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BAŞKAN’IN MESAJI

Değerli Kompozit Dostu,

Derneğimizin üyelik geliştirme çalışmaları kapsamında 
geçtiğimiz dönemde Derneğimize üye olan Seren Proje A.Ş., 
Plaskar Plastik A.Ş., Limatech Mühendislik Dan. San. ve Dış 
Tic. Ltd. Şti., Ege Kimya San. ve Tic. A.Ş.,  Kord Endüstriyel İp ve 
İplik San. ve Tic. A.Ş., OPTITUR Marin Denizcilik San. ve Tic. Ltd. 
Şti., Nuh Kompozit ve Hengshi firmaları daha da güçlenmemizi 
sağlamışlardır.

Derneğimiz, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile oluşturduğu 
işbirliği çerçevesinde geçtiğimiz yıl, Milli İştirak Organizasyonu 
Şemsiyesi altında 12 firma, 19 bağımsız katılımcı firma olmak 
üzere toplam 31 Türk firmasının katılımı ile gerçekleştirilen 
JEC WORLD 2018 Paris Fuarı’ndan sonra bu yıl da aynı 
örgütlülük içerisinde 11 firma, 21 bağımsız katılımcı olmak 
üzere toplam 32 Türk firmasının katılımı ile JEC World 2019 
Paris Fuarı’nı başarı ile gerçekleştirmiştir. Ayrıca bu yıl fuarın 
son günü, Country on Stage: Turkey programı çerçevesinde 
Türk kompozitinin ve firmalarının güçlü, uluslararası ve 
dinamik yapısını çok sayıda izleyici ile paylaşma fırsatı 
bulunmuştur. Paris Başkonsolosumuz Sayın Görkem Barış 
Tantekin’in de izleyiciler arasında bulunduğu ve sektörümüzü 
böylesi önemli bir platformda tanıtma şansını bizlere 
sağlayan  İstanbul Ticaret Odası’na teşekkürlerimizi sunar, bu 
vesile ile yaşadığımız tecrübe sonucunda her geçen yıl üzerine 
katarak sektörümüzü tanıtım çalışmalarımızın devam 
edeceğini bir kez daha ifade etmek isteriz.

Bu yıl Derneğimiz, Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
4-7 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenen Automechanika 
İstanbul 2019 Fuarı’na, 30 Nisan – 3 Mayıs 2019 tarihlerinde 
düzenlenen 14. Uluslararası Savunma ve Sanayi Fuarı’na 
(IDEF 2019), 18-22 Haziran 2019 tarihlerinde düzenlenen 
42. Yapı Fuarı’na stant ile katılarak ve 7 Mayıs 2019 
tarihinde  İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya 
Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerine “TÜRK KOMPOZİT 
SEKTÖRÜ” konulu bir sunu gerçekleştirerek Kompozit 
Sektörünü tanıtım çalışmalarına devam etmiştir.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği 
(İKMİB) tarafından 5 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen 
“İKMİB 2018 İHRACATIN YILDIZLARI Ödül Töreni”’nde kendi 

kategorilerinde, 2.’lik ödülü alan üyemiz Akpa Organik Peroksit 
Kimya San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile 3.’lük ödülü alan üyemiz 
Subor Boru San. ve Tic. A.Ş.’yi, İstanbul Sanayi Odası’nın ilk 
500 Sanayi Kuruluşu Listesi’nde yer alan üyelerimiz; Türk 
Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Kordsa Teknik Tekstil 
A.Ş., Dyo Sanayi Boyaları San. ve Tic. A.Ş. ve Ege Kimya San. 
ve Tic. A.Ş.’yi, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) açıkladığı 
2018 yılı Türkiye’nin ilk 1000 İhracatçı Firması listesinde yer 
alan üyelerimiz; TUSAŞ, Kordsa Teknik Tekstil A.Ş., Polin 
Dış Tic. A.Ş., Ege Kimya San. ve Tic.A.Ş., Belenco Dış Ticaret 
A.Ş., Fibrosan Cam Takviyeli Polyester San. ve Tic. A. Ş., 
Telateks Dış Tic. Kompozit San. A.Ş., Poliya Poliester Sanayi 
ve Ticaret Ltd. Şti., Mitaş Enerji ve Madeni İnşaat İşleri Türk 
A.Ş. ve Akpa Organik Peroksit Kimya San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’yi 
başarılarından dolayı kutlarız.

2013 yılında sektörde bir ilke imza atarak gerçekleştirmiş 
olduğu Kompozit Zirvesi’nin 4.sünü 10-11-12 Ekim 2019 
tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre 
ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirmek için çalışmalarımız 
hızla devam etmektedir. Bu yıl Etkinliğimizde Teknik 
ve Ticari Sunular ve Ürün Uygulamalarına ilave olarak; 
üniversite öğrencileri ile sektör profesyonellerine dönük 
olarak hazırlanan “Kompozit Kariyer Günleri”, kompozit 
duayenlerinin tecrübelerini paylaşacakları “Kompozit 
Deneyimleri”, Etkinliğin 2. gününün gecesinde düzenlenecek 
olan “Kompozit Ödülleri”, sektörümüzün yeni ve yaratıcı 
ürün örneklerini sergileyeceğimiz “Kompozit Ürün Dünyası”, 
bölümleri Fuarımızda yer alacak olup yine bu yıl ilk defa 
sektörümüzün yenileri start-up firmalarına sergi alanında yer 
verilecektir. Etkinlik tarihlerini ajandanıza şimdiden not ederek, 
sektörümüz için önemi büyük Fuarımızı ziyaret etmenizi 
tavsiye ederim.

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

Tüm kompozit sektörü  mensuplarına bol kazançlı ve bereketli 
işler dilerim.

Saygılarımla

Barış Pakiş
Kompozit Sanayicileri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı
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Composites Turkey dergisi, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yayımlanmaktadır. 

Dergide yer alan yazı, fotoğraf, illüstrasyon gibi malzemelerden yazılı izin olmaksızın hiçbir 

şekilde alıntı yapılamaz. Basılan ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir.

Dear Esteemed Stakeholder of the Composites Industry,

Our member network growth efforts have recently paid off as 
Seren Proje A.S., Plaskar Plastik A.S., Limatech Muhendislik 
Dan. San. ve Dis Tic. Ltd. Sti., Ege Kimya San. ve Tic. A.S.,Kord 
Endustriyel Ip ve Iplik San. ve Tic. A.S., OPTITUR Marin Denizcilik 
San. ve Tic. Ltd. Sti., Nuh Kompozit and Hengshi have affiliated 
as members to our Association, which has further strengthened 
the member base of Turkish Composites Manufacturers’ 
Association.

Having held JEC WORLD 2018 Paris Trade Fair with the 
participation of some 31 Turkish companies in total, including 12 
companies, which participated under the umbrella of National 
Participation Organization, and 19 independent companies 
within the framework of the cooperation spearheaded by 
Istanbul Chamber of Commerce (ITO); our Association has, 
once again this year, successfully held JEC World 2019 Paris 
Trade Fair, to which 32 Turkish companies have participated, 
including some 11 companies that have participated within the 
same organization and 21 companies that have participated 
independently. Also this year, we had the opportunity to share 
the strong, internationally connected and dynamic structure of 
Turkish composites industry and composites companies with 
a wide audience, including Mr. Gorkem Baris Tantekin, the 
Consulate General in Paris of the Republic of Turkey, as a part 
of the Country on Stage: Turkey program on the last day of the 
trade fair. We would, therefore, like to hereby thank Istanbul 
Chamber of Commerce (ITO) for delivering us the opportunity 
to introduce our industry on such a prestigious platform, and 
reaffirm our commitment to continue promoting and publicizing 
our industry through ever-growing efforts without a pause.

Our Association has, throughout this year, continued its efforts 
for the promotion and publicity of the Composites Industry 
through its participation to Automechanika Istanbul 2019, which 
was held between April 4 and 7, 2019, the 14th International 
Defense Industry Fair (IDEF), which was held between April 30 
and May 3, 2019, and the 42nd TurkeyBuild, which was held 
between June 18 and 22, 2019, all having taking place at Tuyap 
Istanbul Exhibition and Convention Center, and delivered a 
presentation, entitled “TURKISH COMPOSITES INDUSTRY”, 
to the senior year students of the Department of Chemical 
Engineering, Faculty of Engineering, Istanbul University on May 
7, 2019.

We would like to congratulate Akpa Organik Peroksit Kimya 
San. ve Dış Tic. Ltd. Sti., a member of our Association, which 
was awarded the second prize at the “IKMIB 2018 STARS OF 
EXPORTATION”, held by Istanbul Chemicals and Chemical 
Products Exporters’ Association (IKMIB) on April 5, 2019, and 
Subor Boru San. ve Tic. A.S., also a member of our Association, 
which was awarded the third prize at the same event, as well 
as Turk Havacilik ve Uzay Sanayii A.S. (TUSAS), Kordsa Teknik 
Tekstil A.S., Dyo Sanayi Boyalari San. ve Tic. A.S. and Ege Kimya 
San. ve Tic. A.S., the members of our Association, which were 
listed among the Top 500 Industrial Companies by Istanbul 
Chamber of Commerce, and also TUSAŞ, Kordsa Teknik Tekstil 
A.S., Polin Dis Tic. A.S., Ege Kimya San. ve Tic.A.S., Belenco Dis 
Ticaret A.S., Fibrosan Cam Takviyeli Polyester San. ve Tic. A.S., 
Telateks Dis Tic. Kompozit San. A.S., PoliyaPoliester Sanayi ve 
Ticaret Ltd. Sti., Mitas Enerji ve Madeni Insaat Isleri Turk A.S. 
and Akpa Organik Peroksit Kimya San. ve Dis Tic. Ltd. Sti., the 
members of our Association, which were listed amongst the 
Top 1000 Exporters in Turkey in 2018 by Turkish Exporters’ 
Assembly, for their achievements.

We maintain our efforts at a fast pace for holding the 
Composites Summit, which was first held in 2013 as a 
trailblazer for our industry, for the 4th time this year at Lutfi 
Kirdar International Convention and Exhibition Center, Istanbul 
on October 10, 11 and 12, 2019. This year’s event is planned to 
feature, in addition to the Technical and Business Presentations 
and Product Applications, the “Composites Career Days”, 
designed to address university students and the industry 
professionals, and the “Composites Experiences”, through 
which the doyens of the composites industry will be sharing their 
experiences, as well as the “Composites Awards” ceremony, 
which will take place during the night of the 2nd day of the event, 
and the “World of Composite Products”, as a part of which 
the innovative and creative product examples from our industry 
will be exhibited, and also, as a first this year, the start-ups, 
which have recently stepped into the composites industry, 
will be provided with a dedicated space in the exhibition area. 
I personally recommend you to make room in your organizer 
for the dates of the event and to make sure that you visit our 
Exhibition, which is significant happening for our industry.

The main topic our periodical features in this issue is “Turkish 
Composites Maritime Industry”. A detailed article on the featured 
topic awaits you in the centerfold pages of our periodical.

Finally, I would like to take this opportunity to wish a much 
profitable and fruitful business for all composites industry 
shareholders.
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Derneğimiz, her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile oluşturduğu işbirliği 
çerçevesinde, Milli İştirak Organizasyonu kapsamında 11 firma, 21 bağımsız katılımcı 
olmak üzere toplam 32 Türk firmasının katılımı ile JEC WORLD 2019 Paris Fuarı’nı başarı 
ile gerçekleştirmiştir.

JEC WORLD 2019 FUARI BAŞARI İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ulusal Katılım Organizasyonu çerçevesinde bu 
yıl da Türk firmaları, birbirine bitişik bir düzende 
ve daha geniş teşhir alanlarında ziyaretçilerini 
ağırlama ve ürünlerini tanıtma fırsatını bulmuşlardır. 
İTO’nun mükemmel organizasyonu içerisinde 
gerçekleştirilen fuara Türk firmalarının her yıl artan 
sayıda katılımı, Türk kompozitinin ve Türk kompozit 
firmalarının Dünya pazarındaki yerlerini giderek 
sağlamlaştırdıklarının önemli bir göstergesi olmuştur.

Türkiye Kompozit Sanayi, fuara katılan temsilcileri vasıtası ile ulaştığı konumu uluslararası düzeyde bir kez daha 
gösterme fırsatını bulmuştur. Bu durumun diğer bir göstergesi ise Türk Kompozit Sektörünün ana yayın organı 
“COMPOSITES TURKEY” Sektör Dergimizin 21. sayısının dağıtıldığı fuarda dergimize ve tanıtım broşürlerimize 
gösterilen yoğun ilgidir.

Ayrıca bu yıl fuarın son gününde, Country on Stage: 
Turkey programı çerçevesinde Türk kompozitinin 
ve firmalarının güçlü, uluslararası ve dinamik 
yapısını çok sayıda izleyici ile paylaşma fırsatı 
bulunmuştur. Bu kapsamdan olmak üzere sırası 
ile Sayın Kerem Paksoy’un açılış konuşmasının 
ardından Sayın Barış Pakiş Türk kompozitini ve 
Dünyadaki yerini anlatmış, moderatör Mr. Nigel 
O’deo eşliğinde Sayın Deniz Korkmaz, Sayın 
Uğur Üstünel, Sayın Berk Baltaoğlu, Sayın Ali 
Çamurdan ve Sayın İsmail Hakkı Hacıalioğlu 
sektörümüzün güçlü yanları üzerinde soru cevap 
formatındaki paneli gerçekleştirmişlerdir. Paris 
Başkonsolosumuz Sayın Görkem Barış Tantekin’in 
de izleyiciler arasında bulunduğu program Sn. 
Barış Pakiş’in kapanış konuşması ile sona ermiştir.
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Sektörümüzü böylesi önemli bir platformda tanıtma şansını bizlere sağlayan İstanbul Ticaret Odası’na 
teşekkürlerimizi sunar, bu vesile ile yaşadığımız tecrübe sonucunda her geçen yıl üzerine katarak sektörümüzü 
tanıtım çalışmalarımızın devam edeceğini şimdiden duyurmak isteriz.

Bu yıl da Türk Kompozit sektörü için başarı ile sonuçlanan JEC WORLD 2019 Fuarı’nın tüm sektörümüze hayırlı 
olmasını dileriz.

KOMPOZİT MALZEME TANITIM ÇALIŞMALARI
Derneğimiz 7 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya 
Mühendisliği Bölümü öğrencilerine “TÜRK KOMPOZİT SEKTÖRÜ” konulu bir sunu 
gerçekleştirmiştir.

Genel Sekreterimiz Sn. İsmail Hakkı Hacıalioğlu tarafından gerçekleştirilen sunuda Kompozit Sektörü ve 
Kompozit Malzeme tanıtılarak, kompozit malzemelerin ülkemizdeki gelişimi ve önümüzdeki yıllarda kompozit 
sektörünün göstereceği performans hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Sektörümüzün tanıtılmasını ve bilinirliliğinin artmasını sağlayacak böylesi bir çalışmayı gerçekleştirebilme fırsatını 
bizlere veren Onursal Üyemiz Prof. Dr. Tülay Bal Demirci’ye teşekkürlerimizi sunarız.

Sn. Hacıalioğlu’nun sunusundan önce Derneğimizin 
üyesi Polin Firması’nın Pazarlama ve Kurumsal 
İletişim Direktörü Sn. Şöhret Pakiş, Polin firmasının 
başarı hikayesini ayrıntıları ile anlatarak Polin 
firmasının tasarım, proje, satış, üretim, montaj ve 
işletme alanlarında Dünya ile nasıl rekabet ettiğini 
ve Dünyanın bir numaralı firması haline gelmesinin 
sırlarını paylaşmıştır. Söz konusu sunular öğrencilerin 
ilgisiyle karşılanmıştır. Ayrıca öğrenciler sunuların 
sonunda sektörümüz ile ilgili merak ettikleri sorulara 
cevap alma ve gelecekte kompozit sektöründe 
kendilerini nelerin beklediklerini anlama şansını 
yakalamışlardır.
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Automechanika İstanbul 2019 Fuarı  4 – 7 Nisan 
2019 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar, Kongre 
ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplam 1397 
katılımcının dünyanın dört bir köşesinden gelen 
48.737 ziyaretçiyle buluştuğu Automechanika 
İstanbul 2019 Fuarı rekor sayılarla sonuçlandı. Türk 
ve Avrupa endüstrilerini bir araya getiren bu fuar 
Türkiye için olduğu kadar çevre ülkeler için de önemli 
bir buluşma platformu haline geldi. Derneğimiz fuar 
süresince 7. Salon A 149 nolu standda ziyaretçilerini 
ağırladı.

Etkinliğin konferans bölümünde ise Genel Sekreterimiz İsmail Hakkı Hacıalioğlu “Otomotiv Sektörü ve 
Kompozitler: Bugünkü Durum ve Geleceğe İlişkin Beklentiler” konulu bir sunu gerçekleştirdi.

AUTOMECHANIKA FUARI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

SAVUNMA İHRACATININ ŞAMPİYONU TUSAŞ
Savunma ve havacılık sektöründe 2018 
yılında en fazla ihracat yapan firma TUSAŞ 
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi oldu. Onu 
sırasıyla TUSAŞ Motor Sanayi, FNSS Dış 
Ticaret, ASELSAN Elektronik Sanayi ve 
Ticaret ile Alp Havacılık Sanayi Ticaret 
izledi.

SSI Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Alis, 2018 yılını 2 milyar 35 milyon dolar ihracatla kapattıklarını belirterek, 
“2019 yılının ilk üç ayında ihracatını en fazla artıran birinci sektörüz. Kilogram başına ihracatımız 46,59 dolara 
ulaştı. Türkiye ortalaması ise 1,32 dolar. Ekonomiye diğer sektörlere göre neredeyse 45 kat daha fazla değer 
katıyoruz” dedi.

Savunma ve Havacılık 
Sanayi İhracatçıları Birliği 
(SSI) 2018 yılında en fazla 
ihracat yapan başarılı 
firmaları ödüllendirdi. 
Sektörde 2018 yılının 
ihracat şampiyonu TUSAŞ 
Türk Havacılık ve Uzay 

Sanayii oldu. SSI’nın 2018 yılı Olağan Genel Kurul 
toplantısından önce gerçekleştirilen ödül töreninde, 
TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile birlikte diğer 
başarılı firmalara ödüllerini, Savunma Sanayi Başkanı 
İsmail Demir ve SSI Başkanı Latif Aral Alis verdi.

Sektörün her geçen gün yeni bir başarı hikayesine 
imza attığını belirten SSI Yönetim Kurulu Başkanı Latif 
Aral Alis, yaptığı konuşmada “Mevcudiyetimiz için, tam 
bağımsız Türkiye için sektörümüzün başarısı, güvenli 
ve huzurlu bir gelecek anlamına geliyor. Türk Savunma 
ve Havacılık Sanayimizin öneminin, toplumumuzun 
tüm kesimleri tarafından benimsenmiş olmasından 
son derece mutluyuz. Artık takip eden değil, takip 
edilen bir teknolojiyi ve ürünleri üretiyoruz” dedi.

İhracat rakamlarındaki istikrarın, bu gelişmenin 
en önemli ispatı olduğunu kaydeden Alis, 
“Kuruluşumuzdan bu yana ihracatımızı yüzde 130 
artırdık. 2018 yılında ihracatımız 2 milyar doları 
aştı. 2019 yılının ilk üç ayında ise ihracatını en fazla 
artıran sektör olduk. Bunun yanı sıra kilogram başına 
ihracatımız 46,59 Amerikan dolarına ulaştı. Türkiye 
ortalaması ise 1,32 dolar. Ekonomiye diğer sektörlere 
göre neredeyse 45 kat daha fazla değer katıyoruz” diye 
konuştu.

Sektörün bölgesel ve küresel pazarlardaki etkinliğini 
artırabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini 
vurgulayan Alis, “İki hafta sonra İstanbul’da 
gerçekleşecek olan IDEF fuarına ev sahipliği 
yapacağız. Uluslararası katılımla sektörün önemli 
temsilcilerini, ülke heyetlerini ağırlayacak, kısa ve orta 
vadede sektörümüzü geliştirecek projelerin hayata 
geçmesine çalışacağız” şeklinde konustu.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de yaptığı 
konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
savunma sektörüne büyük önem verdiğini, yabancı 
ülke liderleri ile temaslarında mutlaka savunma 
sanayi konusunu gündeme getirdiğini bildirdi.
Çeşitli kategorilerde toplam 15 ödülün verildiği 
törende 2018 yılında en fazla ihracat yapan firmalar 
arasında ilk sırayı TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay 
Sanayii aldı. Bu kategoride TUSAŞ Motor Sanayii 
ikinci olurken, FNSS Dış Ticaret üçüncü, ASELSAN 
Elektronik Sanayi ve Ticaret dördüncü, Alp Havacılık 
Sanayi Ticaret ise beşinci sırada yer aldı.
İhracatını en fazla artıran firma ödülünü FNSS Dış 
Ticaret alırken, Bahtiyar Av Malzemeleri Pazarlama 
İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret LTD en fazla ülkeye 
ihracat yapan firma oldu.

Ürün Gruplarına göre ihracat birincisi olarak ödül alan 
diğer firmalar ise şöyle:
“Makine ve Kimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü 
(Mühimmat), Derya Silah Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 
(Yivsiz Tüfekler), Turaç Dış Ticaret Ltd. Şti. (Fişek), 
Feda Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. (Diğer Silahlar), 
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Savunma 
Elektroniği), TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay San. A.Ş. 
(Hava Taşıtları ve Aksamları), Yonca-Onuk Adi Ortaklığı 
(Deniz Taşıtları ve Aksamları), FNSS Dış Ticaret A.Ş. 
(Kara Taşıtları ve Aksamları)”.
Ödül töreninin ardından gerçekleştirilen Olağan Genel 
Kurul Toplantısı’nda birliğin 2018 yılı faaliyet raporu ve 
2019 yılı hedefleri hakkında üyelere bilgi verildi.

DERNEKTEN HABERLERDERNEKTEN HABERLER

Bu yıl 14.’sü düzenlenen  “IDEF’19 – 14. 
Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı” 30 
Nisan-3 Mayıs 2019 tarihlerinde TÜYAP 
İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde 
gerçekleştirilmiştir.
Dünyamızda hızla değişen siyasi ortam, 
ekonomik ve sosyal belirsizlikler, 
silahlı çatışmalar güvenlik ve savunma 
konularının önemini arttırmıştır. Bu 
gelişmelere bağlı olarak ülkelerin 
güvenliğinin sağlanabilmesi ve ulusal 
çıkarlarının korunabilmesi için ülke 
silahlı kuvvetleri yüksek teknolojiye sahip 
savunma sistemlerine ihtiyaç duymaktadır.

IDEF’19 ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİ FUARI

IDEF’19 Fuarı’nda Türk savunma sanayinde gelinen 
seviyenin en önemli göstergesi olan savunma sanayi 
firmalarının ürettikleri özgün savunma ürünleri 
sergilenmiştir. Sergilenen ürünlerde kompozit 
malzeme kullanımının daha önceki yıllara nazaran 
giderek artması ve kompozit parçaların birçok 
uygulamada kullanılmakta olması sektörümüz 
açısından sevindirici olmuştur.

42. YAPI FUARINA KATILDIK
42. Yapı Fuarı 18 – 22 Haziran 2019 tarihleri arasında 
İstanbul Tüyap Fuar, Kongre ve Sergi Merkezinde 
gerçekleştirildi. Bu yıl 1000’den fazla katılımcının 
markalarını on binlerce ziyaretçiye sergilediği 
Türkiye’nin en büyük, en eski ve en iyi yapı fuarı 
olarak bilinen fuar süresince Derneğimiz 2. Salon A 
170 nolu standda ziyaretçilerini ağırlamıştır.

Fuarda, Derneğimizin yanı sıra üyelerimiz Na -Me 
Endüstri Ürünleri San. ve Dış. Tic. A.Ş., Omnis 
Kompozit Ltd. Şti. ve Tila Kompozit Temsilcilik İç ve 
Dış Tic. Ltd. Şti. şirketlerinin de katılımıyla kompozit 
malzeme ve kompozit sektörü bu yıl daha güçlü temsil 
yeteneği bulmuşlardır.
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ÜYELERDEN HABERLER

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan 2018 yılı İSO sıralamasında ilk 500‘e giren firmalar içinde yer 
alan 4 firmamızı, göstermiş oldukları üstün başarı ve sektörümüze yapmış oldukları değerli katkıları nedeniyle 
kutlar, başarılarının devamını dileriz.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan 2018 yılı İSO sıralamasında ikinci 500‘e giren firmalar içinde yer 
alan 8 firmamızı, göstermiş oldukları üstün başarı ve sektörümüze yapmış oldukları değerli katkıları nedeniyle 
kutlar, başarılarının devamını dileriz.

İSO İLK 500 SIRALAMASI HAKKINDA

İSO İKİNCİ 500 SIRALAMASI HAKKINDA

2018 İLK 500 
SIRALAMASI

2018 İKİNCİ 500 
SIRALAMASI
81

215

235

288

323

376

438

459

22

129

198

458

POLİYA POLİESTER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

POLİN SU PARKLARI VE HAVUZ SİSTEMLERİ A.Ş.

EUROTEC MÜHENDİSLİK PLASTİKLERİ SAN. TİC. A.Ş.

PEKER YÜZEY TASARIMLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

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

SUPERLİT BORU SANAYİ A.Ş.

TURKUAZ POLYESTER REÇİNE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TELATEKS (METYX) TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.

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

KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.

DYO SANAYİ BOYALARI SAN. VE TİC. A.Ş.

EGE KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

FİRMA ADI

FİRMA ADI

DERNEKTEN HABERLER

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) açıkladığı 2018 
yılı Türkiye’nin ilk 1000 İhracatçı Firması listesinde 
yer alan üyelerimizi göstermiş oldukları üstün başarı 
ve sektörümüze yapmış oldukları değerli katkıları 
nedeniyle kutlar, başarılarının devamını dileriz.

TÜRKİYE’NİN İLK 1000 İHRACATÇI FİRMASI

2018 GENEL SIRALAMASI 

TUSAŞ TÜRK HAVACILIK VE UZAY SAN. A.Ş.

KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.

