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ÖZEL KONU:

CTP BORU,
TANK VE ALTYAPI
S E K T Ö R Ü N E  B A K I Ş

ÜYE TOPLANTILARI

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI EĞİTİMİ

PLAST EURASIA FUARINA KATILDIK

4. TÜRK VE BÖLGESEL KOMPOZİT SANAYİ, 
TEKNOLOJİ VE UYGULAMALARI FUARI



PSI 2020
Düsseldorf, Almanya
7-9 Ocak 2020
Promosyon Ürünleri Fuarı

NATPE 2020
Miami, A.B.D.
21-23 Ocak 2020
Dizi, Film, İçerik, TV, Yapım

PAPERWORLD 2020
Frankfurt, Almanya
25-28 Ocak 2020 
Kağıt, Kırtasiye, Ofis Ürünleri

TEXWORLD PARIS 2020
Paris, Fransa
10-13 Şubat 2020
Tekstil, Konfeksiyon Ürünleri

MWC MOBILE WORLD 
CONGRESS
Barselona, İspanya
24-27 Şubat 2020
Mobil İletişim Teknolojileri

JEC WORLD 2020
Paris, Fransa
3-5 Mart 2020
Kompozit

LIGHT+BUILDING 2020
Frankfurt, Almanya
8-13 Mart 2020
Aydınlatma, Yapı Hizmet Teknolojileri 

LONDRA KİTAP FUARI
Londra, İngiltere
10-12 Mart 2020
Kitap

MIPIM 2020
Cannes, Fransa
10-13 Mart 2020
Emlak, Gayrimenkul, Yatırım

MIPTV 2020
Cannes, Fransa
30 Mart-2 Nisan 2020
Dizi, Film, İçerik, TV, Yapım

SIAL CANADA 2020
Montreal, Kanada
15-17 Nisan 2020
Gıda, İçecek, Gıda Ekipmanları
127. CANTON FUARI 1.Faz
Guanco, Çin Halk Cumhuriyeti
15-19 Nisan 2020
Genel Ticaret

HANNOVER MESSE 2020
Hannover, Almanya
20-24 Nisan 2020
Endüstriyel Tedarik, Dövme ve Döküm Ürünleri
Elektroteknik, Enerji Üretimi, Dağıtımı

127. CANTON FUARI 3.Faz
Guanco, Çin Halk Cumhuriyeti
1-5 Mayıs 2020
Genel Ticaret
IFAT 2020
Münih, Almanya
4-8 Mayıs 2020 
Arıtma Sistemleri, Atık Su, Hidrolik Mühendisliği
Geri Dönüşüm, Katı Atık Sistemleri
Araç üstü Ekipmanları, Cadde Temizliği  
SIAL CHINA 2020
Şanhay, Çin Halk Cumhuriyeti
13-15 Mayıs 2020
Gıda, İçecek, Gıda Ekipmanları

BAUMA CTT RUSSIA 2020
Moskova, Rusya Federasyonu
26-29 Mayıs 2020 
İnşaat, Yapı Makinaları ve Ekipmanları

TİFLİS ULUSLARARASI KİTAP FUARI
Tiflis / Gürcistan
28-31 Mayıs 2020
Kitap
AUTOMECHANIKA DUBAI 2020
Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
7-9 Haziran 2020
Otomotiv Endüstrisi, Yedek Parça, Ekipman ve 
Aksesuarları
LPS BEIJING 2020
Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti
19-21 Haziran2020 
Gayrimenkul, Emlak, Yatırım
CPhl CHINA 2020
Şanhay, Çin Halk Cumhuriyeti
22-24 Haziran 2020 
İlaç Sanayi, Farmakoloji 

SIAL MIDDLE EAST 2020
Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri
8-10 Eylül 2020
Gıda, İçecek, Gıda Ekipmanları
PROESTATE 2020
Moskova, Rusya Federasyonu
16-18 Eylül 2020
Emlak, Gayrimenkul, Yatırım
SIAL INDIA 2020
Yeni Delhi, Hindistan
17-19 Eylül 2020
Gıda, İçecek, Gıda Ekipmanları

FRANKFURT KİTAP FUARI
Frankfurt, Almanya
14-18 Ekim 2020
Kitap

128. CANTON FUARI 1.Faz
Guanco, Çin Halk Cumhuriyeti
15-19 Ekim 2020
Genel Ticaret
MIPCOM 2020
Cannes, Fransa
17-19 Ekim 2020
Dizi, Film, İçerik, TV, Yapım

SIAL PARİS 2020
Paris, Fransa
18-22 Ekim 2020
Gıda, Bisküvi-Çikolata-Şekerleme, Dondurulmuş 
Ürünler, Gıda Ekipmanları, İçecek, Kümes 
Hayvanları, Organik Gıda

MWC MOBILE WORLD CONGRESS
LOS ANGELES 2020
Los Angeles, A.B.D.
28-30 Ekim 2020
Mobil İletişim Teknolojileri

128. CANTON FUARI 3.Faz
Guanco, Çin Halk Cumhuriyeti
31 Ekim-4 Kasım 2020
Genel Ticaret

27. TİRAN ULUSLARARASI FUARI
Tiran, Arnavutluk
Kasım 2020
Sanayi, Ticaret, Yatırım

AUTOMECHANIKA BUENOS AIRES
Buenos Aires, Arjantin
4-7 Kasım 2020 
Otomotiv Endüstrisi, Yedek Parça, Ekipman ve 
Aksesuarları
CITYSCAPE GLOBAL 2020
Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
10-12 Kasım 2020
Emlak, Gayrimenkul, Yatırım

BAUMA CHINA 2020
Şanhay, Çin Halk Cumhuriyeti
24-27 Kasım 2020
Beton Sanayi, İnşaat ve İş Makinaları, Maden 
Teknolojileri

ATF ASIA TV FORUM & MARKET
Singapur
2-4 Aralık 2020
Dizi, Film, İçerik, TV, Yapım

0533 959 3057444 0 486 ito.org.tr /itokurumsal
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BAŞKAN’IN MESAJI

Değerli Sektör Mensubu,

TÜRK KOMPOZİTİ’nin bir Dünya Markası olma serüveninde ve mücadelesinde, sektörümüzün tanıtımı açısından dönüm noktası 
olma niteliğindeki TURK KOMPOZIT 2019 KOMPOZİT ZİRVESİ’ni, 3 günde 23.000’in üzerinde kapı girişiyle rekor düzeyde giriş 
sağlayarak, başarıyla gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Zirve süresince gerçekleştirilen teknik ve ticari sunumlar, uygulama tanıtımları, stant ziyaretleri, ticari görüşmeler ve tematik paneller 
ile tecrübelerin paylaşıldığı oturumlar aracılığıyla kompozit dünyasında bugüne kadar gelinen mesafeyi görme, değerlendirme ve 
sektörümüzün gelişimine katkı sağlayacak ortak bilgiye ulaşma imkanına sahip olduk.

Üniversiteler kanalıyla geleceğin kompozitçilerini tanımanın ve sanayi üniversite işbirliğini geliştirmenin temelleri atılmış oldu. 

Kompozit Kariyer Günleri etkinliği kapsamında gerçekleştirilen sunumlar ve hem öğrencilerin hem de sektör profesyonellerinin 
sektöre gösterdikleri ilgi sayesinde Kompozit Sektörünün işveren markası anlamında da değerinin anlatılması imkanı olmuştur.

Kompozit ürün dünyası ile Kompozit Malzemenin nüfuz ettiği sektörlerden örnekleri daha iyi vurguladık ve en uygun tasarım 
malzemesi olarak tüm sektörlere uyumunu gösterdik. 

Start-up’lar ile kompozitin sadece günümüzün değil, geleceğin en uygun malzemesi olduğunu ve geleceğin de kompozitle 
şekilleneceğini Turk Kompozit 2019 çatısı altında bizlere gösterdi. 

Tüm dünyada olduğu gibi, pek çok sektörde kompozitin tasarım malzemesi olarak farklı sektörlerin önünü açabileceğini, 
darboğazların kompozit sektörü ile aşılabileceğini gördük. Bir ihtisas sektörü ve öncü bir sektör olarak Türk Kompozit Sektörünün 
yerini iyice sağlamlaştırdığını, zirve boyunca hepimiz yaşayarak hissettik. 

Katılımcı ve ziyaretçilerimizin de sayesinde oluşturduğumuz bu birlik ve beraberlik ile çok başarılı bir fuar geçirdik, tüm katılımcı ve 
ziyaretçilerimize değerli katkılarından ötürü teşekkürlerimi sunar; sektörümüzü hep birlikte daha yukarılara taşıyacağımıza olan 
inancımı sizinle paylaşmaktan büyük mutluluk duyarım.

Derneğimizin üyelik geliştirme çalışmaları kapsamında geçtiğimiz dönemde Derneğimize üye olan Beğendi Endüstri A.Ş., Kosse 
Kompozit Pazarlama ve Mühendislik Ltd., Şti., Ceylan Kompozit San. ve Tic. A.Ş., Alex Mutfak Ürünleri Tek. San. ve Tic. A.Ş., 
Biesterfeld ÖZEL Kimyasallar Tic. A.Ş.,  Kıvanç Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Cambro Özay Plastik San. ve Tic. A.Ş. ve  Nanopol Kimya 
Ümit Günay firmaları daha da güçlenmemizi sağlamışlardır. 

Dergimizin bu sayısının ana konusunu “Boru, Tank ve Altyapı” oluşturmaktadır. Konu ile ilgili ayrıntılı yazımızı bu sayının dosya 
konusu olarak dergimizin orta sayfalarında bulabilirsiniz. 

2020 yılının Türk Kompozit Sektörü’ne bol kazançlı ve bereketli işler getirmesini dilerim.

Saygılarımla.

Barış Pakiş
Kompozit Sanayicileri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

TÜRK KOMPOZİTİ’nin bir Dünya 
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noktası olma niteliğindeki TURK 
KOMPOZIT 2019 KOMPOZİT 

ZİRVESİ’ni, 3 günde 23.000’in 
üzerinde kapı girişiyle rekor 

düzeyde giriş sağlayarak, 
başarıyla gerçekleştirmiş 

bulunmaktayız.
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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 Colleague;

We have successfully held TURK KOMPOZIT 2019 COMPOSITES 

SUMMIT, which is a turning point in terms of promotion of our 

industry in the adventure and effort of Turkish Composites to 

become a World Brand, by achieving a record in the number of 

the entrance with over 23,000 in 3 days.

