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BAŞKAN’IN MESAJI

Değerli Kompozit Dostu;

Kompozit Sanayicileri Derneği’miz 27 Kasım 2015 tarihinde 
gerçekleştirdiği 6. Olağan Genel Kurulunda yenilenmiş 
bir Yönetim Kurulu ile çalışmalarına devam etmeye karar 
vermiştir. Kısa sürede vazgeçilmez bir konuma ulaşan 
Derneğimizin, gerek faaliyetleri gerekse de “Kompozit 
Sektöründe” faaliyet gösteren kompozit üreticisi, hammad-
deci, tedarikçi ve akademisyenleri bünyesinde barındıran 
yönetim yapısı başarısının en önemli nedeni olmuştur. 
Derneğimizin yeni yönetimi 7 kompozit sanayicisi, 2 
hammadde üreticisi ve 2 de tedarikçi üyeden oluşmuştur. 
11 kişilik Yönetim Kurulunda 4 yeni üye görev almıştır. 
Yönetim Kurulunun ilk toplantısında Başkanlık görevi ise 
yeniden şahsıma tevdi edilmiştir. Bu onurlu görevi daha 
önce olduğu gibi bundan sonrada tüm sektörü kucakla-
yacak biçimde sürdürme kararlılığında olduğumu sizlerle 
paylaşmak isterim.

Ayrıca bu Genel Kurul’da bu güne kadar fahri olarak 
katıldığımız Plastik Sanayicileri Federasyonu’na (PLASFED) 
üye olarak katılma kararı alarak süregelen birlikteliğimizi 
resmiyete kavuşturduğumuzu da ilave etmek isterim. 

Derneğimizin 2013 yılında sektörde bir ilke imza atarak 
gerçekleştirmiş olduğu KOMPOZIT ZİRVESİ’nin 2.’si 8-9-10 
Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Fuar niteliği-
ne kavuşan TURK KOMPOZIT 2015 Zirvesinde ülkemiz 
dahil 9 farklı ülkeden 60 firma ve kuruluş 64 ürün sergi 
alanında yer almış ve etkinliği 3 gün içerisinde 92’si yabancı 
ülkelerden olmak üzere 1393 kişi ziyaret etmiştir. Etkinliğin 
seminer bölümünde 3 gün boyunca paylaşılan 25 sunum 
izleyicilerin büyük ilgisi ile karşılanmıştır. Etkinliğin en yeni-
likçi ürün bölümünde ise sektörel bazda değerlendirmeye 

tabi tutulan 16 ürün Ülkemiz için önemi, projenin, tasa-
rımın, üretim prosesinin özgünlüğü gibi kriterler dikkate 
alınarak ödüllendirilmişlerdir. 

Derneğimiz koordinatörlüğünde 4. kez 8-10 Mart 2016 
tarihleri arasında Paris’de düzenlenen JEC WORLD 2016 
Fuarına yine İstanbul Ticaret Odası’nın Milli İştirak Şemsi-
yesi altında çok sayıda Türk firmasının yer aldığı bir katılım 
gerçekleştirilecektir. Kompozit sektörünün en önemli 
uluslararası etkinliği olan JEC WORLD 2016 Fuarına Türk 
kompozitçilerinin her yıl artan ilgisi Türk kompozitinin bir 
dünya markası olma yolundaki çabalarına önemli katkılar 
sağlamaktadır. 

Derneğimiz üyelik geliştirme çalışmalarını geçtiğimiz 
dönemde sürdürerek 9 kurumsal yeni üyeyi bünyesine 
katmıştır. UNIVAR Kimya San. ve Dış Tic. Ltd. Şti., AL-
FEBOR Boru San. ve Tic. A.Ş., TDU Savunma Sistemleri 
Teknik Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi, NA-ME Endüstri Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş., 
Türk Hava Kurumu Üniversitesi, İzmir Makine San. A.Ş., 
TPI Kompozit Kanat Sanayi A.Ş. ve Esenyat Yatçılık İmalat 
İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. derneğimize üye olarak 
daha da güçlenmemizi sağlamışlardır.

Dergimizin bu sayısının ana konusunu “Türk Kompozit 
Sektörü 2015 Yılı Değerlendirmesi ve 2016 Yılı Beklentileri” 
oluşturmaktadır. Konu ile ilgili ayrıntılı yazımızı bu sayının 
dosya konusu olarak dergimizin orta sayfalarında bulabi-
lirsiniz.

2016 yılının Türk kompozit sektörüne bol kazançlı ve bere-
ketli işler getirmesini dilerim.

Saygılarımla,

Şekib Avdagiç
Kompozit Sanayicileri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

Kompozit sektörünün 
en önemli uluslararası 

etkinliği olan JEC 
WORLD 2016 Fuarına 
Türk kompozitçilerinin 

her yıl artan ilgisi 
Türk kompozitinin bir 
dünya markası olma 
yolundaki çabalarına 

önemli katkılar 
sağlamaktadır. 
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Dear Friend of Composites,

The 6th Ordinary General Assembly of the Turkish 
Composites Manufacturers’ Association, held on 
November 27th, 2015, led to the transfer of the banner 
to a renewed Board of Directors. In a very short 
time frame the Association achieved an indispens-
able status, thanks to not only its activities, but also 
the management structure including composite 
producers, raw materials producers, suppliers, and 
academic staff. The new management structure 
includes 7 composite producers, 2 raw materials 
producers, and 2 suppliers. 4 members of the Board 
of Directors of 11 are fresh faces. The first meeting of 
the Board of Directors, however, once again assigned 
the task of serving as the Chairman to me. I would like 
to note that I am determined to continue shouldering 
this honorable responsibility with a perspective to 
embrace the whole sector.

Another crucial decision of the General Assembly was, 
I should add, to make our association with the Plastics 
Manufacturers Federation (PLASFED) official by sign-
ing up as a full member, in contrast to our honorary 
membership to date.

The 2nd COMPOSITE SUMMIT, following on the 
footsteps of the first one of its kind for the industry 
held in 2013, was held October 9-10th, 2015. 60 firms 
and organizations from 9 countries, including Turkey 
presented their products at 64 booths, and met 1393 
visitors, 92 of which came from abroad, through the 
3-days event. The seminars organized as part of the 
event drew substantial interest of the visitors, on the 
25 presentations made through 3 days. The most 
innovative products part of the event, on the other 
hand, saw 16 products awarded with reference to the 
importance of the product for our country, as well as 
the authenticity of the project, design, and production 
process within the framework of the sector.

For the 4th time now, numerous Turkish firms will 
be represented under the National Participation 
Organization of Istanbul Chamber of Commerce, and 
with coordination provided by our association, at JEC 
WORLD 2016 to be held in Paris on March 8-10th, 
2016. The ever increasing interest of Turkish com-
posite manufacturers in JEC WORLD 2016, the most 
important international event of the composite sector, 
contributes immensely to Turkish composite sector’s 
efforts to turning into a global brand.

The association did not waver in its efforts to expand 
its membership base as well, and welcomed 9 new 
corporate members in the preceding period. The 
joining of UNIVAR Kimya San. ve Dış Tic. Ltd. Şti., 
ALFEBOR Boru San. ve Tic. A.Ş., TDU Savunma 
Sistemleri Teknik Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Çanakkale 
Onsekiz Mart University, NA-ME Endüstri Ürünleri  
San. ve Dış Tic. A.Ş., University of Turkish Aeronautical 
Association, İzmir Makine San. A.Ş., TPI Kompozit 
Kanat Sanayi A.Ş. and Esenyat Yatçılık İmalat İthalat 
İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. made our association 
stronger than ever.

The main theme of this issue of our journal is “As-
sessment of Year 2015 for the Composite Sector in 
Turkey, and Expectations for Year 2016”. The detailed 
piece on the matter is in subsequent pages, as a case 
analysis.

I would like to voice my wish for year 2016 to bring 
robust earnings and fruitful business to Turkish 
composite sector.

Yours sincerely,
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Derneğimizin ve değerli sanayicilerimizin katkılarıyla CNN Türk’den editör Sayın Ece Eliboloğlu ve ekibi 
tarafında fabrika ortamlarında çekimleri yapılan, sektörümüzün tanıtımına çok önemli katkısının olduğuna 
inandığımız bu çalışma için başta İKMİB olmak üzere CNN Türk ekibine ve sanayici üyelerimize çok 
teşekkür ederiz.

Yaşamın Kimyası “Kompozit Sektörü” Yayını 
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)’in katkılarıyla 10 Ocak 
2016 tarihinde yayınlanan CNN Türk Ekonomi Müdürü Sayın Emin Çapa’nın hazırlayıp 
sunduğu “Yasamın Kimyasi” programının konusu “Kompozit Sektörü” olmuştur.

CHEMISTRY OF LIFE BROADCASTS ON “COMPOSITE INDUSTRY”  

TV program Chemistry of Life , prepared and presented by CNN Türk’s Economy Director Emin Çapa under 
sponsorship of Istanbul Chemicals and Chemical Products Exporters’ Association (IKMIB), focused on the “Composite 
Industry” during January 26, 2016 broadcast.

We would like to thank IKMIB and our industrialist members for their sponsorship, and the CNN Türk team shooting 
this broadcast under the supervision of CNN Türk’s editor Ece Eliboğlu for the significant and precious contribution to 
the publicity of our industry.



6

DERNEKTEN HABERLER

Etkinlikte, Ülkemiz dahil 9 farklı ülkeden 
60 firma ve kuruluş 64 Ürün Sergi 
Alanında Kompozit Sektöründeki en son teknolojik 
ürün ve gelişmeleri etkinlik ziyaretçileri ile 
paylaşmışlardır. Etkinliği 3 gün içerisinde 92’si 
yabancı ülkelerden olmak üzere toplam 1393 kişi 
ziyaret etmiştir.

Etkinliğin seminer bölümünde ise 3 gün boyunca 
paylaşılan 25 sunum izleyicilerin büyük ilgisi ile 
karşılanmış sunu salonlarında yer bulamayan bazı 
dinleyiciler sunuları ayakta izlemişlerdir.

Etkinlik sahasında sergilenen En Yenilikçi Ürünler 
sektörel bazda değerlendirmeye tabi tutularak 
Ülkemiz için önemi, projenin, tasarımın, üretim 
prosesinin özgünlüğü gibi kriterler dikkate alınarak 

ödüllendirilmişlerdir. Ödül alan ürünler sırası ile 
aşağıda yer almaktadır:

1. “Tüketim Malları” kategorisinde CSC MAKİNE ELK. 
TİC. LTD. ŞTİ.’nin “Karbon Fiber I phone Kılıfı”

2. “Otomotiv Yan Sanayi” kategorisinde CSC 
MAKİNE ELK. TİC. LTD. ŞTİ.’nin “Karbon Fiber Egzos 
Koruyucusu”

3. “Akıllı Kompozit Ürün” kategorisinde İSTANBUL 
ÜNİVERSİTESİ’nin “Kompozit Yaprak Yay”ı

4. “Geri Dönüşüm Uygulaması” kategorisinde POLİN 
SU PARKLARI VE HAVUZ SİSTEMLERİ A.Ş.’nin 
“Atıkların Geri Kazanımıyla Üretilen CTP Tema Ürünü”

5. “Spor-Eğlence” kategorisinde POLİN SU PARKLARI 

TURK KOMPOZIT 2015
Kompozit Zirvesi Başarı ile Gerçekleştirildi
Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından Turk Kompozit Sektörü’nde 
ikinci kez düzenlenen TURK KOMPOZIT 2015 KOMPOZİT ZİRVESİ 8-9-10 
Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul Gorrion Hotel’de gerçekleştirilmiştir. 8 Ekim 2015 tarihinde 
saat 10:00’da açılış töreni ile kapılarını ziyaretçilere açan Kompozit Zirvesi’nin açılışını 
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri  İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Murat Akyüz, 
PLASFED Başkan Vekili Sayın Hüseyin Semerci, PAGEV Başkanı Sayın Yavuz Eroğlu ve 
PAGDER Başkanı Sayın Reha Gür çok sayıda katılımcı ile birlikte yapmışlardır..
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VE HAVUZ SİSTEMLERİ A.Ş.’nin “Magic Sphere”i

6. “RTM Uygulaması” kategorisinde POLİN SU 
PARKLARI VE HAVUZ SİSTEMLERİ A.Ş.’nin “Doğal 
Işık ile Kendinden Temalı Parça Üretimi”

7. “Savunma Sanayi” kategorisinde ESA KİMYA 
METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin “Elektronik Harp 
Sistemleri Kapsamında Kullanılan “Magazin - Karşı 
Tedbir Atım Sistemi”

8. “Karayolları Uygulaması” kategorisinde FİBROSAN 
CTP SANAYİ VE TİC. A.Ş.’nin “Otoyol Ses Bariyerleri”

9. “Yapı Uygulamaları” kategorisinde FİBROSAN CTP 
SANAYİ VE TİC. A.Ş.’nin “PANOLUX”ü

10. “Kontinü Levha” kategorisinde POLSER ŞEFFAF 
ÇATI ÖRTÜLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.’nin “Antimikrobiyel 
Kaplı CTP Levha”sı

11. “Üniversite Topluluğu Araştırma” 
kategorisinde SAİTEM - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 
TOPLULUĞU’nun “Kompozit Cıvata”sı

12. “Otomotiv” kategorisinde VOLKAN İTFAİYE 
MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’nin  “8X8 LION S”’i
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13. “Otomotiv Parçası”kategorisinde COŞKUNÖZ 
METAL FORM A.Ş.’nin “Kompozit Malzemelerin 
Otomotiv Salıncak Kolu Üretiminde Kullanılması”

14. “Denizcilik”kategorisinde ÖZATA TERSANECİLİK 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’nin “Çift Taraflı Yolcu Feribotu”

15. “Karbon Elyaf Uygulaması” kategorisinde ÖZATA 
TERSANECİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’nin “Karbon 
Katamaran Yolcu Feribotu”

16. “Yatçılık” kategorisinde SARP YAT İMALAT 
SAN. VE TİC. A.Ş.’nin “SARP 46”sı ödül almaya hak 
kazanmışlardır.

Bu yıl ilk kez son iki yıl içerisinde Kompozit 
Sektörüne, ürettiği ürünler ve yaptığı katkılar 
ile önemli yararlar sağlayan Firma, Kurum ve 
Kuruluşları ödüllendirmek amacıyla “Etkinlik Özel 
Ödülü” tahsis edilmiş ve Uluslararası Otomobil 
Sporları konusunda gerek ürettiği “Kompozit Yarış 
Arabası” ve gerekse de RallyCross etkinliklerinde 
Türkiye’nin temsilini büyük bir basarı ile 
gerçekleştiren AVİTAŞ KOMPOZİT PLASTİK SAN. VE 
TİC. A.Ş. “AVITAS MOTORSPORT FAALİYETLERİ” ile 
TURK KOMPOZIT 2015 ETKİNLİĞİ ÖZEL ÖDÜLÜ’nün 
sahibi olmuştur.

Ödül kazanan ürünlere, ödülleri etkinliğin 2. 
gününün gecesinde düzenlenen 100’ü aşkın sektör 
mensubunun yer aldığı Gala Yemeği öncesinde 
gerçekleştirilen bir tören ile verilmiştir. Ödül 
töreni sonrasında yapılan Gala Yemeği sırasında 
ise Kompozitçiler birbirleri ile çeşitli sorunlarını 
konuşma ve paylaşma fırsatı bulmuşlardır.

Kompozit Sektöründe ikinci kez gerçekleştirilen 
etkinlik gerek katılımcı, gerek ziyaretçi ve gerekse de 
misafir olarak yer alan kişilerin beğenisini  kazanmış 
ve bu beğeni çeşitli vesileler ile etkinlik süresince ve 
sonrasında dile getirilmiştir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak hiçbir özveriden 
kaçınmadan sektörü bir marka haline getirme 
doğrultusunda bu güne kadar sürdürdüğümüz 
çalışmaların bundan böyle de giderek 
yoğunlaşacağını belirtmek isteriz. Etkinliğimizi her 
2 yılda bir giderek artan bir ivme ile sektörümüzle 
paylaşacağımızı şimdiden müjdeleriz.
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TURK COMPOSITE 2015,  COMPOSITE SUMMIT 
organized second time in Turkish Composites Sector 
by Turkish Composites Manufacturers Association was 
held in Istanbul Gorrion Hotel in 8-9-10 October 2015. 
The opening of the Composites Summit that opens its 
doors to visitors with opening ceremony at 10:00 on 8 
October 2015 was made by Mr. Murat Akyuz, President 
of Istanbul Chemical Materials and Products Exporters 
Association, Mr. Huseyin Semerci, Vice President of 
PLASFED, Mr. Yavuz Eroglu, PAGEV President and Mr. 
Reha Gur, PAGDER President together along with many 
participants.   

During the event, 60 firms and institutions from 9 
different countries including our country have shared 
the latest technological products and developments 
in Composites Sector with event visitors at 64 Product 
Exhibition Areas. The event is visited by 1393 persons of 
whom 92 ones are from foreign countries in 3 days.     

With regard to seminar chapter of the event, 25 
presentations shared for 3 days has been welcomed 
warmly by audiences and some listeners who could not 
find place in presentation halls have watched it standing.      

The Most Innovative Products displayed in event area 
are subjected to evaluation on sectoral basis and 
awarded by considering the criteria such as importance 
for our country, the originality of process, design, 
production process, etc. Awarded products are listed 
below respectively:

1. “Carbon Fibre I Phone Case” by CSC MAKINE ELKT. 
TIC. LTD. STI for “Consumer Goods” category

2. “Carbon Fibre Exhaust Protector” by CSC MAKINE 
ELKT. TIC. LTD. STI for “Automotive Sub-Industry” 
category

3. “Composite Laminated Spring” by ISTANBUL 
UNIVERSITY for “Smart Composite Product” category

4. “CTP Theme Product produced with recovery of 
wastes” by POLIN SU PARKLARI VE HAVUZ SİSTEMLERI 
A.S. for “Recycling Application” category

5. “Magic Sphere” by POLIN SU PARKLARI VE HAVUZ 
SİSTEMLERI A.S. for “Sport-Entertainment” category

6. “Self- Themed Part Production with Natural Light” by 
POLIN SU PARKLARI VE HAVUZ SİSTEMLERI A.S. for 
“RTM Application” category

7. “Magazine- Counter Measure Firing System used 
under Electronic Warfare Systems” by ESA KIMYA 
METAL SAN. TIC. LTD. ŞTI for “Defence Industry” 
category

8. “Highway Sound Barriers” by FIBROSAN CTP SANAYI 
VE TIC. A.S. for “Highway Application” category

9. “PANOLUX” by FIBROSAN CTP SANAYI VE TIC. A.S. for 
"Structure Applications” category

 10. “Antimicrobial Coated CTP Plate” by POLSER 
SEFFAF CATI ORTULERI SAN. VE TIC. A.S. for 
“Continuous Laminating” category

 11. “Composite Bolt” by SAITEM- SAKARYA UNIVERSITY 
for “University Community Research” category

12. “8x8 LION S” by VOLKAN ITFAIYE MALZEMELERI 
SAN. VE TIC. LTD. STI. For “Automotive” category

13. “Use of Composite Materials for Production of 
Automotive Part” by COSKUNOZ METAL FORM A.S. for 
“Automotive Part” category

14. “Double Sided Passenger Ferry” by OZATA 
TERSANECILIK SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. for “Maritime” 
category

15. “Carbon Catamaran Passenger Ferry” by OZATA 
TERSANECILIK SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. for “Carbon Fibre 
Application”

16. “SARP 46” by SARP YAT IMALAT SAN. VE TIC. A.S. for 
“Yachting” category.

This year first time, “Event Special Award” is allocated 
with the aim of awarding the Firms, Institutions and 
Establishments that provide important benefits to 
Composites Sector with the products developed and the 
contributions made in two years and AVITAS KOMPOZIT 
PLASTIK SAN. ve TIC. A.S.  that realizes successfully 
both “Composite Racing Car” it has produced on 
“International Automobile Sport” and the representation 
of Turkey in Rally Cross Events has become owner of 
“TURKISH COMPOSITES SUMMIT SPECIAL AWARD” with 
“AVITAS MOTORPSORT ACTIVITIES”.

The awards of the products found appropriate for 
rewarding have been given with a ceremony realized 
before Gala Dinner in the second day of the event that 
sector members more than 100 has participated. In 
the course of Gala Dinner following award ceremony, 
members of Composite sector have caught opportunity 
to talk and share their various problems each other.

The event organized second time in Composites Sector 
has won back the favour of both visitors and guest 
persons and this admiration is mentioned during and 
after the event with various occasions.    

As Turkish Composites Manufacturers Association, 
we want to state that we will concentrate more after 
that on our studies we have continued till today in the 
direction of making the sector a brand without avoiding 
self-sacrifice. We already herald that we will share our 
event every other year with our sector at increasing 
momentum.

TURK KOMPOZIT 2015 COMPOSITE SUMMIT WAS REALIZED WITH SUCCESS
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Faaliyet ve Denetim Kurulu Raporlarının oy birliği 
ile onaylanmasından sonra Yönetim ve Denetim 
Kurulları ayrı ayrı ibra edilmiştir. Daha sonra 
gündemde yer alan Plastik Sanayicileri Federasyonu 
(PLASFED)’e Derneğimizin katılması ile ilgili madde 
oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Yapılan seçimler sonucunda Yönetim ve 
Denetim Kurulları oy birliği ile aşağıdaki şekilde 
oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulu

1. Şekib Avdagiç - AVİTAŞ KOMPOZİT PLASTİK 
SAN. VE TİC. A.Ş.

2. Barış Pakiş - POLİN SU PARKLARI VE HAVUZ 
SİSTEMLERİ A.Ş.

3. Mehmet Hakan Kuş - CAM ELYAF SANAYİ A.Ş.

4. Burak Darcan - TİLA KOMPOZİT TEMSİLCİLİK İÇ 
VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

5. Mehmet Çakın - PULTECH FRP KOMPOZİT YAPI 
TEKN. İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.

6. Tolga Kutluğ - OMNİS KOMPOZİT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

7. Erdem Yücel - FİBROSAN CTP SANAYİ VE TİC. A.Ş.

8. Turgay Aytekin - SUPERLIT BORU SANAYİ A.Ş.

9. Hürriyet Eğilmez - TÜRK HAVACILIK VE UZAY 
SANAYİİ A.Ş.

10. Hakan Karalar - GLOBAL TEKNİK ELK. MÜH. 
YAZILIM HAVACILIK SAN. TİC. A.Ş.

11. Kerem Paksoy - DURATEK KORUYUCU 
MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.

Kompozit Sanayicileri Derneği’nin
6. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
Kompozit Sanayicileri Derneği’nin 6. Olağan Genel Kurulu 27 Kasım 2015 tarihinde 
Teknopark İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurulda Açılış, Saygı Duruşu ve 
İstiklal Marşının okunmasını takiben Başkanlık Divanının seçimine geçilmiştir. Prof. Dr. 
Ahmet Ünal’ın Divan Başkanlığına, Sayın Halid Avdagiç’in Başkan Yardımcılığına ve Sayın 
Sevinç Tongün’ün de yazmanlığa getirilmesinin akabinde Yönetim Kurulu Baskanı Sayın 
Şekib Avdagiç 2013-2015 dönemi faaliyetlerimizi özetleyen bir konuşma yapmıştır.
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6TH ORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF 
TURKISH COMPOSITES MANUFACTURERS ASSOCIATION WAS HELD

6th Ordinary General Assembly of Turkish Composites Manufacturers Association was held at Teknopark Istanbul on 
27 November 2015. Following Opening, stand in silence and reading of the Turkish National Anthem,  it was started 
to election of presidency of council in general assembly. Prof. Dr. Ahmet Unal was appointed to Council Presidency, 
Mr. Halid Aydagic to Deputy Presidency and Mrs. Sevinc Tongun to clerkship, later Mr. Sekip Aydagic, Chairman of 
the Board has made a speech summarizing our activities in period 2013-2015.