POLİN DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

EGE KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

BELENCO DIŞ TİCARET A.Ş.

FİBROSAN CAM TAKVİYELİ POLY. SAN. VE TİC. A.Ş.

TELATEKS DIŞ TİC. KOMPOZİT SAN. A.Ş.

POLİYA POLİESTER SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

MİTAŞ ENERJİ VE MADENİ İNŞAAT İŞLERİ TÜRK A.Ş.

AKPA ORGANİK PEROKSİT KİM. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

25

58

322

447 

603

FİRMA ADI

629 

836

882

891

894 
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SAZCILAR AR-GE MERKEZİ OLDU

1987 yılında kurulan ve 32. yılını geride bırakan 
SAZCILAR nitelikli inovasyon çalışmalarıyla, T.C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yaptığı başvurunun 
ardından 12 Nisan 2019 tarihinde “Ar-Ge Merkezi” 
tescilini alarak, ülkemizin Ar-Ge açısından önde gelen 
firmalarından birisi olduğunu belgelemiş oldu. Sazcılar, 
bu önemli belgeyle kendi sektöründe Ar-Ge gücünü 
tescillemiştir.

DERNEKTEN HABERLERDERNEKTEN HABERLER

PLASFED GENEL KURULU HAKKINDA
Plastik Sanayicileri Federasyonu’nun (PLASFED) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı,
20 Haziran 2019 günü İstanbul’da gerçekleştirildi.

Ankara Plastik Sanayicileri Derneği, Bursa Plastik ve Ambalaj Sanayicileri Derneği, Ege Plastik Sanayicileri 
Dayanışma Derneği, Kayseri Plastik İşletmeciler Derneği, Kompozit Sanayicileri Derneği ile PAGDER Plastik 
Sanayicileri Derneği’nin üyelerinden oluşan toplam 1.306 plastik sanayi işletmesinin temsil edildiği PLASFED 
Genel kurul toplantısında Federasyonun 2019-2021 dönemi yeni yönetim ve denetim kurullarının da seçimi 
yapıldı. Yapılan oylamada Ömer Karadeniz oy birliği ile yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

Genel kurul sonucu oluşan yönetim ve denetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

YÖNETİM KURULU
BAŞKAN   Ömer Karadeniz

BAŞKAN YARDIMCISI Şener Gencer

BAŞKAN YARDIMCISI Tolga Kutluğ

MUHASİP ÜYE  Yusuf Özkan

SEKRETER ÜYE  Mehmet Hakan Atalay

YÖNETİM KURULU ÜYESİ Selçuk Gülsün

YÖNETİM KURULU ÜYESİ Kazım Sertdemir

YÖNETİM KURULU ÜYESİ Ayhan Çatalkaya

YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hakan Efe

YÖNETİM KURULU ÜYESİ Tarık Özdemir

YÖNETİM KURULU ÜYESİ Teoman Arıkan

DENETİM KURULU

DENETİM KURULU ÜYESİ Kenan Benliler

DENETİM KURULU ÜYESİ Hüseyin Yücel

DENETİM KURULU ÜYESİ Selçuk Erdem

SEREN PROJE A.Ş.

SEREN PROJE A.Ş.‘nin Yönetim Kurulu Başkanı Sn. 
Mehmet Tüfekçi, Yönetim Kurulumuzun 5 Mart 2019 
tarihinde yapılan 161. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında 
oy birliği ile Kompozit Sanayicileri Derneği üyeliğine kabul 
edilmiştir.

2004 yılından beri faaliyette olan Seren Mühendislik, 2018 
yılından itibaren Anonim şirket olarak faaliyetlerine devam 
etmekte olup iştigal konuları içerisinde Çevre Danışmanlık 
Hizmetleri, İnşaat, Arıtma Sistemleri ve Geri Dönüşüm 
faaliyetleri bulunmaktadır. 2015 yılında Gebze’de ve 2018 
yılında Balıkesir’de Cam Elyaf Geri Dönüşüm konularında 

faaliyetine devam etmekte olan firma başta Bursa, Ankara 
Balıkesir ve Bilecik olmak üzere birçok ilde arıtma işletmeciliği 
yapmaktadır.

BMC ve SMC hamur üreticilerine boyutlandırılmış geri 
dönüşüm elyaf tedariki ile birçok firmanın tedarikçi listesinde 
olan SEREN PROJE A.Ş., toplam 3000 m2 kapalı, 5000 m2 
açık alanı ve 42 personeli ile hizmet vermektedir

SEREN PROJE A.Ş.‘nin Kompozit Sanayicileri Derneği’nin 
gücünü ve etkinliğini daha da arttıracağına olan inancımızla 
kendilerine aramıza hoş geldiniz diyoruz.

OPTITUR MARİN 
DENİZCİLİK SAN. VE 

TİC. LTD. ŞTİ.

OPTITUR Marin Denizcilik San. ve Tic. Ltd. Şti.‘nin 
Firma Sahibi Sn. Mustafa Bektaş, Yönetim Kurulumuzun 21 
Ağustos 2017 tarihinde yapılan 139. Olağan Yönetim Kurulu 
Toplantısında oy birliği ile Kompozit Sanayicileri Derneği 
üyeliğine kabul edilmiştir.

Optitur, bir çözüm ortağı firması olarak kompozit sektörünün 
ihtiyaçlarına yönelik hizmet vermek amacı ile 2015 yılında 
kurulmuştur.

Konsept tasarımından seri üretime, model ve prototip 
üretiminden kalıp tasarımı çözümlerine, ürün geliştirmeden 
ürünün sertifikasyonuna, 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 hale getirerek üretimine devam 
etmektedir.

Optitur, vakum infüzyon, RTM, el yatırması prosesleri ile 
ürettiği kompozit ürünlerle yurtiçi ve yurtdışında marin, 
otomotiv, savunma, enerji, mimari-inşaat gibi sektörlerde yer 
almaktadır.

Optitur, kompozit sektöründeki gelişmeleri yakından takip 
ederek global araştırmalar yapmakta ve üretim proseslerini 
geliştirerek büyümeyi hedeflemektedir.

OPTITUR Marin Denizcilik San. ve Tic. Ltd. Şti.‘nin 
Kompozit Sanayicileri Derneği’nin gücünü ve etkinliğini daha 
da arttıracağına olan inancımızla kendilerine aramıza hoş 
geldiniz diyoruz.

KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ’NE

YENİ KATILAN ÜYELER
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DERNEKTEN HABERLER DERNEKTEN HABERLER

LİMATECH 
MÜHENDİSLİK 

DANIŞMANLIK SAN. VE 
DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Limatech Mühendislik Danışmanlık San. ve Dış 
Ticaret Ltd. Şti.‘nin Firma Sahibi Sn. Emre Yavuz, 
Yönetim Kurulumuzun 9 Nisan 2019 tarihinde yapılan 
162. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında oy birliği 
ile Kompozit Sanayicileri Derneği üyeliğine kabul 
edilmiştir.

Limatech, çeşitli sektörlerde üretim aşamasında 
kullanılan kompozit ürünlerin daha sağlam, daha 
hafif ve daha hesaplı olması için alternatifler sunan 
yenilikçi bir çözüm ortağı olarak 2017’de kurulmuştur. 
Üreticilerin doğru ürünlere ulaşabilmesi için; dünyanın 
dört bir yanında yenilikleri takip ederek, müşterilerine 
sunmayı hedeflemektedir.

Vizyonu: Kuruluşundaki milli amacın gereklerini 

yerine getirerek, küresel pazarda rekabet eden yerli 
ve milli paydaşları için sağladığı ürün & çözümler ile 
sürdürülebilir, kalitesi yüksek, güven duyulan, çevreye 
ve insana duyarlı bir teknolojik ürünler tedarik firması 
olmak.

Misyonu: Temsilciliğini yaptığı ulusal ve global 
kaynaklardan elde ettiği ileri teknoloji ürünleri, 
müşterilerine en doğru şekilde, zamanında ve en 
ekonomik yollarla sunmayı hedeflemek.

Limatech Mühendislik Danışmanlık San. ve Dış 
Ticaret Ltd. Şti.‘nin Kompozit Sanayicileri Derneği’nin 
gücünü ve etkinliğini daha da arttıracağına olan 
inancımızla kendilerine aramıza hoş geldiniz diyoruz.

KORD ENDÜSTRİYEL
İP VE İPLİK SAN.

VE TİC. A.Ş.

Kord Endüstriyel İp ve İplik San. ve Tic. A.Ş.‘nin 
Yönetici Ortağı Sn. Hakkı Osman Necipoğlu, 
Yönetim Kurulumuzun 9 Nisan 2019 tarihinde yapılan 
162. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında oy birliği 
ile Kompozit Sanayicileri Derneği üyeliğine kabul 
edilmiştir.

Kord Endüstriyel,  Kırklareli Çakıllı’da bulunan 
fabrikasında, İstanbul merkez ofisi ve Almanya 
Bremen ofisinde toplam 135 kişilik geniş bir aile 
olarak, Türkiye’nin önde gelen endüstriyel ve tekstil 
uygulamalarına yönelik örgülü ip, iplik ve halat üreticisi 
durumundadır. 30 yılı aşkın tecrübe ve bilgi birikimi ile 
tüm sektörlere yönelik çözümler üretmektedir.

Genel merkez binası, üretim ve depoları içeren üretim 
tesisleri ile toplam 7.500 m2 kapalı alanda 1.200’den 
fazla örgü kafası her ay 40.000.000 m örgülü ip 
üretmekte, düzenli yatırımlar ile yenilenen makine 
parkı ile Avrupa’nın en büyük örgü kapasitelerinden 
birine sahiptir.

İhsan Ömer Necipoğlu tarafından kurulduğu 1986 
yılından beri değişen müşteri ihtiyaçları, teknolojik 
gelişmeler ve piyasa beklentilerini karşılamak için 
ürün kalitesini ve ürün yelpazesini sürekli olarak 
genişletmekte ve geliştirmektedir. 

Bu anlayış ile 2010 senesinden beri karbon preform 
üretimi ve 2017 yılından beri karbon kompozit parça 
üretimine başlamıştır. Yenilikçi üretim teknolojileri 
ile HMPE, LCP, Aramid ve Karbon gibi teknik fiberleri 
kullanarak daha hafif, daha güvenli ve daha dayanıklı 
ileri teknik tekstil ürünleri ve kompozit parçalar 
üretmekte, tekstil, ayakkabı, ev aletleri, endüstriyel 
çözümler, performans yelkenleri, askeri uygulamalar 
gibi sektörlerde müşterileri ile birlikte ürünler ve 
çözümler geliştirmektedir. Yerel distribütörler, satış 
temsilcileri ve doğrudan sevkiyatlar sayesinde Kord 
ürünleri şu anda 50’den fazla ülkede kullanılmaktadır.

Ürün kalitesini sürekli olarak kontrol edebilmek ve 
iyileştirme çalışmalarında yol gösterebilmesi için, şirket 
içinde yer alan laboratuvarda hem standart testleri, 
hem de endüstriye özgü testleri gerçekleştirmektedir. 
Tüm işlemler ISO 9001: 2015 standartlarına uygun 
olarak yapılmakta ve ERP, MRP ve verimlilik takip 
yazılımı ile planlanmakta ve izlenmektedir.

Kord Endüstriyel İp ve İplik San. ve Tic. A.Ş.‘nin 
Kompozit Sanayicileri Derneği’nin gücünü ve etkinliğini 
daha da arttıracağına olan inancımızla kendilerine 
aramıza hoş geldiniz diyoruz. 

PLASKAR
PLASTİK A.Ş.

PLASKAR PLASTİK A.Ş.‘nin Fabrika Müdürü Sn. 
Cemil Kurt, Yönetim Kurulumuzun 9 Nisan 2019 
tarihinde yapılan 162. Olağan Yönetim Kurulu 
Toplantısında oy birliği ile Kompozit Sanayicileri 
Derneği üyeliğine kabul edilmiştir.

ORAKÇI ŞİRKETLER GRUBU bünyesinde faaliyet 
gösteren Plaskar Plastik, 2004 yılında Bursa Kayapa 
Sanayi Bölgesinde otomotiv yan sanayi olarak 2 
enjeksiyon makinesi ile hizmete başlamıştır. Plaskar 
Plastik sahip olduğu TS 16949 sertifikası ve yeni 
yatırımları ile otomotive hizmet vermektedir. 2010 
yılının Temmuz ayında PLASKAR PLASTİK 
A.Ş. ünvanını almıştır.

9500 m2’lik fabrika alanında, 100 ton ile 1300 ton 
aralığında 30 adet teknolojisi seviyesi yüksek Avrupa 
enjeksiyon makinesi ile faaliyet göstermeye devam 
etmektedir. Enjeksiyon becerilerine çeşitlilik katmak ve 
enjeksiyondaki gücünü ortaya koymak adına 8 adet çift 
enjeksiyon kabiliyetli, tonajları 125-160-700-1000 ve 
1300 ton olan makineleri ile hizmet vermektedir.

Otomotiv yan sanayi olarak plastik parça ve kalıp 

üretiminde uzman, genç ve dinamik ekibiyle hizmet 
vermektedir. Müşteri odaklı hizmet prensibi gereği, 
müşteri taleplerini en kısa ve en doğru şekilde 
yerine getirmektedir. Aynı çatı altındaki kalıphanesi 
ile Plaskar; yıllık 50 kalıp üretebilme kapasitesine 
sahip olmakla beraber, kalıp tasarımı ve kalıp 
modifikasyonları konusunda ileri tecrübesini de ortaya 
koymaktadır.

2017 yılında baslayan AR-GE çalışmaları neticesinde 
cam elyaf takviyeli (CTP) nervürlü donatı çubuğu, 
CTP yapı profili, CTP platform ızgara üretimlerini 
gerçekleştirmiş ve kompozit sektörüne adımlarını 
atmıştır. Ürün yelpazesini genişletmek, piyasanın 
ihtiyaçları doğrultusunda katma değerli ürünler 
geliştirmek için hem cam elyaf, hem de karbon elyaf 
takviyeli farklı ürün grupları için çalışmalar devam 
etmektedir.

PLASKAR PLASTİK A.Ş.‘nin Kompozit Sanayicileri 
Derneği’nin gücünü ve etkinliğini daha da arttıracağına 
olan inancımızla kendilerine aramıza hoş geldiniz 
diyoruz.

Nuh Kompozit
San. ve Tic. A.Ş.

Nuh Kompozit San. ve Tic. A.Ş.’nin Yönetim Kurulu 
Başkanı Sn. Özlem Şentürk, Yönetim Kurulumuzun 
14 Mayıs 2019 tarihinde yapılan 163. Olağan Yönetim 
Kurulu Toplantısında oy birliği ile Kompozit Sanayicileri 
Derneği üyeliğine kabul edilmiştir.

Nuh Kompozit San. ve Tic. A.Ş., Tuzla Kimyacılar 
OSB’de “DURAMAX LFT” markası ile Türkiye’de tek 
firma olarak “Uzun Cam Elyaf Takviyeli Plastik” 
üretimine 2015 yılında başlamıştır. Firma, Nuhdem 
Plastik San. ve Tic. A.Ş. yan kuruluşu iken, Polimernet 
ve Nuhtel San. ve Tic. A.Ş. kardeş kuruluşudur.

Duramax LFT kompozit granüller, % 20, %30, %40, %50 

ve % 60 oranlarında uzun cam elyaf ile güçlendirilmiş 
olarak üretilmektedir. Kompozit granüller siyah ya da 
naturel renkte üretilmekte olup, standard boy 12 mm 
ancak müşteri isteği doğrultusunda 8 mm ve 25 mm 
uzunlukta da satışa sunulmaktadır. Ürün; çoğunlukla 
Otomotiv ve Savunma Sanayinde kullanılmaktadır. 
Firma DURAMAX LFT PP, DURAMAX LFT PPC (darbe 
dayanımı artırılmış), DURAMAX LFT PA 6 ve DURAMAX 
LFT PA 66 ürünler debulunmaktadır.

Nuh Kompozit San. ve Tic. A.Ş.’nin Kompozit 
Sanayicileri Derneği’nin gücünü ve etkinliğini daha da 
arttıracağına olan inancımızla kendilerine aramıza hoş 
geldiniz diyoruz.
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EGE KİMYA SANAYİ
VE TİCARET A.Ş.

Ege Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.‘nin Teknik ve Ar-Ge 
Direktörü Sn. Derya Erçıkan, Yönetim Kurulumuzun 14 
Mayıs 2019 tarihinde yapılan 163. Olağan Yönetim Kurulu 
Toplantısında oy birliği ile Kompozit Sanayicileri Derneği 
üyeliğine kabul edilmiştir.

Kimya sektöründe üretim, pazarlama ve satış sonrası 
destek hizmetleri alanında faaliyet gösteren Ege 
Kimya (Ege Holding ve bağlı tüm grup şirketleri); yarım 
asrı aşkın deneyimi ve geniş ürün yelpazesiyle, içerisinde 
deterjan, seramik, yapı kimyasalları, kauçuk, otomobil 
lastiği, tarım, boyanın yer aldığı 10’dan fazla sektörün ara 
malı tedarikçisidir.

1955 yılında Ali Mansur tarafından kurulan Ege Kimya, 
İstanbul’da bulunan Genel Yönetim Ofisi ve Adapazarı’nda 
bulunan 120 bin metrekarelik arazisinde hayata geçirdiği 
organize kimya tesisiyle, bilgi birikimi ve deneyimlerini 
uluslararası işbirlikleri ile geliştirmektedir. Bütün bu 
faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi ve

geliştirilmesi için gerekli kurumsal yapılanmalar 
sonuçlandırılmış, bu sayede müşterilere sunulan 
hizmetlerin kalitesi arttırılmıştır.

Uluslararası firmalarla kurulan ortaklıklar, yapılan üretim 
anlaşmaları, geliştirilen ürünler ve yeni pazarlara açılma 
faaliyetleri sayesinde artan üretim kapasitesi, beraberinde 
mükemmelleşen kalite anlayışı, Ege Kimya’nın Türkiye’nin 
en önemli organize kimya tesisi olma yönündeki hedefine 
ulaşmak için gösterdiği çabaların bir bütünüdür.

Farklı alanlarda uzmanlaşmış teknik kadrosu, konusunda 
eğitimli çalışanları, doktoralı araştırmacılardan oluşan 
Ar-Ge ekibi ve üst düzey yöneticileri ile bir takım olarak 
çalışan Ege Kimya, lider konumunu sürekli kılmakta ve 
geliştirmektedir.

Ege Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.‘nin Kompozit 
Sanayicileri Derneği’nin gücünü ve etkinliğini daha da 
arttıracağına olan inancımızla kendilerine aramıza hoş 
geldiniz diyoruz.

Hengshi Turkey 
Fiberglas San. ve

Tic. A.Ş.

Hengshi Turkey Fiberglas San. ve Tic. A.Ş.’nin 
Genel Müdürü Sn. Ahmet Koloğlu, Yönetim 
Kurulumuzun 14 Mayıs 2019 tarihinde yapılan 163. 
Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında oy birliği 
ile Kompozit Sanayicileri Derneği üyeliğine kabul 
edilmiştir.

Hengshi Turkey Fiberglas San. ve. Tic. A.Ş. 
2018 yılında Çin Hengshi Foundation Co Ltd ve 
Koloğlu Group ortaklığı ile kurulmuş, Ergene Avrupa 
Serbest Bölgesi Tekirdağ’da 2019 yılında seri imalata 
başlamıştır. Cam elyaf multi-axial (Quad, Biax, Triax, 
Unidirectional) ve benzeri kompozit ham madde 
çözümleri ürün gamında mevcuttur.

Hengshi Almanya’dan ithal edilmiş ekipman ve 
dünyadaki ileri üretim teknolojisi ile her türlü elyaf 
dokuma ürünlerinin araştırma, geliştirme, üretim 
ve pazarlanmasında uzmanlaşmıştır. Kuruluşundan 
bu yana, Hengshi her zaman müşterilerin 
gereksinimlerine göre uyarlanabilecek marka ve 
yüksek kaliteli hammaddeler ile kaliteli ürünler 

üretmeye kendini adamıştır. Hengshi ürünleri yaygın 
olarak rüzgar türbini kanadı, uzay  ve havacılık, inşaat, 
çevre koruma, ulaşım, enerji, spor ve eğlence ve 
Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya 
ve diğer ülkelere ihraç edilen diğer sektörlerde 
kullanılmaktadır. Hem yurt içinde hem de yurt dışında 
pazarlarda yüksek bir üne sahiptir.

Şimdiye kadar, Hengshi ürünlerinin çoğu, DNV · GL 
ve Lloyd Register tarafından onaylanmıştır. Üretim 
tesislerinde ISO9001, ISO14001 ve ISO45001 sertifika 
onayları mevcuttur.

“Küresel rüzgar enerjisi ile ilgili fiberglas kumaş 
üretiminde lider kuruluş olmayı ilke edinme” hedefine 
bağlı kalarak, Hengshi, müşterileri ve ortakları için 
daha fazla değer yaratmak amacıyla sürekli çaba sarf 
ediyor ve kendini geliştirmeye devam ediyor.”

Hengshi Turkey Fiberglas San. ve Tic. A.Ş.’nin 
Kompozit Sanayicileri Derneği’nin gücünü ve etkinliğini 
daha da arttıracağına olan inancımızla kendilerine 
aramıza hoş geldiniz diyoruz.

DERNEKTEN HABERLER

TURKISH COMPOSITES MANUFACTURERS ASSOCIATION 
NEW MEMBERS

OPTITUR

Mr. Mustafa Bektaş, the Company Owner of Optitur Marin Denizcilik San. ve Tic. Ltd. Şti. anonymously accepted for 
membership of the Turkish Composites Manufacturers Association in the 139th Ordinary Meeting of our Board Directors 
held on 21 August 2017.

SEREN PROJE

Mr. Mehmet Tüfekçi, the Chairman of the Board of Seren Proje A.Ş. anonymously accepted for membership of the Turkish 
Composites Manufacturers Association in the 161th Ordinary Meeting of our Board Directors held on 5 March 2019.

LIMATECH

Mr. Emre Yavuz, the Company Owner of Limatech Mühendislik Danışmanlık San. ve Dış Ticaret Ltd. Şti. anonymously 
accepted for membership of the Turkish Composites Manufacturers Association in the 162th Ordinary Meeting of our Board 
Directors held on 9 April 2019.

KORD

Mr. Hakkı Osman, the Managing Partner of Kord Endüstriyel İp ve İplik San. ve Tic. A.Ş. anonymously accepted for 
membership of the Turkish Composites Manufacturers Association in the 162th Ordinary Meeting of our Board Directors 
held on 9 April 2019.

PLASKAR

Mr. Cemil Kurt, the Factory Manager of PLASKAR PLASTİK A.Ş. anonymously accepted for membership of the Turkish 
Composites Manufacturers Association in the 162th Ordinary Meeting of our Board Directors held on 9 April 2019.

NUH KOMPOZIT

Mr. Özlem Şentürk, the Chairman of the Board of Nuh Kompozit San. ve Tic. A.Ş. anonymously accepted for membership 
of the Turkish Composites Manufacturers Association in the 163th Ordinary Meeting of our Board Directors held on 14 May 
2019.

EGE KİMYA

Mr. Derya Erçıkan, the Technical and R & D Director of Ege Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. anonymously accepted for 
membership of the Turkish Composites Manufacturers Association in the 163th Ordinary Meeting of our Board Directors 
held on 14 May 2019.

HENGSHI TURKEY

Mr. Ahmet Koloğlu, the General Manager of Hengshi Turkey Fiberglas San. ve Tic. A.Ş. anonymously accepted for 
membership of the Turkish Composites Manufacturers Association in the 163th Ordinary Meeting of our Board Directors 
held on 14 May 2019.
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Kuzey Makedonya’da enerji yatırımcılarının ilk tercihi olan Subor, bugüne kadar 50’den fazla projede başarı ile kullanıldı.

2019 yılında da Kumanovo, Kriva Reka, Vejachka Reka HES Projeleri başta olmak üzere DN 300 – 1200 mm çap aralığı 
ve 25 Atm yüksek basınçlı hatlara yaklaşık 5 km CTP boru ve bağlantı parçası tedarik edildi.

Subor mühendislerinin çalışmaları ile özel olarak geliştirilen basınçsız kanalizasyon tipi Subor CTP boruları, 
Hırvatistan’ın alt yapı projelerinde de tercih edilmeye devam ediyor.

Bu kapsamda bölgede bulunan Petrinja ve  Vukovinsko - Dubravica Projeleri için DN 900 – DN 1600 mm çap aralığında 
özel tasarlanmış yaklaşık 2 km boru ve bağlantı parçası üretilerek sevk edildi.

SUBOR, Kuzey Makedonya’da Enerji Yatırımlarının 
Tedarikçisi Olmayı Sürdürüyor

Hırvatistan Vukovinsko - Dubravica  ve Petrinja Kanalizasyon 
Projelerinde SUBOR Boruları Tercih Edildi

SUBOR continues to be supplier for energy investments in North Macedonia  

As a leading GRP Pipe supplier thanks to energy investors in North Macedonia , Subor has been preferred in more 
than 50 projects so far.

Outstanding projects in 2019, in which Subor GRP pipes and fittings were used, are Kumanovo, Kriva Reka and 
Vejachka Reka HEPP Projects and these projects include DN 300-1200mm in diameter and 25 Atm in pressure.

SUBOR Pipes are used in Vukovinsko – Dubravica and Petrinja Sewerage Projests in Croatia

In Crotia, non-pressurised sewerage GRP pipes designed by Subor Technology are ongoingly selected to be used in 
infrastructure projects.

In these projects, 2 kilometers GRP pipes in diameters of DN 900 – DN 1600 mm were designed, manufactured and 
delivered.

Hırvatistan Vukovinsko - Dubravica  ve Petrinja Kanalizasyon 
Projelerinde SUBOR Boruları Tercih Edildi

ÜYELERDEN HABERLER

Günümüzde kalabalık yaşam alanları, yoğun yollar, tarihi kalıntılar 
bulunan bölgelerde kazı yapılarak yeni boru hatları döşenmesi 
veya mevcut hatların rehabilitasyonu o bölgede yaşayanlar için 
yaşam kalitesini düşürmektedir.  Kazısız teknolojiler bu tür 
koşullar için mükemmel bir alternatif olarak kullanılmaktadır.