Through the technical and commercial presentations, 

application demonstrations, booth visits, business interviews 

and thematic panels and cessions of experiences share held 

during the summit, we had the opportunity to observe the 

progress achieved so far in the composites world and to 

evaluate it as well as to gain common knowledge that will 

contribute to the development of our industry.

We had the opportunity to meet the prospective composites 

professionals from the universities and laid the foundations for 

developing industry-university cooperation. 

Thanks to the interest of both students and industry 

professionals in the industry, the presentations and 

demonstrations held within the scope of Composites Career 

Days gave the opportunity to describe the value of the 

Composites Industry in terms of an employer brand.

We highlighted the composite product range and examples 

from the industries in which the Composites Material penetrated 

and showed compliance with all industries as the most suitable 

design material. 

During Turk Kompozit 2019, the start-ups showed us not only 

that composite is the most suitable material of today but also 

that the future will be shaped with composites.  

As in all over the world, we have observed that the composites, 

as design material, can pave the way for various industries, 

and thus the bottlenecks can be overcome by the composites 

industry. During the summit, we all observed that the Turkish 

Composites Industry, as a specialized and pioneering sector, has 

consolidated its place thoroughly. 

With the unity and solidarity achieved thanks to our exhibitors 

and visitors, we had a very successful fair and I would 

like to thank all participants and visitors for their valuable 

contributions. I would be quite happy to share with you my belief 

that we will progress our industry further.

The new members of our Association within the scope of the 

membership development activities, Begendi Endustri A.S., 

Kosse Kompozit Pazarlama ve Muhendislik Ltd., Sti., Ceylan 

Kompozit San. ve Tic. A.S., Alex Mutfak Urunleri Tek. San. ve 

Tic. A.S., Biesterfeld OZEL Kimyasallar Tic. A.S., Kivanc Enerji 

Elektrik Uretim A.S., Cambro Özay Plastik San. ve Tic. A.Ş. and  

Nanopol Kimya Ümit Günay have corroborated us. 

The main theme of this issue of our magazine is “Pipes, Tanks, 

and Infrastructure”. You can find the detailed article on the theme 

as the feature article of this issue in the middle pages of our 

magazine. 

I wish prosperous and fruitful businesses for the Turkish 

Composites Sector in 2020.

Sincerely,
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DERNEKTEN HABERLER

TURK KOMPOZIT 2019 KOMPOZIT ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından Türk Kompozit Sektörü’nde 4.kez düzenlenen TURK 
KOMPOZIT 2019 KOMPOZIT ZİRVESİ 10-11-12 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre 
ve Sergi Sarayı’nda başarı ile gerçekleştirilmiştir.

10 Ekim 2019 tarihinde saat 10:00’da açılış töreni 
ile kapılarını ziyaretçilere açan Kompozit Zirvesi’nin 
açılışını İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sayın Şekib 
Avdagiç, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Adil Pelister, Plastik Sanayicileri Federasyonu 
Başkanı Sayın Ömer Karadeniz, Plastik Sanayicileri 
Derneği Başkanı Sayın Selçuk Gülsün, SAHA İstanbul 
Savunma ve Havacılık Uzay Kümelenmesi Genel 
Sekreteri Sayın İlhami Keleş; çok sayıda katılımcı 
ile birlikte yapmışlardır.

Etkinlikte, Ülkemiz dahil 7 farklı ülkeden 
102 firma ve kuruluş 102 Ürün Sergi 
Alanında Kompozit Sektörü’ndeki en son teknolojik 
ürün ve gelişmeleri etkinlik ziyaretçileri ile 
paylaşmışlardır. Etkinliği 3 gün içerisinde 371’i 34 
farklı yabancı ülkeden 4.196’i ise Ülkemizden olmak 
üzere toplam 4.567 kişi ziyaret etmiştir.
Etkinliğin seminer bölümünde ise 3 gün boyunca 
birbirinden önemli 15 Teknik sunum ve 13 Ticari 
Sunum ile Yenilenebilir Enerji Sektöründe Kompozit 
Kullanımı ve Savunma ve Havacılık Sektöründe 
Kompozit Kullanımı konularında 2 adet tematik 
panelin yanı sıra Kariyer.net ‘in yetenek sponsoru 
olduğu ve açılış sunusunu gerçekleştirdiği 
Kompozit Kariyer Günleri kapsamında Dowaksa, 
Dyo, Ece Boya, Ege Kimya, Kordsa, Metyx, Polin, 
Superlit, Şişecam Elyaf ve Yücel Grup firmalarının 

gerçekleştirdiği 11 adet kariyer günleri sunusu 
ve 11 Ekim 2019 tarihinde Sayın Ahmet Poçuklu, 
Sayın Erdem Yücel ve Sayın Mehmet Hakan Kuş, 
Derneğimizin Genel Sekreteri Sayın İsmail Hakkı 
Hacıalioğlu moderatörlüğünde Kompozit Deneyimleri 
programı kapsamında yaşadıkları tecrübeleri sektör 
mensupları ile paylaşmışlardır. Yayınlanmasına 
müsaade edilen sunulara Derneğimizin youtube 
sayfasında yer verilecektir.

Bu yıl yine Fuar alanının girişinde kurulan 2 adet 
kompozit demo çadırında üyemiz Omnis Kompozit, 
Yücel Grup ve Tila Kompozit firmaları çesitli 
kompozit üretim yöntemlerinden uygulamalar 
gerçekleştirmişlerdir.
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DERNEKTEN HABERLER

Kompozit Ürün Dünyası bölümünde; Kompozit Spor Araba, Kompozit Karavan, Kompozit Sanatsal Ürün, King 
Cobra Su Kaydırağı Simülatörü, Splash Bucket (özel eğitime muhtaç bireyler için geliştirilen oyun alanı), 4 m 
çapında CTP Boru, Kompozit Çadırlar, Kompozit Çello, Kompozit Banklar, Kompozit Katamaran Tekne Gövdesi, 
Göbekli Tepe Heykelleri, Kompozit 3’lü Koltuk, CAB MASK Parçası (Dudullu metrosu vagon parçası), Kompozit 
Saha Elektrik Dağıtım Panosu, Kompozit Kanat Kesidi, Balistik Koruyucu Baslık ve Uçak Koltuk Arkası gibi 
ürünler 3 gün boyunca sergilenmiştir.
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DERNEKTEN HABERLER

Bu yıl ilk kez Etkinliğimizde yer alan start-up 
firmalarından Sayın Burcu Biçer Saner’e Robotik 
Kol-Sarım Makinası çalışmasından dolayı, Üniversite 
Kompozit Kulüplerinden İstanbul teknik Üniversitesi 
Rover Takıma Mars Keşif aracı çalışmasından dolayı 
ve Sayın Ahmet Poçuklu, Sayın Erdem Yücel ve 
Sayın Mehmet Hakan Kuş’a sektördeki tecrübelerini 
katılımcılarla paylaşımlarından dolayı etkinliğin 2. 
gününün gecesinde düzenlenen 200’e yakın sektör 
mensubunun yer aldığı Gala Kokteyli sırasında 
gerçekleştirilen bir tören ile tema vakfı sertifikaları 
takdim edilmiştir.

Kompozit Sektöründe 4. kez gerçekleştirilen etkinlik 
gerek katılımcı, gerek ziyaretçi ve gerekse de misafir 
olarak yer alan paydaşlarımızın beğenisini kazanmış 

ve bu beğeni çeşitli vesileler ile etkinlik süresince ve 
sonrasında dile getirilmiştir.
Kompozit Sanayicileri Derneği olarak hiçbir 
özveriden kaçınmadan sektörü uluslararası bir 
marka haline getirme doğrultusunda bu güne 
kadar sürdürdüğümüz çalışmaların bundan böyle 
de giderek yoğunlaşacağını, Sektör olarak birliktelik 
içerisinde güçlü duruşumuzu ve sahip olduğumuz 
potansiyeli 2021 yılında da sergileyebilmek ve 
tüm dünyaya duyurabilmek için TURK KOMPOZİT 
2021 KOMPOZİT ZİRVESİ çalışmalarımızı sizin de 
desteğinizle ivedilikle başlatacağımızı müjdeleriz.

Bu Fuar 5174 Sayılı Kanun Gereğince Türkiye 
Odalar Ve Borsalar Birliği (TOBB) Denetiminde 
Düzenlenmektedir.
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KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ SEKTÖR TOPLANTISI

Toplantı, kahvaltı ile başlamış sonrasında İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sayın Şekib Avdagiç’in “2020’ye 
giderken Türkiye ve Dünya ekonomisine kısa bir bakış”, Kompozit Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Barış Pakis’in “Türk Kompozit 2019 Zirvesi bilgilendirmesi ve Kompozit Sektörü tanıtımı” ve Gebkim 
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vefa İbrahim Aracı’nın “GEBKİM Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi” bilgilendirmesi ile devam etmiştir. Bilgilendirme toplantısı T.C. Kocaeli Vali Yardımcısı Sayın 
Suat Yıldız’ın özlü konuşmasının ardından sona ermiştir.

