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BAŞKAN’IN MESAJI

Kompozit Sanayicileri Derneği; Türk Kompozit Sanayinin 
hammadde, yarı, ara ve nihai ürün üreticilerini, 
tedarikçilerini ve akademik kurumlarını temsil etmek 
üzere kâr amacı gütmeyen bir dernek olarak 18.05.2005 
tarihinde kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana tüm 
sektörü kucaklama çalışmalarını sürdürmüş, Ekim 2017 
itibari ile 92 firma, 14 üniversite ve 1 dernek olmak üzere 
toplam 107 kurum ve kuruluştan, 115 kişinin üye olduğu 
bir dernek konumuna ulaşmıştır. Derneğimize üye olan 
kuruluşlar Türkiye Kompozit Sektöründe üretilen toplam 
üretimin gerek değer gerekse de hacim olarak yüzde 90’ını 
üretmektedirler. Kompozit Sanayicileri Derneği bu niteliği 
ile de sektöründeki tek dernek olma özelliğine sahiptir.

Derneğimiz tarafından düzenlenen ve 5, 6 ve 7 Ekim 2017 
tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve 
Sergi Sarayı’nın “Rumeli Salonu”nda gerçekleştirilecek 
olan “3. Türk ve Bölgesel Kompozit Sanayi, Teknoloji ve 
Uygulamaları Zirvesi ve Forumu”, “2. Türk ve Bölgesel 
Kompozit Sanayi, Teknoloji ve Uygulamaları Fuarı” veya 
kısaca “TURK KOMPOZIT 2017 KOMPOZİT ZİRVESİ” 
kompozit sanayine özgü üretim, işleme ve uygulama 
metodları başta olmak üzere tüm kompozit sektörünü 
kapsayan faaliyetleri içermektedir. Özellikle ham maddeler 
(reçineler, elyaf ve takviye malzemeleri, teknik tekstiller, 
termosetler, termoplastikler, katkı malzemeleri), yarı ve 
ara ürünler, nihai ürünler, işleme teknolojileri, makina ve 
ekipmanlar, tüketim malzemeleri ve hizmetler, ziyaretçilere 
dönük teknik ve ticari seminerler, ürün sergileri, canlı 
demolar, ürün tanıtımları ve ödüller çerçevesinde 
sunulacaktır. 

Ürün ve Sergi Alanı olarak belirlenen toplam 1.604 m2’lik 
alanın yüzde 68’i Derneğimizin üyesi olan 46, yüzde 21’i 
Derneğimizin üyesi olmayan 24 ve yüzde 11’i ise 14 dernek, 
kurum ve kuruluş tarafından ürün, hizmet ve servislerinin 
tanıtımı için değerlendirilecektir. Toplam Ürün Sergi Alanı 
sayısı 84’dür. Toplam katılımcı firma, kurum ve kuruluş 
sayısı ise yine 84’ü bulmuştur.

Etkinliğimizin Teknik ve Ticari Seminerler bölümü ise 
etkinlik süresince devam edecektir. Seminer programımız 

5 Ekim günü açılış konuşmam ile başlayacaktır. Kompozit 
Sanayicileri Derneği ve Avrupa Kompozit Sanayiler 
Birliği (EuCIA) Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Tolga Kutluğ’un 
EuCIA’nın faaliyetleri hakkında bilgi vermesinden sonra 
yine EuCIA’dan Mr. Ben Drogt “Kompozit Ürünlerin Ekolojik 
Etkisinin Hesaplanması” konusunda ayrıntılı bilgiler 
verecektir. Birbirinden önemli Teknik sunular ve Ticari 
sunular ile devam edecek olan sunu bölümünde etkinlik 
süresince 1 açılış konuşması, 17 ticari sunu ve 24 teknik 
sunu olmak üzere toplam olarak 42 sunu bulunmaktadır.

Etkinliğimizin mali finansmanı sponsorlar tarafından 
karşılanmıştır. Poliya Polyester San. ve Tic. Ltd. Şti. “Ana 
Sponsor”; Derneğimiz bünyesinde faaliyet gösteren ve 7 
CTP Boru Üreticisinden oluşan “CTP Boru Üreticileri Birliği” 
“Altın Sponsor” olarak etkinliğimize destek vermişlerdir. 
Bu firmaların dışında etkinliğimiz JEC Group tarafından 
da desteklenmektedir ve JEC Composites Magazine ise 
etkinliğimizin “Medya Sponsoru” olmuştur.

Etkinliğimizde Türk Kompozit Sektörünün en ileri, en 
güncel ve en yaratıcı örnekleri ziyaretçilerin incelemesine 
sunulacaklardır. Ürün örnekleri Türk Kompozit Sektörünün 
gücünün ve yaratıcılığının ulaştığı boyutların tüm 
kamuoyunun dikkatine sunulmasına vesile olacaktır.

En başından beri, Türkiye ve bölgenin en önemli kompozit 
etkinliği olma hedefi ile başlattığımız bu yolculuğun gelecek 
yıllarda da 2 yılda bir ve giderek daha uluslararası olacak 
bir şekilde devam ettirilmesi, gerek katılımcıların gerekse 
de ziyaret için başvuruda bulunanların bizden ana talebi 
olmaktadır. 

Türkiye’nin Kompozit Sanayicilerinin tek çatı örgütü olan 
ve halen dünya markası haline gelmiş olan birçok sanayici 
üyesi bulunan Derneğimiz bu konuda üzerine düşen 
her türlü vazifeyi yerine getirerek TÜRK KOMPOZİTİ’NİN 
bir dünya markası haline gelmesi için çalışmalarını 
sürdürecektir. Etkinliğimizin ülkemize, sanayicimize ve 
sektörümüze hayırlı olmasını dileriz.

Saygılarımızla.

Şekib Avdagiç
Kompozit Sanayicileri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı
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The Association of Composite Manufacturers was 
founded on 18.05.2005 as non-profit organization 
in order to represent raw materials, semi-finished, 
intermediate and finished products, manufactures, 
suppliers and academic institutions of Turkish 
composite industry. Since the day of its foundation, 
it carried on its works to embrace the whole sector 
and, as of October 2017, it became an association 
to which 115 people from a total number of 107 
institutions and organizations comprised of 92 firms, 
14 universities and 1 association are registered as 
members. Institutions that are the member of our 
association are making 90% of the manufacture in 
Turkish composite sector both in volume and as value. 
The Association of Composite Manufacturers is the 
only association having this quality in its sector. 

“3rd Turkish and Regional Composite Industry, 
Technologies and Applications Summit and Forum”. 
“2nd Turkish and Regional Composite Industry, 
Technologies and Applications Exhibition” or shortly 
“TURKISH COMPOSITE 2017 COMPOSİTES SUMMIT” 
to be organized by our association on 5th, 6th and 
7th October 2017 in the “Exhibition Hall” of Lütfi 
Kırdar International Convention and Exhibition 
Center in İstanbul includes activities covering the 
whole composite sector, particularly manufacture, 
processing and application methods unique to 
composite industry. Especially, raw materials (resins, 
fiber and reinforced materials, technical textiles 
materials, thermo sets, thermoplastics, additives), 
semi-finished and intermediate products, finished 
products, processing technologies, machinery 
and equipment, consumables and services will be 
presented within the framework of technical and 
commercial seminars regarding visitors, product 
exhibitions, product promotion activities and award 
ceremonies. 
 
68% of the 1.604 m2 are, which is determined as 
Product and Exhibition Area, will be used by 46 firms, 
which are members of our association, whereas 
21% of this area will be used by 24 firms, who are 
not members of our organizations and 11% of this 
area will be used by 14 associations, institations and 
organizations. Total number of product exhibition 
areas is 84. Total number of participating firms, 
institutions and organizations reached 84. 

Technical and Commercial Seminars part of our 
event will continue during the time of our event. 
Our seminar program will start with the opening 
speech of the chairman of the Board of Turkish 
Composite Manufacturers Association (TCMA) on 
October 5th and it will continue with the presentation 
of Mr. Tolga Kutluğ Board Member of EuCIA and 
TCMA titled “EuCIA Activities” and presentation of 
Mr. Ben Drogt from EuCIA titled “Calculation of ECO 
impact of composite products”. A total number of 
42 presentations comprised of 1 opening speech, 
17 commercial presentations and 24 technical 
presentations will be made throughout during the 
event. 

Our event is financed by the sponsors, Poliya Polyester 
San. Ve Tic. Ltd. Şti., supported our event as “Main 
Sponsor” where as GRP Pipe Manufacturers Union., 
supported it as “Gold Sponsor”. Other than these firms 
JEC Group supported the event as partner and JEC 
COMPOSİTES MAGAZINE became the “Media Sponsor” 
of our event. 

The most advanced, updated and creative samples 
of Turkish composite sector will be presented for the 
examination of the visitors in the Most Innovative 
Product Competition. The product samples will be 
used in terms of presenting the dimensions that the 
power and creativeness of Turkish Composite Sector 
reached to the attention of the whole public. 

It is the main demand of both the participants of the 
event and the people who made an application for 
visits to carry on this event, which is a journey we set 
on with the aim of being the most important event 
regarding composite in Turkey and in the region in 
question from the very beginning, by organizing it 
once every 2 years. Our association, which is the only 
roof organization of Turkish composite manufacturers 
and which has many manufacturers that have 
become a world brand as its members, will carry on 
its works in order to make TURKISH COMPOSITE a 
world brand. We wish this event to be beneficial to our 
country, our manufacturers and our sector. 

Regards.
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Sektörler: Savunma, Otomotiv, Denizcilik, Yenilenebilir Enerji, Havacılık, 
Uzay Sanayi

Üretim Metodları: 3 boyutlu dokuma teknolojisi ile ön şekil imalatı

Ürünler: Karbon, aramid, cam, silika, bazalt vb. elyaf çeşitleri ile 3 boyutlu 
olarak dokunmuş, kalıba hazır kumaşlar.

1950’li yıllardan itibaren teknik seramik, 1960’lı yıllardan itibaren tekstil 
sektöründe olan firmamız; tasarımı ve üretimi tamamen kendisine ait 3 
boyutlu dokuma makinesi çalışmalarına 2010 yılında başlamış ve ürünlerini 
3Dwovens markası ile 2014 yılında yerli olarak üretmeyi başarmıştır. 

Firmamız bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışındaki havacılık, savunma sanayi 
ve otomotiv sanayi firmalarıyla çeşitli ÜR-GE projelerinde yer almıştır. 
Bu projelerde karbon fiber, aramid, cam elyafı gibi farklı iplik türleriyle 
kompozit malzeme üretimi gerçekleştirmiştir. Erginer AR-GE ekibimiz 2 
yüksek mühendis, 6 mühendis ve 7 teknisyenden oluşmaktadır. Dinamik 
ve deneyimli ekibimiz her zaman en yüksek teknolojileri takip etmekte 
olup ihtiyaçlarınızı ve isteklerinizi yerine getirmek için tüm gayreti ile 
çalışmaya hazırdır.

Yenibosna Merkez Mah. Yalcin Kores Cad. Kor Sok. No: 8
Bahcelievler - Istanbul / Turkey

Tel: +90 (212) 639 33 33 

Fax: +90 (212) 639 00 33

www.3dwovens.com • www.erginer.com.tr

info@3dwovens.com

Sectors: Defence, Automotive, Marine, Renewable Energy, Aviation, Aerospace Industry

Production Methods: Preform production with 3 dimensional weaving technology

Products: Ready to mould, 3 dimensionally woven fabrics from carbon, aramide, glass, silica, basalt, etc. fibers.

3Dwovens is a trademark of Erginer Ceramic and Composites Company which was founded in 1952 in Turkey. The company 
started to design a unique 3D weaving machine in 2010. After 4 years of intensive build up, products are introduced to the 
market as 3Dwovens. Our company has been involved in various product development projects with aviation, defense 
industry and automotive industry companies until today. Erginer Research & Development team consist of 2 senior 
engineers, 6 engineers and 7 technicians. With the help of our dynamic and experienced team, we always seek for the state 
of the art and ready to fulfill your demands.

3D WOVENS / ERGİNER SERAMİK
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AĞTEKS Ltd. lider tekstil makine üreticilerinden biri 
olarak, patentli yüksek teknolojili tekstil makineleri, 
yüksek değerde mekanik makine elemanları, elektronik 
ekipmanlar, gömülü kontrol cihazları, elektrik 
makineleri ve sürücülerini deneyimli araştırma ve 
geliştirme takımıyla birlikte üretim sahasında imalatını 
gerçekleştirmektedir.

Araştırma ve geliştirme takımının en önemli ürünleri, 
patentli DirecTwist® bobinden bobine çok fonksiyonlu 
büküm makinesi, IntelliWinder® akıllı triko söküm 
makinesi, DirectCover teknik iplik kaplama makinesi 
ve Servo Bobin Besleyici pozitif iplik besleyici cihazıdır. 
Ek olarak AĞTEKS dünyanın en hızlı lineer motorunu 
tasarlamış ve 2010 yılında patentini almıştır. Ayrıca 
görüntü işleme algoritmaları ve gömülü işlemcilerle 
tasarlanmış iplik ve kumaş kalite sensörleri 2016 
yılında uluslararası markete sunulmuştur.

AGTEKS LTD. is one of the leading textile machinery manufacturers and technology company that produce high-tech and 
patented textile machinery, high precision mechanics, electronic equipments, controller devices, electric machinery and 
drivers with experienced R&D team and equipped production machines.

The most important products of this R&D approach are DirecTwist® cone to cone multifunctional twisting machine, 
IntelliWinder® intelligent unraveling machine, DirectCover technical yarn covering machine and Servo Bobbin Feeder positive 
yarn feeder device with their patents. Additionally, AGTEKS has designed the world’s fastest linear motor and has patented in 
2010. Yarn and fabric quality sensors developed with image processing algorithms and designed with embedded processors, 
have been provided to the international market in 2016.

AĞTEKS LTD.
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Kompozit sektörüne Akarmak olarak, geliştirilmiş 
kontrol sistemleri, vakum sistemi, soğutma kulesi 
ve yükleme arabaları ile birlikte, anahtar teslim 
kompozit otoklavları üretmekteyiz. Ürünlerimiz 
havacılık, otomotiv, motorsporları ve denizcilik 
sektörlerinde faaliyet gösteren müşterilerimizin 
gereksinimlerini tüm dünyada karşılamaktadır. Ürün 
yelpazemizde laboratuvar tipi küçük ebatların yanı 
sıra endüstriyel ölçekte üretimi sağlayan büyük 
ebatlar da bulunmaktadır.

Akarmak 1990 yılında Eskişehir’de kurulmuş 
olup, tecrübesiyle ve ISO 9001:2008 kalite 
yönetimi standartlarına sahip olarak, kompozit, 
yapı malzemeleri, cam, lastik kaplama / kauçuk 
kürleme, gıda ve atık sterilizasyonu gibi çeşitli 
endüstriyel uygulamalar için otoklav ve basınçlı kap 
imalatı gerçekleştirmektedir. Modern alt yapımız ve 
tecrübeli ekibimiz sayesinde, en yüksek güvenlik 
önlemleri ve özel kapı sistemleri ile birlikte, 5 metre 
çap, 63 metre uzunluğa kadar otoklav üretimi 
yapmaktayız.

Ürünlerimiz uluslararası standartlara uygun 
üretilmekte ve ürünlerin sertifikasyonu için Bureau 
Veritas, TUV, Lloyd, Hartford Steam Boilers gibi 
yine uluslararası bilinirliği olan kuruluşlar ile 
çalışılmaktadır. Firmamız bugüne kadar CE, ASME ve 
diğer sertifikasyonlara sahip 500’den fazla otoklav ve 
basınçlı kap imalatı gerçekleştirmiştir.

Akarmak offers turn-key composite autoclaves, including advanced control systems, vacuum systems, cooling towers as 
well as autoclave trolleys, meeting the requirements of our customers in aerospace, automotive, motorsport and marine 
industries around the world. Our product range includes small size for laboratory types as well as large size industrial 
autoclaves.

Akarmak founded in 1990 and located in Turkey, qualified for ISO 9001:2008 and an experienced autoclave / pressure 
vessel manufacturer for various industries including Composites Materials, Building Materials (AAC), Glass Lamination, 
Tire Retreading / Rubber Vulcanization, Food and Waste Sterilization. Our company has a comprehensive autoclave 
manufacturing program, manufacturing complete autoclave shells up to 5 meters in diameter and 63 meters in length, with 
specific door systems offering highest safety standards. 

We work with internationally well-known certification agencies such as Bureau Veritas, TUV, Lloyd, Hartford Steam Boilers 
to certify our autoclaves. Akarmak have been supplied more than 500 autoclaves and pressure vessels, manufactured in 
compliance with CE, ASME and other certifications.

AKARMAK - COMPOSITE AUTOCLAVES
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AKPA has been established in 1997 and specialized in the production of Organic Peroxides, Initiators, Accelerators and Paint 
Driers. AKPA continues its activities on its own factory located in Tekirdag (1.5 hours to Istanbul), in 13.000 m2 covered of 
total 55.000 m2 area. The facility includes laboratories, distribution areas, standard and temperature controlled warehouses 
and offices. Domestic and international marketing, sales and service operations are executed at the company’s head office 
located in Istanbul, Turkey.

AKPA has certificated its quality control systems to assure and improve its products’ quality. AKPA has been approved by 
ISO 9001:2008 Quality Management System Standards. AKPA invests heavily in R&D studies in order to meet its customers’ 
requirements with two high-tech laboratories. The company also has taken the necessary actions to make its products in 
compliance with REACH Regulation. 

More than 70% of AKPA products are marketed all around the world. Today, AKPA is exporting to more than 55 countries 
regularly. The global distribution network of AKPA allows delivering the products to anywhere in the world. AKPA’s 
production suits its customers’ needs by providing them not only with its high quality products, but also tailor-made products 
upon customer’s special requests. 

High quality products, dynamic sales team, short time deliveries, and competitive prices have been AKPA’s distinctive 
advantages. As a gateway to the global world, we would continue to invest in best people, manufacturing standards, 
innovation and distribution channels to present you the superior quality at all times.

Akpa Kimya Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.1997 yılında kurulmuş 
olup, organik peroksitler, başlatıcılar, hızlandırıcılar ve boya 
kurutucularını 55.000 m2’lik Muratlı/Tekirdağ’daki fabrikasında 
üretmektedir. Şirketin merkezi ise İstanbul’dadır. 

AKPA 2009 yılından beri ISO 9001:2008 standartlarında hizmet 
vermektedir. Üretim kapasitesinin %70’i 55 üzerinde ülkeye 
düzenli olarak ihraç edilmekte ve büyük ihracat performansı 
her yıl IMMIB tarafından sertifikalandırılmaktadır.

Yüksek taleplere zamanında cevap verebilmek adına AKPA 
üretim kapasitesi artırma yönündeki yatırımlarını 2015 yılı 
itibari ile tamamlamıştır. AKPA’yı özel kılan diğer bir güçlü 
yönü ise AR-GE çalışmalarına verdiği önemdir. Müşterilerinin 
taleplerini en iyi şekilde karşılayabilmek adına düzenli 
çalışmalarını durmadan devam ettirmektedir. Bu konudaki bir 
önemli çalışması da quartz tas üretiminde Dünya’ya teknoloji 
satan Breton firmasından aldığı onay olmuştur. 

AKPA her geçen gün iş ortakları için daha kaliteli ürünler 
üretme ve daha iyi hizmet verebilmek adına öncelikle 
çalışanlarına ve yeni teknolojilere yatırımlarını en etkili şekilde 
ara vermeden devam ettirmektedir.

AKPA KİMyA AMbALAj SAN. VE TİC. A.Ş.
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Mahr Metering Systems GmbH, dünya çapında faaliyet gösteren bir şirket olan Mahr 
Group’un üyesidir. Mahr Metering Systems, 65 yıldan beri yüksek hassasiyetli dişli 
ölçüm pompaları üretmekte ve satmaktadır. Firma ayrıca 15 yılı aşkın bir süredir, dozaj-
karıştırma-besleme makinaları imal etmektedir. Mahr Metering Systems, dişli dozaj 
pompaları konusunda dünyanın en büyük üçüncü üreticisidir.

Mahr Metering Systems’in Feinpruef marka pompaları, dişli ölçüm pompaları olarak da 
bilinir ve 1938’de Perlon sentetik ipliğini icat eden Prof. Schlack’ın desteğiyle, sentetik 
ipliklerin üretimi için özel olarak geliştirilmiştir.

Günümüzde, hassas ve sabit sıvı ölçümü gerektiren birçok uygulama (plastik sanayi, tıp, 
boya endüstrisi, otomotiv sanayi vb.) Mahr pompalarının kullanım alanındadır. 

MarMax markası altında, yüksek hassasiyetli dozaj-karıştırma-besleme ekipmanları, 
Mahr Metering Systems’in ürün yelpazesini genişletmekte, kompozit ve plastik 
sanayilerinde, örneğin poliüretanın yanı sıra PA6/PA12 reaktif sistemleri vb. 
uygulamalarda, başarı ile kullanılmaktadır. 

MarMax dozaj-karıştırma-besleme makinalarinin standart modellerine ek olarak, Mahr 
Metering Systems firması, müşteri isteklerine ve kullanım koşullarına uygun olarak, 
özel çözümler sunar. Kolay kullanım, yüksek ölçüm hassasiyeti, modüler ve esnek 
dizayn, Marmax serisi makinaların genel özelliğidir. 

MarMax serisi makinalar, kompozit sanayinde filament 
sarma, pultrüzyon, RTM, SMC, RIM, prepreg vb. üretimlerde 
kullanılmaktadır. Ayrıca taşıt, gemi ve uçak sanayi, rüzgar 
enerjisi, ambalaj malzemesi üretimi, nonwoven ve sentetik iplik 
üretimi makinanın diğer kullanım alanları arasındadır.

Teknik Spesikasyonlar:

• 1 ile 8 komponent için, ayrıca müşteri talebine istinaden 
• PUR, elastomer, termoset, termoplastik vb. malzemeler için 
• Soğuk ve sıcak malzeme sistemlerine uygunluk 
• 100:100 ile 100:1 arası karıştırma oranı
• Akış debisi ort. 0.05 l/min ile 100 l/min aralığında 
• 85.000 mPas’a kadar viskozite
• Full otomatik veya manuel üretim prosesi
• Besleme tankından dozlama kafasına kadar sıcaklık kontrolü
• Resirkülasyon, temizleme ve uyku modları 
• Servis hotline hattı 

Türkiye’de: Alkem Teknik Ltd. Sti.
Levent 199 Büyükdere Cad. 199
Levent - İstanbul 
Tel: +90 (212) 230 13 83 - +90 (212) 231 16 36
Alkem mail: alkemteknik@gmail.com
Mahr mail: mahrmeteringsystems@mahr.de

ALKEM TEKNİK
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ASES Havacılık Servis ve Destek Hizmetleri A.Ş. 1996 yılında kurulmuş olup Havacılık ve Uzay 
Sanayii ve Kimya Endüstrisi alanlarında satış, pazarlama, teknik danışmanlık, mümessillik, 
distribütörlük, satış sonrası destek ve belli kimya sektörlerinde müteahhitlik yapmaktadır.

ASES Havacılık üç ana iş sektörüne odaklanmıştır.

Kompozit Endüstrisi: Kuruluşundan beri Hexcel Composites firmasının temsilciliğini ve resmi 
distribütörlüğünü yapmakta aynı zamanda satış sonrası destek faaliyetlerini yürütmektedir.

Havacılık Servis ve Destek Hizmetleri: ASES Havacılık başta Air France - KLM Industries, ZODIAC 
Group, Rockwell Collins, VAS Aero ve Schneller gibi kendi alanlarında dünya lideri bir çok grubun 
temsilciliğini yapmaktadır.

Endüstriyel Projeler: Sahip olduğu gerek mümessillikler, gerek patentler ve gerekse yurtdışındaki 
ortaklıkları ile özellikle Borik Asit, Kromik Asit, Sülfürik Asit ve Soda Tozu üretiminde kullanılan 
filitrasyon sistemleri, kimyasal pompalar, santrifüj ve otoklav gibi ekipmanların imalat, satış ve 
pazarlaması konusunda ciddi uzmanlıkları mevcuttur.

Saygı ve Selamlarımızla,

Dr. Müh. M. S. Saffet BAYSAL

Telefon: +90 (216) 574 70 00
Faks: +90 (216) 574 54 10
Cep: +90 (552) 811 02 62
E-mail: mssbaysal@asesaviation.com
Web: www.asesaviation.com

ASES Aviation Services & Support Inc. was established in 1996 with a main interest in marketing & sales, consultancy, 
representation, distribution of high tech material for Aviation & Aerospace Industry having additional responsibilities such as 
after sales support, technical consultancy and contractor ship in special Chemical Industry fields.

ASES Aviation is focused on three core business sectors mainly:

Composites Industry: ASES representing Hexcel Composites since its establishment, added additional capabilities such as 
distributorship of Hexcel Compostites products and executing after sales services support to answer market demands.

Aviation Services & Support: ASES Aviation performs representations of many conglomerates to propose complete 
solutions to its valuable customers. Those entities could be listed as Air France - KLM Industries, ZODIAC Group, Rockwell 
Collins, VAS Aero and Schneller who are world leaders in their field having vast range of products.

Industrial Projects: ASES with its solution partner companies and patents, and foreign partnerships worldwide, has deep 
specialty especially in the production of filtration systems, chemical pumps, and centrifuge for the production of Boric Acid, 
Chromic Acid, Sulfuric Acid and Soda Ash and autoclaves for Aerospace Composite Parts.

With our best regards,

www.asesaviation.com

ASES HAVACILIK SERVİS VE DESTEK HİzMETLERİ A.Ş.



12

TURK KOMPOZIT 2017

Avitaş, 1969 yılında kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana 
Kompozit Plastik ürünler üreten Avitaş, Otomotiv, Demiryolları 
ve Savunma sanayinde uzmanlaşmış ve bu konularda önde 
gelen firmalardan biri haline gelmiştir.

Avitaş, ISO / TS16949, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve 
IRIS kalite belgelerine sahiptir.

Kalite politikamız temel alınarak müşteri memnuniyetinin 
sürdürülebilirliği en üst düzeyde gerçekleştirilmektedir.

Kompozit Plastik Üretiminin tüm önemli üretim süreçlerini 
entegre eden Avitaş, El Yatırma, RTM, SMC, AMC (SMC 
Enjeksiyon), VIP (Vakum İnfüzyon), Plazma Yüzey İşlemi ve 6 
eksenli robotik uygulamalar yapmaktadır.

Avitaş AR-GE, Tasarım, Prototip, Mühendislik ve CAD 
Uygulamaları, Üretim, Boyama ve Montaj hizmetleri 
vermektedir.

Otomotiv ve Demiryolu Endüstrilerindeki müşterilerimiz 
için Otomobil Tasarımı, Otobüs Tasarımı, Kamyon Tasarımı, 
Raylı sistemler iç ve dış tasarımı, FEA ve Tersine Mühendislik 
projeleri gerçekleştirilmektedir.

Gerçekleştirdiğimiz projeleri, öngörülen ürünlerin üretimi 
için müşterilerimizin tüm beklentilerini karşılayacak şekilde 
yürütmekteyiz.

Avitaş was founded in 1969. Since it was established, Avitaş has been producing Composite Plastic products and has 
become one of the leading companies in this area specializing in Automotive, Railway and Defense industries. 

Avitaş has ISO/TS16949, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 and IRIS quality certificates. 

Based on our quality policy, the sustainability of customer satisfaction is realized on highest level.

Having integrated all the major production processes of Composites Plastic Production, Avitaş can respond to customer 
requests with Hand Lay-Up, RTM, SMC, AMC (Advanced Moulding Compound - SMC Injection), VIP (Vacuum Infusion), 
Plasma Surface Treatment and 6 axis robotic applications.

Avitaş Provides R&D, Designing, Prototyping, Engineering and CAD Applications, Production, Painting and Assembly 
services.

Car Design, Bus Design, Truck Design, Tram interior and exterior Design, FEA and Reverse Engineering projects have been 
accomplished in Automotive and Railway Industries.

With Full Service Supplier mentality all the completing equipment can be provided by Avitaş along with the composite plastic 
parts, according to customer requirements.

AVİTAŞ
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The MoST STrATegIC IMPorTAnT MATerIAl of 21ST CenTury “CArbon”

Having accepted as a product of strategic importance in many areas, carbon fiber starts to replace the strong metals with 
its specs like strength, corrosion resistance, lightness. The first application areas of carbon fiber were wind turbine blades, 
electronics housings and high pressure vessels but in recent years carbon fiber began to be widely used in aviation industry, 
marine, structure reinforcement, automotive, power transmission cables, sporting goods and defense industry. While 
the carbon fiber consumption was 43.000 tons worldwide in 2010, the expectations are around 150.000 tons in 2020. The 
consumption in local market is expected to increase to 1.500 tons in the next 10 years.

Birlik Ticaret Türk A.Ş., as a manufacturer of carbon&aramid fabrics and composite materials is represented by its own 
brand CARBOMID. 95% of the production will be exported to European Union countries. CARBOMID consolidates and 
stabilizes its existence in terms of technical textiles and composites in the market with high-quality production, timely 
delivery, R&D activities, domestic and international industrial trade fair participation, good relations with customers. Our aim 
is to make contribution to the production of composites which are arguably the most important building material in the 21st 
century.

Carbomid, 1944 yılında kurulmuş yaklaşık 70 yıldır ticaret hayatının içerisinde olan Birlik 
Ticaret Türk A.Ş.’nin bir markası olarak, yüksek kaliteli kompozit üretiminde kullanılmak 
üzere, Karbon ve Aramid elyaflarından mamül dokular ve kompozit ürünler üretmektedir.

Carbomid olarak hedeflerimiz müşterilerimizin yaratıcı tasarımlarını 
gercekleştirebilmeleri için, yenilikçi çözümleri takip etmek. 21. Yüzyılın en önemli ve 
stratejik malzemeleri Carbon ve Aramid elyaflarından üretilecek kompozit malzemeler 
için, yüksek performanslı ürünleri, üstün hizmet kalitesi, zamanında teslimat ve rekabetçi 
fiyatlarla sunabilmek. Globalleşen dünya pazarınının güvenilir malzeme tedarikçilerinden 
biri olmak; sektöre teknolojik ve inovatif çözümler getirerek dışa bağımlılığı azaltmak ve 
ülke ekonomisine katkıda bulunabilmek. Toplam kalite felsefesini esas alarak takım ruhu, 
doğru ve etkin iletişim çerçevesinde sürekli iyileştirme ve geliştirme prensibine bağlı 
kalmak.

21. yÜZyIlIn STRaTEjiK önEMDEKi MalZEMESi “KaRbOn”

Stratejik öneme sahip bir ürün olarak kabul edilen karbon elyaf pek çok alanda 
mukavemeti, korozyona dayanımı, hafif olması ile güçlü metallerin yerini almaya 
başladı. Rüzgar türbin kanatları, elektronik eşya gövdeleri ve yüksek basınca dayanıklı 
kapların üretiminde öne çıkan karbon elyaf teknolojisi geçen yıllar süresince havacılık 
sektöründe, denizcilikte, yapı güçlendirmede, otomotiv, enerji nakil kabloları, spor 
eşyaları, savunma sanayi üretiminde de yaygın olarak kullanılmaya başlandı. 2010 yılında 
43 bin ton olan dünya karbon elyaf tüketiminin, 2020 yılında 150 bin ton mertebesine 
çıkması öngörülürken, ülkemizde de bu konuda yapılan yatırımlar sayesinde tüketimin 
önümüzdeki 10 yıl içerisinde 1.500 ton’a çıkması beklenmektedir.