SUBOR teknolojisi ile üretilen CTP Jacking boruları kazısız 
teknolojilerde başarı ile kullanılmaktadır.

Proje ihtiyaçlarına bağlı olarak kullanılan tünel açma borularının 
itme kapasite ve çap aralıklarına uygun boru üretebilme kabiliyeti 
ile projelerde çözüm ortağı olabilmektedir.

SUBOR, CTP boruları alternatif malzemelere karşı sahip olduğu 
çok iyi hidrolik özellikleri, hafifliği, üretim ve boyut esnekliği,  
yüksek itme dayanımının yanında verdiği mühendislik hizmetleri 

ile en optimum çözümleri sunmaktadır.   
      
SUBOR CTP borularının hafifliği ve düşük sürtünme kuvvetleri ile 
daha düşük kapasiteli tünel makine kullanabilmenin yanında daha 
uzun boru kullanabilme, çok iyi hidrolik özellikleri sayesinde daha 
küçük çaplı boru kullanabilme imkanı vermektedir.

2019 yılında OD650 ve OD1020 çapında 140 ton itme kuvvetine 
dayalı ve SN 110.000-200.000 rijitlik sınıfında SUBOR tarafından 
tasarlanmış Jacking Boruların üretim ve sevkiyatı tamamlanmış 
olup, montajı sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. 

SUBOR, teknolojik altyapısı ve 20 yılı aşkın tecrübesi ile klasik 
montaj uygulamalarının yanında gelişmekte olan kazısız montaj 
teknolojilerinde de başarı ile yer almaktadır.

SUBOR completed the shipment of DN 650 – DN 1020 mm diameter Jacking

Today’s grooving urban areas often make it impractical to perform trench excavation and disrupt the surface of conditions or order 
to install, replace or renovate underground piping systems. In such cases trenchless technology is an obvious choice to be able to 
install GRP pipes.

GRP Jacking pipes, manufactured and designed by SUBOR Technology, are successfully used in such no-dig projects.

With the ability to make custom diameters, lengths and wall thickness, Subor Technology can create the optimum pipe size to 
match the capacity of the equipment of the tunnelling machines

The SUBOR GRP pipes do not only offer perfect characteristics for alternative materials as well as light weight, production and size 
flexibility, and high discharge strength and also offer the most optimal solutions for the engineering services.

While it is possible to use the lower capacity tunnel boring machines thanks to the light weight and low friction force of SUBOR GRP 
pipes, their perfect hydraulic characteristics allow using longer pipes as well as smaller diameter pipes.

GRP Jacking pipes with OD650 and OD1020 in diameters and SN 110.000-200.000 in rigidity classes, were designed, manufactured 
and delivered by SUBOR Technology, are being installed without no problem.

Thanks to experiences on infrastructure projects over 20 years, Subor has been engaged in developing no-dig technologies in 
addition to conventional installation application.

SUBOR, DN 650 - DN 1020 mm Çaplarında Jacking 
Sevkiyatını Tamamladı
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Bosna Hersek’te Zlate Hidroelektrik Santrali Projesi kapsamında Subor 
borularının montajı  başladı. Proje tamamlandığında, DN 1800 - 1900 mm 
çaplarında, PN 16 Atm basınç sınıfına kadar, toplam 3,2 kilometre CTP boru 
ve bağlantı parçası döşenmiş olacak.

Müşterilerine sunduğu saha hizmetleri, iç içe nakliye olanağı ve üstün 
üretim teknolojisi ile bölgedeki güvenilir iş ortağı olmaya devam eden 
Subor, proje şantiyesinde saha süpervizyon hizmeti vermeye devam ediyor.

Bosna Hersek Zlate HES Projesinin 
Montajı Tüm Hızıyla Devam Ediyor

The installation works go on with full speed for the Bosnia-Herzegovina Zlate HEPP Project

The installation of SUBOR pipes has already commenced for the Zlate HEPP Project in Bosnia-Herzegovina. Upon 
completion of the project, total 3.2 kilometers of GRP pipes and fittings will be installed at DN 1800 – 1900 mm 
diameter and up to PN 16 Atm pressure.

Apart from being a reliable business partner in terms of field services, nested transportation possibility and superior 
production technology, Subor also provides field supervision services in the projects.

Subor, 6 Mayıs 2019 tarihinde DSİ Isparta 18. Bölge Müdürlüğü ve 13 Mayıs 2019 tarihinde 
DSİ Antalya 13. Bölge Müdürlüklerinde, eğitim ve tanıtım faaliyetleri kapsamında seminer 
düzenledi.

Bölge ve ilgili şube müdürlüğü personellerinin katılımıyla gerçekleştirilen seminerlerde CTP 
boruların tanıtımı, uygulama alanları ve montaj uygulamaları konusunda teknik bilgi verildi. 

SUBOR DSİ Bölge Müdürlüklerine Eğitim 
Semineri Düzenliyor

SUBOR organized training seminars for District Managements under State Hydraulic Works (DSI) in Turkey.

Subor organized bunch of seminars, which promotes GRP pipes and fittings in domestic market, in 2019. These seminars 
were seperately held on May 6, 2019 with DSI 18th Distrcit Management in Isparta, and on May 13 2019 with DSI 13rd District 
Management in Antalya.

Competent individuals from District Managements were involved in these activities to point out GRP pipe usage in water and 
sewerage GRP pipe projects in Turkey.

Avusturya’da bulunan Ysper Hidroelektrik Santral Projesi için DN 700 - 1600 mm çap 
aralığında, özel projelendirilmiş yüksek kalite standartlarına göre üretilen toplam 600 metre 
Subor CTP Boru ve bağlantı parçası üretim ve sevkiyatı tamamlandı.

Proje Subor teknolojisi ve kalitesinin Avrupa Ülkeleri’nde de kabul gördüğünü bir kez daha 
gözler önüne serdi.

Subor GRP Pipes are used in Ysper Hydroelectrical Power Plant Project in Austria

600 meters of Subor GRP Pipes in diameters of DN 700 – DN1600 mm were designed, manufactured and delivered by Subor for 
Ysper Hydroelectrical Power Plant Project in Austria.

This project has been an important landmark for Subor technology to be used in adequate quality and qualification n European 
countries.

Avusturya Ysper Hidroelektrik Santral Projesinde 
Subor CTP Boruları Kullanılıyor

Gerek sektördeki ihtiyaçlara yönelik farkındalık, gerekse değişmeyen kalite anlayışı ile birlikte sunduğu teknolojik 
öncülüğünün getirdiği farklılıkla Subor, küçük çaplarda yapmış olduğu makine yatırımı ile ürettiği minimum çap olan 
DN 300 mm altındaki talepleri de karşılamaya başladı.

2019 yılının ilk çeyreğinde siparişi alınan DN 250 mm çapında 10 km CTP 
borunun üretim ve sevkiyatı tamamlandı. 

200 mm’den 4000 mm çapa ve 1 bar’dan 32 bar basınca kadar üretimi 
gerçekleştirilen Subor CTP boruları, sulamadan içme suyuna, endüstriyel 
tesislerden enerji yatırımlarına ve atık sudan yağmur suyuna tüm 
projeler için doğru çözümler sunmaktadır.

SUBOR, İstanbul Kimyevi 
Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği (İKMİB) 
tarafından her yıl düzenlenen 
İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde 
2018 yılında göstermiş olduğu 
ihracat performansı ile ödül 
almaya hak kazanan tek CTP 
Boru üreticisi oldu. 

Törende İnşaat Plastikleri İhracatı 
kategorisinde 3’ncülük ödülünün 
sahibi olarak sektörüne öncülük 
etmeye devam eden SUBOR, 4 
kıtada 45 ülkeye yapmış olduğu 
ihracatlar ile ülke ekonomisine 
katkı sağlamaya devam 
edecektir.

SUBOR, DN 250 mm CTP Boru Üretim ve Sevkiyatına 
Başladı

SUBOR started manufacturing and shipment of DN 250 mm GRP pipes

Thanks to its awareness of industrial needs and the consistent quality approach as well as its distinction as a 
technology pioneer, SUBOR has started to satisfy the needs even below the minimum diameter of DN 300 mm 
thanks to the machinery and equipment investment for the smaller diameters. 

The manufacturing and shipment have been completed for 10 kilometers of GRP pipes of DN 250 mm, for which the 
order was received in the first quarter of 2019. 

SUBOR produces GRP pipes in diameters starting from 250 mm and ending at 4000 mm and in pressure 
classes from 1 bar to 32 bar. SUBOR GRP pipes offers accurate and precise solutions for nearly all infrastructure 
investments from irrigation to potable water, from industrial facilities to energy, and from waste water to rain water 
projects.

2018 İKMİB Export Starts Award Ceremony

SUBOR has become the only GRP pipe manufacturer to receive an award in the Export Stars Award Ceremony 
organized by the Istanbul Chemicals and Chemical Products Exporters’ Association (İKMİB) in 2018. 

SUBOR continues to pioneer its sector as the winner of the third prize in the category of Construction Plastics 
Exports and will continue to contribute to the national economy with exports to 45 countries in 4 continents.

2018 İKMİB Ödül Töreni 
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İhracat Rekorunda AKPA KİMYA’ nın Katkı ve Başarısı
İKMİB, 2018 yılı İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nin dördüncüsünü düzenlendi.
AKPA KİMYA olarak, 28 farklı kategoride toplam 84 firma arasından  “Organik Kimyasallar” 
kategorisinde ilk 3 firma arasında yer almaktan gurur duymaktayız.

2018 yılında 17,4 milyar dolar ihracat gerçekleştiren kimya sektörü, geçtiğimiz yıl 168,1 milyar dolar ile 
Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunun kırılmasında büyük pay sahibi olmuştur. İKMİB Türkiye’nin ihracata 
dayalı büyüme stratejisinin önemli aktörlerinden biri olan kimya sektöründe, 2018 yılında en fazla ihracat 
gerçekleştiren sektör temsilcilerine ödüllerini dağıttı. AKPA KİMYA, ihracatta yaşanan bu tarihi rekorda 
Organik Kimyasallar Kategorisinde 2’nci sırada yerini aldı.       

2019 yılının ilk çeyreğinde ihracatın 2018’e göre yüzde 3,34 artarak, 44,5 milyar dolara ulaştığı verilerine 
ulaşılmaktadır. Kimyevi maddeler sektörünün de bu artışta çok ciddi bir katkı sağladığı izlenmektedir.  
Kimyada şimdiden yaklaşık 5 milyarlık ihracata ulaşıldığı görülmekte ve AKPA KİMYA olarak bu artışa katkı 
sağlamaya devam etmekteyiz. Bu başarıdan ötürü kimya sektöründe 2019 yılı için konulan 20 milyar dolarlık 
ihracat hedefine ulaşılmasında, AKPA KİMYA olarak devam etmekte olan çalışmalarımız ile katkılarımızın 
büyük oranda devam edeceğine inanmaktayız.

AKPA KİMYA olarak aldığımız bu ödülün, ülkemizin ekonomik konjonktürüne ve sürdürülebilir kalkınmasına 
büyük oranda katkı sağlayacağının inancındayız. Sahip olduğumuz değerlerimizle birlikte çalışmalarımızı 
daha da geliştirerek, gelecek odaklı bakış açımızla çok daha yeni ve büyük projelere öncülük edeceğimiz 
hedeflerimiz bulunmaktadır.

As every year, the IKMIB - Istanbul Chemicals and Chemical Products Exporters Association has been 
organized the ceremony of stars of exports 2018.

We as AKPA KİMYA are so proud of to be among the 84 companies in the top 3, in 28 categories by of the 
organic chemistry category.
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SUPERLIT Continues to Expand its 
Marketplace: Republic of Tajikistan

At the end of 2018, the last route of SUPERLIT GRP 
pipes was the Republic of Tajikistan.

SUPERLIT has started preparations for the supply 
of DN1000, DN1200 and DN1400 diameter pipes 
which are produced with centrifugal casting for 
the third lot of Dushanbe Vodokanal Waste Water 
Treatment Plant project financed by the World 
Bank.

Our partner for the project is Emit Group Italy.

SUPERLIT has become a preferred brand in 
Tajikistan with its products that meet international 
quality standards,

on-time delivery and professional services.

Deliveries will continue in 2019.

Özel Borular ve Bağlantılar: Türkmenistan Garaboğaz Gübre 
Fabrikası Soğutma Suyu Hattı Projesi

SUPERLİT Pazar Alanını Genişletmeye Devam Ediyor: 
Tacikistan Cumhuriyeti
2018 yılının kapanışı ile SUPERLİT CTP 
borularının son rotası Tacikistan Cumhuriyeti 
oldu.

SUPERLİT, Dünya Bankası tarafından finanse 
Dushanbe Vodokanal Atık Su Arıtma Tesisi projesi 
üçüncü lotunda bulunan ve savurma döküm (CC) 
teknolojisi ile üretilen DN1000, DN1200 ve DN1400 
çaplı boruların tedariği için hazırlıklara başladı.

Bu proje kapsamında ortağımız Emit Group İtalya’dır.

Uluslararası kalite standartlarına uygun ürünler, 
zamanında teslimat ve profesyonel hizmet anlayışı 
ile SUPERLİT Tacikistan’da da tercih edilen bir marka 
olmuştur.

Teslimatlar 2019 yılında da devam edecektir.

Türkmenistan Garaboğaz Gübre Fabrikası Soğutma Suyu Hattı Projesi’nde SUPERLIT CTP 
boruları kullanılmaya devam ediliyor. Hazar Denizi kıyısında yer alan proje, deniz altı ve kara 
kısmı olarak iki bölümden oluşuyor.

Su alma hattı kısmında bulunan DN3700 mm çaplı boruların toplam uzunluğu 1.588 metre, deşarj hattı 
kısmında bulunan DN3100 mm çaplı boruların toplam uzunluğu 1.032 metredir. Şantiyede imalatı tamamlanan 
özel te ve dirseklerin yanı sıra 44 metre uzunluğundaki 1 adet difüzörün imalatı da sahada tamamlanmıştır.

Standard borularımız deniz altında SUPERLİT mühendislerinin özel tasarımı olan marine lug’lar kullanılarak 
montajlanmıştır.

Projenin montajı tüm hızıyla devam etmektedir.

SUPERLIT – Trustable Partner In Albanian Energy Sector

SUPERLIT started installation of GRP pipes and fittings for Shengjun HEPP project  located in Klose, Albania.

The designed power is 2,2 mW and the total length is 3750 meter. DN1100, DN1200 and DN1300  diameter GRP 
pipes with pressure up to PN16 was produced for this project.

It is hoped to be the first step of long terms partnership.

Special Pipes and Joints: Turkmenistan Garabogaz Fertilizer Plant Cooling Water Line Project

SUPERLIT GRP pipes continue to be used in Turkmenistan Garabogaz Fertilizer Plant Cooling Water Line Project. The 
project is located on the shore of Caspian Sea and consists of two parts as submarine and land.

The total length of DN3700 mm diameter pipes in the water intake part is 1588 meters and the total length of 
DN3100 mm diameter pipes located in the discharge part is 1032 meters. In addition to the special tees and 
elbows which are pieced together at the construction site, the production of 1 diffuser which is 44 meters long, was 
completed in the field too.

Our standard pipes have been mounted under the sea by using marine lug; the special design of SUPERLIT 
engineers.

The installation of the project continues.

Arnavutluk – Enerji Sektöründe Güvenilir İşbirliği
SUPERLİT’in Kolse, Arnavutluk’ta bulunan Shengjun Hidroelektrik Santrali için ürettiği CTP 
boruların montajına başlandı.

2.2 mW güçte olan santral için kullanılan boruların toplam uzunluğu 3.750 metre.  DN1100, DN1200 ve 
DN1300  çaplı, PN16 basınç sınıflı borular bu proje için özel olarak üretildi.

Uzun dönem sürmesi düşünülen ortaklığın ilk adımı böylece atılmış oldu.
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Cibuti’deki Doraleh Desalinasyon Projesi kapsamında deniz suyundan arıtma yolu ile 
içme suyu yapımı için montajı devam eden CTP boru hattı, proje sahasında SUPERLİT 
saha mühendisleri tarafından ziyaret edildi. Toplamda 9.600 metre olan CTP boru 
hattının, 1.400 metrelik kısmının montajı tamamlandı. Gömlekleme uygulaması 
tamamlanan DN700 mm çaplı PN 16 basınçlı SN 10000 rijitlikteki 860 metrelik kısım 
için saha hidrotest aşamasına geçildi.

Litvanya’daki Kaunas Kanalizasyon Projesi için DN1500, DN 1800 ve DN 2000 çaplı SUPERLIT CTP borularının 
montajına başlandı. Şantiye çalışmaları önümüzdeki aylarda da devam edecek.

Cibuti’deki Doraleh Desalinasyon 
Projesi’nde Hidrotest Aşamasına Gelindi

Hydrotest Stage for The Doraleh Desalination Project in Djibouti

In the scope of the Doraleh Desalination Project’s site in Djibouti, the GRP pipeline, which is still being installed for 
sea water treatment and drinking water supply, was visited by the SUPERLIT supervision team. Total length is 9600 
meter and the installation of 1400 meters has been completed. After the finalization of the embedment of 860 meter 
of DN700 mm diameter PN 16 pressure SN 10000 stiffness GRP pipes, the project is now at the stage of the site 
hydrotest.

SUPERLIT Continues to Supply Its Products to 
Major Projects in Baltic: Lithuania

The installation of SUPERLIT GRP pipes with 
diameter DN1500 mm, DN 1800 mm and DN 
2000 mm has started for Kaunas Sewerage Project 
in Lithuania. The jobsite studies will carry on for the 
next months.

SUPERLIT Completed the Supply of Acton Mainwarings Road Piping Upgrade Project in New Zealand

As being one of the major and preferred GRP (glass fiber reinforced polyester) pipe and fittings supplier of New 
Zealand, SUPERLİT has put his sign in one new irrigation project.

In the scope of “Supply of Acton Mainwarings Road Piping Upgrade Project” 14 km of GRP pipes and fittings with 
diameter DN400 mm – DN800mm has been supplied and the project has been completed.

SUPERLİT Yeni Zelanda’daki Acton Mainwarings Road Piping 
Upgrade Projesi’nin Boru Tedariğini Tamamladı

SUPERLİT Boruları Baltık Ülkelerindeki Büyük Projelerde 
Tercih Edilmeye Devam Ediyor: Litvanya

Yeni Zelanda’nın önde gelen CTP (cam elyaf takviyeli polyester) boru ve ek 
parça tedarikçilerinden biri olan SUPERLİT, yeni bir sulama projesine imza 
attı.

Proje kapsamında DN400 – DN800 mm çapında 14km borunun tedarik 
edilmesiyle proje tamamlandı.

Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı, 
nükleer sanayideki en son teknoloji ve yenilikleri 
tanıtmak üzere 5-6 Mart 2019 tarihlerinde, altıncı kez 
İstanbul’da düzenlendi. Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’nın 
en önemli nükleer etkinliği olan zirve, 100’ün üzerinde 
sektör devi firmayı ve nükleer alanında çalışan 1000’e 
yakın ziyaretçiyi ağırladı. SUPERLİT olarak firmamız da 
bu değerli zirveye katılım gerçekleştirmiştir.

6. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesine
Katılımımızı Gerçekleştirdik

SUPERLIT Attended the 6th International 
Nuclear Power Plant Summit

The International Nuclear Power Plant Summit and 
Fair was held for the sixth time in Istanbul on 5-6 
March 2019 to introduce the latest technologies 
and innovations in the nuclear industry. It is the 
most important summit for Turkey, Middle East 
and Africa, it was carried out with the participation 
of over 100 companies and 1000 employees. As 
SUPERLİT, our company has attended in this 
valuable summit.

Terima Kasih (Teşekkürler) Endonezya:
Hidroelektrik Santrali Projesi
Dünya çapında yeni pazarlara ulaşmaya devam ediyoruz. SUPERLIT imzası 
Asya Pasifik’in kalbine, Endonezya’ya taşındı.

Superlit, Endonezya Sumatra’daki bir hidroelektrik santrali projesi için boru ve 
ek parça teminine başladı.

Proje kapsamında toplam 1.919 metre DN2100mm, DN 1800mm ve DN 
1600mm çapında CTP boruları SUPERLIT GRP full-face® manşon ve ek 
parçaları ile ilave tamamlayıcı aksesuarlar tedarik edildi. SUPERLIT ürünleri 
SN10000 nominal rijitliği ve PN25 bara kadar nominal basınçla hizmet 
verecektir. SUPERLIT mühendisleri gözetiminde montaj devam ediyor. 
Projenin Temmuz 2019’a kadar bitmesi ve bölgeye temiz enerji sağlayarak 
hizmet vermesi amaçlanıyor.

Terima Kasih (Thank you) Indonesia : Hydroelectric Power Plant Project

We are proud to keep holding the flag for opening new markets all over the world. SUPERLIT signature has moved 
across the heart of Asia Pacific, to Indonesia.

Superlit has been awarded for a hydroelectric power plant project in Sumatra, Indonesia.

The project’s total length is 1919 meter of DN2100mm, DN 1800mm and DN 1600mm GRP pipes joined with SUPERLIT 
GRP full-faced® couplings and fittings. Also, additional complementary accessories provided as per the project 
requirements. SUPERLIT products will give service with SN10000 nominal stiffness and up to PN25 bars of nominal 
pressure.

All the products were stocked at site and installation is on progress under SUPERLIT Engineers’ supervision. The project 
aimed to be finalized by July 2019 and to serve the communities in the region by providing clean energy.
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Armaplast, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Oğuzeli Merkezi Biyogaz Santrali projesini 
tamamlayarak tesisi devreye aldı. Tesisin resmi açılışı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez tarafından gerçekleştirildi.

Gaziantep ili Oğuzeli ilçesinde bulunan hayvansal 
gübre ve park bahçe atıkları ile çalışmakta olan ve 
saatte 1 megawatt elektrik üretim kapasitesine sahip 
tesis Armaplast ve kardeş firması Bioarma tarafından 
tasarım, inşaat, mekanik, elektrik ve devreye alma 
işleri dahil olmak üzere anahtar teslim tamamlanarak 
EPDK ve TEMSAN geçici kabulleri yapıldı ve devreye 
alındı. Tesis YEKDEM kapsamında destekten 
faydalanarak enerji satışı yapabilecek.

Ülkemizdeki yerlilik oranı en yüksek olan ve bir 
büyükşehir belediyesi tarafından hayvansal gübre 
ile elektrik üretimi yapacak ilk lisanslı tesis olma 
özelliklerini barındıran Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi Oğuzeli Merkezi Biyogaz Santrali, 130 
hanenin tükettiği elektrik enerjisini üretebilmektedir. 
Günde 70 ton büyükbaş, 40 ton tavuk gübresi, 5 ton 
park bahçe atığı kullanılacak olan tesiste günlük 9.939 
metreküp biyogaz üretilecek. Böylece yıllık 8.234.400 
kilowatt elektrik ve 8.836.917 kilowatt eşdeğeri ısı 
üretilecek.

Temeli Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından 
atılan tesis, Cumhurbaşkanlığı ikinci 100 günlük 
icraat programında yer almış, Uluslararası Kent 
Araştırmaları Kongresi’nde 10 ülkeden gelen projeler 
arasından öne çıkarak İdealkent ödülünü ve ayrıca 
2017 Sürdürülebilir İş Ödülleri – Karbon ve Enerji 
Yönetimi Birincilik ödülünü kazanmıştır.

ARMAPLAST OĞUZELİ BİYOGAZ TESİSİ PROJESİ

Üyemiz Armaplast tarafından Gebze’deki fabrikasında üretilen biyogaz membranları, hijyenizasyon sistemi, 
biyolojik desülfürizasyon sistemi, yatay karıştırıcılar, biyogaz soğutma sistemi, mermer tozu çöktürme sistemi 
gibi bir çok yerli tasarım ve üretim proses ve ürün tasarlanıp imal edilerek tesiste kuruldu.

Anahtar teslim olarak Armaplast ve Bioarma’nın gerçekleştirdiği bu ve bunun gibi projeler sayesinde ülkemizin 
enerjideki dışa bağımlılığının azaltılması hedeflenmektedir. Üyemizin yapmış olduğu çalışmalar sayesinde bu 
sektörde de mühendislik ve ürünlerde de ithal edilen ürünlerin miktarında ciddi azalma sağlanmıştır.

Fibrosan Karavan sektöründeki Pazar hacmini 
Asya kıtasında da arttırıyor

Gıda tesislerini Decopan hijyen panelleriyle yenileyerek 
üretimde devamlılık sağlıyoruz

Üretiminin %80’ini dünyanın zorlu pazarlarına ihraç 
eden Fibrosan, 5 kıtada kendi markalarıyla seçkin 
üreticilere hizmet vermektedir.

Decopan Transport taşımacılık sektörü için özel 
olarak geliştirilen geniş ürün skalasıyla karavan, 
mobil ev ve rekreasyon aracı üreticilerinin tüm 
ihtiyaçlarına özel ürünler sunmaktadır.

Çin pazarında elde ettiği Pazar payını her yıl arttıran 
Fibrosan bu senede yeni bir karavan üreticisi ile 
anlaşma sağlayarak sektör lideri olmak yolunda 
emin adımlarla ilerlemektedir.

Rakiplerinden farklı olarak Fibrosan Decopan 
markasıyla müşterinin spesifik ihtiyaçlarına özel olarak geliştirdiği ürünlerle hem üretim prosesinde 
verimliliğin artmasını sağlamakta hem de nihai ürün kalitesini arttırmaktadır.

Çözüm odaklı yaklaşımı ile müşterilerinin vazgeçilmez iş ortağı konumunda olan Fibrosan geliştirdiği yeni 
proje ve ürünlerle Pazar payını arttırarak her yıl ciddi büyümeler.

Aktif olarak çalışan bir gıda tesisinin duvar veya tavan 
yapısının yenilenmesi gerektiğinde Decopan hijyen panel 
ile mevcut tesisin yapısında herhangi sökme ve yıkma 
gibi ağır harfiyat işlemleri yapılmadan yüzeylerin hijyenik 
üretim yapmaya elverişli hale getirildiğini açıklayan 
Fibrosan A.Ş. Yapı ve Endüstriyel Uygulamalar Satış 
Müdürü Melih Saraçoğlu, hızlı uygulama ve mevcut 
eski yapının sökülmemesi sayesinde tesiste üretimin 
devamlılığının sağlandığını belirtiyor.

