrinde 
düzenlenen “European Star Awards” ödüllerinde iki 
su kaydırağı ile ödüle layık görüldü.

Polin imzalı, “King Cobra” su kaydırağı, 2012 ve 2013 
yıllarında, Avrupa’nın En İyi Su Kaydırakları katego-
risinde birincilik ödülünün sahibi olmuştu. Teknoloji, 
inovasyon ve kalitede sektöründe öncü olan Polin, bu 
sene de Avrupa’nın en büyük eğlence parkı zincir-
lerinden olan Aspro Grubu’na ait Fransa’da kurulu 
“Aqualand Frejus” Su Parkı’nda yer alan “King Cobra” 
ile bu ödüle 3. kez layık görülürken; Türkiye’de İzmir 
Selçuk’ta Aquafantasy Aquapark’ta kurulu “Super 

Combo” su kaydırağının da bu önemli ödüle layık 
görülmesi büyük mutluluk yarattı.

Alman Kirmes&Park Revenue dergisinin, ulusla-
rarası sektör uzmanlarından oluşan bağımsız jüri 
üyelerinin değerlendirerek seçtiği ödüllerinin amacı, 
Avrupa’daki parklarda cesur ve ezber bozan yenilikçi 
ürünlerin tanınmasını sağlamak. Bu kapsamda, bu 
sene Amsterdam’da 23 Eylül 2014 tarihinde sektörün 
en büyük fuarlarından EAS (Euro Attractions Show) 
ile eş zamanlı düzenlenen bir ödül töreni ile “Eğlence 
Parkı ve Atraksiyonları” alanında, Avrupa’nın en dik-
kat çeken ürünlerine 11 farklı kategoride ödül verildi.

“KING COBRA” AND “SUPER COMBO” WIN EUROPEAN STAR AWARD!

Commitment to quality and innovation is reflected in top-notch waterslides

We are honored to announce that two of our waterslides, namely “King Cobra” and “Super Combo” are awarded in the 
category of “Best Waterslides in Europe” by Kirmes & Park Revue magazine.

For the third time, Kirmes Park magazine has bestowed the independent European Star Award. This year’s Awards 
took place within the frames of the Euro Attractions Show in Amsterdam, the largest trade exhibition in the amusement 
industry, on the 23th of September 2014. Park operators and manufacturers received their prizes personally. In the run-
up, an international and independent trade jury voted the rankings of the most remarkable attractions, waterslides, roller 
coasters, and theme parks in Europe, in 11 categories.  

The results of the recent European Star Awards is the most recent reflection of Polin’s dedication to quality, innovation 
and technology . For the third year in a row, Polin Waterparks has been honored by Kirmes & Park Revue magazine.  

In 2012 and 2013, Polin’s King Cobra waterslide was awarded with the First Place European Star Award in the category 
of Best Waterslides in Europe. This year, Polin’s innovative and game changing waterslides again garnered prizes-prizes 
Polin couldn’t have achieved without the dedicated collaborative efforts of its partner parks. 

Huge congratulations to our innovative and insightful partners at:

• Aqualand Frejus in France for the Best Waterslides in Europe award for our “King Cobra” waterslide. Aqualand Frejus is 
where the King Cobra made is French debut!

• Aqua Fantasy in Turkey for the Best Waterslides in Europe for our “Super Combo” waterslide. Aqua Fantasy is one of the 
most prominent parks in Turkey!

We will continue to design more creative and innovative slides in the future so that park owners can count on us to 
continue delivering attractions that will pique customers’ interest.

Awards are of course important but to us, what matters is our clients’ choosing us repeatedly. This is our highest award. 

Polin’in İki Ürünü Amsterdam’dan Ödülle Döndü
Polin imzalı “ King Cobra” ve “Super Combo” su kaydırakları, Amsterdam’da düzenlenen 
ödül töreninde Avrupa’nın En İyi Su Kaydırağı Ödülleri ile onurlandırıldılar.
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Dünya Su Parkları Birliği tarafından 2014 yılı Leading 
Edge Award Ödülü Las Vegas’ın Nevada eyaletinde 
gerçekleştirilen törenle Polin’e verildi. Ödül, Polin 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Barış Pakiş ile Tayland’ın 
Pattaya şehri yakınında bulunan Cartoon Network 
Amazone CEO’su Mr. Liakat Dhanji’ye sunuldu. 
Sunumun ardından yaptığı konuşmada sektörün 
öncülerine verilen bu değerli ödüle sahip oldukları 
için yaşadıkları mutluluktan, Polin’in bu ödülü ne 
denli hak ettiğini gösterir nitelikte yapılan işin detay-
larından ve iş ortağı olan Cartoon Network ailesiyle 
duyduğu gururdan bahseden Pakiş tüm su kaydı-
raklarının temalandırılması yönüyle de parkın bir ilk 
niteliği taşıdığını belirtti. 

Polin patentine sahip olduğu RTM teknolojisi ile de 
hem daha az atık ortaya çıkararak çevreci hem de 
pürüzsüz yüzeylere sahip su kaydırakları ile kalite-
den ödün vermeyen tavrını ortaya koyuyor. Böylece 
hem estetik hem fiziksel olarak üstün ürünler ortaya 
çıkarıyor.

Su parkları gelişim sürecinde en zor olan şey ziya-
retçilerin ilgi ve sadakatini korumak için onların kar-
şısına sürekli yeni ve eşsiz deneyimlerle çıkmaktır. 
Bu anlamda Polin ziyaretçilerin istek ve beklentilerini 
araştırarak bunları karşılamak amacıyla ziyaretçilerle 
ortak çalışmalar içine girer ve sonunda onlara he-
yecanı iliklerinde hissettiren dik eğimlerin, çoklu iniş 
çıkışların, benzersiz kayma parkurların ve hızlanmayı 
artırıcı su jetinin içinde barındığı deneyimler yaşatır.

Polin Su Parkları ve Cartoon Network Amazone
Dünya Su Parkları Birliği “Leading Edge Award” ödülünü aldı

POLIN WATERPARKS AND CARTOON NETWORK AMAZONE RECEIVE WWA LEADING EDGE AWARD

Polin Waterparks took top honor during the World Waterpark Associations' (WWA) Symposium & Trade Show Awards ceremony held in Las Vegas, Nevada, USA.

The WWA's 2014 Leading Edge Award was presented to Dr. Baris Pakis, President of Polin Waterparks and Mr. Liakat Dhanji, CEO of Cartoon Network Amazone 
Waterpark, located near Pattaya, Thailand. "The Leading Edge Award" is presented to a park and supplier members who, through their combined efforts, have 
brought a project, product, service or program to fruition, thereby creating industry innovation and leadership.

"It gives us immense pleasure in winning this prestigious award that recognizes our pioneering work in providing world class attractions in a groundbreaking 
collaboration with Cartoon Network Amazone," stated Baris Pakis, President of Polin Waterparks. "As the supplier of many award winning waterparks in the 
World, we are proud of to be working in conjunction with Cartoon Network Amazone's creative and innovative team and is the first waterpark to have all their 
waterslides themed. Though theming in waterparks is not new, the theming of the all waterslides as characters or elements of a story is something brand new."

The characters or story elements were not after painted onto the rides. Polin Waterparks manufactured each slide with the design element themed into the 
fiberglass itself and then gel-coated the slides. This makes it unique. 

Polin's popular King Cobra waterslide was uniquely rethemed into the character Humungosaur, one of the most well-known characters in Ben-10 cartoon series.  

All the waterslides and water play structure rides at Cartoon Network Amazone were manufactured using Polin Waterpark's patented Resin Transfer Molding 
(RTM) technology which is the latest technology in waterslide manufacturing. This latest technology provides a superior and smooth finish on both sides 
improving the appearance of the slides. It also creates stronger, homoginous water slides that use less waste in the manufacturing process, which is critical in 
today's environmentally conscious world. The waterslides produced by this technology are both aesthetically and physcially superior.  

The biggest challenge in the continuing evolvement of the waterpark industry is to always be providing something new and unique to keep guests interested and 
coming back again and again. Polin Waterparks strives to provide the most exciting and most original rides ever created. The brilliant Cartoon Network Amazone 
team dreamed of a waterpark not seen or ever done before. But while that might be a challenge to some, Polin Waterparks saw it as an opportunity.  

"We studied our clients' interests and goals and worked together with them to turn this into reality," explained Baris Pakis. "Our research showed guests wanted 
excitement in a waterpark. They wanted their hearts to pound. They wanted a ride to take their breath away. So together with the Cartoon Network Amazone, we 
created waterslides with new exhilarating drops, multiple uphill and centrifugal sliding routes, and water jets that push guests along even faster-rides with steep 
entries and the thrill of free falling."



39

ÜYELERDEN HABERLER

Polin, 40 yıla aşkın süredir tüm işlerini bu hislerle üre-
tiyor. Bizi, bir aile şirketinden küresel lidere dönüştüren 
bu tutku. Sadece güvene değil, güvenliğe bağlılık ve 
yaratıcılık; 93 ülkede, 2500 su parkı projesinin te-
melinde bunlar yatıyor. Sektörümüze, en geniş ürün 
yelpazemizde su parkları ve havuz sistemleri sunuyor 
olmak yine tarifsiz bir gurur ve keyif veriyor.

Zamanla tutkumuz, işimiz oldu.