10 Eylül 2019 tarihinde Kompozit Sanayicileri Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Barış 
Pakiş’in ev sahipliğinde, Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş.’nde Kocaeli Vali Yardımcısı 
Sayın Suat Yıldız, Dilovası Belediye Başkanı Sayın Hamza Şayir, İstanbul Ticaret Odası Başkanı 
Sayın Şekib Avdagiç, Gebze Ticaret Odası Başkanı Sayın Nail Çiler, İstanbul Kimyevi Maddeler 
ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Adil Pelister, Gebkim Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vefa İbrahim Aracı, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Fehmi 
Rasim Çelik, Kocaeli Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sayın İlhan Aydın ve Türkiye Kimya 
Petrol Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Sayın Saadet Ceylan, 
Derneğimizin üyeleri ve sektör mensuplarından toplam 129 kişinin katılımıyla bir sektör toplantısı 
gerçekleştirilmiştir.
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10 -12 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan TÜRK KOMPOZİT 2019 ZİRVESİ”nde; “Kompozit Kariyer 
Günleri”,  ziyaretçilere yönelik “Teknik ve Ticari Sunumlar”, inovatif ve yaratıcı ürün örneklerinin sergileyeceği 
‘’Sergi Alanı’’, fuarın ilklerinden olacak ‘’Tematik Sektörel Paneller’’in yanı sıra sektörün duayen isimlerinin 
tecrübelerini paylaşacakları “Tecrübe Konuşuyor” buluşmalarının gerçekleşeceği, daha önceki etkinliklerde 
de yer alan, etkinliğin 2. gecesindeki sektör koktelyli sonrası Kompozit Ödüllerinin takdim edileceği, etkinliğe 
katılma olanağı bulamayan ‘’Start-Up’’ firmalarının da bu etkinlikte kendilerine ayrılan bölümde faaliyetlerini, 
ürünlerini ve hedeflerini sergileyerek tanıtma fırsatı bulacakları, Türk Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından 
belirtilmiştir.

Sektör ile ilgili bilgilendirme konuşmalarının 
ardından T.C. Kocaeli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
ile GEBKİM Eğitim Araştırma ve Sağlık Vakfı ve 
Kompozit Sanayicileri Derneği’nin aralarında 
GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin atölye 
binasında ayrılacak alanda Kompozit Sanayicileri 
Derneği tarafından kompozit malzeme üretimi 
alanında faaliyet gösterecek pilot tesis kurulmasını, 
mesleki eğitim-sektör işbirliğinde okuldaki 
öğrenci ve öğretmenleri alanları ile ilgili yeni teknik 
ve yöntemlerle tanıştırmayı, bilgi ve teknoloji 
paylaşımını kapsayan “Mesleki Eğitim ve Sektör 
İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır.

İmza töreni sonrasında arzu eden katılımcılar Polin 

Waterparks Üretim tesisisni ve GEBKİM Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etme şansına sahip 
olmuşlardır.

İmzalanan protokolün ülke sanayine ve sektörümüze 
hayırlı olmasını dileriz.

12 Eylül 2019 tarihinde, DÜNYA Gazetesinde, 
Kompozit Sanayicileri Derneğimizin Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın Barıs Pakiş’in ev 
sahipliğinde, Polin Su Parkları ve Havuz 
Sistemleri A.Ş.’nde 10 Eylül 2019 tarihinde 
gerçekleştirilen “Sektör Toplantımızı” ve T.C. 
Kocaeli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
GEBKİM Eğitim Araştırma ve Sağlık Vakfı ve 
Kompozit Sanayicileri Derneği’nin aralarında 
GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 
atölye binasında ayrılacak alanda Kompozit 
Sanayicileri Derneği tarafından kompozit 
malzeme üretimi alanında faaliyet gösterecek 
pilot tesis kurulmasını, mesleki eğitim-sektör 
işbirliğinde okuldaki öğrenci ve öğretmenleri 
alanları ile ilgili yeni teknik ve yöntemlerle 
tanıştırmayı, bilgi ve teknoloji paylaşımını 
kapsayan “Mesleki Eğitim ve Sektör İşbirliği 
Protokolü” imzalanmasını konu alan bir haber 
yayınlanmıştır.

Haber sayfası yan tarafta bilgilerinize sunulmaktadır.

SEKTÖR TOPLANTIMIZ DÜNYA GAZETESİNDE
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2. ÜYE TOPLANTIMIZ ŞİŞECAM ELYAF’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kompozit Sanayicileri Derneği’nin 2. üye toplantısı 14 Kasım 2019 tarihinde Şişecam Elyaf Sanayii 
A.Ş.’nin ev sahipliğinde Balıkesir’de gerçekleştirilmiştir.

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Binası 

toplantı salonunda Kişisel Verileri Koruma Kanunu 

eğitimiyle başlayan toplantıda, Av. Tuba Özyıldırım 

Zara ve Av. Z. Esra Sayı tarafından Kişisel Verileri 

Koruma Kanunu, Avrupa Birliği ile karşılaştırmalı 

olarak ve tüm yönleriyle ele alınmış, eğitim sonunda 

üyelerin soruları cevaplandırılmıştır.

Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş. Balıkesir Fabrikasında 

birlikte yenilen öğlen yemeğinden sonra Şişecam 

Elyaf Sanayii A.Ş. yetkilileri tarafından firma 

tanıtım sunumunun akabinde fabrika ziyareti 

gerçekleştirilmiştir.

Şişecam Elyaf’ın son derece modern ve sektöründe 

örnek gösterilecek tesisi üyelerimizin büyük 

beğenisini kazanmıştır. Toplantıya katılan 

üyelerimiz Derneğimizin faaliyetlerinden duydukları 

memnuniyeti dile getirmişlerdir.
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3. ÜYE TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kompozit Sanayicileri Derneğinin 3. üye toplantısı 17 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Near Port 
Otel’de gerçekleştirilmiştir.

“Kompozit Sektörü 2020 Yılı Ücret Artış Beklentileri Araştırmaları” konusunu değerlendirmek amacıyla 

başlayan toplantıda, Polin Grup Strateji & İnsan Kaynakları Direktörü Sayın Müge Tolunay Gündoğdu tarafından 

hazırlanan ve sunulan konu tüm yönleriyle ele alınmış, sunum sonunda üyelerin soruları cevaplandırılmıştır. 

Toplantı öncesi üyeler ile paylaşılan “Kompozit Sektörü 2020 Yılı Ücret Artış Beklentileri” konulu anketin 

çalışma raporu, ankete katılan üyeler ile toplantı sonrası paylaşılmıştır.

Toplantıya katılan üyelerimiz Derneğimizin faaliyetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir. 
Toplantıya katılan üyelerimiz ve sektör mensuplarına teşekkürlerimizi sunarız.
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Eğitimin sunu kısmı, Derneğimizden Genel 
Sekreterimiz Sayın İsmail Hakkı Hacıalioğlu’nun 
“Kompoziti ve Derneğimizi” tanıtan konuşması ile 
başlamış, sırası ile Yönetim Kurulu Üyemiz Tila 
Kompozit Firması’ndan Sayın Burak Darcan’ın 
“Kompozit kullanım alanlarını”, Üyemiz Boytek 
Firması’ndan Sayın Bülent Darcan’ın “Polyester 
ve Vinilesterleri”, Yönetim Kurulu Üyemiz Duratek 
Firması’ndan Sayın Kerem Paksoy’un “Epoksi 
Reçineleri”, Üyemiz Poliya Firması’ndan Sayın Şaban 

Ateş’in “Jelkotlar ve Pigment Pastaları”, Üyemiz Şişecam Elyaf Firması’ndan Sayın Ali Çamurdan’ın “Cam 
Elyafını”, Üyemiz Metyx Firmasından Sayın Gülnur Başer’in “Cam kumaşlar ve nüve malzemeleri”, Yönetim 
Kurulu Üyemiz Dowaksa Firması’ndan Sayın Mustafa Koray Özatay’ın “Karbon Elyafı ve Prepreg Kumaşları”, 
Sayın İsmail Hakkı Hacıalioğlu’nun “TURK KOMPOZIT 2019 KOMPOZİT ZİRVESİ’ni” anlatan sunu ve açıklamaları 
ile devam etmiş Sayın Burak Darcan’ın “Kompozit Üretim Yöntemlerini” anlatan konuşması ile sona ermiştir.

Eğitimin uygulama bölümünde ise önce Üyemiz CSC Kompozit Firmasından Sayın Can Ergün’ün “Vakum 
İnfüzfon” ve sonrasında da Üyemiz Tila Kompozit Firması’ndan Sayın Burak Darcan’ın “Infrared ile kür olan 
elyatırması” uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

Eğitim katılımcılar tarafından yakın ilgi ile takip edilmiş, eğitim sonunda tüm katılımcılara Derneğimizin “Eğitim 
Katılım Sertifikası” takdim edilmiştir.

Toplantı salonunu ve uygulama atölyelerini kullanımımıza sunarak eğitimin planlanması ve 
gerçekleştirilmesinde büyük katkı ve desteklerini gördüğümüz Sahil Güvenlik Komutanlığı Marmara ve 
Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı mensuplarına ve tüm katılımcılara teşekkürlerimizi sunarız.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI EĞİTİMİ

Derneğimizin bünyesinde faaliyet gösteren “KOMPOZİT AKADEMİ” dönemin ilk uygulamalı 
kompozit eğitimini Sahil Güvenlik Komutanlığı Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı 
Toplantı Salonunda 18 Eylül Çarşamba günü 9:30-16:30 saatleri arasında 46 kişinin katılımıyla 
gerçekleştirmiştir.
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PLAST EURASIA İSTANBUL 2019 FUARI’NA REKOR ZİYARETÇİ!
TÜYAP tarafından PAGEV (Türk Plastik 
Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim 
Vakfı) iş birliği ile düzenlenen Plast Eurasia 
İstanbul 2019, 29.Uluslararası İstanbul Plastik 
Endüstrisi Fuarı, 40 ülkeden 1.085 firma ve 
firma temsilciliği ve 106 ülkeden 52.361 sektör 
profesyonelini 4 – 7 Aralık tarihlerinde Tüyap 
Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece, 
İstanbul’da bir araya getirdi.

Sektördeki en son bilgi ve teknolojiyi bir araya 
getiren en önemli ticari platformunda, plastik 
makineleri, kimyasallar, ham maddeler, makine yan 
ve ara sanayi, ısı ve kontrol cihazları, kalıp, hidrolik, 
pnömatik ve geri dönüşüm alanlarında en son 
teknolojiye ait yeni ürünler 11 salonda sergilendi.

Yaygın kullanımı ile tüm sektörlerin yapı taşı 
niteliğinde olan plastik endüstrisine olumlu 
katkılar sağlayan PLAST EURASIA İSTANBUL 
2019 Fuarı’nın, T.C. Ticaret Bakanlığı ve TÜYAP yurt 
dışı ofisleri koordinasyonu ile Almanya, Amerika, 
Avusturya, Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, BAE, 
Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çin 

Halk Cumhuriyeti, Fas, Filistin, Finlandiya, Fransa, 
Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, Irak, İran, İspanya, 
İsrail, İsveç, İtalya, Kanada, Karadağ, Kosova, 
Kuveyt, Libya, Lübnan, Makedonya, Mısır, Moldovya, 
Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, 
Sudan, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tayvan, Tunus, 
Türkmenistan, Ukrayna, Umman ve Ürdün’den alım 
heyeti organizasyonu yapıldı.Çin, Hindistan, İran ve 
Tayvan’dan milli katılım gerçekleşti.