Fibrosan increases market share also in the 
Asian continent.

Fibrosan trades in 5 continents with its own brands 
and exporting more than 80% of its production to 
challenging global markets for many years, 

Wide product range of Decopan Transport, specially 
developed for transport industry, completely 
fulfill the GRP panel and sheet needs of 
caravan, motorhome and recreational vehicle 
manufacturers.

Compared to competitors Decopan products 
developed by Fibrosan specifically for the 
customer’s specific needs, optimizing the 
productivity in the process and increases the final 
product quality.

Fibrosan is the indispensable business partner of its 
customers with its solution-oriented approach.
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CTP levha sektörünün güçlü firmalarından 
Fibrosan A.Ş.’nin sektöründeki konumunuzdan 
bahsederek gıda sanayine yönelik sunduğunuz 
ürün ve hizmetlerden bahsedebilir misiniz?

Türkiye kompozit levha sektöründeki en eski aile 
şirketlerinden Yücel Grubu bünyesinde faaliyetlerine 
devam eden Fibrosan  A.Ş,, sektöründe Türkiye 
pazarının lideri olup, dünya CTP levha üreticileri 
arasında ilk 5’te yer almaktadır. Ayrıca Türkiye’deki 
ilk 1000 ihracatçı ve Ege Bölgesi’ndeki ilk 100 sanayi 
kuruluşu içerisinde yer alan firmamız, 2017 mali 
verilerine istinaden bir önceki yıla göre sıralamada 
daha üst sıralara yükselmiştir. Firmamız gıda sanayi 
tesislerinde kullanılmak üzere anti-bakteriyel, 
küf-mantar oluşumuna izin vermeyen, kolay 
temizlenebilir,  dezenfektanlara tam uygun kimyasal 
dayanım, antikorozif yapı, darbelere ve mekanik 
etkilere dayanımlı, yüksek nem dayanımlı hijyenik 
“cam elyaf takviyeli polyester levha” ve paneller 
üretmektedir.

BAKIM VE BOYAYA İHTİYAÇ KALMIYOR  
Gıda sektörüne yönelik üretimini yaptığınız 
ürünleriniz ve çözümleriniz hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

Gıda üretimi yapan tesislerde karşılaşılan en 
başlıca sorun, gıdanın yapısında bulunan laktik 
asitin tesisteki mevcut yapıya (duvar, tavan) zaman 
içerisinde vermiş olduğu zarardır. Laktik asit ve 
ortamdaki yoğun yoğuşma mevcut yüzeylerde 
aşınmaya ve sonrasında aşınmış yüzeylerde 
paslanma, küf ve bakteri oluşumuna yol açmaktadır. 
Decopan hijyen ürünlerimizle kaplanmış duvar 
ve tavan sistemlerinde bu asitlere karşı kimyasal 
dayanımı, antikorozif yapısı gereği uzun yıllar 
herhangi bir bakım yapılmadan (boyama vb.) mevcut 
tesislerin hijyenik koşullarda daimi olarak çalışmasını 
sağlamaktadır. 

ÜRETİMİN DEVAMLILIĞI GÜVENCE ALTINDA 
Gıda sektörüne duvar ve tavan sistemlerine 
yönelik sunduğunuz ürünlerinizi Decopan Hijyen 
başlığı altında değerlendirebiliriz. Decopan 
hijyen grubundaki ürünlerinizden söz ederek, 
gıda sanayicilerine sağladığı avantajları açıklar 
mısınız?

Aktif olarak çalışan bir gıda tesisinin duvar 
veya tavan yapısının yenilenmesi gerektiğinde 
Decopan hijyen panel ile mevcut tesisin yapısında 
herhangi sökme, yıkma vb. ağır harfiyat işlemleri 
yapılmadan tesisin kısım kısım bölümlerinin geçici 
zamanlarda durdurularak çok hızlı uygulamamız 
ile yüzeyler hijyenik üretim yapmaya elverişli 
hale gelecektir. Hızlı uygulama ve mevcut eski 
yapının sökülmemesi sayesinde tesisin üretiminin 
devamlılığı sağlanmaktadır. Ayrıca yeni yapılacak bir 
gıda tesisindeki duvar veya tavanların Decopan hijyen 
panel sistemleriyle dizayn edilmesi durumunda, 
herhangi bir duvar sistemine (tuğla, gazbeton vs)  

gerek duyulmaksızın demonte olarak gelen büyük 
ebatlı (2,40 mt * 8,50 mt veya 3,00 mt * 14,90 mt gibi) 
paneller hızlı şekilde montajı yapılarak inşaatın hızlı 
tamamlanmasını, inşaat giderlerinin düşürülmesini 
ve ileriki yıllarda oluşabilecek bina bakım,yenileme ve 
boyama giderlerinin oluşmamasını sağlayacaktır.  

SANSET GIDA’NIN TERCİHİ DECOPAN 
PANELLER     
Türkiye çikolatalı ve şekerli mamuller sektörünün 
önde gelen üreticilerinden Sanset Gıda A.Ş., 
Kırklareli tesisleri için Decopan hijyen panellerini 
tercih etti. Bu projenin detaylarını aktarabilir 
misniz? 

Öncelikle Sanset Gıda A.Ş.’ye Decopan hijyen 
panellerimizi tercih etmeleri ve bizlere olan 
güvenlerinden dolayı çok teşekkür ederim. 
Dondurma sezonunun yaklaşması nedeniyle bizleri 
en çok zorlayan faktör zamandı ve çok hızlı olmamız 
gerekiyordur. Tesisteki çikolata ve dondurma 
üretim, paketleme bölümlerini (yaklaşık 30 bin 
metrekarelik duvar alanını) hijyenik panellerimizle 
110 gün gibi kısa bir sürede panel imalat ve montajını 
gerçekleştirdik. Son derece modern olarak dizayn 
edilmiş tesisteki ilave yeni bölümlerin kaplanmasına 
da aralıklı olarak devam etmekteyiz.

Firma olarak kaç ülkeye, ne kadarlık ihracat 
yapıyorsunuz? İhracatta etkili olduğunuz ve 
girmek istediğiniz pazarlar hangileri?

Şu an aktif olarak 5 kıtada 72 ülkeye ürünlerimizi 
ihraç ediyoruz. Ayrıca yurt dışında yerleşik kendi 
şirketlerimiz olan Fibrosan UK (İngiltere), Fibrosan 
GMBH (Almanya), Fibrosan INC (Amerika Birleşik 
Devletleri) ile 3 ülkede depolama, dağıtım ve satış 
hizmet veriyoruz. 

“HEDEFİMİZ ÇOK ULUSLU BİR ŞİRKET OLMAK” 
Firmanızın kısa ve uzun vadeli hedeflerini ve 
projelerini paylaşabilirseniz çok sevinirim. 

Fibrosan A.Ş.’nin daimi ve ilk hedefi her zaman 
sürdürülebilir kalite anlayışıdır. Bu olgu firmamızın 
her birimine yansımış olup, bu misyonla hareket 
eden bir şirketiz. Kısa vadeli hedefimiz, Türkiye’nin 
ilk 500 ihracatçı firması arasında yer almaktır. Uzun 
dönemde ise firma vizyonumuz çok uluslu bir 
üretici haline gelmektir. Bu yüzden yurt dışı yatırım 
olanaklarını değerlendiriyoruz.

CTP LEVHALARIN AVANTAJLARI

Küf, mantar, bakteri üretmeyen hijyenik yüzey, kolay 
temizlenme, leke tutmama, dezenfektanlara tam uygun 
kimyasal dayanım, antikorozif yapı, darbelere ve mekanik 
etkilere dayanım, yüksek nem dayanımı, düşük ısı 
iletkenliği ve yüksek termal dayanım, montaj kolaylığı, 
normal koşullarda bakım gerektirmeme, çok büyük 
alanlarda sorunsuz uygulama, yüksek estetik.

Ağırlık Tasarrufu, Yüksek Mukavemet ve Düşük 
maliyet için

PROSES
PULTRÜZYON
FLAMENT SARMA
EL-YATIRMASI
SPRAY-UP
VAKUM TORBALAMA

VAKUM İNFÜZYON
L-RTM

XM

0
0

Coremat®

Xi

0
0

LANTOR Coremat® - Soric®

Son dönemlerde kompozit ürünleri hayatımızın her 
alanında görmemiz mümkün hale geldi. Hemen hemen 
her sektörde kullanılan kompozit malzemeler; üstün 
mukavemet özellikleri ve korozyon dayanımlarının yanında, 
özellikle otomotiv ve denizcilik sektöründe sağlamış 
olduğu en büyük avantaj ağırlıktan tasarruftur. Bu durum 
yakıt tüketimindeki düşüşün yanı sıra performans artışını 
da beraberinde getirmektedir. Buna bağlı olarak ağırlık 
tasarrufunu ve yüksek mukavemet değerlerini elde etmek 
için bazı takviye ürünler geliştirilmiştir.  

Coremat® - Soric®; CTP endüstrisi için özel olarak 
geliştirilmiş, Non-Woven lifler ve mikroküreciklerden 
oluşturulmuş takviye malzemesidir.

Genel avantajlar;
Ağırlık tasarrufu,
Reçine ve Elyaf tasarrufu,
Rijitlik ve mukavemette artış,

Üstün yüzey kalitesi,
Düşük Maliyet,
Kalıplamada kolaylık, daha 
az işçilik

Açık Kalıp Uygulamaları
(El-yatırma, Spray-up) için;

LANTOR Coremat®

Xi ve XM modellerinden oluşan Coremat® aşağıdaki 
tabloda yer alan proseslerde kullanılmaktadır.

Xi

XM

XM (10 mm)

Xi modeli; rastgele lif dağılımına sahip, reçine indikatörlü 
(mavi) bir üründür. Bu özellikleri sayesinde, yatırma 
kolaylığı ve reçine ile temas eden yüzeydeki renk değişimi 
ıslanmanın sağlandığının göstergesidir. (Mavi → Beyaz) 
Aynı zamanda bünyesinde yer alan hava kanalları 
sayesinde oluşabilecek hava kabarcıklarının yüzeyden 
atılması kolaylıkla sağlanmaktadır. Mm başına 600 g/
m2 tüketim ile aynı kalınlıktaki keçe elyaf laminasyonuna 
göre ~%50 daha az reçine kullanımının yanında, keçe elyaf 
laminasyonuna göre çok daha mukavim ve rijit yapıda 
ürün oluşturulmaktadır. Reçine tüketimindeki tasarrufa 
ilave olarak, 2-3-4-5 ve 10 mm kalınlıklar sayesinde, elyaf 
katmanları yerine ikame ederek işçilik ve zamandan da 
tasarruf sağlamaktadır.

CTP sektöründe kullanılan reçineler genelde ekzotermik 
reaksiyon sonucu meydana geldiği için kürlenme anında 
ısı açığa çıkar. Bu ısının yüksekliği reçinenin yapısına 
bağlı olduğu kadar reçine oranının yüksekliğiyle de 
doğru orantılıdır. Aşırı ısınmalarda, oluşacak kimyasal 
bağların düzeni de bozunuma uğrar. Dolayısıyla yapılan 
laminasyonda çekme, dönme, çatlama vb problemlerle 
karşılaşılabilir. Bu çatlaklar makro düzeyde olabileceği gibi 
gözle görülemeyecek kadar küçük boyutta mikro çatlaklar 
da olabilir. Coremat ürünleri reçine tüketimini düşürmesi 
sebebiyle olası yüksek ekzoterm de dengelenmiş olur. 
Laminasyonda oluşacak yüksek ısının da önüne geçilmiş 
olur. Ayrıca bu çekmelerden ve baskıdan dolayı olası elyaf 
ve dokuma izleri için de astar görevini üstlenip, elyaf 
yansımasının önüne geçilir. Daha iyi bir yüzey kalitesi 
sağlanmış olur.

XM modeli, bal peteği görünümündedir. Hegzagonal yapısı 
sayesinde Xi modeline göre daha rijit ve daha düşük reçine 
tüketimi ile ekstra avantaj sağlamaktadır. Petek yapısı 
sayesinde de kompleks yapılarda kalıba yatırma işlemi 
daha rahattır. mm başına 500 g/m2 reçine tüketimi. 

Aynı zamanda, ahşap kullanılan laminasyonlarda olası 
nem, rutubet oluşumu ya da ahşabın doğası gereği 
bünyesinde bulunan nem, zamanla deformasyona sebep 
olabilir. Bunu önleme adına 10 mm kalınlığında geliştirilen 
XM modeli ahşap yerine rahatça kullanılabilmektedir. 

Eğilme Dayanımı 11 Mpa 8,5 Mpa ASTM D790

Eğilme Modülü 1100 Mpa 1250 Mpa ASTM D790

Katmanlar Arası Gerilme Dayanımı 4 Mpa 4 Mpa ASTM C297

Basınç Dayanımı : %10 Gerilme 10 Mpa 10 Mpa ISO 844

Kopma Mukavemeti 5 Mpa 3 Mpa ASTM C273-61

Kopma Modülü 35 Mpa 25 Mpa ASTM C273-61

Coremat® Xi Coremat® XM

Test M
etodu

Coremat® Xi 3 mm Coremat® XM 3 mm

M
ek

an
ik

 Ö
ze

lli
kl

er
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• 3-20 mm arası laminasyonlarda kullanılabilir.

• Tüm laminat kalınlığındaki Coremat oranı max. %50 
olmalıdır.

• Laminasyonda mukavemetin düşmesine sebebiyet 
verebilecek ek ve birleşim noktalarındaki açıklıklar, 
uçuca birleştirilerek tamamen kapatılmalıdır. 

• Xi modelindeki reçine indikatörü UV ışınlarına duyarlı 
olduğundan  direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalı, 
orijinal ambalajında saklanmalıdır.

•  Coremat, jelkot katmanından hemen sonra 
kullanılmayacağı gibi laminasyonun bitiş-son katında 
da kullanılmamalıdır. Laminasyon mutlaka keçe elyaf 
ile sonlandırılmalıdır. Ürün gerçek performansını ara 
katmanlarda kullanıldığı takdirde gösterecektir.

JELKOT

CSM 450 g/m2

CSM 450 g/m2

CSM 450 g/m2

CSM 450 g/m2

Coremat® Xi 4 mm

JELKOT

7 * CSM 450 g/m2

Rijitlik-Sertlik  + 25%

Ağırlık            - 20%

Elyaf               - 40%

Reçine            - 10%

→

** CSM : Kırpılmış cam elyafından keçe.

Coremat®, eşit ağırlıkta iki kat daha fazla sertlik ve % 45 
daha fazla kalınlık sunar.

COREMAT® Uygulama Bilgileri

Normal laminasyon araçları Coremat işlemeye uygundur. 
Makas vb ile istenilen şekil ve boyutta kesilebilir. 

Ön hazırlığı tamamlanmış kalıp yüzeyine ilk kat keçe elyaf 
uygulaması yapılır.  Daha önceden hazırlanan Coremat  
ıslak laminat üzerine yatırılırılır. Reçine, rulo yardımıyla 
Coremat yüzeyine tatbik edilir. Tamamen reçine ile 
doyurulan Coremat üzerine tekrar elyaf uygulaması yapılır. 
Coremat’ın tamamen doyurulduğundan emin olmak için; 
renk değişiminin yanı sıra (Xİ modeli için) hafifçe basınç 
uygulandığında rulo önünde reçine birikintisi oluşturmalıdır. 
Oluşan fazla reçine, üzerine lamine edilecek camelyafı 
tarafından emilecektir.

Teorik olarak 450 g/m2 ağırlığına sahip, polyester reçine 
ile doyurulmuş keçe için 1,05 mm kalınlık, laminasyondaki 
cam oranı %30 olarak varsayılmıştır. ~7 mm laminatın 
Coremat Xi ile alternatif laminasyon planı verilmiştir.

Laminasyon Ağırlık

8* CSM 450 g/m 2

1*  CSM 225 g/m 2

Eşit Rijitlik

2* CSM 450 g/m 2

5 mm COREMAT® 

2* CSM 450 g/m 2

Eşit Ağırlık

4* CSM 600 g/m 2

1*  CSM 450 g/m 2

11,500 kg/m2

8,550 kg/m2

8,550 kg/m2

LANTOR Soric®

Lantor Soric®; petek görünümlü, sıkıştırılmış 
mikrokürecik yapısına sahip takviye malzemesidir. 
Petekler reçine enjeksiyonu esnasında kalınlığını 
muhafaza eden, reçine emmeyen ve basınca 
dayanıklı hücrelerden oluşur. Hücreler arasında yer 
alan kanallar vasıtasıyla reçinenin transferi sağlanır.

Hücre Yapısı

Kanal Yapısı

Avantajlar;

Reçine transfer özelliği ile alt 
ve üst katmanlardaki takviye 
ürünlerini çok iyi ve düzenli 
bir şekilde ıslatır. Dolayısıyla 
üretim süreci de kısalır.

Basınç dayanımı sebebiyle 
özellikle vakum infüzyon 
ve vakum torbalama 
proseslerinde son ürün 
kalınlığının sabit kalmasını 
sağlar.

Maliyetten tasarruf sağlar. 
  

Reçineden tasarruf ( 400 g/
m2/mm kalınlıkta Sürekli 
Flament Mat-CFM ile 
kıyaslandığında)

CFM yerine daha uygun 
maliyetli CSM keçe (kırpılmış 
cam elyafından keçe)

Son üründe  ~%20 ağırlık 
tasarrufu sağlar. ( sadece 
camelyaf uygulaması ile 
kıyaslandığı zaman)

İşlemesi ve uygulaması 
basittir.

Soric®- SF , XF, LRC ve TF modellerinden oluşur.

Soric®, kapalı kalıplama sistemlerinde sıradan takviye 
malzemeleri gibi kullanılır. Laminasyon planının yapısına 
göre, Alt katmanda keçe, dokuma vb ürünler yatırılır. Ara 
katmana belirlenen kalınlık ve oranda Soric® yerleştirilir, 
üst katmana da belirlenen planda keçe, dokuma vb. 
ürünler yatırılır. Olası elyaf, dokuma vb. yansıması için 
jelkot katmanından sonraki laminasyon planı önemlidir. 
Kalıp kapatma/torbalama işleminden sonra reçine 
enjeksiyonuna başlanır.

Finishmat® + Soric® TF

Finishmat® ve Soric® TF, en zorlu yüzey ve kozmetik 
görünüm için ideal çözümler sunar. Kapalı kalıp 
uygulamalarında kullanılır. Rastgele dağılıma satip TF 
modeli, elyaf baskısını absorbe ederek, elyaf formlarının 
yüzeyde görünümünü engeller. Finishmat® ‘ın elyaf 
baskılama direncinin yanında osmos, kabarma gibi 
problemleri ortadan kaldırır. 

Özetlenecek olursa, Coremat® ve Soric® ürünler; minimum 
ağırlık artışı ile istenilen kalınlık, rijitlik ve yüzey kalitesi 
taleplerine fazlasıyla cevap vermektedir. 

Dünyanın önde gelen Kompozit üreticilerinin tercih ettiği 
LANTOR ürünleri, Türkiye’de Yücel Kompozit Malzemeleri 
Paz.Tic.Ltd.Şti. tarafından temsil edilmektedir.

Soric®; sağlamış olduğu yüksek mekanik özelliklerin 
yanında bünyesindeki kanallar yardımıyla alt ve üst 
katmanlardaki takviye kuvvetlerinin (Keçe, Dokuma, 
multiaxial elyaf vb) hızlı ve düzenli bir şekilde ıslatılmasını 
sağlar. Bu sayede reçine akışının sağlanması için 
başka herhangi bir core ürün ya da materyale gerek 
duyulmamaktadır.

SF: Standart akış, (standart hücre yapısı)

20. sn

45. sn

1 m

1 m

XF: Ekstra Akış, (Ekstra hücre yapısı) TF: Rastgele Desen-Üstün yüzey kalitesi

Üstün Yüzey Kalitesi için

60 0C’deki su 
banyosunda 2 
hafta bekletilen 
ürün görselleri;

Finishmat® 
ve Soric®TF , 
kullanılan yüzey 
görünümü.

Kullanılmamış 
yüzey görünümü.

LRC: Daha düşük reçine tüketimi (Dar 
kanal yapısı)

SF 2 SF 3 XF 1.5 XF 2 XF 3 XF 4 XF 5 XF 6 XF 10 LRC 1.5 LRC 2 LRC 3 TF 1.5 TF 2 TF 3
KALINLIK (mm) 2.0 3.0 1,5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 10.0 1,5 2.0 3.0 1,5 2.0 3.0

BOBİN UZUNLUĞU (m) 80 50 70 80 50 40 30 25 15 70 60 40 100 80 50
BOBİN ENİ (cm) 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127

REÇİNE TÜKETİMİ (kg/m2) 1.0 1,3 1.0 1.0 1,4 1,9 2,4 2,8 5,4 0.6 0.8 1.0 0.8 1.0 1,4
KURU AĞIRLIK (g/m2) 125 165 100 135 180 250 320 345 625 115 155 235 90 120 160

REÇİNE EMDİRİLMİŞ YOĞUNLUK (kg/m3) 700 600 650 600 600 600 600 600 600 470 470 450 700 700 700
KALIKLIK KAYBI (0,8 bar) % <15 <15 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <15 <15 <15 <25 <25 <25

MAX. İŞLEME SICAKLIĞI (°C) 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

Soric® SF Soric® XF Soric® LRC Soric® TF

Keçe, Dokuma, Multiaxial Elyaf vb.

Keçe, Dokuma, Multiaxial Elyaf vb.

           Reçine Akışı Soric®

JELKOT

CSM 450 g/m2

CSM 450 g/m2

CSM 450 g/m2

CSM 450 g/m2

Soric® 4 mm

JELKOT

7 * CFM 450 g/m2

→

Rijitlik-Sertlik  + 10%

Ağırlık            - 25%

Elyaf               - 15%

Reçine            - 30%

Kapalı Kalıp Uygulamaları
(RTM - Infüzyon) için;
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Global Süper Yat Pazarının Görünümü
Global yat üretimi pazarı Dünya’da 2014 yılından itibaren her sene büyüyerek 14,8 Milyar 
Euro’dan 22 Milyar Euro’luk bir düzeye ulaşmıştır. Ancak Pazar halen 2008 yılındaki 25 
Milyar Euro’luk boyutuna ulaşamamıştır. Pazarın 88,8%’si motor yat 12,2%’si ise yelkenli 
teknelerden oluşmaktadır.

Kuzey Amerika pazarına teslim edilen tekne sayısı toplamın 49,9%’unu, Avrupa pazarına teslim edilen tekne 
adedi toplamın 20,6%’sını ve Ortadoğu ve Asya-Pasifik’in dahil olduğu geri kalan bölgelerin pazarlarına teslim 
edilen tekne adedi toplamın 34,5%’ini teşkil etmektedir.

Aşağıdaki Tablo 2018 yılında teslim edilen süper yatların boyutları, tipleri ve adetleri hakkında bilgi vericidir:

Aşağıdaki tablo, 2018 yılında teslim edilen süper yatların hangi ülkelerde üretildiğini göstermektedir. İtalya bu 
listede açık ara önde bulunmaktadır. Türkiye ise dördüncü sırada yer almaktadır. Listedeki ilk sütun toplam 
tekne adedindeki %’yi, ikinci sütun ise teknelerin boyutlarındaki %’yi vermektedir. Almanya az tekne üretmiş 
olmasına rağmen hemen hemen hepsi Mega Yat denen lüks ve pahalı teknelerden oluşmuştur. İngiltere ise 
adet olarak Türkiye’den çok sipariş almıştır ancak üretilen teknelerin boyutları küçüktür. Türkiye’deki dağılım 
ise tam ortada bulunmaktadır.

Ülkelere Göre Süper Yat Üretimi (2018):

Aşağıdaki tablo da 2015–2018 yılları arasında teslim edilen süper yatların tipleri ve adetlerini göstermektedir:

TİP

TİP

30m-39m

2015

40m-49m

2016

50m-59m

2017

60m-79m

2018

80m TOPLAM

TOPLAM

MOTOR

YELKENLİ

TOPLAM

MOTOR

YELKENLİ

TOPLAM

YILLIK DEĞİŞİM

75

4

79

134

13

147

-

37

2

39

ÜLKE

ÜLKE

SİPARİŞ (%)

SİPARİŞ (%)

BRÜT TONAJ (%)

BRÜT TONAJ (%)

İTALYA
HOLLANDA
ALMANYA

TÜRKİYE
US
UK
Diğer

45,7%
9,0%
1,9%

8,0%
4,3%

13,0%
18,1%

30,7%
21,8%
19,6%

9,4%
0,6%
1,5%

15,4%

132

17

149

%6

14

2

16

131

10

141

-%5

14

0

14

151

9

160

13,5%

11

1

12

151

9

160

548

49

597

-
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Aşağıdaki tablo, 2009–2013 ile 2014–2018 yılları arasında ülkelerin tersanelerinin kaç adet tekne teslim ettiğini % olarak 
vermektedir. İkinci 5 yıl içerisinde ülkemizde bir düşüş görülmektedir. 