Birlik Ticaret Türk A.Ş.’de, karbon&aramid elyaftan mamül kumaş ve kompozit malzeme 
üretiminde CARBOMID markası ile sektörde temsil edilmektedir. Üretiminin %95’ini 
Avrupa Birliği ülkelerine ihraç eden, kaliteli üretim, zamanında teslim, AR-GE çalışmaları, 
yurtiçi ve yurtdışı sektörel fuar katılımları, sağlıklı müşteri ilişkileri ile pazardaki yerini 
sağlamlaştıran CARBOMID, teknik tekstil ve kompozit sektöründe çalışmalarına istikrar 
ile devam etmektedir. 

bİRLİK TİCARET TüRK A.Ş.
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Bombus, Kompozit Akademi Kalıp Model San. Tic. A.Ş., has been established to serve to the polymeric composite industry 
for design and engineering services as well as manufacturing.

Some of the areas Bombus focuses on are mold and product design. According to the product lifecycle management, our 
design services scales from the basic design to design modifications for existing designs.

Bombus provides complementary engineering services as well.

For the manufacturing, open mold (hand layup, vacuum assisted hand layup) and closed mold (RTM, Vacuum Infusion, etc.) 
methodologies are being used. In the short term, Bombus’s target to include pre preg manufacturing capabilities as well.

In addition to these, Bombus manufactures silicone molds in different scale. 

For more information: 

Tel: +90 (262) 502 18 63

E-Mail: info@kompozitakademi.com.tr 

Bombus, Kompozit Akademi Kalıp Model San. Tic. A.Ş., polimerik 
kompozit sektörüne tasarım, mühendislik ve üretim konularında 
hizmet vermek üzere kurulmuştur.

Kalıp ve ürün tasarımı Bombus’un odaklandığı alanların başında 
gelmektedir. Üretim yaşam döngüsünün en başı olan tasarım 
hizmetleri, temel tasarımdan mevcut tasarımın optimizasyonuna 
kadar değişmektedir.

Bombus, tasarım hizmetlerini mühendislik hizmetleriyle beraber 
sunabilmektedir.

İmalat ayağında, açık kalıp (el yatırması, vakum destekli el 
yatırması) ve kapalı kalıp (RTM, Vakum İnfüzyon, vb.) uygulamaları 
ile kompozit kalıp ve parça üretimi konusunda uzmandır. Kısa 
vadede prepreg ile üretim konusunda uzmanlık kazanacaktır. 

Bunlara ek olarak farklı ölçeklerde silikon kalıp imalatı da bir diğer 
faaliyet kalemidir. 

Daha fazla bilgi için: 

Tel: +90 (262) 502 18 63 

E-Posta: info@kompozitakademi.com.tr 

bOMbUS bombus
KOMPOZİT AKADEMİ KALIP MODEL SAN. TİC. A.Ş.
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Kendi teknolojisini geliştiren ve sektöründe uluslararası 
rekabette öne çıkan Borusan Holding, ArGe faaliyetlerini 
sürdürülebilir büyüme stratejisinin bir parçası olarak ele 
almaktadır.

Borusan Holding bugüne kadar gerçekleştirdiği ve gelecekte 
gerçekleştireceği çalışmalarda, küresel rekabet ortamında 
faaliyetini sürdürürken, rakiplerine karşı fark yaratmak, üretim 
ve ürün kalitesini dünyadaki teknolojiler seviyesine çıkarmak 
hedefiyle çalışmaktadır.

Bu doğrultuda, yenilikçi teknolojileri yaratmak ve bünyesine 
adapte etmek üzere ArGe faaliyetlerini planlamayı, yürütmeyi 
ve faaliyetlerin sonucunda elde edilen çıktıları fikri ve sınai 
haklar politikalarıyla koruyarak, bilgi birikimlerinden her 
zaman optimum şekilde fayda sağlamayı amaç edinmektedir.

Bu vizyonla 2015 yılında kurulan Borusan ArGe, Borusan 
Holding, ArGe stratejilerini oluşturarak Ar-Ge çalışmalarını 
bu şirket üzerinden hayata geçirmektedir. Borusan ArGe, 
23 Haziran 2017 tarihinde aldığı ArGe Merkezi Belgesi ile 
teknolojiye yaptığı yatırımı daha da sürdürülebilir kılmayı 
hedeflemektedir.

Borusan ArGe, teknolojik yol haritasında belirlediği başlıklar 
çerçevesinde ArGe projeleri geliştirirken, her bir projeyle 
hem ülkemize hem de faaliyet gösterdiği sektörlere katkı 
sağlamayı hedeflemektedir. Geliştirilen projeler ile teknoloji 
yol haritasında açıkça çalışılmış hedeflere, Borusan Holding’in 
ölçme ve bilişim altyapısına ve personelinin uzmanlaşmasına 
hizmet etmesi esas alınmaktadır.

Borusan ArGe’nin, belirlemiş olduğu ArGe stratejisi 
çerçevesinde üniversiteler, araştırma merkezleri ve sanayi ile 
gerçekleştirilen ortak çalışmalar sonrasında ortaya çıkacak 
bilgi birikimi, Borusan Holding’in sürdürülebilir başarısı ve 
geleceği için büyük önem taşımaktadır. Borusan ArGe’nin 
liderliğinde, Borusan Grubu şirketleri ve önde gelen sanayi 
şirketleri arasında ArGe projeleri ile işbirlikleri oluşturmaktadır.

Borusan ArGe, ulusal projelerle geliştireceği işbirliklerinin yanı 
sıra Avrupa Birliği’nin finanse ettiği projelere katılım için de 
çalışmalarını sürdürmekte; Avrupa Birliği ArGe platformlarına 
katılmakta, AB ArGe çalışmalarını takip etmektedir. Dünyada 
teknolojik ilkleri ve en iyileri öğrenmek, geliştirmek, 
uygulamaya almak, yeni ürün ve yeni kullanım alanları 
yaratmak Borusan ArGe’nin misyonunu oluşmaktadır.

Yeni teknolojilerin geliştirilmesi konusunda start-up’ları 
da yakından takip eden Borusan ArGe; 2015 yılı içerisinde 
Endeavor Türkiye ile birlikte gerçekleştirdiği “İyiGirişim ArGe” 
gününde, çok sayıda ArGe girişimcisi ile bir araya gelerek 
Borusan Grup şirketleri ve start-up’lar arasında potansiyel 
işbirliği fırsatları yaratmaya çalışmıştır.

Borusan ArGe günümüzde ve gelecekte de çok önemli 
ürünlerden biri olacak kompozit konusunda da çalışmalarını 
sürdürmektedir. Otomotiv sanayi için güncel malzemeden 
kompozite dönüşebilecek ürünler belirleyip, yeni 
tasarım ve işbirilikleri geliştirilmektedir. Komponentlerin 
önceliklendirmesinde komponentin hafifleştirmeye katkısının 
yanı sıra, üretim kabiliyeti, teknolojik kolaylığı, ekonomik 
katma değeri göz önünde bulundurulmaktadır. 

Halihazırda tamamlanan ve devam eden projeler ile; kompozit 
dönüşümü olan parçaların mevcut isterlerini karşılayacak 
ve daha üstün performans sağlayacak şekilde kompozit 
malzemeden tasarım, prototip imalatı, test edilerek tasarımın 
doğrulanması ve seri üretim şartlarında birim maliyet analizini 
yaparak işbirlikçilerine hizmet vermeyi hedeflemiştir.

Borusan Holding developing its own technology and standing 
out in the international competition in its sector, sees R&D 
activities as part of its sustainable growth strategy.

Until today, Borusan Holding has worked and will work with the 
aim of making a difference against its competitors and bringing 
production and product quality to the level of technology in the 
world while continuing to operate in the global competition 
environment.

In this direction, it aims to optimize the accumulation of 
knowledge at all times by planning and executing R&D activities 
to create and adapt innovative technologies, and to protect the 
outcomes obtained as a result of such activities with intellectual 
and industrial rights policies.

Borusan ArGe was founded at the beginning of 2015 with this 
vision. Borusan Holding create R&D strategies and implement 
R&D studies through this company. Borusan ArGe became 
ArGe center in 23 June 2017 with the aim to continue the 
investment of the technology

While Borusan ArGe produces R&D projects within the 
framework of the topics it specifies in the technological 
road map, with each project, it aims to contribute to both 
the country and the sectors in which it operates. Produced 
projects are designed to serve the openly struggled targets in 
the technological roadmap and serve the Borusan Holding’s 
measurement and informatics infrastructure and personal 
specialization.

The knowledge that will be obtained as a result of the 
collaborations with universities, research centers and industry 
within the scope of the Borusan ArGe’s strategy is of great 
importance for Borusan Holding’s sustainable success and 
future. In the lead of Borusan ArGe, collaborations have been 
established between Borusan Group companies and leading 
industrial companies and R&D projects are being developed.

Borusan ArGe continues to work for participation in projects 
financed by the European Union as well as collaborations with 
national projects and national partners; joins the European 
Union R&D platforms and follows up the EU R&D studies. 
Mission of Borusan ArGe include learning, developing, 
implementing the technological firsts and bests products in the 
world and creating new product and new areas of use.

Borusan ArGe closely follows start-ups on the development 
of new technologies; on the “iyiGirişim ArGe” day organized by 
Endeavor Turkey in 2015, by coming together with many R&D 
entrepreneurs, potential cooperation opportunities tried to be 
established between Borusan Group companies and start-ups.

Borusan ArGe continues to work for composites, which will 
be one of the most important products today and in the future. 
Products for the automotive industry that can be transformed 
from the current material to the composite are identified, new 
designs are developed and new collaborations have been 
established. For the prioritization of the components, in addition 
to contributing to lightening of the component, the production 
capability, technological simplicity and economic added value 
are taken into consideration.The objective of completed and 
ongoing projects, based on the demands of the composite 
transformed parts and to provide superior performance, are 
to design with composite material, prototype, verify the design 
by testing and make unit cost analysis in mass production 
conditions.

bORUSAN TEKNOLOjİ GELİŞTİRME VE ARGE A.Ş.
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We are a Swiss company!

Sia Abrasives with its headquarters in Frauenfeld, Switzerland, is one of the world’s leading suppliers of innovative abrasives. The company 
develops, manufactures and markets complete abrasive systems, tailored to specific requirements and applications, for the surface 
treatment of every type of work piece. These products turn sanding and grinding into surface technology.

Sia Abrasives employs around 1310 people worldwide and is represented with partners in over 80 countries.

Sia Abrasives – your key to a perfect surface

Many materials hide a secret. They keep their real beauty hidden. Only a professional finish can reveal what is inside. Sia abrasives has 
devoted itself to achieving perfectly finished surfaces for more than 135 years.

“finished by sia Abrasives”

The final touch makes all the difference to a wide variety of materials: wood acquires its expressive colour, astounding grain or striking 
colour contrasts, leather captivates with its subtle nuances, contact lenses ensure the very best accuracy of vision, metal glows at the peak 
of its perfection, marble develops its variety of effects, both robust and intricate, and plastics or the most sophisticated of coatings become 
the embodiment of functionality and aesthetic appeal. With our tried and tested surface solutions using top-quality sia products, we would be 
pleased to help with your specific applications.

sia Abrasives - a  brand.

bir isviçre firmasıyız! 

Merkezi Frauenfeld / İsviçre’de bulunan sia Abrasives, yenilikçi Zımpara aksesuarları 
konusunda tüm dünyada önde gelen tedarikçiler arasındadır. Şirketimiz her türden 
yüzeyin islenmesi için özel gereksinimlere ve uygulamalara uygun komple zımpara 
sistemlerini geliştirir, üretir, satış ve dağıtımını yapar. Bu nedenle Zımpara yüzey 
teknolojisinin bir parçasıdır. Sia Abrasives tüm dünyada yaklaşık 1.310 çalışanla ve 80 
üzerindeki ülkede iş ortaklarıyla yerinde çözümler sunar.

sia abrasives - kusursuz yüzeylerin anahtarı

Pek çok malzemenin en büyük sırrı, kendine has güzelliklerini gizli tutuyor olmalarıdır. 
Bu güzellik ancak profesyonel bir çalışma ile açığa çıkartılabilir. Sia Abrasives ise 135 
yıldan uzun bir süredir kendisini bu güzellikleri açığa çıkarmaya adamıştır.

“Sia abrasives ile son dokunuş”

Sia Abrasives ürünleri ile yapılan son dokunuş, ürünleri büyük çapta farklılaştırır. 
Belirgin, şaşırtıcı ve çarpıcı renk kontrastları sağlayarak ağacın etkileyici haline 
ulaşmamızı sağlar. Ağacın en hoş ayrıntılarını ortaya çıkartarak onu cezbedici bir 
görünüme kavuşturur.

Sia abrasives ürünleri ile meydana gelen sonuçlar kontakt lens takmışçasına berraklık 
hissi yaratıyor. Metal yüzeyleri mükemmellik zirvesine taşıyarak ayna gibi parlamalarını 
sağlayan sia. Mermerin damarlı yapısını ortaya çıkartma konusunda kendini 
geliştirerek sağlam ve köklü adımlarla daha da yükselmeyi hedefliyor. Plastik, en 
kompleks boyalı ve macunlu yüzeylerde bile malzemenin tüm işlevsel fonksiyonelliğini 
gözler önüne sermeye başlayarak, estetik bir çekicilik meydana getiriyor. Denenmiş 
ve test edilmiş yüksek kalitedeki yüzey çözümleri kullanarak üretilmiş sia Abrasives 
ürünleri ile özel uygulamalarınıza katkı sağlıyor olmaktan mutluluk duyarız.

sia abrasives bir  markasıdır.

SIA AbRASIVES



17

TURK KOMPOZIT 2017

bOyTEK REÇİNE bOyA VE KİMyA SAN. TİC. A.Ş.

Sektörler: Boru, Denizcilik, Enerji, Havacılık, İnşaat, Otomotiv, Turizm

Üretim Metodları: Kimyasal Madde Üretimi, SMC/BMC Üretimi

Ürünler: Yüksek Kalitede Doymamış Polyester Reçinesi (ORTO-İZO-NPG-DCPD), Vinil Ester Reçineleri, 
Jelkot, Pigment Pastalar, Yardımcı Malzemeler, SMC/BMC Pestil ve Hamuru

1978 yılında sektöre adımını atan Boytek, yüksek kaliteli doymamış polyester reçineleri, vinil ester 
reçineleri, jelkot, ve pigment pastaları üretiminde Türk kompozit sektörünün lider kuruluşudur. İki 
ayrı tesiste üretimini sürdüren Boytek, yıllık toplam 85.000 ton üretim kapasitesine; ayrıca ISO 9001, 
ISO 14001 ve OHSAS 18001 kalite belgelerine sahiptir. Boytek, ülkemizdeki başarısını uluslararası 
alana da taşımayı başarmıştır. Üretiminin %30’unu ihraç eden ve 35’ten fazla ülkeye ihracat yapan 
Boytek, Menzolit iş birliğiyle başladığı SMC-BMC pestil ve hamur üretimiyle sektörümüzün ihtiyacını 
karşılamaktadır. Polyester ve vinil ester reçineleri konusunda dünyanın lider firması Ashland ile üretim 
ve dağıtım anlaşmaları bulunan Boytek, cam elyaf ürünlerinde ise dünyanın seçkin markası olan Owens 
Corning firmasının Türkiye’deki yetkili distribütörlüğünü yapmaktadır. Kompozit sektörünün gelişimi için 
“Kompozit Dünyası” dergisini 2006 yılından beri yayınlayan Boytek; hazırladığı araştırma, inceleme ve 
dosya konularıyla sektörümüzün hizmetindedir. Geçmişten bugüne kararlılıkla sürdürdüğü yüksek kalite 
anlayışı ve AR-GE çalışmaları sayesinde Boytek, geleceğe güvenle bakmaktadır. 

Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. 
İstanbul Vizyon Park Ofis Plaza 3 A2 Blok Kat: 7 
No: 60-61 34197 Yenibosna - Istanbul / TURKEY
Tel: +90 (212) 551 03 04-05 Fax: +90 (212) 551 28 35
www.boytek.com.tr • boytek@boytek.com.tr
Facebook: Boytek Reçine Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş.
LinkedIn: Boytek Resins
Instagram: boytekrecine

Sectors: Automotive, Aviation, Construction, Energy, Marine, Pipes, Tourism

Production Methods: Chemicals Production, SMC/BMC Production

Products: High Quality Unsaturated Polyester Resins (ORTHO-ISO-NPG-DCPD), Vinyl Ester Resins, Gel Coats, Pigment 
Pastes, Auxiliary Products, SMC/BMC Compounds

Boytek has been serving the Turkish Composites Industry since 1978 with the highest quality unsaturated polyester resins, 
vinyl ester resins, gel coats, and pigment pastes. Currently, Boytek production runs in two plants with a total annual capacity 
of 85.000 tons. The company has ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 Quality Certificates and 30% of its production is 
exported to more than 35 countries. A partnership with Menzolit for the SMC-BMC market, a production and distribution 
agreement with Ashland in polyester and vinyl ester resins production, and by being the exclusive distributor for the world’s 
largest glass fiber producer Owens Corning; helped Boytek strengthen its existence in the international market. Since 2006, 
Boytek has been publishing the periodical journal “Kompozit Dunyasi” in order to communicate the composites sector with 
research articles and sector news. Thanks to our nearly 39 years of history of quality understanding and R&D focus, we are 
very confident in the future. 
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We’re getting stronger with your confidence

Şişecam of Turkey is an industrial group operating on an international scale in the fields of business, encompassing all the 
key areas of glass production (i.e., flat glass, glassware, glass packaging and glass fiber), and soda ash and chromium 
chemicals; carries out its production activities in 13 countries with 44 plants and a workforce of over 21.000 people.

Şişecam Group is also the sole manufacturer of glass fiber in Turkey via its affiliated company Cam Elyaf, more than four 
decades. 

With our expertise and passion for glassfiber, we’re aiming to grow stronger to succeed in a global community with our 
clients. Regarding to our previous announcement about a new glass fiber manufacturing plant in the northwest of the 
country, The new facility with 70.000 ton capacity in Balıkesir will be operational in the third quarter of 2018.

New plant will have wide product range of Glass Fiber including CSM, Multi End/ Single End Roving and Chopped Strands 
to serve to sectors of wind turbine blades, interior/exterior parts of automotives, engineering plastics, marine, industrial 
applications and construction etc.

We believe that the new glass fiber plant will create value to our customers by providing them with a wide range of high 
quality products and the expanded manufacturing, distribution and service capabilities.

We are confidently looking at the future with the strength we have received from our past 4 decades of experience and we 
will continue to add value to our customers with our new investment.

Cumhuriyet Mah. Şişecam Yolu Sok. No: 7

41400 Gebze-Kocaeli/TURKEY

T: +90 (262) 678 15 84-85 • +90 (262) 678 15 88 F: +90 (262) 678 18 18

www.sisecamchemicals.com • camelyaf@sisecam.com

Güveninizle daha güçlüyüz

Şişecam Grubu, uluslararası ölçekte, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve camelyafı gibi camın tüm 
alanlarında faaliyet göstermektedir. Soda külü ile krom kimyasallarını da kapsayan üretim aktivitelerini, 
21.000’in üzerinde çalışanı ile 44 fabrikasıyla 13 ülkede devam ettirmektedir.

Şişecam Grubu aynı zamanda, iştiraki olan Cam Elyaf markası ile Türkiye’de 40 yılı aşkın süredir cam elyafı 
üretimi yapan tek üreticidir. 

Cam Elyafı endüstrisinde, uzun yıllara dayanan deneyim ve tutkumuzla; global 
kompozit pazarında, müşterilerimizin desteği ile başarılı ve güçlü bir şekilde 
büyümeyi hedefliyoruz. 70.000 ton kapasiteli yeni tesisimiz Balıkesir’de 2018’in 3. 
çeyreğinde devreye girecektir. 

Yeni fabrikamızda üreteceğimiz keçe, çok uçlu fitil, tek uçlu fitil ve kırpma tipi 
cam elyaflarımız ile rüzgar türbin kanatları otomotiv iç/dış parçaları, mühendislik 
plastikleri, altyapı, denizcilik, endüstriyel uygulamalar ve inşaat sektörlerine 
hizmet vermeyi amaçlamaktayız. 

Sunacağımız yüksek özellikli ürünlerimiz ve genişleyen üretim, dağıtım ve hizmet 
olanaklarımızla, 40 yılı aşkın tecrübemizden aldığımız güç ile geleceğe güvenle 
bakarken, yeni yatırımımızla müşterilerimize değer katmaya devam edeceğimizi 
gururla paylaşıyoruz.

Cumhuriyet Mah. Şişecam Yolu Sok. No: 7

41400 Gebze-Kocaeli/TURKEY

T: +90 (262) 678 15 84-85 • +90 (262) 678 15 88 F: +90 (262) 678 18 18

www.sisecamchemicals.com • camelyaf@sisecam.com

ŞİŞECAM CHEMICALS
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Our company was founded in 1993. Since 2010 we continue our production primarily devoted to the composite industry; 
which includes molds, constructions and various other productions out of carbon fiber and glass fiber.

The production methods we use include hand lay-up, vacuum bagging, vacuum infusion and prepreg. 

Regarding molds, we practice the most innovative methods in the world working with great partners. We have produced 
several molds for our own company as well as other boat making companies. Each projects needs are considered and 
the decision of applying wood over CNC posts, making a mold out of CNC models or -if low production costs are aimed- 
producing a wood or a CNC mold straight are among our company’s cost efficient traits. We use licensed SolidWorks 
software for the design of our molds, which is one of the industry’s top rated softwares.

Şirketimizin kuruluşu 1993 yılına dayanmaktadır. 2010 yılında 
ise marin odaklı kompozit üretimi firmanın ana konsantrosyonu 
olmuştur.

Firmamız bütçe ve proje kriterleri doğrultusunda farklı kalıp 
sistemlerinin tasarım ve üretimleri ile  kalıp üzerinden el 
yatırması, infüzyon, RTM ve prepreg olarak parça üretim 
olanaklarına sahiptir.

Tasarım ve mühendislik konusunda, sektörün liderlerinden, 
SolidWorks ve Hullscant başta olmak üzere bir çok yazılım 
uygulaması kullanılmaktadır.

Her zaman yenilikleri araştırmak ve üretimde bu yenilikleri 
hayata geçirmek; ayrıca mevcut uygulamaları optimize etmek, 
kaliteyi artırırken ürün maliyetlerini ve üretim süresini minimize 
etmek CSC’nin ana vizyonudur. Bu sebeple bir çok projede 
danışmanlıklar alınarak dünya trendleri takip edilmektedir.

Söz konusu danışmanlıkların başında, Amerika Kupası, Vendee 
Globe, TP52 gibi sınıflarda yarışan takımlar için tekne üretimi 
gerçekleştirmiş, Tony EVANS ve infüzyon konusunda dünya 
çapında en yetkin kişilerden olan, Teun de VRIES sayılabilir.

CSC, uzun süredir lider yarış teknesi tasarım ofislerinden olan 
Ker Yacht Design ile yakın şekilde çalışmaktadır. Bu işbirliği 
sayesinde yurtdışına bir çok yarış teknesi ve bunlar için başta 
salma olmak üzere bir çok komponent üreterek ihraç etmiştir.

CSC KOMPOzİT
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GRP Pipe Producers Union is sectoral committee of Turkish Composite Manufacturer Association. 
Founding Members of GRP Pipe Producers Union are given in alphabetic order as follows:

Akbor Boru Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 
Alfebor Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ecetaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Esen Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Grandpipe Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Subor Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Süperlit Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Main role of The union
• Expanding of beneficial utilisation area of GRP pipe in Turkey as well as in the world.
• Setting and definition of the standards for product , engineering and supervision services which are given to sector investors.
• Based on domestic and international standards, considering usage conditions and project details, achivement of targets for proper 

product, proper installation and zero-defect operations.
• Depending on end users’ (investor governmental enterprises, private investors) objectives and demands, performing the activities of 

promotion, market definition and placement, awareness occurance of GRP pipe in The Market
• In the whole scope of regulations, import and export legislations for GRP pipe sector, to be proactive and to suggest the solutions
• More Effective Activities for market development
• In the scope of Union, to prepare and promote GRP Pipe Introduction Guide, Installation Guide etc as printed and electronicly issued. To 

organize seminars, conferences in territory base.
• As Union , to define the cooperate and actual problems, to find scientific and rational solutions.
• Education and training of any type and level of employee to be needed in sector, to become an accreditated NGO for education, training 

and certification activities.
• To become a very important production base in our hinterland for GRP Pipe.

CTP (Cam Elyaf Takviyeli Plastik) Boru Üreticileri Birliği, Kompozit Sanayicileri Derneği kurumsal yapısında faaliyet gösteren 
bir sektör komitesidir. Birliğin Kurucu Üyeleri alfabetik sırayla aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

birliğin ana Rolü
• Dünyada olduğu gibi ülkemizde de CTP borunun faydalı kullanım alanlarının genişletilmesi

• Sektörel anlamda yatırımcılara verilen ürün , mühendislik hizmeti ve süpervizörlük hizmetlerinde standartların 
belirlenmesi

• Ulusal ve uluslararası standartlar esas alınarak CTP boru için Türkiye koşullarındaki kullanım ve projelendirme detayları 
dikkate alınarak, doğru ürün, hatasız döşeme ve problemsiz işletme hedeflerinin sağlanması

• Son kullanıcıların (yatırımcı devlet kurumları, özel kuruluşlar) hedef ve beklentilerine uygun olarak pazarda CTP borunun 
tanıtımı, tanımlanması, konumlandırılması ve bilinçlendirme faaliyetleri

• Sektörü ilgilendiren tüm yasal düzenlemeler, ithalat ve ihracat mevzuatları kapsamında proaktif hareket edilmesi, çözüm 
önerilerinin getirilmesi

• Pazarın genişletilmesi için daha etkin faaliyetler

• Bunun için üreticilerin tamamını kapsayacak şekilde Birlik kapsamında CTP Boru Tanıtımı, Döşeme El Kitabı vb yazılı ve 
elektronik tanıtım görsellerinin oluşturulması, bölgeler bazında seminerler ve konferanslar düzenlenmesi

• Ortak ve güncel sorunları tanımlama, birlikte bilimsel ve akılcı çözümler aramak

• Sektörün ihtiyaç duyacağı her seviyede personelin eğitimi, yetiştirilmesi, personellerin yetiştirileceği ve 
sertifikalandırılacağı akredite üst kurum haline dönüşmek

• Ülkemizin kendi bölgesindeki en önemli CTP boru üssü haline getirilmesi olarak sıralanabilir.

CTP bORU üRETİCİLERİ bİRLİĞİ
GRP PIPE PRODUCERS UNION

 Akbor Boru Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

 Alfebor Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.

  Ecetaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

  Esen Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

  Grandpipe Sanayi ve Ticaret A.Ş.

  Subor Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.

  Süperlit Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.
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DowAksa is a large-scale, full-service, fully integrated provider of carbon fiber solutions for industrial applications in today’s 
transportation, defense, aerospace, infrastructure and energy markets. Solutions that improve performance while reducing 
overall costs.

Very strong and lightweight, carbon-fiber-based materials are used in a variety of applications where weight savings, 
emissions reduction, durability and energy efficiency are key performance factors.

By bringing together the materials science expertise of Dow with the acrylic fiber capacity of Aksa, DowAksa has the capacity 
and the commitment to reliably meet the unique demands of industrial carbon fiber customers.

www.dowaksa.com 

DowAksa, 2012 yılında hammaddesi karbon elyaf olan küresel 
kompozit sektörüne geniş bir ürün yelpazesi ve teknik hizmet 
sunmak hedefiyle Dow Chemical Company ve Aksa Akrilik San 
A.Ş’nin 50/50 ortak girişimi olarak kuruldu. Aksa’nın büyümeye 
müsait bir ortam sağlayan altyapısı ile Dow’ın reçine konusunda 
bilgi ve deneyimi sayesinde, DowAksa bugün karbon elyaf ve karbon 
elyaf ara malzemeler üretiminde liderliğe oynayan en güçlü şirketler 
arasında yer alıyor. Aynı zamanda DowAksa, karbon elyaf sektöründe 
faaliyet gösteren ilk ve tek Türk firması.

Karbon elyaf, rüzgar türbinlerinin enerji üretiminin artırılması, 
otomobillerdeki yakıt tüketiminin azaltılması, altyapı ve yapıların 
güçlendirilerek ömürlerinin uzatılması gibi dünyanın karşı karşıya 
olduğu en önemli sorunlara yönelik inovatif çözümler sağlayan, 
katma değeri yüksek ve stratejik bir üründür.

DowAksa, enerji, ulaşım, savunma, havacılık ve alt yapı sektörleri 
başta olmak üzere endüstriyel sektörlere entegre karbon elyaf 
kompozit çözümleri sağlar. Şirket, toplam maliyeti düşürmeyi 
hedefleyen çözümler geliştirir ve hızla büyüyen karbon elyaf 
kompozit sektörüne geniş bir ürün yelpazesi sunar. Teknik servis 
desteği ile ürün gamını genişleten DowAksa, küresel ölçekte iş 
geliştirme faaliyetlerinde de bulunur. 

www.dowaksa.com

DOWAKSA
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DURATEK KORUyUCU MALzEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.

DURATEK has been specialized in polymer chemistry for over 40 years. DURATEK designs, produces and markets epoxy, 
polyurethane and acrylic based systems. DURATEK sustains its unique place in the market by focusing mainly on customer 
needs. Its sister company PAKSOY KIMYEVI’s capability of epoxy raw material production provides DURATEK a tremendous 
advantage in starting the new material tailoring process one step ahead. This integrated company structure is very rare in 
the world. 

DURATEK produces paint systems and DNV-GL, Lloyd’s Register or Rina certified fiber lamination resins and structural 
adhesives for composite structures such as windmill blades, marine vessels, military vehicles, automotive, etc.

40 yılı aşkın bir maziye sahip ve polimer kimyası konusunda uzmanlaşmış 
bir firma olan DURATEK, epoksi, poliüretan ve akrilik esaslı sistemlerin 
tasarımını, üretimini ve pazarlamasını yapmaktadır. DURATEK, pazardaki 
özel konumunu, müşteri isteklerine odaklanarak, bunlara cevap 
verebilmesine borçlu. Kardeş firması PAKSOY KİMYEVİ’nin epoksi 
hammaddeleri üretebiliyor olması sayesinde DURATEK, ürün tasarımında 
rakiplerine göre bir adım ileridedir. Bu entegre yapı dünyada da az görülür. 

DURATEK, inşaat sektörü için zemin kaplama sistemleri, endüstriyel 
boyalar, su izolasyon malzemeleri ve yapı kimyasalları; deniz sektörü için 
laminasyon reçineleri, yapıştırıcılar, macun ve boyalar üretmektedir. Bu iki 
sektörün dışında otomotiv, raylı ulaşım sistemleri ve savunma sanayine 
yönelik ürün gamı da bulunmaktadır.

Kompozit sektörü için DURATEK’in, rüzgar türbin kanadı, deniz araçları, 
kalıp / model gibi parçaların yanı sıra, savunma, havacılık, otomotiv, 
raylı sistemler ve inşaat sanayindeki kompozit malzemelerin üretiminde 
kullanılan ürünleri,

• El yatırması, vakum torbalama, vakum infüzyon, RTM-L/RTM, 
filament sargı ve santrifüjlü döküm gibi yöntemlere uygun, yüksek Tg 
değerli, oda koşullarında veya fırınlanarak olgunlaştırılan epoksi esaslı 
laminasyon reçineleri,

• Kompozit, metal, ahşap ve benzeri parçaların birbirine 
yapıştırılmasında kullanılan epoksi veya poliüretan esaslı yapıştırıcılar,

• Korozyona ve diğer dış etkenlere karşı korumada kullanılan epoksi 
veya poliüretan esaslı astar, macun, ara ve son kat boyalar,

olarak sıralanabilir. 

Kompozit sektörü için DURATEK’in ürettiği tüm yapısal ürünler, DNV-GL, 
Lloyd’s Register veya Rina gibi kuruluşların sertifikalarına sahiptir.