After Activity Report and Audit Board Report was approved, Board of Directors and Audit Board were acquitted 
separately. After that, the  article related to joining of our Association to Turkish Plastics Industrialists’ Federation 
(PLASFED) was accepted unanimously. As a result of elections made, Board of Directors and Audit Board were 
formed as follows unanimously.

Board of Directors

1.       Şekib Avdagiç - AVİTAŞ KOMPOZİT PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.

2.       Barış Pakiş - POLİN SU PARKLARI VE HAVUZ SİSTEMLERİ A.Ş.

3.       Mehmet Hakan Kuş - CAM ELYAF SANAYİ A.Ş.

4.       Burak Darcan - TİLA KOMPOZİT TEMSİLCİLİK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

5.       Mehmet Çakın - PULTECH FRP KOMPOZİT YAPI TEKN. İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.

6.       Tolga Kutluğ - OMNİS KOMPOZİT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

7.       Erdem Yücel - FİBROSAN CTP SANAYİ VE TİC. A.Ş.

8.       Turgay Aytekin - SUPERLIT BORU SANAYİ A.Ş.

9.       Hürriyet Eğilmez - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş.

10.    Hakan Karalar - GLOBAL TEKNİK ELK. MÜH. YAZILIM HAVACILIK SAN. TİC. A.Ş.

11.    Kerem Paksoy - DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.

Audit Board

1.     Hamdi Turan - PLASTO LTD. ŞTİ.

2.       Hüseyin Gül - MASKİM KOMPOZİT ÜRÜNLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

3.       Hasan Sazcılar - SAZCILAR OTOMOTİV A.Ş.

We wish our new Board of Directors and Audit Board become beneficial for all of our sectors  and Country Industry.

Denetim Kurulu

1. Hamdi Turan - PLASTO LTD. ŞTİ.

2. Hüseyin Gül - MASKİM KOMPOZİT ÜRÜNLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

3. Hasan Sazcılar - SAZCILAR OTOMOTİV A.Ş.

Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarımızın tüm sektörümüze ve Ülke Sanayine hayırlı olmasını dileriz.
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Kompozit Sanayicileri Derneği 2016 – 2017 dönemi 
Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibidir.
Şekib Avdagiç – Yönetim Kurulu Başkanı (Avitaş)
Barış Pakiş – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
(Polin)
Kerem Paksoy – Sekreter (Duratek)
Burak Darcan – Sayman (Tila)
Mehmet Hakan Kuş – Üye (Cam Elyaf)
Tolga Kutluğ – Üye (Omnis)
Erdem Yücel – Üye (Fibrosan)
Hürriyet Eğilmez – Üye (TUSAŞ)
Mehmet Çakın – Üye (Pul-Tech FRP)
Turgay Aytekin – Üye (Superlit)
Hakan Karalar – Üye (Global Teknik)

2016 – 2017 Dönemi
Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yapıldı
Yönetim Kurulumuz 14 Aralık 2015 tarihinde yeni dönemin ilk, kuruluşundan bu yana 
116. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev 
dağılımı yapmıştır.

2016 – 2017 BOARD OF DIRECTORS DISTRIBUTION OF TASKS COMPLETED
Our Board of Directors have conducted the distribution of tasks amongst the Members of Board of Directors on 
December 14th, 2015, which is the 116th Ordinary Meeting of Board of Directors as of the establishment of our 
association.

The distribution of tasks of 2016 – 2017 Board of Directors of the Turkish Composites Manufacturers Associations is 
as follows:

Şekib Avdagiç – Chairman (Avitaş)

Barış Pakiş – Vice Chairman (Polin)

Kerem Paksoy – Secretary (Duratek)

Burak Darcan – Accountant (Tila)

Mehmet Hakan Kuş – Member (Cam Elyaf)

Tolga Kutluğ – Member (Omnis)

Erdem Yücel – Member (Fibrosan)

Hürriyet Eğilmez – Member (TUSAŞ)

Mehmet Çakın – Member (Pul-Tech FRP)

Turgay Aytekin – Member (Superlit)

Hakan Karalar – Member (Global Teknik)

 

We wish it to serve to the best interest of our Association and sector.
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Polin Firmasının ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
çalıştay, Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik 
Sanayi İşverenleri Sendikası (KİPLAS) Uzmanı 
Sayın Erdem Abaka ve Mesleki Yeterlilik Kurumu 
(MYK) tarafından görevlendirelen Moderatör 
Sayın Hayrunisa Saldıroğlu’nun önderliğinde Polin 
Firmasının operatör ve uzmanlarının katılımı ile 
başarıyla tamamlanmıştır.

4. Seviye Meslek
Standardı Çalıştayı Gerçekleştirildi

LEVEL 4 PROFESSIONAL STANDARD WORKSHOP COMPLETED

Having taken the initiative of preparing 5 Professional Standards for Composite Production Employees for Master 
and Operator levels (Level 3) previously and ensured these to become National Professional Standards through 
announcement in the Official Journal, TCMA recently prepared an additional Professional Standard for Composite 
Production Employees for Supervisor and Foreman levels (Level 4) (Hand Lay-up, Spraying, RTM, Infusion) at the 
Workshop held during August 26-27, 2015.

The Workshop was hosted by Polin. Operators and specialists of Polin participated in the Workshop, which was 
successfully completed under the leadership of Erdem Abaka, Turkish Chemical, Petroleum, Rubber and Plastic 
Industry Employers' Union (KIPLAS) Specialist and Moderator Hayrunisa Saldıroğlu, commissioned by Professional 
Competency Board (MYK).

Daha önce  Usta ve Operatör seviyesi için (Seviye 3) 5 adet Kompozit Ürün Üretim Elemanı 
Meslek Standardı hazırlayarak, bu standartların Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra 
Ulusal Meslek Standartları haline gelmesini sağlayan Derneğimiz, 26 - 27 Ağustos 2015 
tarihlerindeki Çalıştay’da da Ustabaşı ve Postabaşı seviyesi için (Seviye 4) Kompozit Ürün 
Üretim Elemanı (El Yatırması, Püskürtme, RTM, İnfüzyon) Meslek Standardını hazırlamıştır.
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Daha sonrasında Siemens Kompozit Teknolojileri Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölge Müdürü Alexander 
Sztatecsny dünyadaki yeni trendler, sektörün gelişimi, Siemens’in sunduğu yeni teknolojiler ve farklı 
sektörlerden firmalardan başarı hikayeleri konusunda bir sunum gerçekleştirmiştir.

Verilen ara ve ikramdan sonra Julian Vallois kompozit tasarım ve imalat yazılımı Fibersim hakkında 
uygulamalı bir sunum gerçekleştirmiştir. 

Tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Siemens Kompozit
İmalat Teknolojileri Seminerleri 7-8 Eylül 2015
Kompozit Sanayicileri Derneği’nin desteği ile INORES tarafından organize edilen Kompozit 
İmalat Teknolojileri Seminerleri, İstanbul Ritz Carlton Hotel’de  ve Ankara Bilkent 
Hotel’de, 21 firma, 6 Üniversite ve 2 Araştırma Merkezi’nden toplamda 50 katılımcı ile 
gerçekleştirilmiştir. INORES ve Kompozit Sanayicileri Derneği adına Serkan Us kısa bir 
sunum ile açılışı gerçekleştirmiştir.

SIEMENS COMPOSITE MANUFACTURING TECHNOLOGIES SEMINARS, September 7-8, 2015

Composite Manufacturing Technologies Seminars of Turkish Composites Manufacturers Association organized by 
INORES were held in Ritz Carlton Hotel in Istanbul and Bilkent Hotel in Ankara with 50 participants in total, 21 of which 
were business firms, 6 universities and 2 Research Centers. Serkan US opened the seminar in the name of Turkish 
Composites Manufacturers Association and INORES with a brief presentation.

Siemens Composite Technologies EMEA Regional Director Alexander Sztatecsny gave a presentation on global new 
trends, industrial developments, new technologies introduced by Siemens and success stories from various industries.

After a coffee & treat break, the Seminar continued with a practical presentation by Julian Vallois on composite design 
and manufacturing software Fibersim.
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan 2014 yılı İSO sıralamasında ilk 500’e giren firmalar içinde
yer alan 3 firmamızı, göstermiş oldukları üstün başarı ve sektörümüze yapmış oldukları değerli katkıları
nedeniyle kutlarız.

2014 İLK 500 
SIRALAMASI  FİRMA ADI

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

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

268 VATAN PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.

2014 TOP 500  COMPANY NAME

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

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

268 VATAN PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.

2014 Yılında İSO Sıralamasında 
Yer Alan Sektör Mensuplarımızı Kutlarız

CONGRATULATIONS TO INDUSTRY MEMBERS SUCCEEDED TO BE INCLUDED IN 2014 ISO LIST 

We congratulate 3 member firms having succeeded to be included among the top 500 firms in ISO List 2014 
prepared by Istanbul Chamber of Industry (ISO), for their outstanding achievement and valuable contributions to 
our industry.  

2014 İKİNCİ 500 
SIRALAMASI  FİRMA ADI

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

206 CAM ELYAF SANAYİ A.Ş.

384 SUBOR BORU SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

2014 SECOND
500-FIRM GROUP

 COMPANY NAME

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

206 CAM ELYAF SANAYİ A.Ş.

384 SUBOR BORU SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
IZODER ve Derneğimizin de katılımıyla gerçekleştirilen 
çalıştayda yer alan konuşmalar aşağıdadır.

Konuşmacı: Bilal TEK,  Bilim Sanayi Teknoloji 
Bakanlığı, Sanayi Politikaları Daire Başkanı

• BİLİM SANAYİ TEKNOLOJİ 
BAKANLIĞININ SEKTÖREL TEŞVİKLERİ VE 
UYGULAMALARI

Konuşmacı: İsmail Hakkı HACIALİOGLU-Kompozit 
Sanayiciler Derneği, Genel Sekreteri

• DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE KOMPOZİT 
SEKTÖRÜNE BAKIŞ

Konuşmacı: Ertuğrul ŞEN- IZODER Isı Su Ses ve 

Yangın Yalıtımcılar Derneği, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı
• GEÇMİŞTEN GELECEĞE ISI YALITIMI VE ENERJİ 

VERİMLİLİĞİNDEKİ ÖNEMİ
Konuşmacı:  Dr. İlkay YÜKSEK, Dr. Berdan KALAV, 
Yük. Müh. Nuray KIZILDAĞ
• TEKSTİL TABANLI İNORGANİK HAFİF 

KOMPOZİTLERDEKİ GELİŞMELER, AKILLI 
KOMPOZİTLER, ÇOK FONKSİYONLU, GÜÇ 
TUTUŞUR KOMPOZİTLER

Konuşmacı: Doç. Dr. Canan SARIÇAM, Doç. Dr. Murat 
BAYDOĞAN
• TEKSTİL TABANLI YALITIM MALZEMELERİNDEKİ 

GELİŞMELER ve AEROJELLER
Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Ali KILIÇ, Dr. Nazan OKUR   
• TEKSTİL TABANLI ORGANIK HAFİF 

KOMPOZİTLERDEKİ GELİŞMELER
Konuşmacı:  Dr. Özgür ATALAY
• TEKSTİL TEKNOLOJİLERİNDE 3D (3 BOYUTLU) 

KOMPOZİT UYGULAMALARI (DOKUMA, ÖRME, 
BRAİDİNG VB.)

Konuşmacı:  Emir Simav ITUNOVA Teknoloji A.Ş.
• ULUSAL VE ULUSLARARASI HİBELER, FONLAR 

VE PROJELER

Tekstil Tabanlı Akıllı ve Çok Fonksiyonlu
Kompozit Ürün ve Yalıtım Malzemelerinin Geliştirilmesi Çalıştayı
9 Aralık 2015 tarihinde İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi tarafından firmalarla 
randevu sistemine dayalı B2B/ikili görüşmeler yapılarak, karşılıklı sorunların, taleplerin 
görüşüldüğü, ortak çalışmalar için bir başlangıç noktası oluşturan “Tekstil Tabanlı Akıllı ve 
Çok Fonksiyonlu Kompozit Ürün ve Yalıtım Malzemelerinin Geliştirilmesi” isimli bir çalıştay 
gerçekleştirilmiştir.

THE WORKSHOP ON IMPROVEMENT OF TEXTILE 
BASED, SMART AND MULTIFUNCTIONAL COMPOSITE 
PRODUCTS AND INSULATING MATERIALS

A Workshop was held on December 9, 2015 on "Textile 
Based, Smart and Multi-functional Composite Products and 
Insulating Materials" by ITU Textile Technologies and Design 
Faculty, where mutual issues and requests were discussed 
through B2B/bilateral negotiations with business firms 
based on pre-scheduled appointment system, constituting a 
starting point for future collaboration.

The Workshop conducted with the participation of Ministry of 
Science Industry and Technology, IZODER and TCMA hosted 
the following speakers:

Speaker: Bilal TEK - Ministry of Science Industry and 
Technology, Director of Industry Politics Department

• INDUSTRIAL INCENTIVES AND IMPLEMENTATIONS 
OF THE MINISTRY OF SCIENCE INDUSTRY AND 
TECHNOLOY

Speaker: İsmail Hakkı HACIALİOGLU - Secretary General of 
Turkish Composite Manufacturers Association

• AN OVERVIEW OF GLOBAL AND TURKISH COMPOSITE 
INDUSTRIES

Speaker: Ertuğrul ŞEN- IZODER Association of Thermal 
Insulation, Waterproofing, Sound Insulation and Fireproofing 

Material Producers, Suppliers and Applicators, BoD VP

• HEAT INSULATIN FROM PAST TOPRESENT AND ITS 
SIGNIFICANCE FOR ENERGY EFFICIENCY

Speaker: Dr. İlkay YÜKSEK, Dr. Berdan KALAV, Eng. MSc. 
Nuray KIZILDAĞ

• DEVELOPMENTS IN TEXTILE BASED INORGANIC 
LIGHT COMPOSITES, SMART COMPOSITES, MULTI 
FUNCTIONAL COMPOSITES, HARDLY FLAMMABLE 
COMPOSİTES

Speaker: Asst.Prof.Dr. Canan SARIÇAM, Asst.Prof.Dr. Murat 
BAYDOĞAN

• DEVELOPMENTS IN TEXTILE BASED INSULATION 
MATERIALS AND AEROGELS

Speaker: Asst.Prof.Dr. Ali KILIÇ, Dr. Nazan OKUR   

• DEVELOPMENTS IN TEXTILE BASED ORGANIC LIGHT 
COMPOSITES

Speaker: Dr. Özgür ATALAY

• 3D COMPOSITE APPLICATIONS IN TEXTILE 
TECHNOLOGIES (WEAWING, KNITTING, BRAIDING, 
ETC.)

Speaker: Emir Simav ITUNOVA Teknoloji A.Ş.

• NATIONAL AND INTERNATIONAL GRANTS, FUNDS 
AND PROJECTS
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22-24 Eylül 2015 tarihleri arasında Almanya’nın 
Stuttgart şehrinde gerçekleşen Composites Europe 
2015 Fuarı’nda derneğimiz bir stant ile yer almıştır. 
Derneğimizin yanı sıra aşağıda yer alan üyelerimiz 
fuara katılmışlardır.

1.3D Wovens - Enginer Seramik ve Kompozit A.Ş. 

2.Akar Makina San. Tic. A.Ş. 

3.Esa Kimya Metal San. Tic. Ltd. Şti. 

4.METYX - TELATEKS A.Ş. 

5.TECHEL Composite - Elvin Tekstil 

Fuarda Türkiye’den ayrıca Fiberflon A.Ş. Firması da 
yer almıştır.

Derneğimiz 
COMPOSİTES 
EUROPE 2015 
Fuarına Katıldı

OUR ASSOCIATION PARTICIPATED IN COMPOSITE EUROPE 2015 EXHIBITION 

Our association took place in Composites Europe 2015 Exhibition held in Stuttgart city of Germany between 22-24 
September 2015.

Our association as well our members were participated in the exhibition

1.3D Wovens - Enginer Seramik ve Kompozit A.Ş. 
2.Akar Makina San. Tic. A.Ş. 
3.Esa Kimya Metal San. Tic. Ltd. Şti. 
4.METYX - TELATEKS A.Ş. 
5.TECHEL Composite - Elvin Tekstil 

In addition Fiberflon A.Ş. from Turkey was also participated in.
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KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ’NE
YENİ KATILAN ÜYELER

Dünyanın önde gelen kimyevi madde 
distribütörlerinden Univar, 1924 yılında George 
Van Waters ve Nat Rogers tarafından ABD’de 
küçük bir ticaret firması olarak kurulmuştur.

Günümüzde Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu, 
Afrika, Asya Pasifik bölgesi ve Latin Amerika’da 
260’dan fazla dağıtım kanalıyla ve 30 ülkedeki 
ofisiyle Univar; 100 ülkede yaklaşık 115.000 
müşteriye ulaşmaktadır. Her geçen gün ürün 
ve tedarikçi ağını genişleterek yaklaşık 3.500 
tedarikçisi ve stokta bulundurduğu 110.000 farklı 
ürünle hemen hemen her endüstriye ürün sağlar 
durumdadır.

Univar Türkiye operasyonu kauçuk, boya, yapı, 
yapıştırıcı, plastik, kompozit, gıda, kozmetik 
ve ilaç sektörlerine genel kimyasallardan özel 
katkılara uzanan geniş bir yelpazede ürün 
sağlayabilmektedir. Kompozit Kimyasalları ürün 
grubunda; Organik Peroksit ve Hızlandırıcılar, 

Kurutucular, İnhibitörler, Antioksidanlar, UV 
Stabilizanlar, Optik Ağartıcılar, Tiksotropik 
Ajanlar, Fonksiyonel Dolgular, Alev Geciktiriciler, 
Metal Stearatlar, Plastifiyanlar, Epoksi Reçine 
ve Sertleştiricileri ile üç boyutlu cam elyaf 
yer almaktadır. Bu ürün gruplarında Pergan, 
Sibelco, Reagens, BASF gibi önemli üreticilerin 
temsilciliğini yürütmektedir.

61 kişilik Univar Türkiye ekibinin 25 kişilik 
bölümü satış ve ürün geliştirme ekibinden 
oluşmaktadır. Büyük bir kısmı kimya mühendisi 
ve kimyagerlerden oluşan satış ekibi gerek teknik 
altyapısı ve tecrübeleri, gerekse tedarikçilerinin 
uzmanlığı sayesinde müşterilerinin teknik ihtiyaç 
ve sorularına hızlı cevap verebilmektedir.

Univar’ın tüm dünyadaki tesis ve birimlerinde 
EHS (İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre) çalışmaları, 
yerel ve global tüm iş operasyonlarında ilk 
sıradadır. 

UNIVAR Kimya San.
ve Dış Tic. Ltd. Şti.
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Alfebor Boru San.
ve Tic. A.Ş.

Alfebor Boru San. ve Tic. A.Ş. (ALFEBOR) 2015 

yılında Hatay ili Antakya Organize Sanayi 

Bölgesi’nde, Cam Elyaf Takviyeli Polyester (CTP) 

borular üretmek ve konumu, teknik kadrosu ve 

kalite standartlarıyla gerek Türkiye, gerekse ulus-

lararası boru pazarlarında lider kuruluşlardan biri 

olmak amacıyla kurulmuştur.

ALFEBOR üretimlerini hammaddenin temininden, 

boru üretiminin son aşamasına kadarki tüm süreci 

kapsayan, tam otomatik mekanizma ile çalışan, 

uluslararası standartlara uygun bir kalite kontrol 

sistemi içerisinde yapmaktadır. Üretimlerini, her 

aşamada sızdırmazlık, harici yük taşıma kapasitesi 

ve çevresel koruma faktörlerini gözeten, güvenilir 

ve yenilikçi bir anlayısla gerçekleştirmekte, her bir 

nihai ürünü, uluslararası standartların öngördüğü 

tüm performans testlerine tabi tutmaktadır.

Ürün yelpazelerinde CTP borular, bağlantı parçaları, 

hammaddeler ve fiberglas tanklar bulunmaktadır. 

ALFEBOR CTP Borular, geniş bir bilgi birikimi ve en 

son teknolojik sistemler kullanılarak üretilmekte-

dir. Bu nedenle ürünler 50 yıl dayanıklı, ekonomik 

ve düşük bakım maliyetleri ile avantajlıdır.

Yine ALFEBOR CTP boru bağlantı parçaları ulusla-

rarası standartlara uygun olarak CTP borular için 

geliştirilmektedir. Bunlar sulama suyu, içme suyu, 

atık su ve kanalizasyon suyunun yer çekimi ya da 

basınç ile taşınmasında kullanılır. CTP boru üretimi 

için gerekli hammaddeler, ALFEBOR tarafından be-

lirlenen kalite kriterlerine uygun olan sertifikalar ile 

birlikte temin edilir. Buna ek olarak, tüm hammad-

deler ve üretim için girdi olan diğer materyaller nu-

mune testlerine tabi tutulur. ALFEBOR ayrıca, CTP 

boru ve ürünlerini geliştirme ve üretmeye paralel 

olarak, Fiberglas Su Depolama Tankları da tedarik 

etmektedir.

5.000 m2 kapalı alan ve 40.000 m2 toplam alanda 

kurulu ALFEBOR, Türkiye’nin en güneyinde, stra-

tejik bir konumda bulunan Hatay ilinde faaliyet 

göstermektedir. Mevcut kapasitesi farklı çaplarda 

ortalama 360 m/gün üretim olup, yeni üretim 

bantlarının eklenmesiyle bu kapasite daha da artı-

rılacaktır.

ALFEBOR ile ilgili daha detaylı bilgi için www.alfe-

bor.com.tr adresinden internet sitesini ziyaret ede-

bilir, burada yer alan kataloğu inceleyebilirsiniz.