T.C. Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde, 
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri’nin 
organizasyonuyla fuarın birinci gününde katılımcı 
firmalar, Bulgaristan, Ürdün ve Yunanistan’dan 
gelen konuk firma temsilcileriyle B2B görüşmeler 
gerçekleştirdi. MyTuyap Eşleştirme Sistemi sayesinde 
ziyaretçiler, katılımcı firmalara fuar öncesinde toplantı 
talebi göndererek, fuar sırasında vakit kaybetmeden 
ikili görüşme fırsatı yakaladı.

Plast Eurasia İstanbul 2020, 30. Uluslararası İstanbul 
Plastik Endüstrisi Fuarı TÜYAP tarafından PAGEV 
iş birliği ile 2 - 5 Aralık 2020 tarihinde Tüyap Fuar 
ve Kongre Merkezi, Büyükçekmece, İstanbul’da 
düzenlenecektir.
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PULTECH FRP KOBİ KATEGORİSİNDE BİRİNCİ OLDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye’nin 
rekabet gücünün artırılmasına yönelik işletmelerdeki 
verimlilik çalışmalarını desteklemek ve bu alanda 
gerçekleştirilen projeleri teşvik etmek amacıyla 
düzenlenen 2019 Verimlilik Ödülleri’nin kazananları 
belli oldu.

İşletmelerde verimlilik artışını desteklemeyi, 
verimlilik bilincinin ve iyi uygulama örneklerinin 
yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı amaçlayan 
2019 Verimlilik Proje Ödülleri, Ankara KOSGEB 
İdaresi Başkanlığında düzenlenen törenle sahiplerine 
dağıtıldı.

Türkiye’nin en büyük ve en inovatif şirketlerinin 
geliştirdiği 181 farklı projenin bağımsız bir jüri 

tarafından değerlendirildiği proje yarışmasında kompozit sektörünün yenilikçi ve öncü firmalarından 
Derneğimizin üyesi PULTECH FRP, “CTP Boru İsleme Makinesi Projesi” isimli projeyle “KOBİ Kategorisi”nde 
birinciliğe layık görüldü.

Törende birincilik ödülü Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan BÜYÜKDERE tarafından şirketin Kurucu 
Başkanı Ramazan ÇAKIN ve Genel Müdür Aslı Melike ÜNLE’ye takdim edildi.

Düzenlenen ödül törenindeki konuşmasında verimlilik konusunun, herkesin ömür boyu yerine getirmesi 
gereken toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan 
Büyükdede, işletmelerin verimlilik konusundaki gelişiminin ülkenin rekabet gücüne güç katacağını belirtti. 
Verimlilik Ödüllerine bu yıl yapılan başvurulardan 181’inin değerlendirmeye alındığını belirten Büyükdede, 
ülkeler arasındaki gelişmişlik farkının en önemli nedenlerinden birinin verimlilik konusundaki bilinç düzeyi 
olduğunu dile getirerek, rekabetçi işletmelerin çokluğunun ülkelerin güçlenmesine katkı sağladığını kaydetti.
Üyemiz  PULTECH FRP’yi kutluyor, basarılarının devamını diliyoruz.

Derneğimizin üyesi PULTECH FRP’ye KOBİ kategorisinde birincilik ödülü verildi.

Üyemiz Akarmak ve VFE (www.vfe.co.uk) 
İngiltere’nin Birmingham şehrinde düzenlenen NEC 
Advanced Engineering fuarı sırasında kompozit 
otoklavları pazarındaki partnerliklerini resmen 
açıkladılar. Akarmak Türkiye’de yerleşik ve çeşitli 
endüstrilere otoklavlar yapan lider bir otoklav 
üreticisidir. VFE, ısıl işlem konusunda dünya 
genelindeki müşterilerine servis hizmeti veren, 
otoklav kontrol sistemleri, vakum fırınları ve vakum 
pompaları konusunda uzun yıllara dayanan bir 
deneyime sahiptir. Partnerlik, İngiltere ve Güney 
Doğu Asya pazarları da dahil olmak üzere dünya 
çapındaki müşterilerine büyük değer sunmayı 
hedeflemektedir.

AKARMAK VFE PARTNERLİĞİ HAKKINDA
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SABANCI HOLDİNG CEO’SU MEHMET GÖÇMEN: “KORDSA, GLOBAL ÖLÇEKTE İLERİ MALZEME 
TEKNOLOJİLERİ ÜRETEN BİR ŞİRKETE DÖNÜŞÜYOR”

Sabancı Holding iştiraklerinden ve güçlendirme 
teknolojileri pazarının global oyuncusu Kordsa, ABD’li 
Axiom Materials’ı bünyesine kattı. 181 milyon ABD 
doları şirket değeri üzerinden gerçekleşen satın alma 
sayesinde Kordsa, havacılık endüstrisinde seramik 
matriks kompozitler alanında iddialı bir konumuna 
geliyor.

Kordsa, geleceğin malzemesi olarak görülen ileri 
kompozit teknolojilerine Sabancı Üniversitesi 
ile hayata geçirdiği Kompozit Teknolojileri 
Mükemmeliyet Merkezi yatırımı ile adım atmıştı. 
2018 yılında bünyesine kattığı uzay ve havacılık 
endüstrisine ileri kompozit malzemeler sağlayan 
Fabric Development, Textile Products ve Advanced 
Honeycomb Technologies şirketleri ile faaliyet 
alanını ve yetkinliklerini genişletmişti. Axiom 
Materials satın almasıyla ikinci bir Kordsa yaratma 
hedefinin ilk aşamasını tamamlamış oldu. Axiom 
Materials’ın ürettiği ileri kompozit malzemeler, uçak 
motorlarının yanı sıra farklı sektörlerde yeni nesil 
birçok uygulamada kullanılıyor. Kordsa’nın stratejik 
ve yüksek büyüme potansiyeline sahip alanlarda 
yetkinliklerini geliştirmek adına kritik önem taşıyan 
olan bu satın alma ile yeni ürün geliştirme potansiyeli 
de güçlenmiş oluyor.

Kordsa’nın Yeni Neslin Sabancı’sı olarak tanımlanan 
vizyonlarındaki yerine işaret eden Sabancı Holding 
CEO’su Mehmet Göçmen, “Sabancı Topluluğu’nun 
dönüşümündeki odak konularımız dinamik portföy 
yönetimi ve yüksek teknoloji odaklı yatırımlardır. 
Yüksek katma değerli alanlarda büyüme 
vizyonumuzun ana platformu olan Kordsa, son iki 
yılda yaptığımız yaklaşık 300 milyon ABD dolarlık 
yatırım ile global ölçekte ileri malzeme teknolojileri 
üreten bir şirkete dönüşüyor. Son iki yılda ABD’de 
dört önemli şirketi bünyemize kattık ve yıllık 150 
milyon ABD dolarını aşan bir iş kolu yarattık. Dünya 
devlerinin tedarikçisi konumundaki Kordsa, yeni 
yatırımlarımızla, havacılık endüstrisinde dünyada 
seramik matriks kompozitler alanında iddialı bir 
konuma geliyor. Sabancı Topluluğu olarak işlerimizi 

evrensel standartlarda yönetme anlayışımızın 
bir göstergesi olan bu önemli satın alma, 
ülkemizin uluslararası piyasalardaki gelişimini de 
destekleyecektir”. 

Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı ve Kordsa 
Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Alper de, Axiom 
Materials satın almasıyla ilgili olarak şunları 
söyledi: “ Kompozit teknolojileri pazarında organik 
büyümemizi inorganik büyüme ile de desteklemeye 
devam ediyoruz.  Büyüme stratejimizin ilk adımını 
dünyanın sayılı entegre üretim merkezleri arasında 
yer alan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet 
Merkezi ile attık. Yüksek mühendislik isteyen 
yapısal malzemeler üreten Fabric Development 
ve Textile Products’la başlayan havacılık sektörü 
yolculuğumuzda; kabin içi parçalar üreten Advanced 
Honeycomb Technologies’i satın almamızla 
yetkinliklerimiz genişledi.  Axiom Materials yatırımı 
ile uzay ve havacılık endüstrisinin üssü Kuzey 
Amerika’da bir büyüme platformu yaratacağız.”

Yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları ile kompozit pazarına 
yön veren Axiom Materials’ın Kordsa bünyesine 
katılmasıyla ilgili Kordsa CEO’su Ali Çalışkan şunları 
dile getirdi: “‘Yaşamdan ilham alarak, yaşamı 
güçlendirme’ vizyonumuzu destekleyen çok önemli 
bir adım attık. Uzay ve havacılık endüstrisinin 
yanı sıra, gelecek nesil ulaşım araçlarına da ileri 
teknoloji kompozit malzemeler sağlayan ve 
yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları ile kompozit pazarına 
yön veren Axiom Materials’ın Kordsa bünyesine 
katılmasıyla, ileri teknoloji kompozit ara mamul 
portfolyomuzu tamamladık ve kompozit ürünleri 
alanında yetkinliklerimizi genişlettik. Axiom Materials 
satınalması ile ikinci Kordsa yaratma hedefimizin de 
ilk aşamasını tamamlamış oluyoruz. Bugün artık, 
uçak motorlarında kullanılan yüksek ısıya dayanıklı 
Oksit-Oksit seramik kompozit malzemeleri pazarının 
lider oyuncusu olduk. Lastiklerini güçlendirdiğimiz 
uçakların kanatları, gövdeleri ve kabin içlerinden 
sonra artık motorları da Kordsa tarafından 
güçlendirilecek”.