%100 yerli bir firma olan DURATEK’in merkezi ve fabrikası Gebze 
OSB’dedir. Tuzla, İzmir, Antalya ve Adana’da da bölge müdürlükleri vardır.
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Dyo Boya Fabrikaları, Dewilux markasıyla polyester sektöründe uzun yıllara dayanan 
deneyim, uzmanlık ve güveni temsil etmektedir. Boya sektörünün genelinde üstlendiği öncü 
rolü bu alanda da göstermektedir.Doymamış polyester reçineleri daha Amerika ve Avrupa’da 
bile yeni yeni tanınırken 1964 yılında Türkiye’de ilk kez Dewilux markasıyla üretme başarısını 
göstermiştir. Genel amaçlı polyester, düğme polyesteri, macun polyesteri gibi pek çok 
polyester türünün yanı sıra jelkot ve pigment pasta da Türkiye pazarına Dewilux markası ile 
girmiştir.

Bu gelişmeler, Türkiye sanayisinin gelişim çizgisi göz önüne alındığında zamanın çok ötesinde 
bir girişim ve vizyona sahip olduğunu da ortaya çıkardığı gibi aynı zamanda ülke ekonomisine 
çok değerli bir katkı ve yatırım anlamına da gelmektedir.

1964’den bu yana polyester sektöründe kalitesi ve güvenirliği ile kendini ispatlayan Dewilux 
Polyesterleri, 1970’lerin sonlarında başlayan AR-GE çalışmaları ile önemli bir ivme kazanmış 
ve yeni ürünlerin eklenmesiyle daha da güçlenerek bugünlere gelmiştir. Alanında uzman 
ve deneyim sahibi ekibiyle yürüttüğü AR-GE çalışmaları sayesinde Dewilux Polyesterleri 
geniş ürün gamıyla müşterilerinin beklentilerini en üst seviyede karşılayabilmektedir. AR-GE 
çalışmaları Dewilux markasının arkasındaki en büyük gücü oluştururken, gelecek hedeflerini 
de desteklemektedir. Polyester alanında ürün çeşitliliği, kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı 
yaklaşımlarıyla farklılaşmaktadır.

AR-GE ekipleri, geleceğin malzemesi olarak nitelenen kompozit malzemelerin üretiminde 
müşterilerine değer katacak yeni teknolojilere ve yeni kullanım alanlarına uygun ürünlerin 
tasarımı konusunda yine müşterilerine yakın bir işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir. 
Müşterileriyle ortak AR-GE ve ürün geliştirme projeleri yürütmektedir. Dewilux markasını 
alanında özel bir konuma taşıyan bu yakın işbirliği sayesinde müşterilerinin istek 
ve beklentilerini en üst seviyede karşılama imkanına sahip olabilmektedir. Kapasite 
optimizasyonunun sağlanabildiği durumlarda, özel uygulamalara yönelik ürünlerin tasarımı 
ve müşteri ihtiyaçlarına uyumlu hale getirilmesi süreci ekiplerinin titizlikle yönettiği bir süreçte 
gerçekleşmektedir.

Dewilux polyesterlerinin üretimi, modern şartlarda ve tam otomasyonla İzmir Çiğli 
fabrikalarında gerçekleşmektedir. Hammaddelerin girişinden ürünün sevkiyatına kadar ki tüm 
aşamalar da ki kontroller, kalite sürekliliğini de garanti altına almaktadır.

Yaşamın her alanında karşımıza çıkan polyester ürünler; ulaşımdan eğlenceye, alt 
yapıdan tekstile, savunma sanayinden inşaat sektörüne kadar birçok alanda vazgeçilmez 
olmayı sürdürmektedir. Dewilux polyesterleri, geniş ürün yelpazesiyle tüm bu ihtiyaçları 
karşılamaktadır. 

Müşterilerine sunduğu satış sonrası teknik servis hizmeti ile de sektörde farklılık 
göstermektedir. Ürün geliştirme ve AR-GE’de olduğu gibi kullanım aşamasında da müşterileri 
ile yakın bir işbirliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Ürünlerin kullanıcılarına yönelik 
eğitimler de bunun bir parçasını oluşturmaktadır. Kullanıcı eğitimleri ile bu konudaki bilinç 
düzeyinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Markanın gücü ve güveninirliğinin sürdürülmesinde 
bu çalışmaların büyük önem taşıdığına inanılmaktadır.

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

The brand name ACRYMAS is derived from the merging of the syllable ACRY that of the word acrylic, and the syllable MAS 
which stems from our affiliated company name MASKİM KOMPOZİT. Our company ACRYMAS started to run the business of 
its own after acquiring the production facilities and production rights of a very important cast acrylic panel manufacturer of 
the sector since 1999, based in Gebze, Pelitli.

ACRYMAS targets becoming a worldwide known global brand through its experienced personnel of engineers and the 
valuable experience of our affiliated company MASKİM KOMPOZİT which is one of the most important players in the 
composite industry since 1977. Our international reputation, knowledge of market and portfolio of quality products provide 
us with the best qualifications to accomplish this target.

The research and development department of ACRYMAS works ambitiously to multiply variety and improve the quality 
further that of our products that are highly used in everyday life. The production and sales department strives for providing 
the best service for customer satisfaction.

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

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

Kompozit sektörüne her türlü hammadde, makine ve ekipman temininde uzmanlaşmış,Türkiye’nin lider, 
öncü distribütör şirketi Maskim Kompozit, beş yıl önce kardeş şirketi Doruk Kompozit Endüstriyel Ürünler 
San. ve Tic. Ltd. Şti. eliyle ACRYMAS ticari markası adı altında döküm akrilik levhaları (PMMA-Polymethyl 
methacrylate) üretimine başlamıştır.

1999 yılından beri Gebze-Pelitli’deki modern tesislerinde döküm akrilik levha üretimi yapan sektörün önemli 
bir üreticisinin üretim tesisini ve üretim haklarını devralan şirketimiz yoluna kendi ticari markası ile devam 
etmeye karar vermiş ve marka olarak kurucu şirketi Maskim Kompozit’in MAS hecesi ile Akrilik’in ACRY 
hecesini birleştirerek ACRYMAS’ı marka ismi olarak seçmiştir.

Doruk Kompozit; devraldığı deneyimli üretim kadrosunu,kendi bünyesindeki deneyimli mühendislik kadroları 
ile güçlendirerek; kurucusu ve kardeş şirketi Maskim Kompozit’in Kompozit sektöründe 38 yıldan beri 
süregelen deneyimi, uluslararası bilinirliği, pazar bilgisi ile kaliteli ürün portföyü sayesinde ACRYMAS’ı da 
döküm akrilik levha pazarında aranan bir marka haline getirmiştir.

Maskim; ACRYMAS AD ve ACRYMAS LG markalı ürünleri ile başta reklam, iç-dış dekorasyon, inşaat 
uygulamaları, mobilya, aksesuar, aydınlatma ve daha bir çok alanda müşterilerinin her türlü şeffaf, yarı şeffaf, 
opak, mat effektli PMMA döküm akrilik levha (pleksiglas) ihtiyacına cevap vermektedir. 

Diğer taraftan Maskim’in ACRYMAS SAN markalı döküm akrilik saniteri levhaları da ülkemizin ve bölge 
ülkelerinin önde gelen küvet üreticilerinin tercihi haline gelmiş durumdadır. EN 263 standardına uygun 
üretilen ACRYMAS SAN döküm akrilik saniteri levhaları küvet, duş teknesi, jakuzi vb. üretimi için tasarlanmış 
bir PMMA döküm akrilik levhası olup, parlak, sert, kir barındırmayan hijyen yüzeyi tüm temizlik madde 
kimyasallarına tam bir direnç gösterir.Isı ile kolay şekillendirilmesi sayesinde farklı ergonomik tasarımlara 
olanak veren ACRYMAS SAN döküm akrilik saniteri levhaları istenilen tüm özel renklerde, vitrifiye renklerinde 
ve değişik beyaz tonlarda, istenilen kalınlık ve ölçülerde üretilebilmektedir.

DORUK KOMPOzİT
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1984 yılında Okay Erdoğan tarafından kurulan Ece Boya, kurulduğu tarihten bugüne kadar polyester 
reçine, jelkot, pigment pastalar ve mobilya grubu boya, vernik ve tiner üretimi alanında faaliyet 
göstermektedir.

Giderek artan talep karşısında ilk olarak 1995 yılında kapasite bakımından yüksek ve teknoloji açısından 
daha gelişmiş olan Orhanlı Tepeören Fabrikası’na geçme ihtiyacı duyulmuştur. Ardından 2002 yılının 
Mart ayında Tuzla’daki İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesinde yeni yapılan modern makinelerle 
donatılmış ve daha yüksek kapasiteli fabrikaya geçme kararı alınmış ve 2006 yılı başında taşınma 
gerçekleştirilmiştir. 

Artan talebi karşılayabilmek için 2012 yılında Tepeören Fabrikası’nın yenileme çalışmalarına başlayan 
firmamız, 2013 yılının başında Genel Müdürlük ve boya, vernik ve tiner üretim tesislerini bu konuma 
taşımıştır. Ece Boya halen iki farklı konumda da üretim yapmaktadır. GEBKİM İhtisas OSB’deki projesine 
ve inşaatına devam eden firmamız 2016 yılının ikinci çeyreğinde yeni tesisinde üretime başlayacaktır.

Deneyimli, dinamik ve uzman kadrosu, modern üretim tesisleri ve güvenilir teknolojisi ile bilimsel 
çalışmanın önemine inanan Ece Boya, ileri teknolojilerin kullanıldığı araştırma ve geliştirme faaliyetleri 
ile yeni çalışmalar geliştirerek müşterilerimize güvenilir ve kaliteli ürünler sunmaktadır.

Bugün gelinen noktada, Erco markası dünyada 20’den fazla ülkeye pazarlanmaktadır. Sadece Türkiye’de 
değil, dünyanın birçok ülkesinde tercih edilen bir marka haline gelmiştir.

Türkiye’de reçine kalitesi denince akla gelen ilk markalardan biri olmayı başaran Erco, yüksek miktarda 
doymamış polyester reçine çeşidine sahiptir. Bu reçineler müşteri talepleri doğrultusunda, sektördeki 
yeni gelişmeler göz önünde bulundurularak yapılan AR-GE çalışmaları sonucunda geliştirilmiştir. 
Üretime uyarlanabilirlik kategorisinde dünya üzerindeki en gelişmiş AR-GE pilot reaktörlerinden birine 
sahiptir.

2014 yılında 30. yılını kutlayan olan Ece Boya, müşterilerine çözüm odaklı ürün geliştirme fırsatı sunan 
yapısı ile çalışmalarına yeni tesisleri ile devam etmektedir. Sektörün uzman firmaları ile çalışmayı 
kendine hedef olarak belirleyen firmamız, yeni oluşumlara da yaptığı destek sayesinde kompozit 
pazarına büyük katkıda bulunmaktadır.

2006 senesinden beri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile yönetilen Ece Boya, yeni nesil teknolojiler 
sayesinde 2013 yılından itibaren üretim-depo takip sistemi ile müşteri tedariklerini daha doğru ve 
güvenli bir şekilde yapmaktadır ve kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için çalışmalarına devam 
etmektedir.

ECE bOyA
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EPSİLON NDT 

Epsilon NDT 1996’dan günümüze kadar birçok endüstriyel alanda, 
konusunda uzman, tecrübeli ve deneyimli mühendis kadrosuyla 
tahribatsız muayene konusunda teknik ve mühendislik çözümleri 
sunmaktadır.

Tahribatsız muayene sektöründe çözüm üretici öncü firmaların Türkiye 
temsilciliğini yıllardır, ödüller alarak başarı ile yapmakta; havacılık, 
otomotiv, madencilik, enerji, imalat sanayii ve müzecilik sektörü de 
dahil olmak üzere üretim ve denetimin olduğu birçok sektöre, geniş ve 
işlevsel ürün yelpazesi ile mühendislik çözümleri sunmaktadır.

Temsilcilikler: Olympus, ICM, Polimaster, Belec, VMI, CGM, 
VJ Technologies, IX Cameras, PH Tool, Creaform, JSR Ultrasonics, 
Gulmay, Dolphitech, TSI, X-Ris, Vidisco, GammaTec, Innerspec, BAQ.

yöntemler: Ultrasonik Test, Görsel Muayene, Analiz Cihazları, Eddy 
Current, Radyografik Çekim ve Görüntüleme Sistemleri, Radyasyon 
Ölçüm Sistemleri, MPI/PT, Anahtar Teslim In-line ve Off-line Sistem-
ler, Portatif Sertlik Ölçüm Cihazları, Emat Sistemleri.

Daha detaylı bilgi için bizimle irtibata geçebilir veya web sitemizi 
ziyaret edebilirsiniz.

Ahmet Ekinci - Genel Müdür Yardımcısı
Tel: +90 (212) 219 03 03 Dahili: 3434
E-mail: aekinci@epsilon-ndt.com
Web: www.epsilon-ndt.com

Since 1996 Epsilon NDT has been providing technical and engineering solutions in many industrial areas in the field of non-
destructive testing with experienced and expert engineer staff.

It has been representing the top, solution providing companies of non-destructive testing sector in Turkey for many years; 
including aerospace, automotive, mining, energy, manufacturing industry and museology sector where there is production 
and inspection, offering a wide range of functional products and engineering solutions.

representations: Olympus, ICM, Polimaster, Belec, VMI, CGM, VJ Technologies, IX Cameras, PH Tool, Creaform,  
JSR Ultrasonics, Gulmay, Dolphitech, TSI, X-Ris, Vidisco, GammaTec, Innerspec, BAQ.

Methods: Ultrasonic Test, Visual Inspectıon, Analyzing Equipments, Eddy Current, Radiographic Shooting And Imaging 
Systems, Radiation Measurement Systems, MPI/PT, Integrated Inspection Systems, Portable Hardness Tester, Emat 
Systems.

For more detailed information you can contact us or visit our web site.

Ahmet Ekinci - Vice President

Tel: +90 (212) 219 03 73 Ext.: 3434

E-mail: aekinci@epsilon-ndt.com

Web: www.epsilon-ndt.com
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1975 yılında sayın Yılmaz Tezgören tarafından Eskim Kolektif Şirketinin kurulması ile kuruluşumuzun ticari anlamdaki faaliyeti 
başlayan firmamız Mayıs 2004’den bu yana Eskim Kimya San. ve Tic. A.Ş. unvanıyla kimya sektöründe devam etmektedir. Büyüme 
stratejisi, yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye odaklı, hızlı ve esnek aksiyon geliştirme becerisine sahip Eskim Kimya ufku dünya 
pazarlarına açık bir misyon üzerine kuruludur. 

Mobilya ve inşaat sektörleri ile çeşitli sanayi gruplarına boya, koruyucu ve yarı mamuller sağlayan Eskim Kimya; mobilya, inşaat, 
sanayi, polyester ürünler ve alkid reçineler olarak 5 ana grupta üretim yapmaktadır. ISO 9001 kalite belgesine sahip olan firmamızda 
ayrıca boya ve vernik grupları için TSE ve Doymamış Polyester grupları için Türk Lloyd kalite belgeleri mevcuttur. 

Eskim Kimya 130 personeli ile yıllık 50.000 ton üretim kapasitesine sahip modern, donanımlı tesislerinde yüksek kalitede, doymamış 
polyester reçineler ve yardımcı malzemeler üretmektedir. Alanında uzman AR-GE kadrosuyla ürün gamını sürekli genişleten Eskim 
Kimya A.Ş., geliştirdiği vinil ester, esnek RTM tipi polyester gibi inovativ formüllerle ciddi farklılıklar yaratmaktadır. UV dayanımı, 
raf ömrü gibi performans değerlerinin geliştirererek jelkot üreten firmamız, yanmaz polyester, esnek (levha ve döküm tipi gibi) 
polyester gibi projeleriyle müşterilere ihtiyaçları doğrultusunda kesin çözümler üretmektedir. Polyester, vinilester ve jelkotların 
renklendirilmesi için geliştirilen Eskim pigment pastaları, istenilen uluslararası standart renk kodunda üretilmektedir. Bu doğrultuda 
otomotiv endüstrisi, saniter uygulamalar, deniz taşıtları, elektrik-elektronik, havacılık, kimyasal boru ve tank endüstrileri, SMC/BMC 
uygulamaları, savunma sanayi ve yapı-inşaat sektörleri için hammadde, sistem ve servis sağlar. Eskim Kimya ürünlerinin %40’ını 
Avrupa, Orta Asya ve Afrika ülkelerine ihraç ederek uluslararası alanda da rekabet edebilir konuma gelmiştir. Eskim Kimya 2016 yılı 
itibariyle özellikle yanmaz polyesterler, vinilesterler ve kalıp jelkotları için Dünya’da seçkin bir firma olan Nord Composite’in Türkiye ve 
İran pazarında yetkili distribütörlüğünü yapmaktadır. 

Kurumsal stratejisinin temeline, inovasyon konusunda etkin rol oynamayı, katma değerli ürün ve hizmet üretimine katkıda bulunmayı 
koyan Eskim Kimya Doymamış Polyester Ürünleri Grubu, uzun yıllardır sürdürdüğü çalışmaları ve yaptığı Türkiye’de önde gelen AR-GE 
yatırımları ile pazara yenilikçi ürünler sunmaktadır. Türkiye’nin sayılı laboratuvarlarına sahip olan Eskim Kimya polyester, kompozit 
malzeme karakterizasyonu ve uygulamalarına yönelik yapılabilen testler ile müşterilerine ürün desteği ve teknik bilgi sağlamaktadır. 
Gerekli durumlarda ve bilimsel çalışmalarda ulusal ve uluslararası üniversite ve araştırma kuruluşlarından da destek alınmaktadır. 
1975 yılından bugüne devamlı gelişen ve geliştiren Eskim Kimya hep daha ileriyi hedefleyerek sektöre katkı sağlamaktadır.

TEZKOM KOMPOZİT Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde 13.000 m² kapalı, toplam 25.000 m²’lik alan 
üzerine kurulu tesislerinde 2013 yılından bugüne üretim faaliyetini büyüyerek devam ettirmekte ve Kompozit sektörünün öncü 
firmalarından biri olarak müşterilerine hizmet vermektedir. 

TEZKOM KOMPOZİT, geleceğin en önemli malzemelerinden biri olan Kompozit malzemeleri, Pultruzyon, Açık Kalıplama, SMC ve BMC 
tekniği, El yatırması ve Presleme teknolojileri ile üretim yapmakta ve inşaat, kimya, savunma sanayi, gıda, tarım, denizcilik, havacılık 
ve otomotiv sanayinin ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler üretmektedir. 

2017 yılında akreditasyon sürecini tamamlayan 1.500 m² alanda kurulu olan donanımlı laboratuvarımız Türkiye’nin en büyük AR-GE 
yatırımları arasında yer almaktadır. TÜRKAK tarafından akredite laboratuvarımız, hammadde analizinden son ürün analizine kadar 
gerekli bütün test hizmeti sunarak sektörün gelişimine de öncülük etmektedir. Firmamız yaptığı teknolojik yatırımlar ile 2014 yılında 
KOBİ ve Girişimcilik Ödüllerinden Yılın Genç Girişimci 40 finalisti arasında yer almıştır. 

Şirketimiz çalışanlarına verdiği eğitimlerle ve dünyadaki sektörel gelişmeleri takip ederek yaptığı teknolojik yatırımlarla büyümeye 
devam etmektedir. Eğitimli ve profesyonel çalışan profili ile zamanında, uygun maliyetli ve kaliteli ürün üretimi ile müşteri 
memnuniyetini ve sürekliliğini sağlamak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak en büyük hedefimizdir.

ESKİM

1

HAKKIMIZDA

       

	 Yılların	 Ar-Ge	 ve	 polimer	 teknoloji	 tecrübemizi	 2013	 yılında		

TEZKOM	 Kompozit	 Teknolojileri	 Sanayi	 ve	 Ticaret	 A.Ş.	 çatısı	 altında	

topladık.	 	 Fabrikamız	 Eskişehir	 Organize	 Sanayi	 Bölgesinde	 3000	

m2	 kapalı,	 7000	 m2	 açık	 alan	 üzerine	 kurulmuştur.	 Fabrikamız	

pultruzyon	 ile	 kompozit	 profil	 çekme,	 SMC/BMC,	 ızgara	 imalatı	 ve	 el	

yatırması	 üretim	 teknolojilerini	 kullanarak	 inşaat,	 kimya,	 savunma	

sanayi,	 gıda,	 denizcilik,	 havacılık	 sektörlerinin	 ihtiyaçlarına	 yönelik	 özel	

kompozit	ürünler	üretmektedir

	 TEZKOM	 Kompozit	 Teknolojileri	 Sanayi	 ve	 Ticaret	 A.Ş.	

birçok	 sektör	 için	 uzun	 ömürlü,	 sağlam	 ürünler	 geliştirmekte	

ve	 müşterileri	 ile	 birlikte	 çalışarak	 onların	 ihtiyaçlarına	 farklı	

çözümler	getirmekte	ve	kompozit	sektöründe	öncü	olmayı			hedeflemektedir.	

Yüksek	 dayanım	 ve	 müşteri	 tercihlerine	 göre	 geliştirdiğimiz	 çeşitli	

özellikli	 ürünlerimiz	 sayesinde;	 yeni	 kurulan	 firmamız	 kompozit	

sektöründe	 sürekli	 büyüyen	 ve	 gelişen	 bir	 kuruluş	 olacaktır.

Firmamız,	 kompozit	 ürünler	 ve	 CTP	 kompozitler	 hakkındaki	 tüm	 sorulara	

danışmanlık	 ederek	 müşterilerinin	 tüm	 ihtiyaçlarını	 karşılayabilmektedir.

Değişmez	prensiplerimiz;	uygun	fiat,kalitede	süreklilik,	iyi	hizmet,	zamanında	

teslim.

	 TEZKOM	 Kompozit	 Teknolojileri	 Sanayi	 ve	 Ticaret	 A.Ş.	 ,	 müşteri	

memnuniyetini	 sağlamada	 onların	 gelecek	 beklentilerini	 de	 karşılama	

ile	 sürekli	 gelişen	 bir	 yapı	 ile	 faaliyetlerini	 sürdürmeye	 devam	 edecektir.	

TEzKOM
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Ticaret hayatına 2011 yılında Etap Marine adı altında başlayan Sema Çarkçı Umay gerek vizyonu gerekse uzun yıllara 
dayanan tecrübesi ile sektöre hızlı bir giriş yapmıştır. Firma bünyesine katılan alanında dünyaca ünlü ve kaliteli markalarla 
Kompozit Dünyasına 2015 yılında atım atmıştır. Kompozit sektörünün tüm ihtiyaçlarını tek elden karşılayacak tüm ekipman, 
ürün ve teknik bilgiye sahip olan Etap Marine genç ve dinamik yapısıyla bugün aranılan isimler arasına girmeyi başarmıştır.

Temsilcisi olduğu West System, PRO-SET, Pro-VAC Firmaları ile E-Glass, Karbon, Aramid ve Hibrid dokuma elyaflar, Epoksi 
reçine ve yapısal yapıştırıcılar, Çekirdek malzemeler (PVC ve PP Plastik Honeycomb) yanı sıra, Vakum infüzyon & torbalama 
ekipmanlarını ayrıca sarf malzemelerini de sağlayarak denizcilik, havacılık, savunma, enerji ve otomotiv sektörlerinin 
ihtiyaçlarını karşılamaya başlamıştır ve hızla büyümeye devam etmektedir.

Etap Marine Denizcilik San. ve Tic. ltd. Şti.
Aydıntepe Mah. Sahil Bulvarı Özek İş Merkezi D Blok No: 8 Tuzla - İstanbul / TÜRKİYE
www.etapmarine.com · info@etapmarine.com
Tel: +90 (216) 392 51 42/43 · Mobil: +90 (532) 304 42 84

Etap Marine has been established in Istanbul, Turkey by Sema CARKCI UMAY with her expreince and long terms expreince in year 2011.

The company has been working with the leader and wellkonown companies around the world for Composite Sector. In addition to West 
System, PRO-SET, Pro-VAC and E-Glass, Carbon, Aramid and Hybrid woven fibers, Epoxy resin and structural adhesives, Core materials 
(PVC and PP Plastic Honeycomb) as well as Vacuum infusion & Supply materials to meet the needs of maritime, aviation, defense, energy 
and automotive sectors and continues to grow rapidly.

Pro-SeT® composite products include a specialist range of epoxy systems from infusion epoxies and wet lay-up systems to 
adhesives, accessories and fairing compounds.
PRO-SET products are used for building high-performance, lightweight composite structures that can withstand the harshest 
environments. From automotive parts to wind turbine blades to hi-tech hulls, PRO-SET epoxy can enhance the strength and durability of 
practically any composite component.

Designed for use in wet lay-up procedures involving woven and multi-axial glass, aramid, carbon-fibre and hybrid fabrics, our PRO-SET 
resin-hardener combinations have been formulated specifically for laminating, infusion, tooling and assembly.

As part of our commitment to continuous improvement, the range has recently been reformulated and expanded to better meet the 
demands of modern composite manufacturing. All the new formulations offer improved handling characteristics with excellent cure profiles 
and are designed to enable companies to rapidly fulfill orders very competitively.

If these standard formulations do not match your precise requirements we are able, as part of the Wessex Resins & Adhesives Group, to 
work with you to create custom epoxy systems which exactly meet your requirements. Turnaround times are fast and more significantly, we 
are able to provide customised PRO-SET formulations in relatively small volumes.

The WeST SySTeM® range is a pioneer of all marine-grade epoxy systems.
After nearly five decades of continuous innovation, WEST SYSTEM epoxy is still recognised as one of the best general-purpose marine grade 
epoxies in the world. It is formulated to ensure ease of use and we also offer the best technical support to all our customers.

Originally developed for boatbuilding, the superior strength and moisture resistance of WEST SYSTEM epoxy have made it the number one 
choice for marine repair and maintenance. It is also a firm favourite of many marine manufacturers, including Spirit Yachts, Princess and 
Sunseeker.

The performance of WEST SYSTEM epoxy is matched by the breadth of the complete product line. It includes an epoxide resin, a full suite of 
epoxide hardeners and epoxy-related products, such as fillers and additives, as well as the application tools needed to use the products.

And, by consulting our selection guides, it’s easy to find the right product for your needs.

Pro-VAC Vacuum Consumable
Pro-Vac is a leading technical supplier of composite process materials to industries that require rapid response short delivery times, 
flexibility and strong support. The PRO-VAC range was established in 2011 based on more than 20 years of vast experience within the 
composite market. Our in-depth knowledge of the vacuum process materials has created the streamlined product offering, specially 
developed to fulfil the needs of the technically advanced composites markets of today.

PRO-VAC is based on our desire to offer the market a slimmed down range of readily accessible products to fill every requirement within 
the composite process, and we have created a range that covers the whole spectrum from low temperature wet lay-up and infusion to 
autoclave curing.

• Vacuum bagging films
• Vacuum bagging sealant tape
• Peel Ply
• Rlease Film
• Mesh Spray Adhesive & Breather
• Ancillaries

ETAP MARİNE DENİzCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
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Founded in 1926, Graco is a world leader in Fluid Handling Systems and components.

Graco products move, measure, control, dispense and apply a wide range of fluids and viscous materials used, in vehicle 
lubrication, commercial and industrial settings.

For the composite market Graco’s precision designed systems offer you a solution to spray gelcoat or chopped fiberglass for 
multiple applications.

The company’s success is based on its unwavering commitment to technical excellence, world-class manufacturing and 
unparalleled customer service.

Graco works closely with approximately 30.000 distributors worldwide. Which guarantees you quick and reliable assistance 
where ever you are.

1926 Yılında kurulan Graco firması akışkan yönetimi ekipmanları 
konusunda dünya lideridir.

Graco ekipmanları çeşitli viskositelerdeki malzemelerin, otomotiv 
yağlamasından, endüstriyel uygulamalara kadar, geniş bir akışkan 
yelpazesini aktarır, ölçer, kontrol eder, dozajlar ve uygular.

Şirketin başarısı, teknolojik mükemmeliğe, yüksek kaliteli üretimine ve 
benzersiz müşteri hizmetine olan kararlı bağlılığına dayanmaktadır.

Kompozit endüstrisi için ise, Graco hassas tasarımlı sistemleri, 
Püskürtme Jelkot veya Elyaf kırpma ve RTM uygulamalarına yönelik 
çözümler sunmaktadır.

Graco dünya çapında yaklaşık 30.000 dağıtıcı firma ile çalışmakta. Bu ağ 
sayesinde müşterilerine hızlı ve güvenilir bir hizmet garanti etmektedir.

Graco’nun akışkan yönetim sistemlerine yönelik sürekli devam eden 
yatırımları ile, küresel sektöre yenilikçi sonuçlar vermeye devam 
etmektedir.

GRACO
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GUARNIFLON

GUaRnIFlOn SPa - EnTERInG a nEW ERa OF HIGH PERFORManCE FIlMS (HPF)

Guarniflon SPA, a subsidiary of Mazza Holding, designs, manufactures and sells fluorine based solutions 
through a network of production and service companies, into a variety of industries with over 6.000 
metric tons of processed powder per year. 

Since1982, Guarniflon SPA high-performance fluoropolymer products customers can rely on the 
services of our subsidiaries and manufacturing companies in Italy, Germany, France, Spain, Romania, 
India and USA.

Guarniflon SPA core offerings of semi-finished, machined PTFE, PTFE compounds, and copolymer 
products together with the most recent investments and acquisitions in new material processing 
technologies, enhance our 
offerings to customers in 
aerospace, pharmaceutical, 
transportation, construction, 
electronics, alternative energy and 
food industries.

In 2016 Guarniflon SPA has 
acquired PATI SPA, a leading 
company in the engineering 
and manufacturing of extruded 
copolymer FEP, ETFE, PFA, 
THV and PVDF films serving 
the agricultural, architectural, 
industrial and composite 
industries. 

The High Performance Films 
(HPF) line is the result of the 
synergies of Guarniflon SPA and 
PATI SPA technologies: Tekfilm 
(Skived and Extruded Films and 
Tapes) - Tekbond (Pressure 
Sensitive Adhesive Tapes) - 
Teklease (Release films for 
composite industries). 

On top of upstream compounding, 
preforming, sintering, cooling, 
extrusion processes, our 
customers can benefit from 
a number of downstream 
technologies such as orienting, 
calendaring, slitting, surface 
treatment, pigmentation, and 
adhesive coating.
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1957 yılında kurulmuş olan İLKALEM A.Ş. üretimini yapmakta olduğu doymamış polyester reçine, epoksi vinil ester reçine, 
jelkot, pigment pasta, yapıştırıcı pasta, PVA esaslı tutkal ve yardımcı malzemeler ile kompozit sektöründe faaliyet gösteren bir 
firmadır. İlkester markası altında sahip olduğu AR-GE laboratuvarında geliştirilmiş geniş ürün yelpazesi ile başta yapı-inşaat, 
otomotiv, denizcilik-tekne, tarım-gıda ve enerji sektörleri olmak üzere kompozit sektöründe faaliyet gösteren firmaların 
önemli bir çözüm ortağı konumundadır. 

Üretimini yapmakta olduğu İlkester markası ürünlerin yanında 2010 yılından itibaren Reichhold Türkiye firması ile, 2014 
yılından itibaren Kimteks firması ile üretim birlikteliği yapmaktadır. 

Kompozit sektörünün ve üretim birlikteliği yapmakta olduğu firmaların artan talepleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği 
İstanbul/Tuzla tesisine ilave olarak 2017 yılı başında Adapazarı/Arifiye bölgesinde 18 dönüm arazi içerisinde 7 dönüm kapalı 
alana sahip yeni fabrika yatırımını yapmıştır. 2018 yılı itibarı ile faaliyete başlaması planlanan yeni tesis ile birlikte ilk etapta 
mevcut üretim kapasitesinin 5.000 ton/ay’a yükseltilmesi hedeflenmektedir. 