Her türlü sorularınız için ise 444 6 399 (Pbx) numa-

ralı telefonu arayabilir, info@alfebor.com.tr  adresi-

ne maillerinizi gönderebilirsiniz.
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Hacettepe Teknokent’te faaliyet gösteren Türk 
savunma sanayi şirketlerinden TDU Teknoloji ile 
Ekoten Tekstil’in 2015 yılında gerçekleştirdikleri 
ortaklık ile TDU Savunma Sistemleri Teknik 
Tekstil San. ve Tic. A.Ş. adıyla Torbalı, İzmir/ 
Türkiye’de konumlanmış bir Ar-Ge firmasıdır.
Firma, Savunma Teknolojileri alanında geniş 
kapsamda kullanılan anti-radar kumaşlar, 
çadır malzemeleri, kompozit, cam elyaf 
kumaş üretim ve diğer benzer ürünler üzerine 
uzmanlaşmıştır. TDU firmasının asıl misyonu 
en sofistike ve önde gelen ürünleri yerli olarak 
üretmektir. Firma sadece Türkiye’deki savunma 
pazarı için değil, diğer bütün ülkeler için de 

anti-radar, anti-termal çözümler sağlamayı 
hedeflemiştir. 
İzmir ili, Torbalı ilçesi 10.071 m2 açık; 2540 m2 
kapalı alan üzerine kurulmuş olan TDU Savunma 
A.Ş. tesisleri İzmir iline 50 km, Torbalı sehir 
merkezine 15 km mesafededir.   
TDU; yüksek teknoloji içeren know how bilgisiyle 
bünyesinde teknik tekstil konusunda aşağıdaki 
ürünleri üretmektedir.
• Multispektral Kamuflaj Ağ
• Mobile Kamuflaj Sistem
• Anti Radar PVC Malzeme
• Anti Termal Personel Elbise
• Anti Radar Yapısal Kompozit Malzeme

TDU Savunma 
Sistemleri Teknik 

Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi

03 Temmuz 1992 tarihinde, 3837 sayılı kanunla 
kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite-
si, 1992-1993 Eğitim-Öğretim yılında Trakya 
Üniversitesi’nden devredilen Çanakkale Eğitim 
Fakültesi, Çanakkale Meslek Yüksekokulu ve 
Biga Meslek Yüksekokulu ile öğretime başlamış-
tır. 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında Fen Ede-
biyat Fakültesi, Turizm İsletmeciliği ve Otelcilik 
Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yük-
sekokulu,1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında Biga 
İ.İ.B. Fakültesi, Ayvacık, Bayramiç, Çan, Ezine, 
Gelibolu ve Yenice Meslek Yüksekokulları ile Fen 
Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995-1996 
Eğitim-Öğretim yılında Ziraat, Su Ürünleri, İlahiyat 
ve Mühendislik-Mimarlık Fakülteleri, 1996-1997 
Eğitim-Öğretim yılında Sağlık Yüksekokulu, 1998-
1999 Eğitim Öğretim yılında Gökçeada Meslek 
Yüksekokulu, 2000-2001 Eğitim Öğretim yılında 
da Lapseki Meslek Yüksekokulu açılarak öğreti-

me başlamışlardır.
Ayrıca 1997 yılında kurulan ve ilk öğrencilerini 
2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında alan Güzel 
Sanatlar Fakültesi ve 7 Ağustos 2000 tarihli Res-
mi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı 
ile kuruluşunun yasal sürecini tamamlayan Tıp 
Fakültesi ile 12 Fakülte, 12 Meslek Yüksekokulu, 
8 Yüksekokul, 4 Enstitü ile beraber Üniversitenin 
toplam 36 eğitim birimine sahiptir.  
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Balkan 
Üniversiteleri Birliği, Avrupa Üniversiteleri Birliği 
ve Uluslararası Üniversiteler Birliği’ne üyedir. 44 
farklı ülkeden kırk bine yakın öğrencisi, altmış 
binden fazla mezunu olan Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi, dünya tarihi ve doğal güzellikle-
rin iç içe yaşadığı coğrafyada “Sürdürülebilir Per-
formansı ve Gelişmeyi Referans Yapan Üniversite 
olmak” misyonu ile eğitim hizmetine devam 
etmektedir.
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Türk Hava Kurumu 
Üniversitesi

Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Türk Hava 
Kurumu Havacılık Vakfı tarafından kurulmuştur. 
Dolayısıyla THK, 1925 yılından bu yana havacılık 
ve uzay alanlarında gösterdiği faaliyetler sonucu 
edindiği deneyim ve entelektüel birikim sayesinde 
derin bir altyapıya sahiptir.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi, 3 şehirde toplam 
4 yerleşkede hizmet vererek Türkiye’de bu konuda 
bir ilk konumundadır. Çok kampüslü ortamı 
sayesinde özellikle, karşılıklı eğitim uçuşları 
gibi havacılık uygulamalarının yapılabildiği nadir 
üniversitelerden biridir.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi, bünyesinde 
bulunan 77 adet son teknoloji donanımlı uçak ile 
Türkiye’nin havacılık eğitiminde en büyük filoya 
sahip kurumudur. Ayrıca filosunda barındırdığı 
uçakların çeşitliliği sayesinde öğrencilerine kaliteli 
ve değişik tecrübeler sunmaktadır.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Türkiye’nin 
havacılık ve uzay bilimleri alanında ilk ve tek ihtisas 
üniversitedir.

Havacılık sektöründe nitelikli yetişmiş elemana 
duyulan ihtiyaç, Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin 
önemini arttırmaktadır. Üniversitenin özel sektör 
ile olan bağları, mezunlarının sektörde kolayca iş 
bulmalarına olanak sağlamaktadır.

Bünyesinde ki 2 havaalanı (Etimesgut-Ankara 
yerleşkesi ve Selçuk-İzmir yerleşkesi), 6 tam 
kapasite hangar (Uygulama laboratuvarı olarak 
kullanılmak üzere) ve ILS cihazlı 2 operatör kulesi 
(Etimesgut-Ankara ve Selçuk-İzmir) ile Türkiye’de 
özellikle havacılık alanında altyapısı en geniş ve 
sağlam üniversitedir.

KAMPÜSLER
Ankara Kampüsü

Türkkuşu Kampüsü

• Havacılık ve uçuş eğitimleri için dizayn edilmiş 
olan üniversitenin Etimesgut kampüsü 
Ankara şehir merkezine 15 km uzaklıkta, 
İstanbul yolu üzerinde, yaklaşık 1.600 
dönümlük arazi üzerine kurulu olup 3 Mayıs 
1935 tarihinden bu yana hizmet vermektedir.

• Bu kampüsde İşletme Fakültesi, Hava 
Ulaştırma Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, 
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık 
Meslek Yüksek Okulu, Sosyal Bilimler 
Enstitisü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Havacılık ve 
Uzay Bilimleri Enstitüsü bulunmaktadır.

• Bünyesinde uygulama laboratuvarlarını 
(hangarlar, kule, operasyon binası, brifing 
salonu) ve simülasyon merkezini de 
bulunduran kampüs halihazırda toplam 
19.030 m2 kapalı, 86.409 m2 açık alana 
sahiptir. Ayrıca kampüs içinde 1500 x 45 
metre uzunluğunda asfalt kaplama bir uçus 
pisti de yer almaktadır.

Akköprü Kampüsü
• Ankara’nın Altındağ ilçesi Akköprü mevkiinde 

bulunan kampüsde merkezler ve Enstitülere 
ev sahipliği yapmaktadır. Toplam 12.472 m2 
kapalı alana sahip Akköprü kampüsü ulaşım 
açısından oldukça elverişli bir konuma sahip 
olup Akköprü ve Atatürk Kültür Merkezi 
metro duraklarına 5 dakikalık yürüyüş 
mesafesindedir.

İzmir-Selçuk Kampüsü
• Neredeyse tüm yıl boyunca uçuşa elverişli 

yumuşak iklimi ve açık hava şartlarıyla 
havacılık eğitimi için son derece uygun bir yer 
olan İzmir-Selçuk’taki kampüs, Türkiye’nin 3 
büyük kentinden biri olan İzmir’e yaklaşık 75 
km. uzaklıktadır.

• Havacılık Meslek Yüksek Okulu ve Hava 
Ulaştırma Fakültesi öğrencilerine uygulamalı 
eğitim verilmesi için kullanılacak olan 
Selçuk kampüsü bünyesinde uygulama 
laboratuvarları (hangarlar, kule, simülatör, 
operasyon binası, brifing salonu) da 
bulunmaktadır.
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İzmir Makine Sanayi A.Ş., 2014 yılında 
kurulmuştur. Fabrika, Manisa Turgutlu OSB’de 
19 dönüm arazi içerisinde, 5.600 m2 alanda 
kuruludur.
 
Firma, IMS Polymers, fonksiyonel ve yenilikçi 
kompozit karışımlar üretmeyi ve bunlardan 
katma değeri yüksek ürünler geliştirip, üretimde 
kalite sürekliliğini sağlamayı kendine amaç 
edinmiştir.

Kullanılan Hammaddeler
Polimerler                                                            
• Polipropilen (PP)
• Polyamid (PA)
• Polikarbonat (PC)
• Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE)
• Alçak Yoğunluklu Polietilen (LDPE)
• Polifenilen Sülfit (PPS)
• Poliviniliden Florid (PVDF)
• Poliasetal (POM)                                     
• Acrylic (PMMA)                                       
• Akrilonitril Butadien Stiren (ABS) 

Takviyeler
• Kalsit
• Talk
• Baryum Sülfat
• Cam Fiber
• Karbon Fiber
• Aramid Fiber
• Selüloz Fiber
• Grafen
• Karbon Nanotüp

Ürün Grupları
 
Polimerler
• Termal iletken polimerler
• Elektriksel iletken polimerler
• Termal iletken, elektriksel iletken olmayan 

polimerler
• Anti statik polimerler

• Asınmaya dayanıklı polimerler
• Elektromanyetik kalkanlama yapan 

polimerler
• Yanmaya dayanıklı polimerler
• UV dirençli malzemeler

Faaliyet Alanları
• Otomotiv
• Havacılık
• Ambalaj
• Beyaz Eşya
• Elektrik & Elektronik
• İnşaat
• Medikal

Teknopark Faaliyetleri 
Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirebilmek ve 
ürün tasarım çalışmalarını yürütebilmek amacıyla 
Ege Üniversitesi’de EGE Teknopark bünyesindeki 
Ar&Ge ofisi Ocak 2015’de faaliyete geçmiştir.
Firma Ar-Ge çalışmalarını Türkiye’deki 
çeşitli kurumların desteklediği projeler ile 
yürütmektedir. İzmir Makine Sanayi’nin kurulduğu 
günden bu yana bir SANTEZ ve bir TÜBİTAK 
projesi kabul almıştır.
Santez Projesi - GrafenTakviyeli Polimerik 
Kompozit Kompakt Isı Değiştiricisi Tasarımı ve 
Üretimi
Tübitak 1003 Projesi - Aerojel İçeren Yeni Nesil Isı 
Yalıtım ve Yapı Malzemelerinin Geliştirilmesi

Laboratuvarlar
Otomotiv, sağlık, enerji, inşaat, ambalaj, 
elektrik-elektronik, beyaz eşya, bahçe ve 
mobilya sektörlerinde ihtiyaç olunan her türlü 
termoplastik kompozit laboratuvar ortamında 
geliştirildikten sonra üretilebilmektedir.
En son teknolojiye sahip Ar&Ge 
laboratuvarlarında, ISO ve ASTM standartlarına 
uygun testler ve analizler yapılabilmekte 
ve müşteri odaklı çözümler yaratabilmek 
adına bilimsel çalışmalar büyük bir titizlikle 
yürütülmektedir.

İzmir Makine
Sanayi A.Ş. 
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TPI Composites, Inc.  firması 1968 yılında  Arizona, 
Amerika’da kurulmuştur. Günümüzde dünyadaki 
en büyük kompozit kanat üreticileri arasında yer 
almaktadır. 

Amerika, Meksika, Çin ve son olarak Türkiye’de 
açılan üretim alanlarında, ileri teknoloji ile üretilen 
yüksek kalite standartlarına sahip rüzgar türbini 
kanatlarıyla,  yenilenebilir enerji sektörüne büyük 
katkı sağlamaktadır. 

Yüksek performanslı malzemeler kullanılarak, 
müşterilerin tasarladığı kalıplarla; hafif, dayanıklı 
ve verimliliği yüksek, kompozit kanatlar 
üretilmektedir. Müşteri odaklı kalite sistemi ile 
enerji sektöründe dünya lideri olan firmalara 
üretim yapılmaktadır.

Kompozit rüzgâr kanatlarının ABD tabanlı en 
büyük bağımsız üreticisi olarak TPI Composites, 
Inc. ulaştırma sektörü için de yapısal kompozit 
ürünler imal etmektedir. TPI önde gelen rüzgar 
türbini üreticileri ile uzun vadeli işbirliği kurarak, 
yüksek kaliteli, uygun maliyetli kompozit çözümler 
sunmaktadır.

Rüzgâr kanatlarının üretimi ve ilgili hassas kalıp ve 
montaj sistemlerinde müşterileri için kilit tedarikçi 
haline gelmiştir.

Kompozit malzeme üretiminin, liderleri arasında 
yer alan, TPI Composites Inc firması; kompozit 
malzeme, kompozit kanat üzerine Amerika 
Birlesik Devletleri, Meksika, Çin ve Türkiye’de 
üretim yaparak 5.000’den fazla kişiye istihdam 
yaratmaktadır.

Merkez Yönetim Binası - [Amerika] Scottsdale, AZ 

Geliştirme ve Kanat Üretim Fabrikası - [Amerika] 
Warren, RI 

Kompozit Ürün ve Kanat Üretim Fabrikası - 
[Amerika] Newton, IA 

Kompozit Ürün ve Kanat Üretim Fabrikası - 
[Amerika] Fall River, MA 

Kanat Üretim Fabrikası - [Meksika] Cuidad Juarez 

Kanat Üretim Fabrikası – [Çin]  Dafeng

Kanat Üretim Fabrikası - [Türkiye] İzmir

TPI, Türkiye’de ‘’TPI Kompozit Kanat Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.’’ adı altında,  2012’den beri Sasalı’da 
rüzgar türbini kanatları üretmekte olup, toplam 
220 bin metrekare açık alan ve 34 bin metrekare 
kapalı alanda, şu anda sektöründe lider olan iki 
müşterisine üretim yapmaktadır. Mevcut fabrikada 
yaklaşık 1.300 kişiye direkt istihdam yaratmış 
bulunmaktadır. 

Türkiye’de üretilen kanatların ortalama yüzde 
70’i ihraç edilmekte olup, yapılan bu ihracat ile 
Şirket 2014 ve 2015 yıllarında kendi sektöründe 
Ege Bölgesi ihracat birincisi olmuştur. Türkiye’de 
üretilen ve ihraç edilen kanatlar 5 kıtaya 
gönderilmekte olup şu anda çalışıp enerji 
üretmeye devam etmektedirler.

Firma, dünya çapında yeni tesisler kurarak 
büyümekte ve Avrupa, Ortadoğu ve Afrika gibi 
güçlü rüzgar enerjisi pazarlarında müşterilerine 
verdiği desteği artırmaktadır. TPI Composites, 
Inc. Türkiye’deki ikinci rüzgar kanat üretim tesisini 
de İzmir’de açacaktır. Planlanan tesisin tam 
kapasiteye ulaşmasıyla, TPI’ın Türkiye’de ürettiği 
rüzgar türbini kanat miktarının ikiye katlanması 
öngörülmektedir. Planlanan tesiste, bölgedeki 
müşteriler için uygun maliyetli ve yüksek kaliteli 
rüzgar türbini kanat üretimi yapılacaktır. 

TPI Kompozit Kanat 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
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Esenyat Yatçılık İmalat 
İthalat İhracat San. ve 

Tic. Ltd. Şti.

Bodrum -Türkiye merkezli EsenYacht sektörde 

genç bir firma olmasına rağmen tamamladığı ve 

imalat aşamasındaki yüksek standartlı projeleri 

ile yat sektöründe oldukça ses getirmiş ve kısa 

sürede performans, lüks ve yelken tutkunlarının 

dikkatini çekmeyi başarmıştır. Bu başarısının 

temelinde, kendi alanlarında deneyimli, profes-

yonel kadrosunun ve yüksek standartlı imalat 

anlayışının etkisi büyüktür.

Şirket bünyesinde devam eden ve tamamlanmış 

projelerde müşteri odaklı bir yaklaşım tercih 

etmiş olup tamamen müşteri isteğine bağlı 

olarak, her detaya özel çözümlemeler yapmış ve 

nihai ürünün benzersiz olma hedefine ulaşıl-

mıştır. El işçiliğini teknolojinin getirdiği yenilikler 

ile bütünleştiren ekibin ve firmanın butik imalat 

konusundaki başarısının özeti olarak 2011 yılı 

sonu itibarı ile tamamlanmış olan "M/S Glorio-

us" örnek gösterilebilir.

Esenyacht bünyesinde birbiri ile bütünleşmiş 

fakat bağımsız departmanlaşmaya gidilen bir iş 

bölümü yapılmıştır.

EsenYacht Tersane: yapılan tüm çalışmaların 

sonlandığı, imalatın ve montajın tamamlandığı 

tersane departmanı;

Esenyacht Kompozit: uluslararası standartlar-

da, karbon kompozit malzemeden imal edilmiş,  

tender havuzu kapakları, bumba, direk, üst bina 

ve kıç platform gibi parçaların mühendislik, 

dizayn, kalıp üretimi ve bitmiş ürün hizmetlerini 

sağlamaktadır. 

EsenYacht Dizayn: müşteri istekleri doğrultu-

sunda teknik ve mimari çözümlemelerin yapıldı-

ğı, projeleri oluşturan ve kontrolünü gerçekleşti-

ren, endüstriyel tasarımların ve modellemelerin 

de yapıldığı mühendislik departmanı;

EsenYacht Custom: tüm atölye imalatlarının 

gerçekleştiği, mekanik, paslanmaz, boya, cila, 

hafif metal atölyeleri kapsayan departman;

EsenYacht Acenta: şirketin sahip olduğu tek-

nelerin pazarlama faaliyetlerini koordine eden 

departman olarak özetlenebilir.

Zorlu süreçlerde, birbiri ile koordineli çalışan 

tüm firma personeli ise genel olarak EsenYacht 

Takımı adıyla farklı görev ve konumlardaki tüm 

personelin aslında tek bir amaç doğrultusunda 

ve tek bir kişi gibi hareket edeceğini anlatmak-

tadır.
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NA-ME Endüstri 
Ürünleri Sanayi ve

Dış Ticaret A.Ş.
1982 yılında kurulan NA-ME Endüstri Ürünleri Sanayi 
ve Dış Ticaret A.Ş. Ankara İvedik ve Başkent Organize 
Sanayi Bölgeleri’ nde 4500 m2’si kapalı, toplam 
5500 m2’lik alanda faaliyet göstermektedir.

Paslanmaz çelik konstrüksiyon, kompozit (CTP) 
ürünler ve yenilenebilir enerji sistemleri olmak üzere 
3 alanda faaliyet gösteren NA-ME Endüstri A.Ş. yıllık 
350 ton paslanmaz çelik, 40 bin metrekare kompozit 
(CTP) ızgara, 10 bin metrekare kompozit (CTP) plaka, 
1500 adet kompozit (CTP) direk ve işbirliği şekliyle 5 
MW PV güneş paneli üretebilir kapasitededir.

 Firma, kompozit (CTP) ızgara, plaka ve direk 
üretiminin yanında makine parkı dahilinde yer alan 
santrifüj ve RTM üretim metodları ile özel siparişlere 
de cevap vermektedir.

Ürün portföyü dahilinde yer alan ızgara ve 
plakalar, her türlü endüstriyel tesiste, fabrika ve 
sanayi kuruluşlarında, tersane,  rafineri ve arıtma 

tesislerinde platform ve kanal ızgarası olarak 
kullanılırken, direkler ise bayrak, kamera, aydınlatma 
ve meteorolojik ölçüm direği olarak kullanılmaktadır.

Devam eden yatırımları ile birlikte AR-GE ve ÜR-GE 
çalışmalarına da ağırlık veren firma, kapasitesini daha 
yüksek oranlarda kullanarak, yurtiçi ve yurtdışından 
daha çok firmaya hitap etmeyi amaçlamaktadır.

Toplam satış miktarının % 20’sini doğrudan veya 
dolaylı olarak ihraç eden NA-ME Endüstri A.Ş. 
sıklıkla Azerbaycan, Türkmenistan, Suudi Arabistan, 
Ürdün, Lübnan, Libya, Rusya, İran, Gürcistan, Irak ve  
Afganistan gibi ülkelere ihracat gerçekleştirmektedir.

Firmanın, konusunda her türlü talebe cevap 
verebilecek nitelikteki yapılanması ve sadece imalatla 
kalmayıp, montaj, ürün geliştirme gibi hizmetlerle de 
başarılı çalışmalar gerçekleştirmesi, ülkemizin önde 
gelen firmalarınca tercih edilmesini sağlamıştır. 

UNIVAR
Mrs. Nilay Midilli, the Country Manager of UNIVAR Kimya 
San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. was anonymously accepted for 
membership of the Turkish Composites Manufacturers 
Association in the 113 rd. Ordinary Meeting of our Board of 
Directors held on 7 September 2015.

ALFEBOR
Mr. Erol Elçi, the Vice President of ALFEBOR Boru San. ve 
Tic. A.Ş. was anonymously accepted for membership of the 
Turkish Composites Manufacturers Association in the 115 
th. Ordinary Meeting of our Board of Directors held on 16 
November 2015.

TDU SAVUNMA SISTEMLERI
Mr. Cemal Temel, the Operations Manager of TDU Savunma 
Sistemleri Teknik Tekstil San. ve Tic. A.Ş. was anonymously 
accepted for membership of the Turkish Composites 
Manufacturers Association in the 113 rd. Ordinary Meeting of 
our Board of Directors held on 7 September 2015. 

ÇANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY
Assoc. Prof. Dr. Volkan Eskizeybek from Çanakkale Onsekiz 
Mart University was anonymously accepted for membership 
of the Turkish Composites Manufacturers Association in the 
115 th. Ordinary Meeting of our Board of Directors held on 16 
November 2015. 

UNIVERSITY OF TURKISH 
AERONAUTICAL ASSOCIATION
Assoc. Prof. Dr. Barış Sabuncuoğlu from University of Turkish 
Aeronautical Association was anonymously accepted for 

membership of the Turkish Composites Manufacturers 
Association in the 116 th. Ordinary Meeting of our Board of 
Directors held on 14 December 2015. 

IZMIR MAKINE SANAYI
Mr. Ekrem Taştan, the General Manager of İzmir Makine 
Sanayi A.Ş. was anonymously accepted for membership of the 
Turkish Composites Manufacturers Association in the 117 th. 
Ordinary Meeting of our Board of Directors held on11 January 
2016.

TPI COMPOSITES
Mr. Şenol Bircan, the General Manager of TPI Kompozit 
Kanat Sanayi ve Ticaret A.Ş. was anonymously accepted 
for membership of the Turkish Composites Manufacturers 
Association in the 115 th. Ordinary Meeting of our Board of 
Directors held on 16 November 2015.

ESENYAT
Mr. Deniz Can, the General Manager of Esenyat Yatçılık İmalat 
İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. was anonymously accepted 
for membership of the Turkish Composites Manufacturers 
Association in the 117 th. Ordinary Meeting of our Board of 
Directors held on 11 January 2016.

NA-ME
Mr. Mehmet Gül, the President of NA-ME Endüstri Ürünleri 
Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş was anonymously accepted for 
membership of the Turkish Composites Manufacturers 
Association in the 113 th. Ordinary Meeting of our Board of 
Directors held on 7 September 2015.
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Boytek A.Ş. tarafından 2015 yılında ilki 
gerçekleştirilen; Türkiye ve dünyadaki ekonomik 
gelişmelerin yanı sıra kompozit sektörünün 
analizini içeren “Sektörel ve Ekonomik 
Değerlendirme Toplantısı”nın ikincisi, Boytek’in 
turizm sektöründeki ilk yatırımı olan Gorrion Hotel 
İstanbul’da gerçekleştirildi. 15 Ocak 2016 tarihinde 
gerçekleştirilen toplantıda boru, yapı-inşaat, 
elektrik-elektronik, denizcilik, taşımacılık, kimyasal 
hammadde ve finans sektörlerinden 71 firmadan 108 
katılımcıya ulaşıldı. Boytek A.Ş. Genel Müdür Asistanı 
Beril Darcan’ın Açılış ve Program Takdimi ile başlayan 
toplantı,  Genel Müdür İsmail Darcan’ın “Kompozit 
Sektörü ve Boytek 2015 Değerlendirmesi” başlıklı 
sunumu ile devam etti. HELM Kimya Departman 
Müdürü Filiz Öncel’in “Dünya ve Türkiye Kompozit 
Pazarı” konulu sunumunun ardından Kompozit 
Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şekib 

Avdagiç moderatörlüğünde Sektörel Açık Oturum 
gerçekleştirildi. Açık oturum süresince katılımcılar ve 
konuşmacıların, 2015’te Türk kompozit sektörünün 
durumu, hammadde ve petrol fiyatları, Boytek’ten 
yeni ürün talepleri, AR-GE Reform Paketi konularında 
soru-cevap ve yorumlarıyla ilk oturum sona erdi. 