Teknolojinin her zerresini, tüm tazeliğiyle üretime 
uyarlayan, her saniye kendini yenileyen yenilikçilik 
anlayışımız, çığır açıcı tasarımlarımızla, dünyanın en 
büyük ve çok ödüllü su parklarında ismimizin oluşu 
tesadüf değil. Kaçınılmaz olarak, dünyanın dört bir 
yanındaki nefes kesen kaydıraklarımız da ziyaretçi 
rekoru kırıyor.

Yazarak anlatmak bize göre değil.

Milimetrelik detaylarla örülü, mühendislik ve mimarlık 
harikası kaydıraklarımızı üretirken, kusursuzluktan 
başka kriter kabul etmiyoruz. Kalite kelimesinin 
herkesin dilinde olduğu ve bir lütufmuş gibi sunulduğu 
günümüz dünyasında biz, kaliteyi yaptığımız her işin 
temeline inşa ediyoruz. Ve sözleri bir kenara bırakıp, 
size benzerini ancak başka ürettiğimiz başka kaydırak-
ta deneyimleyebileceğiniz bir yolculuğa davet ediyoruz.

Yaratıcılığın inovasyonun ve heyecanın buluştuğu, 
dönüm noktamız King Cobra (Ödül Avcısı) veya L-RTM 
teknolojisi gibi anlayış değiştiren yeniliklerle alışıldık 
standartları yok ediyor, yenilerini inşa ediyor olacağız.

Son olarak, logomuzdaki yenilik…

Kurulduğumuz gün tasarlanan, bugünlere birlikte 
geldiğimiz logomuz, rengini değil ama formunu 
yeniledi. Ve heyecanımıza ilham veren su parklarımızın 
spirallerinin kuş bakışı görünüşü, yeni logomuza da 
esin kaynağı oldu. Tüm dünyaca bilinen ‘Polin Water-
parks’ ın baş harflerine de ince bir işçilikle logomuzda 
yer verdik.

Aslında değişen pek bir şey yok.

Kurucularımızın tutkusu, yola koyulduğumuz ilk 
günün heyecanı, kusursuzluğa bağımlılık ve deneyim-
ler yaratma arzusu. Hepsi aynı. Logomuzdaki minik 
dokunuş dışında.

Tüm heyecan, yenilik, yaratıcılık ve kusursuzluk arayı-
şında olanları yeni deneyimlere davet ediyoruz. Polin 
deneyimine.

Polin Waterparks
The Experience

Polin Yeni Logo Lansmanı:
Deneyim. Deneyimleyin
Sen ve su. Saf adrenalin. Tüm enerjin. Hislerin. 
Hislerin tercümanı seslerin. Tarifsizlik hali. 
Hissedilebilen ancak ve deneyime dönüşen.

POLIN NEW LOGO LAUNCH: EXPERIENCE THE EXPERIENCE

The rush of water. The surge of adrenaline. The flow of energy. The screams of joy. You can't describe it. You have to feel, 
experience it.

Polin has been doing what she is doing with that same feeling of anticipation and energy for nearly 40 years. Committed 
to safety and passionate about design, we've grown from a family company into a global leader, with 2500 waterpark 
projects in 93 countries worldwide. We're proud to offer the industry's widest range of waterpark / water play attractions.

In time, passion became profession.

Our pioneering technologies and ground-breaking designs mean that we are the trusted suppliers to some of the world's 
biggest, award-winning waterparks. We understand that each and every element within the waterpark matters and our 
thrilling waterslides help break attendance records for our clients all over the world. 

What we don't like the most is paper talk.

It's this attention to detail and desire for perfection that guarantees the quality and variety of our rides and ensures that 
every waterpark we work with delivers a unique experience. Game changing innovations such as our landmark King 
Cobra or L-RTM technology in waterslide manufacturing have set new industry benchmarks for creativity and excitement. 

Where there is fun there is joy, there is absolute perfection. 

Now our logo has evolved to reflect our evolving business and vision. Inspired by the products we're so passionate about, 
it represents a bird's eye view of a spiralling water slide created from our company's initials. Our logo might have been 
changed but our passion remains the same: the passion to innovate and exhilarate.

You are invited to experience, The Polin Experience.

 PolinWaterparks 
The Experience
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The RTM process begins by placing 
reinforcement, in the form of prop-
erly oriented mats or fabrics, into a 
two-sided mold cavity. The mold is 
then closed and the resin is injected 
in to the mold under pressure until 
the fibers are saturated and the mold 
is full. The resin is allowed to cure 
and the finished part is then removed 
from the mold and the process 
repeated.                                                   

There are several major advantages of producing com-
ponents by RTM: the short time taken to fill the mold; a 
much faster setting resin mix can be used so not only is the 
laminating process much faster, but the cure time is much 
shorter resulting in a rapid turn-around in the mold time; 
and the resultant components are more consistent. Also, 
complex shapes can be produced. Any variations in the 
geometry, such as ribs and areas of varying thickness, can 
be molded directly no matter where they are in the part. 
Additionally, the closed mold produces a smooth finish 
on the both sides of the part. In all aspects the process is 
cleaner and waste material is minimized.

Mold are the most critical aspect of the process. The 
process requires a two-sided mold in the shape of the 
part. As the shape of the part becomes more complex the 
position of the resin inlets and the outlets can determine 
whether the mold will fill correctly. Experience has shown 
that injecting the resin into regions with higher fiber content 
aids the wet-out. Placing vents in areas where air is likely 
to become trapped can eliminate dry spots.

Most commercial RTM injection equipment centers around 
a positive displacement pump. There are usually two tanks; 
one of for the resin and one for the catalyst. Metering capa-
bilities are built into the equipment to correctly proportion 
the two components. The components are then brought 
together and mixed in a static mixer located just upstream 
of the mold inlet. RTM requires the use of a low viscosity 
resin. This assists in wetting out the fiber strands and in 
flow of the resin through the assembly. RTM relies heavily 
on capillary forces to get the resin into the fiber bundles. 
The lower viscosity also permits the use of lower injection 
pressures and higher injection rates, which in turn allows 
for the use of smaller pumps and lighter tooling.

One important point is the placing of resin inlet. The shape 
of the intended component will, to some extent, decide this 
point, but in many cases the resin inlet will be placed near 
to the center of the component. For example, if the pro-
posed component were a bowl shaped object, it would be 
placed in the center at the highest point, the outlet for the 
escaping air and resin overflow will be taken from a point 
or points furthest from the inlet.

Mold making is more of an art than science and relies 
heavily on past experience and trial and error. Prediction 
of flow fronts can lead to faster cycle times, reduce waste, 
and is a delicate balance where the pressure  drop, the flow 
pattern, and the resin properties are suitable for good wet-

out and quick cycle time. Too high of a 
pressure drop in the mold can cause 
the mold to leak or the reinforcement 
to be displaced. If the pressure drop is 
too low the mold may not completely 
fill. The proper resin processing prop-
erties are equally important. If the 
cure cycle is too slow there is a loss 
of efficiency. If its too fast the result 
can be incomplete mold filling. If the 
viscosity of the resin is too high then 
poor wet-out can result. 

The RTM system should be well known brand and good 
quality in order to succeed  RTM production . GRACO RTM 
systems are distributed by OMNIS KOMPOZIT  in Turkey 
since 2012 in order to provide best solutions for RTM 
producers. 

GRACO RTM systems  provide control at low pressure-the 
key to successful RTM injection. With GRACO RTM SPAR-
TAN machineries, you can expect:

• Expanded capacity with large-scale, high volume dis-
pensing capabilities.

•  Faster cycle times-materials are dispensed faster and 
more consistently, saving time and material, and maxi-
mizing productivity.

• Durability for reduced cost of ownership and faster return 
on investment.

• Engineered for low pressure injection of poliester and 
vinylester resins.

• Accu-pressure sensor monitors and control pressure.

• Entry-level to automated high volume production mod-
els are available.

Finally, the volume of GRP manufactured in Europe will 
be increased by over 2% in 2014. Growth in the production 
of RTM components has continued the trend of stronger 
than average growth (nearly 5%) observed in Europe. This 
category includes all components manufactured using a 
closed mold although the processes sometimes differ sig-
nificantly (infusion and injection). The automotive industry, 
in particular, is working very hard to develop and refine 
these processes. In Turkey RTM will continue to develop 
especially in the automotive , water slides  and wind energy 
industries.

Resin Transfer Molding
RTM, resin transfer molding, is not a new process. It has been used in one form or another 
since the early 1940’s. However, its use was limited until the 1970’s because of lack of suitable 
equipment and resins. In the 1980’s fiber preforms and low viscosity resins were developed that 
allowed the production of more complex geometries such as automotive industry and aircraft 
industry. This has dramatically improved the popularity of RTM.

Furkan Baran
Foreign Trade Asst. Manager

Omnis Kompozit

Boat production by RTM process
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SUBOR, Fernas İnşaat yükleniminde yapımı devam 
etmekte olan Kars Barajı İletim Hattı projesinin, CTP 
Boru ve ek parçalarını temin ediyor. 
Fernas İnşaat ile imzalanan sözleşme kapsamında 
DN 3800 mm çapında, PN 4-16Atm basınç sınıfında 
ve SN 5000 N/m2 rijitliğinde toplam, 20.700 metre 
uzunluğunda CTP boru ve bağlantı parçaları temini 
gerçekleştirilecek.
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından planlanan ve 24. 

Bölge Müdürlüğü kontrollüğünde yapımı devam eden 
projenin tamamlanması ile birlikte, 47.000 Hektar 
alan suya kavuşacak. Ayrıca aynı proje kapsamında 
Çatma Hidroelektrik Santrali ile yılda 9,76 Milyon 
KWH elektrik üretimi gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
Flowtite teknolojisinin, ülkemizdeki temsilcisi Subor, 
ülkemizde ve bölgemizde, CTP boru sektöründeki 
lider konumunu sürdürmeye devam ediyor. 