TSE-ISO-9001-2008 kalite yönetim sistemi doğrultusunda hizmet veren İLKALEM, ürünlerine ait TSE, Lloyd’s ve yanmazlık 
belgeleri ile hem ulusal hem de uluslararası alanda kalitesini belgelendirmiştir. 

İLKALEM toplam üretiminin % 15’ini Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarındaki 13 ülkeye ihraç etmektedir. Yeni kurulacak tesis ile 
birlikte ihracat oranının takip eden 1 yıl içerisinde 2 katına çıkartılması hedeflenmektedir. 

Sahip olduğu donanımlı AR-GE laboratuvarı ve deneyimli kadrosu ile nitelikli ürünler üreten İLKALEM yüksek performans 
polyester, yüksek performans jelkot/renklendirilmiş jelkot ve renklendirici pigment pasta ürünleri ile tanınmakta olup 
Türkiye’de en fazla renklendirilmiş jelkot üreten firma konumundadır. 

İlkester markasında olduğu gibi her zaman İLK’lere imza atmış olan firma alev ilerletmeyen polyester reçine ve jelkot 
ürünlerine 2013 yılında Alman RST laboratuvarından DIN 5510-2 yanmazlık belgesini alan ilk Türk firması olmuştur. Otomotiv 
ve raylı sistemler sektörünün büyük oyuncularının uluslararası alanlarda daha da söz sahibi olabilmesi için geliştirmiş olduğu 
alev ilerletmeyen polyester ve jelkot ürünlerini 2015 yılında yine Alman RST laboratuvarında EN 45545-2 yanmazlık standardı 
ile belgelendirmiş öncü Türk firmasıdır. 2016 yılında boya sektörünün önemli oyuncularından Alman Mankiewicz firmasının 
alev ilerletmeyen boyaları ile birlikte EN 45545-R1 belgesini alarak alev ilerletmeyen ürünlerini taçlandırmıştır. 

Sahip olduğu geniş ürün yelpazesinin yanında Amerikan Plexus yapısal yapıştırıcılarının ve Alman Curox MEK P 
sertleştiricilerinin Türkiye distribütörlüğünü yapmaktadır. 

ILKALEM Co., Inc. established in 1957 has been dealing in the line of manufacturing unsaturated polyester resins, epoxy 
vinylester resins, gelcoats, pigment pastes, bonding pastes, PVA based adhesives and auxiliary materials in composites 
sector. With the wide production range under the brand name Ilkester, ILKALEM in the solution partner of composites in 
construction, automotive, marine and energy sectors.

Besides the production under ILKESTER brand name, also having production partnership with Reichhold Turkey since 2010 
and with Kimteks A.S. since 2014.

The factory is located in Istanbul/Tuzla region and due to increasing demands, at the beginning of 2017 the construction of 
second factory has started in Adapazarı/Arifiye region on 18000 sqm land including a 7000 sqm building. Scheduled to start 
production in early 2018 and at the beginning expected total production capacity of two factories to be 5000 tons/month. 

TSE-ISO-9001:2008 Quality Certificate accredited ILKALEM Company has documented its quality locally and globally by 
providing TSE, Lloyd’s and flame retardant certificates for its products. 

ILKALEM is exporting 15 % of its total production to 13 countries in Europe, Asia and Africa. With the second factory the 
export capacity is targeted to be doubled within one year.

Owing to its well equipped R&D Lab and high skilled team, ILKALEM produces high performance polyester, high performace 
gelcoat/coloured gelcoat and pigment pastes. ILKALEM is producing the biggest quantity of coloured gelcoats in Turkey. 

In 2013, ILKALEM was the first Turkish company provided flame retardancy certificate DIN 5510-2 for its flame retardant 
polyester and gelcoat from RST Labs, Germany. To compete with the global companies of automotive and rail system 
sectors, ILKALEM also provided flame retardancy certificate EN 45545-2 for its flame retardant polyester and gelcoat from 
RST Labs, Germany. In 2016 along with the flame retardant paints of German Mankiewicz Company provided EN 45545-R1 
Certificate.

Besides its wide production range also accomplishing the Turkey Distributorship of American Plexus structural adhesives 
and German Curox MEK P catalysts. 

İLKALEM A.Ş.
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Our company that was established in 2003, start to service this sector by selling construction materials. Our company that 
always follows the innovations in the sector is one of the first companies that start to import fibreglass file, weaving etc. 
We value the production and the employment in our country and produce these products in our facility we install in 2013 in 
Golcuk. With the team that is expertin their area, we offer fast and quality solutions to the needs of the sectors we serve with 
the weaving machine and kiln drying machine track.

Our goal is to be the leader producer with the quality and honesty in our area, in our country and between the countries in the 
region.

Vision

To maintain to be esteemed, thrustworthy and the preferred brand feature by putting the customer focality high order with 
the international quality standard products and services in the business. To carry the national success to the international 
arena and to be oen of the leading name in the working areas that see growing potential.

Mission

To serve with the corporate quality understanding that is consist of modern technology usage, expert human resource 
and fund of knowlegde by applying investment policy that is shaping in the basis of the Pioneering and creating difference 
principle. To move with the consious that the profit gets through quality in the long term, to contribute to the sectors in 
business in every condition improvement of the economy, to maintain the sustainability by being confiding group in every 
way.

2003 yılında kurulan firmamız inşaat malzemeleri satışı yaparak sektöre hizmet etmeye başlamıştır. 
Sektöründeki yenilikleri her zaman takip eden firmamız camelyaf file,dokuma vb. ürünlerin ithalatını 
yapan ilk firmalar arasındadır.

Ülkemizde istihdama ve üretime çok önem veren firmamız 2013 yılında Gölcük’te kurduğu tesiste 
camelyaf file, dokuma vb. ürünlerin üretimini yapmaktadır. Konusunda tecrübeli ekibi ile dokuma 
makine ve fırınlama makine parkuruyla hizmet verdiği sektörlerin ihtiyaçlarına hızlı, kaliteli çözümler 
sunmaktadır.

Hedefimiz;

Alanımızda, ülkemizde ve bölge ülkeleri arasında kalitesi ve dürüstlüğü ile lider üretici olmaktır.

Vizyonumuz;

Faaliyet gösterilen sektörlerde, uluslararası kalite standartlarında ürün ve hizmetleri ile müşteri 
odaklılığını daima üst seviyede tutarak; saygın, güvenilir ve tercih edilen marka olma özelliğini artırarak 
sürdürmek. Ulusal ölçekte kazandığı başarıları uluslararası arenaya da taşımak ve büyüme potansiyeli 
gördüğü iş alanlarının önde gelen isimlerinden olmak.

Misyonumuz;

Öncü olmak ve farklılık yaratmak ilkeleri temelinde şekillenen yatırım politikasını uygulayarak modern 
teknoloji kullanımı, uzman insan kaynağı, bilgi birikimi çerçevesinde oluşturduğu kurumsal kalite 
anlayışı ile hizmet vermek. Uzun vadede kârlılığın kaliteden geçtiğinin bilinciyle hareket etmek; her 
koşulda faaliyet gösterdiği sektörlerin ve ekonominin gelişimine katkıda bulunmak; her yönden güven 
duyulan bir grup olarak sürdürülebilirliğini sağlamak.

İMS TEKS CAMELyAF DOKUMA SANAyİ
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İnfotek Teknoloji Laboratuvar Cihazları Tic. Ltd. Şti. 2000 yılından bu yana sektördeki 
en kaliteli ürün ve hizmeti sağlamayı amaçlamış ve günümüzde saygın kuruluşlar 
arasındaki yerini almıştır. Birçok önemli firmanın yurtiçi temsiliğini de yapan firmamız 
Etüv, İnkübatör, Vakum Etüv, Soğutmalı İnkübatör, Bitki Büyütme Kabinleri başta olmak 
geniş ürün yelpazesiyle hizmet vermenin gururunu yaşamaktadır. 

Uzman kadrolarca eğitilen personelimiz satış, satış sonrası ve teknik destek alanlarında 
en iyi hizmeti vermek için çalışmaktadır. Firmamız seçkin ürünleri ile dünya çapında 
kendi alanında insan gücü ve teknolojinin en iyi uyumunu sağlayan, yeniliklere açık 
en son teknoloji içeren cihazları ülkemize getirerek kalite konusunda müşterilerimize 
dünya çapında hizmet alabilme özgürlüğünü sunmaktadır. Kalitede güvenilirliği ile 
sektörde gelişmeyi ve yenilikleri bünyesinde barındırmayı kendine amaç edinen 
firmamız kullanıcılarının beklenti ve fikirlerine değer veren ve “Tam Hizmet”; anlayışını 
benimseyen bir firmadır.

Firma olarak her zaman sektörel eksiklikleri görmeye çalıştık, doğru yatırımlarla 
referans işler yapma yolunda adımlar attık. Bu ilkemizden taviz vermeden ihtiyaç 
duyduğunuz anda yanınızda olmaktan mutluluk duyarız.

Örnek Mah. Ercüment Batanay Sok.
Dumankaya İkon No: 14-C/22 Ataşehir / İstanbul 
Tel: +90 (216) 291 19 51
Faks: +90 (216) 291 19 52
Web: www.info-tek.com.tr 
E-mail: info@info-tek.com.tr 

İNFOTEK TEKNOLOjİ LAbORATUVAR CİH. TİC. LTD. ŞTİ.

Infotek Teknoloji Laboratuvar Cihazları Tic. Ltd. Sti. has aimed at offering the best quality products and services in the 
industry since the year 2000, and has, by now, managed to become one of the most reputable companies in its line of 
business. Infotek, which also acts as the representative in Turkey of numerous international companies, prides itself with its 
broad product range that includes Drying Ovens, Incubators, Vacuum Ovens, Cooled Incubators and Plant Growth Cabins.

Our staff trained by the experts devotedly make efforts to offer the best service in the fields of sales, after-sales and technical 
support. Our company, which, with its distinguished product line, constantly endeavors to set and maintain the harmony 
between labor force and technology in its line of business worldwide, imports the state-of-the-art devices and equipment to 
Turkey for the benefit of Turkish customers with our openness for innovation, and offers our Turkish customers the freedom 
to receive world class service. Infotek, which aims at being the flagman of the latest advancements and innovations in the 
industry with its reliability in terms of quality, attaches the utmost value to the expectations and opinions of the end-users 
and adopts the “Complete Service” perspective.

We, at Infotek, have always focused on revealing the gaps in the industry and taken firm steps toward performing reference 
works by way of accurate investments. Without any concession of such principle, we are pleasantly at your disposal any time 
with all your industry-specific needs.

Ornek Mah. Ercument Batanay Sok.

Dumankaya Ikon No: 14-C/22 Atasehir / Istanbul

Tel: 0216 291 19 51

Fax: 0216 291 19 52

Web: www.info-tek.com.tr

Email: info@info-tek.com.tr
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INORES

INORES 2010 yılından beri kompozit malzemeler ile 
tasarım, analiz, optimizasyon, imalat ve kalite kontrol 
konusunda çözümler sunmaktadır. Müşterilerinin ürün 
geliştirme ve AR-GE faaliyetlerine çeşitli mühendislik 
yazılımlarının entegrasyonu, kompozit malzemeler ile 
tasarım ve analiz mühendislik hizmetleriyle katkıda 
bulunmakla beraber, kendi bünyesinde ar-ge faaliyetleri 
de yürütmektedir. Bu amaçla yurtdışı ve yurtiçi malzeme 
üreticileri ile de ürüne ve prosese özel çalışmalar 
yapmaktadır.

INORES kompozit malzemeler ile imalat konusunda 
otomatik üretim sistemleri araştırma geliştirme 
faaliyetlerini kendi bünyesinde yapmakta ve ayrıca 
partnerleri ile proses geliştirme ve entegrasyon 
çalışmalarına devam etmektedir.

Elyaf Sarım makinaları için uygun ürün tasarımı ve imalat 
için gerekli makine kodlarını (G-kod ları veya NC kodlarını) 
kolayca oluşturmaya imkan veren CADWIND yazılımını 
makine geliştiricilerinin sistemlerine entegrasyon 
çalışmalarıyla başladığı Kompozit üretim makineleri 
sektöründeki faaliyetlerini, 2014 yılında başlattığı TÜBİTAK 
destekli elyaf sarım makinası geliştirme projesini 2017 
yılında başarıyla tamamlayarak sürdürmektedir. 

Bu projede hareketli parçalarda karbon fiber sandviç 
yapılar tasarlayarak ve kullanarak alüminyum 
konstrüksiyonlara göre %50’ye varan hafifleştirme 
gerçekleştirmiş ve makine endüstrisinde Kompozit 
malzeme kullanımı gerçekleştirerek önemli bilgi birikimi 
ve tecrübe kazanımları elde etmiştir.

Bu projeye paralel olarak savunma sanayinde de özel 
sandviç konstrüksiyonlar ile maliyetten ödün vermeden, 
metalden kompozite dönüştürme ve hafifleştirme ar-ge 
çalışmalarını da sürdürmektedir.

Coriolis Composite firması tarafından geliştirilen Otomatik 
Fiber Yerleştirme Robotik Sistemlerinin uçak parçalarının 
üretiminde kullanılması için Türkiye’nin öncü firma ve AR-
GE kuruluşları ile çalışmalarına devam etmektedir.
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İNTEKMAR A.Ş.

İntekmar A.Ş. has had access to advanced production technology, rich equipment and state-of-the-art technology, constantly 
investing in improvement and development and working with the best talents in the engineering and designing sectors.

INTEKMAR has made significant progress over the years in developing and delivering its state-of-the-art products. 

From lightweight vehicle floor board, in-house engineered and designed “electric step production” to a variety of lay-up 
polyester elements, fabric coating on all types of Fiber glass and FRP materials, our company is able to work on a number of 
hand lay-up manufacturing in the desired material and mould. 

INTEKMAR also deals with the production of all type of dimension requirements for sandwich system board and wood base 
plates, the engineering and design production of Momenta 36 boats, RTM custom designed parts. 

INTEKMAR is a leading vehicle roof equipment supplier for the largest car company in Europe. 

INTEKMAR, carrying over its advanced production technologies and expertise in the automotive field to the marine industry, 
has started the Momenta series motor yacht project in 2012. The first model of the series, Momenta 36 HT was first launched 
in 2013 and put into production after rigorous testing and certification procedures carried out by ECB, based in Holland. 
Intekmar attends worldwide exhibitions promoting the Momenta Yacht brand. Every year you will find us at the Istanbul Boat 
Show. 

İntekmar A.Ş., has established and applies a quality management system for PRODUCTION OF AUTOMOTIVE PARTS. ISO 
9001:2008.

İntekmar A.Ş., sahip olduğu ileri üretim teknolojisi, zengin ekipman ve makine yatırımıyla, 
yıllardır çok çeşitli kompozit parçalar üreten, bünyesindeki seçkin mühendis ve tasarımcı 
kadrosuyla her geçen gün kendisini geliştiren ve her yıl ciddi gelişim ve ilerleme kaydeden 
bir şirkettir.

Uluslararası standartlarda her boy ve ebatta hafifletilmiş araç taban tahtası (honeycomb’lı)

Tamamen kendi tasarımı ve mühendislik ürünü olan elektrikli basamak üretimi,

Çok çeşitli, el yatırması polyster parça üretimi,

RTM özel tasarım parça üretimiyle,

Avrupa’nın en büyük Araç Üst Yapı firmalarının önde gelen tedarikçisidir.

İntekmar A.Ş.; kreatif tercübe ve mühendislik imkanlarını otomotiv harici alanlara da 
taşımak arzusuyla, 2012 yılında Momenta serisi motoryat projesini başlatmış, 2013 yılında 
serinin ilk modeli olan Momenta 36 HT’yi denize indirmiş ve Hollanda merkezli ECB firması 
ile yürütülen test ve sertifikasyon çalışmalarının ardından teknelerin üretimine başlanmıştır. 
Şirketimiz, Momenta Yacht markamızla, her yıl İstanbul Boat Show Fuarı başta olmak 
üzere, çeşitli fuarlara katılmaktadır.. 

İntekmar A.Ş., otomotiv parçaları üretimi konusunda, ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi 
belgesine sahiptir. 
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KOLOĞLU KİMyA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

1982 yılında üstün hizmet ve kaliteli işbirliği 
anlayışıyla Koloğlu Group’un temellerinin 
atıldığı Koloğlu Kimya, geçen yıllarla birlikte 
artan tecrübesi, portföyü ve hizmet ağı ile 
müşterilerine daha kaliteli hizmet vermeyi 
kendisine amaç edinmiştir. 1992 yılında 
Limited şirket olarak faaliyetlerine devam 
eden Koloğlu Kimya, daha yaygın bir servis 
vermek amacıyla aynı yıl Bursa şubesini de 
hizmete açmıştır. Koloğlu Kimya sektöründe 
göstermiş olduğu üstün başarı ve kaliteli 
hizmet anlayışının doğal sonucu olarak Antalya 
şubesini 2001 yılında faaliyete geçirerek 
Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerini kapsayan 
geniş bir alanda söz sahibi olmuştur. 

Firmamız yurtdışından ithal ettiği yüksek 
kaliteli ürünlerle kompozit sektörüne 
yönelik hammadde & yarı mamül tedariği 
çalışmalarını sürdürmektedir. Koloğlu Kimya 
olarak, Jushi Fiberglass (Camelyaf), Spheretex 
(RTM Elyaf & Takviye Malzemeleri), Promox 
SRL (Organik Peroksit), Euromere (Jelkot & Polyester), Sasol (Parafin Vaks) gibi 
firmaların distribütörlükleri yanında, kobalt, kalıp silikonu, titan dioksit, silisyum oksit 
vb. ürünlerin ithalatını da yapmaktayız. Firmamız, poliüretan yardımcı malzemeleri 
ve polyester yardımcı malzemelerinin 2000 yılında kendi markası altında üretimini ve 
satışını yapmaya başlamıştır.  markası ile kompozit sektörü için pigment 
pasta, sedef ve kalıp ayırıcı ile soğuk sünger ayırıcısı ve entegre kalıp ayırıcı üretimi 
yapmaktayız. 

Daha fazla bilgi için websitemizi ziyaret etmenizi rica ederiz. www.kologlukimya.com

Koloğlu Kimya in which the foundations of our group were laid with the approach of a superior service and high-quality 
collaboration in the year 1982 aimed at providing the higher quality of services to its customers by means of its experience 
increasing in time, its portfolio and service network.

Our company provides high quality products for composite sector. As a Koloğlu Kimya, we are distributor of Jushi Group 
(Fiberglass), Spheretex (Reinforcements & Rtm Fiberglass), Promox SRL (Organic Peroxide), Euromere (Polyester & 
Gelcoats), Sasol (Paraffines). In addition we import other allied chemicals as cobalt, silicone rubber, titanium dioxide, fumed 
silica ex.

Please visit our website for more information. www.kologlukimya.com
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KORDSA

Kordsa, kompozit güçlendirme malzemeleri alanında havacılık ve otomotiv başta olmak üzere 
spor malzemeleri, rüzgar türbini ve denizcilik gibi farklı sektörler için yenilikçi ve özgün ara ürün ve 
uygulamalar geliştirmektedir.

Havacılık, otomotiv, spor malzemeleri ve medikal sektörleri için termoset prepregler üreten Kordsa, 
kendi bezlerini dokumanın kazandırdığı güçle daha geniş bir ürün gamına ve daha esnek bir üretim 
kabiliyetine sahiptir.

Çözüm ortağı bakış açısıyla prepreg, bez ve reçine geliştirme çalışmalarının yanında müşteri 
gereksinimlerine bağlı tasarım, analiz, malzeme kütüphanesi, prototip üretim desteği gibi konularda da 
hizmet vermektedir. Tek çözüm ortağı olarak ihtiyaca özel maliyet odaklı kompozit ara ürün geliştirme 
çalışmalarını yürütmektedir.

Son teknoloji ekipmanları, yetkin personeli ve 44 yıllık dokuma ve kaplama teknolojileri tecrübesi ile 
kompozit sektörü taleplerini hızlı ve kaliteli bir şekilde sağlamaktadır.

TEKnOlOji liDERliği

Bu alanda dünyanın sayılı geliştirme merkezlerinden biri olan “Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet 
Merkezi”nde sanayi ve üniversite tek çatı altında birleşmektedir. Kordsa ve Sabancı Üniversitesi’nin 
bir arada olduğu bu merkezde temel araştırma, uygulamalı araştırma, teknoloji geliştirme, ürün 
geliştirme, girişimcilik, üretim süreçlerinin tümü tek bir çatı altında gerçekleşmektedir. Bu sürecin tüm 
ilgili aktörleri olan araştırmacılar, tasarımcılar, mühendisler, üretim süreci sorumluluları ve çalışanları, 
doktora öğrencileri, doktora sonrası araştırmacılar, öğretim üyeleri, kuluçka firma girişimcileri 
aynı ekosistemde bulunmaktadır. 

Bu sayede müşteri gereksinimlerine göre temel araştırmadan başlayıp prototip üretimi ile devam eden 
ve seri üretim ile sona eren araştırma geliştirme döngüsünün tüm basamaklarında paydaşlarına hizmet 
vermeyi hedeflemektedir.

Kordsa develops innovative and unique intermediate products and applications in the field of composite reinforcement for 
a variety of industries, notably aviation and automotive as well as sports equipment, wind turbines and marine.

Producing thermoset prepregs for the aviation, automotive, sports equipment and medical industries, Kordsa boasts a 
wider product range and more flexible production capabilities thanks to the strength it gains from weaving its own fabric.

As a result of solution partner vision, in addition to fabric and resin development activities, Kordsa Composite 
Technologies also serves design, analysis, material library for CAE, prototype production in accordance with the needs 
of the customer. As being one solution partner, Kordsa is working on developing customized, cost efficient intermediate 
products for composites.

Kordsa meets the needs of the composites sector by short lead times and high quality products owing to its state-of-the-
art equipment, competent staff, and experience of 44 years in weaving and coating technologies.

TeChnology leAderShIP

As one of the most important development centers globally in this field, the “Composite Technologies Center 
of Excellence” combines industry and university under the same roof. The center, which hosts both Kordsa and 
Sabancı University, is home to basic research, applied research, technology development, product development, 
entrepreneurship, and production processes. Researchers, designers, engineers, managers and staff of the production 
process, PhD students, postdoctoral fellows, faculty members and entrepreneurs from incubators, i.e. all relevant players 
co-exist in this ecosystem.

The objective here is to be able to serve stakeholders throughout the different stages of the R&D cycle depending on the 
customer’s requirements, starting with R&D, continuing with prototyping, and ending in mass production.
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Kosse Kompozit olarak; 2003’ten beri kompozit sektöründeki AR-GE 
ve teknik alanlardaki bilgi ve tecrübemiz ile değerli müşterilerimize 
çözüm ortaklığı yapmak için 2012 yılında kurmuş olduğumuz firmamız 
müşterilerimize daha verimli, ekonomik ve kaliteli ürün tedariki vaat 
etmektedir. 

Bu ana hedef doğrultusunda, Türkiye’nin kompozit sektöründe katma 
değeri yüksek ürün üretilmesi için özel polyester ve gelcoat ürün 
gruplarına ihtiyaç vardır. Yaşanılan bu eksikliği gidermek adına DERMOSTER ürün 
gruplarını sektöre kazandırmayı amaçlamaktayız. 

Know-how alınan Dermoster ürünleri, Herkim Polimer Kimya A.Ş. Tesislerinde 
üretilecek olup, dağıtımı ve satışı Kosse Kompozit Pazarlama Ltd. Şti. tarafından 
yapılacaktır.

• Kalıp Sistemleri

• Alev İlerletmeyen Sistemler

• Gelcoatlar

• Automotive

• RTM-İnfüzyon sistemleri

• Pultruzyon 

• Kimyasal Dayanım ve Gıda

• Hand-Lay Up Sistemler

• Smc/Bmc Sistemler

• Marine Gelcoat Sistemleri adı altında üretilecek 
ürünleri ile yüksek kalite önceliği ile sektöre 
hizmet etmeyi amaçlamaktadır.

Kosse Kompozit olarak ayrıca Kompozit ürün 
eldesi için gerekli diğer yardımcı malzemelerinde 
müşterilerimize tedarikini yapmaktayız.

Yeni Geri Dönüşümcüler Sanayi Bölgesi Egemenlik 
Mah. 6016/2 Sok. No: 14/1 Işıkkent Bornova / İzmir

Tel: +90 (232) 486 05 86

Faks: +90 (232) 373 44 27

KOSSE KOMPOzİT VE MüH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

®

r oat
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Literatür Kimya, 2003 yılında BMC (Bulk Moulding Compound) Sıcak Pres Kalıplama Hamuru ile üretim hayatına 
başlamıştır. Gelişen sektör ile birlikte artan talep karşısında firma 2008 yılında Balıkesir Organize Sanayi Bölgesine 
taşınarak, SMC (Sheet Moulding Compound) Pres Kalıplama Pestili üretimine de girmiştir. 

2010 yılından itibaren Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine de başlayan Literatür Kimya, bünyesinde oluşturduğu AR-GE 
laboratuarı ile müşterilerinin talep ettiği mukavemet, yanma testleri, viskozite, gibi testlerin yanı sıra yeni ürünlerin de 
geliştirilmesi sağlanmaktadır. 

2013 yılında 10.000 m2 açık, 3.000 m2 kapalı alını ile gelişen Literatür Kimya bünyesine 

• ISO 9001:2008 Quality Certificate 

• 14001:2004 Environmental Certificate 

• OHSAS 18001:2007 Certification

sertifikalarını da almıştır. 

Literatür Kimya bünyesinde 13 adet aktif olarak çalışan pres parkuru ile 80 tondan, 800 tona kadar istenilen düzeyde ve 
sayıda CTP üretimi yapılabilmektedir. Bununla birlikte genişletilen son ürün parkurunda yer alan enjeksiyon makinesi 
ile CTP üretimi desteklenmektedir. Sıcak pres ile kompozit parça üretiminin dışında enjeksiyon yöntemi ile de üretim 
sektörüne hizmet verilebilmektedir. 

Literatür Kimya BMC ve SMC hammadde üretimi ile çözüm ortağınız, Pres Parkuru ve enjeksiyon üretim tekniği ile de 
üretim yükünüzü hafifleten bir şirket olma yolunda ilerlemeye devam etmektedir.

Literatur Kimya was founded in 2003, to manufacture BMC ( Bulk Moulding Compound ) in Balıkesir/Türkiye. We had started with one 
Z-Blade Mixer, in a 100 m² workshop. Starting as intermediate product supplier in the sector, our customers forced us to produce also SMC. 

To meet the demands of our customers , we made an investment on 2008 and we moved to our own facility in Balıkesir Industrial Zone. With 
an 5.000m² open area, 1.000m² production building, we had expanded our capacity and we introduced SMC in 2009. 

Till 2010, Literatur Kimya took, our source support for lab and R&D Works. To serve more qualified products and for customer satisfaction, 
we invested on our laboratory and we had our own mechanical testing equipments for final quality control and testing equipments for 
incoming raw material quality control. With the strength of having our own lab, we focused on more R&D and we had new customers from 
automotive, building and electricity sector. We have now 150 different types of product formulation and 100 customer, serving for different 
sectors. Our standard SMC and BMC products are Unsaturated Polyester Resin Based, beside these we have special products which are VE 
and UP mixture based for special mechanical strength. 

On 2013 with the expanding production, Literatur Kimya increased the production area, 10.000 m² open area and 3.000 m² production 
building. 

Literatür Kimya had been awarded; 

• ISO 9001:2008 Quality Certificate in 2013 

• 14001:2004 Environmental Certificate in 2013 

• OHSAS 18001:2007 Certification in 2013 

Due to the requirements of our customers, Literatur Kimya decided to supply finished products under the brand of Customers’ Companies. 
For finished goods we invested on compression moulding and on site we have 13 hydrolic presses with different tonnage capasity, changing 
from 80 tons to 800 tons and having different dimensions changing between 900x500 mm - 1700x1500 mm, heights from 600 to 1300 mm. 
With confidential cooperation, we take the work load of moulding the finished goods from our customers. We have 100 different types of 
customer moulds on our site. 

We are giving service to our customers with; 

• 1 SMC machine 

• 3 Z-Blade BMC mixture 

• 13 Hydraulic Press 

• Injection Machine

• 100 Customer Mould 

We are becoming solution partners for our clients and we are going on our way with the principle of customer satisfaction. 

Özgür Sönmez 

The Founder and General Manager of LİTERATÜR KİMYA

LİTERATüR KİMyA
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Maskim; kompozit sektörüne hammadde, makina ve ekipman temini alanında uzmanlaşmış, Türkiye’nin lider ve öncü 
distribütör şirketidir. Kompozit Sanayi’nde başta Boytek, Cam Elyaf, Poliya gibi Türkiye’nin lider üreticilerinin yanısıra Avrupa 
ve Uzakdoğu’nun en değerli üreticilerinin de distribütörlüğünü yapmaktadır.

Üst kalite ürün çeşitliliği, teknik destek, rekabetçi fiyat ve servis hızında pazar lideri olan şirketimiz; bugün başta yapı-
inşaat, otomotiv, ulaşım, denizcilik, enerji, kimya sektörleri olmak üzere, hayatın her alanında ihtiyaç duyulan kompozit 
ürünlerle ilgili, kalıp yapımından, son ürün tasarımı ve üretimine kadar her aşamada ve tüm ihtiyaçlarında müşterilerinin en 
yakın çözüm ortağıdır.

Türkiye’deki distribütörlük standartlarını yeniden oluşturan ve gelişmiş dünya standartları seviyesine çıkaran Maskim, bu 
vizyonu ile sektörün en seçkin ve seçici müşterileri ve tedarikçileri ile kuruluşlarından beri, 40 yıla yaklaşan deneyim ile 
kesintisiz iş ortaklığını devam ettirmektedir.

Kendi mülkü olan 6.000 m2’lik kapalı,13.500 m2’lik açık alanda,deneyimli teknik kadrosu ile faaliyetini sürdüren Maskim, 
Kartal ve Pendik’deki adreslerinde distribütörlük faaliyetlerini, Gebze Pelitli’deki fabrikasında da “ACRYMAS” markası ile 
döküm akrilik levha üretimini sürdürmektedir.

Maskim Kompozit; sektörün tüm ihtiyaçlarına bir kısmı aşağıda sayılan ürün grupları ile stoklarından hızlı bir şekilde cevap 
vermektedir.

Polyester / Vinilester / Epoksi reçineleri, Jelkot ve pigment pastalar, Döküm akrilik levhalar/pleksiglass (cast acrylic 
sheet), E-Cam Elyaflı Takviye Ürünleri (Cam Elyaf Keçe, Fitil, Dokuma, RTM elyaf, Multiaxial kumaşlar...), Alkali Dayanımlı 
Elyaflı Takviye Ürünleri, Karbon / Aramid Elyaflı Takviye Ürünleri, Kompozit Yapıştırıcılar, Renkli / Baskılı Yüzey Tülleri, 
Kabuk Elyaflar / Coremat’lar, PVC /PET/POLİPROPİLEN/PU Core Malzemeler, 3D Core Malzemeler, PP Honeycomb 
Malzemeler, Sertleştiriciler / Hızlandırıcılar / İnhibitörler, Kalıp Ayrıcılar / İncelticiler / Temizleyiciler / Diğer Kimyasal 
Katkılar, Performans dolguları / Tikslendiriciler / Diğer Yardımcı Kimyasallar, Kompozit Uygulama Makinaları (RTM, 
Spray Up, Gelcoat Makinaları...), Dozajlama Sistemleri / Yardımcı Ekipmanlar / Havalı Mikserler, İnfusion Ekipman ve Sarf 
Malzemeleri, Muhtelif İş Güvenliği ve Sarf Malzemeleri.

Sektörel teknolojik yeniliklerin öncüsü olan Maskim Kompozit , TÜRK KOMPOZİT 2017 ZİRVESİ/FUARI boyunca “CTP 
son ürün üretiminde teknolojik atılım ve otomasyon” konularında müşterilerinin ufkunu genişletmek için ziyaretçilerini 
ağırlamaktan mutluluk duyacaktır.