Toplantının Ekonomik Değerlendirme Bölümü ise 
Yatırım Finansman Menkul Değerler İşlem Aracılığı 
Müdürü Dr. Nuri Sevgen’in “Kur Riski ve Riskten 
Korunma Yolları” başlıklı sunumu ile başladı. 
Ardından HSBC Bank Hazine ve Sermaye Piyasaları 
Grup Başkanı Fatih Keresteci’nin “Ekonomik 
Görünüme İlişkin Stratejik Bir Bakış-Belirli 
Belirsizlikler” konulu sunumu ile kapanış yapıldı. Türk 
kompozit sektöründe ilk ve tek olma niteliği taşıyan 
toplantı, Gorrion Hotel Golden Horn Restaurant’ta 
yapılan açık büfe akşam yemeği ile sona ermiştir. 

BOYTEK RESINS 2ND SECTORAL AND ECONOMIC EVALUATION MEETING

Second Sectoral and Economic Evaluation Meeting organized by Boytek Resins was held on January 15, 2016, 
in Gorrion Hotel Istanbul, which is the first investment of Boytek in tourism sector. 108 participants from pipe, 
construction, electrical, marine, transportation, chemicals, and financial sector have been reached. The meeting 
began with an opening speech by Beril Darcan, Assistant to the General Manager of Boytek Resins. Afterwards, 
Mr. Ismail Darcan, General Manager, gave a speech entitled “Evaluation of Turkish Composites Sector and Boytek 
2015”. Then, Mrs. Filiz Oncel, Department Manager of HELM Turkey, gave a presentation on “Styrene Monomer 
Market Evaluation”. First session of the meeting ended with questions and comments on subjects such as the 
current situation of Turkish composites industry, raw material and gas prices, new product requests from Boytek 
Resins, and Turkish R&D Reform Package, with the moderation of Mr. Sekib Avdagic, CEO of Turkish Composites 
Manufacturers Association. 

Economical Evaluation Section of the meeting began with the presentation entitled “Currency Risk and Ways to 
Protect Against It” by Dr. Nuri Sevgen; Derivatives Markets Specialist at Yatırım Finansman Securities. Then, Mr. Fatih 
Keresteci, Director of Treasury Marketing Unit at HSBC Bank Turkey, gave a presentation themed “A Strategical Look 
at Turkish Economy-Certain Ambiguities. Being the first and only event of its kind, the meeting ended with an open 
buffet dinner at Golden Horn Restaurant of Gorrion Hotel. 

Boytek A.Ş. 2. Sektörel ve
Ekonomik Değerlendirme Toplantısı
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Yüksek doldurma gücüne ve kolay 
zımparalanma özelliğine sahiptir. Tüm 
bu avantajların yanında, iğne boyutunda 
delikler oluşturmaması ve tiksotropik 
özelliğinden dolayı dikey yüzeylerde 
akmaya sebebiyet vermemesi BRE 
127’yi standart dolgu polyesterlerine 
göre tercih edilir kılmaktadır.

BRE 127 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 Mobilya 
Tipi Şeffaf
Dolgu Polyesteri

NEW GENERATION TRANSPARENT FURNITURE TYPE RESIN FROM BOYTEK RESINS

BRE 127 is a furniture type, transparent filling resin which has been developed by Boytek Resins R&D laboratories. 
It offers many advantages to its users in terms of application and long term usage thanks to its new generation 
formulation. BRE 127 does not include paraffin.

With its perfect structure, it can be applied to all types of wood surfaces and does not create surface deformation 
during future applications. This resin also has high filling power and easy sanding properties.

Besides all these advantages, BRE 127 also prevents the formation of pinholes and with its thixotropic properties, 
it resists further flow, thereby preventing sagging on a vertical surface. 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 geliştirilen BRE 127; 
polyester esaslı, parafin ihtiva 
etmeyen, mobilya tipi şeffaf 
dolgu polyesteridir. Mükemmel 
yapısı ile her türlü ahşap yüzeye 
rahatlıkla uygulanabildiği gibi 
sonraki işlemler sırasında 
yüzeyde deformasyon yaratmaz.
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Kompozit Sanayicileri Derneği’nin de katılımıyla 
destek verdiği yarım günlük eğitimde polimerik 
kompozitin net bir tanımı, kullanım alanları, 
hammadde ve yardımcı malzemeler ile beraber 
üretim yöntemleri ve kalite kontrol konularında da 
bol görsel ve güncel bilgileri içeren bilgiler verildi.

Sektörün önemli sorunlarından birisi olan 
iş güvenliği başlığı da anlatımı yapılan konu 
başlıklarından birisi oldu.

Özellikle temel bilgileri gözden geçirmek ve 
polimerik kompozit konusunda donanımlı bir 

başlangıç yapmak isteyen “Kompozite Giriş ve 
Kompozit Malzemeler Eğitimi” 2016 yılı içerisinde 
belirli dönemlerde açılarak sektörün bu konudaki 
ihtiyacının yetkin bir şekilde karşılanması 
hedefleniyor.

Sektör tecrübesi olan yetkin eğitmenler ve 
danışmanlar tarafından verilen Tila Kompozit’in 
modüler, geniş kapsamlı eğitim programları ve 
danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi almak için Tila 
Kompozit’e info@tila.co e-posta adresinden veya 
+90 212 222 94 22 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

TILA KOMPOZIT’S FIRST “INTRODUCTION TO COMPOSITES AND RAW MATERIALS” 
TRAINING HELD IN NOVEMBER

Tila Kompozit ,a training and a consultancy company besides a supplier of raw and auxiliary materials, held the first 
of “Introduction to Composites and Raw Materials” on 17 November 2015 in Gorrion Hotel, Istanbul.

The half a day training held with the support of the “Turkish Composites Manufacturer’s Association” and covered 
several important topics such as the definition of polymeric composites, usage areas, raw and aux materials as well 
as quality control featuring lots of visuals and up to date statistics.

In addition to those another very important topic, occupational safety and health, is also covered as well during the 
training.

“Introduction to Composites and Raw Materials” training is best for who would like to update their information and 
starters. Tila Kompozit will hold more sessions during 2016.

To get for more information about Tila Kompozit’s modular and extensive training programs given by experienced 
trainers and consultants, the company can be reached via info@tila.co or +90 212 222 94 22.

Tila Kompozit, Kompozite Giriş ve
Kompozit Malzemeler Eğitimi’nin İlkini Gerçekleştirdi
Polimerik kompozit sektörüne hammadde ve yardımcı malzemeler satışı yanında eğitim ve 
danışmanlık hizmetlerini de sunan Tila Kompozit, ilk toplu “Kompozite Giriş ve Kompozit 
Malzemeler Eğitimi’ni” 17 Kasım 2015 tarihinde Gorrion Hotel’de gerçekleştirdi.
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TILA KOMPOZIT BECAME THE OFFICIAL DISTRIBUTOR OF SICOMIN IN TURKEY

One of the biggest epoxy resin system manufacturers esp. in Europe, the French company Sicomin, chose Tila 
Kompozit to distribute its products in Turkey. Sicomin established in 1946 and and entered into composite sector in 
1983.

In accordance with Tila Kompozit’s material expertise, continuity of supply and product diversity principles, Sicomin has 
joined a growing number of brands with their extensive product portfolio.

Sicomin products target many different markets including sports and leisure, art and entertainment, construction and 
civil engineering, marine, aerospace and rail, offshore energy, automotive, wind energy and nuclear. The company has 
a 7000 m2 production facility and their products are being used many international projects.

Their new generation Greenpoxy 56, environmentally enhanced, clear and waterproof system with over 50% of 
products molecular structure derived from plant and vegetable matter is very popular among enviromentally friendly 
product manufacturers.

Besides that their fire retardant resin systems, company has epoxy resins withstand to high temps for pre-preg and 
autoclave applications.

To get for more information about Sicomin products, the company can be reached via info@tila.co or +90 212 222 94 22.

Tila Kompozit’in ürün çeşitliliği, malzeme uzmanlığı 
ve tedarikte devamlılık ilkelerine paralel olarak 
kurulduğu günden bu yana büyüyen marka havuzuna 
katılan Sicomin Epoksi Sistemleri oldukça geniş ürün 
gamına sahip.

Spor malzemeleri, sanat ve hediyelik eşya ürünleri, 
inşaat, denizcilik, uzay & havacılık, otomotiv, tren, 
alternatif enerji ile nükleer tesisler için yüksek 
performanslı, yenilikçi ve rekabetçi ürünler sunan 
Sicomin, 7000 m2 büyüklüğündeki kendi tesislerinde 
ürettiği ürünlerle uluslararası pek çok projede tercih 
edilen epoksi sistem tedarikçilerinin başında geliyor.

Çevre dostu ürünler geliştirmek konusunda da 
sektörünün lider firmalarından olan Sicomin aynı 

zamanda moleküler yapısının %50’den fazlası 
tamamen bitkisel kaynaklı olan yeni nesil Greenpoxy 
epoksi reçine sistemiyle büyük ilgi görüyor.

Uluslararası sertifikalara sahip yanmaz/alev 
ilerletmeyen reçine sistemleriyle birlikte pre-preg 
yapıların yüksek derecelerde fırınlanmasına uyumlu 
yüksek sıcaklığa dayanıklı reçine sistemleri de 
markanın ürün gamında önemli bir yer tutuyor.

Tila Kompozit’in satış öncesi ve satış sonrası teknik 
desteği sunduğu Sicomin Epoksi sistemleri için 
daha fazla bilgi almak için firmaya info@tila.co 
e-posta adresinden veya +90 212 222 94 22 numaralı 
telefondan ulaşabilirsiniz.

Tila Kompozit, Sicomin
Epoksi Sistemleri’nin Türkiye Temsilcisi Oldu 
“Kimyamızda var” sloganıyla 1946 yılında kurulan ve 1983 yılında polimerik kompozit 
sektörüne giriş yapan başta Avrupa olmak üzere dünyanın önde gelen epoksi reçine 
sistemleri üreticisi Fransız Sicomin, Tila Kompozit’in sürekli genişleyen marka 
portföyüne katıldı.
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Yücel Grubu şirketlerinden FİBROSAN Karavan 
endüstrisinin taleplerine yönelik üstün yüzey 
kalitesinde CTP levhalar üretmekte ve bir süredir 
bu levhalar Amerika’da kullanılmaktadır. ABD’nin 
çöllerinden (çölde gün gece sıcaklık farkları büyük 
olup, gece gündüz geçişlerinde de araçlar hızla büyük 
ısı değişikliklerine maruz kalmaktadır) en soğuk 
bölgelerine kadar yapılan tüm testlerden başarı ile 

geçen Decopan® Transport ürün yelpazesi ile ABD 
pazarında kendini ispatlamış olarak her yıl yeni 
modellerde de kullanılmaya başlanmıştır.

Bu anlamda 2016 yılında Amerika pazarında 
satışta olan Reflections model araçlarda Decopan® 
Transport tercih edilmiştir.

Daha fazla bilgi için: www.fibrosan.com.tr

DECOPAN® TRANSPORT IN RV INDUSTRY

A lifestyle in USA, recreational vehicles are a part of 
everyday life and Decopan® Transport by FİBROSAN 
continues to find new partners in the USA market  
for the new launching models.

FİBROSAN, a subsidiary of YUCEL GROUP has been 
producing high end GRP sheets for quite some time 
and supplying the USA RV industry. Succesfully 
passing the harsh tests from deserts to coldest 
parts of the country and proving itself, Decopan® 
Transport range is being chosen for new RV models.
(Grp is subject to fast and big temperature changes 
in the deserts and temperatures change fast during 
day and night)

For 2016 Decopan® Transport is proud to be chosen 
for the Reflections model being sold in USA

For more information: www.fibrosan.com.tr

Decopan® Transport  
Karavan endüstrisinde tercih ediliyor
Amerika Birleşik Devletlerinde Karavan ile yapılan tatiller sosyal hayatın vazgeçilmez bir 
parçasıdır. Decopan® Transport Karavan endüstrisinde kendisine yer edinmeye devam 
etmekte ve yeni modellerin dizaynında tercih edilmektedir.
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Fibrosan ikinci kez bu ödüle hak kazanırken, bu anlamda kompozit sektörümüz adına da gururla çevreci tesis 
ödülü aldı. Ödül töreninde katılımcılar tarafından cam takviyeli Polyesterin ne olduğu ve kompozitin kullanım 
alanları konusunda yoğun sorular ve ilgi, özellikle çevre konusunda sektörümüzün tanıtımı adına önemli bir 
fırsat oluşturdu.

Daha fazla bilgi için: www.fibrosan.com.tr

WHO HEALTHY CITIES PROJECT -TURKISH HEALTHY CITIES ASSOCIATION AWARDS YUCEL GROUP 
SUBSIDIARY FİBROSAN  ENVIRONMENT FRIENDLY FACILITY PRICE SECOND TIME

The award ceremony of “2015 Environment Friendly Facilities” took place, with the contribution of Minister of health 
Mehmet Müezzinoğlu, Mayor of İstanbul Kadir Topbaş and a huge number of guests.

Fibrosan receiving the award second time in a raw, proudly received the prize representing also the composite 
industry in Turkey. There was a lot of interest about what glass reinforced polyester is and the end uses .The 
ceremony created further opportunity for the introduction of the composites industry in Turkey.

For more information:  www.fibrosan.com.tr

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Yücel Grubu Şirketlerinden 
Fibrosan’ı Bir Kere Daha Çevreci Tesis Ödülüne Layık Buldu

Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen ‘2015 Çevreci Tesis Ödülleri Töreni’ İstanbul’ 
da gerçekleştirildi. Törene Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve çok sayıda davetli katıldı.
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Dominos zinciri, duvarlarını Yücel Grubu 
Şirketlerinden Fİbrosan’in üretmekte olduğu 
Decopan® Hijyen Ctp Levhaları ile yeniliyor. 
Seramiklerin zaman içerisinde derz aralarının 
hijyenik özelliğini kaybetmesi ve bakteri üremesi 
yenileme gerektirmektedir. Böyle bir yenileme 
durumunda kırma ve tesisleri tamamen kapatmadan 
hızla yenileme ve Hijyenik ortamlar yaratmaya 
yardımcı olan Decopan® Hijyen ürün grubu, büyük 
endüstriyel tesislerde kullanıldığı gibi küçük 
mağazacılıkta da özellikle yenilemede tercih 
edilmektedir. Dominos zinciri şubelerine Decopan® 
Hijyen ürünlerini tercih etmiştir.

Decopan® Hijyen aynı zamanda Hastane hijyeni için 
de duvar, pasamento gibi uygulamalarla da çözüm 
sunmaktadır.

Daha fazla bilgi için www.yucelkompozit.com.tr

DECOPAN® HYGIENE PREFERRED IN RENOVATION OF DOMINOS PIZZA CHAIN STORES.
Decopan® Hygiene by Yucel group subsidiary Fibrosan is chosen for renovating the Dominos Pizza Chain stores. 
Since Ceramics need renovation, and bacteria may reproduce in the old ceramic applications , renovation is needed 
in many industial buildings and small food related businesses. Decopan® Hygiene creates value because it can be 
applied fast and helps create a hygienic environment with minimal connecting points.

Decopan® Hygiene is used not only in industrial plants and small businesses but also provides solutions for 
Hospitals as Wall etc. Elements.

Decopan® Hijyen Dominos Pizzaları Yeniliyor

Türkiye’nin değerli hammadde üreticileri 
ve kompozit sektöründeki önemli yurtdışı 
firmaların temsilciliklerini yürüten Yücel 
Kompozit (Magnum Venus, Lantor, Buefa) 
her ölçekteki kompozit üretimine uygun, 
çeşit ve kalitede ürünler sunuyor. Bursa 
Osmangazi’de kurulunan depo ve satış 
hizmetleri birimi ile bölgede öncü olmayı 
hedefliyor.

Daha fazla bilgi için www.yucelkompozit.com.tr

YÜCEL KOMPOZIT BURSA OPENS
Set up in 1949 a part of Yucel Group, Yucel kompozit opens 3rd branch İn Bursa  after İzmir Pınarbaşı and İzmir 
Halimağa for servicing Composites in Turkey. Distributing and representing valuable raw material and machinary 
producers from Turkey and the international market, Yucel Kompozit  represents and distributes  Magnum Venus, 
Lantor,Buefa, Tissa.Yucel aims in serving all sizes of composite producers.The aim of the warehouse and sales ser-
vice unit is to be leading the distribution and service to composites market in the area.
For more information: www.yucelkompozit.com.tr

Yücel Kompozit Bursa’da hizmete girdi
1949’da kurulan Yücel Grubu 
şirketlerinden Yücel Kompozit, 
İzmir Pınarbaşı, İzmir Halimağa’dan 
sonra Bursa Şubesi ile de kompozit 
sektörünün hizmetine girdi. 
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Polin Waterparks, bu yıl dördüncüsü İsveç Liseberg’te 
düzenlenen, uluslararası sektör uzmanlarından olu-
şan bağımsız jüri üyelerinin kararlarıyla Avrupa’nın 
en iyilerinin belirlendiği European Star ödül törenin-
den 7 ödülle birden ayrıldı.

Polin imzalı King Cobra su kaydırağı; 2012, 2013 ve 
2014 yıllarında da Avrupa’nın en iyi su kaydırakları 
kategorisinde birincilik ödülünün sahibi olmuştu. 
Teknoloji, inovasyon ve kalitede sektöründe öncü 
olan Polin, bu sene de Avrupa’nın en büyük eğ-
lence parkı zincirlerinden olan Aspro Grubu’na ait, 
Fransa’da bulunan Aqualand Frejus Su Parkı’nda 
yer alan King Cobra ile bu ödüle 4. kez layık görüldü. 
Bu birinciliğin dışında farklı kategorilerde 6 ödüle 
daha layık görülen Polin, su kaydırakları sektörün-
deki tartışmasız başarısını uluslararası arenada bir 
kez daha kanıtlamış oldu. İzmir’deki Aqua Fantasy 
Avrupa’nın en iyi su parkı kategorisinde 3. olurken, 
bu parktaki Super Combo Avrupa’nın en iyi 7. su 
kaydırağı seçildi. Avrupa’nın en iyi su parkları katego-
risinde Hırvatistan’da kurulu Istralandia 5., Antalya’da 
bulunan Riviera Aquapark 10. oldu. Antalya Rixos 

Premium Tekirova’da kurulmuş olan Surf Safari ise 
Avrupa’nın en iyi 5. su kaydırağı ve Avrupa’nın en iyi 
yeni 10. atraksiyonu seçildi. 

Dünyanın dört bir yanında tamamladıkları 2500 su 
parkı projesiyle su kaydırakları sektöründe söz sahibi 
olduklarını belirten Polin Pazarlama ve Kurumsal 
İletişim Direktörü Şöhret Pakiş, ödülleri kendini su 
parkı sektörüne adamış olan tüm çalışanları adına 
kabul ettiğini belirtti. 

Cesur, ezber bozan ve yenilikçi projelerin onurlandı-
rıldığı ödül töreninden 7 ödülle birden ayrılan Polin, 
her kıtada gerçekleştirmiş olduğu başarılı projelerle 
tüm dünyada adından söz ettirmeye ve güçlü marka 
algısını duyurmaya devam ediyor.

Polin Hakkında

1976 yılında İstanbul’da kurulan Polin, su kaydırakları 
ve su parkları tasarım, üretim ve montajında bir 
dünya lideridir. 97 ülkede 2500’den fazla su parkı 
projesi gerçekleştiren Polin; “Daima Yenilikçi”, 
“Dünya Çapında Üstün Kalite” ve “Teknoloji Liderliği” 
vizyonuyla sektöründe birçok ilki gerçekleştirmiştir. 
Bugün birçok ülkenin, hatta kıtanın en büyük ve 
ödüllü su parklarında Polin imzası vardır. Dünyanın 
en geniş ürün çeşitliliğine sahip olan Polin’in 2010 
yılında lanse ettiği King Cobra kaydırağı 2012-2013-
2014 ve 2015 yıllarında Avrupa’nın en iyi su kaydırağı 
seçilmiştir. Polin 2006 yılından bu yana kaydıraklarını 
uzay mekiği üretiminde kullanılan iki tarafı parlak 
yüzeyli ve pürüzsüz, daha mukavim ama daha hafif, 
görselliği mükemmel ürün elde etme gibi önemli 
avantajları olan RTM (Resin Transfer Molding) 
kapalı kalıp teknolojisiyle üretmeye başlamıştır. Bu 
teknoloji kaydırak üretiminde en ileri noktadır. Polin 
böylece, bu üretim tekniğini kullanarak üretim yapan 
ilk ve tek Avrupalı su kaydırağı üreticisi olmuştur. 
Polin su kaydıraklarının, tüm tasarım, üretim, 
montaj ve servis süreçleri 2003 yılından beri ISO 
Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi altında; Avrupa 
(EN) ve Amerika (ASTM) normlarına uygun olarak 
yürütülmektedir. Polin bu kalite belgesine sahip ilk 
Avrupalı su kaydırağı üreticisidir.

Polin ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi 
ziyaret edin. www.polin.com.tr 

Detaylı bilgi için Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Şöhret Pakiş ile 
+90 (262) 656 64 67 numaralı telefondan ya da sohret.pakis@polin.com.tr 
e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.

King Cobra Su Kaydırağı
4. Kez Avrupa’nın En İyisi
Polin, Alman Kirmes&Park Revue dergisi tarafından bu yıl İsveç’te düzenlenen “European 
Star” ödül töreninde “King Cobra” su kaydırağıyla Avrupa’nın en iyi su kaydırağı ödülüne bir 
kez daha layık görüldü.
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Polin breaks record with first-place honor of Best Waterslide of 
Europe for three years from the European Star Awards 

For the third time in four years, Polin Waterparks’s innovative 
King Cobra waterslide earned the First Place European Star 
Award in the category of Best Waterslide in Europe. Polin 
received the impressive recognition at the annual Euro 
Attractions Show (EAS) during a special evening event at 
Liseberg Amusement Park in Gothenburg, Sweden on October 
6th. (If you are interested, please take a few minutes to view 
photos of the evening and photos of the our booth on our 
Facebook Page.

Unending accolades

King Cobra has won numerous awards since its debut. The 
waterslide is unique not only for its appearance but also for 
its thrilling ride. It is a game changing waterslide. It is the first 
waterslide in the World that offers its own themening built in its 
fiberglass. Regarding its compelling looks, when maintaining 
its original theme, it features bold red, black and white scales 
that create an imposing veneer over both its exterior and 
interior. Its sheer size also gains respect: It reaches a massive 
height of 50 feet (15.24 meters) with a length of 260 feet (790 
meters). Plus, the theming of KC does not need to be a King 
Cobra. It is compatible with different themings.

Totaly Seven Awards 

Polin’s awards didn’t end with its singular accolade, however. 
Polin also was honored with seven additional awards in 
partnership with waterparks that feature its waterslides. Polin 
gave kudos to these parks in providing them with the perfect 
facilities in which to showcase its waterslides.