SUBOR CROWNS ITS LEADERSHIP IN LARGE-DIAMETER GRP PIPE 
SALES WITH THE KARS DAM TRANSMISSION LINE PROJECT 

SUBOR is providing GRP pipes and additional parts for the ongoing Kars Dam 
transmission line project as part of an agreement signed with Fernas İnşaat. 

Within the scope of the agreement signed with Fernas İnşaat, a total of 20,700 
metres of GRP pipes and connection parts will be supplied in diameter DN 3800, 
pressure class PN 4-16 and stiffness SN 500.

When completed, the project, which was planned by the General Directorate 
of DSİ and is continuing under the control of the 24th Regional Directorate, will 
supply water to 47,000 hectares of land. In addition, the same project is aiming to 
produce 9.76 million kWh of electricity annually at the Çatma hydroelectric power 
plant.

SUBOR, which represents Flowtite in our country, continues to maintain its lead-
ership in the GRP pipe sector in our region.

Aydeniz İnşaat Ticaret A.Ş. yükleniminde bulunan, Ma-
latya Kuruçay Boztepe Sulaması projesinin borularını 
yine SUBOR temin ediyor.
Ahmet Aydeniz İnşaat ile SUBOR arasında yapılan söz-
leşme ile, Malatya Yazıhan Boztepe ovaları, FLOWTITE 
lisanslı SUBOR boruları ile suya kavuşuyor.
2014 yılında DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımı 
planlanan en büyük projelerden biri olan Malatya 

Kuruçay Boztepe Sulaması İnşaatına AYDENİZ İnşaat 
yükleniminde başlandı. Proje kapsamında, 1. Partide, 
Aydeniz inşaattan, DN 600-1800 mm çapları arasında, 
PN 4-10 Atm basınç sınıflarında ve SN 2500 N/m2 
rijitliğinde toplam 18 kilometre CTP boru siparişi alındı 
ve üretimi tamamlanıp,sevkiyatları yapıldı. Projenin 
tamamlanması ile 12 bin hektar tarım arazisi suya 
kavuşacak.

AYDENIZ İNŞAAT SELECT SUBOR AGAIN

SUBOR is again supplying pipes to the Malatya Ku-
ruçay Boztepe irrigation project under an agreement 
signed with Aydeniz İnşaat Ticaret A.Ş..

The agreement, made between Ahmet Aydeniz İnşaat 
and SUBOR, means that the Malatya Yazıhan Boztepe 
lowlands will receive water supplied through Flowtite 
pipes, licensed by SUBOR.

Construction of the Malatya Kuruçay Boztepe irrigation 
project, one of the largest projects planned by the Gen-
eral Directorate of DSI in 2014, has already begun, un-
der the leadership of Aydeniz İnşaat. Within the scope 
of the first part of the project, an order was received 
from Aydeniz İnşaat for a total of 18 kilometres of GRP 
pipes in diameters DN 600 - 1800, pressure class PN 
4 - 10 and stiffness SN 2500. Production of the pipes 
has been completed and they have all been delivered. 
When completed, the project will provide water for 
12,000 hectares of agricultural land. 

Aydeniz İnşaat yine “SUBOR” dedi

SUBOR, büyük çaplı CTP Boru satışında
liderliğini “Kars Barajı İletim Hattı” Projesiyle taçlandırdı
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Sakarya SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 
CTP boru alım ihalesini SUBOR kazandı.
SUBOR iki fabrikasi ve dört üretim hattı ile sahip 
olduğu lider konumunu, kamu kurumlarınca yapılan 
ihalelerde sürdürmeye devam ediyor. Sakarya Bele-
diyesi SASKİ Genel Müdürlüğü ile SUBOR arasında 
CTP Boru alım sözleşmesi Temmuz ayında imzalan-

dı. Sözleşme kapsamında DN 1000 mm çapında, PN 
4 Atm basınç sınıfında ve SN 2500 N/m2 rijitliğinde 
1.260 metre CTP boru üretimi Ağustos ayı içinde 
tamamlandı ve sevkiyatı başarıyla gerçekleştirildi.
Yurtiçi piyasada yaşanan rekabette SUBOR, Kamu 
İhalelerindeki başarısıyla pazardaki lider ve güçlü 
konumunu bir kez daha tescil etmiştir.

SUBOR Kamuya Hizmette Rakipsiz...

SUBOR UNRIVALLED IN PUBLIC SERVICE

SUBOR has won the GRP pipe purchase tender put out by the General 
Directorate of Sakarya SASKİ.

With its two factories and four production lines, SUBOR continues 
to lead the way in public service tenders. A GRP pipe purchase 
agreement between the Sakarya Government General Directorate of 
SASKİ and SUBOR was signed in July 2014. Within the scope of the 
agreement, 1,260 metres of GRP pipe in diameter DN 1000, pressure 
class PN 4 and stiffness SN 2500 were completed and successfully 
delivered in August.

SUBOR has once again underlined its leadership and strong position 
in the domestic market with another success in public tenders.

Irak’ın başkenti Bağdat yakınlarında ülkenin en 
büyük konut projesi Bismayah Yeni Şehir (Bismayah 
New City) SUBOR borularıyla kuruluyor. SUBOR, söz 
konusu proje kapsamında Güney Kore’li müteahhit 
firma olan Hanwha E&C ile yoğun çalışmaları neti-
cisinde, 2014 yılı Kasım ayında 300 mm – 1800 mm 
çapları arasında PN 1 – 10 Atm Basınç sınıflarında SN 
10000 N/m2 rijitliğinde toplam 55.450 m CTP boru ve 
1000’den fazla farklı CTP bağlantı parçalarını temin 
etmeye başladı. 

2012 – 2019 yıllarını kapsayan ve Bağdat’ın yakınla-
rında 100.000 konutluk yeni bir şehir kurmayı plan-
layan Bismayah New City projesinde, SUBOR aktif 
rolünü sürdürmek ve projenin müteahhiti Hanwha 
E&C firmasıyla ilişkilerini sıcak tutmak amacıyla, 
firmanın Koreli yetkililerini Sakarya üretim tesisin-
de ağırladı. Söz konusu proje tamamlanana kadar 
Hanwha E&C firması ile önümüzdeki 4 yıl boyunca 
işbirliğimizin sürmesi adına gerekli adımlar atılmaya 
devam edecek.

Bismayah New City SUBOR Borularıyla Kuruluyor...

BISMAYAH NEW CITY BUILDING WITH SUBOR PIPES

Around Baghdad, the capital city of Iraq, the country’s largest 
housing, Bismayah New City, is being built with SUBOR 
pipes. In November 2014, SUBOR started to supply a total of 
55,450 m of GRP pipes and more than 1000 different GRP 
connection parts in diameters from DN 300-1800, pressure 
class PN 1-10 and stiffness SN 10000. The order is the result 
of a close cooperation with Hanwha E&C, a South Korean 
contracting company.

In Bismayah New City, the plan is to build 100,000 new 
houses near Baghdad between 2012 and 2019. SUBOR has 
already hosted representatives from the Korean company 
at its Sakarya production plant in order to continue its active 
role and to keep up the good relations with Hanwha E&C, 
the project contractor. We will continue to take the steps 
required to maintain this cooperation until the end of the 
project.
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10-11 Aralık tarihlerinde SUBOR , Balkan ülkelerin-
deki satış ofislerimizin katıldığı ve satış stratejilerinin 
görüşüldüğü toplantıya ev sahipliği yaptı. İki gün 
boyunca katılımcıların sunumlarıyla devam eden 
toplantıda, ülkelerin güncel durumlarıyla birlikte 
gelecekteki beklentiler de ele alındı. SUBOR’un yeni 
mühendislerle genişleyen ihracat kadrosu ve Balkan 
ofislerindeki çalışanlar arasında güçlü bir işbirliğinin 

temellerini atan toplantının ikincisi Haziran 2015’de 
yapılacak. Yine ortak alınan kararla bu toplantılar 
düzenli olarak devam edecek.
Yapı Merkezi Yönetim Kurulu üyesi ve SUBOR Yöne-
tim Kurulu Başkanı Sn. Emre Aykar’ın da ziyaret ettiği 
toplantı, Genel Müdürümüz Sn. Kemal Tunç’un 2015 
hedeflerini belirlemesi ve genel değerlendirmesi ile 
son buldu. 

Balkan Ülkeleri Satış
Ofislerimizi Merkez Ofisimizde Ağırladık

SUBOR HOSTS BALKAN STATE SALES OFFICES AT OUR HEAD OFFICE 

On December 10 and 11, SUBOR hosted a meeting at which our sales offices in the Balkan States took part and dis-
cussed sales strategies. For two days, the future expectations and the current status within the countries was considered 
in the meeting, which included presentations from the participants. The second of these meetings, which are laying the 
foundations of a strong cooperation between the export staff at SUBOR and new engineers and the employees at the 
Balkan offices, will take place in June 2015. It is hoped that the meetings will then continue on a regular basis.