MASKİM

Maskim, is the leading distributor of the Turkish composite market; specalized to providing of raw material, machine and 
equipment. Maskim is the distributor of the leading manufacturers as weel as Boytek,Cam Elyaf, Poliya besides most 
valuable producers in Europe and far-east.

Maskim is the market leader about top quality products, technical support,competitive price and speed of his service.
Today we are the closest solution partner of our customers at the any stage, from mold making to end product design and 
production, on building and construction, automotive, transportation, marine,energ, chemisty industries.

Maskim regenerat and improve the distribution standarts in Turkey to the World class level. We survive uninterruptedly to 
cooperation with the most selected and selective customers and suppliers with our approximate 40 years experiences in the 
sector.

Maskim kompozit survive his activities in his own facilities in İstanbul and Gebze. Maskim produce casting acrylic sheets with 
his own brand “Acrymas” in gebze, through his sister company Doruk Kompozit. 

Here is some product range of maskim’s portfolio; Polyester / Vinilester / Epoxy Resin, Gelcoat and colour paste, 
Pleksiglass(cast acrylic sheet), E-Glass Reinforcing Materials (CSM, Roving, Woven Roving, RTM Mat, Multiaxial Fabric...), 
AR-Glass Reinforcing Materials, Carbon / Aramid Renforcing Materials, Structural Adhesives, Printed Surface Veil’s, Core / 
Coremat, PVC /PET/PP/PU Core Materials, 3D Core, PP Honeycomb, Hardener/ Accelator / İnhibitor, Release agent / Thinner 
/ Cleaner / other chemicals, Filler / Tix/Aero Silica/ auxilary materials, GRP application Machines (RTM, Spray Up, Gelcoat 
..), Dosing Systems/ auxilary equipment / Pneumatic mixers, Equipment and consumables for infusion, Work safety and 
consumables materials.
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GİRİŞ 
STANDI

DOWAKSA

E2
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İSTANBUL

A1
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B19-C12-B20
METYX
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C6
ETAP 
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Telateks A.Ş.®’nin hızla büyüyen bölümü METYX Composites, yüksek performanslı teknik tekstil 
ürünleri üreticisidir. Bu ürünler; multiaxial örgüler (e-glass, aramid, karbon ve hibritler), karbon örgüler, 
RTM örgüler, dokuma örgüler ve vakum sarf malzemeleridir. Üretimde, yalnızca onaylı hammaddeler 
kullanılmaktadır ve tüm üretim süreci ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının gereklerine sıkı bir 
şekilde bağlı kalınarak yürütülmekte ve en yüksek kalitede örgülerin elde edilmesi sağlanmaktadır.

METYX Composites Kalıp Merkezi ve Kit Merkezi firmanın en yeni iki bölümüdür. Kalıp Merkezi, model 
kompozit kalıp ve prototip konularında uzmanlaşmıştır. Kit Merkezi’nde ise PVC, PET, balsa, poliüretan 
gibi köpüklerden kitler üretmenin  yanı sıra vakum sarf malzemeleri de üretilebilmektedir.

Tüm METYX Composites ürünleri, firmanın Türkiye’deki İstanbul ve Manisa’da bulunan toplam 35.000 
m2’lik, Macaristan Kapoşvar’da 12.000 m2’lik gelişmiş ve modern tesislerinde üretilmektedir. METYX 
Composites aynı zamanda kapsamlı distribütörlük, danışmanlık, laboratuvar hizmetleri ve teknik 
eğitimler de sunmaktadır.

METYX Composites, tüm fabrikalarını kalite güvence, işçi sağlığı, güvenlik ve çevre bilinci ile ISO 9001, 
ISO 14001 ve OHSAS standartlarına göre işletmektedir.

METYX Composites’in hizmet verdiği sektörler arasında denizcilik, otomotiv, ulaşım, rüzgar enerjisi, 
inşaat ve mimari uygulamalar, altyapı, spor ve eğlence endüstrileri bulunmaktadır.

METYX tüm dünyada geniş bir distribütörlük ağına sahiptir.

METYX Composites, a rapidly growing division of Telateks A.S.®, is a manufacturer of high-performance technical textiles, 
including: multiaxial reinforcements, carbon reinforcements, RTM reinforcements, woven reinforcements, and vacuum 
bagging products. Only certified raw materials are used, and all manufacturing processes strictly adhere to demanding ISO 
9001 standards, ensuring the highest quality reinforcements.

In addition to technical textile production are two composite related business units: METYX Composites Tooling Center  and 
METYX Composites Kitting Center, which are additional services to better serve specific customer needs. Tooling Center 
specializes in composite tooling and prototyping services, as well as pattern and plug production services. Kitting Center 
focuses on the provision of core materials kits (PVC, PET, balsa, polyurethane), as well as kits for glass and carbon fibre 
reinforcements and vacuum consumables.

All METYX Composites products are manufactured at the company’s two factories.  METYX has an expanded 35.000 
square meter, state-of-the art facilities in Turkey, as well as a 12.000 square meter factory (with 70.000 sqm. open area) 
manufacturing center in Kaposvar, Hungary.

To complement the product portfolio, METYX Composites also offers extensive consulting, lab services and technical training.

Respecting health, safety and environment, along side quality insurance METYX Composites operates all its factories 
according recognized ISO 9001, ISO 14001, OHSAS standards. 

Among the industries that METYX Composites serves are marine, automotive, transportation, wind energy, construction and 
architectural applications, infrastructure, and sports and leisure.

METYX has an expansive distributor network throughout the world.

METyX COMPOSITES
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MİR ARAŞTIRMA & GELİŞTİRME A.Ş.

MİR R&D

Mir Research & Development Inc. , which was founded in July 2007 as a sister company of Dizayn Group that is one of the 
biggest plastic pipe producers in Turkey, is a project-based R&D company performing interdisciplinary studies. Holding the 
degree of «The Most Innovative Company of Turkey», our aim is to provide R&D services and develop technologies, products 
and processes in 4 main fields, one of them being «Advanced Composite Materials». In these fields, Mir R&D already has 37 
completed and ongoing R&D projects funded by various national and international funding mechanisms.

MITeC

Mir Innovation and Technology Center (MITEC) was established by Mir R&D in 2015, with a 15 million € investment, and based 
on 4.200m² area in İstanbul. The facility has 14 laboratories/workshops and each one of them consists of state-of-the-art 
equipment. Being more than 60 of them white collars and the rest blue collars, currently over 80 empoyees work at Mir R&D. 
Members of the research team have diverse majors and most of them are PhD and PhD/MSc candidates. The main sources 
of income of Mir R&D are sales of the intelectual properties (know-how) and engineering services. Industrial outcomes of 
projects are commercialized by transferring the technology to the new established spin-off companies.

In our facilities, equipped with cutting edge technologies, we work as the engineering services supplier of:
• Mechanical and physico-chemical testing services
• Prepreg development
• New polymer compound development
• Composite materials process development
• Tailor-made system development based on customer needs

MiR aR-GE

Mir Araştırma & Geliştirme A.Ş. Temmuz 2007 tarihinde Türkiye’deki en büyük plastik boru üreticilerden biri 
olan Dizayn Grup’un kardeş şirketi olarak kurulmuş, disiplinler arası çalışmalar gerçekleştiren proje tabanlı 
bir AR-GE şirketidir. “Türkiye’nin En Inovatif Şirketi” ünvanının sahibi olarak hedefimiz, biri “İleri Kompozit 
Malzemeler” olan 4 ana alanda AR-GE Hizmetleri vermek ve teknolojiler geliştirmektir. Bu alanlarda, Mir AR-
GE şimdiden çeşitli ulusal ve uluslararası destek mekanizmaları ile finanse edilen 37 tamamlanmış ve devam 
eden AR-GE projesine sahiptir.

MITEC

Mir İnovasyon ve Teknoloji Merkezi (MITEC) MİR AR-GE tarafından İstanbul’da 2015 yılında 50 milyon TL 
yatırımla 4.200 m2 alanda kurulmuştur. Tesis, her biri son teknoloji seviyesindeki ekipmanlar içeren 14 adet 
laboratuvar/atölyeye sahiptir. 60’tan fazlası beyaz yakalı olmak üzere 80’in üzerinde çalışana sahip olan Mir 
AR-GE’de araştırma ekibi üyeleri çeşitli dallarda uzmanlığa sahip olup çoğu doktoralı veya doktora/yüksek 
lisans öğrencisidir. Mir AR-GE’nin ana gelir kaynağı fikri mülkiyet (know-how) ve mühendislik hizmetleri 
satışlarıdır. Projelerin endüstriyel çıktıları, yeni oluşturulmuş spin-off şirketlere teknolojinin aktarımı veya 
üçüncü şirketlere doğrudan lisanslama yoluyla ticarileştirilmektedir.

Üst düzey teknolojik sistemlerle donatılmış tesislerimizde, aşağıdaki konularda mühendislik hizmeti 
vermekteyiz:

• Mekanik ve fiziko-kimyasal test hizmetleri
• Prepreg geliştirme
• Yeni polimer harmanları geliştirme
• Kompozit malzeme işleme sistemleri geliştirme
• İhtiyaçlarınıza uygun sistem geliştirme
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Neva Composites was established by Nurettin Çalışkan in 1990 in New York, USA. With the increasing demands in Turkey, 
Mr. Çalışkan moved the head office of Neva Composites from USA to İstanbul, Turkey in 2004 to offer client focused 
solutions. Since then, our company has been continuing its trade activities in Turkey, USA and also Tuzla Industrial & Trade 
Free Zone.

Our goal is not only supplying increasing demand of composite material, but also providing our customers with the 
innovations and engineering experiences in the developing world of composite.

We are the distributor for the following brands in Turkey; GURIT, HIGH MODULUS, CORECELL, AIRTECH, THERMHEX. With all 
these representations, we are continuing to provide e-glass, carbon, aramid and hybrid fiber, prepregs, SPRINT materials, 
epoxy resin and adhesives, tooling products, core materials, (CoreCell, PVC, G-Pet, Balsa and PP, Aluminum, Nomex 
Honeycombs), fire retardant materials, structural engineering calculations, vacuum infusion & vacuum bagging equipments 
and also consumable materials as a pioneer solution partner for marine, aviation, defence, energy and automotive 
industries.

1990 yılında New York, USA’da Nurettin Çalışkan 
tarafından kurulan Neva Composites, artan 
ihtiyaçlar ve müşteri odaklı çözümler sunabilmek 
adına 2004 yılında merkezini Türkiye’ye taşıyarak 
hali hazırda başta Istanbul olmak üzere, Amerika 
ve Tuzla Endüstri Serbest Bölge şubeleri ile 
hizmet vermektedir. 

Türkiye ve çevre ülkelerde artan kompozit 
malzeme ihtiyacını tedarik etmenin yanı sıra 
gelişen ve büyüyen kompozit dünyasındaki 
en son yenilik ve mühendislik deneyimlerini 
müşterilerimize aktarmaya çalışmak hedefimiz 
olmuştur. 

Temsilcisi olduğumuz GURIT, HIGH MODULUS, 
CORECELL, AIRTECH ve THERMHEX firmaları 
ile e-glass, karbon, aramid ve hibrid dokuma 
elyaflar, prepregs, SPRINT, epoksi reçine ve 
yapısal yapıştırıcılar, kalıplama ürünleri, core 
malzemeler (CoreCell, PVC, G-Pet, Balsa ve PP, 
Aluminyum, Nomex Honeycombs), yanmaz 
ozellikli malzemeler, yapısal mühendislik 
hesaplamalarının yanı sıra, vakum infüzyon 
& vakum torbalama ekipmanlarını ve sarf 
malzemelerini de sağlayarak denizcilik, havacılık, 
savunma, enerji ve otomotiv sektörlerinin her 
türlü kompozit malzeme ihtiyaçlarında çözüm 
ortağı olmaya devam etmekteyiz.

NEVA KOMPOzİT
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Nova Analitik Sistemler acts as the sole authorized representative in Turkey of leading international suppliers in their 
respective industry, which develop and deploy high technology products and services. Our main scope of operations 
encompasses the involvement in the improvement of production processes as well as R&D and product development 
processes of universities, industrial enterprises and research centers, and the provision of innovative analytical solutions, 
pilot facilities, testing - characterization equipment and technical support services. 

Established in 2013, our company offers tailor-cut solutions that address your needs and expectations, relying on its vast 
experience. Nova Analitik Sistemleri is committed to constantly renovate its organization and range of products and services, 
to keep close track with technological advancements and make the same available to you, our valued customers, always 
attaching the top priority to customer satisfaction.

Nova Analitik Sistemler, alanında yüksek teknolojiye sahip, 
lider konumdaki uluslararası sağlayıcı firmaların Türkiye 
tek yetkili temsilcisi konumundadır. Üniversitelerin, 
sanayi kuruluşlarının, araştırma merkezlerinin; üretim 
süreçlerinin iyileştirilmesinde, AR-GE ve ürün geliştirme 
süreçlerinde yer alarak, yenilikçi analitik çözümler, pilot 
tesisler, test-karakterizasyon cihazları ve teknik destek 
hizmetlerinin sunulması temel çalışma alanlarımızdır. 

2013 yılında kurulan firmamız; uzun yıllara dayanan 
deneyimi ile siz müşterilerinin gereksinim ve 
beklentilerini karşılayacak çözümler sunmaktadır. 
Müşteri memnuniyetini daima ön planda tutarak; sürekli 
yenilenmek, gelişen teknolojiyi yakından izlemek ve 
sizlere aktarmak vazgeçilmezlerimizdir. 

NOVA ANALİTİK SİSTEMLER
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Sektörler: Savunma ve Havacılık Sanayiine yönelik kompozit ve metal parça üretimi.

Üretim Metodları: El yatırması, Vakum Torbalama, Reçine İnfüzyon, Reçine Transfer Kalıplama (RTM), Filaman Sargı, Basınçlı 
Kalıplama.

Ürünler: Cam ve Karbon fiber bazlı savunma ve havacılık sistemleri parçaları.

Bir ÖSAK Şirketler Grubu iştiraki olan Odak Kompozit Teknolojileri A.Ş., 2011 yılında, Savunma ile Havacılık sektörlerinin 
ihtiyacı olan ileri teknoloji ürünü kompozit parçaların tasarımı, analizi, üretimi ve entegrasyonu konusunda ülkemizin 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kuruldu.

Hedefimiz müşterilerimiz için en uygun çözümleri ve yüksek kalitede ürünleri, uygun fiyatlarla ve tam zamanında sunarak, 
kompozit teknolojileri alanında aranılan bir kuruluş olmaktır. Bu amaç doğrultusunda 2012 yılından beri TS EN ISO 9001:2008 
sertifikası sahibi olan şirketimiz, 2017 yılında havacılığa yönelik AS EN 9100 kalite sertifikasını almıştır.

ODAK Kompozit Teknolojileri, karbon fiber ve epoksi reçinelerden oluşan kompozit yapılar konusunda uzmanlaşmıştır. Çeşitli 
form ve geometrilerde, farklı kalınlıklarda, hafif ve dayanıklı kompozit plakaları, profilleri, boruları, takviyeli sandviç yapıları 
(nomex, alüminyum, kompozit honeycomb ya da köpük vb. malzemeler ile) farklı proseslerle üretebilmektedir. Ayrıca teknik 
gereksinimlere uygun parça ve kalıp tasarımı, kompozit üretimine uygun şekilde tasarım revizyonu, tasarımların sonlu 
elemanlar yöntemiyle analizi ve optimizasyonu konularında hizmet vermektedir.

Firmamız tarafından sağlanan hizmetler:
• Müşteri isterlerine uygun tasarım ve analiz faaliyetleri
• Çeşitli yöntemlerle kompozit parça üretimi
• Tahribatsız Muayene
• Boya
• Montaj - Alt Montaj
• Model ve kompozit kalıp üretimleri
• Hassas toleranslarda metal parça ve kalıp üretimleri
• Çeşitli aparat ve fikstür tasarım ve üretimleri

Sectors: Production of composite and metal parts for the Defense and Aerospace industries

Production Methods: Hand Lay-up, Vacuum Bagging, Resin Infusion, Resin Transfer Molding (RTM), Filament Winding, 
Compression Molding

Products: Glass and carbon fiber based parts for Defense and Aerospace systems

ODAK Kompozit Teknolojileri A.S. was founded in 2011 as a subsidiary of ÖSAK A.S., aiming for the design, analysis and 
manufacturing of fiber reinforced polymer composite parts and systems for aerospace and defense industries.

Our goal is to become a sought after company in composite technologies by providing our customers with the most suitable 
solutions and the highest quality products while offering good prices and perfect timing. With that goal in mind we carry the TS 
EN ISO 9001:2008 certificate since 2012 and also successfully obtained the aerospace related AS EN 9100 certificate in 2017.

ODAK Kompozit Teknolojileri A.S. is specialized in composite structures made from carbon fiber and epoxy resins. We can 
manufacture composite plates, tubes, sandwich structures (nomex, aluminum honeycomb or pvc, pmi foam core) in different 
thicknesses and properties that have special geometries or different forms and geometries using lightweight and durable 
composite parts in different processes. We also provide services regarding the composite parts and systems designed 
in accordance with the technical requirements, design revisions for composite manufacturing, structural analysis and 
optimizations of composite parts and systems.

Services that we can provide are:
• Design and analysis activities that are tailored towards the customer specifications
• Composite part production with varying methods 
• Non Destructive Inspection
• Painting
• Assembly - Subassembly
• Model and composite mold production
• Production of parts and molds with sensitive tolerances
• Design and production of several apparatus and fixtures

ODAK KOMPOzİT
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OMNİS KOMPOzİT LTD.

Omnis Kompozit Ltd. is one of the leading raw material and machinery supplier for the Fiber Reinforced Plastics (FRP) and 
Glass Reinforced Concrete (GRC) industries. The company services the Turkish market as well as the countries in its nearby 
geography. The line of products are E, ECR, AR Glass Fiber reinforcements of all types. Machinery for Spray Up, Gelcoat, RTM 
applications, Epoxy, Polyester Resins and additives such as Glass Beads, Glass Flakes, Expanded Glass Beads.

Omnis Kompozit Ltd. Türkiye ve yakın coğrafyasındaki ülkelere, Cam Elyaf Takviyeli Plastik (CTP) ve Cam Elyaf 
Takviyeli Beton (GRC) endüstrilerine uygun çözümler ve teknolojileri sunabilmek için 2012 yılında kurulmuştur. 

Konularında lider üreticilerin tek yetkili temsilcilik ve dağıtıcılığına sahip olarak, “Farklı Vizyon, Fark Yaratan 
Çözümler” anlayışı ile yurtiçi ve yurtdışı müşterilerine hizmet vermektedir. Türkiye’deki geniş müşteri 
portföyüne ilave, 12 ülkeye düzenli ihracatı olan Omnis Kompozit Ltd., her daim yenilikleri ve endüstrilere 
değer katan özellikli ürünleri ürün gamına eklemektedir. 

CTP endüstrisine yönelik, cam elyaf takviyelerde, Cam Elyaf A.Ş., Metyx, TGI Glass Fiber, CTP uygulamalarına 
yönelik makinelerde Graco, polimer sanayine yönelik içi dolu cam bilyede Sovitec, içi boş bilyede Hallowlite 
firmalarının temsilciliklerinin yanı sıra, kendi tesislerinde ürettiği cam elyaf dokuma ürünleri ile hizmet 
vermektedir. Özellikle düzgün yüzey elde edilmek istenen CTP uygulamalarında tercih edilen, düşük gramajlı 
cam elyaf keçelerde PD Group ürünlerini tedarik etmektedir. Her yıl yeni ürünler ile Kompozit sektörüne 
hizmet eden Omnis Kompozit Ltd., son olarak firmamız portföyüne katılan ve 2017 Türk Kompozit etkinliğinde 
tanıtımı yapılacak olan Permabond Yeni Nesil Yapısal Yapıştırıcılarla ürün gamını güçlendirmiştir.

Özellikle inşaat sektörüne yönelik GRC üretimleri için, Türkiye’deki en geniş hammadde ve makine ekipmana 
sahip olan firma, makine grubunda Power Sprays, Alkali Dirençli (AR) cam elyaf takviyelerinde NEG, Profiber 
ve Fiber Technologies firmalarının tek temsilcisidir. Yine inşaat sektörüne yönelik, geri dönüşümlü ekolojik bir 
ürün olarak yeşil binalarda kullanımı her geçen gün artan, ısı tasarrufu sağlayan ısı-ses izolasyon malzemesi 
genleştirilmiş cam küre ürününde, Türkiye’deki en büyük tedarikçi olup, dünyadaki üç büyük üreticiden biri 
olan, Stikloporas firmasının ürünlerini, Türkiye ve yakın coğrafyadaki 8 ülkede temsil etmektedir. 

Bir diğer hizmet alanı ise, korozyona karşı çözümlerdir. Kaplama ve boya sektörlerine yönelik, cam pulu 
ürününde, Glass Flake UK firmasının Türkiye ve bölge temsilcisidir. 

Kimya endüstrisine yönelik hizmet veren bir firma olması sebebiyle, çevre ve işçi sağlığına uygun ürünler 
de sunmaktadır. Doğal hammaddelerden üretilmiş, piyasada kullanılmakta olan tehlikeli sınıfındaki 
temizleyicilere alternatif olan, Surfa Solve markalı ürünler, çevreci bir çözüm olarak CTP sektöründe 
kullanılmaktadır. İşçi sağlığı konusunda ise, her türlü imalat sanayide oluşan karbon bazlı uçucuların 
(VOC) zararlarını bertaraf eden ve etkin bir hava sterilizasyonu sağlayan Ozon Teknolojisinin kullanımı 
yaygınlaşmaktadır. 

Firma, Kompozit Sanayicileri 
Derneği ve Uluslararası Cam 
Elyaf Takviyeli Beton Derneği 
(GRCA) üyesidir. 
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Sectors: Marine, Wind Energy, Automotive, Construction, 
Aviation, Defence, Industrial Equipments, 
Production Methods: Hand Lay-up, Vacuum Infusion
Products: Custom Design Composite Products
OPTITUR serves as a solution partner company for the needs of 
the composite industry.
The company offers high quality, fast, efficient and affordable 
products with advanced technology in concept design to serial 
production, model and prototype production to mould design 
solutions, product certification from new concept product 
development.
The company produces with in its highly customer-focused 
approach to the customers for the most accurate, reliable 
solutions in the most economical condition.
OPTITUR closely follows developments in the composite 
business, conducts global research and aims to make 
improvements and developments for required demands.

Sektörler: Denizcilik, Rüzgar Enerjisi, Otomotiv, İnşaat, 
Havacılık, Savunma, Endüstriyel Ekipmanlar
Üretim Metodları: El Yatırması, Vakum İnfüzyon
Ürünler: Özel Tasarım Kompozit Ürünler
OPTITUR, bir çözüm ortağı firması olarak kompozit sektörünün 
ihtiyaçlarına yönelik hizmet vermektedir.
Konsept tasarımından seri üretimine, model ve prototip 
üretiminden kalıp tasarımı çözümlerine, ürün geliştirmeden 
ürünün sertifikasyonuna, üretimin ileri teknolojili, yüksek 
kaliteli, hızlı, verimli ve uygun fiyatlı ürünler sunmaktadır. 
Kendi konusunda müşterileri için yüksek müşteri memnuniyeti 
odaklı yaklaşımı ile en doğru, güvenilir çözümlerin en 
ekonomik hali ile üretimine devam etmektedir.
OPTITUR, kompozit sektöründeki gelişmeleri yakından takip 
etmekte, global araştırmalar yapmakta ve bu ihtiyaçlar için 
kendini geliştirerek ve iyileştirerek büyümeyi hedeflemektedir.
Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) 
9. Cad. 92. Sok. 41400 
Gebze - Kocaeli / TURKEY
T: +90 (216) 491 48 48
www.opti-tur.com
info@opti-tur.com

OPTİTUR MARİN DENİzCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Sectors: Architecture, Entertainment Sector, Marine, Wind 
Energy, Automotive, Construction, Aviation, Defense, Industrial 
Equipment, Advertising, Theme Parks, Custom Design Projects 
Production Methods: CNC Machining Technologies, R&D, 
Design and Engineering 
Products: Model, Mold, Prototype Manufacturing and Industrial 
Solutions
Our company was founded in 2008 and it was later restructured 
in 2011 with the name SOMART Visual and Industrial Design 
LLC to better serve the needs of the industry. SomartTECH is a 
solution partner company. We offer high-end, high quality, fast, 
efficient and affordable solutions from functional and visual 
model and prototype production to reserve engineering services 
and to mold design and manufacture solutions towards mass 
production. 
SomartTECH makes special investments to keep the prototype, 
model and mold production times at a minimum for every kind 
of product development process; and has an8-axis octatron 
robot CNC, a 3-axis CNC and one of the fastest CNC machines 
in Turkey. It offers its services to the industry with processing 
volumes of up to 700 x 400 x 200 cm. 
Our company serves in its workshop in Istanbul Tuzla Organized 
Industrial Zone; and manufactures ABS, CTP, RTM, PU, SMC 
molds and models for many subsidiary industries in Turkey. The 
production of ABS, CTP, RTM, PU, SMC molds and mold models 
are carried out in many main industries of Turkish market 
- Aviation and Defense Industry, Automotive, Construction, 
Building Materials, Museum Industry, Private Yacht, Water 
parks, Pool Systems etc. Our firm provides services in the place 
of İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi.

Sektörler: Mimari, Eğlence Sektörü, Denizcilik, Rüzgar 
Enerjisi, Otomotiv, İnşaat, Havacılık, Savunma, Endüstriyel 
Ekipmanlar, Reklamcılık, Tema Parklar, Özel Tasarım Projeleri
Üretim Metodları: CNC İşleme Teknolojileri, AR-GE, Tasarım 
ve Mühendislik 
Ürünler: Model, Kalıp, Prototip imalatlar ve Endüstriyel 
Çözümler
2011 yılından beri üretimine devam eden SOMART Görsel 
ve Endüstriyel Tasarım Ltd.Şti, bir çözüm ortağı firmasıdır. 
Şirketimiz fonksiyonel ve görsel MODEL ve PROTOTİP 
üretiminden, tersine mühendislik hizmetlerine, seri üretime 
yönelik kalıp tasarımı çözümlerine, kalıp üretimine ileri 
teknolojili, yüksek kaliteli, hızlı, verimli ve uygun fiyatlı 
çözümler sunar.
Hertürlü ürün geliştirme sürecinde, prototip, model ve kalıp 
imalat sürelerini minumum sürede tutmak için özel yatırımlar 
yapan SomartTECH, 8 eksen octatron robot CNC, 3 eksen CNC 
ve Türkiye’deki en hızlı 5 eksenli CNC tezgahlarından birine 
sahiptir.7000 x 4000 x 2000 mm kadar işleme kapasitesi ile 
sektöre hizmet vermektedir.
Türkiye piyasasındaki çok sayıda ana sanayi – Havacılık ve 
Savunma Sanayi, Otomotiv, İnşaat, Yapı Gereçleri, Müzecilik 
Sektörü, Özel Yat, Su parkları, Havuz Sistemleri vb.- ve 
üreticiye ABS, CTP, RTM, PU, SMC kalıp ve kalıp modelleri 
üretimi gerçekleştiren firmamız İstanbul Tuzla Organize Sanayi 
Bölgesindeki yerinde hizmet vermektedir.
İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı Mah.
Mermerciler Cad. 7. Sok. No: 10 34953 Tuzla - İstanbul
T: +90 (216) 593 13 90 F: +90 (216) 593 13 93
www.somart.com.tr - info@somart.com.tr 

SOMART GÖRSEL VE ENDüSTRİyEL TASARIM LTD. ŞTİ.
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ÖzATA

ÖZATA Shipyard was established in 1985 in Tuzla, Istanbul, continued its activities in Tuzla region until 2002 and has become 
an experienced and preferred company in its field.

In 2002, our founder Mr. ÖzdemirAtaseven, brought the Özata Shipyard to its current status by making necessary 
investments in Altınova region near Yalova in order to use his experience and knowledge in shipbuilding activities. 
Established on a 60,000 square meter area, Özata Shipyard has built yachts, mega yachts, passenger ships, special purpose 
research and rescue boats (Sar Boats), and carbon fiber body catamaran ferries in its fully equipped facilities. With an annual 
20,000 ton steel processing capacity, experienced workforce and personnel, Özata Shipyard can build world class ships up to 
30,000 DWT.

With its biggest objective to take leading steps for its country and its sector, Özata Shipyard continues its projects with its 
innovations and innovative structure.

Özata Shipyard’s Facilities and Technical Capacity

The carbon fiber production capacity, which exists in a few countries in the world, is held by Özata Shipyard among the 
shipyards of our country, and we have a 2,000 square meter factory and a total of 10,000 square meter closed production 
plant with woodwork shops, fiber cutting shops, and carbon fiber warehouses, as required for such production, equipped 
with a conditioning system.

ÖZATA Tersanesi 1985 yılında Tuzla İstanbul’da kurulup 2002 yılına kadar 
faaliyetlerine Tuzla bölgesinde devam etmiş iş sahasında tecrübeli ve aranan 
bir kuruluş olmuştur.

2002 yılında kurucumuz sayın Özdemir Ataseven, tecrübe ve bilgi birikimini 
gemi inşa faaliyetlerinde kullanmak amacıyla, Yalova ili Altınova bölgesine 
gerekli yatırımları yaparak Özata Tersanesi’nin bugünlere gelmesini 
sağlamıştır.

60.000 m2 alan üzerine kurulu olan Özata Tersanesi tam donanımlı imkanları 
ile yatlar, mega yatlar, yolcu taşıma gemileri ve özel maksatlı kullanıma 
yönelik arama kurtarma botları (Sar Boat), karbon fiber gövdeli katamaran 
feribotlar inşa etmiştir.

Yıllık 20.000 ton çelik işleme kapasiteli Özata Tersanesi deneyimli iş gücü 
ve personeli ile dünya standartlarında 30.000 DWT’ye kadar gemi inşa 
yeteneğine sahiptir.

En büyük hedefi ülkesi ve sektörü için lider girişimlerde bulunmak olan Özata 
Tersanesi yenilikleri ve yenilikçi yapısıyla projelerine devam etmektedir.

Dünyada sayılı ülkelerde, ülkemiz tersanelerinde ise şuan Özata Tersanesi’nde 
bulunan karbon fiber üretim yeteneği ve bu üretimin gereksinimi olan ağaç 
işleri atölyeleri, fiber kesme atölyesi, karbon fiber depoları, iklimlendirme 
sistemi donanımına sahip 2.000 m2 alanlı fabrika ve toplamda 10.000 m2 
kapalı saha üretim tesisi bulunmaktadır.
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P-D Glasseiden GmbH Oschatz – high-performance in glass fibres.

The P-D Glasseiden GmbH Oschatz - a part of PD Group - is a medium-sized company in the heart of Saxony with 380 
employees. The focus of P-D Glasseiden GmbH Oschatz includes production, processing and distribution of glass fibre 
products and the provision of engineering services for the design and construction of glass furnaces and further processing. 

Since over 5 decades, we develop creative and customer-oriented solutions for unmatched varieties in applications and 
fields. Finest Filaments are processed to toughest fibres, fabrics, non-wovens and composites. Due to the many ingenious 
features like longevity, high temperature and humidity resistance as well as chemical resistance, glass fibres are especially 
valuable, and clearly superior to conventional materials. Lighter, faster, stronger, saver – keywords in the age of high-
technology - rapid innovations are required! Whether in the automotive and lightweight, the aircraft industry, sports and 
leisure or industrial applications - we are consciously shaping your products with new developments and advancements.

P-D Glasseiden GmbH Oschatz-yüksek performanslı cam elyaflar.