“We truly owe a debt of gratitude to the park owners who put 
their faith in us to deliver waterslides that create such dedicated 
fans - fans who come back over and over to be able to 
experience our rides,” said Sohret Pakis, Director of Marketing 
and Communications for Polin, who was on hand to accept 
the award. “We rely on our partners to help us continually 
innovate our products to meet their and their guests’ highest 
expectations. We congratulate them all and all the winners”  

The partners who were also recognized at the event and 
received awards were:

• Aqualand Frejus in France for First Place in “Europe’s 
Best Water Slides” for Polin’s King Cobra. Aqualand 
Frejus was the first park in France at which a King 
Cobra was installed. Other Aqualand facilities at which 
Polin has installed attractions are Aqualand Cap d’Agde, 
Aqualand St. Cyprien, Aqualand St. Cyr Sur Mer and 
Aqualand Bassin d’Arcachon.

• Aqua Fantasy in Turkey for Third Place in “Europe’s 
Best Water Parks” and Seventh Place for “Europe’s Best 
Water Slides” for Polin’s Super Combo. Aqua Fantasy 
has the special honor of launching one of Polin’s newest 
signature attractions: its first Sphere, another innovative 
product that is gaining growing popularity. Please see 
the video.

• Istralandia in Croatia for Fifth Place in “Europe’s Best 
Water Parks.” Istralandia was the first waterpark ever 
built in Croatia. And they did expand with two new 
waterslides again by Polin this year. Please see the video.

• Rixos Premium Tekirova in Turkey for Fifth Place in 
“Europe’s Best Water Slides” for Polin’s new waterslide 
Surf Safari and Tenth Place for “Europe’s Best New 

Attractions,” also for Polin’s Surf Safari. Rixos is where 
the very first Surf Safari was installed. The park also 
features several other Polin attractions: a Looping 
Rocket, Spheres and a giant water-play structure. Please 
see the video.

• Riviera Aquapark at Maxx Royal Resort in Turkey for 
Tenth Place in “Europe’s Best Water Parks.” Maxx Royal 
Resort is one of the most prestigious waterpark resorts 
in Turkey.

More on European Star Award:

On the occasion of the trade exhibition Euro Attractions 
Show, this year taking place from the 6th to 8th October in 
the Swedish city of Gothenburg, the most noteworthy theme 
parks, the best novelties, and the most spectacular attractions 
and coasters were honoured.In the run-up, an international 
and independent trade jury voted the Top 10 winners in 13 
categories.All renowned park operators and manufacturers 
received their prizes personally. The European Star Award 
was launched by the trade magazine Kirmes & Park Revue in 
order to bring attention to innovative ideas and entrepreneurial 
courage within the industry.

More on Polin Waterparks 

Polin was founded in Istanbul in 1976, and has since grown 
into a leading company in the waterparks industry. Today 
Polin is one of the world leaders in the design, production, and 
installation of waterparks, waterslides & water play attractions. 
2500 waterpark projects in more than 97 countries around the 
world have been completed by Polin, and Polin is the biggest 
waterslide supplier in Eurasia. Working with a wide variety of 
clients has helped Polin reach several milestones; including 
installing the first waterparks of many countries and many 
other award winning rides at parks with world-renowned 
reputations. Polin offers the industry’s widest range of 
products, including signature rides such as the patented King 
Cobra, Magic Spheres, Spheres, Magi Cone and Space Shuttle.

Polin is the pioneer in the advancement and application of 
closed-molded manufacturing technology in waterslide 
development. First implemented in 2006, 100% of Polin’s 
annual fiberglass production has been converted to resin 
transfer molding (RTM), and meets the industry’s highest 
standards. Polin offers both bowl rides and family rides 
featuring RTM techniques. Polin also offers its unique and 
patented Natural Light Effect technology, Special Pattern 
Effects technology in RTM and translucent RTM waterslides. 
Polin is an ISO9001 certificate holder by TUV Germany since 
2003, all Polin slides conform to European norms, all steel 
parts conform to international DIN standards, all designs 
conform to ASTM practices, and Polin is also CSEI approved 
for projects in China. Polin is the only waterslide company that 
holds a quality certificate for all of its waterslides by TUV, and 
was the 2012 Export Winner of Turkey in the SMSE Category. 
Polin has a high plant capacity with production in Turkey. 
Polin’s team totals 350 people, with five offices throughout the 
world.

Polin is committed to providing the best-quality product and 
service by investing in continuous research and development. 
The company plans to further expand its L-RTM line while 
introducing new signature rides and innovations.

For additional information, contact Sohret Pakis at +90 262 656 
64 67 or  sohret.pakis@polin.com.tr. Please visit Polin at www.
polin.com.tr for product information, news, events and other 
updates.

KING COBRA WINS “EUROPEAN STAR AWARD- 1ST PLACE” AGAIN
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İstanbul Çırağan Sarayı’nda düzenlenen ödül 
töreninde, satış gelirlerindeki artış hızına göre 
belirlenen, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi 
açıklandı. Dünyanın dört bir yanında tamamladıkları 
2500 su parkı projesiyle su kaydırakları sektöründe 
söz sahibi olan Polin, “Türkiye 100” yarışmasında 
ödüle layık görüldü. Polin, kazandığı bu ödülle yüksek 
katma değer üreten başarılı işletmeler arasında 
gösterilerek kamuoyuna sunuldu.

TOBB başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun ve TEPAV 
Başkanı Ozan Acar’ın açılış konuşmalarını yaptığı 
törende Polin Yönetim Kurulu Başkanı Barış Pakiş 
ve Polin Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü 
Şöhret Pakiş hazır bulundular. TOBB başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu’nun takdim ettiği ödülü, kendini su 
parkı sektörüne adamış olan tüm çalışanları adına 
Barış Pakiş kabul etti.

Firmaların küresel piyasalardaki görünürlüklerini 
artırmak ve uluslararası bağlantılarını 
kuvvetlendirmek amacıyla gerçekleştirilen “Türkiye 
100” projesinin 2013 yılı listesinde de bulunan Polin, 
her kıtada gerçekleştirmiş olduğu başarılı projelerle 
tüm dünyada adından söz ettirmeye ve güçlü marka 
algısını duyurmaya devam ediyor.

Polin Hakkında

1976 yılında İstanbul’da kurulan Polin, su kaydırakları 
ve su parkları tasarım, üretim ve montajında bir 
dünya lideridir. 97 ülkede 2500’den fazla su parkı 
projesi gerçekleştiren Polin; “Daima Yenilikçi”, 
“Dünya Çapında Üstün Kalite” ve “Teknoloji Liderliği” 

vizyonlarıyla sektöründe birçok ilki gerçekleştirmiştir. 
Bugün birçok ülkenin, hatta kıtanın ödüllü ve en 
büyük su parklarında Polin imzası vardır. Dünyanın 
en geniş ürün çeşitliliğine sahip olan Polin’in 2010 
yılında lanse ettiği King Cobra kaydırağı 2012-2013-
2014 ve 2015 yıllarında Avrupa’nın en iyi su kaydırağı 
seçilmiştir. Polin 2006 yılından bu yana kaydıraklarını 
uzay mekiği üretiminde kullanılan iki tarafı parlak 
yüzeyli ve pürüzsüz, daha mukavim ama daha hafif, 
görsel olarak mükemmel ürün elde etme gibi önemli 
avantajları olan RTM (Resin Transfer Molding) kapalı 
kalıp teknolojisiyle üretmeye başlamıştır. Bu teknoloji 
kaydırak üretiminde en ileri noktadır. Polin böylece, 
bu üretim tekniğini kullanarak üretim yapan ilk ve 
tek Avrupalı su kaydırağı üreticisi olmuştur. Polin Su 
Parkları’nın, tüm tasarım, üretim, montaj ve servis 
süreçleri 2003 yılından beri ISO Uluslararası Kalite 
Yönetim Sistemi altında; Avrupa (EN) ve Amerika 
(ASTM) Normlarına uygun olarak yürütülmektedir. 
Polin bu kalite belgesine sahip ilk Avrupalı su 
kaydırağı üreticisidir.

Polin Bir Kez Daha İlk 100’de
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları 
Araştırma Vakfı (TEPAV) ve AllWorld Network iş birliğiyle gerçekleştirilen Türkiye’nin en 
hızlı büyüyen şirketleri yarışması “Türkiye 100” sonuçlandı. Listeye girmeye hak kazanan 
Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş.; su kaydırakları sektöründeki tartışmasız 
başarısını bu ödülle bir kez daha kanıtlamış oldu.



37

ÜYELERDEN HABERLER

THE LIST INCLUDES POLIN AS ONE OF ONLY 16 COMPANIES 

APPEARING TWICE AMONG THE TOP-100 FASTEST-GROWING IN TURKEY.  

Polin was recently identified as among The Turkey100, a prestigious list of “game-changing entrepreneurs” identified 

by AllWorld Network. AllWorld cited Polin among the businesses it referred to as one of the Turkey’s fastest-growing 

companies that “are pioneering solutions in old and new industries.” The organization noted that the distinguished 

firms had collectively created 11,000 jobs in three years.

This is the second time that Polin has been privileged with an appearance on the list, as one of the 100 fastest 

growing companies in Turkey. It was included for the first time in 2013. In total, only 16 companies have received the 

honor more than once.

 

Polin is one of the world’s leading firms in the design, engineering, manufacturing and installation of waterparks, 

waterslides and water-play attractions. Specifically, Polin has been a pioneer in the advancement and application 

of closed-molded manufacturing technology in waterslide development. Polin’s signature rides, like King Cobra, 

Sphere, Space Shuttle and Turbulance and its forward-thinking innovation in manufacturing technologies have led to 

the firm expanding its operations throughout Asia to Europe, China, Canada, Australia, the United States and beyond 

in 97 countries under Polin brand. 

 

The list of honorees was announced during the AllWorld Turkey100 Awards Gala, which took place in Çırağan Palace 

Kempinski on August 10. The event was opened by the president of TOBB Rıfat Hisarcıklıoğlu and the president of 

TEPAV Ozan Acar. It was hosted by AllWorld Network, the Ministry of Commerce, the Union of Chambers and Com-

modity Exchanges of Turkey (TOBB) and the Economic Policy Research Foundation of Turkey.

Impressive numbers

Hisarcıklıoğlu said the total combined turnover of all the companies on the list was $2.7 billion, with an average of 

$25 million. Specifically, for the 2011-2013 period, the average growth rate was 358 percent - 15 times faster than 

the entire economy’s growth rate. 

 

In total, the companies on the list employ nearly 18,000 people, with an average number per company of 185 - an 

increase of 88 percent between 2011 and 2013. “These companies provided jobs for more than 8,000 people during 

this period,” Hisarcıklıoğlu said.

Identifying the best of the best    

Baris Pakis, President of Polin, and Sohret Pakis, Director of Marketing and Communication of Polin, attended the 

awards ceremony. Baris Pakis 

said his company was honored to be among the top 100. “Polin strives to stay at the forefront of technology, as well 

as providing the highest quality of service to our clients and partners,” he added. “It is truly a privilege to receive this 

commendation, and we are humbled to be named alongside some of the most-well-respected business leaders in 

our country.”

Facts about the Turkey100  

Fifteen companies offering information technology services topped the list. That number was followed by foodstuffs 

manufacturers (eight); computer programming, consulting and related activities along with “other manufactures” 

(seven each); textile-product manufacturing (six); “machine and equipment manufacturing - not elsewhere classi-

fied” (six); and human healthcare services (four).
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Bugün gelinen noktada Türkiye kompozit malzeme 
pazarı 1,225 milyar Avro ve 245.000 tonluk bir 
hacme ulaşmış bulunmaktadır. Kompozit sektörü 
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ikame 
malzemelerden pay alarak büyümektedir. 

Kompozit sektörü Türkiye’de Avrupa ve 
Dünya büyüme oranının üzerinde bir büyüme 
göstermektedir. Geçtiğimiz yıllarda dönemin 
ekonomik durumuna bağlı olarak Türkiye’de 8%-
12% arası bir büyüme görülmüştür. Son yıllarda 
da yaşanan ekonomik istikrar paralelinde 9%-10% 
arasında bir büyüme gerçekleşmektedir. 2015 yılında 
gerçekleşen büyüme ise 2% olmuştur.

Dünya’da bir “Gelişmişlik Kriteri” olarak kabul edilen 
kişi başına düşen kompozit tüketim miktarlarına 
bakıldığında, ülkemizin önünde önemli fırsatların 
ve olanakların 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 
5,0€/kg. düzeyindedir. 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. 

Türk Kompozit Sektörü 2015 Yılı 
Değerlendirmesi ve 2016 Yılı Beklentileri
Türkiye kompozit sektörü orta ve büyük ölçekli 180 şirket, kısmen kompozit işi yapan 
700-800 şirket, yaklaşık 8000 çalışanı ile katma değeri yüksek ürünler üreten bir sektör 
konumundadır.

SEKTÖRLER DÜNYA(%) AVRUPA(%) TÜRKİYE(%)
Yapı ve İnşaat 24,5 20 22

Taşımacılık ve Otomotiv 21 30 20

Elektrik ve Elektronik 19 14 3

Tüketim Malları 6 3 2

Rüzgar Enerjisi 7 12 5

Boru ve Tank 14 13.5 45

Uzay ve Havacılık 0,5 0.5 -

Denizcilik 4 5 2

Diğer 4 2 1
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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 
hızlanması ile birlikte, özellikle rüzgar enerjisi, 
taşımacılık ve otomotiv, uzay ve havacılık ile 
elektrik ve elektronik sektörlerinde daha faza 
miktar ve oranda kompozit malzeme kullanımının 
gerçekleşmesi beklenmektedir.

Üretim proseslerine göre bir karşılaştırma 
yapılmak istenirse aşağıdaki gibi bir tablo karşımıza 
çıkmaktadır.

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 %45’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 
kaydırakları sektörlerinde gelişimini sürdürmeye 
devam edecektir.

Kompozit pazarı hacimsel olarak Çin’in ekonomik 
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 

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 19

RTM 3 8.5 8

RIM 1 0.5 -

Pultruzyon 10 4 2

Kontinü Levha 7 6 7

Elyaf Sarma ve Savurma Döküm 8 11.5 40
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üst sıralara taşımıştır. Termoplastiklerin gelişme 
hızı termosetlere oranla daha fazla olmuş ve 
termoplastikler toplam kompozit pazarı içerisindeki 
paylarını arttırmayı başarmışlardır. Enjeksiyon 
proseslerinin, el yatırmasına olan oranı her geçen 
gün artmış ve el yatırması teknikleri daha ziyade 
büyük parçaların üretimleri ile sınırlı kalmaya 
başlamıştır. 2016 yılında da;

1. Kompozit sektörünün büyümesi genellikle global 
ekonomik büyümenin üzerinde seyretmektedir. 
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 alanlarına 
göre de farklılıklar içerecektir. Denizcilik, Yapı ve 
İnşaat ve Tüketici Mallarındaki büyümenin yıllık 0-2% 
arasında olması beklenirken, Elektrik ve Elektronik, 
Boru ve Tank, Taşımacılık ve Uzay ve Havacılık 
sektörlerinde büyümenin yıllık 3%-7% arasında 
gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Rüzgar Enerjisi 
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 
ulaşması beklenmektedir. Değersel büyümenin 

Kuzey Amerika ve Avrupa’da %4, Asya ve Dünyanın 
geri kalan bölgelerinde %7 düzeyinde olması 
beklenmektedir.

4. Çeşitli sanayilerde kompozit malzeme kullanım 
oranı belirli bir dengeye kavuşmuş durumdadır. 
Rüzgar 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 2016 yılında 5% civarında bir 
büyüme göstermesi beklenmektedir. 2016 yılında 
bölgede ve Orta Doğu’da istikrarın oluşması ve 
Avrupa’da ekonominin canlanması söz konusu 
olduğu takdirde üreticilerimizin ihracat performansı 
artacaktır. Sektör üyelerinin yeni projeler ve ihracat 
pazarlarını çeşitlendirme konusunda yapmakta 
oldukları çalışmalarında pozitif geri dönüşleri 
neticesinde 2016 yılı performansının artacağına 
inanıyoruz.
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The composite sector in Turkey is one generating products 
with substantial added value, and operates with a firm count 
of 180 medium and large scale enterprises, and 700-800 firms 
engaged partly in composite business, employing in total an ap-
proximate of 8000 workers.

Today, Turkish composite materials market achieved a volume 
of 245,000 tons of products, worth EUR 1.225 billion. In parallel to 
the wider global trends, in Turkey the composite sector grows on 
the basis of market share acquired in substitute materials.

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 attained in Turkey over the last years in close connection 
with the existing economic conditions. In the last few years, with 
the help of economic stability, a growth rate of 9-10%.

In 2015, however, the growth was limited to 2%.

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 
opportunities ahead in such a way that whereas 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 5.0 €/kg 
in Turkey. Both in terms of consumption per person and average 
prices, Turkey has many 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 22
Transportation and Automotive 21 30 20
Electric and Electronics 19 14 3
Consumer Goods 6 3 2
Wind Energy 7 12 5
Pipe and Vessel 14 13.5 45
Space and Aviation 0,5 0.5 -
Maritime 4 5 2
Other 4 2 1

As one can see from this table, composite material in our coun-
try is mainly used in pipe and tank sector as well as in building 
and construction sector. With the increase in the production of 
high technology products in our country, the rate and amount of 
composite material use especially in the sectors of wind energy, 
transportation and automotive, space and aviation as well as 
electric and electronics is estimated to increase.

The production processes can be compared as in the table be-
low: 
 
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 19
RTM 3 8.5 8
RIM 1 0.5 -
Pultrusion  10 4 2
Continuous Plate 7 6 7
Fibre Packing and Spinning Casting 8 11.5 40

As seen in the table, there is a lot to make in our country for 
the production of goods requiring machinery and advanced 
technology. With the effect of demand in our country and in the 
surrounding countries, CTP pipe production reaching levels up to 
45% will continue to be motor power behind the composite sec-
tor in the country. It is estimated the shares of pultrusion, SMC-
BMC and Thermoplastics Injection processes in the production 
will increase in the coming years. The use of RTM process will 

especially continue to increase in wind energy, maritime, auto-
motive and transportation as well as waterslides sectors.

Composite market enjoyed the highest growth rates in China in 
parallel with the economic development of the country. The rate 
of composite material use in Space and Aviation sector has in-
creased dramatically. The rapid increase in the use of composite 
materials in wind energy sector enabled this sector to become 
one of the major sectors within composite sectors. The devel-
opment rate of thermoplastics surpassed that of thermosets 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. In the year 2016,

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

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 and 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 Electronics, 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 Ameri-
ca 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 materi-
als. 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 composite sector in Turkey is expected to grow by 5% in 
2016. If regional stability coupled with stability in the Middle East 
can be achieved in 2016, alongside Europe showing once again 
signs of economic vitality, the export performance of our pro-
ducers will only grow. We believe that the efforts of the players in 
the sector in developing new projects and diversifying the export 
markets will contribute to an even better performance in 2016, 
through positive returns of such efforts.

ASSESSMENT OF YEAR 2015 FOR THE COMPOSITE SECTOR IN TURKEY, 
AND EXPECTATIONS FOR YEAR 2016
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İLKALEM A.Ş., 59 yıldır üretimini yapmakta 
olduğumuz doymamış polyester reçineleri, vinil 
ester reçineleri, jelkot ve pigment pasta çeşitleri 
ile kompozit sektörüne hizmet veren, kendi arge 
laboratuarında geliştirdiği özel ürünleri ile ilk’lere 
imza atmış öncü bir kuruluştur. 

Ulaşım sektöründe büyük öneme sahip olan raylı 
sistemler projelerinde kompozit ürünlerin kullanımı 
son yıllarda ciddi oranda artış göstermiş olup tüm 
projelerde öncelikli tercih edilen ürünler halini 
almışlardır. İnsan sağlığının ve güvenliğinin ön planda 
olduğu raylı sistemler için üretilen araçlarda ise 
alev kaynağı çekildiğinde kendi kendine sönebilen, 
duman ve toksik gaz üretmeyen karakterde reçine ve 
jelkotlar tercih edilmektedir.  

İLKALEM A.Ş., raylı sistemler sektörünün 
ihtiyaçlarına yönelik yapmış olduğu Arge çalışmaları 
sonucunda “İLKESTER” markası ile alev kaynağı 

çekildiğinde kendi kendine sönebilen ve halojen 
üretmeyen karakterde, yüksek mekanik değerlere 
sahip polyester reçinesi ve jelkotunu ürün portföyüne 
dahil etmiş, 2014 yılı başında ise geliştirmiş olduğu 
FR-40 (DIN 5510-2) kodlu polyester reçinesi ve 
GFR-4/40 kodlu jelkotları için DIN 5510-2 belgesini 
almıştır. Bu ürünler, sahip oldukları üstün nitelik 
ve uluslar arası belge ile birçok raylı sistemler 
projelerinde güvenle kullanılmaktadır.

Raylı sistemler projelerinde aranan bir firma olan 
İLKALEM A.Ş., sürekli yapmakta olduğu Arge 
çalışmaları neticesinde raylı sistemler projeleri için 
istenen en yeni norm DIN EN 45545-2’yi, 2015 yılı 
3. çeyreğinde almıştır. DIN 5510-2 belgesini ilk alan 
Türk firması konumundaki İLKALEM, FR-40 (DIN EN 
45545-2) kodlu polyester reçinesi ve GFR-345/445 
kodlu jelkotları ile DIN EN 45545-2 belgesine sahip 
ilk ve tek Türk firmasıdır. 

İLKALEM DIN 5510-2 Belgesinden Sonra Alev 
İlerletmeyen Ürünlerine DIN EN 45545-2 Belgesini de Aldı
CTP (Camelyaf takviyeli polyester) kompozit malzemelerin kullanımları, yüksek 
performansları, uzun ömürleri, düşük ağırlıkları, kolay işlenebilir olmaları ve sahip 
oldukları avantajlı özellikleri dolayısıyla sürekli olarak artmakta ve her geçen gün yeni 
sektörler tarafından tercih edilmektedir.    
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FRP (Fiberglass reinforced polyester) composite 
materials are being used in many areas of life due 
to their high performance, long life, low weight, easy 
applicability and advantageous characteristics. Day by 
day these products are being preferred increasingly by 
new sectors. 

ILKALEM Co., Inc. has been producing unsaturated 
polyester resins, vinyl ester resins, gelcoats and pigment 
pastes for 59 years and serving the composites sector 
successfully. Besides, ILKALEM Co., Inc. is a leading 
company developed a number of specific products as a 
result of R&D study and researches. 

During the late years, especially in transportation sector, 
consumption of composite products increased and 
have top priority in Railway System Projects. Composite 
materials such as flame retardant/self extinguishing 
and non-toxical are being preferred for Railway Wagon 
Systems where human health and security have top 

priority. Regarding the demands of Railway Systems, 
as a result of R&D studies ILKALEM Co., Inc. included 
flame retardant/self extinguishing, halogen free/non-
toxic polyester resins, gelcoats having high mechanical 
values to its production range under the brand name 
“ILKESTER”. 

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

ILKALEM Co., Inc. a respected company in Railway 
System Projects obtained the newest norm certificate 
DIN EN 45545-2 (see Table 2) during the 3rd quarter 
of 2015 as a result of successful R&D studies. 
ILKALEM Co., Inc. is the first and only Turkish company 
possessing DIN EN 45545-2 Certificate for FR-40 (DIN 
EN 45545-2) polyester resin and GFR-345/445 gelcoats.