The meeting, which was also attended by Mr. Emre Aykar, a member of the Board of Directors of the Yapı Merkezi and 
Chairman of the Board of Directors of SUBOR, finished with the determination of targets for 2015 and a general assess-
ment by our General Manager Mr. Kemal Tunç.
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POLSER A.Ş. ürünleri dünyanın önde gelen soğutma 
kulesi firmaları, kimyasal üretim yapan tesisleri, 
seracılık firmaları, büyük hayvan yetiştirme çiftlik-
leri, sağlık tesisleri, gıda (et ve süt işleme) tesisleri 
ve frigorifik araç ve bina üreticilerinin tercihi haline 
gelmiştir.
2014 yılında sektörde bir yeniliğe imza atan Polser 
A.Ş. antimikrobiyel CTP (cam elyaf takviyeli polyes-
ter) levha üretimine başlamıştır. Polser AMB özellikli 
levhalar geniş spektrumda virüs, bakteri, alg, küf ve 

mantarı %99.999 oranında yok ederek yüzeylerin ak-
tif şekilde hijyenini sağlayan en yeni teknoloji olduğu 
uluslararası kalite kuruluşları tarafından onaylanmış-
tır. Antimikrobiyel özellikli CTP levhalar kısa sürede 
özellikle gıda taşımacılığında tercih edilen bir ürün 
olmuştur. Ticari araçların iç yüzeylerinin Polser AMB 
ile kaplanması özellikle balık, et ve sebze gibi taze 
gıdaların taşımasında gıdaların kontaminasyonlardan 
korunması ve bozulmaması konusunda büyük fayda 
sağlamaktadır.

POLSER FRP SHEETS WITH ANTIMICROBIAL COATING DEVELOPED FOR FOOD TRANSPORTATION

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 R&D department in order to develop innovative products with their own patents.

The products of POLSER is prefered by world leading cooling tower companies, chemical production facilities, 
greenhouse companies, big scale animal production farms, medical facilities as well as 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 which kills the virus, 
bacteria, fungi and algea at wide spectrum and at 99.999 % rate and these qualifications are accredited by international 
quality institutions. FRP sheets with antimicrobial option has become one of the most preferred cladding products 
especially at food transportation in the very short term. Cladding of Polser AMB on the interior surfaces of transportation 
vehicles used especially for perishable products as fish, meat and vegetable transport and it provides with great benefit 
for the protection of foods from contamination and spoilage during transportation.

POLSER’den Gıda Taşımacılığına
Yönelik Antimikrobiyel CTP levha
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 A.Ş. 
sektöre yönelik innovatif ürünler geliştirmek amacıyla sürekli olarak AR-GE çalışmaları 
yürütmekte kendi patentiyle ürün geliştirmektedir. Türkiye ve dünya çapında sektörün önde 
gelen sanayicilerine ve endüstriyel bina yapımcısı firmalarına bir çok distribütör ve bayi 
kanalıyla ürün ve hizmet vermektedir. 
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Dowaksa, Alman Prepreg Üreticisi
C-M-P'nin Yüzde 50 Hissesini Satın Aldı

Yeni ortaklık ile dünyanın sayılı özel prepreg üretici-
lerinden c-m-p, farklı sektörlerden müşterileri için 
gereken yüksek hacimli ve uzun vadeli ürün teda-
riğini garanti altına alırken, günlük operasyonlarına 
da bağımsız olarak devam edebilecek. DowAksa 
ise karbon elyaf üretiminin bir adım ötesine geçe-
rek prepreg (reçine emdirilmis kompozit kumas) 
üretimine girerek,  otomotiv, enerji, inşaat ve spor 
ekipmanları sektörlerine yönelik katma değerli ürün 
portfolyosunu genişletecek.

DowAksa CEO'su Kostas Katsoglou, "c-m-p, yenilikçi 
ürün çözümleri ile birçok downstream uygulamasına 
karbon elyaf bazlı kompozit malzemeleri dahil etmek 

için ihtiyaç duyduğumuz dünya standartlarında güçlü 
ortaktır" diyerek şöyle devam etti, "Bu ortaklık, yük-
sek hacimli uygulamaların doğurduğu ihtiyaçlara ce-
vap vermek için gerekli uzmanlığa sahip iki girişimci 
ortağı bir araya getiriyor. DowAksa ve c-m-p birlikte, 
ABD'li ve Avrupalı otomotiv müşterileri ve diğer 
pazar segmentlerinden dünya çapında ortaklarla ileri 
kompozit geliştirme faaliyetlerini hızlandırabilecektir."

Ortaklık aynı zamanda DowAksa'nın Türkiye'de kom-
pozit ürün üreticisi olarak büyümesini ve iç pazarı 
genişleterek ileri malzeme teknolojisi ile üretilmiş 
ürünlerin satış ve ihracatını artırmasına da olanak 
verecek. 

Dow Chemical Company ve Aksa Akrilik Kimya San A.Ş.’nin ortak girişimi DowAksa, Alman 
prepreg üreticisi c-m-p'nin yüzde 50 hissesini satın aldı. DowAksa bu satın alma ile basta 
otomotiv olmak üzere endüstriyel uygulamalar için katma değeri yüksek, karbon elyaf bazlı 
ürün üretimini artırmayı, amaçlıyor.



47

ÜYELERDEN HABERLER

DOWAKSA ACQUIRES 50% OWNERSHIP 
OF PREPREG MANUFACTURER C-M-P GMBH

New Partnership Advances Global Carbon Fiber Composites Manufacturing and Services from Turkey and Germany

ISTANBUL- DowAksa BV, a 50:50 joint venture of The Dow Chemical Company and Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.,  acquired 50% of the German 
prepreg manufacturer c-m-p GmbH to expand its capacity to deliver high-value, carbon fiber-based  products for customers in automotive and 
other industrial applications.

The partnership will allow c-m-p GmbH, one of the few privately owned prepreg manufacturers, to secure long-term and large scale security of the 
supply to its customers for the automotive industry as well as aviation, sports equipment and utility services, also allowing the company to manage 
its daily operations independently. With the acquisition, DowAksa will become capable of producing prepreg (resin-coated carbon fabric) in addition 
to carbon fiber, expanding its value-added product portfolio in the transportation, energy production, construction and sporting goods markets. 

“C-M-P is the strong, world-class partner we need to provide the most innovative product solutions to enable integration of carbon fiber composites 
in many downstream applications” said DowAksa CEO Kostas Katsoglou. “This transaction joins two entrepreneurial partners with the expertise 
required to quickly meet complex requirements for high volume applications. Together DowAksa and c-m-p can accelerate advanced composites 
development activities with US and European automotive clients and with partners globally in other market segments.”

The partnership will also enable DowAksa’s growth in Turkey as a composite goods manufacturer, expanding the domestic market for carbon fiber 
while boosting sales and exports of higher value advanced manufactured products.

“DowAksa has built the first and most important link of the production chain by establishing Turkey’s only carbon fiber manufacturing capacity 
at our Yalova plant.  With the acquisition now complete, the products that will be developed at c-m-p’s plant in Heinsberg, Germany will also be 
manufactured on a new prepreg line to be built at Yalova for sale to our global customers.” said DowAksa Turkey GM Mithat Okay.

Rolf Dothagen (co-)founder and future CEO of c-m-p GmbH stated, “We were on the lookout for a visionary investor for c-m-p, to fully leverage a 
company based on the culmination of our extensive personal experience in the composite industry.  DowAksa was an ideal 

partner due to its global objectives, its broad network and its strong position as a carbon fiber maker. We are excited to bring this partnership 
to fruition, and believe that we will grow in the industry as a result of the success we will achieve with DowAksa.” He said “The partnership 
will improve the stability of our supply chain further and we will be able to develop specific offer to our customers in industrial and aeronautic 
applications even on the largest scale. At the same time c-m-p continues to be a highly flexible and independent supplier with the present owners 
and Management staying on board.”

Karbon elyafın iç pazarda tüketiminin artması için 
ileri malzeme teknolojilerine hizmet veren kompozit 
sektörünün Türkiye'de gelişmesi gerektiğine değinen 
DowAksa Genel Müdürü Mithat Okay "Biz DowAksa 
olarak karbon elyafla, üretim zincirindeki başarılma-
sı ve tedariğinin garanti altına alınması gereken en 
önemli ilk halkayı Yalova'daki fabrikamızda oluş-
turduk. Bu ortaklık ile birlikte c-m-p'nin Heinsberg, 
Almanya'da bulunan tesislerinde geliştirdiğimiz 
ürünleri Yalova'da devreye alacağımız hattımızda da 
üreterek global müşterilerimize sunacağız" dedi. 

c-m-p'nin eş kurucusu ve gelecekteki CEO'su Rolf 
Dothagen ise "Karbon elyaf sektöründeki uzun yıllara 
dayanan kişisel deneyimlerimizi bir araya getirerek 
kurduğumuz c-m-p için vizyoner bir ortak arıyorduk. 
DowAksa, global hedefleri, geniş hizmet ağı ve bir 
karbon elyaf üreticisi olarak güçlü konumu ile bizim 
için ideal bir ortaktı. Bu ortaklığı sonuca ulaştırmak-
tan heyecan duyuyor ve DowAksa ile elde edeceği-
miz başarının sektörde büyümemizi sağlayacağına 
inanıyoruz" dedi. 