PD Grubun bir parçası olan P-D Glasseiden GmbH Oschatz, Saksonya 
bölgesinde 380 çalışanı olan orta ölçekli bir şirkettir. P-D Glasseiden 
GmbH Oschatz’ın odağı cam elyaf ürünlerin üretimi, işlenmesi, servis 
edilmesidir. Ayrıca cam elyaf üretim fırınlarının tasarımı, üretimi ve 
fırınlardan elde edilen cam elyafların işlenme süreçlerinde mühendislik 
hizmetleri sunmaktır.

50 yıldan fazla bir süredir, uygulamalarda ve sahalarda benzersiz 
çeşitlilikte yaratıcı ve müşteri odaklı çözümler geliştiren firmamız 
en ince lifler, sağlam elyaflar, kumaşlar ve keçeler üretmektedir. 
Sağlamlığı, yüksek sıcaklık dayanımı, nem direnci ve aynı zamanda 
kimyasal dayanıklılığı gibi özellikleri sayesinde cam elyaflar bilinen 
diğer materyallerden kesinlikle daha üstündür. Ürünün daha hafif, 
daha hızlı, daha sağlam,daha koruyucu- ki bunlar teknoloji çağında 
anahtar sözcüklerdir- olması hızlı innovasyon gerektirir. Ürünler, 
Otomotiv, hafiflik ihtiyacı olan ürünler, havacılık sanayi, spor veya 
endüstriyel uygulamalarda kullanılabilmektedir. P-D Glasseiden GmbH 
Oschatz firması üretmiş olduğu ürünlere yeni teknolojinideki yenilikler 
doğrultusunda bilinçli olarak şekil vermektedir. 

Contact: Ogün Firat

E-Mail: oguen.firat@pd-group.com

Phone: +90 (533) 668 66 99

Website: www.oschatz-glas.com

PD GROUP
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PLASTO PLASTİK LTD.

Plasto Ltd. established in 1997, services the GRP Composite industry as one of the leading distributor companies in Turkey, 
with high quality products and strict service principles. Plasto Ltd. is representing the products of the leading manufacturers 
for the GRP industry; Cam Elyaf A.S. in E-Glass Fiber chopped strand mat, roving, chopped strands reinforcements, 
Kompozite Elyaf in E-Glass fabrics, Metyx in multiaxials, RTM core materials, carbon / hybrid fabrics. Freudenberg Germany 
for surface veils. Poliya in U.Polyester, Vinyl-Ester resins, gel-coats and pigments, Ege Kimya and Akpa in auxiliary 
chemicals, Kompozite Rulo and Akrulo in tools, completing it’s range with the support of technical consultancy. 

Plasto Ltd. is an active member of the Turkish Composite Industry Association, supporting the growth of the industry in 
parallel to its own expansion, as the main principle.

Plasto Plastik Ltd. 1997 yılında kurulmuştur. CTP-Kompozit (Camelyaf Takviyeli Plastik) sektörüne ara-hammadde tedariki 
sağlamaktadır. 1998’den bu yana aynı adres de bulunan Plasto Plastik Ltd. kuruluşundan itibaren sektörün lider ve kaliteli 
ara-hammadde markalarının temsilcisi olmuş ve yirmi yıllık ticari hayatında her zaman en geniş ve kaliteli ürün yelpazesini, 
ilkeli-dürüst hizmet anlayışı ile sektöre sunmuştur.

Teknik bilgi ve donanıma sahip satış pazarlama kadrosu, deneyimli ekip çalışması ile son kullanıcıyı doğru üretim yöntemine 
ve doğru malzemeye yönlendirmiştir. Kaliteli, hızlı ve güvenilir bu hizmetini 2002 yılından buyana İkitelli şubesinde de 
sunmaktadır.

Plasto Plastik Ltd. yirmi yıldır, “Dünden bugüne fark yarat” anlayışı ile sektörün gelişmesinde aktif rol oynamıştır. “İşine saygı 
duyan firmaların tercihi” sloganını benimseyip bu sloganı yirmi yıldır terk etmeyen firma, bu tercihe layık olabilmek için 
mücadelesini sürdürmektedir.

Kuruluşundan itibaren “Konusunda Pazar Liderleri” olan Cam Elyaf A.Ş., Poliya, METYX, Akpa, Ege Kimya firmalarının 
bayiliğini karşılıklı olarak birbirlerine katkı sağlayarak sürdürmektedir. 2000 yılında yüzey tülü konusunda Dünya markası olan 
FREUDENBERG firmasının Türkiye ve yakın komşuları için tek temsilciliğini almış ve bugün hala bu görevi sürdürmektedir.

İçinde cam kelimesi geçen her türlü hammadde ile ilgilenen Plasto Plastik Ltd., büyümesini küreselleştirmek amacıyla 2012 
yılında Omnis Kompozit Ltd.’i kurmuştur. Kısa zamanda Türkiye genelinde ve yakın coğrafyada etkili olan Omnis Kompozit 
Ltd. sektöre yeni bir renk katmıştır. Omnis Kompozit Ltd., CTP-Kompozit ve GRC sektörüne hammadde, makine tedariki ve 
teknik danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Her iki şirketin ticari hizmet anlayışında; “üretici ile son kullanıcı arasında teknik 
köprü” görevini üstlenmek vazgeçilmezdir. Plasto Plastik Ltd. sektörün etkin ve tek derneği olan Kompozit Sanayicileri 
Derneği üyesi olup, faaliyetlerinde aktif görev almaktadır.
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Polin was founded in Istanbul in 1976 and has since grown into a leading company in the waterparks industry. Today Polin is a world leader in the design, 
production and installation of waterparks, waterslides &and water-play attractions. Polin has completed 3,000 waterpark projects in 103 countries around the 
world and 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 in 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 Sphere, Spheres, Magicone, Space Shuttle, 
Storm Racer and Space Race. Polin is the pioneer in the advancement and application of closed-molded manufacturing technology in waterslide development. 
First implemented in 2006, 100 percent 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 Effects 
technology and Special Pattern Effects technology in RTM and translucent-RTM waterslides.

Polin has been an ISO9001 certificate holder by TUV Germany since 2003, and 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 is identified as among The 
Turkey100, a prestigious list of “game-changing entrepreneurs” identified by AllWorld Network. 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 listed in top 200 companies in R&D investment by TIM (Turkish Exporters’ Assembly)-2014&2015 and 10 SMCS in holding 
world wide patents by TPI (Turkish Patent Institute)-2015. Polin is selected as WINNER company in the exports in Machinery and Equipment category by TIM 
(Turkish Exporters’ Assembly)-2015&2016.

Polin oversees a high-capacity design-and-manufacturing facility in Turkey with a team that totals 500 people with five offices throughout the world.

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

Please visit Polin at www.polin.com.tr for product information, news, events and other updates.

1976 yılında İstanbul’da kurulan Polin, su kaydırakları ve su parkları tasarım, üretim ve 
montajında bir dünya lideridir. 103 ülkede 3000 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. Dünya’nın en geniş ürün çeşitliliğine sahip olan Polin’in 2010 yılında lanse ettiği King 
Cobra kaydırağı 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 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.

Bugün Dünya’nın en geniş ürün çeşitliliğine sahip olan su kaydırağı üreticisi durumundayız. Birçok 
su kaydırağımız uluslararası patentlere sahip ve Dünya’daki en prestijli ödüllerin sahibi. 

Polin bugün 500 kişilik ekibiyle, 35,000 m²’lik dünyanın en büyük su kaydırağı üretim tesisi olan 
fabrikasında tüm üretimini üstün kalite anlayışıyla Türkiye’de gerçekleştirmekte. Su kaydırağı 
üreticileri arasında globalde en yüksek üretim kapasitesine sahip firmayız. 2012 yılında KOBİ 
kategorisinde “Yılın İhracatçısı”; hem 2013 ve 2015 yıllarında “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen İlk 100 
Şirketi” arasına girdik. 2 kez üst üste bu listede olan 16 şirketten biriyiz. Bundan onur duyuyoruz. 
Ayrıca 2015&2016 yıllarında duyurulan Türkiye’nin İlk 500 En Büyük İhracatçı Firması listesine 
girerek, Sanayi Ürünleri sektöründe sektör lideri olduk. Ayrıca en çok patent sahibi 25 kobi arasında 
ilk 10’da ve 2014&2015 yıllarında en fazla AR-GE yatırımı yapan 200 şirket arasında yer aldık.

Sadece su kaydırakları tasarımında değil, su kaydırağı üretim teknolojilerinde sunduğumuz 
yeniliklerle de sektörde adımızı “teknoloji lideri” olarak koruyoruz. Örneğin, su kaydıraklarındaki 
üretim teknolojisini global olarak değiştirdik. Polin 2006 yılından bu yana kaydıraklarını 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 kompozit üretim 
teknolojisiyle üretmeye başladı. Bu teknoloji kaydırak üretiminde en ileri noktadır. Polin böylece, 
bu üretim tekniğini kullanarak üretim yapan ilk ve tek su kaydırağı üreticisi olmuştur. Bugün bu 
teknolojiyle tüm ürün gamını sunan Polin sektör liderliğini sürdürmektedir. Polin kaydıraklarında 
bu teknolojiyi desen, ışık, ses efektleriyle de zenginleştirip daha heyecanlı bir kullanıcı deneyimi 
sunuyor. 

Daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin. www.polin.com.tr

POLİN WATERPARKS
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POLİyA

Poliya Poliester San. ve Tic. Ltd. Şti. 1983 yılında kurulmuş, kompozit ve polimer ürünlerin geliştirilmesi 
ve üretilmesinde uzmanlaşmış bir Türk şirketidir. Türkiye’nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 
yer alan Poliya, adını en çok Polijel yüksek performans jelkot serisi ile duyurmuştur. Çerkezköy - 
Tekirdağ’da yerleşik Avrupa’nın en büyük, modern reçine ve yardımcıları tesislerinde UPR - doymamış 
poliester reçineleri, vinil ester reçineleri, jelkotlar, renklendirici pigment pastalar, masif yüzey tanecikleri, 
yapıştırıcı sistemleri, kalıp ayırıcı vaksları kendi teknolojisiyle geliştirip üretmektedir.

Poliya, Avrupa’nın en hızlı büyüyen kompozit reçine üreticisi olup kapsamlı ürün portföyü ve müşteriye 
özel çözümleri ile bölgenin lider markasıdır. Merkezi İstanbul’da yer alan firma, operasyonlarını dünya 
çapında 40’dan fazla ülkede sürdürmektedir. Modern, çevreye duyarlı, bilimsel çalışmaya odaklı Poliya, 
yönetimde ve tüm operasyonlarında kurumsallığa, sistemsel yaklaşıma önem vermekte olup ISO 9001, 
ISO 18001 ve ISO 14001 belgelerine sahiptir. Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) ve Kompozit 
Sanayicileri Derneği üyesi Poliya hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.poliya.com ziyaret ediniz.

Poliya Composite Resins and Polymers, Inc. (Poliya) was founded in 1983 and specializes in developing and manufacturing 
polymers and composite resins. Placing in Turkey’s Next Top 500 Industrial Enterprises list, Poliya’s headquarters are located 
in Istanbul and manufacturing facilities are located in Cerkezkoy- Tekirdag, one of the largest and advanced in Europe.

Most widely known for their flagship product, Polijel high performance gelcoat series, the company also manufactures UPR 
polyester resins, vinyl ester resins, pigment color pastes, solid surface chips, adhesives, bonding pastes, mold release agents 
and waxes, all developed by its own know-how. 

Poliya’s diverse product portfolio makes it a thriving international company. As the industry leader, Poliya serves more than 
40 countries throughout the world and is the fastest growing composite resin manufacturer in Europe. Poliya’s main focus 
continues to be research and development while remaining at the forefront of environmental consciousness. The company 
believes in corporate governance and systematic approach for all its operations and has the ISO 9001, ISO 18001 and ISO 
14001 certificates. To learn more about Poliya, which is a member of the Turkish Chemical Manufacturers Association 
(TKSD) and the Turkish Composites Manufacturers Association, please visit www.poliya.com
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POLKİMA

Sektörler: Otomotiv, Tarım, İş Makinaları, Demiryolu

Üretim Metodları: El Yatırması, RTM, Vakum destekli RTM, SMC, 
Termoform, Poliüretan.

Ürünler: Hizmet verdiği sektörlerin ihtiyacı olan CTP, Poliüretan ve 
termoform parçalar.

Polkima, ticari araç, otobüs, kamyon, tarım makinaları, inşaat makinaları 
ve raylı sistemlere ait kompozit parçalarının üretiminde uzmanlaşmış 
köklü bir kuruluştur.

Sunduğu hizmetler arasında, parça üretimine ilaveten, birlikte tasarım 
ve tasarım desteği, parçaya göre üretim metodu seçimi, model ve kalıp 
üretimi, kısa sürede prototip hazırlama, ön montajlı kullanıma hazır parça 
üretimi ve lojistik destek hizmetleri bulunmaktadır.

Üretim için gerekli model ve kalıplar Polkima tarafından tasarlanmakta 
ve firma bünyesinde üretilmektedir. Bu entegre yaklaşım sayesinde kalıp 
maliyetleri düşük ve üretime geçiş süreleri kısa tutulmaktadır.

Başarılarının sırrının kendi alanlarında rekabetçi olmakla birlikte, en 
yüksek kalite düzeyini elde etme gayretine dayandığı firma tarafından 
belirtilmektedir.

Sectors: Automotive, Agriculture, Construction Equipment and Rail Systems.

Production Methods: Hand Lay-up, RTM, Vacuum Assisted RTM, SMC, Thermoforming and Polyurethane moulding.

Products: All GRP, thermoformed and polyurethane parts required by the sectors the company operates in.

Polkima is a well established company specialising in the production of composite parts for commercial vehicles, bus and 
coaches, agriculture and construction equipment and rail systems.

As well as production of parts, services offered include design support and co-design activities, a choice of production 
methods, in-house tool and pattern production, prototype production with short lead times, sub-assembly for “ready to use” 
parts and logistic support.

The company has developed moulding techniques having been led by the demands of their customers. The main field of 
expertise lies in the production of gelcoat finished complex parts with Class A surfaces. All tools and patterns for production 
are built on site.

This integrated approach ensures low tooling costs and short lead times. The company’s success is based on attaining the 
highest possible quality in their field while remaining competitive.
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Polres Polyester Boya ve Kimya Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 2003 yılında GEPOS bölgesinde 
Polyester Reçine, Jelkot ve Pigment Pasta imalatına başlamıştır. Kısa zamanda sektördeki 
öncü kuruluşlar arasındaki yerini alan Polres, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet politikası 
ile kalitesinden ödün vermeden piyasanın ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermektedir. 
Sürdürmekte olduğu AR-GE çalışmaları ile pazara kaliteli ürünler kazandırıp, kalite 
standartlarını sektör üstü değerlere çekmeyi amaçlayan Polres, sahip olduğu vizyon ve 
hedefler doğrultusunda gelişimini sürdürmektedir.

POlyESTER REçinElER

Döküm (NCS Breton, Masif Yüzey Döküm, Polimer Beton, Genel Amaçlı),

CTP El Yatırması / Elyaf püskürtme (Genel Amaçlı, Akrilik/ABS takviyeli, Düşük Stiren 
Emisyonlu),

Işık Geçirgen, Pultrüzyon, SMC/BMC, İnfüzyon/RTM, Kimyasal Dayanımlı, Alev 
İlerletmeyen, Mermer Yapıştırıcı Yapım, Macun, CTP Boru, Düğme, Esnek, Jelkot, Kalıp 
Yapım Polyester Reçineleri

• Jelkotlar

• Pigment pastalar 

• Doymuş Polyester Reçineleri (Pigment Pasta üretimi için)

• Yardımcı malzemeler (Füme Silika, Polres Temizlik Tineri, MEK, Polres Stren, Kobalt, 
Polres Super Wax, Titan, Camelyaf)

Polres Polyester Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Sti started the production of Polyester Resin in GEPOSB Industrial Zone back in 
2003 to bring new openings for composite sector. In a shot period, Polres Polyester became one of the leading firms with 
the customer oriented working style and its quality that can easily overcome customer demands and expectations. Polres 
Polyester aims to provide quality products to the composite market by well orginized R&D department.

PolyeSTer reSInS

Casting (Enginered Stone, Solid Sorface, Polymer Concrete, General Purpose),

Grp hand lay-up / spray-up (General Purpose, Acyrilic / ABS Backing, Low Styrene Emission),

Continuous Laminating, Pultrusion, SMC/BMC, Infusion / RTM, Corrosion Resisdant, Flame Reterdant, Marble Adhesive, 
Putty Resins, Filament Winding Resins, Button, Flexible, Grinding Vehicle, Tooling/Mold Making and Gelcoat Base Resins.

• Gelcoats

• Pigment pastes

• Saturated Polyester Resins (For Pigment Pastes Production)

• Auxiliary materials (Fumed Slica, Polres Cleanner, MEK, Cobalt, Polres Super Wax, Titan, Fiberglass)

POLRES POLyESTER
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POLTEK POLyESTER VE bOyA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Poltek Polyester ve Boya San. Tic. Ltd. Şti. Sinan CANDEMİR tarafından 

sektörde 12 yıl çalıştıktan sonra 1994 yılında kurulmuştur. 

Sektörün önde gelen üreticilerin bayiliğini yapan firmamız ürün çeşitliliğini 

her geçen gün arttırmaktadır. 

• POLİYA POLİESTER SAN. LTD. ŞTİ.

• ECE BOYA KİMYA SAN. A.Ş. 

• AKPA KİMYA SAN. TİC. A.Ş. 

• İLKALEM TİC. SAN. A.Ş.

• BRENNTAG KİMYA TİC. LTD. ŞTİ. 

• İBA VALRESA BOYA KİMYA A.Ş.

• CAMELYAF SAN. A.Ş.

• POLRES POLYESTER SAN. LTD. ŞTİ.

• ESKİM KİMYA SAN. TİC. A.Ş. 

• TELATEKS (METİX) TEKS. ÜR. A.Ş.

• NİĞTAŞ MİKRONİZE KALSİT A.Ş.

• ASİL KİMYA A.Ş. 

Müşterilerine ihtiyaç duydukları tüm ürünleri tedarik etmeyi amaç edinen 

firmamız müşteri hizmetini en hızlı şekilde gerçekleştirebilmek için 

• OSTİM-ANKARA

• SİTELER-ANKARA

• KONYA 

olmak üzere üç noktadan hizmet vermektedir. 

Türk Kompozit 2017 etkinliğinde 1. HOL C-19 standımızda görüşmek 

dileğiyle. 
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As your solution partner, Ravago Chemicals Kemiropa by its wide range of product portfolio serves Turkish paint, textile, 
ink, building chemicals, adhesives, engineering plastics, composite, rubber, color cosmetics, personal care and detergent 
sectors, and fields of application of base chemicals. Experienced specialists and well-established supply organization 
provides the necessary new developments, solutions and dynamism.

Our experience exceeding 30 years is even stronger with Ravago family’s acquisition of Kemiropa in 2016.

The strong co-operation bridges we have built with our customers in different industrial segments   are adding value to 
them to bring new, innovative and rewarding end products on the market.

Our aim is to focus on the needs of our customers and offer solutions to their needs with our expert suppliers and creative 
team in the fields by constantly improving our knowledge with the sectors we exist and develop.

We provide specialty chemicals for composite industry such as:

Glass bubbles, curing agent for epoxy systems, accelerators, hardeners, aluminum silicate (kaolin), functional fillers, dries 
(Co, Cu, K based), Co free driers, catalysts for polyurethane systems, defoamers, wetting agents, dispersing agents.

Çözüm ortağınız Ravago Chemicals Kemiropa olarak geniş ürün portföyümüz 

ile Türkiye boya, tekstil, mürekkep, yapı kimyasalları, yapıştırıcı, mühendislik 

plastikleri, kompozit, kauçuk, renkli kozmetik, kişisel bakım ve deterjan 

sektörleri ile temel kimyasalların uygulama alanlarına hizmet vermekteyiz. 

Deneyimli uzman satış ekibi ve güçlü tedarik ve dağıtım organizasyonu gereken 

rekabet, yaratıcılık ve dinamizmi sağlamaktadır.

30 seneyi aşan tecrübemiz, 2016 senesinde Ravago ailesine dahil olmamızla 

beraber daha da güçlenmiştir.

Çeşitli sektörlerde oluşturduğumuz iş birliği köprüleri yeni faydalar içeren 

ürünlerin pazarda yer almasına katkı sağlamaktadır.

Amacımız, alanlarında uzman tedarikçilerimiz ve yaratıcı ekibimizle beraber, 

var olduğumuz ve gelişeceğimiz sektörlerde bilgi haznemizi sürekli geliştirerek 

müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanmak ve çözüm önerileri sunmaktır.

Kompozit endüstrisine sağladığımız özellikli katkılarımız; cam kürecikler, 

epoksi sistemler için kürleşme ajanları, hızlandırıcılar, sertleştiriciler, 

alüminyum silikat (kaolin), fonksiyonel dolgular, Co içermeyen kurutucular, (Co, 

Cu, K içeren) kurutucular, pu sistemler için katalistler, köpük kesiciler, ıslatıcı 

ajanlar, dispersiyon ajanlarıdır.

RAVAGO CHEMICALS KEMİROPA
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Reichhold Kimya A.S. was established in the year 2006 with the partnership of Reichhold Inc. and Prosim Kimya and started production in Ege Kimya 
Plant. In year 2010, second production started in İlkalem plant. In August 2017, addition to these current production plants, Reichhold’s 100% green 
field investment started production in Izmit Arslanbey Organized zone. By reaching 3 production sites in Turkey, Reichhold Turkey will take its place in 
the biggest European and Turkish resin manufacturers. 

Reichhold is working to add new values to the customers by developing new products and by creating technological innovations that meet the needs 
and expectations of the industry. Reichhold provides high performance and new technology polyester and vinylester resin types to Pipes and tanks, 
Engineering stone, Panel, Wind blade, SMC, Pultrusion, PrePreg, Marine and all other composite industries. Reichhold was the first in Turkey to start 
the terephtalic resin usage in Pipe and tanks sector. 

Reichhold is the only resin producer which supplies Styrene-free, monomer-free and VOC free resin systems which can be applied in all composite 
production areas. World leader in the use of unsaturated polyester resin in wind blade production with the resin systems developed by cooperating 
with wind blade manufacturers. 

As of 19th May 2017, Reichhold has also become a bigger company with the merge of Reichhold - Polynt globally. With this merger, a giant company 
has evolved in the composites and coatings fields globally,facilitating the group to reach a consolidated revenue of over 2 billion Euro with 40 different 
manufacturing locations globally. Thanks to this merger, Reichhold is also able to upwards integrate as it is now a maleic anhydrate and phtalic 
anhydride producer. This will result in Reichhold producing even more high technological and sophisticated products with the added benefit of 
reducing the impact of sensitive raw material increases in supply chain on the global market, making it an even more reliable supplier and partner. 

Product Types; POLYLITE: Unsaturated poyester resins for all type composite production methods, DION: Pure and modified Vinylester resins for 
high chemical resistance and mechanical strength, ADVALITE: Styrene-Monomer free, zero or low VOC, No-Cobalt cure, high heat, UV and chemical 
resistant new tecnology resins, POLYLITE FR: Flame retardent resin and gel coats. Halogenated and non-halogenated resin systems for automotive, 
construction and industrial uses, NORPOL: Gel coat and pigment pastes. High performance, Marine type, increased UV, crack and scratch resistance, 
colored and transparent gel coats, FINE-CLAD: Saturated powder coating resins, AROPLAZ: Coil coating resins

Reichhold Kimya San. ve Tic. A.Ş., Reichhold Inc. ve Prosim Kimya’nın ortaklığı ile 2006 yılında kurulmuştur ve Ege Kimya tesislerinde 
polyester reçine üretimine başlamıştır. 2010 yılında 2. üretim İlkalem tesislerinde devreye girmiştir. Bu iki tesise ilave olarak 2017 yılı 
Ağustos ayında, Reichhold’un %100 kendi iştirakine ait olan, yeni fabrikası İzmit Arslanbey Organize Bölgesi’nde üretime başlamıştır. 
25.000 m2 alanda yapılan bu yatırım ile Reichhold-Türkiye, toplam 3 tesiste üretim ile Avrupa ve Türkiye’deki en büyük üreticiler arasında 
yerini alacaktır.

Reichhold, kompozit sanayinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun yeni ürünler geliştirerek ve teknolojik yenilikler yaratarak müşterilerine 
artı değerler katmak için çalışmaktadır. Boru ve tank, yapay taş (engineering stone), panel, rüzgar kanadı, SMC, pultrusion, prepreg ve 
denizcilik ve diğer tüm kompozit sektörlerinde yüksek performanslı ve yeni teknoloji polyester ve vinylester reçineleri müşterilerinin 
kullanımına sunmaktadır. Boru ve tank üretiminde Tereftalik reçine kullanımını Türkiyede ilk olarak Reichhold başlatmıştır. 

Stirensiz, monomersiz - VOC free reçine üretimi konusunda kompozit sanayindeki tüm uygulamalara uygun reçine tedarik eden tek 
polyester reçine üreticisidir. Rüzgar tribünü kanadı üretimi sektöründe doymamış polyester kullanımında Kanat üreticileri ile çalışarak 
geliştirdiği reçine sistemleri ile dünya lideridir. 

Global pazarda dünyanın 2 dev polyester reçine üreticisi olan Reichhold - Polynt firmaları 19 Mayıs 2017 tarihinde birleşmiş olup bu 
birleşme ile kompozit ve boya sektöründe toplam hasılatı 2 milyar Euro’yu geçen ve 40 farklı lokasyonda üretim yapan dev bir şirket 
doğmuştur. Polynt birleşmesi ile Reichhold yukarı doğru bir entegrasyon yaparak bu yeni birleşmede maleik ve ftalik anhydride üreticisi 
olmaktadır. Bu gelişme sayesinde hem daha ileri teknoloji ürünleri temin edebilecek ve hem de herhangi bir hammadde darlığında daha 
güvenilir bir tedarikçi konumuna çıkacaktır.

Ürün Çeşitleri; POLYLITE: Doymamış polyester reçineler, tüm kompozit uygulamaları için, DION: Yüksek kimyasal ve mekanik mukavemet 
için saf ve modifiye Vinylester reçineler, ADVALITE: Stirensiz (Monomer-VOC free), düşük VOC’li, Kobaltsız kürlenebilen, yüksek ısı, UV ve 
kimyasal dirence sahip yeni teknoloji reçineler, NORPOL: Gel coat, pigment pasta. Yüksek performanslı, Marin tipi, UV ve çizilme, çatlama 
direnci geliştirilmiş renkli ve şeffaf gel coatlar, POLYLITE FR: Alev geciktirici reçine ve gel coatlar. Otomotiv, yapı ve endüstriyel kullanımlar 
için halojenli ve halojensiz reçine sistemleri, FINE-CLAD: Doymuş Toz Boya reçineleri, AROPLAZ: Coil coating tipi Polyester reçineler.

Kaleağası Sok. No: 5/b Rumelihisarı - Istanbul - Turkiye
Tel & Fax: +90 (212) 263 78 21
www.reichhold.com - info@reichhold.com.tr

REICHHOLD KİMyA SAN. ve TİC. A.Ş.

Reichhold
Turkey-Arslanbey Izmit

new factory
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RMK Resins, sektörde 40 yıllık tecrübeye sahip üç ortak tarafından 
2014 yılında kurulmuştur. Pazardaki ihtiyaçları ve yenilikleri tespit 
eden, kalite ve müşteri odaklı üretimi esas alan yenilikçi ve dinamik 
bir firmadır. Üretim ve depolama Düzce İlinde, genel merkezi 
İstanbul’da olan özel amaçlı ve yüksek teknoloji kompozit reçineleri 
konusunda tedarikçi olarak kompozit sektörüne hizmet vermektedir. 

Temel faaliyeti “Poliester Reçine, Jel-Coat ve Modifiye Poliester 
Reçine, Kalıp Ayırıcı ve Pigment Pasta üretmek olan RMK Resins’ın 
toplam yıllık üretim kapasitesi 35.000 ton’dur. 6.000 m2 kapalı, toplam 
9.000 m2’den oluşan tesisimizde tamamiyle otomasyon sistemi ile 
yüksek teknolojide üretim yapılmaktadır.

Ürün yelpazemizde kompozit parça üretimi yapan firmalara, özel 
amaçlı ve yüksek teknoloji kompozit reçineler (poliesterler), özellikli 
jel-coatlar, kalıp ayırıcılar ve birçok seçeneğe sahip pigment pastalar 
(renklendiriciler) olacaktır. Hizmet vermeyi planladığımız başlıca 
sektörler; Savunma sanayi, otomotiv endüstrisi, saniter uygulamalar, 
deniz taşıtları, elektrik-elektronik, havacılık, kimyasal boru ve tank 
endüstrileri ve yapı-inşaattır (altyapı ve üst yapı). Özellikle hizmet 
vermeyi amaçladığımız Savunma Sanayi bu anlamda büyük önem 
arz etmektedir. 

300 kalemden oluşan geniş ürün portföyümüzle her türlü ihtiyaca 
yönelik ürünler tasarlamak, kaliteden ödün vermeden üretim 
yapmak ve pazarlamak başlıca hedeflerimizdir. Etik değerler 
çerçevesinde ve çevresel faktörleri gözeterek başarıya ulaşmayı ilke 
edinen, rekabetçi ve aktif hareket eden bir yapı oluşturmak temel 
misyonumuzdur. Vizyonumuz ise; iç ve dış pazarda markalaşmak, 
sektöre yön veren atılımlarda bulunmak, AR-GE çalışmaları ışığında 
büyümeye hız vermek, katma değerli ürünler üreterek ülkemize 
döviz kazandırmak, hizmette farklılık yaratmaktır.

RMK Resins was established by in the year of 2014, by three partners that have 40 years of experience in the sector. It is an 
innovative and dynamic company, which identifies the needs and innovations in the market and it is a company that takes 
consumer focused, high quality manufacturing as its basis. The manufacturing and storage locations of the company are at city 
of Duzce, and the headquarters are located at Istanbul. As being a supplier of special purpose and high technology composite 
resins, the company is serving for composite sector. 

The main business lines of RMK Resins is manufacturing of polyester resin, gel-coat and modified polyester resin, mold release 
agent and pigment paste. The annual manufacturing capacity of the company is 35,000 tons. The facility has 9,000-m2 areas of 
which 6,000 m2 is closed. The facility is fully automated and the manufacturing will be based on high technology. 

Our products are aimed at companies that manufacture composite parts. Some of our products are special purpose and high 
technology composite resins (polyesters), specific gel-coats, mold release agents and pigment pasta with several alternatives 
(colorants). All these products that we will manufacture will be qualified products that will create benefit for these companies 
that operate in the composite sector. Among the primary sectors that we plan to serve are; defense industry, automotive 
industry, sanitary applications, sea vehicles, electrics-electronics, aviation, chemical pipe and tank industries and building-
construction (infrastructure and super structure).The defense industry that we especially aim to serve has a great importance in 
that sense.

Our wide product portfolio contains 300 items. Here, our primary targets is to design products for all sorts of needs, 
manufacturing without sacrificing on the quality and marketing these products. Our basic mission is to establish a structure that 
adopts being successful, while staying within the framework of ethical values and by considering the environmental factors, 
as a principle. We aim to be a competitive and active company. Our vision is as follows; Branding in domestic and international 
markets, making breakthroughs that give direction to the sector, providing speed to growth in the light of research and 
development, earning foreign currency for our country by manufacturing of value added products and creating a difference in 
terms of services.

RMK RESINS
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Sectors: Defence Industry, Wind Energy, Automotive, Railways, Aviation, Marine, Building and Construction

Production Methods: Technical Textile Production

Products: Glass, Carbon and Aramid Fibers, Ud, Biaxial,Triaxial, Quadraxial, Stitched Mats, RTM Fibers, Peel-Ply

STA, Sönmez Textiles Advanced, is the newest division of Sonmez Holding, who has been a leading textiles producer in 
Turkey since 1970. STA produces high quality reinforcement fabrics for the composites industry, using certified Glass, Carbon 
and Aramid Fibres with an annual capacity of 5.000 tons. STA’s product range is grouped under four categories; Multiaxial, 
Woven and RTM reinforcements, and Peel-Ply fabrics. STA is capable of producing Non-Crimp Multiaxial fabrics in UD, 
Biaxial, Triaxial and Quadriaxial forms. The fabric widths range from 250 mm to 2.540 mm, and the weights range from 150 
g/m2 to 4.000 g/m2 in weight.