KORDSA, AXIOM MATERIALS’I SATIN ALDI
Derneğimizin üyesi Kordsa, ABD’li Axiom 
Materials’ı bünyesine kattı. 181 milyon ABD 
doları şirket değeri üzerinden gerçekleşen satın 
alma sayesinde Kordsa, havacılık endüstrisinde 
seramik matriks kompozitler alanında iddialı bir 

konumuna geliyor. Konu ile ilgili ayrıntıların yer aldığı basın bülteni aşağıdadır.



16

DERNEKTEN HABERLER

KOSSE KOMPOZİT 
PAZARLAMA VE 

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ’NE

YENİ KATILAN ÜYELER

Kosse Kompozit Pazarlama ve Mühendislik Ltd. Şti.‘nin 
Genel Koordinatörü Sn. İbrahim Köse, Yönetim Kurulumuzun 
9 Nisan 2019 tarihinde yapılan 162. Olağan Yönetim Kurulu 
Toplantısında oy birliği ile Kompozit Sanayicileri Derneği 
üyeliğine kabul edilmiştir.

Kosse Kompozit Pazarlama ve Mühendislik Ltd. Şti., 
2003 yılından bu yana süregelen Ar-Ge ve teknik alanlardaki 
bilgi birikimi ve tecrübesiyle 2012 yılında kurulan polimer 
kompozit üreticilerine hammadde tedariki yapan bir firmadır. 
Firma alışılagelmiş salt alım-satım üzerine kurulu pazarlama 
yöntemlerinin dışına çıkarak kendini geliştirmeyi, müşterilerini 
geliştirmeyi, ülkesini geliştirmeyi ilke edinmiştir.
Kompozit, katma değeri yüksek ürünlere sahip olmasıyla ve 
buna bağlı olarak Türkiye’nin cari açığını düşürecek bir alan 
olmasına rağmen gelişmiş ve kalifiye insan sayısının yeterli 
olmadığı bir sektördür. Uzmanı oldukları bu alanın kendilerine 
ve ülkemize maksimum fayda sağlamasının yolunun 
eğitimden geçtiği bilincindedirler.

Kosse Kompozit Pazarlama ve Mühendislik Ltd. Şti. olarak 
farklı bir perspektif oluşturarak; ürün satışı değil ürün teknik 
hizmeti sunmaktadırlar.

• Polyester ve yardımcı malzemeler,

• Özel amaçlı polyesterler
• Gelcoatlar
• Tooling Sistemler
• Cam Elyaflar
• RTM Elyaflar
• Organik Peroksitler
• Multiaxial Elyaflar
• Tinerler

gibi birçok ürünü müşterilerine tedarik ederken aynı zamanda 
farkındalık ve teknik destek sunarak İşbirlikleri olan firmaları 
kullandıkları ürünlerde bilinçli kullanıma yönlendirmektedirler. 
Fiyattan önce ürünün müşteriye uygunluğu konusunda 
çalışmalar yaparak hata sayısını minimuma indirmeyi 
hedeflemektedirler.
Sadece çalışma alanında değil üniversitelerin kimya ve kimya 
mühendisliği bölümlerinde seminerlere ve konferanslara 
katılarak gençlere kompozit farkındalığı yaratmak için 
eğitimler vermektedirler. Kalite tesadüf değildir, yolu 
eğitimden geçer.

Kosse Kompozit Pazarlama ve Mühendislik Ltd. Şti.‘nin 
Kompozit Sanayicileri Derneği’nin gücünü ve etkinliğini daha 
da arttıracağına olan inancımızla kendilerine aramıza hoş 
geldiniz diyoruz.
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BEĞENDİ
ENDÜSTRİ

A.Ş.

BİESTERFELD
ÖZEL KİMYASALLAR

TİC. A. Ş.

Beğendi Endüstri A.Ş.‘nin Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ertan 
Beğendi, Yönetim Kurulumuzun 6 Ağustos 2019 tarihinde 
yapılan 166. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında oy birliği ile 
Kompozit Sanayicileri Derneği üyeliğine kabul edilmiştir.

Beğendi Endüstri A.Ş, Ertan Beğendi tarafından Bodrum’da, 
Türkiye ve dünya ile işbirliği yapmak üzere kuruldu. 2011 
yılında geliştirdiği ve patentini aldığı kompozit ürünü, 
endüstrinin geleceğine yatırım yapmak hayaliyle 2019 yılında 
üretime geçirmeye karar verdi. Beğendi Endüstri A.Ş patentli 
kompozit ürünler üretmek için donanımlı bir üretim tesisi, 
güçlü bir tasarım, mühendislik ve üretim kadrosuyla faaliyete 
geçmiştir. Günümüzde kullanılmakta olan ürünlere üstün 
nitelikli yeni alternatif ürünler üretmektedir. BGRP tabanlı 
kompozit ürünleriyle denizcilik, yapı ve altyapı sektörlerinde 
beklentileri yükseltmek, yeni rekabet alanları yaratmak ve 
sektörlere liderlik etmek hedefindedir.
 

Sektörler
Marin, Yenilenebilir Enerji, Savunma, Uzay ve Havacılık, Yapı-
İnşaat, Altyapı Şehir mobilyaları, Prefabrik ürünler ve diğer  
kompozit sektörleri.
 
Üretim Metodları
SMC, BMC, RTM, CTP, Pultruzyon, Vakum infüzyon üretimi, 
Açık Kaplama, El yatırması, Kalıpsız monkok kompozit 
üretimi, Ar-Ge odaklı üretim Teknolojisi, Soğuk Pres.
 
Ürünler
İleri Seviye kompozit malzemeler, Cam elyaf ürünleri ve 
kompozit sektörüne yönelik tüm yardımcı malzemeler, 
Patentli Soğuk yapı Paneli, Patentli Koku filtreleri, Marin 
Savunma Sanayisine yönelik kompozit ürünler.
Beğendi Endüstri A.Ş.‘nin Kompozit Sanayicileri Derneği’nin 
gücünü ve etkinliğini daha da arttıracağına olan inancımızla 
kendilerine aramıza hoş geldiniz diyoruz.

Biesterfeld Özel Kimyasallar Tic. A. Ş.‘nin Genel Müdürü 
Sn. Ahmet Murat Göktan, Yönetim Kurulumuzun 11 
Haziran 2019 tarihinde yapılan 164. Olağan Yönetim Kurulu 
Toplantısında oy birliği ile Kompozit Sanayicileri Derneği 
üyeliğine kabul edilmiştir.

1906 yılında tuz ticaretiyle distribütörlüğe başlayan 
Hamburg merkezli Biesterfeld, bugün plastik, kauçuk ve 
özel kimyasalların distribütörlüğü ile uluslararası ticaret 
konusunda çalışmaktadır. Avrupa’da 19 ülkede ofisleri 
bulunan Biesterfeld son yıllarda Asya ve Amerika kıtalarında 
da yatırımlarda bulunmaktadır.

Biesterfeld, 2004 yılından beri Türkiye’de plastik hammadde 
dağıtımı konusunda faaliyet gösteriyor. 2008 yılından beri 
faaliyetlerine özel kimyasalların dağıtımını da eklemiş 
bulunuyor. Özel kimyasallar bünyesinde kişisel bakım, sağlık 
bakım, medikal, ev bakımı, tekstil yardımcı kimyasalları 
ve performans ürünleri bulunuyor. 2009 yılında Huntsman 
Advanced Materials firmasının Türkiye distribütörlüğüne 
başlayarak kompozit dünyasına adım atmıştır.

Biesterfeld Özel Kimyasallar günümüzde epoksi kompozit 
reçineleri, yapısal yapıştırıcılar, kompozit kalıp üretiminde 
kullanılan kalıp reçineleri, modelleme blokları ve macunlar, 
vaks levhalar ile UV yapıştırıcılar ve UV maskeleme ürünleri 
konularında alanının öncü firmalarının Türkiye distribütörüdür.
Savunma, havacılık ve uzay, otomotiv, beyaz eşya, marin ve 
genel endüstri gibi pek çok sektörde hizmet vermektedir. 
Biesterfeld, müşterilerine Türkiye’deki depolarından ürün 

sağlamanın yanında teknik bilgi ve proje geliştirme gibi 
konularda destek olmaktadır.

Kompozit alanında distribütörlüğünü yaptığı üreticiler ve ürün 
grupları:
Huntsman Advanced Materials firmasının Araldite, Epocast, 
Epibond, Uralane, markaları altında epoksi, poliüretan ve metil 
metakrilat yapıştırıcıları; formüle edilmiş epoksi kompozit 
reçine sistemleri, elektrik ve elektronikte kullanılan poliüretan 
ve epoksi reçine sistemleri.

Obo Werke firmasının Rengel, Renlam, Renshape, Rencast, 
Renpaste, Obomodulan ve Obocastulan markaları altında 
epoksi ve poliüretan kalıp reçine sistemleri; poliüretan ve 
epoksi modelleme blokları, makine ve el ile uygulanan eksiz 
modelleme macunları, laminasyon, döküm reçineleri ve 
jelkotlar; Freeman Supplies firmasının wax sheetleri
Dymax firmasının UV yapıstırıcıları, UV maskeleme ürünleri ve 
UV kürleme cihazları.

Biesterfeld Türkiye ayrıca mühendislik plastikleri konusunda 
BASF, Chimei, Dupont, LG, Solvay gibi; özel kimyasallar 
alanında ise Dow (eski Dow Corning), Dupont, Nouryon (eski 
AkzoNobel), Songwon gibi kendi alanının öncü firmalarının 
distribütörüdür.

Biesterfeld Özel Kimyasallar Tic. A. Ş.‘nin Kompozit 
Sanayicileri Derneği’nin gücünü ve etkinliğini daha da 
arttıracağına olan inancımızla kendilerine aramıza hos geldiniz 
diyoruz.
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ALEX MUTFAK
ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİLERİ

SAN. VE TİC. A. Ş.

Alex Mutfak Ürünleri Teknolojileri San. ve Tic. A. Ş.‘nin 
Genel Müdürü Sn. İrfan Devecioğlu, Yönetim Kurulumuzun 
17 Eylül 2019 tarihinde yapılan 167. Olağan Yönetim Kurulu 
Toplantısında oy birliği ile Kompozit Sanayicileri Derneği 
üyeliğine kabul edilmiştir.