PARAMETER DESCRIPTION UNIT RESULT HL

CFE Critical Flux at extinguishment KW/m2 28,0 HL3

MARHE Maximum average rate of heat emission              KW/m2 75,5 HL2

CITG Concentration of smoke toxicity dimensionless 0,14 HL3

Ds(4) Smoke density dimensionless 179 HL2

VOF4 Cumulative value of spesific optical densities in first 4 min minute 234 HL3

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

FOLLOWING DIN 5510-2 CERTIFICATE ILKALEM CO., INC. ALSO OBTAINED 
DIN EN 45545-2 CERTIFICATE FOR ITS FLAME RETARDANT PRODUCTS

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

Inflammability class : S4

Smoke development class : SR2

Class of the capacity of forming drops : ST2    

FED(tzul=30 min) = 0.01<1 
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DURATEK, JEC World’e 6. Hol’deki L73 no’lu 
standında katılacak ve aşağıdaki özelliklere sahip 
ürünlerini gururla sunacaktır:

Laminasyon Reçineleri
•	 Epoksi esaslı,
•	 Açık ve kapalı kalıplama sistemleri ve farklı 

üretim tekniklerine uygun,
•	 Deniz araçları, rüzgar enerjisi, otomotiv 

ve savunma gibi çok farklı sektörlerde 
ihtiyaç duyulan kompozit yapı ve parçaların 
üretiminde kullanılabilen,

•	 Farklı sertleştiricilerle 700 dakikaya kadar 
karışım ömrüne sahip,

•	 Oda sıcaklığında veya sıcaklıkla 
kürlendirilen,

•	 Kalın parçaların üretimi için düşük 
ekzotermiye sahip,

•	 Yüksek sıcaklık dayanımlı,
•	 Germanischer Lloyd veya Lloyd’s Register 

sertifikalı,
•	 Yanmayı geciktirici özellikte sistemler.

Yapıştırıcılar
•	 Epoksi veya poliüretan esaslı,
•	 Deniz araçları, rüzgar enerjisi, otomotiv 

ve savunma gibi çok farklı sektörlerde 
kullanılabilen,

•	 Yüksek mukavemet, elastikiyet ve / veya 
tokluğa sahip,

•	 Yüksek sıcaklık dayanımlı,
•	 Oda sıcaklığında kürlenebilen,
•	 Manuel ve otomatik uygulamalara uygun,
•	 Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register ve / 

veya Rina sertifikalı sistemler.

DURATEK is a specialist in polymer chemistry. 
DURATEK designs, produces and markets epoxy and 
polyurethane based lamination resins, adhesives 
and paints with its 40+ years of experience. All of the 
structural DURATEK products are certified by at least 
one of the following: Germanischer Lloyd, Lloyd’s 
Register, Rina.

DURATEK will participate in JEC World and will proudly 
present the following products at its stand no: L73 in 
Hall 6. 

Lamination Resins
• Epoxy based lamination resins for open or 

closed mold processes or different lamination 
techniques,

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

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

• Room temperature curing or hot curing 
systems,

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

Register
• Fire retardant systems.

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

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

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

applications,
• Certified by Germanischer Lloyd, Lloyd’s 

Register and/or Rina.

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

DURATEK
Epoksi ve Poliüretan Sistemleri
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Sectors: GRP (Glass Fiber Reinforced Plastic) Industrial 
Production

Production Methods: Vertical Radial Filament Winding, 
Hand lay-up, Pultrusion , Spray Up

Products: GRP (Glass Fiber Reinforced Plastic) Pipe, 
Fittings, Tank , Chimney, Duct, Scrubber and other 
equipments. Aforementioned products are being 
produced under EPI-DUR™ ,VIN-DUR™ , ISO-DUR, 
F-DUR™, Complast brands.

ASUT Fiberglass, established in 1966; makes production 
on totally 40.000m²  land with 1600 m² seperated area 
for headquarters, quality control laboratory and 10.150 
m² closed area.

ASUT is provinced on FRP productions for fifty years  of 
experience. The 75% of our current production is for 
the foreign markets. Our range of products is; Winding 
Pipe, Fittings, Chimney, Duct, Scrubber Tank and other 
equipment. 

ASUT is a project-based specific products manufacturer. 
Our company owns; ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 
certificates; and with the 50 years old background; we 
are in a leader position of our scope.

ASUT Fiberglass produces; with the high quality of 
product service; Checking the Finite Element Analysis 
(FEA) with the Software before production; checking the 
Flow, Stress, Strain. ASUT Fiberglass works for more 
qualified products and for the cost-effectiveness with the 
detailed Research & Development (R & D).

We provide service to our customer’s request today and 
future related our design, products, service and whole 
production process with perpetual improvement. 

ASUT Fiberglass today can easily produce in its factory 
which is full equipped with high-tech machines and 
equipment ,  with its high production capacity and  

wide range of products changing from 25mm up to 
15000mm diameters  and up to 200atm operating 
pressure. Asut can produce products in Mersin factory 
which are until 6000mm diameters. But the products 
that have higher diameters can be produced at site 
because of the transportation matters.

Alongside we are working all around the world like 
Italy, Switzerland , Germany, France, Austria, Belgium, 
Holland, Norway, Canada, China, USA, South Africa, 
Saudi Arabia, Australia,  Qatar and with the Turkish 
project firms ,especially power plants ,chemical 
factories and mining projects, we  perform our regional 
sales through our regional agencies in Europe, Asia, 
Arabian Peninsula and North Africa. 

ASUT Fiberglass who is expanding and growing day by 
day with its qualified personnel and quality control lab, 
has taken essential principle to produce high quality 
products, continuous innovation, dynamic information, 
confidence, enthusiasm, human and environment based 
conscious, research and development oriented team 
work. 

HALF CENTURIAL MANUFACTURING, HALF CENTURIAL EXPERIENCE !
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Sektörler: CTP (Fiberglass) İmalat

Üretim Metodları : Fitil Sarma / El Yatırması / 
Pultrüzyon

Ürünler: CTP (Cam Takviyeli Plastik) Boru, Ek Parçası, 
Tank, Baca, Duct, Scrubber ve diğer ekipmanlardan 
oluşmakta olup, söz konusu ürünleri ise, EPI-DUR™ 
VIN-DUR™ ISO-DUR F-DUR™ ComPlast markalarıyla 
üretmektedir.

AŞUT CTP ’den mamul ürünler üretiminde 50 yıl 
ihtisaslaşmış olup, hali hazırda üretimimizin % 75’i 
dış piyasaya satılmaktadır. Ürün yelpazemiz Boru, 
Ek Parçası, Tank, Baca, Duct, Scrubber ve diğer 
ekipmanlardan oluşmaktadır.

AŞUT  proje bazlı özel üretimler yapmaktadır. 
Firmamız; ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 
belgelerine sahip olup, 50 yıllık köklü birikimiyle 
alanında lider konumdadır.

Ürün ve hizmet kalitesi olarak AŞUT Fiberglass üstün 
düzeyde üretim yapmakta olup, tüm ürünlerimiz 
imalat öncesi Software ortamında  Akışkan, Stress 
ve Strain kontrolleri Ansys-FEA olarak yapılmaktadır. 
Detaylı AR-GE çalışmaları gerçekleştirerek, ürünün 
daha kaliteli ve uygun maliyetli olması yönünde 
çalışmalar yapmaktadır. 

Tasarım, ürün, hizmet  ve diğer tüm proseslerimizdeki 
sürekli iyileştirmelerle müşterilerimizin mevcut ve 
gelecekteki isteklerine göre hizmet vermekteyiz.
AŞUT Fiberglass bugün son teknoloji makine ve 
ekipmanlarla donatılan modern fabrikasında yüksek 
üretim kapasitesi ve geniş ürün yelpazesi ile 25 mm 
den – 15000 mm ‘ye kadar değişen çaplar ve 200 
atm işletme basıncına kadar ürün üretimini rahatlıkla 
gerçekleştirebilmekte, 6 m çapa kadar olanları Mersin 
fabrikasında, nakliye sorunu nedeniyle de 6 m çaptan 
daha büyük ürünleri ise kullanım yerlerinde imal 
edebilmektedir.

İtalya, İsviçre, Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika, 
Hollanda, Norveç, Çin, Kanada, ABD, G. Afrika, 
S. Arabistan, Katar, Avusturalya ve Türk Proje ve 
firmalarıyla özellikle enerji santrali, kimyasal fabrikalar 
ve madencilik projelerinde Dünyanın her tarafına 
çalışmamızın yanı sıra Avrupa, Asya, Arap yarımadası 
ve Kuzey Afrika’daki acentalarımız aracılığıyla bölgesel 
satışlarımızı da gerçekleştirmekteyiz.

Her geçen gün daha da büyüyen AŞUT Fiberglass, 
bünyesinde bulundurduğu uzman personelleri ve 
kalite kontrol laboratuarı ile üründe yüksek kalite, 
sürekli yenilik, dinamik bilgi, özgüven, heyecanlı, insan 
ve çevreye duyarlı, Ar-Ge destekli takım çalışmasını 
kendine temel değer olarak almıştır.        

50 Yıllık Üretim, 50 Yıllık Birikim!
AŞUT Fiberglass 1966 yılında kurulmuş olup, 40.000 m² arazi üzerinde 1600 m² 
yönetim ve kalite kontrol  laboratuvarına ayrılmış  10.150 m² kapalı alanda üretim 
gerçekleştirmektedir.
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Atık su Arıtma Tesisinde endüstriyel atıklar sonucu 
oluşan kötü kokunun giderilmesi için ALP KOMPOZİT 
Yapı İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.’nin yüklenicisi 
olduğu çalışma kapsamında;

• Çamur yoğunlaştırma tankları için CTP 
Kapatma Sistemleri Uygulaması

• CTP Kirli Hava Emiş Kanalı Uygulamaları

• CTP Dengeleme Terfi Merkezi Kapakları,

• CTP Kimyasal Yıkamalı Koku Giderim Ünitesi 
(Scrubber).

• Atık su Arıtma Havuzları için CTP Korkuluk 
işleri yapıldı.

ALP Kompozit’in yüklenicisi olduğu proje 
kapsamında CTP malzemelerin tamamı PUL-TECH 
FRP Kompozit Yapı Teknolojileri İmalat San. ve Tic. 
A.Ş. tarafından temin edildi. Bölgede ilk olan proje 
diğer Organize Sanayi Bölgeleri için Atık su Arıtma 
Tesislerinde oluşan kötü kokuların giderilmesi adına 
örnek oldu.

Uşak Deri (Karma) Osb Atık Su Arıtma Tesisi Koku Giderme 
Ünitesi, Pul-Tech Frp Kompozit’in Ürettiği Kompozit Malzemeler 
Kullanarak Tamamlandı
Uşak ilinde deri sektörünün yoğun şekilde 
kümelendiği Uşak Deri (Karma) Organize 
Sanayi Bölgesi’ne ait Atık su Arıtma Tesisi 
için Koku Giderme Ünitesi Projesi yapıldı. 
Özellikle deri atıkları sonucu oluşan ve 
emisyon değerlerinin çok üzerinde olan 
kötü kokunun giderilmesi için TR 33 
Bölgesi OSB’leri (Uşak-Kütahya-Manisa 
ve Afyon) arasında ilk defa CTP malzeme 
kullanarak Atık su Arıtma Tesisinde oluşan 
kokunun giderilmesine yönelik çalışma 
gerçekleştirildi.

In Uşak the deodorizing unit project was realized for 
Waste Water Treatment Plant that in Uşak Leather 
(Mixed) Organized Industrial Zone where is cluster 
leather sector intensively.

Especially for eliminating off odor which occurred 
because of leather waste -that its emission degrees are 
upper- working for resolving off odor was performed by 
using FRP material in the first time among TR33 Region 
Industrial Zones (Uşak, Kütahya, Afyon, Manisa).

For eliminating (purification) off odor that results of 
industrial waste in Waste Water Treatment Facility, ALP 
KOMPOZİT Yapı İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.’s scope 
of work who is contractor;

• Self Supporting FRP Cover Applications For Rotary 
Bridge Clarifiers

• FRP Fouled Air Suction Ducts Applications

• FRP Cover Applications for Balancing Lift (Pump) 
Stations

• Chemical Scrubber Odor Control System

• FRP Handrail Applications for Wastewater 
Treatment Plant 

In the Project, contractor is ALP KOMPOZİT Yapı İnşaat 
Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. and supplier is PUL-TECH 
FRP Kompozit Yapı Teknolojileri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 
according to location of Uşak Project became a good 
example for Water Treatment Facility for the Organized 
Industrial Zones. 

WASTE WATER TREATMENT PLANT THAT IN UŞAK LEATHER (MIXED) ORGANIZED 
INDUSTRIAL ZONE DONE WITH PUL-TECH FRP COMPOSITE MATERIALS
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3. Ulusal Sulama Sistemleri Sempozyumu Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 195 
ülkenin katılımıyla Ankara’da Ekim 2015 tarihinde 
gerçekleşti.  Ülkemizin  su kaynaklarından verimli 
olarak faydalanmak, bilim ve tekniğin  ışığında, 
milli menfaatlerimizi gözeterek  kaynaklarımızın 
geliştirilmesi ve verimli  kullanılması konularının 
amaçlandığı sempozyumda SUBOR tek CTP boru 
üreticisi olarak yer aldı.

DSİ Genel Müdürü Sn. Ali Rıza Diniz  sempozyum kapsa-
mında SUBOR standını ziyaret ederek bilgi aldı.  Sempozyum 
süresince CTP borular ve bağlantı parçaları hakkında yerli 
ve yabancı ziyaretçilere çeşitli bilgiler verilmiş, Subor’un CTP 
boru üretiminde kullandığı FLOWTITE teknolojisi ziyaretçilere 
tanıtılmıştır. 

SUBOR olarak, su ile ilgili her alanda varlığımızı göstermek en 
önemli misyonlarımızdan biridir.

3RD NATIONAL IRRIGATION SYSTEMS SYMPOSIUM

3rd National Irrigation Systems Symposium was held in Ankara in October 2015, hosted by Ministry of Forestry and 
Hydraulic Works with the participation of 195 countries.  SUBOR was the only GRP pipe producer in the symposium, 
in which the issues of improving and effectively using our water resources in consideration of science and technology 
by protecting our national interests were discussed.

State Hydraulic Works General Director Ali Rıza Diniz visited SUBOR’s stand as part of the symposium to be de-
briefed. During the symposium, SUBOR informed domestic and foreign visitors about GRP pipes and fittings and 
introduced FLOWTITE technology used by SUBOR in GRP pipes’ production. 

As SUBOR, one of our most important missions is to be present in every field concerning water.

3. Ulusal Sulama Sistemleri Sempozyumu
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ACWA Güç tarafından gerçekleştirilen 
Kırıkkale’de kurulacak Kırıkkale Bağımsız 
Doğal Gaz Çevrim Santrali Projesi’nde, 
işin Ana Yüklenicisi Samsung C&T, SUBOR 
Borularını tercih etti. 

2015 yılı Eylül ayında başlanan projenin 2016 yılı 3. 
çeyreğinde tamamlanması beklenirken DN300 – 
DN2600 çapları arasında PN10 – PN20 basınç ve SN 
5000 N/m2 rijitlik sınıflarında yaklaşık 2500 m boru 
ve fitting parçasının temini SUBOR tarafından gerçek-
leştirilmektedir. Projenin mühendislik hizmetleri de 

SUBOR tarafından verilmekte olup tüm boru hattı  ve 
fittinglerin tasarımı Flowtite Teknoloji Merkezi deste-
ği ile SUBOR tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Proje kapsamında, eksenel yönde yük taşıma kabili-
yetine sahip Flowtite tarafından özel olarak geliştiril-
miş Biaxial Borular kullanılmaktadır. Biaxial boruların 
kullanımı ile projede tespit kitlesi kullanım gerekliliği 
ortadan kalkmaktadır.
Biaxial borularda boru bağlantıları laminasyon ile 
yapılmakta olup, laminasyon işlemleri SUBOR’un 
uzman ve tecrübeli ekipleri tarafından gerçekleştiril-
mektedir.

SAMSUNG C&T PREFERS SUBOR’S QUALITY FOR ITS FIRST POWER PLANT PROJECT IN TURKEY

Samsung C&T, prime contractor of Kırıkkale Independent Natural Gas Cycle Power Plant Project to be established in 
Kırıkkale by ACWA Power, preferred to use SUBOR pipes. 

While the project, which started in September 2015 is expected to complete in 3rd quarter of 2016, SUBOR will supply 
approx. 2500 m pipes and fittings of DN300 – DN2600 diameter range, PN10 – PN20 pressure and SN 5000 N/m2 
stiffness classes. The project’s engineering services will also be given by SUBOR and all pipelines and fittings are 
designed by SUBOR with the support of FLOWTITE Technology Center. 

Biaxial pipes specially developed by FLOWTITE capable of bearing loads axially are used for the project. Utilization of 
biaxial pipes eliminates anchoring block utilization requirement for the project.

Pipe connections of biaxial pipes are realized with lamination by expert and experienced SUBOR teams.

Samsung C&T Türkiye’de
ilk Enerji Santrali Projesinde SUBOR kalitesini seçti
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SUBOR, GAP bölgesinde CTP boru temin 
ettiği dev projelere bir yenisini daha ekledi.

Kahramanmaraş Adatepe Sulaması 1. Kısım inşaatı 
projesi kapsamında, projenin müteahhiti Özışık 
İnşaat-İntekar İnşaat iş ortaklığı ile SUBOR arasında 
DN 600–3400 mm, PN 4-16 Atm, SN 5000 N/m²  
özelliklerinde toplam 61.257 metre boru ve bağlantı 
parçaları sözleşmesi imzalandı.

Afşin-Elbistan Ovasında yer alan 317 bin 270 dekar 
arazinin sulama suyunu bölgenin en büyük barajı 
olan Adatepe Barajından alarak sulama sahalarına 
iletecek ana boru hattının inşaatı ile 54 bin 120 dekar 
arazinin sulanması sağlanacak.

Türkiye’nin dev projelerine CTP boru tedarik eden 
SUBOR, boru üretiminde kullandığı kaliteli hammad-
de ve  FLOWTITE lisanslı üretimiyle,  yüksek koroz-
yon dirençli, döşenebilmesi  kolay ve uzun ömürlü 
boruları sayesinde dev  projelerde tercih  edilmeye 
devam ediyor.

Büyük çaplı boru üretimi konusundaki  tecrübe 
ve kalitesi, SUBOR markasının tercih edilmesinde 
önemli bir rol oynamaktadır.

Büyük Projeler, Büyük Sorumluluklar

Diyarbakır Dicle-Kralkızı 2. Kısım 
Sulaması projesi kapsamında İnelsan 
İnşaat ile sözleşme imzalandı. DSİ 
sulama projelerinin  büyük müteah-
hitlerinden olan ve çeşitli projelerde  
birlikte çalışma fırsatı yakaladığı-
mız İnelsan İnşaat ile 2015 yılının 
Temmuz ayı içerisinde imzalanan 
sözleşme kapsamında DN 600 -2800 
mm çap aralığında, PN 4-16 Atm ba-
sınç sınıfında, SN 5000 N/m2  rijitlik 
sınıfında, toplam 84 km CTP boru ve 
bağlantı parçaları temin edilecektir.

Bu proje için sözleşme tarihinden 
itibaren yapılan 7 muayene kabul ile 
birlikte 32.126 metre CTP boru ve 
bağlantı parçalarının üretilip şantiye-
ye sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. Aynı 
proje için üretim ve sevkiyatlar 2016  
yılında da hızla devam edecektir. 

Bu büyük proje tamamlandığında; 
Sulamaya açılacak olan 154.930 de-
kar alan ile 20.000 kişiye iş imkanı ve 
yılda 46 milyon TL ekonomiye ilave 
katkı sağlanacaktır.

KRALKIZI PLAINS WILL GET THEIR FILL OF WATER

A contract was signed with İnelsan Construction for the irrigation project of Diyarbakır Dicle-Kralkızı Part II. The 
contract signed in July 2015 with İnelsan Construction, one of the main contractors of DSİ irrigation projects that we 
have worked with previously, requires the supply of 84 km GRP pipes and fittings of DN 600 -2800 mm diameter 
range, PN 4-16 Atm pressure class , SN 5000 N/m2  stiffness.

32,126 m GRP pipes and fittings were produced and delivered to the jobsite throughout 7 inspections following the 
contract date. The productions and deliveries for the project will also be realized rapidly in 2016. 

Kralkızı Ovaları Suya Doyacak

BIG PROJECTS, BIG RESPONSIBILITIES

SUBOR has supplied GRP pipes to another huge project in GAP (Southeastern Anatolia Project) region.

As part of the project of Kahramanmaraş Adatepe Irrigation Part I construction, SUBOR signed an agreement with 
the project’s contractor Özışık Construction-İntekar Construction joint venture to supply a total of 61,257 m pipes and 
fittings of DN 600–3400 mm, PN 4-16 Atm, SN 5000 N/m².

Upon the construction of the main pipeline drawing irrigation water for 317,270 da territory in Afşin-Elbistan Plain 
from Adatepe Dam, the largest dam of the region, to deliver to irrigation fields, 54,120 da territory will be irrigated.

GRP pipe supplier of Turkey’s huge projects, SUBOR is preferred for its high quality raw materials for pipe production 
and its FLOWTITE-licensed production, its pipes of high corrosion-resistant, easy-to-install, durable pipes. Its experi-
ence in large diameter pipe production and its quality play an important part in the preferability of SUBOR brand.
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Denizli Buldan Sulaması projesi ile birlikte 
28 bin 640 dekar alan sulamaya açılıyor.

CTP boru ve bağlantı parçaları konusunda uzun 
yıllardır çözüm ortağı olduğumuz Yağmurcan İnşaat-
Yurtse İnşaat iş ortaklığı ile SUBOR arasında imzala-
nan sözleşme kapsamında, Denizli Buldan Sulaması 
projesi için DN 600–2100 mm, PN 4-16 Atm, SN 5000 
N/m²  özelliklerinde toplam 23.775 metre CTP boru 

temini sağlandı. Projeye 2016 yılında da tüm hızıyla 
devam edilecek olup, bu proje kapsamında toplamda 
43.775 metre CTP boru temin edilecektir. 

Projenin tamamlanması ile birlikte, mevcut Yeni-
cekent iletim kanalından alınan su ile; 1252.50 ha 
Cazibeli ve 1609,30 ha Pompaj sulama sahası olmak 
üzere toplam 2861,80 ha tarım arazisine sulama 
hizmeti verilecektir.

DENİZLİ BULDAN PLAIN GREENS

Denizli Buldan Irrigation project will open 28,640 decares of terrain to irrigation.
We supplied 23,775 m GRP pipes of DN 600–2100 mm, PN 4-16 Atm, SN 5000 N/m² for Denizli Buldan Irrigation 
project within the scope of the contract signed between us and Yağmurcan Construction-Yurtse Construction joint 
venture, for whom we have been a solution partner on GRP pipes and fittings for years. The project will continue 
throughout 2016 and a total of 43,775 m GRP pipes will be provided as part of this project. 

Upon completion of the project, water drawn from Yenicekent supply canal will irrigate gravity and pumping irriga-
tion fields, 1252,50 ha and 1609,30 ha respectively, a total of 2861,80 ha.

Denizli Buldan Ovası Yeşeriyor

E.ON şirketinin alt kuruluşla-
rından olan Sydkraft firması-
nın DN 3800 mm çaplı Semla 
Hidroelektrik Santral Projesi 
için İsveç’e Amiantit Europe 
ile birlikte gerçekleştirilen 
satış kapsamında üretilen 
borular, Sydkraft firmasından 
gelen heyet tarafından Sakar-
ya fabrikamızdaki denetim ve 

test  işlemlerinden başarıyla 
geçmiştir. Sevkiyatı 2016 
yılında tamamlanacak proje 
ile birlikte Subor bir kez daha 
Amiantit Europe işbirliğiy-
le İskandinav ülkelerinde 
gerçekleştirilen büyük çaplı 
projeler üzerindeki gücünü 
bir kez daha pazara göster-
miş oldu.