Our ST-CORE branded fabrics are specifically designed for RTM and L-RTM applications. As a result of our specially 
developed stitching system, Class-A surface results are achieved on Gel-Coat applied composites using our ST-CORE fabrics.

Additionally, STA produces woven glass and carbon reinforcement fabrics and Peel-Ply fabrics. Woven carbon fabrics 
range from 210 g/m2 to 615 g/m2, and woven glass fabrics range from 125 g/m2 to 550 g/m2 in weight. The Peel-Ply fabric 
range is compatible with standard, high temperature and high pressure moulding applications. STA supplies its certified 
reinforcement fabrics to the automotive, buses&trucks, construction, marine/boatbuilding, pipes, defense, aerospace and 
wind energy industries in both the local and World markets.

Sektörler: Savunma Sanayi, Rüzgar Enerjisi, Otomotiv, Raylı Araçlar, Havacılık, Yatçılık, Yapı ve İnşaat

Üretim Metodları: Çözgülü Örgü ve Dokuma

Ürünler: Cam, Karbon ve Aramid Elyaflar, Ud, Biaxial, Triaxial, Quadraxail, Dikişli Keçe, RTM Elyafı, Cam 
Dokuma, Peel-Ply

STA, Sönmez Textiles Advanced, 1970 yılından beri Türk tekstil sektörünün lider firmalarından biri olan 
Sönmez Holding’in kompozit sektöründe attığı ilk adımı oluşturan kuruluşudur. Mevcut kapasitesi 5.000 
ton/yıl olan STA tesislerinde cam, karbon ve aramid elyaflar kullanılarak kompozit sanayine yönelik 
kumaşlar üretilmektedir.

STA’nın ürün gamı dört gruptan oluşmaktadır; Multiaxial, RTM, Dokuma ve Peel-Ply kumaşları. Multiaxial 
grubunda, kıvrımsız olarak işlenen UD, Biaxial, Triaxial ve Quadriaxial kumaşlar 250 mm - 2.540 mm en 
ve 150 g/m2 - 4.000 g/m2 gramaj aralıklarında üretilmektedir. ST-CORE markası altındaki kumaşlar, RTM 
ve L-RTM kalıplama metodları için üretilmektedir. STA, geliştirdiği özel dikiş sistemi sayesinde ST-CORE 
kumaşının kullanıldığı Gel-Coat uygulamalı kompozitlerde A sınıfı yüzey elde edilebilmektedir.

Ayrıca STA tesislerinde, cam ve karbon ipliklerden dokuma kumaşları üretilmektedir. Karbon dokuma 
kumaşlar 210 g/m2 - 615 g/m2 gramaj aralığında üretilirken, cam dokuma kumaşlar ise 125 g/m2 - 550 
g/m2 aralığında üretilmektedir. Peel Ply kumaşları ise standart, yüksek ısılı ve yüksek basınçlı kalıplama 
metodlarına uygun olarak üretilmektedir. 

STA, ISO 9001, Türk Loydu ve RINA sertifikalı ürünlerini yurtiçi ve yurtdışı otomotiv, inşaat, marin, CTP 
boru, rüzgar enerjisi, savunma sanayi ve havacılık sektörlerine tedarik etmektedir.

Sönmez Holding Tesisleri Yeni Yalova Yolu 9. Km Osmangazi - Bursa / TURKEY
T: +90 (224) 261 04 59 F: +90 (224) 261 22 57 
www.stacomposites.com • info@stacomposites.com

SÖNMEz ASF İPLİK DOKUMA VE bOyA SANAyİ A.Ş. 
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2002 yılında tekstil dalında faaliyete geçen Spinteks Tekstil İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 2007 yılından bu yana 
çeşitli teknik tekstil ürünlerinin üretimi ve ticaretini faaliyetlerine eklemiştir.Ülkemizde 2009 yılında 
karbon elyaf üretiminin başlamasıyla birlikte Spinteks karbon dokuma kumaş ile ilgili ön çalışmalarına 
başlamış ve ilk dokuma kumaş hattını 2011 yılında faaliyete almıştır. Kurulduğu günden itibaren 3 kat 
büyüyerek bu konuda ülkemizin en yüksek üretim kapasitesine ulaşmış Spinteks yenilikçi, potansiyel ve 
yüksek teknolojik kompozit tekstillerin üretilmesi alanlarıda yatırım ve büyüme planlarını günümüzde de 
sürdürmektedir. 

Spinteks Tekstil İnşaat A.Ş., ürettiği dokuma karbon, bazalt ve hibrit kumaş ürünleriyle yurt içinde 
kompozit sektörünün yansıra savunma sanayi, havacılık, otomotiv, sağlık ve inşaat sektörü gibi diğer 
sektörlere de hizmet vermekle beraber hem yerli üretim hem de yurt dışı menşeili karbon elyafları 
kullanabilmektedir. Üretiminin büyük bir kısmını ihraç etmekte olan firmamız bununla birlikte karbon ve 
cam elyaf ile birlikte kompozit tekstillerinde 
kendine yer bulan bir ürün olan bazalt 
elyaf’ın sonsuz flament roving ve kesik elyaf 
formlarının Türkiye satış ve pazarlamasını 
yapmaktadır. 

2012 yılında firmamız Almaya’nın önde gelen 
firmalarından P-D İNTERGLAS TECHNOLOGIES 
GmbH firması ile yapılan işbirliği sonucunda 
firmanın patentli olarak ürettiği %100 yanmaz 
ve akustik özellikleri olan FLAMLINE® 
kumaşlarının satışına başlamıştır.

Günümüzün en yüksek performanslı 
elyafları olan cam, bazalt ve karbon ürünleri 
bünyesinde bulunduran firmamız çözüm odaklı 
bir tekstil teknoloji firmasıdır.

Starting its operations in textile industry in 2002, Spinteks Tekstil İnşaat San. ve Tic. A.Ş., has added manufacturing and 
trade of various technical textile products since 2007. When carbon fiber production started in our country in 2009, Spinteks 
initiated preliminary studies regarding carbon fiber woven fabric and commissioned its first woven fabric line in 2011. Since 
the day it was founded, Spinteks grew three fold and reached the highest production capacity of our country, and it still 
improves its investment in innovative, potential and high technology composite textiles and implements its plans.

Spinteks Tekstil İnşaat A.Ş., provides services with its carbon, basalt and hybrid fabrics to composite sector domestically 
as well as defense industry, automotive, health and construction and it also uses domestic and foreign products of carbon 
fibers. Our company exports much of its production and also engages in sales and marketing of infinite filament roving and 
chopped fiber forms of basalt fiber in Turkey which is used in composite textile items together with carbon and glass fibers

In 2012, Spinteks signed an agreement with 2012 P-D INTERGLAS TECHNOLOGIES GmbH, one of the leading companies of 
Germany and started the sale of fireproof and acoustic industrial fabric Flamline®, the patented product of our company.

It is a solution oriented textile technology company producing glass, basalt and carbon fibers which are the high performance 
products of our time.

SPİNTEKS TEKSTİL İNŞAAT A.Ş.
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PREPREG SYSTEMS

SPM KOMPOzİT İLERİ MALzEME TEKNOLOjİLERİ A.Ş.

Sectors: Automotive, maritime, medical, accessories, sports equipment, industrial applications.

Production Methods: Prepregs for Autoclave, OOA and Hot Press curing.

Products: Woven, multiaxial and noncrimp prepregs from glass, carbon and aramid matterials.

SPM Composites and Advanced Material Technologies Inc. Was founded in 2013, as the first company to manufacture 
thermoset prepregs in Turkey. With a German prepreg line, SPM has the capacity to produce 1 Million sqm woven, 
multyaxial and noncrimp thermoset prepregs from carbon, glass and aramid materials. The formulated prepreg resin 
systems provides very high surface quality, high mechanical performance, high UV resistance and variable cure schedules 
up to 10 mins (hot press). SPM offers prepregs for autoclave, out of autolave and hot press curing. Prepreg materials have 
been developed to meet FST standards for use in interior parts of air and road vehicles. Prepregs are supplied mainly for 
automotive, marine, sports equipment, medical and accessories industries in Turkey and Europe. The main objective of the 
company is to reach %100 customer satisfaction, with the capability to offer custom prepreg solutions for special customer 
needs, competitive pricing, short delivery times, flexible quantities and high quality in a corporate culture based on R&D and 
continuous improvement. All the company operations has been certified according to ISO 9001 quality management system 
standards.

Sektörler: Otomotiv, yatçılık, medikal, aksesuar ve spor ürünlerine yönelik kompozit üretimleri.

Üretim Metodları: Otoklavlı, otoklavsız ve sıcak pres yöntemlerine uygun sistemler.

Ürünler: Karbon, Cam ve Aramid tüm dokunmuş ve multiaxial kumaşlar ile termoset prepreg 
sistemleri.

SPM Kompozit, 2013 yılında prepreg malzeme üretimi amacıyla kurulan Türkiye’nin ilk 
yerli firmasıdır. Ankara’da bulunan üretim tesisinde, Alman menşeli seri üretim hattı ile 
yıllık 1 Milyon m2 termoset prepreg üretim kapasitesine sahiptir. Formüle edilen reçine 
sistemleri ile otoklavlı, otoklavsız (OOA) ve sıcak pres yöntemleri ile yüksek yüzey kalitesi, 
yüksek mukavemet, yüksek UV dayanımı ve 10 dk’ya kadar inebilen üretim hızlarına 
ulaşılmıştır (sıcak pres). Hava ve kara araçlarının kabin içi parçalarında kullanılmak üzere FST 
standartlarını karşılayan prepreg malzemeler geliştirilmiştir. Ürünler halihazırda yurtiçinde 
başlıca otomotiv, yatçılık, spor ürünleri, medikal ürünler ve aksesuar üretimlerinde başarı ile 
kullanılmaktadır. SPM ihracata İngiltere ile başlamış ve çeşitli Avrupa firmaları ile de anlaşma 
aşamasına gelmiştir. Müşterilerinin özel ihtiyaçları 
doğrultusunda prepreg geliştirme ve uygulama 
yeteneği ile SPM, ürünleri ile %100 müşteri 
memnuniyeti hedeflemektedir. Tüm firma süreçleri 
ISO 9001 kalite sistem standartları çerçevesinde 
sertifiye edilmiştir. SPM prepreg kullanımı konusunda 
kompozit üreticilerine sunduğu teknik destek ile 
müşterilerinin ürünlerinde maksimum performansı 
almalarını sağlayarak işlerine değer katmayı, 
rekabetçi fiyat, kısa termin, esnek miktar ve yüksek 
kalite anlayışı ile ürünlerini her ölçekte kompozit 
üreticisi ile buluşturmayı hedeflemektedir.
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Star Teknik was founded in 1991. Since that time we 
represent world leader companies’ products in Turkish 
market. Star Teknik provides sales and service support 
with its well trained and experienced engineers.

Our company offer wide range of testing products used 
in research/quality control laboratories of universities, 
r&d centers and metal, defence, white good, automotive 
industries in addition to plastic & composite industry. 
We follow related fairs and participate as much as 
possible to widen our customer portfolio, to reach all 
related industry and to show our products.

Testing & Inspection Instruments for CfrP & gfrP 
Industry

Glass Fiber Reinforced Plastic (GFRP) and especially 
Carbon fiber reinforced plastics (CFRP) have been 
widely adopted as a material in the latest aircraft and 
automotive frames. Among all composite materials, 
CFRPs are particularly lightweight, possess high 
specific strength, and are even highly corrosion-
resistant. Accordingly, their use is expected to grow 
in a variety of fields. Particularly in the transportation 
field, lightweight materials lead to lower fuel 
consumption, which has a direct connection to reducing 
environmental load. In addition, this feature can be 
appreciated firsthand, as CFRPs are already utilized as 
raw materials in sporting goods and other everyday 
products.

The importance of research and quality control testing 
of carbon fibers, plastic raw materials and composite 
products is increasing rapidly. At this point, we 
represent worldwide known and reliable brands and we 
are pleased to offer robust and reliable solutions to our 
customers from the development of raw materials to 
manufacturing the final product.

Represented device Titles are as follows;

 • Environmental Test Chamber
 • Hydraulic and Electrodynamic Vibration Test 

Systems
 • Accelerometers and Pressure Sensors
 • High Speed Camera and Motion Analysis
 • Motion Analysis and Target Tracker Systems
 • Material Testing and Inspection Systems
 • Metallographical Equipments and Consumables
 • Hardness Testing Devices
 • Surface Roughness Measuring Devices

STAR TEKNİK ELEKTRONİK CİHAzLAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

1991 yılında kurulan Star Teknik, endüstriyel ve 
laboratuvar test cihazları alanında dünyanın lider 
kuruluşlarının Türkiye temsilciliğini yürütmektedir. 
Konusunda eğitimli ve deneyimli kadrosu ile 
müşterilerine satış ve servis hizmetlerini sunmaktadır.

Firmamız başta araştırma merkezleri ve 
üniversitelerin laboratuvarları olmak üzere; metal, 
plastik & kompozit, beyaz eşya, havacılık, savunma 
sanayi, otomotiv ve yan sanayii üreticilerine hitap 
eden ürün yelpazesini değişen talepler doğrultusunda 
yenilemekte ve test dünyasındaki gelişmeleri 
yakından takip etmektedir. Müşteri portföyümüzü 
genişletebilmek, firmamızı ve cihazlarımızı daha iyi 
tanıtabilmek amacıyla ilgili sektörlere yönelik fuarlara 
düzenli olarak katılmaktayız.

CFRP & GFRP Kompozit Sanayi Test & 
Muayene

Cam Fiber takviyeli plastik (GFRP) ve özellikle Karbon 
fiber takviyeli plastik (CFRP) yaygın olarak uçak ve 
otomotiv sanayinde kabul gören bir malzemedir. 
Tüm kompozit malzemeler arasında, CFRP’nin 
yüksek mukavemete sahip olması, hafif, sağlam ve 
korozyona dirençli olması tercih edilme sebeplerinin 
başında gelmektedir. Bu nedenle kompozit malze- 
melerin kullanımının farklı alanlarda da gelişmesi 
beklenmektedir. Özellikle taşımacılık alanında hafif 
malzeme kullanımı, düşük yakıt tüketimini beraberin 
de getirmekte ve bu sayede karbon ayak izimiz bir 
miktar küçülmektedir. GFRP ve CFRP spor malzeme- 
leri ve diğer günlük ürünlerde de hammadde olarak 
kullanılmaya başlanmıştır.

Karbon fiber, plastik ham madde ve kompozit üreti- 
minde AR-GE ve kalite kontrolün önemi doğal olarak 
hızla artmaktadır. Bu noktada temsilciliğini yaptığımız 
dünya çapında bilinen ve güvenilir markalar ile ham- 
madde geliştirilmesinden, nihai ürün üretimine kadar 
gerekli görülen testlerin sağlıklı ve güvenilir olarak 
yapılmasında müşterilerimize çözüm sunmaktan 
memnuniyet duymaktayız.

Temsilciliğini yaptığımız cihazlara ait ürün başlıkları 
aşağıdaki gibidir;

• Çevre Koşulları Test Kabinleri
• Elektrodinamik ve Hidrolik Titreşim Sistemleri
• İvme ve Basınç Sensörleri
• Yüksek Hızlı Kamera Sistemleri
• Hareket Analiz ve Hedef Takip Sistemleri
• Mekanik Dayanım, Akışkanlık ve Sertlik Cihazları
• Numune Kesme, Kalıplama, Parlatma Cihazları 

ve Sarf Malzemeleri
• Yüzey Pürüzlülük Ölçüm Cihazları 
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SİKA AXSON

With over 60 years of experience, SikaAxson is the world leading provider and developer of high-performance resins, 
boardsand pastes for model and mould making. SikaAxson offers customized solutions for the composites industry - from 
the model to the shape and fi nished parts up to the fitting structural adhesive. SikaAxson generates an annual turnover of € 
130 million with 450 employees.

SikaAxson is part of Sika AG, which is headquartered in Baar, Switzerland. Sika has subsidiaries in 90 countries world-
wide,with more than 160 manufacturing sites. It has approx. 17,000 employees, who generated an annual turnover of CHF 
5.5 billion in 2015.

Tekno Endustriyel company is the distributor of Sika generic products and Aksonturk company is the distributor of Axson 
generic products.

CuSToMIZed SoluTIonS for

Foundry model making - Automotive industry - Transportation industry - Sports and leisure - Industrial applications - Boat 
and yacht building industry - Aviation industry - Renewable energies (wind energy, solar energy) - Dielectrics

ProduCT grouPS

Boards and resins for model and mould making - High performance composite systems and gelcoats - Infusion and RTM 
systems for composites - Filament winding and pultrusion systems - Adhesives for composites

60 Sene üzeri deneyimi ile SikaAxson yüksek performans reçineler, model ve kalıp yapımı için blok ve 
macun konularında üretici ve geliştirici olarak dünya lideridir. SikaAxson kompozit endüstrileri için isteğe 
göre, ürünün modelinden şekline, son üründen birleştirme için kullanılacak yapıştırıcıya kadar uyarlanan 
çözümler üretir. 

SikaAxson 450 çalışanıyla yıllık 130 milyon Euro ciroya sahiptir. SikaAxson İsviçre, Baar kentinde ana 
merkezi bulunan Sika AG’nin bir parçasıdır. Sika dünya çapında 90 ülkede iştirake ve 160’tan fazla üretim 
tesisine sahiptir. Tahmini olarak 17.000 çalışanı vardır ve 2015 yılında yaklaşık 5.5 milyar İsviçre Frank’ı ciro 
elde etmiştir.

Tekno Endüstriyel firması (www.teknoresin.com) Sika jenerik ürünlerinin ve Aksontürk firması 
(www.aksonturk.com) Axson jenerik ürünlerinin Türkiye Distribütörü’dür.

HEDEF SEKTöRlER

Döküm Sanayi Model Yapımı - Otomotiv Sanayii - Ulaşım Sanayii - Spor ve Rekreasyon - Endüstriyel 
Uygulamalar - Tekne ve Yat İmalatı Sanayii - Havacılık Sanayii - Yenilenebilir Enerji (rüzgar, güneş) - 
Dielektrik

ÜRÜn GURUPlaRI

Model ve kalıp yapımı için bloklar 
ve macunlar - Yüksek performanslı 
kompozit sistemleri ve jelkotlar - 
İnfüzyon ve RTM sistemleri - Elyaf 
sarım ve pultrüzyon sistemleri - 
Kompozitler için yapıştırıcılar 
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2012 yılında İstanbul’da kurulan Tila Kompozit Temsilcilik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., kompozit 
malzemelerle ilgili stratejik iş ortağınız olma hedefi ile faaliyet göstermektedir. Tila Kompozit 
malzeme uzmanlığı, ürün çeşitliliği ve tedarikte devamlılık ilkeleri doğrultusunda uluslararası 
müşteri portföyüne hizmet vermektedir.

Kompozit sektöründe tek adımda tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz, katma değer 
sunan iş ortağınız Tila Kompozit, faaliyetlerini eğitim, danışmanlık ve satış başlıkları altında 
sürdürmektedir.

Tila Kompozit, üretim yönetimi konusunda uzman eğitmen kadrosu ile üretim süreçlerinin 
iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yeni üretim kabiliyetleri kazandırılmasına yönelik uygulamalı 
eğitimler vermektedir.

Danışmanlık hizmetleri kapsamında, kurumların rekabet gücünü arttıracak yeni malzeme, 
teknoloji ve doğru üretim yöntemlerinin uygulanması hedeflenmektedir.

Uluslararası eğitim kurumları, AR-GE laboratuvarları ve üreticiler sürekli takip edilerek edinilen 
bilgi ve beceri Tila Kompozit’in bu alandaki deneyimleri ile birleştirilmektedir.

Satış faaliyetlerini “çözüm odaklılık” parolasıyla sürdüren Tila Kompozit, ilk elden temin ettiği yerli 
ürünler, kendi markasını taşıyan ürünler (Tila TF99 vaks ürün ailesi, vb.) ve yabancı temsilciliklerle 
eksiksiz, uçtan uca çözümler sunmaktadır. Distribütörlükler içerisinde AGY, Chem-Trend, Diatex, 
Saertex, Lavesan, Owens Corning, Paiboat, Sicomin, Smooth-On, GRP Tools ,Vetrotex, Nidaplast, 
Guard Industrie ve TFP Global gibi dünyanın önde gelen markalarına bulunmaktadır.

Tila Kompozit, aynı zamanda bünyesinde Türkiye’nin önde gelen perakende kompozit 
hammaddeleri satış e-ticaret web sitesi olan Polyesterciyiz.biz’i de (www.polyesterciyiz.biz) 
barındırmaktadır.

Tila Kompozit Temsilcilik Ic ve Dis Tic. Ltd. Sti. has been established in 2012 in Istanbul, Turkey in order to be your “strategic 
partner” for composite materials and derivatives. Our company serves to an international client base with three main 
principles: material expertise, product diversity and continuity of supply.

As a value added one shot polymeric composite solution provider, Tila Kompozit, provides training and consultancy services 
and strengthens them with distribution of various types of composite raw materials.

Tila Kompozit has extensive on-site and off-site training programs for manufacturing management and production process 
improvements.

With its experienced consultant team, Tila Kompozit is empowering its strategic partners with new materials, technologies 
and best production practices. For this purpose Tila Kompozit is cooperating with educational institutes, R&D facilities and 
manufacturers from all over the globe.

Tila Kompozit has also its own line of products under TF99 brand for wax release agents. besides all its distributorships to 
cover all your needs for the production of the most advanced composite parts. Among the distributorships there are brands 
such as AGY, Chem-Trend, Diatex, Saertex, Lavesan, Owens Corning, Paiboat, Sicomin, Smooth-On, GRP Tools ,Vetrotex, 
Nidaplast, Guard Industrie and TFP Global.

Another stronghold of Tila Kompozit is its Turkey’s one and only end user dedicated B2C polymeric composite supply web 
site Polyesterciyiz.biz (www.polyesterciyiz.biz).

TİLA KOMPOzİT
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Turkuaz Polyester, doymamış polyester reçine ve jelkot üretiminde Türkiye’nin lider kuruluşlarından biridir.

Turkuaz Polyester’in Gebkim Kocaeli-Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 8.500 m2 kapalı 
5.000 m2 açık alana sahip üretim tesisi, 50.000 Ton yıllık üretim kapasitesine sahiptir. Turkuaz Polyester, 
yeni nesil otomasyon sistemi ile takibi sağlanan üretim tesisi ve ileri teknoloji laboratuvarlarıyla AR-GE ve 
inovasyon çalışmalarına devam etmektedir.

Turkuaz Polyester, kalite kontrol sistemini belgelemiştir. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Standartları 
tarafından onaylanmıştır. Turkuaz Polyester ayrıca Avrupa Birliği REACH düzenlemelerine uygun olarak 
faaliyet göstermektedir.

Firmanın ürettiği reçine ve jelkotlar; genel anlamda; CTP boru, akrilik küvet, mutfak tezgahı, kompoze taş, 
düğme, modüler kabin, deniz araçları ve otomotiv parçaları gibi çok çeşitli ürünlerin imalatında kullanılırlar.

Turkuaz Polyester, iç ve dış pazarda saygın ve güvenilir bir distribütörlük ağına sahiptir. Günümüzde, 30’den 
fazla ülkeye düzenli olarak ihracat yapmaktadır. Turkuaz Polyester, dünya çapındaki dağıtım ağı sayesinde 
ürünlerini dünyanın her yerine ulaştırmaktadır. 

TURK KOMPOZİT 2017, Gala Yemeği sponsoru olduğumuz fuarımızda sizleri Salon 1, B30-C1 no’lu 
standımızda ağırlamaktan memnuniyet duyacağız.

Turkuaz Polyester’in tedarikçilerine sunduğu Yüksek Kaliteli Ürünler, Zamanında Teslimat, Rekabetçi ve Uygun 
Fiyat avantajları onu her zaman farklı kılmakta ve bir adım ileriye taşımaktadır.

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

Turkuaz Polyester is one of the leading manufacturers of unsaturated polyester resin and gelcoat in Turkey.

Turkuaz Polyester plant is located at Gebkim OSB (Dilovası / Kocaeli) with 8.500 m2 closed area and 5.000 m2 open area, 
production plant has 50.000 Ton/year production capacity. Turkuaz Polyester use an new full-automotion system to follow 
up production process. Turkuaz Polyester has a contionuos innovation and technical support always with their advanced 
laboratories.

Turkuaz Polyester has certified quality control system. It is approved by ISO 9001: 2008 Quality Management System 
Standards. Turkuaz Polyester also operates in accordance with European Union REACH regulations.

Turkuaz Polyester products serve a wide variety of markets, including infrastructure applications, construction industry, 
automotive industry, textile, marine, aviation and wind energy. Polyester resins are generally used in production of GRP 
pipes, acrylic bathtubs, kitchen countertops, quartz composite stones, buttons, modular cabins, marine vehicles and 
automotive parts.

Turkuaz Polyester has a reputable and reliable distribution network on the inner and outer market. Today, Turkuaz Polyester 
regularly exports their products to more than 30 countries. Turkuaz Polyester delivers its products all over the world thanks 
to its worldwide distribution network. 

We are pleased to welcome you in our stand B30-C1(Hall 1) at TURK COMPOSITE 2017. We are proud to inform you that 
TURK KOMPOZIT 2017, Gala Dinner sponsor is Turkuaz Polyester.

Turkuaz Polyester’s suppliers of high quality products, timely delivery, competitive and affordable price advantages make it 
different and always one step ahead.

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

TURKUAz POLyESTER
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Firmamız 2006 yılı Ekim ayında öncelikli olarak tekstil ve 
konfeksiyon imalatçılarına uzman ellerden hizmet vermek 
amacı ile kurulmuştur.

Gelişen sektörel şartlar ve global ekonomik etkenler sebebi 
ile 2012 yılından itibaren de teknik tekstil ve kompozit 
sektöründe de faaliyete geçmiştir. Firmamız bu sektördeki 
firmaların ihtiyaçları olan kesimhane, laminasyon, 
termo kalıplama, termik şekillendirme (embossing) vs. 
makinalarının satışı ve satış sonrası teknik servis hizmeti 
ve bu işlemlerde kullanılacak termoplastik hotmelt 
yapıştırıcı tozlar, filmler ve net malzemelerin satışını da 
başarı ile yürütmektedir.

Firmamızın çalıştığı ana firma Alman Meyer firmasıdır. 65 
yılı aşkın tarihe sahip ve bugün üçüncü kuşak tarafından 
yönetilen bir aile şirketi olan Alman Meyer firması özel 
endüstriyel makinaların en önemli üreticilerinden biri 
olarak yerini almaktadır. Yüksek kalişteli olarak ürettiği 
makinalara yapıştırma, laminasyon, kaplama, presleme ve 
kalıpla şekil verme makinalarını sayabiliriz.

Tüm dünyadaki memnun müşterilerimiz, yenilikçi 
kapasitemizi, birinci sınıf hizmetimizi ve bireysel ihtiyaçlar 
için esnek çözümlerimizi almak ve kullanmaktadır.

3D CAD, CAM, E-CAD ve ERP sistemi gibi kurum içi 
yüksek üretim tekniğine sahip gelişmiş araçlarla  eğitilmiş 
motivasyon sahibi çalışanlar, müşterilerimiz için en yüksek 
kalite ve teslimat güvenilirliğini garanti etmektedir.

Meyer laminasyon makineleri çok çeşitli uygulamalara 
olanak tanımaktadır. Olası uygulama alanları arasında 
folyo ve toz kaplama, kalibrasyon, termofiksiyon ve 
yüzey sağlamlaştırma yer alır. Onlarca tecrübeye sahip 
bir makine yapım şirketi olarak, gereksinimlerinize göre 
bireysel olarak adapte edilen Flatbed laminasyon hatları 
konusunda size çözümler sunarız. Kendi bünyemizde 
geliştirilmiş modüllerimiz ve isteğe bağlı özelliklerimiz ile 
müşterilerimizle birlikte en uygun ve ekonomik üretim 
hatlarını da yapılandırabiliriz.

İşbirliği yaptığımız diğer Alman firması Abifor olmaktadır. 
Abifor Ltd. 60 yıldır termoplastik hotmelt yapıştırıcaları 
geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. Firmanın 
genel merkezi Zürih (İsviçre) te bulunan bir anonim 
şirkettir ve Wutoeschingen (Almanya) da üretim tesisinin 
yanı sıra Şanghay (Çin Halk Cumhuriyeti) da ortak şirketi 
bulmaktadır. Abifor® özel ürünlerimiz ile dünya daki 
tüm önemli sanayi alanlarında başarılıyız. Hotmeltlerin 
bu uzmanlaşmasının bir sonucu olarak, uygun hotmelt 
yapıştırıcının (toz, granül, ağ, filme veya filmden) seçimine 
kadar, yerinde özel uygulamayı desteklemek için kapsamlı 
sistem tavsiyesine nasıl izin verileceğini biliriz.

Termoplastik polimerler, yapışkan tozları, Güney 
Almanya’daki modern tesislerimizdeki ortam veya 
kriyojenik işlemlerle tam olarak tanımlamak için 
öğütülmektedir. Abifor®-tozlarımız, deneyimli teknik 
elemanlar tarafından büyük ölçüde otomatik öğütme, 
eleme ve karıştırma ünitelerinde üretilmektedir.

Kalite odaklı organizasyon, otomotiv endüstrisinde, 
inşaat sektöründe, deri ve tekstil endüstrisinde olduğu 
gibi yenilikçi uygulamalar ve ürünler için yüksek dereceli 
termoplastik hot-melt ürünler sağlar.

Daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret etmenizi rica 
ederiz. www.uzman-grup.com

Our company was founded in October 2006 primarily 
with the aim of providing services to textile and 
confection manufacturers from expert hands.

Due to the developing sectoral conditions and global 
economic factors, it has also been active in the Technical 
Textile and Composite sector since 2012.

Our company succesfully provides sales and after sale 
services for the companies in this sector which they 
needs for cutting systems lamination, thermoforming, 
thermoforming (embossing) etc. with materials of 
thermoplastic hotmelt adhesive powders, films and net 
materials to be used in these operations.

The main company that our company works is German 
MEYER company. The family-owned company Meyer is 
today run by the third generation and has established 
itself in its more than 65-year history as one of the most 
important manufacturers of special machines for bonding, 
coating, pressing and molding.

We produce high-quality machines such as fusing 
machines, heating presses and laminating lines as well as 
big molding lines. Our satisfied customers all over the world 
are taken by our innovative capacity, first-class service and 
our flexible solutions for individual requirements.

With motivated employees, state-of-the-art machines for a 
high in-house production depth and development tools such 
as 3D-CAD, CAM, E-CAD and ERP system we guarantee 
highest quality and delivery reliability for our customers. 
Trust in our experience!

The laminating machines from Meyer enables a multiplicity 
of applications. Possible areas of application include foil 
and powder coating, calibrating, thermofixing and surface 
consolidation. As a machine building company with decades 
of experience we provide you with solutions in the field of 
Flatbed laminating lines which are individually adapted to 
your requirements. With our in-house developed modules 
and optional features we are able to configure optimal and 
economical production lines together with our customers.

The other German company we cooperate with is Abifor. 
For 60 years Abifor Ltd. has developed, produced and 
marketed thermoplastic hotmelt adhesives. Abifor is a Swiss 
joint-stock limited company with Headquarters in Zurich 
(Switzerland) and a Production plant in Wutoeschingen 
(Germany) as well as an associate partner company in 
Shanghai (P.R.China). With our abifor®-specialities we are 
successful in all important industrial sectors throughout 
the world. As a result of this specialization of hotmelts we 
have build-up a know how to permit comprehensive system 
advice – from the choice of a suitable hotmelt adhesive 
(powder, granule, web, net or film) to support for the specific 
application on the spot.

