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Cam Elyaf Takviyeli Plastik Sanayicileri Derneği                   
CTP-SANDER kuruldu. 

 
Cam Elyaf Takviyeli Plastik Sanayicileri Derneği CTP-SANDER, 18 
Mayıs 2005 tarihinde kuruluş aşamasını tamamlayarak faaliyete geçmiş 
bulunmaktadır. 
 
Cam Elyaf Takviyeli Plastik Sanayicilerini ve bu konu ile ilgili bilimsel kuruluşları bir 
çatı altında toplamak, Şişecam ve bağlı kuruluşu Cam Elyaf San. A.Ş’ nin bir süredir 
yapmayı istediği bir çalışma idi. Bunu nihayet sonuçlandırmanın gururu ve mutluluğu 
yaşanıyor. 
CTP tüketimi artık dünyada bir “gelişmişlik” göstergesi olarak kabul edilmekte. 
Türkiye’de kişi başına CTP kullanımı 810 gram civarında. Avrupa’da ise, bunun 5-6 
katı, Amerka’da yaklaşık 9 katı.Türkiye’deki tüketimi artırma güdümü motivasyon oldu 
ve Şişecam / Cam Elyaf, CTP sanayicilerini, konuyla ilgili bilimsel kuruluşları bir çatı 
altında toplayarak, CTP-SANDER’ in kurulmasına önderlik etti.  
Şişecam, CTP-SANDER’ in çalışmalarından ülkenin ve sanayicilerin yarar 
sağlayacağı inancı içinde, bu derneği sonuna kadar destekleme kararını da vermiş 
bulunmaktadır. 
CTP-SANDER’in misyonu,  

1. Cam Takviyeli Plastiklerin kullanımının hayatın her alanında giderek 
artması amacı ile, hükümet, yerel yöneticiler, sanayiciler, bilimsel kuruluşlar 
ve kullanıcılar nezdinde tanıtım, tutundurma, bilgilendirme, 
standardizasyon ve geliştirme faaliyetinde bulunmak , 

2. Cam Takviyeli Plastiklerin üretim ve kullanımının bilimsel temellerde 
sürdürülmesi için gerekli çalışmaları yapmak , 

3. Üyelerini ortak hedeflere yönlendirmek , 
4. Paylaşılacak fırsatları geliştirmek, çoğaltmak, 
5. Sanayicileri ve bilimsel kuruluşları bir çatı altında toplayarak sinerji  

yaratmaktır. 
 
Hedefi, CTP ürünlerin kullanımının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesidir. Dernek bu 
amaçla, hızlandırıcı faaliyette bulunacaktır. 
Bu doğrultuda yapılacak faaliyetler ise ana başlıklarıyla aşağıda verilmiştir. 

3. CTP konusunda kamuoyunu ve resmi kurumları bilgilendirmek üzere,  
 Seminer 
 Konferans / Sempozyum 
 Gezi ve benzeri etkinlikler düzenlemek 

2. Ortak ve güncel sorunları tanımlamak, birlikte birlikte çözüm aramak, 
3. Periyodik aralıklarla bülten yayınlamak, 
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4. CTP sektörünün gelişmesine ve yaygınlaşmasına yönelik tanıtım amaçlı 
sunuş çalışmaları yapmak / yaptırmak , 

5. Kalite standartlarını oluşturmak ve korumak üzere çalışmalar yapmak , 
6. CTP uygulama örneklerine ve üretim tekniklerine  ilişkin görsel doküman 

hazırlamak / hazırlatmak, 
7. CTP sanayiinde, teknik gereksinimler doğrultusunda araştırma ve proje                      

çalışmaları yapmak, buna ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla 
ilişkide bulunmak, 

8. Üniversitelerde, belirlenecek teknik konularda araştırma yapılması amacı 
ile çalışmalar yapmak, talepler doğrultusunda, bu üniversitelerde Cam 
Elyafı Takviyeli plastikler konusunda ders ve seminerler düzenlemek, Cam 
Elyafı Takviyeli Plastikler konularında lisans ve lisans üstü bursları 
sağlamak, 

9. Bir internet sitesi oluşturarak, üyelerin ve her isteyenin gerek duyduğu 
anda dernek faaliyeti ile ilgili bilgilere ulaşmalarını sağlamak, 

10. Cam Takviyeli Plastik Sanayinin ihtiyacına yönelik olarak, yönetici, teknik 
eleman ve nitelikli işçi / usta becerilerini artırıcı eğitim kursları düzenlemek, 
sertifika ve başarı belgeleri vermek, 

11. Cam Takviyeli Plastikler ile ilgili yerli, yabancı literatürü izlemek, yayınları 
taramak, faydalıları seçmek, yurtiçi ve yurtdışı fuarları izlemek ve 
teknolojideki gelişmeleri aktarmak üzere bir bilgi bankası oluşturmaktır 

 
Dernek yeni kurulmuş olmakla birlikte, aşağıda belirtilen aktiviteleri yapmıştır. 

1. Kuruluş prosedürlerini tamamlamak üzere tüm işlemleri sonuçlandırmıştır. 
2. İlgili sanayicilere, dernek tanıtım sunuşlarını yapmakta ve sürdürmektedir. 
3. Çalışma ofisini düzenlemiş ve tefriş etmiştir. 
4. Kütahya Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü için yatırımcıya yol gösterici 

nitelikte, yatırım gereksinimi ve tutarları ile CTP temel kavram ve kullanım 
alanları bilgilerini de içeren bir dosya hazırlanmış ve gönderilmiştir. 