SCANDINAVIAN COUNTRIES
PREFER SUBOR AGAIN IN LARGE SCALE PROJECTS
Pipes produced to be sold to Sweden with Amiantit Europe 
for DN 3800 mm diameter Semla Hydroelectricity Power 
Plant Project of Sydkraft, a subsidiary of E.ON, were examined 
and tested by Sydkraft deputation in our factory in Sakarya, 
which proved to be successful. The project’s shipment will be 
completed in 2016, proving SUBOR’s competency on large 
scale projects realized in Scandinavian countries again with 
the cooperation of Amiantit Europe.

İskandinav ülkelerinde
büyük çaplı projelerde tercih bir kez daha SUBOR
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İtalya’nın alanında önde gelen firmalarından IMPG ile 
imzalanan anlaşma kapsamında 158, 351 ve 353 nu-
maralı hidroelektrik santral projelerine DN900-1200 
mm çap aralığında 11 km basınçlı CTP boru teminine 
başlanmıştır. Sözü geçen üç hidroelektrik santral 
projesinin montaj işlemleri eş zamanlı olarak 2015 
yılının son çeyreğinde başlamış bulunmakta ve gece 
gündüz demeden hızlı bir şekilde devam etmektedir. 
Makedonya’daki başarılı referanslarına bir yenisini 
daha ekleyen SUBOR,  Balkan bölgesinin güvenilir 
üreticisi olmaya devam etmektedir.

SUBOR IS STILL LEADER IN MACEDONIA

As per the contract signed with IMPG, one of the leading companies of Italy in its field, 11 km GRP penstocks of DN900-
1200 mm diameter range supply began for the hydroelectricity power plant projects no. 158, 351 and 353. Installation 
of the said 3 hydroelectricity power plants started concurrently in 4th quarter of 2015, proceeding rapidly night and day. 
SUBOR has thus added to its successful references in Macedonia and is still a reliable producer in the Balkans.

SUBOR Makedonya’daki liderliğini sürdürüyor

Karadağ’ın en prestijli taahhüt firmalarından Kronor 
ile 2014 yılında start verilen Jara & Babino Polje SHPP 
projesi 2015 yılı sonunda başarıyla tamamlandı. CTP 
boru sevkiyatının yanı sıra projenin başından sonuna 
kadar da kesintisiz teknik destek sağlayan SUBOR, 
Balkanlardaki Hidroelektrik Santrali projelerinin güve-
nilir partneri olduğunu bir kez daha kanıtladı. 

SUBOR’un oldukça geniş üretim yelpazesi sayesinde; 
500-900 mm çap aralığında, 6-32 atü basınçlarında, 
5.000-10.000 N/m2 rijitlikte boru ve fittingler için en 
optimize çözümler uygulandı. Toplamda 4 km’nin 
üzerinde CTP boru sevkiyatının gerçekleştiği proje, 
Karadağ SHPP pazarındaki en büyük projeler arasında 
yerini aldı.

SUBOR, Sırbistan’daki SHPP projeleri için CTP boru 
teminine hız kesmeden devam ediyor. Uzun süredir 
takip edilen Zlatibor “Beli Kamen” SHPP projesi için 
sektörün önde gelen şirketlerinden “Jedinstvo” ile 

anlaşan SUBOR, Sırbistan pazarının tartışmasız lideri 
olduğunu bir kez daha kanıtladı. Temmuz ayında 
Belgrad’da düzenlenen toplantı sonrası varılan anlaş-
ma neticesinde, DN500 – DN1500 arası çaplarda boru 
sevkiyatına başlandı. SUBOR’un  kalite ve tecrübesiyle 
sorunsuz devam eden montajın, 2016 yılının ilk çeyre-
ğinde tamamlanması planlanıyor.

SUBOR CONTINUES TO LEAD SERBIAN & MONTENEGRIN MARKETS

Jara & Babino Polje SHPP project with Kronor, one of the most prestigious contractual companies of Montenegro, 
started in 2014 and was successfully completed end-2015. SUBOR provided nonstop technical support throughout 
the project besides GRP pipe transport, proving once more that it is a reliable partner in hydroelectricity power plant 
projects in the Balkans. 

Thanks to SUBOR’s extensive product range; most optimized solutions were applied for the pipes and fittings of 500-
900 mm diameter range, 6-32 atm pressure and 5.000-10.000 N/m2 stiffness classes. Over 4 km of GRP pipes were 
delivered within the project, one of the greatest projects in Montenegro SHPP market.

SUBOR continues GRP pipes provision for the SHPP projects in Serbia without slowing down. SUBOR’s agreement 
with “Jedinstvo”, one of the leading companies of the sector, for the project of Zlatibor “Beli Kamen” SHPP under 
observation for a long time proved that it is the leader of Serbian market once more. As per the agreement signed 
after the meeting in July in Belgrade, pipes of DN500 – DN1500 diameters are shipped. The installation continues 
smoothly thanks to SUBOR’s quality and experience, and is planned to be completed in 1Q of 2016.

SUBOR Sırbistan pazarını elinde tutmaya devam ediyor
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TO BECOME BIGGEST CAPACITY IS NOT ENOUGH FOR US!

Spinteks Tekstil Ins. San. Tic. A. Ş. has grown rapidly since its foundation 2007 and has become Turkey’s largest 
carbon fibre fabric  producer with its highest woven fabric production capacity in 2015. Today, our exports account for 
about 50% of our production and our domestic sales covers the rest. 

With its considerable financial investments and innovative background, Spinteks Tekstil Ins. San. Tic. A. Ş. became a 
well-known business partner in this sector and continues its expansion.

As a reliable firm, Spinteks joins JEC Composite Europe Paris and YAPI FUARI Istanbul every year. In 2015, in 
addition to these two expos, we have attended to Turkish Composite Event 2015 which was organized by Turkish 
Composite Manufacturers Association on 8-9-10 October, 2015.

Spinteks Tekstil İnşaat San. ve Tic. A.Ş. potansiyel 
büyümesini  gerek  yatırımlarıyla , gerekse yenilenen  
altyapısı sayesinde  devam ettirerek büyük projelerde 
sektörde  güvenilir bir çözüm ortağı haline gelmiştir.

Spinteks Tekstil İnşaat San. ve Tic. A.Ş. her yıl olduğu 
gibi 2015 yılında da JEC Composite Europe  Paris ve 
İstanbul Yapı  fuarlarında yerini almıştır. 

Ayrıca Kompozit Sanayicileri Derneği’nin hazırlamış 
olduğu  8-9-10 Ekim tarihlerindeki Türk Kompozit 
Etkinliği’ne katılmıştır.

Spinteks Tekstil İnşaat San. ve Tic. A.Ş. kurulduğu tarihten itibaren hızla büyüyerek
2015 yılı itibariyle  Türkiye’nin  en büyük karbon elyaf dokuma kumaş üretim kapasitesine 
ulaşmıştır. Mevcut üretiminin % 50’si ihracat % 50’si ise yurtiçi satışlarını kapsamaktadır.

En Büyük Olmak Bize Yetmez!
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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, 
2016 yılının ilk çeyreğinin sonunda, yıllık üretim 
kapasitesini 50.000 Ton’a yükseltecek olan yeni 
yatırımını faaliyete geçirecektir.

Turkuaz Polyester, şu sıralar Dilovası / GEBKİM’ 
de  inşaatı bitme aşamasında olan 8.500 m2 kapalı 
5.000 m2 açık alana sahip yeni üretim tesisinde; 
kapasite artışının yanında, otomasyon sisteminin 
ağırlıklı olduğu, son teknolojinin kullanıldığı ve yeni 
pilot reaktörlerin de bulunduğu eksiksiz laboratuvarı 
ile AR-GE kısmını daha da kuvvetlendirerek hizmet 
vermeye hazırdır.

Firma kuruluşundan bu yana, 5 yıl gibi kısa bir 
sürede yurt içinde ve yurt dışında seçkin bir bayi ağı 
oluşturmuş, kompozit sektöründe birçok alana ürün 
tedarik etmiş ve  20’den 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 
Doymamış Polyester Reçine ve Jelkot üretimine 
yoğunlaşmıştır, 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 
merkezi bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi için: 
www.turkuazpolyester.com.tr, www.polyester.com.tr

İhracat Departmanı e-mail: busra@turkuazpolyester.com.tr

Turkuaz Polyester Yeni Tesisinde 50.000 Ton/Yıl 
Kapasiteyle Reçine ve Jelkot Üretimine Başlıyor
Turkuaz Polyester, Türkiye’nin en büyük doymamış 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. 
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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 2016 very soon, they are going 
to increase their production capacity to 50.000 tons/
year with their new production plant and go on the 
production in the new plant.

Turkuaz Polyester’s new plant 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 experienced 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 5 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 15 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

NEW PLANT OF TURKUAZ POLYESTER IS READY TO START PRODUCTION OF RESIN AND 
GELCOAT WITH 50.000 TONNES/YEAR PRODUCTION CAPACITY
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Kuruluşundan bu yana geçen kısa süre içerisinde 
tasarımı tamamen kendisine ait iki adet yeni nesil 
yerli prepreg üretim hattına kurulumunu başarıyla 
tamamlayarak, genişliği 15 mm ile 1300 mm 
arasında değişen termoset esaslı farklı prepreg 
türlerinin üretimini gerçekleştirmektedir. Türkiye’de 
termoset esaslı prepreg malzemelerin üretimine 
yönelik kurulmuş ilk yerli şirket olan Nanokomp, 
küresel pazarlar ile kıyasıya bir rekabet halinde 
olan savunma, havacılık, enerji, inşaat vb. gibi farklı 
ekonomik sektörlerimizin ihtiyaç duyduğu özel 
üretim prepreg malzemelerin geliştirilmesine yönelik 
ArGe çalışmalarını sürdürmektedir.

Nanokomp, ayrıca prepreg ürünlerinin yapısal 
özelliklerini geliştirmek ve aynı zamanda bu ürünlere 
ilave fonksiyonel özellikler (elektrik iletkenliği, termal 
iletkenlik vb. gibi) kazandırmak amacıyla nano 
takviyeli prepreg malzemelerin “NANOpreg’lerin” 
geliştirilmesine yönelik Arge çalışmalarını 
tamamlamış ve  “NANOpreg’lerin” ticarileştirilmesine 
yönelik önemli bir mesafe kat etmiştir.

Prepreg ürünlerinin yanı sıra başta kompozit 
malzemeler olmak üzere ileri teknoloji 
malzemelerinin her alanında mühendislik ve 
danışmanlık hizmetleri veren firmamız, yüksek 

kalitede nano malzemeler (grafen, karbon nanotüp 
vb. gibi) ile dokuma kumaşların  satışı ve dağıtımı 
hususlarında da faaliyet göstermektedir. 

NANOKOMP FIRST PREPREG MANUFACTURER IN TURKEY FOUNDED BY DOMESTIC CAPITAL

Nanokomp is a thermoset based prepreg manufacturer founded in 2013 in the Istanbul Technical University 
Technopolis region with the support of the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK). The 
company also designs and manufactures new generation prepreg production lines and so far has two operational 
such production lines within its facilities. Nanokomp currently owns and utilizes two prepreg production lines, which 
are both designed and produced in-house by the company. The production lines allow the production of 15 mm to 
1300 mm prepreg sheets. As Turkey’s first thermoset based prepreg manufacturer, Nanokomp aims to hold a top 
tier position in national and global composite production markets for industries such as defense, maritime, energy 
and construction and aims to be the leading company in Turkey in the production and marketing of thermoset 
prepregs.

Additionally, Nanokomp has completed the development of a new generation “NANOpreg”s which are fortified with 
nano additives in line with the latest project that the company has undertaken with TUBITAK and will shortly start to 
market its new selection of products in this category. 

The company is also active in consultancy services, in the marketing of highest quality nanomaterials such as 
carbon nanotubes and graphene and is a seller of high quality carbon fabrics and carbon construction reinforcement 
materials.

NANOKOMP Türkiye’nin Yerli Sermaye 
ile Kurulmuş ilk PREPREG Üreticisi
TÜBİTAK ve KOSGEB gibi kurumlardan 
almış olduğu destekler ile 2013 yılında 
İTÜ Arı Teknokent bünyesinde kurulan 
Nanokomp İleri Teknoloji Malzemeleri 
Şirketi, termoset esaslı prepreg 
malzemelerin üretimi üzerine faaliyet 
gösteren bir teknoloji şirketidir.
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Sistem Teknik Ltd. tarafından imal edilen birçok 
Kompozit Kür Fırını Türkiye’de havacılık ve savunma 
sanayisinde 1991 yılından beri kullanılmaktadır. Yine 
aynı şekilde Sistem Teknik üretimi otoklavlarımız 
özellikle havacılık, uzay ve savunma sanayisine 
yönelik olup diğer kompozit sektörlerine de 
hizmet vermektedir. Bu zamana kadar Ürettiğimiz 
otoklavlar 20 bar çalışma basıncı ve 400°C 
çalışma sıcaklarına çıkabilirken, termoset ve 
termoplastik kompozit üretimine de uygun olarak 
tasarlanmaktadır.

Kompozit otoklavı ve kür fırınları için uyguladığımız 
“CPMS” (Kür Performans İzleme Sistemi) ile 
reçinenin sıvı, jel ve sertleşme evreleri gerçek 
zamanlı olarak izlenebilmektedir.

2012 yılında TAI firması için ürettiğimiz kullanılabilir 
çapı 4 metre ve boyu 14,2 metre olan otoklavımız 
Türkiye’de devreye alınan ilk ve en büyük otoklav 
olup, tek parça gövde ve diğer büyük parçaların kür 
işlemi yapabilmektedir.

Kompozit Otoklavlarında
Türkiye Pazar Lideri: Sistem Teknik Ltd.
Sistem Teknik Ltd. 1979’dan bu güne endüstriyel fırınların tasarım ve üretiminde 
uzmanlaşmış ve Türkiye’de Aluminyum, Pirinç ve Kompozit sanayisi için ısıl işlem fırınları 
ve otoklavları tasarımında ve üretiminde lider şirket konumuna gelmiştir. Firmamız 
çalışma konuları ile ilgili projelendirme, imalat, montaj, satış ve satış sonrası teknik servis 
hizmetleri olarak hizmet vermektedir. Ürünlerimiz birikim ve tecrübelerimiz ışığında en 
yeni kontrol sistemleri ve ileri otomasyon teknolojilerinden yararlanmakta olup, kolay 
kullanımlı kullanıcı ara yüzü sayesinde kullanıcılara uzaktan bağlantı ve web tabanlı 
kontrol sağlamaktadır.
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Sistem Teknik LTD is specialized in the production 

of industrial furnaces since 1979. Today ST  is a 

leading company in the design and manufacturing 

of heat treatment furnaces for  non-ferrous and 

composite industry in Turkey. We supply high-tech 

heat treatment installations to our customers by 

providing innovative design and effective engineering, 

know-how, supervision during the plant erection and 

start-up, commissioning, operation and training. Our 

products are designed and manufactured according to 

the requirements of our customers by using the latest 

control system technologies and advanced automation 

techniques.

Composite cure ovens which are manufactured by 

ST has been used in the aircraft and defense industry 

in Turkey for years. Also ST production composite 

autoclaves has been used especially in the aerospace 

and defense industry which can be used in other 

composite industries too. Our autoclaves that we 

manufactured so far are able to work up to 20 bar (290 

PSI) pressure and 400 °C (752 °F) temperature as well 

as designed suitable for thermoset and thermoplastic 

parts manufacturing.

The liquid, gel and hardening phases of the resin can be 

real time monitored by our ‘’CPMS’’(Cure Performance 

Monitoring System) that applied for our autoclaves and 

cure ovens.

The 4 x 14,2 meters (13,12 x 46,59 feet) dimensioned ST 
production autoclave which is made for TAI company 
in 2012, is the first and the largest one ever made in 
Turkey is able to cure aerospace and large aircraft parts 
like Boeing 787 Elevators and Airbus A350 Ailerons.

 With our new developed semi-axial fan, we can 
maintain easily ± 1,5°C temperature tolerance in 
composite autoclave.

Also we produce our autoclave’s state of art automation 
system with our own expert engineers; according to 
our customers’ requirements. We provide continuous 
improvement in our products with our own evolving 
experience and innovative research-development 
activities.

Our autoclaves are used and certificated by the aircraft 
and defense industry applications below;

BOEING 787

AIRBUS A350

AIRBUS A330

JSF F35

SIKORSKY S-76, MH -60

TAI ATAK , HÜRKUŞ, ANKA,

DOMESTIC SATELLITE MANUFACTURING,

BOMBARDIER,

AGUSTA AW139.

Kompozit otoklavları için geliştirdiğimiz patentli 
semiaksiyel fan tasarımı ile otoklav içi ± 1,5°C 
sıcaklık toleransı rahatlıkla sağlanabilmektedir.

Ürettiğimiz otoklavlarımızın yazılımları 
müşterilerimizin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 
alanında uzman mühendislerimiz tarafından 
şirketimiz bünyesinde yapılmaktadır. Gelişen 
tecrübemiz ve Ar-Ge çalışmalarımızla beraber 
kompozit sektöründeki her türlü yeniliğe ve 
gelişmeye ayak uydurmakta ve ürünlerimizde sürekli 
gelişim sağlamaktayız.

Otoklavlarımız sivil ve askeri havacılık ve uzay 
sektörlerinde kullanılmakta olup;
BOEING 787
AIRBUS A350
AIRBUS A330
JSF F35
SIKORSKY S-76, MH -60
TAI ATAK , HÜRKUŞ, ANKA,
YERLİ UYDU ÜRETİMİ,
BOMBARDIER,
AGUSTA AW139,

projelerinde sertifikalı olarak çalışmaktadır.

• Composite Autoclaves

• Composite Cure Ovens

• Cure Automation and Process Control

• Cure Performance Monitoring System

AUTOMOTIVE

DEFENCE

COMPOSITE CURING PROCESS

AIRCRAFT

AEROSPACE INDUSTRY

TAYSAD TOSB 1.Cad. 14.Sok. No.3  41420  Çayırova - KOCAELİ - TÜRKİYE
Tel: 0. 262. 658 22 26 • Faks: 0. 262. 658 22 38
Web: www.sistemteknik.com • e-mail : info@sistemteknik.com
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Termoset ve termoplastik esaslı lifli kompozitler 
hakkında en son gelişmeler

CO2 emisyonunu azaltmak, tükenebilir enerji 
kaynaklarını daha verimli kullanmak için parça 
ağırlığını daha düşük seviyelere indirgemek günümüz 
kompozit sektörünün en önemli hedefidir. Yüksek 
mukavemetli elyafla güçlendirilmiş kompozitlerin 
makine, otomotiv, uçak gibi sanayi dallarında her 
geçen gün daha fazla yer edindiği görmek de bunun 
sonucudur. 

Gelişen ülkelerdeki yasal düzenlemelerle, CO2 
emisyon oranlarının belli bir sınır altına çekilme 
zorunluluğu otomotiv sektörünü derinden 
etkilemiştir. Çözümü, araçlarda aynı mekanik 
özelliklere sahip daha hafif yapılar kullanarak bulan 
otomobil üreticileri, yüksek üretim ve hammadde 
maliyetlerinden dolayı lifli kompozitlerden tam 
olarak faydalanamamaktadır. Buna rağmen 
lifli kompozitlerin, otomotiv sektöründe küçük 

miktarlarda da olsa uygulandığını görmekteyiz. 
Bunun en tutarlı örneğini BMW’nin i serisi olarak 
piyasaya sürdüğü araçlar sergilemektedir. 
BMW i3’ün 2013’de, BMW i8’in 2014’de otomotiv 
piyasasında başarılı bir yer edinmesi için karbon 
liflerden kompozit parça üretimi sırasında gelişmiş 
üretim teknolojilerini uygulamıştır. Termoset 
parçalar üretmek için HP-RTM (Yüksek basınçlı 
resin tranferi) yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde, 
tekstil yüzeylerden oluşan yarı bitmiş mamül 
(preform) yüksek basınçta enjekte edilen matris 
ile emdirilmektedir. Son ürün, matrisin elyafla 
ilk olarak bağ kurup ve bunun akabinde belli bir 
sıcaklıkta bulunan kalıp içerisinde sertleşerek 
kazanılmaktadır. Otomatize edilmiş HP-RTM prosesi, 
BMW i8-Life-Moduls yan çerçeve (Seitenrahmen) 
örneğinde olduğu gibi birçok kompleks elemandan 
oluşan parça grubunu tek bir adımda üretilmesine 
imkan sağlamaktadır. Karbon lif kompozitler son 
olarak modern ve otomatize bir şekilde yapıştırma 
yöntemiyle montaj edilmektedir [1].

Ulu Kağan Bölek, MSc.
Uygulama Mühendisi
Center for Lightweight Composite Technologies, ENGEL Austria GmbH

Yüksek Mukavemetli
Lifli Kompozitlerin Seri Üretimi

BMW i8 Yan Çerçeve (Seitenwand) [3]
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BMW Group’un yanı sıra diğer otomobil üreticileri 
de daha hafif parçalar üretmek için lifli kompozitleri 
araçlarının farklı bölgelerinde kullanmaktalar. Geçen 
yıl Audi lifli kompozitten ürettiği süspansiyon yayını 
orta klasın üzerindeki araçlara seri şekilde entegre 
etti. Bunun sayesinde şimdiye kadar kullanılan çelik 
yaya kıyasla ağırlık %40 oranında düşürülmüş oldu. 
Spor araç portfolyesine dahil R8‘in de Multimaterial-
Audi Space Frame (Audi uzay çerçevesi)’nin %13’lük 
kısmı karbon lifli kompozitlerden oluşmaktadır. 
Bu parçalarda matris malzemesi olarak epoxy’nin 
kullanıldığını görmekteyiz [1]. 

Kısa üretim süresi, geri dönüşüm, sonradan 
yapılan ek enjeksiyonla fonksiyonellik kazanımı 
ve kaynak yapılabilme gibi özelliklerinden dolayı 
termoplastik resin bazlı kompozitler de yüksek 
potansiyel taşımaktadır. Bunun farkında olan Audi AG 
araştırmalarına bu yönde de devam etmektedir. 

Termoplastiklerdeki Gelişmeler

Audi A6’da ilk kez navigasyon çerçevesinin 
(Infotainmenthalter) cam elyafla güçlendirilmiş 
polyamid bazlı plakanın ısıtılmış halde şekil 
verildikten sonra, polyamid 6 ile son bir enjeksiyon 
işlemine tabi tutularak üretildiğini görmekteyiz. 
Elyafla güçlendirilmiş bu termoplasik plakalar 

Lanxess tarafından üretilip Tepex ve Durethan 
markasıyla piyasaya sürülmektedir. Bu plakalardan 
yapılan kompozit parçaların ağırlığı çelik 
konstrüksüyonlarının sadece yarısı kadardır. Audi’nin 
bu parçasında, Lanxess firmasının yan firması olan 
Bond Laminates GmbH tarafından üretilen Tepex 
dynalite 102-RG600(2)/47% kullanılmıştır. Elyafla  
güçlendirilmiş termoplastik plakalar ilk olarak IR 
fırınında PA6’nın işlem sıcaklığına kadar ısıtılmış, 
daha sonra enjeksiyon makinasında bulunan kalıp 
içinde şekil verilmiştir. Şekil verme işleminden sonra 
PA6 enjekte edilerek parça son şeklini almıştır. Bu 
One-Shot-Process termoplastik kompozit parçaların 
son işleme (finishing) tabi tutulmadan 50 saniye gibi 
kısa bir sürede üretilmesine imkan sağlamaktadır. 
Termosetlere göre herhangi bir kimyasal reaksiyon 
işlemi gerektirmeyen termoplastikler hedeflenen 
üretim hızlarına daha yakındır [1].