Thermoplastics polymers are ground to exactly define 
adhesive powders by the ambient or cryogenic processes 
at our modern plant in Southern Germany. Our abifor®-
powder is produced by experienced technical personnel in 
largely automatic grinding, screening and mixing units.

The quality-oriented organization ensures high-grade 
thermoplastic hot-melts for innovative applications and 
products as in the automotive industry, building construction 
sector, leather and textile industry.

For more detailed information, please visit our website. 
www.uzman-grup.com

UzMAN GRUP
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VELOX GmbH’ın Türkiye ofisi, VELOX Dış Tic. Ltd. Şti., plastik, kompozit, kauçuk, boya ve kaplama 
endüstrileri için özellikli hammaddelerin teknik satışını sağlayan distribütörlük firmasıdır. 

Kompozit bölümümüz, teknik satışlarında uygulamalı destek vermesi yanı sıra yeni fırsatları belirlemek 
için iş ortaklarıyla katma değeri yüksek ürünlerin iş geliştirmesinde ortaklarına tam destek vermektedir.

VELOX, detaylı teknik bilgilendirmeden, ürün pazarlamasına kadar olan bu süreçte, projelerinin her 
aşamasında tam destek veren bir hizmet taahhütü firmasıdır. Ayrıca, tedarikçileri ile yakın işbirliği 
sayesinde dünya çapında kaynak sağlanan özellikli hammaddelerin, müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını 
karşılamak için ihtiyaçların iyi şeklilde güncellenmesinde öncü olmaktadır.

Projelerimiz ulaştırma, raylı sistemler, havacılık, inşaat, denizcilik, savunma, basınçlı kaplar, kimyasal 
koruma, CTP boru uygulamaları, rüzgar enerjisi ve spor ekipmanlarını gibi alanları kapsamaktadır.

Kompozit portföyümüz, termoset matrisinden (polyester, vinil ester, epoksi, fenolik, bio reçine), cam ve 
karbon takviyeleri, organik peroksitleri, yapısal malzemeleri, özel dolgu maddeleri ve katkı maddeleri, 
solventler, yardımcı malzemeler ve diğer ekipmanlardan oluşan 1.000’den fazla ürünü kapsamaktadır.

Türk Kompozit fuarında, VELOX uzman ekibi, endüstrinin özel kompozit ihtiyaçları için yanmaya karşı 
dirençli matris, takviye grubu ve epoksi sistemlerin yanı sıra kalıp sistemleri, yapısal yapıştırıcılar ve özel 
katkı maddelerinin teknik tanıtımı gerçekleştirmek üzere sizleri standına beklemektedir.

Ek bilgi için www.velox.com adresini ziyaret edebilir ve VELOX LinkedIn sayfamızdan bizi takip 
edebilirsiniz.

VeloX – Specialities in Motion across europe and beyond

VELOX Dis Tic. Ltd. Sti. is the daughter company of the German founded VELOX GmbH, a leading distributor of raw material 
specialities and solution provider for the plastics, composites, rubber, paints and coatings industries. VELOX offers market 
knowhow and full-service solutions right across Europe and beyond.

Our composite division has the capabilities and geographical footprint to provide expert sales and applications support in 
sourcing and testing products as well as identifying new opportunities. VELOX offers a full service commitment, supporting 
their customers in all phases of their project development, from detailed technical support to targeted product marketing. 
Also through the close cooperation with our suppliers and worldwide sourcing, we are well positioned to meet the ever-
changing needs of our customers.

Our markets include transportation, building and construction, marine, tanks and vessels, chemical protection, sanitary ware 
applications, wind energy, sports and leisure.

Our composite portfolio covers over 1.000 products, from thermoset matrix (polyester, vinyl-ester, epoxy, phenolic), 
glass and carbon reinforcements, organic peroxides, core materials, specific fillers and additives, solvents, ancillaries and 
equipment.

At Turk-Kompozit, VELOX expert team will present our speciality composites range of products used for fire retardant and 
epoxy systems as well as for mould and tool making systems, structural adhesives, advanced reinforcements and core 
materials and also special additives and fillers for the composite industry.

For additional information, please visit: www.velox.com and follow us on LinkedIn www.linkedin.com/company/velox. 

VELOX DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
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yüCEL GROUP

Yücel Şirketler Grubu, kompozit sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren 6 
şirket ve 300 çalışandan oluşmaktadır.

1983’te kurulmuş olup yıllık 8 milyon m2 kapasitesi ile ürettiği kompozit levhalar 
otomotiv, karavan endüstrisi, çatı ve cephe kaplama sektörlerinde geniş kullanıma sahiptir ve firma 
bölgemizin lider çözüm ortağıdır. Ürünlerin %75’i, 60 farklı ülkeye ihraç edilmektedir.

Büyük tonajlı CPT likit depolama tanklarının, projeye bağlı CTP ürünlerin ve yüzme 
havuzlarının lider üreticisidir. Gıda ve endüstriyel uygulamalar için her tür proje ve 

destek hizmeti sunmaktadır.

Kompozit sektöründeki pek çok önemli markanın temsilciliğini ve 
distribütörlüğünü yürütmektedir. Kompozit ile ilgili her tür ürün ve ekipmanı temin etmektedir. 

GmbH Almanya’da uygulama konusunda uzman ekibi ile her tür uygulama desteği 
sunan, otomotiv endüstrisi başta olmak üzere, binaların renovasyonu, çiftlik ve binaların çatı ve 
cephe kaplamaları konusunda uzman şirketimizdir. Almanya lojistik deposundan bölgeye hızlı servis 
vermektedir.

U.K. otomotiv ve çatı endüstrisine İngiltere’de lojistik ve satış sonrası servisi 
hizmetleri sunan servis şirketimizdir. Lojistik deposu ile hızlı servis hizmeti sunmaktadır.

InC Kuzey Amerika’da lojistik deposu ile karavan endüstrisi başta olmak üzere 
otomotiv, hijyen vs. endüstrilere servis vermektedir.

YÜCEL GROUP, is a diversified composites group, consisting of 6 companies with 300 employees. Founded 
in 1949 by Mr. Haydar YÜCEL, the family owned group is currently the largest composites group of 

companies located in Turkey.

was founded in 1983 and is the major solution partner to transportation, construction, RV (Recreational 
Vehicle) and food industries by means of its wide production range of composite sheets and panels. With a production. 
capacity of 8.000.000 sqm per year in its plants located in İzmir, Fibrosan is exporting 75 % of its production to 60 different 
countries.

is the leading supplier of GRP tanks and silos for the chemical processing and storage, agriculture, food 
industries and custom industrial purposes. 

supplies all kinds of raw materials, machinery and equipment for composites industry. The 
company is the distributor or sole agent of many leading national and international manufacturers.

gmbh GERMANY gives every kind of application support with its technical staff to customers in the region, 
therefore is an expert in Automotive, recreational vehicle, roof and façade cladding of farms and renovation of chemical/
Food Processing plants.

u.K. is a trading company providing logistics and after sales services to our business partners in the United 
Kingdom. 

InC-uSA is a distribution and logistics partner for group’s products in North America. With its warehouse 
and office provides fast service to first RV industry, Automotive and Hygienic wall cladding industries.
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, tüm Odaların kuruluş gayesi olan, üyelerinin müşterek 
ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak mesleğin genel menfaatlere 
uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde 
dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplinini, ahlak ve tesanüdünü korumak gibi 
aynı amaç ve görev çerçevesinde, 6 Haziran 1889 tarihinde, “Bursa Ticaret Odası” ismiyle 
Bursa’lı işadamlarının teşebbüsü ile Koza Han’ın küçük bir odasında hizmete başlamıştır. 

6 Haziran 1889 tarihinde yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısına Osman Fevzi Efendi Başkan, 
Kamil Beyefendi Başkan Vekili olarak iştirak etmişlerdir. Azalar ise Hacı Ali Bey, Kartaki 
Efendi, Nafız Efendi, Kirkor Efendi, Mehmet Ali Efendi, Bay Kostan Efendi, Nikolaki Efendi ve 
İshak Efendi’dir. Başkan Osman Fevzi Efendi Oda’nın ilk toplantısını “Efendiler, miktar-ı kafi 
ekseriyet mevcuttur. İlk içtimai küşat ediyorum. Mesaimizin millet ve memleketimize hayırlı 
olmasını Cenab-ı Haktan niyaz eylerim” sözleriyle açmıştır. 

Odanın ilk toplantısında Nafiz Efendi ve Papazyan Efendi Müşavirliklere, Elmasyan Efendi de 
Başkatipliğe getirilmiştir. Bursa Ticaret Odası, bir yıl sonra kurulan Sanayi Odası ile birleşerek, 
Ticaret ve Sanayi Odası hüviyetine sahip olmuştur. Odaya 1889 yılında 70 üye kayıt olmuştur. 
O tarihte Bursa’da bir banka, 25 fütacı, 300 havlu tezgahı, 8 beledi tezgahı, 50 kumaş tezgahı, 
54 ipek tezgahı, 5 piş tezgahı, 50 un fabrikası, 7 müskirat fabrikası, 1 elmas işletmesi, 100 yağ 
işletmesi ile 1 demir fabrikası mevcuttu. Odaya 1890 yılında 105, 1891 de 14, 1892 de 8, 1893 
de 42 yeni üye kaydı yapılmıştır. 1927 yılında oda üyelerinin sayısı 1815’i bulmuştur. Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası, 1906 yılından sonra Belediyeye ait küçük bir odada, daha sonra da 
Emir Han’ın arkasında, kendisine ait üç odada çalışmalarını sürdürmüştür. 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, daha sonraki yıllar 1938 yılında yapılan kendisine ait binada 
faaliyetine devam etmiş, temeli 11 Aralık 1971 tarihinde atılan binasına ise Mart 1973 yılında 
geçmiştir. Odamız Organize Sanayi Bölgesi’nde yaptırılan yeni hizmet binasına ise 1999 yılının 
ikinci yarısında taşınmıştır. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye ve bölge ekonomisinin, 
ticaret ve sanayi hayatının gelişmesi, ona yeni ivmeler kazandırılması istikametinde çabalarını 
kurulduğu günden itibaren azami bir gayret göstermektedir. 1889 yılında faaliyete geçen 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası daha o günlerde mahalli ticaret ve sanayi konularına eşilmiş ve 
bugün üzerinde önemle durulan mesleki ve teknik okulların açılması ve yaşayabilmesi için de 
büyük gayretler sarf etmiştir. 

Bursa’nın makine ve madeni eşya sanayiinin öğretici ve öncüsü olan o zamanki adı 
ile (Hamidiye Sanayii Mektebine) maddi ve manevi yardımlarda bulunmuş, ürünlerini, 
açılan sergilerde halka tanıtmış ve bir satış mağazası açılmasına da öncülük etmiştir.Yine 
standardizasyonun henüz ticaret literatüründe önemli bir yer alma dışı dönemlerde, Bursalı 
sanayiciler, kendilerine has sezişleriyle Bursa Ticaret ve Sanayi Odası vasıtasıyla bu yönde 
karar ve tedbirleri alarak ilk adımları atmışlardır. 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Avrupa’da açılan fuarlara üyelerinin de katılmalarının, 
kendilerine önemli yararlar sağlayacağı bilinciyle, onların bu fuarlara iştiraklerini Bursa 
sanayi ve tarım mallarının ihracatında da teşvik etmiştir. 

Bursa’nın ve bölgenin ticaret ve sanayi yapısının ülke ekonomisine daha fazla katkı yaratır 
yönde biçimlenmesi, üyelerinin mesleki faaliyetlerini uygun koşullarda yürütebilmeleri ve 
karşılaştıkları sorunların çözümlenebilmesi amacıyla kurulan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
bugün ülkemizin en önde gelen meslek kuruluşları arasında bulunmaktadır.

bURSA TİCARET VE SANAyİ ODASI
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Within the establishment and implementation scope of all the Chambers such as 
meeting the common necessities of its members, facilitating the professional activities 
and providing the development of the professions in accordance with its general 
benefits, dominating honesty and confidence in the relations between the members 
and the public, maintaining the discipline, ethics and solidarity, the Bursa Chamber of 
Commerce and Industry started its activities under the title of the “Bursa Chamber of 
Commerce” by the initiatives of the terms businessmen in one of the small rooms of the 
Cocoon Inn on 06th June 1889. 

To the first Board of Directors Meeting, which was held on 06th June 1889, Mr. Osman 
Fevzi Efendi joined as the President and Mr. Kamil Efendi as the Vice-President. The 
members of the Board of Directors were Mr. Hadji Ali Bey, Mr. Kartaki Efendi, Mr. Nafız 
Efendi, Mr. Kirkor Efendi, Mr. Mehmet Ali Efendi, Mr. Kostan Efendi, Mr. Nikolaki Efendi 
and Mr. İshak Efendi. Mr. President Osman Fevzi Efendi made the opening speech of 
the first meeting of the Chamber by the introductory words of; “Messieurs, there is a 
sufficient of participation. I am opening the first session. I pray to God for our endeavors 
to be beneficial and propitious for our public and country.” 

During the first meeting of the Chamber Mr. Nafiz Efendi and Mr. Papazyan Efendi 
were assigned for the consultancy and Mr. Elmasyan Efendi was assigned to the First 
Secretary. The Bursa Chamber of Commerce united with the Chamber of Industry 
established a year later and became the Chamber of Commerce and Industry. In its 
construction year, the Chamber had 70 members. In those terms, there was one bank 
and there were 3000 towel, 50 fabric machinery, 54 silk, 5 charcoal, 50 flour, one 
diamond, 100 oil and one iron factories in Bursa. 105 new members were registered 
to the Chamber in 1890, whereas, 14 in 1891, 8 in 1892 and 42 in 1893. In 1927, the 
number of the members reached to 1815. 

In 1907 the Chamber had been operated in a small room belonging to the Municipality 
and until moving to its own building in 1938, its activities had been continued in three 
rooms behind the Emir Inn. The Chamber moved to its own building in March 1973, 
whose construction was started on 11th December 1971. Besides, the Chamber moved 
to its building in the Industrial Zone at the second half of the year 1999. The Bursa 
Chamber of Commerce and Industry has still given contribution for the commercial 
and industrial life of the region and the country to be developed since its foundation. 
The Bursa Chamber of Commerce and Industry active since 1889, has been involved 
in the local commercial and industrial fields and given undeniable endeavors for 
establishment and sustainability of today’s milestones, the vocational and technical 
schools. For this reason, the Chamber gave financial and morally assistance to the 
Hamidiye Industrial School that was the educator and the initiator of the machinery 
and metal works school in Bursa by introducing its products during the exhibitions 
and initiating to establish a sales store. The industrialists in Bursa take decisions and 
measures by means of the Chamber for standardization even it would not have any 
sense in the literature. 

The Bursa Chamber of Commerce and Industry has also encouraged not only its 
members for their benefits by attending to the international fairs, but also to increase 
the industrial and agricultural products of the city. 

The Bursa Chamber of Commerce and Industry established at raising awareness 
among the traders and industrialists in Bursa to provide their contribution to national 
economy, encouraging its members in carrying out their activities in optimum 
conditions and resulting the problems that the members encounter, takes place among 
the prior and professional institutions of the country.

bURSA CHAMbER OF COMMERCE AND INDUSTRy
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“bursa Uluslararası Malzemeler Sektörünün Uluslararası alanda 
Rekabetçiliğinin arttırılması” projesi

Ülkemizde cam lifi, karbon lifi alanında üretim yapılması, kimya sektöründeki 
gelişmeler ve gelişmiş tekstil sektörünün varlığı, ileri Kompozit malzemeler 
konusunda sürdürülebilir gelişmenin önünü açmaktadır ve Bursa Türk 
ekonomisinin gelişimine uygun olarak Türkiye’nin en önemli şehirlerinden 
biridir.

Bursa’daki Kompozit Malzeme Sektörü ile ilgili olarak, Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından yürütülen “Bursa Kompozit Malzemeler sektörünün uluslararası alanda rekabetçiliğinin 
arttırılması” projesi Türkiye Ekonomi Bakanlığı desteği ile 2016 yılında başlatılmıştır.

Bu doğrultuda projenin genel amacı, kompozit sektöründe “Yükte ağır pahada hafif” üretimden, “yükte 
hafif pahada ağır” üretime dönüşüm ile firmaların Dünya’da sürdürülebilir ve rekabetçi bir pozisyona 
sahip olmalarını sağlamaktır.

Bu hedef doğrultusunda, Bursa Kompozit Malzemeler sektörünün ihracat kapasitesini artırmak 
amacıyla, üretim kalitesini ve üretkenliğini artırmak, yeni pazarlara girmek ve evrensel iş modelleri 
geliştirmek için faaliyetler sürdürülmektedir.

Küme farklı sektörlerden 27 firmadan oluşmaktadır. (otomotiv, tekstil, yapı malzemeleri, kalıp ve 
makine, kimya, plastik, uzay havacılık). Bu 27 firma ürünlerini çeşitli ülkelere ihraç etmektedir. (Rusya, 
Romanya, Bulgaristan, Almanya, Fransa, İtalya, Tunus, İsviçre, İspanya, Yunanistan, İsrail, Belçika, 
Slovakya, Hindistan, Polonya, Norveç, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Güney Kore, Makedonya, Ukrayna, 
İran) ve yeni işbirliği fırsatları aramaktadırlar.

Bunun da ötesinde küme, üyeleri arasındaki sinerjiyi artırmayı ve Bursa’nın mevcut gelişmiş sanayi 
altyapısını kullanarak, özellikle otomotiv, makine imalatı ve tekstil endüstrisinde Bursa’yı Türkiye’nin 
kompozit faaliyetlerin merkezi haline getirmeyi amaçlamaktadır.

sdede@btso.org.tr - www.acc.org.tr

About the bursa Composite Cluster

Making the production of fiberglass, carbon fiber in Turkey, developments in the chemical sector and the existence of advanced 
textile sector, paves the way for the sustainable development of advanced composite materials and Bursa is one of the most 
important cities of Turkey regarding the development and progress of Turkish economy.

Regarding with the Composite Materials Industry in Bursa, a Project called “Devoloping the international competitivenes of Bursa 
Composite Materials Sector” which is carried out by Bursa Chamber of Commerce and Industry (BTSO) with the support of Ministry 
of Economy Republic of Turkey launched in 2016

In this respect, the general aim of the project is to enable companies to have a sustainable and competitive position in the world 
with transition from “heavy in weight but light in value “ production to “ light in weight but heavy in value “ production in Composite 
sector.

In line with this aim, activities are being carried out with cooperation consciousness, to increase production quality and productivity, 
enter new markets and develop universal business models in order to increase export capacity of Bursa Composite Materials 
sector.

The cluster consists of 27 firms from different sectors (automative, textile, construction materials, mold and machine, chemical, 
plastic, aerospace etc.) This 27 firms are exporting their productions to the various countries (Russia, Romania, Bulgaria, Germany, 
France, Italy, Tunis, Switzerland, Spain, Greece, Israel, Belgium, Slovakia, India, Poland, Norway, Czech Republic, Slovakia, South 
Korea, Macedonia, Ukraine, Iran ) and seeking for new coopertaion opportunities

In addition the cluster aims to increase the synergy amoung the members and make Bursa a center of composite activities in 
Turkey by using the current well developed industrial infrastructure of Bursa; especially in automotive, machinery production and 
textile industries.

bTSO KOMPOzİT KüMELENMESİ HAKKINDA
ADVANCED COMPOSITE CLUSTER
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ARPACILAR 
ENDüSTRİyEL TASARIM 

OTOMOTİV MAKİNA 
bİLGİSAyAR NAKLİyE 

SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

bURLOVA OTO 
POLyESTER PAzARLAMA 

SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

bURSA UzAy VE 
HAVACILIK EĞİTİM

SAN. TİC. A.Ş.

Ürünler: Fikstür, Özel Makine ve Kalıp

Products: Fixture, Special Machinery, Mold

yetkili Kişi: Mahir Arpacı

adres: Altınova Mah. Kuşku Sok. No: 24 Osmangazi - Bursa

Tel: +90 (224) 215 42 08 Faks: +90 (224) 215 42 09

Web: www.arpacilar.com.tr

E-Mail: pazarlama@arpacilar.com.tr - export@arpacilar.com.tr

Ürünler: Otomotiv, Raylı Sistem Ulaşım Araçları, İş Makineleri ve 
Traktörlerde kullanılan iç ve dış trim CTP parçalar, İnşaat sektörü için 
iç ve dış cephede kullanılan CTP parçalar, araç üstü çanaklar, hoparlör 
CTP gövdeleri vs.

Products: Interior and exterior GRP parts in Automotive, Railway, 
Machinery & Farm Equipments, Military & Armored Vehicles and 
Construction Industries.

yetkili Kişi: Hasan Sazcılar

adres: Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi 205. Sok. No: 3 Bursa

Tel: +90 (224) 411 16 20 Faks: +90 (224) 411 16 32

Web: www.sazcilar.com.tr

E-Mail: mahmut.yesilyurt@sazcilar.com.tr

Ürünler: Yüksek Teknoloji Uçak Üretimi, Bakımı, Onarımı

yetkili Kişi: Levent Ceylan

adres: Demirtaş OSB Orkide Sok. No:15 Osmangazi - Bursa

Tel: +90 (224) 261 09 00 Faks: +90 (224) 261 09 18

Web: www.bplas.com.tr

E-Mail: leventc@bplas.com.tr

bTSO KOMPOzİT KüMESİ KATILIMCILARI
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DURFOM İzOLASyON VE 
AMbALAj SAN. TİC. A.Ş. Termoplastik kompozit malzemeler ve ses, ısı, nem yalıtımı ve darbeden 

koruma amaçlanan her alanda, müşterilerimize esnek, güvenilir ve ileri 
teknoloji ürünleri sunuyoruz.

Türkiye ve Avrupa’nın en modern Polietilen (PE) köpük üretim tesisine 
sahip DurFoam, otomotivden yapı endüstrisine, ambalajdan beyaz 
eşyaya kadar her sektörün “yalıtım” konusundaki ihtiyaçlarına çözüm 
üretmektedir. Yüksek bir teknoloji ve uzmanlık gerektiren Elektron Demeti 
yöntemiyle Fiziksel Çapraz Bağlı PE köpük üretiminde Türkiye’nin tek 
markası olan DurFoam, aynı tesiste hem Fiziksel hem de Kimyasal 
Çapraz Bağlı PE köpük üretebilen dünyanın ender üreticilerinden birisidir. 

Bunun yanında termoplastik esaslı sürekli elyaf takviyeli kompozit 
prepreg malzemeler üreten Durfom, hafif, sağlam ve geri dönüştürülebilir 
ürün ve komponent üretimiinde yenilikçi çözümler sunmaktadır. 

DurFoam’un DNA’sında, yarım asırı aşkın bir süredir güçlü bir dünya 
markası olarak varlığını sürdüren Durmazlar Holding’in güvenilirliği, 
müşterilerine ve topluma karşı sahip olduğu yüksek sorumluluk bilinci ile 
ürün geliştirme ve üretim konusunda sahip olduğu yetkinlikler vardır.

yetkili Kişi: Kadir Üsküp

adres: Akçalar Sanayi Bölgesi Şırşır Cad. No: 5 Nilüfer - Bursa

Tel: +90 (224) 484 25 06 Faks: +90 (224) 484 23 21

Web: www.durfoam.com

E-Mail: kuskup@durfoam.com

In every field demanding lightweight high strength recycable composite solutions and sound, heat, humidity and shock 
protection, we provide our customers flexible, reliable and advanced technology products.

Having one of the most modern Polyethylene (PE) foam production facility of Turkey and Europe Durfoam, creates 
“insulation” solutions for the industries ranging from automotive to construction industry, packaging to home appliances 
industry. With Electron Beam method that requires an advanced technology and expertise Durfoam, is one of the rare 
producers that can produce not only Physically but also Chemically Cross-Linked PE foam at the same facility. Besides this, 
Durfoam manufactures continuous fiber reinforced thermoplastic prepreg materials and provides lightweight, high strength 
and recycable solutions for parts and component manufacturiers. In the DNA of DurFoam, there is the trustworthiness of 
Durmazlar Holding which exists over a half century as a strong world brand, having high responsibility awareness towards 
its customers and the society.

bTSO KOMPOzİT KüMESİ KATILIMCILARI
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IŞIKSOy TEKSTİL
İNŞAAT TAAHHüT
SAN. VE TİC. A.Ş.

IŞIKSOY TEKSTİL, S.E.M markalı polyester ve naylon elastan kaplama 
iplik üretimiyle dokuma kumaş üreticilerine, yuvarlak örmecilere, 
seamless alanında faaliyet gösteren firmalara ve çorap üreticilerine 
hizmet vermektedir. Ayrıca kendi bünyesindeki kumaş üretimi ve 
boyahanesi ile giysilik kumaş ihtiyacı olan firmalara hizmet verir.

Ürünler: İplik Üretim, Dokuma Üretim, Düz Kumaş Boya Üretim, İplik 
Boya Üretim, Baskı Üretim.

yetkili Kişi: İpek Yıldıran

adres: Demirtaş Org. San. Bölgesi Ali Osman Sönmez Cad. No: 20 
Bursa

Tel: +90 (224) 261 17 41 Faks: +90 (224) 261 17 45

Web: www.isiksoytekstil.com.tr

E-Mail: ipek.yildiran@isiksoytekstil.com.tr

IŞIKSOY TEXTILE company is the leading company of those most dynamic and outstanding companies operating within the 
textile sector. With its production of S.E.M brand elastane-covered polyester and nylon yarns, it attends to the producers of 
woven fabrics, to the circular knitters, to those companies that are busy in the field of seamless production, as well as to the 
hosiery producers. Furthermore, with the fabric production and the dyeing factory built within its own structure, it attends to 
those companies that need dress fabrics.

Products: Yarn Production, Production of woven fabrics, Production of dyestuffs for plain fabrics, Production of dyestuffs for 
yarns, Production of printed fabrics.

POLMET POLyESTER 
KOMPOzİT METAL SAN. 

VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ürünler: Otobüs yedek parça

Products: Bus spare parts

yetkili Kişi: Rasim Öztekin

adres: Ovaakça Eğitim Mah. A. Yesevi Cad. No: 28 Osmangazi - Bursa

Tel: +90 (224) 216 16 50 Faks: +90 (224) 216 16 55

Web: www.polmet.com.tr

E-Mail: info@ polmet.com.tr



80

TURK KOMPOZIT 2017

bTSO KOMPOzİT KüMESİ KATILIMCILARI

MARTUR SüNGER VE 
KOLTUK TESİSLERİ

TİC. VE SAN. A.Ş.
1985 yılında kalıp sünger üretimi amacı ile kurulmuş olan MARTUR, 
bugün otomotiv sektörü için koltuk üretiminde dünya çapında ve lider 
tedarikçilerden biridir. MARTUR AR-GE Merkezi olarak 27 Aralık 2010 
tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tescil edilmiştir.

Firmamız, otomotiv koltuk üretimi için gerekli tüm prosesleri, 
bünyesinde yer aldığı Üstünberk Holding kuruluşlarından temin 
ederek, müşterisine üretimde esneklik, kalite, çok hızlı ve düşük 
maliyetli tasarım, üretim hizmeti ve teknik destek avantajlarını 
sunabilmektedir. Firmamız şimdiye kadar Fiat, Renault, Ford 
gibi dünyanın önde gelen otomobil üreticilerine birçok farklı ürün 
tasarımı ve üretimi gerçekleştirmiştir. Firmamızın üretim ve ürün 
tasarımı tecrübesi sayesinde ürün gamında birçok yeni ve farklı ürün 
bulunmaktadır. Müşterilerden gelen talepler doğrultusunda işletmede 
öncelikle tasarım ve numune çalışmaları yürütülmektedir. Daha sonra 
firmada ve müşterilerde gerçekleştirilen test çalışmaları ile üretilen 
ürünün spesifikasyonları karşılayıp karşılamadığı kontrol edilmektedir. 
Tüm bu aşamalarda yapılan çalışmalar firmanın ürün geliştirme ve 
tasarım tecrübesinin bir sonucudur.

Firmamız, Üstünberk Holding içerisinde yer alan farklı konularda 
imalat gerçekleştiren, farklı üretim sahaları ile irtibat halindedir. 
Bu sayede firma tarafından otomobilin bir bütün olarak ele alınıp 
bileşenlerin birbirleri ile olan ilişkileri açıkça gözlemlenebilmektedir. 
Böylece üretilecek ürünlere yönelik geniş bir çalışma sahası içerisinde, 
bütünleşik ve daha tutarlı hedefler belirlenebilmektedir.

Firmamız, belirlenen bu hedefleri gözeterek inovatif koltuk, 
araç içi tasarım, yeni malzeme ve proses geliştirme projeleri 
gerçekleştirmektedir.

Firmamızın Bursa, Gölcük, Kütahya fabrikalarına ek olarak Romanya 
Pitesti, Cezayir Oranve, Rusya Ulyanovsk fabrikaları üretime geçmiştir. 
Paris, Torino, Bükreş ve Warmsen/Almanya tasarım ve proje 
ofislerimiz de çalışmalarını sürdürmektedir.

yetkili Kişi: Enes Bektaş

adres: Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi Cad. No: 9 Nilüfer - Bursa

Tel: +90 (224) 294 90 00 Faks: +90 (224) 241 33 60

Web: www.martur.com.tr

E-Mail: info@martur.com.tr
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TECHEL KOMPOzİT 
TEKSTİL SAN. VE

TİC. LTD. ŞTİ.

USTAOĞLU TEKSTİL 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TECHEL şirketi, karbon kumaşlar ve kabin iç kumaşlar gibi teknik 
tekstilleri 56 yıllık birikimiyle Türkiye’de üretmektedir. 

TECHEL, inşaat sektöründe depreme karşı güçlendirme projelerinde 
kullanılan ve özel olarak üretilen karbon kumaşları ve birlikte 
kullanılacak reçine sistemini müşterilerine sunmaktadır.

TECHEL markası altında sunulan ana ürünler, inşaat, otomotiv, 
denizcilik, spor malzemeleri ve savunma sanayi gibi birçok alanda 
kullanılan % 100 karbon ve karma (karbon-cam, karbon-aramid, 
karbon-cam-aramid) kumaşlardır. Bu ürün yelpazesinin yanında 
TECHEL, tüm projelerin spesifik ihtiyaçlarına göre epoksi veya polimer 
esaslı polimer esaslı reçineler de sunmaktadır.

yetkili Kişi: Murat Canik

adres: Çalı Mah. Ahıska Cad. 43. Sok. No: 6 Nilüfer - Bursa

Tel: +90 (224) 482 26 70 Faks: +90 (224) 482 26 69

Web: www.techel.com.tr

E-Mail: murat@techel.com.tr

Ürünler: Takviye Amaçlı Çok Eksenli Cam Elyaf Kumaşlar

Products: Multiaxial Glass Fabric For Reinforcement Purposes

yetkili Kişi: İbrahim Akyıldız

adres: Barakfakih Mah. 11. Cad. No: 8 Kestel - Bursa

Tel: +90 (224) 384 12 90 Faks: +90 (224) 384 14 50

Web: www.ustaoglutekstil.com

E-Mail: info@ustaoglutekstil.com

TECHEL company is the registered trade mark of Elvin Textile company for technical textiles such as carbon fabrics and 
cabin interior fabrics. The experience of 56 years in production of technical and decorative fabrics, TECHEL is evolving into a 
global brand with her young and enthusiastic team.

TECHEL presents to the customers the resin system which is used in earthquake strengthening projects in the construction 
sector and which will be used together with carbon fabrics specially produced.

Main products are carbon and hybrid fabrics used in many areas like construction, automotive, maritime, sport equipments 
and defense industries. TECHEL is also offering epoxy or polymer based resins according to the specific needs of all projects.
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