2003 yılında, İstanbul ikitelli O.S.B. bölgesinde kurulan Tekno 
Kalıp enjeksiyon ve Kompozit kalıpları konusunda kısa 
zamanda adından ve kalitesinden söz ettirmeye başlamıştır.
Güncel ve global teknoloji ve yenilikleri yakından takip ederek, 
bünyesinde bulunan yenilikçi ve başarılı mühendislerinin 
de yardımı ile plastik ve kompozit sektörünün aranan 
mühendislik, AR-GE ve kalıp üretici firması olan Tekno Kalıp, 
nihai ürün konusundaki taleplerin de artması sebebiyle, 
Alex Kompozit markasını hayata geçirmiş ve sektörün 
mühendislik, tasarım ve kaliteli ürün konusunda da adından 
söz ettirmeyi başarmıştır.

Tekno Kalıp, müşterilerinin taleplerini karşılarken üstün 
mühendislik bilgisi ve dizayn anlayışı ile görüşlerini de 
paylaşmakta, müşteri beklentilerini her zaman aşarak son 
derece olumlu geri dönüşler almakta olup, edindiği pozitif 
motivasyonla her yeni işinde hem kendini geliştirmeyi, hem 
daha çok müşteri memnuniyeti sağlamayı, yeni buluşlar 
ve yeni teknolojilerin etkili kullanımıyla endüstrideki 
sorumluluklarını en yüksek düzeyde yerine getirmeyi misyon 
edinmiştir.

Tekno Kalıp, Bilişim çağının getirdiklerini üretim 
teknolojilerinde uygulayarak yüksek kalite ve verimlilik 
sağlanması gerekliliğinin farkında olarak, plastik sektörünün 

bugününe ve geleceğine geniş bir açıdan bakarak endüstrinin 
tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bilgi ve teknik donanıma sahip 
olmayı ülkemiz ekonomisi adına bir sorumluluk olarak 
görmektedir.
Bu nedenle her geçen gün kendilerini daha da geliştirerek, 
ilgili endüstrileri, teknolojik gelişmeleri takip ederek ve bunları 
mevcut yapılarıyla sentezleyerek yeni buluşlar ve yöntemler 
ortaya koymak, uluslararası başarılarının devamını sağlamak, 
dolayısı ile tüm imkanlarıyla ülkemizin üretim ekonomisine 
katkıda bulunmaya çalışmak en büyük öncelikleridir.

Plastik enjeksiyon kalıpları ve kompozit plastik mamuller için 
gerek duyulan kalıpların imalatı asıl faaliyet konuları olsa da 
nihai ürün talebi olması halinde müşterilerin hem kalıp hem 
ürün talepleri birlikte veya ayrı ayrı da karşılanabilmektedir. 
Ağırlıklı olarak şehircilik ile ilgili altyapı elemanları, muhtelif 
prefabrik yapı elemanları, telekomünikasyon, havacılık, 
denizcilik ve medikal alanlarında ihtiyaç duyulan muhtelif 
kompozit ürünler ile ilgili kalıplar ve bunların mamulleri ile 
ilgili çalışmaları olmaktadır.

Halihazırda Tekno Kalıp ve Alex Kompozit entegre bir tesis 
olarak 4000 M2 kapalı alanda, altyapı ürünlerinin yanı sıra 
inşaat, otomotiv ve savunma sanayi konularında gerek 
tasarım, gerekse nihai ürün konusunda uzman kadrosu ile 
yarınlarımıza da yön vermeye devam edecektir.

Alex Mutfak Ürünleri Teknolojileri San. ve Tic. A. Ş.‘nin 
Kompozit Sanayicileri Derneği’nin gücünü ve etkinliğini daha 
da arttıracağına olan inancımızla kendilerine aramıza hoş 
geldiniz diyoruz.

CEYLAN KOMPOZİT 
SANAYİ VE

TİCARET A. Ş.

Ceylan Kompozit Sanayi ve Ticaret A. Ş.‘nin Yönetim 
Kurulu Başkanı Sn. Yunus Ceylan, Yönetim Kurulumuzun 6 
Ağustos 2019 tarihinde yapılan 166. Olağan Yönetim Kurulu 
Toplantısında oy birliği ile Kompozit Sanayicileri Derneği 
üyeliğine kabul edilmiştir.

Kuruluş temelleri 1974 yılında atılan ve otomotiv sektöründe 
faaliyete başlayan firma, iş alanını genişletip 2008 yılında 
kompozit sektöründe de faaliyet göstermeye başlamıştır.

2017 yılında sektörünü ve teknolojiyi yakından takip eden 
firma yaptığı yeni yatırımlar ile birlikte ticari faaliyetlerini 
Ceylan Kompozit Sanayi ve Ticaret A. Ş. adı altında 20.000 
m2’si kapalı üretim alanında devam ettirmektedir.

Firma, tüketicilerin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler sunmak 
amacı ile çevreyle dost, farklı endüstri veya hizmet sektör 

uygulamalarında kullanılan kompozit yapıda ürünler imal 
etmektedir.
Ceylan Kompozit, misyon olarak  hem yurt içi hem de yurt 
dışı pazarda müşterilerinin taleplerini karşılamak ve fiyat 
unsurunun dışında farklılaşarak rekabet edebilmek amacıyla 
“üretim ve hizmette en kaliteli” olmayı hedeflemekte, müşteri 
odaklı yönetim anlayışı ile faaliyetlerini yürütmektedir.

Ürün Gamı: Kutu Profil, U Profil, Boru, Tırtırlı Boru, Köşebent, 
I Profil, T Profil, Çubuk, Kar Siperi – Z, Kar Siperi – U, Yol 
Kenar Dikme, Işık Kırıcı Ray, Işık Kırıcı Dikme, Tekmelik, 
Gemici merdiveni.

Ceylan Kompozit Sanayi ve Ticaret A. Ş.’nin Kompozit 
Sanayicileri Derneği’nin gücünü ve etkinliğini daha da 
arttıracağına olan inancımızla kendilerine aramıza hoş geldiniz 
diyoruz.
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CAMBRO
ÖZAY

CAMBRO Özay‘ın Genel Müdürü Sn. Kerem Özbek, 

Yönetim Kurulumuzun 22 Ekim 2019 tarihinde yapılan 168. 

Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında oy birliği ile Kompozit 

Sanayicileri Derneği üyeliğine kabul edilmiştir.

Cambro Huntington Beach’de kapılarını ilk açtığında amaçları 

mümkün olan en kaliteli hastane tepsisini yapmaktı. 

Camtray® adı verilen bu ürün, kaliteye verilen önemi 

gösterdiği kadar endüstrideki mükemmelliğe de önem 

verildiğinin göstergesiydi. 1951’ yılından günümüze Cambro, 

gıda servisi sektöründeki çok çeşitli segmentlere yönelik 

en mükemmel ürün seçenekleriyle tüm dünyaya hizmet 

vermektedir.

California’da tek bir fabrika ile başlayan Cambro, ABD, Avrupa, 

Orta Doğu ve Asya’da üretim tesisleri ve satış ofisleri olan 

uluslar arası bir kuruluş haline geldi. Ancak başlangıçta rehber 

olan vizyon hiç değişmedi: ” En yenilikçi, dayanıklı ve kaliteli 

ürünleri üretmek ve sunmak”.

69 yıl önce bir zamanlar Camtray® adında tek bir ürünle yola 

çıkan Cambro bugün çok çeşitli tepsiler, masa servisi ve teşhir 

ürünleri, depolama raf sistemleri, yalıtımlı taşıma ürünlerinin 

yanında yenilikçi bulaşık yıkama sistemleri üretmektedir. 

Sadece gıda servis endüstrisine yatırım yapmayıp, poliüretan 

pultrüzyon ve SMC üretim teknikleriyle insanlara ve süreçlere 

yatırım yapmaya devam etmektedir.

Cambro’nun pultrüzyon tekniği, cam elyafların belirli 

bir geometri ve açı ile polyester yerine poliüretan reçine 

karışımından geçerek, sıcak bir kalıptan çekilmesi ile elde 

edilen profil imalatıdır. Bu yöntemde cam elyaf iplikler 

veya keçelerin reçine ile ıslatıldıktan sonra kalıp içinde ısı 

ile polimerizasyon sürecini tamamlayıp sürekli çekilmesi 

ile sonsuz profil imal edilebilmekte ve soğutma sonrası 

nihai şeklini almaktadır. Yüksek makine teknolojisini ve 

ful otomasyonla destekleyerek üç kalıp ile birbirinden 

bağımsız şeklide çalışabilmekte veya tek büyük kalıp olarak 

kullanabilmektedir. Bu sayede istenilen cidar kalınlığı sabit 

kalarak hem dar, hem de geniş profil üretimi hızlı şekilde 

gerçekleşebilmektedir.

Bulunduğu her sektörde iddialı olan Cambro; Pultrüzyon 

bölümünde kendi raf ürünlerinin direk ve traverslerinden 

üretimin yanında diğer kompozit ürünlerin kullanıldığı 

alanlarda da çözüm üretebilmektedir. Cambro Türkiye’yi diğer 

pultrüzyon tekniği ile üretim yapan firmalardan ayıran en 

önemli konu üretimindeki hız nedeniyle kazanılmış saatlerden 

doğan esnekliğidir.

Cambro’nun pultrüzyon tekniği; Savunma sanayinde 

kullanılan hafif ve sağlam parçaların üretiminde, 

mukavemetten dolayı inşaat, vinç vb. destek parçalarında, 

yanmazlık ve hafiflik avantajı ile taşımacılık sektöründe 

(otomobil, otobüs, tır, raylı sistemler ve havacılık) örnek 

olarak; araç iç – dış giydirmeleri, klima kanalları, uyarı 

direkleri, profilleri vb. uygulamalarda, korozyon direnci 

sayesinde dış ortamda, suda, keskin hava şartlarında inşası 

gereken yapılarda, örnek olarak rüzgar gülü, iskele, balık 

üretim havuzları, marina, bina dış cepheleri vb. Kimyasal 

direnci sayesinde her türlü kimyasal depolama, atık, fosseptik, 

ızgara uygulamalarında, elektrik yalıtkanlığı ve hafifliği 

sayesinde elektrik-mekatronik sektöründe ve daha bir çok 

alanda kullanılabilmektedir. Çıkan ürünlerin, torna-tesviye 

tezgahlarında işlenebilir olmasından dolayı parçaların düz 

bir profilden ziyade, daha kompleks şekilde imali mümkün 

olmakla birlikte renklendirmede de herhangi bir sınır 

bulunmamaktadır.