1865-2018 yılları arasında teslim edilen tekne sayısı ve boyutunu aşağıdaki tablo daha da detaylandırmaktadır:

ÜLKE TOP. ADET ADET % TOP. UZ. m ORT. UZ. m ORT. AĞIR.GT
ALMANYA

HOLLANDA

AVUSTRALYA

TÜRKİYE

İTALYA

İNGİLTERE

KANADA

FRANSA

ABD

TAYVAN

DİĞER

250

677

96

376

1.660

358

100

107

852

107

791

5.374

4,7

12,6

1,8

7,0

30,9

6,7

1,9

2,0

15,9

2,0

15.419

32.247

3.975

14.699

63.945

13.677

3.821

4.003

32.562

3.586

91,5

60,4

65,5

50,9

43,8

36,2

34,3

41,9

39,4

39,5

1.961

614

460

377

362

314

304

301

294

231

2009-2013

Untited States 8.8%

Netherlands 11.2%

Turkey 11.8%

Germany 3.8%

Italy 36.6%

ROW 27.8%

2014-2018

Untited States 7.8%

Turkey 8.5%

Netherlands 13.3%

Germany 2.8%

Italy 41.5%

ROW 26.5%

ROWUnited
States

United
Kıngdom

TurkeyNetherlandsGermanyItaly

1,660

Delivered
fleet

1,800

Delivered fleet by country, 1865-2018

250

677

376 358

852

1,201

1,500

1,200

900

600

300

0
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Denizcilik Pazarının Global Görünümü ve
Sektördeki Trendler
Dünya genelinde denizcilik sektöründeki kompozit ürün üretimi 2017’de ortalama bir 
performans göstererek 2016’ya kıyasla %3,1 artmış ve 639,3 milyon libre (290,0 kiloton) 
düzeyine ulaşmıştır. Hacmen, denizcilik sektörü dünyadaki toplam kompozit pazarının 
%2,6’sını teşkil etmektedir. Kuzey Amerika dünya denizcilik pazarının %54,4’ünü 
oluşturmaktadır. ABD, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Almanya dünyadaki en büyük altı 
yatçılık pazarı olarak sayılabilir.

2017’de Global Denizcilik Sektöründe Kompozitler 
(Toplam Kompozit Sektör Büyüklüğü: 24.426,7 M 
libre)

ABD’deki teknelerin yaklaşık %70’i kompozit 
malzemelerden yapılmaktadır. Fransa’da ise 
motorlu ve yelkenli kategorisindeki teknelerin %89’u 
kompozit malzemelerden üretilmektedir. Fiberglas 
tekne üreticileri cam fitil, dokuma, hasır, SMC, vinil 
ester reçine, polyester reçine, epoksi, balsa ağacı 
çekirdeği, köpük, bal peteği, jel kaplama, dolgu 
malzemesi ve yapışkan malzemeleri tekne gövdesi, 
güverte, bölme perdeleri, kokpit, kapak, başlık, iç 
mekân, motor parçaları ve daha bir çok malzemenin 
üretiminde kullanmaktadırlar. Kullanılan fiber 
malzemeler arasında E-Glass, S-Glass, karbon ve 
aramid öne çıkmakta ve E-Glass başı çekmektedir. 
Ancak teknenin ağırlığını azaltmak ve hızı ve yakıt 
tasarrufunu artırmak amacıyla karbon, aramid ve 
S-Glass fiber kullanımı da artış göstermektedir.

Denizcilik uygulamalarında kompozit tüketimi 

ve üretilen tekne sayısı birbirine paralel bir artış 
sergilemekte ve 2017’de %2,5’in üzerinde büyümeyle 
dikkat çekmektedir. Hem perakende hem de toptan 
satışlarda artış görülmektedir. Tekne satışında 
artışı getiren unsurlar arasında tüketici güven 
endeksindeki gelişmeler ve konut/gayrimenkul 
pazarının istikrar kazanması sayılabilir. İstihdam 
oranınındaki artış ve yakıt fiyatlarındaki düşüşün de 
tekne pazarına katkısı olduğunu söylemek yanlış 
olmaz. Denizcilik pazarında olumlu etki yapan diğer 
trendler arasında da dış ve iç kısımlarda kullanılan 
fiberglas malzemelerin gelişmesi, fiberglas botların 
üretilmesi ve kişisel tekne pazarında ve parça ve 
aksesuar satışlarındaki güçlü büyüme sayılabilir. 
Sektörün karşı karşıya olduğu başlıca sorunlar 
arasında boş vakti değerlendirmeye yönelik 
diğer aktivitelerin neden olduğu rekabet ve hava 
durumundaki belirsizlikler sayılabilir.

2017’de Global Denizcilik Sektöründe Kompozitlerin 
Bölge Bazında Dağılımı (Toplam Sektör Büyüklüğü: 
639,3 M libre)

Denizcilik

Diğer Uygulamalar

Toplam

Kuzey Amerika

Avrupa

Asya

Diğer

639

23.787

24.426

2,6%

97,4%

100%

54,4%

24%

14,9%

6,7%

348

154

95

42
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Gelişimi teşvik eden faktörler ve zorluklar:

Teşvikler:

Finans Piyasasındaki düzelme:

• Konut piyasasında hızlı büyüme, İstihdamda ve tüketici güvenindeki artışın yanında petrol fiyatlarındaki 
düşüş finans piyasalarına ivme kazandırmış görünüyor. Bu tabloda tüketicilerin kullanabileceği gelirleri de 
artacaktır.

Farklı Uygulamalardaki artış:

• Teknenin dış kesimlerinde kullanılan fiberglas panellerin satışında artışın yanında parça ve aksesuar 
satışlarındaki güçlü büyüme

•  Fiberglas bot ve kişisel tekne satışlarında artış

Kompozitlerin denizcilik sektöründe yeni uygulama alanlarına nüfuz etmesi:

Kompozitlerin kapak ve kapılarda ve ayrıca teknelerdeki diğer denizcilik malzemelerinde artan oranda 
kullanımı. Örneğin nano karbon fiberler kapılarda kullanılmakta ve alışılmış tekne kapılarına kıyasla ağırlıkta 
%66 azalma sağlanabilmektedir.

Zorluklar:

Artan Maliyet:

• Artan işgücü ve malzeme maliyetleri yeni tekne fiyatlarını artırmakta ve pazardaki büyümeye sekte 
vurmaktadır.

• Artan faiz oranları, sermaye maliyeti, toplam inşa maliyeti ve sınai ürünlere olan talep.

Diğer Etkenler:

• Ekonomi ve tüketici gelirlerine aşırı bağlılık

• Küçük üretim ölçeği ve Çin gibi gelişmekte olan pazarlarda bu alanda uzmanlaşan mühendislerin 
yetersizliği gibi sorun ve eksikler
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Duratek Epoksi ve Poliüretan Sistemleri
45 yılı aşkın bir maziye sahip ve polimer kimyası konusunda uzmanlaşmış DURATEK 
Koruyucu Malzemeler San. ve Tic. A.Ş., epoksi, poliüretan ve akrilik esaslı sistemlerin 
tasarımını, üretimini ve pazarlamasını % 100 yerli bir firma olarak Gebze OSB’de yapıyor. 
DURATEK, pazardaki özel konumunu, müşteri isteklerine odaklanarak, bunlara cevap 
verebilmesine borçlu. Kardeş firması PAKSOY KİMYEVİ’nin epoksi hammaddeleri 
üretebiliyor olması ve dünyada az rastlanan bu entegre yapı sayesinde DURATEK, ürün 
tasarımına bir adım geriden başlayabiliyor. 

DURATEK, ISO 9001:2015, ISO 14001 ve OHSAS 18001 kalite standartlarında faaliyet göstermektedir.

DURATEK’in epoksi veya poliüretan esaslı ürün sağladığı başlıca sektörler, inşaat (zemin kaplamaları, endüstriyel boyalar, 
su izolasyon malzemeleri ve yapı kimyasalları), deniz (laminasyon reçineleri, yapıştırıcılar ve koruyucu malzemeler), 
kompozit (laminasyon reçineleri, yapıştırıcılar ve koruyucu malzemeler) ve savunma (PRC zemin kaplamaları, helikopter 
pisti kaymaz boyası) sektörleridir.

DURATEK deniz sektörüne çok uzun yıllardan beri malzeme sağlıyor. Özellikle ahşap teknelerin imalatında kullanılan 
yapısal yapıştırıcılar ve elyaf laminasyon reçinelerinin yanı sıra, her tip teknede kullanılabilen astar, macun, ara ve son kat 
boyalar ile vernikler, DURATEK’in ürün paletinde yer alıyor.

Ahşap tekneler, ahşap papellerin veya plakaların birbirine 
yapıştırılması ile üretilen omurganın üzerine yerleştirilen ve yine 
aynı şekilde üretilmiş postaların ahşap ile sarılması ile üretilir. 
Tüm bu yapıştırma ve sargı işlemleri epoksi esaslı yapıştırıcılar 
ile yapılır. Bu amaçla kullanılan KLM 474 Epoksi Yapıştırıcımız, 
hem Lloyd’s Register hem de ISO 301 standardına göre alınmış 
Rina sertifikalarına sahip. Bu ürün Hollanda’daki TNO Laboratuvarı 
tarafından da test edilip onaylandıktan sonra, DSV Tersanesi 
tarafından üretimine başlanmış olan Ken Freivokh tasarımı 141 
m’lik Dream Symphony Yatı’nın üretiminde, Dysktra’nın denetiminde 
kullanılmasına karar verildi. Bu kadar çok onaya sahip olmasının 
yanı sıra, 1:1 karışım oranına ve yüksek nem toleransına sahip 
olma gibi özellikleriyle, dünyadaki rakiplerinden kendini farklılaştırır. 
KLM 474, Ağanlar, CD Yat, Cobra Yat, DSV, Grandi Yat, Huzur Yat, 
Mengi Yay, Taka Yat gibi ülkemizin önde gelen ahşap tekne üreticileri 
tarafından tercih edilmekte.

Eski Deniz Kuvvetli Komutanı Oramiral Güven Erkaya 
himayesinde 1999 yılında BOSAV tarafından imal edilen, 
ülkemize ait ilk ve tek yelkenli okul gemisi Bodrum’un 
yapımında kullanılan tüm epoksi ve poliüretan esaslı 
ürünleri, DURATEK tarafından sponsorluk kapsamında 
sağlandı.

DURATEK, savunma sanayine iş yapan askeri ve sivil 
hemen hemen tüm  tersanelere malzeme sağlamakta. 
Bu ürünlerin başında, bir savaş gemisinin tüm kapalı 
alanlarında kullanılabilen, yanma geciktiricilik ve yanma 
anında zehirli duman çıkarmama özelliklerine sahip, PRC 
zemin kaplamaları ile yine aynı özelliklerin yanı sıra çok 
yüksek mekanik mukavemete sahip, helikopter pistleri için 
kaymaz zemin kaplaması ürünleri geliyor. Her iki ürün de 
DURATEK tarafından yerlileştirilerek savunma sanayine 
çok daha ekonomik koşullarda ve hızlı bir şekilde tedarik 
edilmeye başlandı.

Asırlardan beri tekne üretiminin çok ileri bir düzeyde 
olduğu Anadolu topraklarının mirasını devralan ülkemizde, 
kompozit tekne üretimi de çok ileri bir seviyeye ulaştı. 
Hatta dünyanın pek çok bölgesinde tersanesi olan bazı çok 
uluslu firmalar, ülkemizi kompozit tekne üretim merkezi 
olarak tercih etti.

Marmara ve Antalya Serbest Bölge başta olmak 
üzere ülkemizde kompozit yat ve askeri tekne üreten 
tersanelerimiz, dünya çapında marka haline geldiler.

DURATEK’in kompozit tekne üreten tersanelere sunduğu 
başlıca ürünler, rüzgar türbin kanadı üretimi ve savunma 
sanayinde de kullanılan, el yatırması ve vakum torbalama 
yöntemlerine uygun DURATEK 1000 ile vakum infüzyon 
ve RTM yöntemlerine uygun DURATEK 1200 Epoksi 
Esaslı Laminasyon Reçineleri’dir.
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DURATEK 1000 Epoksi Laminasyon Sistemi, cam, Kevlar ve karbon elyaflarının, el yatırması veya vakum 
torbalama yöntemleriyle lamine edilerek kompozit parça üretilmesi için tasarlandı. Sistem bir reçine ve 
üç farklı sertleştiriciden (hızlı, yavaş ve ekstra yavaş) oluşur. Bu sayede 23oC’de 45 ile 700 dakika arasında 

bir çalışma süresi elde edilir. Hızlı sertleştiricili 
sistem ile nispeten küçük parçalar hızlı bir şekilde 
üretilebilirken, ekstra yavaş sertleştiricili sistem ile, 
sıcak havalarda dahi büyük ve/veya kalın parçalar 
rahatlıkla imal edilebilir. DURATEK 1000 Sistemi’nin 
Lloyd’s Register sertifikası vardır. Bu yıl içinde DNV-
GL sertifikasyon süreci de tamamlanacak.

Bu ürün Alia, Ares, Arkın Pruva, CMB, CMM, CSC 
Composites, Euro Marine, HSY Yacht, Mengi Yay, 
Metur, Optitur, Öz MYM, Sarp Yacht, Su Marine, 
Taka Yat, Yonca Onuk gibi tersaneler tarafından 
kullanılmaktadır.

DURATEK 1000, Tuzla’da iki tersanede ahşap gövde 
üzerine kompozit üst yapının imalatı projesinde de 
kullanıldı. Bu şekilde teknelerin ağırlık merkezleri 
aşağı kaydırıldı ve hafif ama mukavemetli bir yapı 
oluşturularak yakıttan tasarruf sağlandı. 

Tanju Kalaycıoğlu’nun sahibi olduğu TAKA Yat’ın 
tasarımı olan 24 m’lik ahşap gövdeli yelkenlinin tüm 
üst yapısı karbon elyaf + DURATEK 1000 Epoksi 
kullanılarak vakum torbalama yöntemi ile Yonca 
Onuk Tersanesi’nde imal edildi ve gövdenin üzerine 
yerleştirildi.

Aynı şekilde Tuzla’da Mengi Yay Tersanesi’nde, Optitur’un cam elyaf + DURATEK 1000’den üretilen üst bina, 
35 m’lik ahşap motor yatın gövdesinin üzerine yerleştirildi. Bu teknenin tüm yapısal tasarımını Notilus Dizayn 
yaptı.

Suntay tasarımı olan ve RMK Tersanesi’nde Öz MYM tarafından rahmetli Mustafa Koç için üretilen MVK 42 
Projesi’nde de (Talisman) DURATEK 1000 kullanılmıştır.

DURATEK 1200 Epoksi Laminasyon Sistemi, cam, Kevlar ve karbon elyaflarının, vakum infüzyon veya 
RTM yöntemleriyle lamine edilerek kompozit parça üretilmesi için tasarlandı. Sistem bir reçine ve dört farklı 
sertleştiriciden (hızlı, orta, yavaş ve ekstra yavaş) oluşur.

Bu sayede 23oC’de 70 ile 600 dakika arasında bir çalışma süresi elde edilir. Hızlı sertleştiricili sistem ile 
nispeten küçük parçalar hızlı bir şekilde üretilebilirken, ekstra yavaş sertleştiricili sistem ile, sıcak havalarda 
dahi büyük ve/veya kalın parçalar rahatlıkla imal edilebilir. DURATEK 1200 Sistemi’nin hızlı, orta ve yavaş 
sertleştiricilerinin DNV – GL, ekstra yavaş sertleştiricisinin Lloyd’s Register sertifikası vardır. 

Bu ürün Ares, CSC Composites, Mengi Yay, Metur, Optitur, Öz MYM, Su Marine, Taka Yat gibi tersaneler 
tarafından kullanılmaktadır.
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DURATEK 1200’ün DTE 1200 Reçine ve DTS 
1151 Sertleştiricisi’nden (Orta) oluşan sistem 
ile CSC Composites 16 m boyundaki Pata Negra 
yelkenli teknesinin gövde ve güvertesini ayrı ayrı bir 
kerede infüzyon yöntemi ile üretti. Bu tekne katıldığı 
uluslararası pek çok yarışta birincilik dahil ödüller 
kazandı.

DURATEK 1200’ün DTE 1200 Reçine ve DTS 1155 Sertleştiricisi (Yavaş) ile ARES Tersanesi Umman 
Sahil Güvenliği için 27 metrelik kompozit teknelerin gövde ve güvertelerini ayrı ayrı bir kerede infüzyon 
yöntemi ile üretiyor.

Teknenin seyir hızı 40 knot’un üzerine çıkabilmekte 
ve kompozit yapısı bu hızda çarptığı dalgalara yıllar 
boyu dayanmaktadır.

DURATEK 1000 ve 1200’ün yanı sıra, DURATEK 
2400 Epoksi Laminasyon Sistemi, güneş gören 
yüksek sıcaklık dayanımının gerektiği yerlerde 
tercih edilebilir. Bu ürün farklı elastikiyet değerlerine 
sahip bir reçine ve iki farklı sertleştiriciden oluşan 
bir sistemdir. Sistemin 120oC’nin üzerine ulaşan Tg 
değerleri vardır.

DURATEK’in laminasyon reçinelerinin dışında, epoksi 
ve poliüretan esaslı yapıştırıcıları da kompozit tekne 
yapımında kullanılmaktadır. Bu yapıştırıcılar nüve 
malzemelerin yapıştırılması ve gövde ile güvertenin 
bir araya getirilmesinde uygulanır.



4342

ÜYELERDEN HABERLERÜYELERDEN HABERLER

Marin Sektörününün Türkiye’deki En Büyük Tedarikçilerinden 
Biri Olan METYX Composites’ten Sektörel Analiz
Tekne üreticileri ağırlıkları azaltılırken laminatların darbeye dayanıklılığını artırmak 
ve mekanik özellikleri geliştirmek için çözümlere ihtiyaç duyar. Bu nedenle, kompozit 
çözümler, marin için ideal bir çözümdür.

Tekne ve gemi üreticileri tarafından kullanılan yenilikçi, kaliteli teknik tekstil ve kompozite 
dair diğer malzemelerin uzun süredir tedarikçisi olan METYX Composites, geniş bir 
yelpazede marin onaylı ürün ve hizmetler sunmaktadır. 

METYX Composites Satış Direktörü Bahattin Şendoğan: “Tekne üreticileri için konsept tasarımından teslimata 
kadar eksiksiz bir hizmet sunmak önemlidir. Biz kurulduğumuzdan bu yana marin endüstrisi ile çalışıyoruz. 
Zamanla bu sektörün ihtiyaçlarının ne olduğunu tespit etmeyi başardık. O yüzden şimdi de üründen teknik 
danışmanlığa kadar ihtiyaçları olan tüm desteği sağlayabiliyoruz.” dedi. 

METYX Composites’te sunulan kapsamlı Tip Onaylı 
Sertifikaslı (DNV GL) ürün ve hizmetler şunlardır:

• E-glass UD, çift eksenli, üç eksenli, dört eksenli, 
Combi Mat ve hibrit çok eksenli kumaşlar - 
standart ve özel çözümler

• Karbon takviye kumaşları - çok eksenli ve 
dokuma kumaşlar (UD, çift eksenli, üç eksenli, 
dört eksenli ve E-cam / Aramid / karbon 
hibritler) - UD bantları ve özelleştirilmiş 
çözümler

• Cam kumaş, karbon kumaş, PVC ve balsa core 
malzemeleri için DNV GL tescilleri

• Stoklu ve hızlı terminlere uygun kumaş ve core 
malzeme kit hizmetleri (PVC, PET, PU, SAN, 
balsa) 

• Stoklu ve hızlı terminlere uygun vakum sarf 
malzemeleri (soyma kumaşı, vakum keçesi ve 
akış filesi)

• Kalıp hizmetleri 

• CFM, vakum dedektörleri, vakum torbalama sarf 
malzemeleri, core malzemeler, kalıp ayırıcıları, 
yapıştırıcılar, reçineler gibi hammadde tedariği

• Üretim süreçleri ve mühendislik desteği

METYX Composites ayrıca müşterilerine ürün 
performansını ölçmek için RINA ve DNV-GL 
testleri de dahil olmak üzere kumaşlar, laminatlar 
ve baz malzemeler için müşterilerine kapsamlı 
laboratuvar ve hızlı yanıt ISO ve ASTM test hizmetleri 
sunmaktadır. 

METYX Composites’in ürün yelpazesine yeni 
eklediği pasta METYPASTE100, ince pasta ve/veya 
parlatıcı cila METYPOL 200 ve yüksek parlaklığa 
sahip son ürün isteyen müşterilerimiz parlatıcı 
olarak METYFINISH300 tüm marin müşterilerine 
sunulmaktadır.

An Analysis To The Marine Industry By Metyx Composites, The Leading Composite Supplier

Boat builders always look for improving the mechanical characters and the impact resistance of the 
laminates while reducing the weight and fuel consumption. Therefore a composite solution is ideal for 
the marine industry. 

METYX Composites, that has been a long established supplier of innovative, high quality technical textiles 
and other materials used by the leading boat and shipbuilders manufacturing with FRP composite, 
provides an extensive range of international marine approved products and services. 

METYX Composites Sales Director Bahattin Şendoğan stated that “For boat builders is important to 
provide a full service, covering from a concept design to the delivery. We work with the marine industry 
from the start. By time we came to understand what are the exact demands. Now, we are able to present 
all the support they need, from the actual product to technical services.”

The extensive range of marine approved products and services offered at METYX Composites include: 

• E-glass UD, biaxial, triaxial, quadraxial, Combi Mat and hybrid multiaxial fabrics - standard and 
custom solutions. 

• Carbon reinforcements – multiaxial and woven fabrics (UD, biaxial, triaxial, quadraxial and E-glass / 
Aramid / carbon hybrids)- UD tapes, and customized solutions.

• DNV GL approvals for both glass and carbon fabrics, PVC and Balsa Core materials

• Kitting services for fabrics, core materials (PVC, PET, PU, SAN, balsa) - with very fast delivery times  

• Vacuum consumables (peel plies, breather fabric and flow mesh) – with very fast delivery times  

• Composite tooling design and fabrication (plugs and moulds). 

• Distributed products: vacuum infusion equipment; vacuum bagging consumables; core materials; 
mould release agents; adhesives; tooling systems; resins; continuous filament mats (CFM).

• Engineering and production processing technical support.

METYX Composites also offers extensive laboratory and rapid response ISO and ASTM testing services 
to its customers for fabrics, laminates and base materials, including RINA and DNV-GL tests to measure 
product performance. 

METYX Composites new products: METYPASTE100, METYPOL200 and METYFINISH300 are presented to 
the marine customers recently.
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Poliya, Denizcilik Sektöründe Projeye Özel 
Ürünlere Odaklanıyor
İsimleri denizcilik sektörüyle özdeşleşmiş; başta Türkiye olmak üzere Danimarka, Norveç, 
İsveç gibi birçok ülkede yer alan kompozit tekne ve yat üreticileri; Poliya’nın müşterileri 
için özel olarak tasarladığı jelkot, bariyerkot, arakat (skincoat), vinilester ve poliester 
reçinelerini tercih ediyor.’
Her Tür Gereksinim için Bütünleşik 
Performans
Kompozit tekne ve yatlarda, son ürünlere yönelik 
öncelikler fark etse de tercih edilen ürünlerin 
uyumuyla elde edilecek en yüksek performans, 
malzeme üreticisiyle tekne üreticisinin bir takım gibi 
çalışmasını gerektirir. Sadece malzeme dayanımı 
değil, uygulama şart ve teknikleri de üreticilerin 
malzeme sağlayıcılarla birebir çalışmasını bir çok 
durumda zorunlu kılar. Poliya, her amaca uygun 
ürünleri, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda 
sürekli iyileştirmelerle ve gelişen ürün gamıyla 
yıllardır kompozit tekne üreticilerinin en iyi partneri 
olmayı hedeflemiştir. Kompozit esaslı en büyük iş 
teknelerinde, süper yatlarda, yarışçı yelkenlilerde 
veya küçük hobi teknelerinde, denizle ilgili her 
alanda güvenirliğini yıllarla kanıtlamış kaliteli 
jelkotları, polyester ve vinil ester reçineleri, ara 
katlar, bariyer katlar, yapıştırıcılar, kalıplama 
malzemeleri ve ayırıcılar ile Poliya, denizcilik 
sevdasını kompozit sağlamlığıyla birleştirmek 
için dün olduğu gibi bugün de tekne üreticilerinin 
yanındadır.

Reçine İnfüzyon Yöntemi ile Üstün performans
Son onbeş (15) yıldır kullanımı giderek artan reçine 
infüzyon yöntemi, rüzgar türbin kanatları, tekne 
gövdeleri, güverteleri gibi büyük ve iç katmanları

kompleks parçaların tek seferde eldesini sağlayan 
bir yöntemdir. %70’e varan oranlarda yüksek cam 
elyaf oranı ile hava kabarcığı olmadan yapının 
tamamına homojen reçine dağılımı sağlayarak 
çok yüksek mukavemet değerlerinde kompozit 
parçaların üretimini mümkün kılmaktadır. Poliya, 
amaca yönelik çok düşük viskoziteli ve sağlıklı 
kürlenen polyester ve vinil ester reçineleriyle 
uygulamanın öncülerindendir.

Denizde Güzel Görünümlü ve Uzun Ömürlü 
Parçalar
Poliya jelkotları, yıllardır yapılan test ve 
uygulamalarda dünya çapındaki rakiplerine kıyasla 
en iyi ve en uzun ömürlü görünümü kompozit 
tekne parçalarında sağlamaktadır. Yeni geliştirilen 
Polijel-PLUS ürünler ile bu özelliklerin daha da 
iyileştirilmesi sağlanırken; aynı zamanda yarı yarıya 
düşen stiren emisyonu ile atölye şartlarında çok 
daha rahat ve sağlıklı bir ortam elde edilebilmektedir. 
Büyük parçalarda daha mükemmel yüzey kalitesi 
için Polipol-ZERO laminasyon ve infüzyon/
transfer reçineleri de teknelerde kozmetiğin 
yeni alternatifleridir. Poliya, son yıllarda gittikçe 
artan sayıda uluslararası müşterilerinde birebir 
çalışmalarla bu yeni sistemleri denizcilik sektöründe 
de adapte etmektedir.
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Skincoat ve Barriercoat (Ara kat ve Bariyerkot) Mühendislik Ürünleri
Poliya; klasik reçine, jelkotlar ve kalıp ayırıcılar yanında sofistike katmanlardan oluşan ve farklı performans 
gerektiren uygulamalar için de ürünler sunar: Polijel BC bariyerkot özellikle ozmos dayanımı ve elyaf izini 
(fiber print through) önlemeyi hedeflerken, Polives 701-TA Skincoat, jelkot ile altındaki takviye katı arasında 
ozmoz dayanımını artırmak için kullanılmaktadır.