Mevcut şirket sahipleri ve şirket yönetiminin görevde 
kalacağının altını çizen Dothagen "Bu ortaklık, mevcut 
tedarik zincirimizi sağlamlaştırırken, en büyük 
ölçekteki endüstriyel uygulamalarda ve havacılık 
uygulamalarında dahi, müşterilerimize özel teklifler 
sunabilmemizi sağlayacak" dedi.
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Otomotiv sektörü, şehir içi trafiğinin yoğunlaşması ne-
deniyle en son karbon elyaf takviyeli polimer teknolojisi-
ni kullanarak daha hafif, verimli ve çevre dostu soğut-
malı araçlar üretmek için harekete geçti. Bu kapsamda 
karbon elyaf takviyeli polimer binek araçları alanında 
teknoloji lideri olarak bilinen TTT The Team Composite 
AG şirketinin sektör birikimi ve deneyimi doğrultusunda 
hayat geçirilen proje, CT&T ve Volkswagen Nutzfahrze-
uge gibi tecrübeli iş ortaklarıyla beraber yürütülüyor.

 Söz konusu işbirliği için memnuniyetini dile getiren 
DowAksa Genel Müdürü Mithat Okay,  “DowAksa 
olarak karbon elyaf alanında dünyada ve sektörde yeni 
bir oyuncu olmamıza rağmen, rakiplerimizin önüne 
geçerek global işbirliklerine imza atmak bize güç 
veriyor. Otomobillerdeki yakıt tüketiminin azaltılması, 
rüzgar türbinlerinin enerji üretiminin artırılması, altyapı 
ve yapıların güçlendirilerek ömürlerinin uzatılması gibi 
dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli sorunlara 
yönelik inovatif çözümler sağlayan karbon elyaf stratejik 
öneme sahip bir ürün. Ekonomi Bakanlığı’nın da kısa bir 
süre önce özel teşvik sistemi kapsamına aldığı karbon 
elyafın, Türkiye’yi bir adım öteye götüreceğine inanıyo-
ruz” dedi. 

TTT The Team Composite AG şirketinin ilk defa 3,5 
tonluk bir dağıtım aracı üzerinde uyguladığı geleceğin 
ürününde, karbon elyaf teknolojisinin sunduğu birçok 
özellik dikkat çekiyor. 

Dizel tüketimi ve karbondioksit salımında büyük ölçüde 
azalma sağlanacak

Aracın özel olarak geliştirilen karbon elyaf takviyeli 
polimer soğutma yapısının yanı sıra şasisinin geleneksel 
üretim yöntemlerine kıyasla sayısız avantajı bulunuyor. 
Araçta karbon elyaf kullanımı aracın hafif, verimli ve 
çevreci olmasını sağlamakla kalmıyor, aracın yüzde 40 
daha fazla yük kapasitesi ve yüzde 30’a varan nakliye 
tasarrufu sayesinde dizel tüketimi ve karbondioksit 
salımında büyük ölçüde azalma sağlıyor. Vakumlu ısı 
izolasyonu ile araçta bulunan soğutma makinesinin de 
yüzde 60 daha verimli çalışmasına olanak sağlıyor. 

Araçta yer alan ve özel olarak geliştirilen karbon elyaf 
takviyeli polimer soğutma teknolojisi, CO2 emisyonu ve 
gürültü gibi soğutmalı nakliye alanında en yaygın görü-
len iki soruna da büyük ölçüde çözüm sunuyor. 

Tüm bu özellikleriyle çevre dostu bir araç olan prototip, 
karbon elyaf kullanımının sağladığı hafiflik ve hacim 
sayesinde elektrikli olarak da kullanıma uygun olacak. 
Aracın sunduğu diğer avantajlar arasında binek araç 
ehliyeti gerektirmemesi şehir içi dağıtımda kulanılabil-
mesi, gıdanın yanı sıra medikal ürünlerin nakliyesi için 
de uygun olması geliyor.  

Volkwagen Transporter’ın prototipi, 25 Eylül-02 Ekim 
2014 tarihleri arasında Avrupa ve dünyanın en büyük 
ticari araç ve yan sanayi fuarlarından biri olan IAA 
Hannover’de ziyaretçileriyle buluşuyor. 

Volkswagen, DowAksa Ürünleri ile
Üretilen Yeni Ticari Araç Prototipini Tanıttı

VOLKSWAGEN REVEALS ITS NEW PROTOTYPE COMMERCIAL 
VEHICLE BUILT WITH DOWAKSA CARBON FIBER
As the prototype Volkswagen Transporter is revealed at the IAA Hannover 
2014 Fair, the carbon fiber-reinforced polymer technology for a lighter, 
more efficient and environmentally friendly vehicle is supplied by DowAk-
sa, one of the world’s few carbon fiber producers.

Increase in the urban traffic congestion has led the automotive industry 
to develop lighter, more efficient and environmentally-friendly frigorific 
vehicles using the latest in carbon fiber-reinforced polymer technolo-
gy. Within this scope, the project draws on the industrial expertise and 
knowhow of TTT The Team Composite AG, a technology leader in carbon 
fiber-reinforced polymer passenger vehicles, and is implemented in 
association with experienced business partners like CT&T and Volkswagen 
Nutzfahrzeuge.  

Speaking of the partnership, DowAksa CEO Kostas Katsoglou said, 
“Although DowAksa is a relatively new player in the carbon fiber industry 
worldwide, leaving our competitors behind to start global partnerships 
encourages us.  Carbon fiber is of strategic importance for innovative solu-
tions due to its use in pressing issues of the world, including increasing 
wind turbine output, improving fuel efficiency in automobiles, and reinforc-
ing utilities and structures against environmental factors.  As DowAksa, 
we will continue our business development activities worldwide while 
offering a wide range of products to the carbon fiber composites industry 
and completing our portfolio with technical support.”

Applied on a 3.5-ton distribution truck for the first time, the product of the 
future by TTT The Team Composite AG has many properties provided by 
the carbon fiber technology. 

Great reduction in diesel consumption and carbon emissions

The carbon fiber-reinforced polymer refrigeration structure and chassis of 
the vehicle have many advantages compared to conventional manufac-
turing methods.  The use of carbon fiber not only helps the vehicle become 
lighter, more efficient and environmentally friendly, but achieves great 
savings in diesel consumption and carbon dioxide emissions due to 40% 
more payload and up to 30% savings in shipments.  The vacuum thermal 
insulation enables the refrigeration unit on the vehicle to operate 60% 
more efficiently.

The specially developed carbon fiber-reinforced polymer refrigeration 
technology provides effective solutions to carbon emission and noise, two 
of the most critical issues in refrigerated transportation.

The environmentally-friendly prototype can also be built as an electric 
vehicle due to the lightness and increased volume brought by carbon fiber.  
Other advantages of the vehicle include not requiring a passenger vehicle 
driver’s license to operate, versatility to be operated in citywide distribu-
tion networks, and ability to transport medical products as well as food 
products.

The prototype Volkswagen Transporter will be showcased at the IAA 
Hannover, the world’s largest commercial vehicles and components fair, 
between September 25th and October 2nd, 2014.

Dünyanın sayılı karbon elyaf üreticileri arasında yer alan 
DowAksa’nın karbon elyaf takviyeli gelişmiş polimer 
teknolojisi ile daha hafif, daha verimli ve daha çevre dostu 
bir araca dönüşen Volkswagen Transporter’ın prototipi IAA 
Hannover 2014 Fuarı’nda görücüye çıktı.
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• Ford announces new collaboration with DowAksa and 
U.S. Department of Energy to develop manufacturing 
innovations in automotive-grade carbon fiber for use in 
future products

• High-volume, low-cost carbon fiber components will 
reduce vehicle weight for increased fuel efficiency with-
out sacrificing strength

• Creation of Institute for Advanced Composites 
Manufacturing Innovation enables acceleration of Ford 
research and development of low-cost, high-volume 
carbon fiber

DETROIT, Jan. 12, 2015 – Ford and DowAksa are 
accelerating joint research to develop high-volume 
manufacturing techniques for automotive-grade carbon 
fiber – aiming to make vehicles lighter for greater fuel 
efficiency, performance and capability. 

The companies will be part of the newly formed Institute 
for Advanced Composites Manufacturing Innovation, 
created by the U.S. government. The institute is part of 
the larger National Network for Manufacturing Innova-
tion supported by the U.S. Department of Energy.

“Our collaboration with DowAksa and participation in 
this organization significantly boosts what we are able 
to achieve,” said Ken Washington, Ford vice president, 
Research and Advanced Engineering. “We have a true 
alliance of highly talented people working to take auto-
motive materials to the next level.”

The mission of the institute and the goal of Ford’s 
collaboration with DowAksa – a 50/50 joint venture 
between The Dow Chemical Company and Aksa Akrilik 
Kimya Sanayii A.Ş. – is to overcome the high cost and 
limited availability of carbon fiber, while developing a 
viable, high-volume manufacturing process. Ford and 
Dow Chemical began working together in 2012 to devel-
op low-cost, high-volume carbon fiber composites.

“This opportunity builds upon Ford’s current joint devel-
opment agreement with Dow Chemical and accelerates 
our time line to introduce carbon fiber composites into 
high-volume applications,” said Jim deVries, Ford global 
manager, Materials and Manufacturing Research. “This 
collaboration helps us accelerate our efforts to create 
lighter automotive-grade composite materials that 
benefit customers by enabling improved fuel economy 
without sacrificing strength.”

Ford’s expertise in high-volume manufacturing, design 
and engineering complements DowAksa’s strength in 
producing materials that make up carbon composites 
to create parts much lighter than steel components but 
with no loss of strength.

“DowAksa’s technology and manufacturing expertise 
will help effectively overcome barriers to entry for the 

use of carbon fiber composites in high-volume automo-
tive applications,” said Douglas Parks, DowAksa board 
member and a primary participant in the founding of 
the Institute for Advanced Composites Manufacturing 
Innovation. “The new institute provides a collaborative 
platform to accelerate our progress.”