Navigasyon çerçevesinin geliştirilmesi, termoplastik 
bazlı kompozitler üzerine yapılan çalışmaların 
arttığının bir göstergesidir. Makine, kalıp ve 
hammadde üreticilerinin ortak çalışmasıyla 
kullanıcıya verilen hizmet artmış ve termoplastik 
bazlı kompozit üretiminde önemli gelişmeler 
sağlanmıştır. 

Audi A6’nın Cam Elyaf Takviyeli Kompozit ve Çelik Yayın Mukayesesi[4]
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Termoplastik kompozitler

Termoplastik kompozitlerin üretimde, 
çoğunlukla önceden matrisle impregne edilip 
preslenmiş termoplastik plakalar (organic sheet) 
kullanılmaktadır. Hafif yapı konstrüksüyonlarına 
sürekli artan bir ihtiyacın oluşmasıyla hammadde 
ve yarı mamül üreticilerinin beraber sıkı bir çalışma 
içerisine girmelerini sağlamıştır. Kimya firması 
Lanxess, 2012 yılında Alman firması olan Bond 
Laminates’i grubuna dahil etmesiyle otomotiv 
sektöründe lifli kompozit portföyünü genişletmiştir. 
Firmanın satın alımından bu yana Lanxess ve Bond 
Laminates lifli kompozit Tepex’in yıllık üretim 
kapasitesini 4 milyon m2 çıkartmıştır. Bunun yanı sıra 
Brilon da bulunan araştırma laboratuvarı bu sene 
faaliyete geçirilen thermoplastik bazlı lifli kompozit 
üretim hattıyla (Demonstration cell) büyütülmüştür. 
Bu üretim hattı, elyafla güçlendirilmis termoplastik 
plakalardan elde edilen kompozit yapıların tam 
otomatik seri üretime yakın bir şekilde üretilmesine 
olanak sağlamıştır. Üretim hattı Avusturya kökenli 
merkezi Schwertberg’de bulunan Enjeksiyon 
Makine Üreticisi ENGEL Austria GmbH tarafından 

kurulmuştur. Bu mühendislik tekniğiyle otomotiv, 
elektronik ve spor endüstrisindeki kompozit 
uygulama açıklarının kapatılması hedeflenmektedir 
[1]. 

Üretim hattının esnekliği ve malzeme çeşitliliği gibi 
konularda da çeşitli gelişmeler hedeflenmektedir. 
Yeni bir teknolojik uygulamayla termoplastik 
plakalarda sonsuz filament  halinde bulunan elyaf 
kuvvetin uygulandığı (çekme, basınç, torsiyon, vb.) 
yöne göre oryante edilebilir. Şu ana kadar Tepex 
kompozit plakaları sadece 0° ve 90° oryantasyona 
sahip liflerden  üretilmekteydi. Lanxess’in yaptığı 
araştırmalar ve geliştirmeler sonucunda, 20° ve 
90° arasında farklı lif oryantasyonlarına sahip Tepex 
plakaları üretilebilmektedir. Böylece, FEM programını 
kullanan mühendis, daha esnek bir şekilde ve 
malzemeden tasarruf ederek parçaya uygulanan 
kuvvet yönünde konstruksüyonlar üretebilmektedir 
[2]. 

Almanya’nın Ludwigshafen şehrinde bulunan 
BASF SE de, otomotiv sektörü için termoplastik 
bazlı kompozit üretiminde mevcut tecrübesini ve 

Lanxess’de bulunan ENGEL Üretim Hattı [5]
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bilgisini arttırmak için Hollanda’da bulunan yarı 
mamül üreticisi TenCate Advanced Composites ve 
ABD’de bulunan cam ve karbon lifi üreticisi Owens 
Corning ile stratejik bir ortak çalışma içerisine 
girmiştir. BASF SE, sonsuz liflerle güçlendirilmiş 
termoplastik plakaları ve kısa liflerle güçlendirilmiş 
granülleri içeren ürün grubunu Ultracom markası 
adı altında toplamıştır. BASF SE, 2013-K Fuar’ında 
ilk kez termoplastik plakadan üretilen bir parçayı 
sergilemiştir [1]. 
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HIGH SCALE PRODUCTION OF FIBER REINFORCED COMPOSITES: CURRENT DEVELOPMENTS IN 
FIBER REINFORCED COMPOSITES BASED ON THERMOSET AND THERMOPLASTIC MATRIX SYSTEMS

The application of fiber composite structures becomes increasingly attractive due to the goal of weight reduction 
with the same mechanical properties in different industries such as aerospace, automobile, wind energy, etc. 
The main object of the weight reduction is to decrease the CO2 emissions by means of less fuel consumption, 
especially in the automotive sector which is very much affected by the new regulations of CO2 emissions. 
With these new regulations laid down by the most developed countries like Japan, USA, Germany, the car 
manufacturers invest into the R&D activities of fiber reinforced composites in order to meet the CO2 regulations. 
Especially BMW is the strongest pioneer by the application of FRP (Fiber Reinforced Plastics) with their i-series. 
The composite structures in i-series are manufactured with the most cutting edge technologies and high quality 
standards. Moreover, another well-known car manufacturer Audi also integrated some parts based on thermoset 
fiber composites to reduce the weight of the car. 

Beyond the applications of thermoset fiber composites, the potential of the thermoplastic fiber composites 
have also been recognized. Because of their advantages such as short manufacturing times, recyclability, etc. 
material manufacturers like Bond Laminates, BASF have been expanding their product portfolio and production 
capacity in order to meet the demands in the composite sector. Moreover, material manufacturers have also been 
cooperating with machine manufacturers like ENGEL Austria to give the best solutions with a high automation 
grade for the requirements of the customers. The latest developments in the composite technology are 
represented here with application examples.  
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CTP esaslı kompozit üretiminde temel olarak, kenar 
kesimi, şekillendirme, montaj deliği açılması gibi 
aşamalarda çeşitli boyutlarda son ürün atıkları ortaya 
çıkmaktadır. Türkiye’de yılda yaklaşık 2500 ton, 
dünyada ise 166000 ton civarında CTP atık çıkmaktadır. 
Söz konusu atıklar genellikle boyutu küçültüldükten 
sonra yakılarak ardından özel sahalara gömülerek 
bertaraf edilmekte ya da yaygın olmamakla birlikte 
çimento ve inşaat gibi sektörlerde dolgu maddesi 
olarak kullanılmak amacıyla, ek bir maliyet 
karşılığında bertaraf edilmektedir [1].

Yakılarak bertaraf esnasında mikronize karbon 
partikülleri, polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH), 
karbon monoksit gibi kanserojen olabilen atıklar ve 
küresel ısınmaya yol açan CO2 gazı açığa çıkmaktadır. 
Gömme işlemi ise toprağın kirlenmesine sebep 
olmaktadır. Proje ile geliştirilecek yeni yöntemler, hem 
maddi olarak külfetli hem de çevresel/halk sağlığı 
açısından zararlı bu imha yöntemlerine alternatif 
oluşturacaktır.  

CTP üretimi sırasında açığa çıkan atıkların dışında 
kullanım ömrünü tamamlayan rüzgar türbini, tekne, 
su kaydırakları gibi CTP ürünün kendisi de bir atık 
olarak muamele edilmektedir. Avrupa Birliği’nde 
bu kompozit malzemeleri üreten firmalar, bu 
kompozitlerin yaşam döngülerini tamamladıktan 
sonra imhasından da sorumludur [2]. Polin, hem 
kendi ürünlerini hem de sektörde üretilen yüksek 
katma değerli kompozitleri geri dönüştürmeyi 
hedeflemektedir. 

Proje iki kısımdan oluşmaktadır:

1) Atığın öğütülerek yeni üretilen CTP esaslı ürün 
içinde kullanıldığı durumda, tane boyutu ve atık miktarı 
gibi parametrelerin sistematik olarak incelenmesi; 
bu bölümde deneysel çalışma ile elde edilen verilerin 
yapay sinir ağları kullanılarak lineer olmayan 
regresyon ile modellenmesi.

2) Atığın içerdiği reçinenin yapısındaki çaprazbağların 
kimyasal yolla kısmen kırılması sonrasında, 
uyumlaştırılmadan ve uyumlaştırıldıktan sonra yeni 
hazırlanan karışımlara eklenerek değerlendirilmesi  

Yapay sinir ağları gibi ileri bir modelleme tekniğinin, 
CTP esaslı atıkların değerlendirilmesi sürecinde, 
atığa ait parametrelerin optimizasyonu amacıyla 
kullanılacak olması projenin önemli yenilikçi 
yönlerinden biridir. Ülkemizde CTP atıklarının projede 
öngörüldüğü ölçüde bilimsel yaklaşım ile mekanik, 
termal ve malzeme ömrü gibi verilerin kontrol edildiği, 
öğütülerek yeniden malzeme üretimi ile sıfır atık çıkışı 
yaklaşımında bulunan herhangi başka bir projenin 
varlığı bilgisine ulaşılamamıştır. Proje konusu ayrıca, 
Kocaeli Üniversitesi’nde başlatılan bir doktora tezinin 
de önemli bir kısmını oluşturmaktadır. 

Bu proje, atık CTP’nin bertarafı için harcanan bedelin 
ortadan kaldırılması ve hammadde maliyetinin dolaylı 
olarak düşürülmesi anlamında hem Polin, hem de 
örnek olacağı yerli kompozit üreticileri açısından ciddi 
bir ekonomik değer taşımaktadır. 
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By the production process of glass fiber reinforced 

polymers (GFRP), final product waste arises at 

different stages such as edge trimming, shaping and 

opening mounting hole. GFRP producers in Turkey 

declare 2,500 tons composite waste per year and this 

number increases up to 166 000 tons for overall GFRP 

production in the world. Although there are many 

waste disposal methods available for GFRP waste, the 

most common ones are landfilling after grinding and/

or burning process and using in cement/construction 

sectors as a filler material.  These common waste 

disposal methods create also an additional cost for 

the waste producers such that 

waste producer is charged for 

disposal of waste whether the 

waste consumer company 

makes an additional profit 

with using the waste or 

not [1]. 

Carcinogenic waste 

such as microsized 

carbon particles, 

polycyclic aromatic 

hydrocarbons and 

poisonous CO and CO2 

gas which causes global 

warming are released 

during incineration of GFRP 

waste. Moreover, landfilling process 

causes soil pollution. To solve the described 

problems, new methods will be developed 

with this project as an alternative to conventional 

techniques which are harmful to health of people and 

environment.

Apart from composite waste arised by production 

methods itself, expired composite products such as 

wind turbines, vessels, waterslides are also treated 

as a waste. European Union Companies that produce 

composite materials are also responsible for the 

disposal of them after the completion of the life cycle 

[2]. Polin WP aims to recycle of its own and other 

companies’ products which are high value-added. 

 The project consists of two parts:

1) Using grinded composite waste as filler in the 

production of new GFRP based product and observation 

of effects of parameters such as grain size and amount 

of waste on thermal, mechanical and other properties. 

To optimizing the properties of composite waste filled 

GFRP, non-linear regression modeling will be made by 

using artificial neural networks with experimental data.

2) Partial de-crosslinking of cured resin in waste and 

adding it to new composite blends in the presence and 

absence of  compatibilizer.

Utilization of advanced modeling techniques such as 

artificial neural networks (ANN) to optimizing final 

properties versus waste parameters is 

one of the innovative parts of 

this project. 

While the 

recovery of 

GFRP with 

zero waste 

approach has a 

great importance 

and it has been 

documented  in the 

literature for other countries, 

there are essentially no scientific 

studies found for Turkey. The subject of this 

project is also comprised an important part of a 

doctoral thesis carried out in Kocaeli University.

This project carries a significant value for both Polin 

WP and local composite manufacturers by means of 

eliminating disposal costs and indirectly reducing raw 

material costs. 
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Summary

During last years, increase of energy demand forced 
countries, specially developing, to build huge capacity 
power plants. As normal, these plants required 
cooling systems. Using sea water and discharging it 
back is a way of cooling that is one of most known 
system. Plants which have nearly 1000 MW or more 
capacity are generally designed with average DN3000 
intake and discharge pipeline. So far, many different 
kinds of materials such as steel, HDPE, concrete and 
GRP were used in subsea applications. These choices 
showed advantages and disadvantages of mentioned 
materials during operational step. GRP, with its 
own suitable characteristic specifications, behavior 
under sea water and having an easy installation 
advantage became as a leader specially in these kind 
of projects. 

Today, it is possible to provide DN4000 diameter GRP 
pipe as a result of improvements and evolutions 
inside itself by aid of know-how and new technology. 
As a manufacturer who can produce and provide 
4000 mm diameter pipe, we are in proud of designing 
and consulting a cooling system of a thermal power 
plant (2 x 600 MW)  located in Iskenderun/ TURKEY. 

Brief information:

•	 Intake line: 
DN3200 PN10 SN5000 – L = 2 x 800 m

•	 Outfall line: 
DN3400 PN4 SN5000 – L = 2 x 900 m

•	 Discharge & Diffusers:
DN4000 PN4 SN5000 – L = 800 m
DN2200 PN4 SN5000 – L = 150 m

Due to being a new project of course all conditions 
were considered specially and during pre-study and 
construction stage some issues, that were different 
than standard, showed itself. Topics below are some 
of the cases that were totally new designed.

•	 New designed rotatable marine lug connection 
with Superlit patent

•	 Pumping station and building connections

•	 Big size special shape of fittings 

Figure 1 – DN4000 GRP pipe

Since many years GRP pipelines have been installed 
in all world using installation methods basically 
equivalent to the ones applied for steel and HDPE. 
Apart few projects, in which design

or installation errors have brought to failure, GRP civil 
pipelines are successfully operating in the marine 
environment as outfalls and as intake and discharge 
lines for power plants and desalination plants. New 
projects call at present for single and multiple lines 
in continuously increasing diameters (today max. 
DN4000), and the qualified producers follow the trend 
by improving their capability to provide the necessary 
pipes.

System

Basically, this thermal power plant (TPP) located 
in Iskenderun gulf and engineering services were 
provided for the systems of 2x95.000=190.000 m³/h 
capacity water intake system, pumping, pumping to 
the condenser of power plant and discharging water 
back to the sea required for 2x600 MW power plant 
project. All Both intake and discharge lines transfer 
seawater with two collateral lines which  reduce to a 
DN4000 line before entering into the sea.

Project Coordinator; Özcan ÇAĞLAR
Project Manager; Alperen EROĞLU

World’s Largest Diameter
Grp Pipe Installed Subsea
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Figure 2 – General Layout

Sea water is transferred to DN3200 intake lines 
by pumping station which receives the sea water 
from an open canal. There are 4 wye pieces used 
on intake system. Two of them are located at first 
touch of pumps and GRP. The other pieces are in 
front of condenser. Both these fittings were specially 
designed considering high pressure, soil movements, 
dead and live loads. 

Additionally the other special thing, that we did 
different than other providers, is using GRP instead of 
steel. As all of you know GRP;

• has excellent resistance against corrosion.

• not-affected by chlorine.

• serving minimum 50 years.

• has hydraulic advantages.

• is light weight

In spite of owner of the project (Diler Holding) is a 
steel supplier, their material choice, considering 
items above, shows the leadership of GRP in subsea 
applications.

All the operations related to design, production, 
testing, handling and transportation were performed 
according to the internationally applicable standards, 
procedures and Superlit quality assurance and 
quality control manuals.  GRP pipes were tested 
to verify conformance to ASTM, AWWA C-950, DIN 
requirements. The performance check and physical 
control of the GRP pipes are done on a routine basis.

Some revisions and/or additional design 
considerations were made by us after beginning 
the installation, due to we were not involved at 
pre-design stage. Shape of both wye pieces were 
totally changed as seen below (Figure 3, 4, and 5) 
considering hydraulic risks and energy losses. At 
the same time this study facilitated site installation 
process.

Figure 3 – Changes of Design

 Figure 4 - Wye piece 1    Figure 5 - Wye piece 2
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Due to constructing the pumping station building 
after beginning the pipeline installation , connection 
of wye pieces were made later. This time difference 
caused level and axis misalignments as a result of 
construction failures. Some parts of pieces were 
revised according to new site conditions in order to 
make the connection. 

Figure 6 – Pump Station Connections

Of course water level was high inside the trench. It 
brought a mud bottom, unstable trench wall when it 
drained off. It was known that embedment material 
will loose its proctor density when the sheet piles are 
going to be removed. Loosing side support on pipe 
wall is one of the worst case, when we talk about 
flexible pipes. 

We thought that material (crushed rock with particle 
size between 5-25 mm) in embedment zone will 
take the place of removed pile and will give min. 
%87.5 density even if it is accepted as dumped. 
Inside diameter of pipes were periodically observed 
by measurements during installation, pile removing 
steps and after backfilling. Finally less than %1.8 
deflection values which is far allowed %3 in initial, 
showed the true approach of material behavior. 

Settlement has been another issue during 
installation, backfilling and operation of pipeline. 
Before manufacturing and providing, pipes with 
6 meters length were offered in order to have a 
more flexible movement than 12 meters on whole 
pipeline and accumulate different soil settlement 
by using GRP flexible joint. Despite our efforts to 
describe this, of course the cheaper selection was 
made. But we were stable on our insist and delayed 
our considerations. Everybody had question marks 
in their minds when they saw the trench excavated, 
first. When the trench of discharge out came worse 
than all, that time we succeeded to persuade 
everybody. Referring the geological data and our 
site experiments, pipes with 6 m lengths were 
started to use.

Figure 7 – Unstable Trench Bottom

Time schedule was limited as many project. 
Installation was started from close to pump house 
side through plant with DN3200 two parallel lines. 
When pipeline was coming near the plant area, due 
to move quick new points excavated on discharge 
line and pipe installation started from new places. At 
the end, two pipeline faced with each other. Diameter 
is DN3400, time is little, water level inside trench is 
high, settlements which will come in question as a 
result of subsequently filled soil are expected. These 
and many other conditions forced us to create  new 
solutions. Both signs were showing a flexible joint 
which must be installed easily. After studying a while 
a GRP sliding joint was designed and used in order to 
connect two pipeline with each other.

Figure 8 – DN3400 GRP Sliding Coupling Installation

Installation through seashore side was going on and 
the total pipeline cross-section area was reduced 
from 2 x DN3400 to DN4000 single pipe in forebay. 
Water velocity increased nearly %45. Based on 
AWWA-M45  velocity is limited (1) to ~1.83 m/sec 
(for seawater) in GRP but according to our study, 
which was accepted and confirmed by TUBİTAK 
(THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH 
COUNCIL OF TURKEY), regarding high velocity, 
velocity effects in GRP pipe inner liner and hydraulic 
approach velocity design was made up to 4,3m/sec. 
Nowadays, operation had a start in order to test and 
as Superlit we expect no trouble. 
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Forebay chamber was built as pre-cast and it sank 
down by excavating from inside. Starting from 
chamber side, pipeline enter in a slope (~%13). Due 
to weight of pipes, sea current and wave effects, 
axially tensile loads on pipe came in question 
temporarily. Steel bars were used to handle these 
loads on itself. They were welded between marine 
lugs at each connection of pipes and on the wall of 
chamber. Tensile stress was transferred to forebay 
by this.

Onshore pipe enters to the chamber above the mean 
sea level while the exit is correctly under the sea 
level. The manhole for air discharge in the position 
very near to the chamber was thought to reduce 
the effectiveness. There was no indication of the 
presence of a vent valve or a vent. If the manhole 
is left open, there is the risk of foam production 
(during the startup due to the use of chemicals in the 
plant) as it experienced in other projects. The same 
foaming could take place in the chamber. 

Behind of chamber was decided to fill up to horizontal 
bend located at offshore, in order to minimize wave 
effects which occur during a hurricane. Therefore 
soil height increased up to 8 meters on pipes which 
have already been produced and provided as SN5000. 
Based on new calculations, it was decided to use 
existing pipes with supporting them by concrete 
blocks.

(1)  AWWA m45 second edition Fiberglass pipe design Maximum Velocity for 
Corrosive or Erosive Fluids.

Figure 10 – DN4000 Horizontal bend.

Neither at preliminary nor at final design stages, 
there were no manholes located on submarine 
discharge line, which will be checked by divers 
periodically.  Two DN1600 manholes were placed 
after 400 meters pipe laid by our insist.

At subsea part many items, which are standard 
or non-standard applications, reviewed and re-
designed. Marine lug pieces were one of them. As 
all of you know that this connection is made under 
sea when two pipe spigot is on same axis and ready 
to connect. Considering subsea conditions specially 
when the depth is more than 15 meters, features 
below were added to the new Superlit patented 
marine lug connection system.

• Rotatable body

• Available to install under water

• Possible to remove after connection

Figure 11 – Marine Lug

Figure 9 – Outfall Pipeline Profile
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Figure 12 – Subsea Connection System 

According to underwater regulations it is allowed 
to work only 30 minutes at 25 meters depth, which 
is our sea bottom. Even though divers work up to 
a minimum of 1 meter vision the limited working 
time of divers pushed us to find an easy and quick 
installation way. This installation was a race against 
the time. In order to use it efficiently, processes that 
taking time re-arranged. By rotatable body of the 
system, it became very easy to axis lug holes and 
duration of installation reduced seriously. Body of 
marine lug system was positioned into a groove on 
pipe thus thickness of the DN4000 pipe increased in 
order to grind an area. This lug system works great 
against this hard connection by covering the pipe 
inside its groove. It is designed to handle 50 tons axial 
tensile strength in order execute the connection of 
DN4000 pipes which are 1500 kg per meter.

Of course, full face flexible couplings were one of the 
advantage in quick installation. No time was spent 
to assemble gaskets and controlling their situation 
during installation.  By this, both installation faults 
and leakage risk were also prevented. 

Figure 13 – Full Face GRP Flexible Coupling

To prevent lateral movement of both main line and 
diffusers, gabions were placed.  Sand bags  were 
positioned between pieces and gabions in order to 
block disturbing. 46 ports were located on diffuser 
pieces with diameter of DN 800. Flanged connection 
preferred to extend the length of branches and 
installation was executed subsea. 

Figure 14 – Diffuser Ports

Figure 15 – Model of Designed Diffuser System (1:20)

Conclusion:

All the GRP pipes including in this cooling system 
of TPP have been supplied by Superlit. Superlit was 
not only the supplier of material, was also a solution 
provider of design and consulting service by its 
project design team. We know that this technical 
support and our reliable process which include; 

• designing the pipe and characteristics,
• using latest technology and methods,
• active control process,
• logical cost-efficiency ratio,
• know-how background,
• true type selection of coupling,

were the factors, that created a difference, in the 
selection of the supplier as Superlit.  We saw that 
using big diameter GRP pipe is a must in seawater 
transferring pipelines, specially which have heavy 
flow. It is clear that supplier must involve in project 
design and execution due to GRP pipes, specially 
which have big diameter, are less known and there 
are differences between design and site application 
conditions. We as Superlit design team, will add 
our new gained experiences regarding  this project 
to future applications and will increase our level by 
studying hard for each project specially. Our goal is 
having no trouble for long years in these kind of high-
budget and demanding  systems.
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Figure 20 – Placing the pipe in front of chamber.

Figure 16 – Submerging diffuser tee

Figure 17 – Sea bottom surface was explored before excavation.

Figure 18 – DN4000 Outfall line pipes.

Figure 19 – Marine lug connection under water.

Photos from site study and execution
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