Yapıştırıcı Pastalar
Politix yapıştırıcı pastalar marin uygulamalarında 
CTP parçaların birleştirilmesi için geliştirilmiştir. 
Dolgulu ve/veya cam takviyeli seçenekleri ve 
özel formülasyonuyla Politix yapıştırıcı pasta 
serisini dolgu, yapıştırma ve sızdırmazlık amaçlı 
uygulamalarda kolayca ve ekonomik olarak 
kullanmak mümkündür.

Denizcilik için Belgelenmiş Kalite Uygunluğu:
Lloyd’s Register sertifikalı Poliya ürünleri:

Laminasyon reçineleri:
Polipol 383-TA, Polipol 383, Polipol 3401/T/TA, Polipol 3872

Laminasyon vinilesterleri:
Polives 701, Polives 702 ve değişik uygulamalar için versiyonları

Jelkotlar:
Polijel 210, Polijel 213, Polijel 215

Sıfır Çekme ZERO Kalıp Sistemleri
Büyük düz alanlara sahip ve parlak jelkotlarla kaplı 
tekne yüzeylerinde kalite hiç şüphe yok ki kalıptan 
başlar! En kaliteli malzemeler dahi kullanılsa, kalıp 
ondülasyonları, çöküntü ve pürüzler ister istemez 
tekne yüzeylerine yansıyarak güzel görünümü 
bozabilir veya bunları gidermek için büyük işçilik 
ve maliyet gerektiren ek işlere sebebiyet verebilir. 
Ayrıca yeni taleplere yönelik kalıpların yapımları 
haftalar yerine birkaç günde bitirilebilirse hem 
işçilik hem müşteri tatmini sağlanabilir. Poliya bu 
amaçla, yıllarca öncülük ettiği kalıp malzemeleri 
alanında 10 yıldan uzun süredir Polipol 321- ZERO 
sistemini sektörün hizmetine sunmuş ve Poliya 
ZERO kalıp sistemleri bugün en yaygın kullanılan 
ürünler arasında yerlerini alarak mükemmel yüzeyli 
imalatlar için sektöre katkı sağlamıştır. Daha kolay 
uygulanabilen, daha hafif ve yüksek mekanik 
mukavemetli yeni nesil ürün Polipol 324-ZERO ve 
dolgu kullanılmanın istenmediği uygulamalar için 
Polipol 325-ZERO ile bu ailenin değişik ihtiyaçlar 
için çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir. Yeni ürünler 
ve yıllarla kalitesini kanıtlamış var olan ürünler 
ile Polipol-ZERO serisi kalıp imalatları için tekne 
üreticilerinin de en büyük yardımcısıdır.
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MARİN SEKTÖRÜNDE KOMPOZİT

Biz CSC Composites olarak, uzun zamandan beri, 
marin sektörüne yönelik, başta tekne konstrüksiyonu 
olmak üzere bir çok özel ve seri üretim ürün 
üretmekte, bu sayede de bu gelişimi yakından 
gözlemleme şansına sahip olmaktayız. Büyük ölçüde 
yurtdışına yönelik üretimlerini gerçekleştirdiğimiz 
yelkenli yarış tekneleri ve bunların aksesuarları 
ile megayat aksesuarları konusunda, 6 metre 
uzunluktaki otoklavımız, boyahanemiz ve 24m²’lik 
prepreg kürleme fırınımızla 10 yıla yakın bir süredir 
kompozit sektöründe yer alıyoruz.

Günümüzde marin sektöründe, müşteri talepleri ve 
piyasa yönelimi her geçen gün daha fazla kompozite 
dönmekte. Geçmişte kompoziti kabullenmeyen 

muhafazakar müşteriler dahi artık kompozit ile 
ilgili sorular sormakta ve en azından teknelerinin 
bileşenlerinde kompozite ağırlık vermeye daha 
sıcak bakmaktalar. Kompozitin sağladığı en 
önemli avantaj, hafif ve dayanıklı bir yapı ile 
yüksek bir performansın elde edilebilmesidir. Bu 
avantaj, özellikle uzmanlaşmış olduğumuz yarış / 
performans yelkenlileri sektöründe çok önemli.

Küçük yaşlarından itibaren yurtiçinde ve dışında 
pek çok yelken yarışına katılmış olan ekibimiz, 
bu tecrübesini kompozit yelkenli üretiminde de 
kullanmakta. Bu sayede özellikle kişiye özel tekne 
üretmek isteyen müşterilerimizle daha kolay iletişim 
kurup, Türkiye, ABD ve İngiltere’ye, Rolex Fastnet, 
Rolex Transatlantic, Rolex Middle Sea Race, Rolex 
Round Britain and Ireland Race gibi dünyanın en 
zorlu ve prestijli yarışlarında, rakiplerini geride 
bırakarak zafere uzanan tekneler üretebilmeyi 
başardık. Kişiye özel teknelerin yanı sıra seri 
imalat tekneler de ürettik. Kısa süre için kazanmış 

olduğumuz repütasyonumuz sayesinde dünyanın 
önde gelen tasarımcıları ve mühendislik firmalarıyla 
çalışma fırsatımız oldu. Böylece artan tecrübemizle 
vizyonumuzu genişlettik ve deniz dışındaki otomotiv, 
rüzgar gibi sektörler için de pek çok parça ürettik.

Mesela dünyada ilk üretilmiş tek gövdeli açık 
deniz kanatlı teknesi, Infiniti 46, sofistike prepreg 
karbon fiber yapısı ve sınıfında öncü olması, 
bize önemli bir tecrübe kattığı gibi bir çok farklı 
projede önümüzü açtı. Farklı ortamlarda bir araya 
geldiğimiz bir çok yabancı yelkenci ve marin 
sektörü çalışanı, Infiniti46’nın ülkemizde üretildiğini 
öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemediler. Oysa bu 
tip ileri teknoloji yarış tekneleri Fransa, ABD, İtalya 
ve Yeni Zelanda’daki belli başlı birkaç tersanede 
üretilebilmekte. 

CSC Composites olarak bitmiş tekne üretiminden 
ziyade, bu teknelerin sadece kompozit yapısını 
üretmeye yöneldik. 

Süratli (30 knots ve üzeri süratler) hidrofil adı verilen, 
suyun içerisindeki kanatları ile gövdesini sudan 
kesen, son derece yüksek süratlere düşük rüzgar 
hızlarında çıkan teknelerin bileşenleri ve megayat 
sektöründe portatif şekilde kullanılmakta olan yüzme 
merdiveni, süvari merdiveni, gölgelendirme direkleri 
ve ana radar direği gibi parçaların üretimlerini 
gerçekleştirdik ve gerçekleştiriyoruz. Bu konuda 
sektör konvansiyonel ahşap ve ya çoğunluklu 
olarak metalden (alüminyum/paslanmaz çelik) 
kompozite dönüyor. Tabi bunun en önemli sebebi 
ağırlık ve korozyon mukavemeti. Bugün paslanmaz 
çelikten üretilen bir merdiven, karbon fiberden 
üretildiğinde %80’lere varan bir ağırlık tasarrufundan 
bahsedilebilmektedir. Bu farkın en önemli avantajı 
ise 3-4 kişiyle taşınan bir merdiven artık tek kişi 

Kompozit malzemeler hayatın her alanında olduğu gibi marin sektöründe de oldukça önemli 
ve gelişen bir paya sahip.

tarafından taşınıp monte edilebilmekte. Bu durumda 
bir ürünün portatif ya da sabit olması arasındaki farka 
eşit oluyor. Keza üst güverteye ağır malzemeler 
taşımak için kullanılan portatif vinçlerde de karbon 
fiber kullanımı elzem bir durum. Sonuç olarak 
portatif tüm aksesuarlarda karbon fiber kompozitler 
tek alternatif olarak ortaya çıkıyor, tek dezavantaj ise 
maliyet.

2013 yılında dünyanın en önemli yelken mücadelesi 
olan Amerika Kupası ile yelken tahrikli hidrofillerin 
talep ve üretiminde bir patlama yaşandı. Artık 15 
metreden uzun gezi yelkenlilerinde dahi yarı ya da 
tam sudan kesilmeye yönelik üretimler gerçekleşiyor. 
Bunun en büyük sağlayıcısı ise karbon fiber ve 
aramid balpeteği ile oluşturulan son derece hafif 
ama bir o kadar da kuvvetli yapılar. Zira hidrofillerde 
ağırlık kanadın hatvesinin yarattığı rezistans olarak 
ortaya çıkıyor, dolayısı ile hafif bir strüktür çok 
daha kolay şekilde sudan havalanıp olağanüstü 
süratlere ulaşabiliyor. Örnek vermek gerekirse 
bizim üretimini gerçekleştirdiğimiz ve Fransa’da 
bulunan ana firma Phantom Sailing’e gönderdiğimiz, 
otoklavda kürlenmiş prepreg karbon ve aramid 

balpeteği gövdeye sahip tekneler, yine tarafımızca 
üretilen kanatlar sayesinde 10 knot rüzgarda 25 knot 
süratlere rahatlıkla ulaşabiliyor. Yani rüzgar tahriki ile 
rüzgarın 2,5 katı süratlere erişebilmekte, bu da ancak 
etkin bir tasarımın dışında kompozit malzemelerin 
üstün özellikleri sayesinde gerçekleşiyor.

Marin sektöründe yüksek performanslı teknelerin 
üretiminde, infüzyon tekniğinin kullanılmasının 
sağladığı avantajlardan dolayı konvansiyonel el 
yatırmasına göre büyük daha fazla tercih edilir 
olması. Özellikle büyük strüktür alanına ve kalın 
masif laminat bölgelere sahip teknelerde infüzyon 
hem bitmiş ürünün kalitesi, hem işçilikte tasarruf 
hem de hafiflik olarak kendini avantaja dönüştürüyor.

Diğer yandan CSC Composites olarak çok fazla 
içinde bulunmadığımız ticari gemicilik tarafında da 
kompozite yönelik arayışlar her geçen gün artan bir 
ivme ile devam ediyor.

Yakıt maliyetlerinin yüksekliği ve gelecekte de 
yükseleceğine dair beklentiler, her geçen gün 
tüketicilerde oluşan çabuk tedarik/sahip olma 
ihtiyacı, hızın getirdiği çeviklik ve esneklik, tanker, 
konteyner ve yük gemilerinde kompoziti bir alternatif 
olarak ortaya çıkarıyor. Hatta şu anda bile devasa 
tankerlerin infüzyon yöntemiyle, konvansiyonel çelik 
üretimde olduğu gibi, bölüm bölüm olarak nasıl 
üretilebileceği üzerinde ciddi şekilde kafa yoruluyor. 
Burada maliyet, geri dönüşüm ve hasar esnasında 
hızlı ve güvenilir tamirat halen soru işaretleri olarak 
karşımızda durmakla beraber, geçtiğimiz 20-30 
yıllık dönemdeki ilerleme göz önüne alındığında bu 
konuların da hızlıca geride bırakılabileceği görünüyor.

ÜYELERDEN HABERLER
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Tekne yapımı uygulamalarında, SAERTEX ürünleri yelkenli 
yatların ve motorlu teknelerin dengesinin iyileştirilmesine 
yardımcı olur. Elyaf takviyeli kompozit malzemeleri 
kullanarak, ağır metal malzemeler daha hafif ancak daha 
kuvvetli kompozit malzemeler ile değiştirilebilir, böylece 
önemli ölçüde ağırlık azalmaları ve enerji tasarrufu 
sağlanır.

SAERTEX malzemeleri gövde ve güverte döşemelerinde, 
üst yapılarda ve gemilerin iç mobilyalarında 
kullanılmaktadır. Bu tür uygulamalarda kullanılmak üzere, 
SAERTEX, kompozit alanındaki sandviç yapı sistemi için 
komple malzeme çözümleri sunar. Ayrıca RTM gibi kapalı 
işlemler için kanıtlanmış çözümleri vardır. Reçine akışını 
arttıran SAERcore özel fonksiyonel kumaşı, basit üst 
yapıların hızlı üretimi için çok uygundur. Kumaşın dikey 
alanlara ve bileşenin büyük kıvrımlarına - örneğin gövdeye 

- örtüldüğü zaman, üreticilerin çoğu, bu işi kolaylaştıran 
patentli, kendinden yapışkanlı SAERfix kumaşını tercih eder. 
Cam elyaftan yapılan çok eksenli kumaşlara ek olarak, 
SAERfoam patentli yapısal core malzemesi, balsa ahşabı 
bileşenleri için mükemmel bir alternatiftir. 

Neden SAERTEX’i tercih etmelisiniz?

1. SAERTEX, SAEERTEX LEO ve parça imalat hizmetleri 
gibi komple sistem çözümleri sunar.

2. SAERTEX, tekne yapımı uygulama teknolojisinde uzun 
yıllara dayanan deneyime sahiptir.

3. SAERTEX, müşterileri ile birlikte SAERTEX LEO ve 
SAERfoam gibi yenilikler geliştirerek sektörü ileriye 
taşır.

SAERTEX’İN YENİ ÜRÜNLERİ TİLA KOMPOZİT GÜVENCESİ 
İLE TÜRKİYE’DE

(Benetti F125 süper yatında ve bu yat için özel olarak tasarlanmış Rolls-Royce motorunda SAERTEX ürünleri kullanılmıştır.)

Fabrika Ayvalık İzmir yolu üzerinde yer alıp 30.000 
m2 açık alan ve 7500 m2 kapalı alana sahiptir, 
tesis bünyesinde, tam donanımlı mobilya, ahşap, 
paslanmaz, döşeme, elektrik ve mekanik atölyeleri 
yer almaktadır. 

İmal edilen tüm tekneler 3 boyutlu olarak 
modellenmekte ve bu şekilde imalat süresi 
ciddi oranda kısalıp olası hatalar minimuma 
indirgenmektedir. Örnek vermek gerekirse 
teknenin model imalatı devam ederken aynı anda 

mobilya imalatı ve elektrik tesisatı ön hazırlığı 
başlayabilmektedir, bu şekilde ciddi olarak imalat 
süresi ve fire oranlarında düşüş sağlanmaktadır. 
Yüksek kalite, süresinde teslim ve rekabetçi fiyat 
politikası global piyasada yer alabilmenin tek yoludur.

Firmanın gelecek için hedefi, orta ve üst segmentte 
30-60 ft arası tekne imalatında global pazarda OEM 
imalatçı olarak yer alıp ülkemizi hak ettiği şekilde 
temsil etmektir.

Sektörde gerek tekne imalatı, gerekse de malzeme 
tedariği ve uluslararası firmalara verilen imalat 
danışmanlığı ve firma ortaklarımız ile geçen 
uzun sürenin tarafımıza edindirdiği tecrübe ve 

oluşan uluslararası network sayesinde sektöre 
de hedeflediğimiz yere ulaşabilmek için Telgeren 
& Partners olarak uzun soluklu koşumuza tüm 
gücümüzle devam etmekteyiz.

Ayvalık’tan Okyanuslara,
Murat Telgeren ve ortakları tarafından kurulan Telgeren & Partners OEM tekne imalatı için 
ilk kontratı dünyanın önde gelen travler yat üreticisi Nordhavn Yachts ile imzalamış ve ilk 
modelin kalıp imalatına başlanmıştır, tekne modeli CNC ile imal edilmiş olup 10 Temmuz 
itibarıyla ilk gövdenin kalıptan çıkartılması planlanmıştır, 2019 yılı sonuna kadar 5 adet 
tekne imalatı tamamlanacak ve ilk 2 tekne Dusseldorf ve Palm Beach yat fuarlarında 
sergilenecektir. Yeni projeler için dünyanın önde gelen firmalarından tarafımıza gelen talepler 
ile ilgili görüşme ve çalışmalar devam edip yakın zamanda konu ile ilgili gerekli açıklamalar 
yapılacaktır. Firma kurucu ortağı Murat Telgeren daha önceden sahibi olduğu Neva Yat 
firması bünyesinde Amerika ve Avrupa pazarlarına pek çok benzer projenin imalatını başarı 
ile tamamlamıştır.  Bestewind 50, Neva 33, 50 pax kompozit deniz otobüsü vb.
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M.A.T., SIRADIŞI BİR TEKNE ÜRETİCİSİ
1993 yılında, her ikisi de aynı zamanda mimar ve yelken sporcusu olan Cem ve Alp Somer 
kardeşler tarafından İzmir’de kurulan M.A.T., sadece kompozit performans yelkenli teknesi 
üretiyor.  Tersane toplam 11.000 m2’lik arazi üzerindeki 3.000 m2’lik bir kapalı alanda 
faaliyet gösteriyor. M.A.T., geçtiğimiz 26 yıl içinde uluslararası mühendisler, tasarımcılar 
ve malzeme üreticileri ile çalışarak kompozit performans yelkenlileri üzerinde uzmanlaştı 
ve bu konuda en iyi üreticilerden birisi haline geldi. Tasarımların kişisel ihtiyaçları 
karşılamasına konsantre olup buna sadelik ve farklı çözümlerini eklemesi, M.A.T.’ın 
rekabetçi yelkencilikteki başarısının anahtarıdır.

M.A.T. 26 yıllık deneyimi ve ilk günün heyecanıyla 
performans yatları üretiyor, Dünya’nın her yerinde 
tekne sahiplerine destek veriyor. M.A.T. ekibi yılın 
seksen gününü, M.A.T. Yelkenli Yatları’nın sahipleri ile 
birlikte denizde yarışarak geçiriyor. Elde edilen bilgi 
birikimi, daha başarılı tekneler yapmak hedefinde en 
önemli kazanımı oluşturuyor.

M.A.T. markasının imzası aslında hafif ama güçlü 
bir yat yapısalı ile detaycılığın ve şıklığın güçlü bir 
kombinasyonudur. Bu hafif ama güçlü yapısal, 
vakum infüzyon yöntemi sayesinde elde ediliyor. 

Vakum destekli reçine infüzyon metodu, kompozit 
ürünü oluşturan tüm yapısal malzemelerin 
arasındaki havayı boşaltarak, bu boşluğun bir kerede 
reçine ile doyurulması anlamına geliyor.

SEKTÖRDEN HABERLER

-800 mb vakum altında kalıba bastırılan elyaflar 
arasında hiç boşluk kalmaz. Üretim bir kerede 
yapılır, soğuk derz, mekanik yapışma olmaz. 65/35 
elyaf/reçine oranı elde edilebilir ki bu da  reçine 
kullanımının el yatırma metoduna oranla %40 
azaltılarak, daha hafif, daha az kırılgan çok kaliteli bir 
yapı elde edilmesi demektir.

Kimyasal malzemeler ile temas sıfıra yakındır, az atık 
üreten, çevreye duyarlı bir üretim sağlanır.

Vakum infüzyon yöntemiyle üretilen teknelerin 
boyları 10,10 metre ile 12,45 metre arasında 
değişiyor. Şu ana kadar Türkiye dışında, Almanya, 
Amerika, Avusturalya, Çin, Fransa, Güney Afrika, 
İngiltere, İsrail, İsveç, İtalya, Japonya, İskoçya, 
Tazmanya ve Yeni Zelanda gibi ülkelere yarış 
tekneleri satıldı. 

M.A.T. 2016 yılında Türk Donanması’na 3 adet yarış 
teknesi de üretti ve başarıyla zamanından önce 
teslim edildi.

M.A.T.’ın spordaki desteği sadece yelkencilikle ve 
denizle sınırlı değil. En az denizcilik kadar zorlu 
olan dağcılıkta da varız. Profesyonel dağcıların en 
büyük hedefi, yüksekliği 8.000 metreyi aşan 14 dağın 
hepsine birden tırmanmayı başarmaktır. Şu anda 
bunu 14 farklı ülkeden sadece 33 dağcı başarabildi. 
M.A.T., Tunç Fındık’a, 14 x 8000 projesinde başarılı 
olabilmesi için sponsor oldu.
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ALYA YATÇILIK VE KOMPOZİT ÜRETİM
İtiraf etmek gerekirse kompozit tekne üretim 
teknikleriyle ilk kez 90’ lı yılların ortasında tanıştım. 
Tuzla’da üretilen ve donatan temsilcisi kaptan olarak 
katıldığım 32 metrelik o projenin öncesinde, ya klasik 
yöntemlerle üretilmiş ahşap teknelerde veya çelik 
yatlarda sürdürmüştüm mesleğimi.

Öte yandan Rosinante’ deki mükemmelliğin tersine, 
sörveyör olarak yaptığım bazı çalışmalarda sandviç 
yapıda katmanların ayrıldığı, dış elyafta baloncukların 
oluştuğu, bir yaz sezonu sonrasında bütün elyaf 
katmanlarının görüldüğü birçok kompozit tekneyi 
de görmüşlüğüm var. Böyle teknelerle Rosinante 
arasındaki fark “kitabına uygun” diye özetlemeye 
çalıştığım üretim disiplini ile ilgili.

Peri Yatçılık’dan ayrılarak 2008 yılında kurduğumuz 
Alya Yatçılık’da şayet bir başarıdan söz edecek 
olursak, işte tam da bu noktayı, yani kompozit üretim 
disiplinini vurgulamak gerekir. 

Evet, kuşkusuz kompozit tekneler hafiftir, güçlüdür, 
doğa koşullarına, denize dayanıklıdır. Ancak bu 
özellikleri kazanmaları tıpkı tüm diğer kompozit 
üretimlerde olduğu gibi dikkat, özen, mühendislik 
ölçütlerine bağlılık ve üretim disiplini sayesinde 
olur. Kısacası kompozit üretimi el yordamıyla, 
ciddiyetsiz ve bilinçsiz yapılacak bir iş değildir. Alya 
Yatçılık’ da denize indirdiğimiz ilk proje olan 17 
metrelik kompozit katamarandan, 41 metrelik LR 
klaslı deplasman tipi motoryata değin kompozit 
üretimlerimizde hep bu çerçevede üretim yapmış 
olmamızın olumlu sonuçlarını yaşamaktayız.

High Modulus, Delta, Asta, Fiber Content, VPLP 
gibi kompozit mühendislik alanında adı duyulmuş 
firmalarla çeşitli projelerde iş birliğimiz oldu, oluyor. 
Ürettiğimiz kompozit tekneler Atlantik ve Pasifik 
geçişleri yaptılar. Kimi Avustralya’ da, kimi Amerika’ 
da yıllardır servis veriyor. Çoğunluğu yelkenli olan bu 
teknelerin çarmıh ayağı, dümen mili ve yelpazesi, şaft 
braketi, matafora, demir atma kolu, salma kasası 
ve kanadı gibi yoğun yük alan parçalarını karbondan 
tersanemizde ürettik ve günümüze değin hiçbir 
parçada sorun yaşamadık.

Sonradan Türk yatçılığında nirengi noktalarından biri 
olduğunu anladığım o Marc Lombard imzalı yelkenli 
sayesinde, epoksi, karbon elyaf, pvc, cam elyaf, 
vakum gibi daha önceleri hiç kullanmadığım, hatta 
duymadığım şeyleri öğrendim. O tekneyle uzun yıllar 
kaptanı olarak yelken yaptım; hafifliği, sağlamlığı ve 
hızı ile her zaman hayranlık duyduğum bu teknenin 
onlarca yıl sonra bakım-onarımını yapmak yine bana 
kısmet oldu;  o proje Alya Yatçılık’ın ilk işlerinden 
biriydi. Uzun hizmet yıllarının ardından gövdenin, 
güvertenin ve üstyapının mükemmel hali, “kitabına 
uygun” olarak yapılan kompozit teknenin veya 
herhangi bir kompozit üretimin ne denli dayanıklı ve 
sağlam olduğunun canlı bir kanıtıydı. Karinasında 
yaptığım kontroller ve ölçümler gövdenin sanki 
birkaç ay önce denize indirildiği izlenimini veriyordu. 
Oysa Rosinante on beş yılı aşkın Akdeniz’ i arşınlamış 
ve çok kısa süreler karada kalmıştı.
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Ürettiğimiz teknelerin garanti süresi dolsun dolmasın 
arkasında durmak gibi bir ilkemiz olduğundan, 9 
yıl önce teslim ettiğimiz hareketli salması olan bir 
yelkenlinin durumunu geçenlerde kontrol etmek 
ve tekne sahibiyle değerlendirmelerde bulunmak, 
neyi doğru, neyi yanlış yaptığımız konusunda paha 
biçilmez bilgiler sağladı.  Net konuşmak gerekirse 
tutucu bir denizci olarak özenle, dikkatle, üretim 
disipliniyle yapılmış bir kompozit tekneyi başka hiçbir 
şeye değişmem.

çabaladığımız müşteri memnuniyeti on yılı aşkın bir 
sürenin ardından meyvelerini vermeye başladı. 

Öte yandan çatımız altında farklı tekniklerle 
sürdürdüğümüz kompozit üretimleri salt kompozit 
gövdeli teknelerle ilgili değil. Çoğu zaman çelik 
veya alüminyum projelerimizin çeşitli yerlerinde ve 
parçalarında da kompozit üretim yeteneklerimizden 
yararlanmaktayız. Sandviç sistem üretilmiş güverte 
mobilyaları, kimi zaman dekorasyon-mobilya 
parçaları, karbon yüzme merdivenleri, hatta bimini, 
anten direği gibi parçalar teknenin ana malzemesi 
ne olursa olsun kompozitten imal edilmekte. Bu tür 
tercihler hem geometrisi zor parçaların üretiminde 
kolaylık sağlıyor hem hafifletme çabalarına katkı 
veriyor hem de farklı malzemelerin kullanıldığı çok 
kompleks bazı parçalarda korozyon riskini ortadan 
kaldırıyor.

Kısacası Alya Yatçılık’da, ebat ve özellikleri ne 
olursa olsun, ürettiğimiz teknelerin bütünü veya 
bazı bölümlerinde kompozit malzeme ve teknikleri 
kullanmayı üretimimizin genel özelliklerinden 
biri olarak kabul etmekteyiz. Bu görüşe bağlı 
olarak önümüzdeki dönemde kompozit üretim 
tekniklerimizi geliştirmek ve parça üretiminde 
kullandığımız infüzyon ve prepreg kullanımını 
ilerletmek ve genele yaymak düşüncesindeyiz. 
Yakın bir tarihte başlayacağımız VPLP imzalı 
26 metrelik yelkenli performans katamaran 
projemizin bu anlamda işletmemize katkıda 
bulunacağını düşünmekteyiz. Buna paralel olarak, 
tümü prepreg karbondan imal edilecek yelkenli 
yarış teknelerinin üretimi konusunda yabancı bir 
firmayla görüşmelerimiz sürmekte. Kısacası Alya 
Yatçılık’ ta, çelik ve alüminyumdan imal edilen büyük 
projelere imza atıyor olsak da, kompozit üretimimizi 
geliştirerek sürdürmek gibi temel bir kararımız 
bulunmakta.