Carbon fiber composites have been used in aircraft 
and racing cars for decades because they provide high 
strength with extremely low weight. It is possible to tai-
lor strength properties to a specific component – mak-
ing it as stiff or flexible as needed for a given application.

“Our goal is to develop a material that can greatly 
reduce vehicle weight in support of improved fuel 
economy for our customers,” said Patrick Blanchard, 
Ford supervisor, Composites Group. “The flexibility of 
the technology allows us to develop materials for all 
vehicle subsystems across the product line – resulting 
in a weight savings of more than 50 percent compared 
to steel.”

Creating lighter vehicles is a major part of Ford’s 
Blueprint for Sustainability to reduce fuel consumption 
and exhaust emissions. Current products that apply a 
light-weighting philosophy include Fiesta – which uses 
high-strength, lightweight boron steel. The all-new 
2015 Ford F-150 uses high-strength, military-grade, 
aluminum alloy to help reduce overall weight by up to 
700 pounds – returning an EPA-estimated 5 percent to 
29 percent better fuel economy, depending on engine 
and driveline configuration on the combined cycle, along 
with best-in-class payload and tow ratings.

The Ford Lightweight Concept Fusion applied such 
lightweight materials as aluminum, high-strength steel, 
magnesium, composites and carbon fiber to nearly 
every vehicle system to reduce the car’s weight to that 
of a Fiesta – a near 25 percent cut. Learnings from this 
concept can springboard light-weighting technologies to 
a much larger scale of production.

Ford and DowAksa also are working together to reduce 
the energy needed to produce carbon fiber components, 
cut the cost of raw materials and develop recycling 
processes.

Ford Accelerates Carbon Fiber Research
to Drive Innovation in Manufacturing Technology
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BRE 336, mutfak tezgahı ve eviyelerde kullanılmak 
üzere formüle edilmiş olup; izoftalik/neopentil 
glikol esaslı ve akrilik modifiyelidir. Bu jelkotun 
sunduğu üstün özelliklerden biri kürleşme sonrası 
mükemmel şeffaflık sağlayarak sim, pul ve yaprak 
gibi dekoratif maddelerin daha net ve derin görün-
mesini sağlamasıdır. Diğer bir avantaj ise, kim-
yasallar ve temizlik maddelerine üstün dayanım 
sağlamasıdır. Esnek yapısı sayesinde uzun dö-

nemde karşılaşılma ihtimali bulunan kılcal çatlak 
problemi oluşmaz. Tüm bu avantajların yanında, 
sağladığı yüksek darbe dayanımı, çizilme dayanımı 
ve parlaklık BRE 336’yı standart jelkotlara göre 
tercih edilir kılmaktadır. BRE 336 ile ilgili teknik 
bilgi veya numune istekleriniz için satis@boytek.
com.tr adresiyle irtibata geçebilir veya 0216 593 
20 00 numaralı telefondan Boytek Satış Ekibi’ne 
ulaşabilirsiniz.

Boytek’ten Yeni Nesil Jelkot

NEW GENERATION GELCOAT FROM BOYTEK RESINS

BRE 336 Gelcoat which has been formed after long studies by Boytek Resins R&D laboratories offers many advantages to 
its users in terms of application and long term usage thanks to its new generation formulation.

BRE 336 has been formulated to be used in kitchen sinks and countertops. It is isophtalic/neopentyl glycol based and 
acrylic modified. One of the superior features of this gelcoat is that it makes decorative materials such as glitter, flakes 
and leaves appear clearer and deeper by providing perfect transparency after the curing process. Another advantage is to 
provide superior resistance to chemicals and cleaning agents. Microcracking problem does not occur thanks to its flexible 
structure. Impact resistance, scratch resistance and brightness it provides makes BRE 336 preferable to a standard 
gelcoat. For technical information and/or sample request, please contact us at +90 216 593 20 00 or satis@boytek.com.tr

Boytek Ar-Ge laboratuvarı tarafından uzun süren çalışmalar sonucu oluşturulan BRE 336 
kodlu jelkot, yeni nesil formülasyonu sayesinde kullanıcılarına hem uygulama esnasında 
hem de uzun dönem performans açısından birçok avantaj sunar.  

BRE 336P JelkotStandart Jelkot
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30 Ocak 2015 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda 
boru, yapı-inşaat, elektrik-elektronik, denizcilik, taşı-
macılık sektörlerinden 100’den fazla katılımcıya ula-
şıldı. Boytek Tanıtım Filmi ile başlayan toplantı, Boytek 
A.Ş. Teknik Müdürü Bülent Darcan’ın, şirket tarihçesi, 
kaliteye ve AR-GE’ye verilen önem ve Boytek ürünleri 
ile ilgili sunumu ile devam etti. Arkasından, Boytek A.Ş. 
Genel Müdürü İsmail Darcan’ın “Kompozit Sektörü ve 
Boytek 2014 Değerlendirmesi” başlıklı konuşmasını 
gerçekleştirdi. Kompozit Sanayicileri Derneği Genel 
Sekreteri İsmail Hacıalioğlu’nun “Dünya ve Türkiye 
Kompozit Pazarı” konulu sunumunun ardından söz 
alan Petkim Pazar Araştırmaları ve Satış Sonrası 
Hizmetler Yöneticisi Dursun Ali Yeşilyurt, “Küresel 
Petrokimya ve Reçine Hammadde Piyasaları: Mevcut 
Durum ve 2015 Beklentileri” başlıklı sunumunu ger-
çekleştirdi. Toplantıda TRICON firmasını temsilen yer 

alan Esat Daşçı’nın “Stren Monomer Pazarı Değerlen-
dirmesi” konulu sunumundan sonra tüm konuşma-
cılar Kompozit Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Şekib Avdagiç ve Dernek Genel Sekreteri 
İsmail Hacıalioğlu moderatörlüğünde katılımcıların 
sorularını cevapladılar ve yorumları aldılar. 

Toplantının Ekonomik Değerlendirme Bölümü ise 
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Vadeli İşlemler 
Müdürü Dr. Nuri Sevgen’in “Para-Normal Aktivite” 
isimli sunumu ile başladı. Katılımcılar tarafından ilgiyle 
izlenen sunumun ardından ING Bank Ekonomik Araş-
tırmalar Grup Müdürü Muhammet Mercan’ın “Türkiye 
Ekonomisi: Ekonomik Göstergeler ve Öngörüler” ko-
nulu sunumu ile toplantı sonra erdi. Akşam yemeği sı-
rasında ise davetliler ve konuşmacılar Gorrion Hotel’in 
lezzetli menüsünün tadını çıkarırken, aynı zamanda 
birbirleriyle kaynaşma imkanı buldular.

Boytek A.Ş. Sektörel ve
Ekonomik Değerlendirme Toplantısı

BOYTEK RESINS SECTORAL AND ECONOMIC EVALUATION MEETING

The first “Sectoral and Economical Evaluation Meeting” by Boytek Resins; planned to be traditional, was held on January 30, 2015, in 
Gorrion Hotel Istanbul, which is the first investment of Boytek in tourism sector.

More than 100 participants from pipe, building-construction, electrical-electronic, naval and transportation sectors have been reached. 
The meeting, which began with a short movie about Boytek, continued with a presentation about company history, importance of quality 
and R&D by Bülent Darcan, Technical Manager of Boytek Resins. Afterwards, Ismail Darcan, General Manager of Boytek Resins, gave 
a speech titled with “Composites Sector and Boytek 2014 Evaluation”. After the presentation named “Global and Turkish Composites 
Market” of İsmail Hacıalioğlu, General Secretary of Turkish Composites Manufacturers Association; Dursun Ali Yeşilyurt,  Petkim 
Market Survey Supervisor, made a presentation named “Global Petrochemicals and Resin Feedstock Markets: Current Situation and 
Expectations for 2015”. After the presentation entitled “Styrene Monomer Market Evaluation” of Esat Daşçı, who participated as a 
representative of TRICON firm, all speakers answered the questions and received comments of participants with the moderation of Şekib 
Avdagiç; CEO of Turkish Composites Manufacturers Association, and İsmail Hacıalioğlu; General Secretary of the Association.

Economical Evaluation section of the meeting began with the presentation named “Paranormal Activity” of Dr. Nuri Sevgen; Derivatives 
Markets Specialist at Gedik Investment Securities Inc. After the presentation, the meeting was adjourned with the presentation themed 
“Economy of Turkey: Economical Indications and Foresights” of Muhammet Mercan, Chief Economist at ING Bank Economic Research 
Group. During the dinner, guests and speakers had a chance to socialize each other while enjoying the delicious menu of Gorrion Hotel.

Boytek A.Ş. tarafından geleneksel hale getirilmesi planlanan “Sektörel ve Ekonomik 
Değerlendirme Toplantısı”nın ilki, Boytek’in turizm sektöründeki ilk yatırımı olan Gorrion 
Hotel İstanbul’da gerçekleştirildi.



Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL TÜRKİYE
Tel : 0216 304 04 40    Faks  : 0216 304 01 88     e-mail : info@turkuazpolyester.com.tr
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2011 yılında 6.000 Ton/Yıl Doymamış Polyester 
Reçine kapasitesiyle Tuzla’da kurulan Turkuaz 
Polyester Reçine Kimya Ltd. Şti., 2012 yılında yıllık 
kapasitesini 15.000 Ton’a yükseltmiştir. Firma, 2015 
yılının son çeyreğinde ise, yıllık üretim kapasitesini 
50.000 Ton’a yükseltecek olan yeni yatırımını faaliye-
te geçirmeyi planlamaktadır.