Pultrüzyonda yeniliklere her daim açık olan firma, uzman 

kadrosu ile proje bazlı çalışmalar için de uygun adrestir.

Cambro, Tam otomatik bir SMC ünitesine sahiptir. İstenilen 

kalınlıkta ve elyaf oranında, istenilen renkte % 0,1 sapmaya 

imkan vermeyen otomasyon sistemi sayesinde değişik 

formüllerden elde edilen yarı mamul ve mamuller birçok 

farklı sektör için uygun ve ucuz çözümler getirmektedir. 

Örnek olarak; rögar kapakları, kimyasal depolar, modüler 

yapılar, elektrik panoları, dış cephe veya iç cephe uygulamaları 

verilebilir.

CAMBRO Özay‘ın Kompozit Sanayicileri Derneği’nin 

gücünü ve etkinliğini daha da arttıracağına olan inancımızla 

kendilerine aramıza hoş geldiniz diyoruz.
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KIVANÇ
ENERJİ ELEKTRİK

ÜRETİM A.Ş.

Kıvanç Enerji Elektrik Üretim A.Ş.‘nin Genel Müdürü Sn. 

Mehmet Kıvanç, Yönetim Kurulumuzun 14 Kasım 2019 

tarihinde yapılan 169. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında 

oy birliği ile Kompozit Sanayicileri Derneği üyeliğine kabul 

edilmiştir.

2006 yılında Kıvanç Enerji Elektrik Üretim AŞ’nin (Kıvanç 

Enerji) kuruluşuyla temelleri atılan Kıvanç Enerji Grubu, 

enerji sektörünün farklı alanlarında hizmet sunan bir şirketler 

topluluğudur. Kıvanç Enerji Grubu, Kıvanç Enerji tarafından 

yürütülen elektrik üretimi ve satışı başta olmak üzere enerji 

sektörünün farklı alanlardaki faaliyetleri ile entegre bir 

hizmet karması sunmaktadır. Kıvanç Enerji Grubu; “Elektrik 

Üretimi”, “Elektrik Satışı ve Ticareti”, “Enerji Santrallerinin 

İnşası ve İşletmesi” olmak üzere üç farklı alanda faaliyet 

göstermektedir. Kıvanç Enerji sürdürülebilirliğe her yönüyle 

katkı sağlayan projeler gerçekleştirme ilkesiyle hareket 

etmekte, elektrik üretim portföyünde yenilenebilir kaynak 

payını artırarak kaynak çeşitlendirmesine gitme hedefi ve 

vizyonu doğrultusunda yatırımlarına devam etmektedir. 

Kıvanç Enerji, Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarının en verimli düzeyde kullanılarak ekonomimize 

kazandırılabilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Şirket, 

ülkemizin yüksek potansiyele sahip olduğu alanlardan Güneş, 

Rüzgâr ve Hidroelektrik enerjisi alanında yatırım yapmaktadır.

Kıvanç Enerji Grubu bünyesinde hâlihazırda işletmede üç 

adet Hidroelektrik Enerji Santrali, İşletmede bir adet, inşaat 

aşamasında bir adet Rüzgâr Enerjisi Santrali ve bir adet 

izin süreçleri devam eden Lisanslı Güneş Enerjisi Projesi 

bulunmaktadır. Ayrıca grup bünyesinde işletmede 17,5 MW 

Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali bulunmaktadır. Projelerin 

tamamı işletmeye geçtiğinde grup toplamda 191,00 MW 

Kurulu güce ulaşacaktır.

Kıvanç Enerji Elektrik Üretim A.Ş.‘nin Kompozit Sanayicileri 

Derneği’nin gücünü ve etkinliğini daha da arttıracağına olan 

inancımızla kendilerine aramıza hoş geldiniz diyoruz.

NANOPOL
KİMYA

Nanopol Kimya‘nın Firma Sahibi Sn. Ümit Günay, Yönetim 
Kurulumuzun 14 Kasım 2019 tarihinde yapılan 169. Olağan 
Yönetim Kurulu Toplantısında oy birliği ile Kompozit 
Sanayicileri Derneği üyeliğine kabul edilmiştir. 

Nanopol Kimya 2016 yılında doymamış poliester reçine, 
pigment tozları, polimer katkıları gibi ürünler üreten firmaların 
distribütörlüklerini alarak iş hayatına İstanbul’da başlamıştır. 
Daha sonra, farklı sistemler için pigment pasta serileri, renkli 
jelkotlar ve özel ürünler üreterek faaliyet alanını genişletmiştir.

Nanopol Kimya‘nın ana faaliyet alanı; pigment pasta 
renklendirme sistemleri, renklendirilmiş jelkotlar ve kompozit 
sektörü için özel ürün çözümleridir.

Nanopol Kimya Otomotiv, marin, inşaat gibi sektörlere 
yönelik olarak, alev ilerletmeyen polyester reçineler, masif 
döküm reçineleri, akrilik arkası uygulamalar için reçineler, 
kalıp sistemleri için jelkot ve reçineler, zımparalanabilir 
jelkotlar, endüstriyel jelkotlar, yüksek performans jelkotlar 
gibi ürün gruplarının da üretimini gerçekleştirmektedir.
RAL, Pantone gibi standartlara göre, çevresel şartlara ve 
mevzuatlara uygun yüksek performans pigment pastaları 

aşağıda belirtilen sistemlere uyumlu olarak üretmektedir.
· Polyester Sistemler,
· Akrilik Sistemler,
· Epoksi Sistemler,
· Poliüretan Sistemler,
· Silikon Sistemler

Bununla birlikte sahip olduğu sektör bilgi ve tecrübesiyle 
müşterilerinin ihtiyacı olan proses ekipmanlarını sağlamak, 
yaşamış oldukları teknik sorunları çözüme kavuşturmak, 
eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sağlamaktadır. 
Müşterilerine, sektöre ve ürünlere hakim uzman bir ekip ile 
hizmet vermektedir.

Üretmiş olduğu ürünler ve sağlamış olduğu hızlı servis ile 
müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaktadır. Almış 
olduğu pozitif müşteri dönüşleri ve memnuniyetlerinden güç 
alarak, ürün gamını ve teknik kapasitesini, kurulduğu günden 
beri her geçen gün daha fazla geliştirmektedir.

Nanopol Kimya‘nın Kompozit Sanayicileri Derneği’nin 
gücünü ve etkinliğini daha da arttıracağına olan inancımızla 
kendilerine aramıza hoş geldiniz diyoruz.
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TURKISH COMPOSITES
MANUFACTURERS ASSOCIATION

NEW MEMBERS

KOSSE KOMPOZİT

Mr. İbrahim Köse, the Company Owner of Kosse Kompozit Pazarlama ve Mühendislik Ltd. Şti. anonymously accepted for 
membership of the Turkish Composites Manufacturers Association in the 139th Ordinary Meeting of our Board Directors held on 9 
April 2019.

BİESTERFELD

Mr. Ahmet Murat Göktan, the Company Owner of Biesterfeld Özel Kimyasallar Tic. A. Ş. anonymously accepted for membership of 
the Turkish Composites Manufacturers Association in the 139th Ordinary Meeting of our Board Directors held on 11 June 2019.

BEĞENDİ ENDÜSTRİ

Mr. Ertan Beğendi, the Company Owner of Begendi Endüstri A.Ş. anonymously accepted for membership of the Turkish Composites 
Manufacturers Association in the 139th Ordinary Meeting of our Board Directors held on 6 August 2019.

CEYLAN KOMPOZİT 

Mr. Yunus Ceylan, the Company Owner of Ceylan Kompozit Sanayi ve Ticaret A. Ş. anonymously accepted for membership of the 
Turkish Composites Manufacturers Association in the 139th Ordinary Meeting of our Board Directors held on 6 August 2019.

ALEX MUTFAK

Mr. İrfan Devecioğlu, the Company Owner of Alex Mutfak Ürünleri Teknolojileri San. ve Tic. A. Ş. anonymously accepted for 
membership of the Turkish Composites Manufacturers Association in the 139th Ordinary Meeting of our Board Directors held on 17 
September 2019.

CAMBRO ÖZAY

Mr. Kerem Özbek, the Company Owner of CAMBRO Özay anonymously accepted for membership of the Turkish Composites 
Manufacturers Association in the 139th Ordinary Meeting of our Board Directors held on 22 October 2019.

KIVANÇ ENERJİ

Mr. Mehmet Kıvanç, the Company Owner of Kıvanç Enerji Elektrik Üretim A.Ş. anonymously accepted for membership of the 
Turkish Composites Manufacturers Association in the 139th Ordinary Meeting of our Board Directors held on 14 November 2019.

NANOPOL KİMYA

Mr. Ümit Günay, the Company Owner of Nanopol Kimya anonymously accepted for membership of the Turkish Composites 
Manufacturers Association in the 139th Ordinary Meeting of our Board Directors held on 14 November 2019.
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ERCO® Tinter Coatint Jelkot Renklendirme Sistemi
ECE BOYA KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. Ar-Ge 
Merkezi’nde geliştirilen ERCO® jelkot tinting 
sistemi araştırma, prototip ve saha denemelerini 
başarı ile tamamlamıştır ve Ocak 2020 itibarı ile 
devreye girecektir. Chromaflo® ve FFM® şirketleri 
ile ortaklaşa yapılan proje 2 senelik bir çalışma 
sonucunda kompozit sanayicisinin hizmetine 
sunulmaktadır.

Ayrıca program uyumlu BYK® spektrofotometre 
sayesinde makineye taratılan numune renklerinde ve 
istenilen maliyette de jelkot yapılabilmektedir.

Tinting sisteminde üretilen jelkotların karıştırılması 
ise jelkotlar için özel olarak tasarlanmış olan 
gyromikser ile yapılmaktadır. Çok kısa bir süre 
içerisinde çok iyi ve homojen karışım sonuçları 
veren otomatik karıştırıcı ile 15 saniye gibi kısa 
bir sürede ürün hazırlamak mümkündür. Böylece 
hava kabarcıkları gibi karıştırma sonucu oluşan 
istenmeyen sonuçlar önlenmektedir. 