Günümüzde kompozit teknolojisinin çığır açan 
gelişmelerini, doğal malzemelerden üretilen 
elyafların ortaya çıkışını, biyoçözünür reçinelerin 
üretimini, hiç durmaksızın daha hafif ve daha 
dayanıklı kompozit çözüm arayışlarını göz önüne 
alırsak firmamızın bu konuya olan ilgi ve özeni 
sanırım daha iyi anlaşılacaktır.

Yaptığımız onca kompozit teknenin toplamda on 
binlerce millik maceralarının ardından gördüğümüz 
şey şu:

Temiz ve ortam kontrolü tam sağlanmış koşullarda, 
mühendislik ölçütlerine eksiksiz uyulduğunda, 
kullanılan malzemenin üretici talimatlarına sadık 
kalındığında, üretim adımları sıkı bir disiplinle takip 
ve rapor edildiğinde kompozit malzeme ve üretim 
teknikleri, kullanım amacı ve türü ne olursa olsun 
tekne üretiminde olabilecek en iyi seçenek. Ancak 
yukarıda değinmeye çalıştığım kavramlardaki 
eksikliklerin ve hataların ağır kusurlara ve kayıplara 
yol açması büyük olasılık.

Bu çerçevede temizlik, nem ve ısı kontrolü, kürlenme 
zamanları, vakum seviyesi, reçine karışım oranları, 
kullanılan yardımcı malzemenin kalitesi, elyaf/
reçine oranları, tg seviyesi, raporlama ve benzeri gibi 
titizlikle izlenmesi, kontrol altına alınması gereken 
konular var ve bunların hemen hepsi ciddi ölçüde 
dikkat ve özen gerektirmekte.

İşin bu boyutunda çatımız altında birlikte çalışmak 
mutluluğuna eriştiğim Tolga Yalçın, Erdem Somuncu, 
Melih Beyazateş, Tolga Karacadal gibi genç 
mühendis arkadaşlar ve kalite kontrol sistemimizi 
kuran meslektaşım Yılmaz Pala sayesinde, Alya 
Yatçılık’ da çoktandır kompozit üretim kalitesini 
uluslararası standartlara taşımış bir noktadayız.  
Yabancı tasarımcılar ve mühendislik firmalarının bu 
konudaki takdirleri ve yaratmak için çok 

Ömer KORAY
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Yat İnşa Sektörüne Kompozit Dokunuşu
Mengi Yay Yatçılık Tersanesi, Ramazan 
Mengi tarafından Ayvansaray’da küçük 
bir atölye olarak kurulmuştur. Muzaffer 
Yay’ın 1985 yılında Ramazan Mengi ile 
ortak olması ve kendi soy isimlerinin 
birleştirilmesi sonucunda Mengi Yay Yatçılık 
ismi oluşmuştur.  

Ayvansaray’da 3 metrelik sandal üretimiyle 
başlayan serüvene 1984 yılında Tuzla’da 
kurulan Nuh Sanayi Sitesi Kooperatifi’ne 
taşınarak devam edildi. Şirket 2006 yılında 
çelik tekne üretimine geçmiştir. Şu anda 
tersane, ahşap, çelik / alüminyum, fiber ve 
kompozit konstrüksiyonlu tekne üretimine 
devam etmektedir.

Mengi Yay Yatçılık Tersanesi bugün, 100 metreye 
kadar olan lüks motor ve yelkenli yatların tamir 
ve yeni inşaatları için özel olarak tasarlanmış 
ülkemizin önde gelen tersanelerinden bir 
tanesidir.

Ahşap süper yatlarda 1964’ten bu yana edinilen 
tecrübeyle, çelik ve alüminyum yatlar 15 yıldan 
uzun bir süredir dünyanın dört bir yanında 
geziyor. Son 5 yıl içerisinde, Mengi Yay Yatçılık 
kompozit alanda da uzmanlaşmaya odaklanmış 
ve bu yönde adımlar atmıştır.

Tersane, 55 yılda 197 yat inşa etmiştir.

Bunun yanı sıra, 1964-1985 yılları arasında kayıtlı 
olmayan 100 tekne de mavi sularda yerlerini 
almıştır.

Mengi Yay Yatçılık, aldığı Altın Çıpa Denizcilik 
Başarı Ödüllerinin ‘Yat ve Tekne İnşa’ ve İstanbul 
İhracatçılar Birliği ( İİB) Türkiye üçüncüsü 
ödülleriyle de başarısını 2011 ve 2012 yılında 
teyit ettirmiştir.

Mengi Yay Yatçılık uluslar arası alanda İngiltere 
merkezli dünyanın sayılı dizayn ödülleri 
arasında gösterilen Design Et Al International 
Yacht &Aviation ödülleri kapsamında 45 metre 
uzunluğundaki AQUARIS isimli motor yat 
ile 2017 yılı Yacht Interior ödülünü, 27 metre 
uzunluğundaki SELEDA isimli motor yat ile 2018 
Power Yacht 25-40 meters ödülünü, 44 metre 
uzunluğunda ve Eylül ayı içerisinde teslimi 

planlanan VIRTUS isimli motor yat ile 2019 
Concept Over 40 meters kategorisinde ödüle 
layık görülmüştür. 

Notilus Yat Dizayn 
Firmasi, 2013 
yılında kurulan 
Pronava Yat Dizayn 
firmasının devamı 

olarak kurulmuştur ve Antalya’da faaliyetine 
devam etmektedir.

Firma, 70 m ye kadar olan megayat ve askeri 
tekne dizayn işlerine odaklanmıştır. Dünyanın 
en büyük ikinci yelkenli katamaranı yine 
Notilus Dizayn tarafından dizayn edilmektedir 
ve tüm mühendislik hesapları yine bu ofis 
tarafından yapılmaktadır. Teknenin her bir 
detayı en ince ayrıntısına kadar 3 boyutlu olarak 
modellenerek imalat resimleri hazırlanmaktadır. 
Bu da imalatçıya, maliyet, malzeme ve işçilik 
anlamında büyük değer katmaktadır.

Notilus Dizayn aynı zamanda kendisini 
kompozit mühendislik alanında da oldukça 
geliştirmiştir. 90 mil sürata ulaşabilen teknelerin 
yapısal hesapları Notilus Dizayn tarafından 
yapılabilmektedir.

OPTITUR, konsept 
tasarımından 
seri üretimine, 
model ve prototip 
üretiminden kalıp 
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tasarımı çözümlerine, ürün geliştirmeden 
ürünün sertifikasyonuna, üretimin ileri 
teknolojili, yüksek kaliteli, hızlı, verimli üreten 
bir çözüm ortağı firması olarak kompozit 
sektörünün ihtiyaçlarına yönelik olarak 2015 
yılında kurulmuştur. Yatlar içinde yapısal ve 
yardımcı ürünlerin model, kalıp, ürün olarak 
hizmet vermektedir. 

Mengi Yay Yatçılık tersanesinin Notilus Dizayn 
ile birlikteliği, 35.5 metre uzunluğundaki ahşap 
gövdeli lüks teknenin üst binasının, teknenin 
performansını arttırma hedefi ile kompozit 
olarak imal edilmesine karar verilmesiyle 
başlamıştır.

Kompozit, denizcilik sektöründe çok tercih 
edilen bir ileri teknoloji ürünüdür ve sektörde 
kullanımı hızla artmaktadır.  Mukavemet / 
ağırlık performansı en yüksek olan kompozit, 
gerek hız performansı, gerekse de hafifliği 
sebebiyle düşük yakıt sarfiyatı sağlaması ile de 
popülerliğini hızla arttırmaktadır.

Kompozit yapısal hesaplarının yapılması için 
yurtiçi/yurtdışı Türk Yat sektöründe  önemli bir 
yeri olan Notilus Dizayn’la iş birliği sağlanmıştır. 
İmalatın yapılması ile ilgili de kompozit 
konusunda tecrübeli Optitur ile anlaşılmıştır.

Kompozit hesaplarda, yat sektöründe oldukça 
önemli bir klas kuruluşu olan RINA kuralları 
kullanılmıştır. Elyaf ve PVC kalınlıkları, kurallara 
göre kesit modülleri hesaplanarak belirlenmiştir. 
Takviyelendirmeler, yine kurallarda belirtilen 
limitler dahilinde yapılarak oldukça hafif ve 
sağlam bir yapı oluşturulmuştur. Optitur 
tüm panellerde vakum uygulayarak %55 
elyaf oranıyla uygun mukavamet değerlerini 
sağlamıştır.

Ahşap güverteye kompozit üst binanın 
bağlanması ile güverteye geniş pad elyaflar 
atılarak sağlanmıştır.

Mengi Yay Yatçılık bu proje ile birlikte ürün ve 
kalite yelpazesine yeni bir halka ekleyerek 
faaliyetlerine devam etmektedir. 

SEKTÖRDEN HABERLER
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ARES-Composites Turkey

2006’da Kalafatoğlu ailesi tarafından kurulan ARES 
Tersanesi ilk etapta ailenin gemicilik ve denizcilik 
alanındaki uzun geçmişine dayanarak gezi tekneleri 
ve balıkçı tekneleri üreterek yola çıkmış. Şirkete 
kayda değer bir büyüme sağlayabilmek için firmanın 
çelik, alüminyum ve kompozit malzemelerle 
çalışmadaki tecrübesini de değerlendirerek askeri 
ve ticari sektöre de giriş yönünde stratejik bir karar 
alınmış. İnsan kaynakları, kurumsal yapı ve kalite 

yönetimi, bütünleşik lojistik destek ve ileri üretim 
teknolojileri gibi unsurlara ciddi yatırımlar yapan 
ARES Tersanesi belirlediği hedefe ulaşmış ve deniz 
kuvvetleri, sahil güvenlik, denizlerdeki diğer kolluk 
kuvvetleri ve özel şirketlere çok sayıda satışa 
imza atmış. Şirket satışlarının birçoğunu Umman, 
Bahreyn, Gürcistan, Nijerya, Kıbrıs, Katar, Tanzanya 
ve Türkmenistan da dâhil olmak üzere ihracat 
müşterilerine yapmış.

Türkiye’de kurulu “ARES Tersanesi” sadece 13 yıl içinde ülkenin en hızlı büyüyen firmalarından 
biri ve en büyük askeri ve ticari gemi ihracatçısı haline geldi. Hem gemi inşa hem de tasarım 
süreçlerinde en son teknolojiyi kullanan ARES’in ürünleri askeri ve ticari sektörde lider 
konumda.

SEKTÖRDEN HABERLER

ARES Tersanesinin başarısının altında, sınıfının en 
iyi gemi tasarımlarını ortaya koyabilmek için BMT, 
Rolls-Royce ve Thyssenkrupp Marine Systems 
gibi dünyanın önde gelen tasarım ve ekipman 
sağlayıcılarıyla ortak çalışmaya açık yaklaşımı, 
yüksek üretim kalitesini sağlamak üzere en son 
teknoloji ve eğitimli personelle çalışması, ve 
hepsinden de önemlisi, her aşamada müşterilerle 
tam bir iletişim içinde olarak beklentilerinin 
gerçekleştirilmesini hatta ötesine geçilmesini 
sağlaması yatıyor.

Bu ilkeler bugüne kadar çeşitli ebatlarda 100’den 
fazla gemi ve teknenin tersane tarafından 
müşterilere teslim edilmesini sağlamış. Şirketin 
tesisleri Türkiye’nin Akdeniz sahillerinde, Antalya 
Serbest Bölgesinde yer alıyor ve iklim kontrollü 4 
fabrika ile 40.000 metrekarelik bir kapalı üretim 
alanından oluşuyor. Tersane ISO 9001, ISO 14001 ve 
ISO 18001 Kalite Yönetim Sistemi akreditasyonunun 
yanı sıra Türk Savunma Bakanlığı üretim ruhsatına da 
sahip. Bu belgelerin yanında NATO ve Bakanlıkça verilen 
Ulusal Gizlilik Tesis Güvenliği Sertifikaları da mevcut.

ARES Tersanesinin doğru rotada olduğunu 
gösteren bir diğer gelişme de firmanın 2017’de 
Türk hükûmetince açıklanan sıralamada, sektörden 
bağımsız olarak son beş yıllık dönemde ülkenin en 
hızlı büyüyen firması olarak geçmesi. Bugün firma 
ülkenin en başarılı gemi ihracatçısı konumunda. 
Dahası, firmaya 2016’da Avustralya merkezli bir 
kurumca ‘En İyi Karakol Botu Üreticisi’ ödülü 
verilmiş. Aynı kurum 2018’de de Katar Sahil Güvenliği 
için üretilen ARES 150 HERCULES’i ‘Dünyanın 
En İyi Açık Deniz Karakol Gemisi’ ödülüne layık 
görmüş. ARES geleceğin getirdiği beklentileri 
karşılamaya, dinamik mühendislik ve müşteri odaklı 
çözümlerinden oluşan kendine has bir sunumla 
çalışmaya devam ediyor. Firmanın çalışmalarının 
ardında sözleşme aşamasından teslimata ve hizmete 
almaya, ve geminin işletim süresi boyunca destek 
vermeye kadar geminin geliştirilmesi ve hizmete 
alınması süreci boyunca müşterilerle yakın bir 
iletişim içinde olan enerjik bir bütünleşik lojistik 
destek ekibinin çabaları yatıyor.

Çok Yönlü Ürünler

Bir yandan müşterilerin taleplerini karşılamak 
üzere önemli iş ortaklarıyla birlikte yeni tekne ve 
gemiler geliştirmeye hazır olan ARES Tersanesi, 
bir yandan da halihazırda geliştirmiş olduğu 
çeşitliliğiyle dikkat çeken etkileyici bir portföy de 
sunuyor. Tersane sunduğu ürünleri devriye tekneleri, 
gemiler ve teknik/destek tekneleri kategorilerinde 
sınıflandırmakta. Tersane bir yandan da yeni açılan 
dördüncü fabrikasında 90 metreye varan çelik ve 
alüminyum gemileri de inşa edebiliyor.

Alüminyum alaşımları da dâhil olmak üzere tüm 
metal yapılar yüksek termal iletkenlik katsayısına 
sahip. Ateşe maruz kaldıklarında bu yapılar 
sıcaklığın hızla yükselmesine ve böylelikle de 
komşu kompartıman veya odalarda da parlamayla 
alevlenmeye neden olabiliyor. Kompozit yapılarınsa 
termal iletkenlik katsayısı çok düşük. Kompozit 
malzemelerden üretilen yapılar ısıyı iletmiyor. Belirli 
bir yerde çıkan yangının ısısı yapının diğer kesimlerine 
iletilmediği için yangın da alanla sınırlı kalıyor. 
Yangından sonra bile yapının yapısal bütünlüğü 
devam ediyor.

Dahası, kompozit enerji emen bir malzeme. Yapı 
genelinde gürültüyü aktaran titreşimler kompozit 
tarafından emildiği için gürültüyü azaltan bir etkiden 
de söz edilebilir. Sertlikleri ve enerjiyi emmeleri 
nedeniyle metallerse gürültüyü diğer alanlara da 
aktarıyorlar. Teknedeki gürültüyü makul bir düzeyde 
tutabilmek için akustik gürültü azaltıcı yalıtım 
yapılması gerekiyor, ki bu da ek ağırlık demek.

Öte yandan kompozitlerin homojen yapısı her 
türlü küresel yapının şekillendirilmesinde yüksek 
düzeyde tasarım özgürlüğü verirken gereken 
yerlerde kalınlık ve dokusunu değiştirerek sertlik 
düzeyinde optimizasyona gidebilme olanağı da 
dikkat çekiyor. Tüm bunların yanında kompozit 
malzemelerden üretilen yapılar, yüksek gerilme 
mukavemeti nedeniyle benzer metal yapılara kıyasla 
bir yandan daha hafif, bir yandan da daha katı ve 
sağlam olabiliyor. ARES’in tasarlayıp ürettiği türden 
yüksek hızlı tekneler açısından bu özellikler daha 
yüksek güç/ağırlık oranını da (yani daha yüksek 
yük kapasitesi, performans, ve denize elverişlilik) 
beraberinde getiriyor.

Gemi İnşasında Kompozit Yapıların Kullanımı ve 
Avantajları

İleri teknoloji ürünü ve yaşam döngüsü boyunca 
maliyetleri aşağı çeken kompozit malzemelerden 
yapılmış bir teknenin işletim ve bakım masrafları 
açısından avantajı kayda değer. Ağırlığın ikinci planda 
kaldığı ve geminin açık deniz tekneleri / devriye 
tekneleri gibi amfibi araçların karşılaşabildiği zorlu 
koşullara maruz kalmayacağı yolcu feribotları gibi 
ticari gemilerde çelik ve alüminyum kullanımı öne 
çıkmakta. Ancak uzun yıllar boyunca metal tekneleri 
kullanarak edinilen deneyimlerin ışığında artık tüm 
işletmeciler bunların dezavantajlarının bilincine 
varmış durumda. Daha düşük performans ve daha 
yüksek bakım maliyetlerinin, özellikle de yapısal 
bakımla ilgili maliyetlerin yüksekliğinin ışığında 
yaşam döngüsü boyunca maliyetlerin çoğu zaman ilk 
etapta dikkat çekmeyen kalemlerle yüksek seyrettiği 
artık biliniyor. Dünyanın dört bir yanında eski nesil 
metal gemilerin artık emekliye ayrılması da bu 
tablonun bir sonucu.

Özellikle tekne gövdesinin sık sık kontrolden 
geçmesi ve yüksek titreşim düzeyi sonucunda 
kritik bölgelerde ortaya çıkabilecek çatlak ve 
yapısal sorun risklerine karşı izlenmesi gerekiyor. 
Korozyonu kontrol altında tutmak için daha fazla 
önleyici bakım yapmak gerekiyor. Bu da ek maliyet 
getiriyor. Onarımlar zaman alıcı ve maliyetli süreçler. 
Özellikle sıcak ve nemli bir iklimi olan ve deniz 
suyu sıcaklığının nispeten yüksek seyrettiği, sudaki 
kirliliğin de dikkat çekici boyutlara ulaştığı ülkelerdeki 
deniz araçları için, yapısal korozyonun bir sorun 
olmaktan çıktığı ve dolayısıyla neredeyse hiç bakım 
gerektirmeyen kompozit yapılar avantajlı görülüyor.

SEKTÖRDEN HABERLER
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GEBKİM Vakfı’nın Kuruluş İlkesi: 

GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı; Türk Kimya Sanayii’nin ihtiyaç duyduğu ve aynı zamanda Atatürk 
İnkılâp ve İlkelerine bağlı, ilerici, her yönden dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe sahip hür ve 
bilimsel düşünme gücüne, geniş dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, topluma karşı sorumluluk 
duyan üretken, yapıcı ve yaratıcı bireyler yetiştirmek; bu doğrultuda gerek Kimya Sanayinin gerekse ülkemizin 
gelişmesini sağlamak ve uluslararası düzeyde layık olduğu yeri alması yolunda katkıda bulunmak amacı ile 
kurulmuştur.

Çalışma Alanları:

• Ülkemizin daha ileriye gitmesi için faaliyette bulunmak

• Kimya ve yan sanayi ile ortak projelerini yürütmek

• Kimya sektörünün ihtiyaç duyduğu iş gücünü sağlayacak her türlü çalışma, eğitim ve belgelendirme 
faaliyetlerini yapmak ve desteklemek

• İstihdamı destekleyici çalışmalar yapmak

• Sektörün sorunlarının kamuoyuna duyurulması ve çözümüne hizmet etmek

• Ulusal ve uluslararası alanda ekonomik, sosyal, bilimsel konularda araştırma ve geliştirme projeleri 
oluşturmak

• Kimya sektöründe çalışacak işgücünün mesleki eğitimine katkı sağlamak ve her türlü sosyal faaliyette 
bulunmak. 

• Vakfın yönetim kurulu 11 üyeden oluşmaktadır.

GEBKİM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Türkiye’nin ilk ve tek Kimya İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi GEBKİM 
katılımcılarının 2017 yılında kurduğu 
GEBKİM Eğitim Araştırma ve Sağlık 
Vakfı, eğitime gönül veren yönetim 
vizyonuyla çok değerli projeleri hayata 
geçiriyor. GEBKİM Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’ni eğitime kazandıran ve 

burslar veren Vakıf; başarılı ve gelecek vaat eden gençlerin dünya standartlarında bir meslek 
eğitimi alarak kimya sanayinde istihdam edilmelerini sağlıyor.

Başkanlığını Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aracı’nın yaptığı Vakfın 
kurucu üyeleri arasında Kompozit Sanayicileri Derneğinden Ece Boya Kimya A.Ş, Polin Su 
Parkları A.Ş. ve Turkuaz Polyester Ltd. Şti. bulunuyor.  

1. VEFA İBRAHİM ARACI

2. BARIŞ PAKİŞ

3. CEM YELTEN

4. ERALP ERDEM

5. HAKAN ÖZHUY

6. SEBAHATTİN IŞIK

7. Ş. KEMAL ARACI

8. ŞAFAK TÜRKAY

9. ZÜMRAN ARACI

10. İMER ÖZER

11. MACİT AYDIN

YÖNETİM KURULU

SEKTÖRDEN HABERLER

GEBKİM M.T.A.L.’Yİ SEÇİN

GEBKİM VAKFININ SUNDUĞU FIRSATLARDAN YARARLANIN!GEBKİM M.T.A.L.’Yİ SEÇİN

UYGULAMALI EĞİTİM STAJ VE İŞ GARANTİSİ BURS DESTEĞİ

ÜCRETSİZ YEMEK ÜCRETSİZ SERVİS ÜCRETSİZ YURT

OKUL ÜNİFORMASI SPOR VE E-SPOR SOSYAL HAYAT
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GEBKİM VAKFI’NIN HAYATA GEÇİRDİĞİ PROJELER
GEBKİM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Kimya sektöründe iş garantili mesleki eğitim! 

Gebkim Vakfı  ile Kocaeli Valiliği arasında 2017 yılının Aralık 
ayında yapılan protokol doğrultusunda, Okul-Sanayi işbirliği 
amacıyla, Dilovası’nda bulunan Mesleki Lisenin Hamiliğini 
üstlendi.  Okulda bulunan Metal, Makina alanları başka 
okullara taşınarak, lisenin tamamen Kimya Teknolojisi 
alanında eğitim vermesi amaçlandı. Bu amaca uygun 
olarak, okulda Kimya Laboratuarı , Petrol-Petrokimya, 
Proses ve Endüstriyel Kontrol Alanları eğitime açıldı. 

2019 Nisan ayında yoğun çabalar sonucunda GEBKİM 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından Proje okul olarak kabul edildi.  Gebkim Lisesi’ni 
tercih edecek başarılı öğrenciler hem pratik hem de 
uygulamalı atölye çalışmaları ile nitelikli bir eğitim alarak 
geleceğe hazırlanacaklar. Katma değeri yüksek, geleceği 
parlak bir sektörde iş garantili eğitim imkanı sunan 
GEBKİM Lisesi, mesleki eğitimde Endüstri 4.0’ı şimdiden 
yakaladı. GEBKİM’de faaliyet gösteren sektörlerinin dev 
firmaları yeni mezunları sabırsızlıkla bekliyor. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki eğitim verilen 
tüm alanlarda sektörlerle sıkı işbirliği içinde olduklarını 
belirterek 53 alanda 49 yeni iş birliği protokolü 
imzalandığını açıklamış ve bu yıl tercih yapacak öğrencileri 
mesleki ve teknik eğitimi düşünmeleri çağrısı yapmıştı. 

Bakan Selçuk, geleceğin güçlü Türkiye’si için nitelikli 
teknik elemanlar yetiştirmenin önemine dikkat çekmiş 
ve şunları söylemişti: “İş dünyası ile birlikte planlanan 
eğitimleri almış meslek lisesi öğrencilerimize istihdamda 
öncelik tanınacak. Dolayısıyla bu yıl tercih yapacak 
öğrencilerimize mesleki ve teknik eğitimi bir alternatif 
olarak düşünmelerini tavsiye ediyorum”. 

Bu yıl ilk kez LGS puanıyla öğrenci alacak 
olan GEBKİM proje okulu, mezun olunca 
kimya sektöründe işi garanti olacak şanslı 
öğrencilerini bekliyor.

GEBKİM Vakfı’nın kimya sektörüne nitelikli istihdam 
sağlamaya yönelik hayata geçirdiği ve tüm imkanların 
öğrenciler için seferber edildiği GEBKİM Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı için ilk 
defa Sınavlı Öğrenci almaya başlıyor.  

GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, GEBKİM 
Vakfı’nın gücü ve nitelikli eğitime gönül veren 
üyelerinin desteği ile sadece Kocaeli’nin değil 
Türkiye’nin en iyi mesleki eğitimini veren okulu 
olmayı hedefliyor.

Nitelikli eğitim kadrosu, laboratuvarları ve atölyelerinin yanı 
sıra sektörle iç içe, firmaların uzmanlık ve deneyimlerini 
öğrencilerle paylaşacakları ortamı yaratacak yaklaşımı 
ile bu konuda iddialı. Öğrencilerin teorik bilgilerini 
deneyimleyebilecekleri ve araştırmalar yapabilecekleri 
laboratuvarlar; 8 adet kimya 4 adet endüstriyel otomasyon 
olmak üzere okul kampüsünde ayrı bir binada konumlandı.

Okulda 1 adet açık spor sahası bulunmakla birlikte 
hemen okula komşu kapalı spor sahası da kullanılıyor. 
Önümüzdeki dönemde mevcut spor sahalarının artırılması 
planlanıyor.

SEKTÖRDEN HABERLER

GEBKİM MTAL’de eğitim gören öğrencilere hizmet verecek bir yurt için de yer seçimi yapıldı ve proje 
çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.  

GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı için 01 Haziran 2019 tarihinde 
yapılan Merkezi Liselere Geçiş sınavı (LGS) puanlarına göre 120 öğrenci alacak. Öğrenciler tercihlerini 
1-12 Temmuz tarihleri arasında yapacak. Öğrencilerin yemek, servis ve okul kıyafeti giderleri Gebkim Vakfı 
tarafından karşılanıyor.

Mezunlar hangi alanlarda çalışabilir?  Mezun olan öğrenciler, başta kimya fabrikalarının laboratuvar 
bölümlerinde olmak üzere, petrokimya alanında, kimyasal proses gerektiren sektörlerde, ilaç üretim 
tesislerinde ve polimerik kompozit malzeme üreten firmalarda çalışma imkanına sahip olacaklar. 

Öğrenciler 11. ve 12. Sınıfta zorunlu stajlarını, ileride çalışacakları firmalarda, yanı başlarında, okuldan sadece 1 
Kilometre uzaklıkta bulunan Gebkim OSB’de de yapma imkanına da sahipler. Bu sayede, okurken pratik olarak 
kendilerini geliştirme fırsatı da bulacaklar. 

SEKTÖRDEN HABERLER
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ÜYELERDEN HABERLER

Derslik Sayısı: 20

Laboratuvar Sayısı: 8 adet kimya ve 4 adet endüstriyel otomasyon olmak üzere toplam 12 adet laboratuvar.

8 adet kimya ve 4 adet endüstriyel otomasyon laboratuvarının yeniden kurulması ve donatılması için 12 Bağış 
sever Tüzel ve Özel Kişilik maddi ve manevi katkıda bulunmuştur.

Yapılan laboratuvarlar arasında Derneğimiz üyelerinden Polin A.Ş (Yüksek Müh. Mimar. Enver Pakiş) 
destekleri ile donatılan Proses Kontrol Laboratuvarı ve Turkuaz Polyester Ltd. Şti. desteği ile donatılan 
Polimer Kimya Laboratuvarı bulunuyor.

Yeni eğitim öğretim yılından önce GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’ne eklenen 8 laboratuvar ile birlikte derslikler, yemekhane, 
spor salonu, okul bahçesi, bina girişi gibi alanlar da tamamen 
yenilendi. Gebkim Vakfı’nın üstlendiği bu yenileme çalışmalarının yanı 
sıra, derneğimiz üyelerinden Polin Su Parkları A.Ş.’nin (Enver Pakiş 
Laboratuvarı) ve Turkuaz Polyester Ltd. Şti.’nin de aralarında bulunduğu 
12 tüzel ve özel kişilik maddi ve manevi katkıları ve destekleri ile 
GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne 12 yeni laboratuvar 
kazandırdı.

Öğrenciler bu laboratuvarlarda kimyayı deneyerek öğrenmeleri 
ve iş hayatlarında laboratuvar tecrübesi bulunarak başlamaları 
amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra Gebkim Vakfı, Gebkim OSB ve Gebkim 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin sağladığı işbirliği gücü ile öğrenciler 
son sınıflarında haftaca 3 gün Gebkim OSB firmalarında staj yapabilecek 
ve mezun olduklarında bu firmalarda çalışma şansı bulabileceklerdir.

Nitelikli mesleki ve teknik eğitim, ülkemizin giderek 
içinden çıkılmaz hale gelen genç işsizlik sorununun 
en temel çözümü olarak karşımıza çıkıyor. 

Sanayicinin nitelikli eleman, üniversite mezunlarının 
iş bulamadığı dönemde; Gebkim Vakfı doğru Meslek 
Lisesi’de eğitim görmüş, staj yapma imkanı bulmuş 
Nitelikli Elemanların, hem sanayicilerin hem genç 
işsizlerin sorunlarına çözüm olacağını düşünüyor. 

Bu kısır döngüden çıkmak ve çocuklarımızı 
mezun olduklarında iş bulma korkusu olmadan 
geleceğe hazırlamak istiyorsak bakış açımızı toptan 
değiştirmemiz gerekiyor. İşte GEBKİM Vakfı, elini 
taşın altına koyuyor ve okumaya, meslek sahibi 

olmaya hevesli çocukları kimya sektöründe istihdam 
etmeye ve eğitime yani geleceğe yatırım yapmak 
için yola çıkıyor. Nitelikli bir eğitim olanağı sağlamak 
için her türlü olanak düşünüldü. Öğrenciler, okulda 
aldıkları teorik bilgileri GEBKİM Kimya İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 
firmaların desteklediği laboratuarlarda uygulayarak 
kendilerini bu anlamda da geliştirmeleri sağlanacak. 
GEBKİM Vakfı’nın Yönetimi de öğrencilerin yanında 
olacak, sanayi deneyimleri ve yeni bakış açıları ile 
öğrencilere mentorlük yapacaklar. 

GEBKİM Vakfı’nın gelecek hedefleri arasında mesleki 
eğitimde bir adım daha ilerleyerek bir Mesleki ve 
Teknik Eğitim Yüksekokulu açmak da yer alıyor. 

Rakamlarla GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

GEBKİM Vakfı, GEBKİM OSB ve GEBKİM MTAL İşbirliği

GEBKİM MTAL nitelikli işgücüne katkı sağlayacak

SEKTÖRDEN HABERLER
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DÜNYA CAM ELYAF PAZARI HAKKINDA
Her ne kadar kompozit malzemeler 
çelik ve alüminyum gibi daha alışılmış 
malzemelerle pazar payı için çekişmekte 
ise de, kompozit malzemelerin dünya 
genelinde giderek daha artan bir biçimde 
kullanıldıkları görülmektedir. 2024’e 
kadarki dönemde global kompozit pazarının 
büyüklüğünün yıllık yüzde 7,8 büyüme 
sergileyerek 130,8 milyar dolar düzeyine 
ulaşması beklenmektedir.

Kompozit sektörü üst üste dokuzuncu yılda da büyüme 
yakalamış olup çok sayıda dikey pazar ekseninde kayda 
değer fırsatlardan söz edilebilir. Genel itibarıyla ABD’de 
kompozit sektörü 2018’de, inşaat demiri, pervane kanadı, 
boru, depo, banyo küveti, otomotiv bileşenleri ve daha 
bir çok üründe 25,2 milyar dolar düzeyinde bir değer 
sunmuştur. Önde gelen takviye malzemesi olarak cam 
elyafı da bu alandaki fırsatların altında yatan üründür.

Cam elyafı pazarı 2018’de yüzde 2,9 büyümeyle hacmen 
2,5 milyar libre, değer olarak da 2,1 milyar dolar düzeyine 
ulaşmıştır. ABD’de cam elyafına talebin 2024’e gelindiğinde 
yıllık yüzde 2,8 bileşik büyüme oranıyla 3 milyar libre 
düzeyine ulaşması beklenmektedir.

Arz-talep bağlamında global cam elyafı kapasitesi 2018’de 
10,9 milyar libre iken, kapasite kullanım oranı da yüzde 
91 olarak gerçekleşmiştir. (Bkz. Şekil 1.) 2019’da dünyanın 
dört bir yanındaki önde gelen cam elyafı üreticilerinin 
bir çoğunun yeni tesisler açmasıyla cam elyafı üreten 
tesislerin kapasitesinde bir artış beklenmektedir.

Şekil 1: Global Cam Elyafı Talebi ve Üretim Kapasitesi

Sevkiyat miktarı (milyar libre)

Owens Corning, Fransa’da Chambery’deki cam elyafı üretim 
tesisinin kapasitesini artırmakta ve böylelikle Avrupa’da 
artan termoplastik talebine yanıt vermeyi amaçlamaktadır.

Firma ayrıca ortaklaşa teknoloji yatırımları yapmak ve 
Çin’de yüksek modüllü cam elyafı ürünler üretecek yeni 
bir tesisi inşa ederek işletmek üzere Chongqing Polycomp 

International Corp. (CPIC) ile de bir stratejik işbirliği ve 
tedarik sözleşmesi de yapmıştır.

Yıllık 110.000 metrik ton üretim kapasitesi olacak yeni 
tesisin 2019 ortalarında faaliyete geçmesi ve rüzgar enerjisi 
sektöründeki artan talebi karşılamaya yardımcı olması 
bekleniyor.

Kapasite artışına giden diğer cam elyafı üreticileri arasında 
Jushi China ve Nippon Electric Glass Co. Ltd. (NEG) de 
sayılabilir. Jushi China, Güney Carolina’da 2018’in sonunda 
faaliyete geçmesi beklenen 80.000 ton kapasiteli üretim 
tesisinin yanı sıra, Mısır’da da 200.000 ton kapasiteli 
bir tesis inşa ediyor. 2017’de NEG, Amerika Birleşik 
Devletlerindeki operasyonlarını büyütmek amacıyla PPG 
Industries’in ABD’deki cam elyafı işini devralmış.

Giderek daha fazla sayıda OEM kompozit malzeme 
kullanımına başlarken GFRP’nin geleceği parlak görünüyor. 
Kompozitlerin mevcut pazar payının yüzde 1’in altında 
olduğu çok sayıda uygulamadan bahsetmek mümkün: 
inşaat demirleri, pencere profilleri, altyapı direkleri ve 
yaprak yaylar bunlardan sadece birkaçı. Teknoloji ve 
inovasyona yatırım bu tür uygulamalarla kompozit 
pazarının büyümesine yardımcı olacaktır.

Kompozit sektörü karmaşık ve bilgi yoğun bir sektör ve 
yüzlerce ham madde niteliğinde ürün içeren ve binlerce 
uygulamaya hitap eden bir portföy söz konusu. Dolayısıyla 
sektörün sinerji, yetkinlik, inovasyon potansiyeli, fırsatların 
büyüklüğü, rekabetin yoğunluğu, kâr potansiyeli, 
sürdürülebilirlik ve büyümeyi tetikleyen diğer etkenlere 
dayalı büyük ölçekli bazı uygulamaları belirleyip bunlara 
öncelik vermesi gerekiyor. ABD’de kompozit sektörü, 
kullanılan hacim bazında sektörün yüzde 69’unu temsil 
eden başlıca üç segment ekseninde yapılanmış durumda: 
ulaşım, inşaat, ve boru ve depo.

Genel itibarıyla cam elyafı sanayinin halen çelik ve 
alüminyum gibi malzemelerin hâkim konumda olduğu 
yapısal malzemeler pazarındaki mevcuttaki küçük payını 
ciddi ölçüde büyütebilme potansiyeli mevcuttur. Alışılmış 
malzemelere kıyasla rekabet avantajı elde edebilmek 
bağlamında sektörün bazı önemli alanlara odaklanması 
gerekmektedir:

• İnşaat mühendisliği, otomotiv ve boru ve depo gibi 
yüksek hacimli pazarlarda kompozit malzemelerin 
faydaları konusunda mühendis ve tasarımcıların 
bilgilendirilmesi.

• Kompozitlerin kullanıldığı durumlarda onarım ve geri 
dönüşüm süreçlerini de ele almak suretiyle çelik ve 
alüminyumda olduğu gibi altyapı sürecinin a’dan z’ye 
ele alınarak geliştirilmesi.

• Yüksek hacimli pazarlara yönelik olarak 1 ila 2 
dakikalık çevrim süresi hedefine ulaşmak üzere 
oturmuş ileri üretim süreçlerinin geliştirilmesi.

• Kompozitlerin çelik ve alüminyum parçalarla rekabet 
edebilir konuma gelmesi için malzeme ve parça 
maliyetlerinin aşağı çekilmesi.

• Yaşam döngüsü ve performans bağlamında rekabet 
avantajı elde etmek üzere devrim niteliğinde 
teknolojilerin geliştirilmesi.

Not: Bu yazı Composites Manufacturing Dergisinin Ocak-
Şubat 2019 tarihli sayısından Türkçe’ye çevrilmiştir.
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AVRUPA KOMPOZİT PAZARI HAKKINDA
Her ne kadar kompozit malzemeler çelik ve alüminyum 
gibi daha alışılmış malzemelerle pazar payı için 
çekişmekte ise de, kompozit malzemelerin dünya 
genelinde giderek daha artan bir biçimde kullanıldıkları 
görülmektedir. 2024’e kadarki dönemde global 
kompozit pazarının büyüklüğünün yıllık yüzde 7,8 
büyüme sergileyerek 130,8 milyar dolar düzeyine 
ulaşması beklenmektedir.

Kompozit sektörü üst üste altıncı yılında da büyüme 
trendini sürdürmekte ve geçen yıla kıyasla yüzde 2 
büyüyerek tahmini 1,14 milyon metrik ton düzeyine 
ulaşmaktadır. (Bkz. Şekil 1.) Geçmişte olduğu 
gibi Avrupa’nın GFRP üretim hacmi piyasanın 
çeşitli segmentlerinde gözlemlenen trendleri 
yansıtmaktadır. Öncelikle otomotiv sektöründe 
kullanılan termoplastiklerin üretiminde halen çoğu 
termoset malzemenin üretimine kıyasla daha güçlü 
bir büyüme görülmektedir.

Şekil 5: Avrupa’daki GFRP Pazarı (bin ton)

Her ne kadar Avrupa’daki GFRP üretimi büyümeye 
devam etmekteyse de, hacim bazında halen global 
pazarlardaki trendlerin gerisinde kaldığı söylenebilir.
Son yıllarda bilhassa Asya ve Amerika’daki üretim 
hacimleri yüzde 2’nin çok üzerinde büyüme 
göstermektedir.

Ülke bazında yapılan analiz Avrupa’da çeşitli trendleri 
göz önüne serebilmektedir. Çeşitli bölgeler arasında 
kayda değer farklar mevcuttur ve bunların da ayrıca 
ele alınması gerekmektedir. Örneğin Almanya’da 
GFRP üretimi ulaşım sektörüne ve elektrik/
elektronik sektörüne odaklı bir yapı arz etmektedir. 
Buna karşılık Türkiye’de altyapı pazarı canlılık 
gösterirken Norveç ve İsveç’te petrol ve doğal gaz 
sektörünün öne çıktığı görülmektedir.

Olumlu açıdan bakmak gerekirse, değerlendirmeye 
alınan bölgelerin hiçbirinde üretimin azalmadığı 
söylenebilir. İspanya, Portekiz, Fransa ve İtalya’yı 
içeren güney Avrupa bölgesindeki ülkelerin tümü 
bu yıl ortalamanın üzerinde büyüme rakamları 
bildirmektedir. 2012’den bu yana İspanya ve 
Portekiz’deki üretim hacminin sabit bir seyir izlediği 
açıksa da, son dönemde yukarı yönde bir trende 
girildiği görülmektedir. Almanya 2018’de 229.000 
metrik ton toplam üretim hacmiyle kompozit 
alanında Avrupa’daki liderliğini sürdürmektedir.  
Almanya liderliğini sürdürse de büyüme oranı 

pazardaki ortalamanın altında kalmıştır.

Doğu Avrupa ülkelerinde pazarın büyüme oranı ise 
ortalama yüzde 2,5 olmuştur. Benelüks ülkeleri 
(Belçika, Hollanda ve Lüksemburg), İskandinavya, 
Avusturya ve İsviçre’de bildirilen rakamlar 
değişmemiş ve böylelikle bu ülkeler ortalamanın 
altında kalmıştır. İngiltere ve İrlanda’da üretim sadece 
yüzde 1,3 artmıştır.

Geleceğe ilişkin trendleri öngörmenin güçlüğüne 
rağmen GFRP pazarının devam eden gelişimini 
etkileme potansiyeli olan genel dalgalanmaları 
tespit edebilmek mümkündür. Örneğin otomotiv 
sektörü halen önemli değişimler geçirmektedir. 
Bu değişimler zorlayıcı olsa da, üreticiler açısından 
yeni malzemeleri seçme ve bu alanlara yatırım 
yapma bağlamında fırsatlar getirecekleri de açıktır. 
Hafif olmanın yanında GFRP elektro-hareketlilik 
de dâhil olmak üzere ulaştırma sektörünün birçok 
segmenti için çok çeşitli avantajlar sunmaktadır. 
Diğer avantajları arasında düşük enerji tüketimi, 
dayanıklılık ve bakım gerektirmeme sayılabilir. 
Kompozit malzemeler ayrıca yalıtkan olup nispeten 
düşük maliyet düzeyinde mükemmel performans 
sunmaktadırlar.

SMC/BMC ve termoplastikler gibi seri üretimde halen 
yoğun bir biçimde kullanılan malzemelerin yanında 
profil çekme gibi kesintisiz süreçler de tekrar dikkat 
çekmeye başlamaktadır.

Pazardaki birçok segment GFRP üretiminde artışı 
tetikleyebilecek potansiyele sahiptir. GFRP anten 
dikme ve bina giydirme çalışmalarında daha büyük 
bir rol oynayabilecektir. Kompozit malzemeler 
halihazırda büyüyen havacılık ve uzay sektöründe 
kullanılan hafif üretim konseptlerinde önemli bir rol 
oynamaktadır. Enerji sektörü de büyümekte ve son 
yıllarda giderek artan önemiyle dikkat çekmektedir. 
Bu trendin gelecek yıllarda da devam edeceği açıktır.

Çok yönlü nitelikleri ve diğer malzemelerle bir 
arada kullanılmaya çok uygun oluşları sayesinde 
GFRP ve diğer kompozit malzemeler bir çok 
uygulamada olağanüstü potansiyel sunmaktadır. 
Ancak bu malzemelerin bilinirliği halen oldukça 
kısıtlı bir düzeydedir ve henüz karar alıcıların 
değerlendirdikleri alternatifler arasında kendilerine 
emin bir yer bulduklarını söylemek mümkün değildir. 
Bu noktada bir değişim elzemdir. Zira kompozit 
malzemeler iyi, hatta belki alternatiflerden daha iyi 
bir tercihtir. Müşterilerin bu malzemeleri yeniden 
değerlendirebilmesi ve kompozitlerin standartlar/
kurallar ile düzenlenmesi durumunda Avrupa’daki 
pazarın gelecek yıllarda bugüne kadar görülenin 
üzerinde bir hızla büyümesi kaçınılmaz olacaktır.

Not: Bu yazı Composites Manufacturing Dergisinin 
Ocak-Şubat 2019 tarihli sayısından Türkçe’ye 
çevrilmiştir.
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DÜNYA KARBON ELYAF PAZARI HAKKINDA
Her ne kadar kompozit malzemeler çelik ve alüminyum 
gibi daha alışılmış malzemelerle pazar payı için 
çekişmekte ise de, kompozit malzemelerin dünya 
genelinde giderek daha artan bir biçimde kullanıldıkları 
görülmektedir. 2024’e kadarki dönemde global 
kompozit pazarının büyüklüğünün yıllık yüzde 7,8 
büyüme sergileyerek 130,8 milyar dolar düzeyine 
ulaşması beklenmektedir.

Karbon fiber pazarı yılda yüzde 10 ila 15 oranında 
büyümeye devam ediyor. 2018’de dünya genelinde 
karbon fiber talebi yaklaşık 85.000 metrik ton düzeyine 
ulaşmış durumda. Geçen yılki büyüme havacılık ve 
uzay programlarında, rüzgar türbini kanatlarında ve 
çeşitli endüstri uygulamalarındaki tedrici hacim artışına 
dayanmakta.

Öngörülebilir gelecekte de bu büyüme oranının devam 
etmesi bekleniyor. Havacılık ve uzay ve rüzgar türbini 
kanadı uygulamaları pazarda yaklaşık yüzde 20’şer pay 
sahibiyken otomotiv ve spor malzemeleri ise yine pazarın 
yaklaşık yüzde 15’erlik kısmına tekabül ediyor. Geri kalan 
yüzde 25 ila 30’luk kesimse enjeksiyonlu kalıplamayla 
üretilen plastikler için bileşikler, basınç kapları, inşaat ve 
altyapı destekleme ürünleri, takım sistemleri, denizcilik, ve 
petrol ve doğal gaz gibi çeşitli uygulamaları kapsamakta. 
Gün geçtikçe yeni uygulama ve programların devreye 
girmesiyle tüm segmentlerde büyüme görülüyor.

Karbon fiber üretim kapasitesi ise giderek bu talepleri 
karşılamakta zorlanmaya başlamış durumda. Genel 
toplama bakıldığında sektörün (kağıt üzerindeki) kapasitesi 
140.000 metrik ton olsa da, üretilen ürünlerin çeşitliliği 
ve süreçteki çeşitli geçişsizlikler sektörün fiiliyatta net 
kapasitesinin yalnızca 100.000 metrik ton düzeyinde 
kalması sonucunu doğuruyor. Dolayısıyla halen gerek 
uzun süredir faaliyet gösteren üreticilerin kapasite artışı, 
gerekse sektöre yeni giren isimlerin kurduğu yeni tesisler 
gündemde önemli bir yer işgal ediyor. Tüm bölgelerde 
kapasite artışı yapıldığı görülüyor. Bunlar arasında ABD 
(örneğin Alabama ve Güney Carolina’daki yatırımlar), 
Avrupa (örneğin Fransa) ve Asya’daki yatırımlar ilk akla 
gelenler.

Karbon fiber talebinde dünya piyasasının yüzde 20 ila 25’ini 
oluşturan Çin’de de yeni bir isim bu sektöre giriş yapmış 
olsa da, ülkede halen kapasite ve üretim bağlamında 
önemli bir açığın olduğunu söylemek yanlış olmaz. Zira 
Çinli üreticiler dünyanın kağıt üstündeki kapasitesinin 
yüzde 12 ila 15’ine sahip olsalar da fiili üretimde yüzde 5’in 
altında kalıyorlar. Çin’deki firmaların daha fazlasını yapmak  
için çok fazla nedeni var. Karbon fiber talebinin 2019-2020 
döneminde 100.000 metrik tonu aşması beklentisi ışığında 
ek kapasitenin de devreye girmesi öngörülüyor.

Karbon fiber takviyeli plastiğin (CFRP) belirli bir 
alanda kabul görmesi gerek teknik gerekse ekonomik 
avantajlarının gösterilmesiyle mümkün olabilir. Bir çok 
uygulamada karbon fiberin başlıca teknik avantajları 
malzemenin ağırlığına kıyasla sağlamlığının yüksek olması 
ve dolayısıyla daha hafif yapıları mümkün kılmasından 
kaynaklanıyor. Örneğin çelikten mamul beyaz renkli bir 
otomobil gövdesi (birbirine kaynakla tutturulmuş baskı 
saç bileşenlerden oluşan bir araç) 400 kilogram ağırlıkta 
olabilir. Öte yandan bu araç CFRP’den üretildiğinde ağırlığı 
100 kilogramı pek aşmayacaktır ve bu da benzinli ve 
dizel motorlu araçlarda yakıt tüketimini ve karbondioksit 
salınımını azaltarak performansa katkıda bulunacak ya da 
elektrikli araçların menzilini ciddi ölçüde artıracaktır.

Pazarda son kullanıma dönük tüm segmentlerde 
ciddi bir büyüme potansiyeli görülmektedir. Havacılık, 
rüzgar türbini kanatları, spor malzemeleri ve kalıp 
bileşikleri artık kendini kabul ettirmiş kullanım 
alanları olup karbon fiber kullanmak üzere tasarlanan 
programların sayısındaki artışa paralel olarak büyüme 
sergileyeceklerdir. (Sıkıştırılmış doğal gaz, likit petrol gazı, 
hidrojen vs. için üretilen) basınçlı kapların yanında inşaat 
ve altyapı alanındaki uygulamalar da yeni yeni kendini 
hissettiren son kullanım unsurları olarak öne çıkmakta 
ve faydalarının anlaşılması ve bu alandaki uygulama 
yöntemlerinin geliştirilmesi ile ciddi bir büyüme potansiyeli 
sergileyecekleri görülmektedir. Otomotiv alanındaki 
uygulamalar da en ciddi potansiyeli olan pazar segmenti 
olarak öne çıkmakta ve şu anki ilk uygulamaların ötesine 
geçmek üzere çok sayıda araç platformu ve uygulama 
geliştirme sürecinin devam ettiği bilinmektedir. Geliştirme 
ve uygulamaya alma sürecinin şu anki ivmesiyle devam 
ettiği bir gelecekte bu pazarın yapısının bugünkünden çok 
daha farklı olması beklenebilir. (Bkz. Şekil 1.)

Şekil 1: Pazarın Geleceğine dair Potansiyel bir Senaryo

Kitlelerin kullanımına yönelik otomobillerde CFRP’nin 
yaygın bir biçimde kullanıma alınmasının önündeki 
ekonomik engeller henüz tam olarak asılamamıssa da, bu 
alandaki potansiyel devasa boyuttadır. Seri üretime konu 
uygulamaların gelistirilmesi ve otomasyonun giderek 
artan oranda kullanılması sayesinde gerek karbon fiber 
maliyetinin gerekse CFRP parçaların üretim maliyetinin 
düsmesi beklenirken, otomotiv uygulamalarında karbon 
fiberin önündeki fırsatlar hayal bile edilemeyecek 
boyuttadır. Üretim hacmindeki artısın maliyetleri asağı 
çekmesi ve kullanımı artırması doğaldır.

Sonuç itibarıyla, karbon fiber ve karbon fiber kompozit 
pazarı istikrarlı ve güçlü bir büyüme sergilemektedir.

Talep artık mevcut kapasite rakamlarını yakalamıs 
durumdadır. Kapasite artısına yönelik projeler de planlara 
dâhil edilmistir. Otomobiller, insaat ve altyapı gibi kitlesel 
pazarlara yönelik yeni uygulamalarda doğru malzemelerin 
doğru biçimde kullanılması talepte daha da büyük bir artısı 
beraberinde getirecektir. Karbon fiber için geleceğin parlak 
olduğunu söyleyebiliriz.

Not: Bu yazı Composites Manufacturing Dergisinin Ocak-
Şubat 2019 tarihli sayısından Türkçe’ye çevrilmistir.
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Europe's fastest growing 
composite resin brand 

From buttons to wind turbine blades, kitchen counters
 to automotive parts, our chemistry is in every part of life. 

Over the last 30 years, Poliya has grown to be a leader in 
the field of high performance composite resins by focusing 
on Research & Development. 

Poliya provides full range of individually customized products 
including our flagship product, Polijel high performance 
gelcoats, UPR polyester resins, vinyl ester resins, pigment 
color pastes, solid surface effects,adhesives, bonding pastes, 
mold release agents and waxes. 