Turkuaz Polyester, Dilovası / GEBKİM’ de  inşa-
atı sürmekte olan 8.500 m2 kapalı 5.000 m2 açık 
alana sahip yeni üretim tesisinde; kapasite artışının 
yanında, otomosyon sisteminin ağırlıklı olduğu, son 
teknolojinin kullanıldığı ve yeni pilot reaktörlerinde 
bulunacağı eksiksiz laboratuvarı ile AR-GE kısmını 
daha da kuvvetlendirerek hizmet vermeye devam 
etmeyi hedeflemektedir.

Firma kuruluşundan bu yana, 4 yıl gibi kısa bir 
sürede yurt içinde ve yurt dışında seçkin bir bayi 
ağı oluşturmuş , kompozit sektöründe birçok alana 

ürün tedarik etmiş ve  10’dan fazla ülkeye düzenli 
ihracat yapar hale gelmiştir. İhracata yeni yatırımıyla 
beraber daha da ağırlık vermeyi planlayan Turkuaz 
Polyester’in hedefi uluslararası bir marka haline 
gelmektir. 

Turkuaz Polyester üretim olarak tamamen Doyma-
mış Polyester Reçine ve Jelkot üretimine yoğun-
laşmıştır, firma aynı zamanda ülkemizin tek elyaf 
üretici Camelyaf A.Ş. firmasının Türkiye’deki en 
büyük 3 distribütöründen biridir.

Firmanın, Türkiye’nin her bölgesinde bayisi ve  
İstanbul’un iki yakasında da depolama&lojistik mer-
kezi bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için: 
www.turkuazpolyester.com.tr, www.polyester.com.tr

Y.içi Satış Departmanı: 
ibrahim@turkuazpolyester.com.tr

NEW INVESTMENT OF TURKUAZ POLYESTER 

Turkuaz Polyester is one of the biggest unsaturated polyester resin and gelcoat producer in Turkey. 

In 2011, Turkuaz Polyester has been established and started their production with 6.000 tons/year in Tuzla/Istanbul. 
In 2012 they raised up their production capacity to 15.000 tons/year. In the last quarter of 2015, they are planning to 
increase their production capacity to 50.000 tons/year with their new production plant.

Turkuaz Polyester’s new investment is located in Dilovası/GEBKİM industrial area. It has 8.500 m2 indoor and 5.000m2 
outdoor area. Beside of the capacity increase to 50.000 tons/year, they are going to focus on more R&D studies with their 
new full-automation and high-technology production plant.

Turkuaz Polyester has been specialized on production of unsaturated polyester resin and gelcoat with their widely expe-
rienced team. They are also one of the biggest three distributor of the Turkey’s unique fiberglass producer Camelyaf A.S.

Turkuaz Polyester has been having a respectable distributor network for 4 years in domestic and foreign market, they 
supply their products to many areas in composite sector and also, they are exporting their products regularly to more 
than 10 countries. Turkuaz Polyester has storages and logistics centers in both Asian and European side of Istanbul.

For more information: www.turkuazpolyester.com.tr, www.polyester.com.tr

Export Department e-mail: busra@turkuazpolyester.com.tr

Turkuaz Polyester’den Yeni Yatırım Müjdesi
Turkuaz Polyester, Türkiye’nin en büyük polyester reçine ve jelkot üreticileri arasında yer 
almaktadır. Her biri kendi dalında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip, akademik kariyer 
sahibi, gelişime ve  eğitime önem veren bir ekipten oluşmaktadır. Firma halihazırda 
üretimine Boya Vernikçiler Sanayi Sitesindeki fabrikasında devam etmektedir.
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Ürün yüksek basınç ve sıcaklıkta Kompozit 
malzemesi kürlenmesinde kullanılmak-
ta olup, Akarmak’ın Eskisehir OSB’deki 
modern tesislerinde CE ve GOST sertifikalı 
olarak gerçekleştirilmiştir. OAO Kompozit, 
eski Sovyetler Birliği ve Rusya’nın önemli 
araştırma ve laboratuar merkezlerinden biri 
olup, 1947’den beri faaliyetlerini sürdür-
mektedir. OAO Kompozit, otoklav ihtiyacını 
Akarmak’ın ileri teknolojiyle ve yüksek 
güvenlik unsurları göz önünde tutularak 
üretilmiş ürününü tercih etmiştir.

AKARMAK – RUSSIA COMPOSITE AUTOCLAVE 

AkarMakina, a member of the Composite Manufacturers Association, has sucessfully supplied high pressure and 
temperature composite autoclave system to its customer, OAO Kompozit, based in Moscow Russia.

The autoclave was manufactured at the Akarmak’s modern manufacturing facilities in Eskisehir, Turkey with CE and 
GOST certifications meeting the high technology and safety requirements of composite autoclaves. OAO Kompozit has 
been an important research and R&D center since the Soviet Republic times and today’s Russia and chose Akarmak’s 
high technology composite autoclave system.

Akarmak - Rusya Kompozit Otoklav 
Kompozit Sanayicileri Derneği üyesi Akar Makina geçtiğimiz aylarda, Moskova, Rusya 
merkezli müşterisi OAO Kompozit için ürettiği Kompozit otoklavının kurulumunu başarı 
ile tamamlayıp müşterisine teslim etti. 
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Maskim; ACRYMAS AD ve ACRYMAS LG markalı 
ürünleri ile başta reklam, iç-dış dekorasyon, inşaat 
uygulamaları, mobilya, aksesuar, aydınlatma ve daha 
bir çok alanda müşterilerinin her türlü şeffaf, yarı 
şeffaf, opak, mat effektli PMMA döküm akrilik levha 
(pleksiglas) ihtiyacına cevap vermektedir. 

Bugün gelinen noktada Maskim’in; ACRYMAS AD ve 
ACRYMAS LG ürünleri ülkemizin ve bölgemizin önde 
gelen bir çok tasarımcısı, reklamcısı ve sanayicisi 
tarafından aranan ürünleri haline gelmiştir.

Diğer taraftan Maskim’in ACRYMAS SAN markalı 
döküm akrilik saniteri levhaları da ülkemizin ve bölge 
ülkelerinin önde gelen küvet üreticilerinin tercihi 
haline gelmiş durumdadır. Aralarında Ortadoğu, 
Balkan ülkeleri, Türki Cumhuriyetler ve ülkemizin en 

değerli markalarının da bulunduğu küvet üreticileri-
nin ACRYMAS SAN döküm akrilik levhaları ile ürettik-
leri küvetleri müşterileri tarafından büyük beğeni 
toplamaktadır.

EN 263 standardına uygun üretilen ACRYMAS SAN 
döküm akrilik saniteri levhaları küvet, duş teknesi, 
jakuzi vb. üretimi için tasarlanmış bir PMMA döküm 
akrilik levhası olup, parlak, sert, kir barındırmayan 
hijyen yüzeyi tüm temizlik madde kimyasallarına 
tam bir direnç gösterir. Isı ile kolay şekillendirilmesi 
sayesinde farklı ergonomik tasarımlara olanak veren 
ACRYMAS SAN döküm akrilik saniteri levhaları 
istenilen tüm özel renklerde, vitrifiye renklerinde ve 
değişik beyaz tonlarda, istenilen kalınlık ve ölçülerde 
üretilebilmektedir.

ACRYMAS THE BRAND OF MASKİM’S CAST ACRYLIC SHEETS ARE PREFFERED IN EXPORT MARKETS

The leading distributor company  Maskim ; specialized providing all kind of raw materials,equipments and machines for 
composite industry; successfully  entry to exports casting acrylic sheets fort he regional market with the ACRYMAS brand 
name, produced by sister company Doruk Kompozit.

Maskim; responds to all kind of transparent,semi-transparent,opaque and matte effect casting acrylic sheets for the 
customers in the advertising, indoor-outdoor decoration,construcation application, furniture, accessories, lighting and 
many other areas with the brand of ACRYMAS AD and ACRYMAS LG

On the other hand ACRYMAS SAN ;Maskim’s  Casting Acrylic sanitary sheets brand; become preferred casting acrylic 
sanitary sheets in the domestic and regional market.

Bath tubs which are produced by most valuable producers in Middle east,Balkans and Turkic Republics  ; with using 
ACRYMAS SAN cast acrylic sheets ;  are greatly  appreciated   by last users.

ACRYMAS SAN  casting PMMAS sheets which are produced under the EN 263 standarts,designed for production of 
bath tubs,shower tray and whirpools with bright, hard, dirt-free surface shows a hygiene full resistance to all chemical 
cleaning agents.

Due to easy shaping with thermoforming; ACRYMAS SAN allows to  produce different kinds of ergonomic desings.it can 
be produced on required thickness,dimensions,colours and  different shades of White colour.