5. TCK Genel Müdürlüğünde, Daire Başkanlıklarına yönelik olarak, 
“Karayollarında CTP Kullanımı” başlıklı bir sunuş yapılarak, CTP 
malzemenin ne olduğu, avantajları, nasıl yapıldığı, hangi alanlarda 
kullanıldığı ve karayollarına özel kullanım alanları anlatılmıştır. 

6. Belediyelere yönelik olarak, “Belediye Hizmetlerinde CTP Kullanımı” 
başlıklı, benzer nitelikte bir sunuş hazırlanmış ve ilk olarak Kandıra 
Belediye Başkanı’na sunulmuştur. 

7. İlk dernek bülteninin çıkartılmasına ilişkin hazırlıklar tamamlanmıştır. 
 
Bundan sonraki iki yıllık dönem içinde yapılması planlanan çalışmalar ise şunlar 
olacaktır. 
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1. Başta İstanbul ve Kocaeli Büyükşehir belediyeleri olmak üzere, ilk planda 
büyük şehirlerin belediyelerine CTP’ nin tanıtımı ve belediye hizmetlerinde 
kullanımına ilişkin sunuşlar yapılacaktır. 

2. Özellikle CTP boru ve aksesuarlarını kapsayacak “Altyapıda CTP” 
sempozyumu düzenlenecektir. 

3. TCK Bölge müdürlüklerine yönelik sunuşlara, TCK’ dan uygun zamanlar 
alınabildikçe, devam edilecektir. 

4. Web sayfası en kısa sürede hizmete açılacak ve güncel tutulacaktır. 
5. TCK Genel Müdürlüğünde yapılan sunuş değerlendirilerek, TCK’ nın 

gereksinimleri doğrultusunda bir aksiyon planı uygulamaya konulacaktır. 
6. Bülten yayınına devam edilecektir. 
7. Yabancı benzer derneklerle ilişkiye geçilecek, işbirliği olanakları 

araştırılacaktır. 
8. Teknik yayınların izlenmesi, temin edilmesi ve faydalı görülen bölümlerin 

bülten ve web sayfasında yayınlanarak üyelerimizin yararlanması 
sağlanacaktır. 

9. Üye firmaları tanıtan katalog hazırlanacak ve web sayfasında 
yayınlanacaktır. 

10. Veri tabanı oluşturulacaktır. 
11. Dernek tanıtım faaliyetine devam edilerek, üye katılımı yaygınlaştırılacaktır. 
12. Üniversitelerde CTP konusunun ders konusu haline getirilmesi 

sağlanacaktır. 
13. Kalite sertifikası verebilir duruma gelmek üzere laboratuvar oluşturma ve 

mevcut laboratuvarlardan yararlanma konusunda fizibilite çalışmalarına 
başlanacak, sanayicilerin bu girişime yapabilecekleri katkılar 
araştırılacaktır. 

14. CTP sanayicilerinin ürünlerine yönelik olarak, yurtiçi veya yurt dışında 
“CTP Ürün Fuarı” ve / veya yurtiçinde sempozyum düzenlenecektir. 

15. CTP geri dönüşüm projesi için ön araştırma yapılacaktır. 
16. CTP genel kullanımı ve tanıtımına yönelik yeni sunuşlar / konferanslar 

düzenlenecektir. 
17. CTP sanayiinin gereksinimlerine yönelik olarak, yönetici, teknik eleman ve 

nitelikli işçi / usta becerilerini artırıcı eğitim kursları düzenlenecektir. 
18. Dernek tanıtım faaliyetleri ve üye katılımının yaygınlaştırılması 

çalışmalarına devam edilecektir. 
Bu faaliyetleri yerine getirmek için, büyük bir kısmını Şişecam / Cam Elyaf San. 
A.Ş.’nin ın karşılamakta olduğu, Birinci yıl için 170.100 YTL, ikinci yıl için 199.800 
YTL  tutarında bütçe öngörülmüştür. 
İlk Genel Kurul 11 Temmuz 2005 tarihinde toplanarak Yönetim Kurulunu seçmiş, 
yukarıda ana hatlarıyla belirtilenfaaliyet programını ve bütçesini onaylamıştır. 
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Yönetim Kurulunda ; 
 Dr. Tevfik Ateş Kut  (Başkan – Şişecam, Kimyasallar Grup Başkanı) 
 İsmail Hakkı Hacıalioğlu (Başkan Yrd. - Cam Elyaf San. A.Ş. Genel Müdürü) 

Fersen Kınayyiğit (Genel Sekreter - Cam Elyaf San.A.Ş. Genel Md. 
Danışmanı) 

 Mehmet Alphan ( Sayman – Cam Elyaf San. A.Ş. Mali İşler Müdürü) 
 Mehmet Engin Afşar ( Üye – Cam Elyaf San.A.Ş.Genel Md. Danışmanı) 
İçlerinde Boğaziçi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi de olmak üzere bilimsel 
kuruluş ve ilgili sanayicilerden oluşan 25 kurucu üye ile işe başlayan dernek, üye 
sayısını artırmak üzere tanıtım çalışmalarında bulunmakta, sektörün desteğini 
almaktadır. 
CTP-SANDER’ in ulaşım bilgileri aşağıda verilmektedir. 
Adres   : Bayramoğlu Sapağı, P.K. 62, 41420 Çayırova – Gebze / Kocaeli 
Telefon  : (262) 678 14 05 (Fersen Kınayyiğit) 
    (262) 6781532  (Engin Afşar) 
Faks  : (262) 678 18 18  
Web Sitesi  : Henüz yapım aşamasında 
e-posta : fkinayyigit@sisecam.com.tr 
    eafsar@sisecam.com.tr 
 
 
 
 
 