Maskim’in  ACRYMAS Markalı
Döküm Akrilik Levhaları  Bölge İhraç Pazarlarında Tercih Ediliyor
Kompozit sektörüne her türlü hammadde, makine ve ekipman temininde 
uzmanlaşmış,Türkiye’nin lider, öncü distribütör şirketi  Maskim Kompozit, iki yıl önce 
kardeş şirketi Doruk Kompozit eliyle üretimine başladığı ACRYMAS markalı döküm akrilik 
levhaları ile bölge ihraç pazarlarına başarılı bir giriş yaptı.
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Polimerik kompozit malzemelerin üretimi, kullanımı ve 
geliştirilmesi alanında ulusal ve uluslararası geniş katılımla 
bilimsel ve teknik bilgi paylaşımı, uygulamaya aktarımda 
karşılaşılan sorunların tartışılması ve çözümler aranması 
amacıyla gerçekleştirilen bu sempozyum serisinde Kimya 
Mühendisleri Odası, kendi ilgi alanı içerisinde olan “Polime-
rik Kompozit Malzemeler Sempozyumunu” ve buna bağlı 
olarak sergi, çalıştay ve proje pazarı etkinliğini Ege Bölge 
Şubesi koordinasyonuyla ve sanayici ve bilim çevrelerinin 
katılım ve katkılarını sağlayarak düzenlemeyi özgörevleri 
arasına almıştır.

Yirminci yüzyılda insanlığın kullanımına giren, Türkiye'de ve 
dünyadaki önemi gittikçe artan polimerik kompozit malze-
meler üretimi ve kullanımı her çeşit sanayide ve yaşamda 
geniş uygulama alanı bulan, geleceği de şekillendirecek 
teknolojik malzemelerdir. TMMOB Kimya Mühendisleri 
Odası Ege Bölge Şubesi koordinatörlüğünde; bu malze-
melerin giderek artan öneminin bilinciyle, bu alanda  2006 
yılından bu yana iki yılda bir sürdürmekte olduğu bilimsel 
ve teknik paylaşım ortamını uluslararası düzeyde sağlama-
yı hedeflemektedir. 

Güvenli, estetik, ekonomik, katma değeri yüksek ve çevre 
dostu ürünleri ile polimerik kompozit sektörünün dünyada 
ve ülkemizdeki bugünkü durumu ile geleceğe yönelik öne-
riler ve sürdürülebilirlik temalarının işleneceği sempoz-
yumda konular:

• Polimerik Kompozitlerin Temel Bileşenleri

• Termoset Reçineler, Termoplastikler ve Elastomerler

• Güçlendirici Malzemeler

• Yardımcı Malzemeler ve Katkılar (Katalizörler, Plastikleş-
tiriciler, vb.) 

• Polimerik Kompozit Yapılar ve Uygulama Alanları

• Üretim Teknolojileri

• Teknolojiler, Sürdürülebilirlik ve Kompozit Malzemelerin, 
Üretimi ve  Karakterizasyonu

• Yenilenebilir Enerji Alanında Polimerik Kompozitler

• Biyotemelli Polimerik Kompozitler

• Çevresel Etki ve Atık Yönetimi

• Sektöre İlişkin Mevzuat ve Standartlar

• İş Sağlığı ve İş Güvenliği

• Eğitim

olmakla beraber, bor kompozitler ile ilgili özel bir oturum 

da düzenlenecektir. 

Nanoteknoloji konusunda en çok atıf alan ilk 25 araştırma-

cıdan biri olan ve malzeme biliminde en çok atıf alan araş-

tırmacı Prof. Dr. Emmanuel P. GIANNELIS sempozyumun 

ana konuşmacısıdır. Konuşmasının başlığı “Nanohibridlerin 

Enerji ve Çevre Uygulamaları”dır. Konusunda uzman olup 

davetimizi kabul eden değerli konuşmacılarımız alfabetik 

sıraya göre; Dr. Kazım ACATAY, Prof. Dr. Cengiz ALTAN, 

Prof. Dr. Rajesh D. ANANDJIWALA, Yalın AYDIN,  Prof. Dr. 

Ertuğrul ERDİN, Prof. Dr. F. Nil ERTAŞ, İ. Hakkı HACIALİOĞ-

LU, Prof. Dr. Dilhan KALYON, Dr. Andreas LEUTERITZ, Prof. 

Dr. Karl E. LORBER, Prof. Dr. Yusuf MENCELOĞLU, Prof. 

Dr. Canan NAKİBOĞLU, Prof. Dr. Anand R. SANADİ, Doç. 

Dr. Özgür SEYDİBEYOĞLU, Prof. Dr. Metin TANOĞLU, Prof. 

Dr. Nurseli UYANIK, Dr. Yakup ÜLÇER, Prof. Dr. Manfred 

WILHELM, Prof. Dr. Ülkü YILMAZER’dır.

Organizasyonda Prof. Dr. Cengiz ALTAN, Ferda ÖNEN, Prof. 

Dr. Gürel NİŞLİ, Hasan ÖMER, İbrahim KÖSE, İsmail Hakkı 

HACIALİOĞLU, Doç. Dr. M. Özgür SEYDİBEYOĞLU, Prof. 

Dr. Nurseli UYANIK, Prof. Dr. Ülkü YILMAZER’ın yer aldığı 

sempozyuma, konunun önemini ve gerekliliğini vurgulaya-

rak katkılarını ve bilgi birikimlerini esirgemeyen ilgili tüm 

kurum, kuruluş ve kişileri bu etkinlikleri birliktelikle daha 

güçlü ve başarılı kılmak için davet ediyoruz.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası

Kongre Yürütme ve Düzenleme Kurulu

IV. Uluslararası Polimerik Kompozitler
Sempozyumu, Sergi ve Proje Pazarı (IPC 2015)

IV. Uluslararası Polimerik Kompozitler Sempozyumu, Sergi ve Proje Pazarı 7-9 Mayıs 2015 
tarihlerine İzmir Altınyunus Çeşme Turistik Tesislerinde gerçekleştirilecektir
(http://www.kmoetkinlik.org/PK15/amac.php).
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The aim of the IPC 2015 symposium is to share scientific and technical knowledge in the fields of polymeric 
composite materials production, usage and development in the national and international platforms, as well 
as to identify and solve the challenges encountered in transforming science to practice. Involved in the field, the 
Chamber of Chemical Engineers (CCE) organizes the Polymeric Composite Materials Symposium and conse-
quent exhibitions, workshops and brokerage activities with the participation of industrial and scientific communi-
ties, and with the coordination of Aegean Branch Office.
Polymeric composites are technological materials, which are introduced into the market in the 20th century and 
gaining importance both in Turkey and in the world, are extensively used in daily life as well as across a vast 
spectrum of industries, and will continue to shape the future. CCE Aegean Branch Office, who has been very 
much aware of the increasing importance of these materials, aims to provide a biennial international scientific 
and technical networking platform since 2006.
The current situation of the Polymeric Composites Industry in Turkey and in the world and safe, aesthetic, eco-
nomical, high added-value, and eco-friendly products of the industry will be discussed in the symposium with 
further suggestions for its future and sustainability.
Symposium topics are listed as follows:
• Fundamental Components of Polymeric Composites
• Thermoset Resins, Thermoplastics and Elastomers 
• Reinforcing Materials
• Auxiliary Materials and Additives (Catalysts, Plasticizers, etc.)
• Polymeric Composite Structures and Application Areas
• Production Technologies
• Technologies, Sustainability, Production and Characterization of Composite  Materials
• Polymeric Composites in Renewable Energy
• Bio-based Polymeric Composites
• Environmental Impacts and Waste Management
• Legislations and Standards Regarding the Sector
• Occupational Health and Safety
• Training
 On the other hand, there will be a special session on “boron composites”.
The plenary lecturer of the organization is Prof.Dr. Emmanuel P. GIANNELIS, who is the most cited author in Ma-
terials Science and one of the top 25 cited authors in the field of Nanotechnology. The title of his presentation is 
"Nanohybrids for Energy and Environmental Applications". Confirmed invited speakers are in alphabetical order; 
Dr. Kazım ACATAY, Prof. Dr. Cengiz ALTAN, Prof. Dr. Rajesh D. ANANDJIWALA, Yalın AYDIN, Prof. Dr. Ertuğrul 
ERDİN, Prof. Dr. F. Nil ERTAŞ, İ. Hakkı HACIALİOĞLU, Prof. Dr. Dilhan KALYON, Dr. Andreas LEUTERITZ, Prof. Dr. 
Karl E. LORBER, Prof. Dr. Yusuf MENCELOĞLU, Prof. Dr. Canan NAKİBOĞLU, Prof. Dr. Anand R. SANADİ, Assoc. 
Prof. Dr. Özgür SEYDİBEYOĞLU, Prof. Dr. Metin TANOĞLU, Prof. Dr. Nurseli UYANIK, Dr. Yakup ÜLÇER, Prof. 
Dr.Manfred WILHELM, Prof. Dr. Ülkü YILMAZER.
Executive committee of the organization is; Prof. Dr. Cengiz ALTAN, Ferda ÖNEN, Prof. Dr. Gürel NİŞLİ, Hasan 
ÖMER, İbrahim KÖSE, İsmail Hakkı HACIALİOĞLU, Assoc. Prof. Dr. M. Özgür SEYDİBEYOĞLU, Prof. Dr. Nurseli 
UYANIK, Prof. Dr. Ülkü YILMAZER. 
We would like to draw your attention to the significance of the subject and invite all relevant universities, institu-
tions, organizations, associations, manufacturers, engineers, technicians and individuals to participate and share  
their knowledge to have a more effective and successful organization. 

UCTEA Chamber of Chemical Engineers
Congress Executive and Organizing Committee

IVth INTERNATIONAL POLYMERIC COMPOSITES SYMPOSIUM,
EXHIBITION AND BROKERAGE EVENT (IPC 2015)

IVth International Polymeric Composites Symposium, Exhibition and Brokerage Event will be held on 
May 7-9 2015 in Izmir Altinyunus Çeşme Resort & Thermal Hotel
(http://www.kmoetkinlik.org/PK15/amac.php).
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