Fırça ve sprey tipi jelkotlarda RAL, BS, NCS® ve 
Pantone® renkleri başta olmak üzere, Türkiye ve 
yurt dışında kompozit sektöründe kullanılan tüm 
renkler 100 g’dan 20 kg’a kadar istenilen ambalaj 
büyüklüğünde birkaç dakika gibi çok kısa bir süre 
içerisinde üretilebilmektedir.
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• Kürlenme sonrası sıfır hacimsel çekmeli dolgulu 
kalıp tipi reçine projesi başarı ile tamamlandı, 
satışa çıktı. 

• Dolgulu halojensiz alev ilerletmeyen polyester 
reçinelerimiz için UL94 V-0 sertifikasına ek 
olarak BS 476 Part 7, class 2 sertifikamızı da 
alındı.

• Çok hızlı kürlenen, çok iyi yüzey kuruması ve 
çok düşük stiren emisyonuna sahip DCPD bazlı 
reçineler geliştirilmiştir. Başta püskürtme olmak 
üzere birçok farklı açık kalıp uygulamasında 
tercih edilen DCPD bazlı reçineler için kendi 
kabul kriterleriniz ile talepte bulunabilirsiniz.

• Polistiren (PS) köpüklerini eritmeyen, yüksek mekanik mukavemetli ve ısı dayanımlı laminasyon reçinesi 
geliştirilmiştir.

 
• VOC-Free, yani uçucu organik bileşen içermeyen ve kokusuz polyester reçineler geliştirilmeye devam 

etmektedir. Havalandırma sistemi gerektirmeyen bu reçineleri kendi kriterleriniz ile talep edebilirsiniz.
• Karbon elyaflı SMC uygulamaları için yeni nesil 

hibrit ve vinil ester bazlı reçineler geliştirildi.

• Çok hızlı kuruyan, uygun maliyetli, çok iyi 
esneklik ve yapışma sağlayan zımparalanabilen 
jelkot geliştirildi.

• BPA ve Novolak bazlı ve hibrit çeşitli vinil ester 
reçineler geliştirildi.

• 3 boyutlu yazdırma yöntemi ile uygulanabilen 
hibrit reçineler geliştiriliyor.

• Farklı uygulamalar için müşteri talepleri üzerine 
yeni nesil reçineler geliştirilmeye devam ediliyor.

Ece Boya Kimya San. Ve Tic. A.Ş. Arge Merkezindeki 
Diğer Gelişmeler



24

Omnis Kompozit LTD. Showa High Polimer Firması İle 
Temsilcilik Anlaşması İmzaladı

Omnis Kompozit LTD.nin Yenilenen Web Sitesi Hizmet 
Vermeye Başlamıştır

Omnis Kompozit Ltd. ve Showa High Polimer yetkilileri,  Showa Denko firmasının geniş bir ürün 
gamına sahip olan Ripoxy markalı Bisfenol –A ve Novolac tip Vinilester ürünlerinin Türkiye tek 
temsilcisi ve dağıtıcısı olarak yetkilendirilmesine istinaden hazırlanan sözleşme, Turk Kompozit 
2019 etkinliği esnasında imzalamıştır. Omnis Kompozit Ltd. adına Hamdi turan ve  Showa High 
Polymer adına ise Hashimoto Keita sözleşmeye imza atmışlardır. 

Aralık 2019 ayı başından itibaren yayına geçen yeni web sitesi ile müşterilerine hizmet etmeyi 
hedefleyen firma, yeni web sitesi ile daha etkin bir pazarlama aktivitesi gerçekleştirmeyi 
planlamaktadır. Önümüzdeki dönemlerde, hazır olan internet üzerinden satış alt yapısını da 
devreye sokmayı planlamaktadır. 

Özellikle korozyona karşı etkili olan ürünler, Aralık 2019’dan itibaren dağıtımına başlanmıştır.

ÜYELERDEN HABERLER
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Yücel Grubu Şirketlerinden Fibrosan Çevreci Yönetim 
Felsefesi Kapsamında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 
Sertifikasyonunu Tamamladı

Yücel Grubu Şirketlerinden Fibrosan İş Sağlığı Ve Güvenliği 
Konusundaki Stratejisi Kapsamında ISO 45001 İş Sağlığı Ve 
Güvenliği Yönetim Sertifikasyonunu Tamamladı

Misyonumuzu destekleyen çevre politikamız;
Fibrosan CTP Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak çalışanlarımıza müşterilerimize, tedarikçilerimize, içinde 
bulunduğumuz topluma ve gelecek nesillere daha yaşanır bir çevre bırakmak bilinç ve sorumluluğu ile:
• İlgili mevzuatların uygulamasına yönelik süreçler, prosedürler, talimatlar ve ilgili dokümanlar oluşturarak yasal 

gereklilikleri yerine getirmeyi ve sürekli takip etmeyi, yerel, yasal ve uygulanabilir şartları değerlendirmeyi ve 
yükümlülüklerini buna bağlı yerine getirmeyi taahhüt ederiz.

ERDEM YÜCEL 

Misyonumuzu destekleyen iş sağlığı güvenliği politikamız;
Fibrosan CTP Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak çalışanlarımıza ve tüm 
misafirlerimize içinde bulunduğumuz üretim kampüsünde güvenli bir ortam 
sunma bilinç ve sorumluluğu ile:
• İlgili mevzuatların uygulamasına yönelik süreçler, prosedürler, talimatlar 

ve ilgili dokümanlar oluşturarak yasal gereklilikleri yerine getirmeyi ve 
sürekli takip etmeyi, yerel, yasal ve uygulanabilir şartları değerlendirmeyi ve 
yükümlülüklerini buna bağlı yerine getirmeyi taahhüt ederiz.

ERDEM YÜCEL 

Çevre Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Our environmental policy

The environmental policy that supports the mission of Fibrosan;

As Fibrosan GRP / FRP Manufacturing and Trading Inc., with the consciousness and 
responsibility to leave a livable environment to our employees, customers, suppliers, the 
society we live in and to future generations,

We commit that;

• Establishing processes, procedures, instructions and related documents for the 
implementation of the relevant legislation and following the legal requirements, 
evaluating legal and applicable conditions and fulfilling its obligations accordingly,  
injury, etc.

ERDEM YÜCEL

Our health and safety policy

The health and safety policy that supports the mission of Fibrosan;

As Fibrosan GRP / FRP Manufacturing and Trading Inc.,with the consciousness and responsibility of providing a safe environment 
to our employees and all our guests on the production facility we are in,

We commit that;

• Establishing processes, procedures, instructions and related documents for the implementation of the relevant legislation 
and following the legal requirements, evaluating legal and applicable conditions and fulfilling its obligations accordingly, 
injury, etc.

ERDEM YÜCEL

ÜYELERDEN HABERLER
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Dünya CTP Boru, Tank ve Alt Yapı Pazarı

Basınç değerlerine göre;Uygulama alanına göre;

2018-2023 döneminde, CTP boru piyasasında en fazla büyüme gösterecek ürünler ile değer ve hacim 
bazındaki yıllık bileşik büyüme oranlarının aşağıdaki şekilde olacağı tahmin ediliyor:

Boru çaplarına göre;

Reçine kullanımına göre;

Bölgelere göre;

Üretim sürecine göre;

Kanalizasyon Sektörü

Su/Atıksu Sektörü

Kimya/Endüstri Sektörü

Petrol ve Gaz Sektörü

%3,9

%3,7

%2,7

%2,6

Kuzey Amerika

Avrupa

Asya-Pasifik

Diğer Bölgeler

%3,9

%2,0

%3,6

%2,6

Polyester reçine bazlı CTP Boru

Epoksi reçine bazlı CTP Boru

Vinil Ester reçine bazlı CTP Boru

%3,7

%2,7

%3,1

Küçük çaplı borular (<18 inç)

Orta çaplı borular (<18 inç)

Büyük çaplı borular (<18 inç)

%2,7

%3,8

%4

Filament Sargı

Santrifüj Döküm

Diğerleri

%3,3

%1,8

%3,1

150 psi’den az

150-300 psi

300 psi’den fazla

%3,5

%2,9

%2,6

2017 yılında, küresel Cam Elyaf Takviyeli Plastik 
(CTP) boru piyasası, tahmini olarak değer bazında 
3,505 milyon USD ve sevkiyat hacmi bazında 
ise 1.570,4 milyon pound (yaklaşık 712 bin ton) 
değerine ulaştı. Piyasada, 2018-2023 döneminde 
sevkiyat miktarının tahmini olarak %3,1 yıllık bileşik 
büyüme oranı ile 2023 yılına kadar değer bazında 
4,2 milyar USD’ye yükselmesi bekleniyor. Su temin 
sistemi inşa projelerindeki artış, kanalizasyon 
arıtma sistemlerinin gelişmesi ile petrol ve gaz 
piyasasındaki toparlanma CTP boru piyasasının ana 
itici gücü oldu. Asya-Pasifik (APAC) bölgesindeki 
büyümenin ana nedeni, esas olarak Çin ve 
Hindistan’da meydana gelen muazzam ekonomik 
büyümeydi. 
Tahmin döneminde en yüksek büyüme potansiyelinin 
su/atıksu segmentinde olması bekleniyor. Kentleşme 
ve artan nüfus artışına bağlı olarak, hükümetler 
altyapı tesislerinin geliştirilmesi, yeni su temin ve 
arıtma sistemlerinin inşası ve mevcut eski boru 
hattı sistemlerinin yenleriyle değiştirilmesine ağırlık 
veriyorlar. Kanalizasyon, su/atıksu yönetimi ve 
sulama uygulamaları alanlarında otuz yıldan daha 
uzu süredir kullanılmakta olan sistemler yeni boru 
hattı sistemleri ile değiştiriliyor. Tüm bu faaliyetler 
gelecekte CTP boru piyasasında büyümeye yol 
açacak.
Değer açısından bakıldığında ise, 2017 yılında CTP 
boru açısından en büyük pazar payı Asya-Pasifik 
bölgesinde oldu. Aynı yıl, Asya-Pasifik ve Avrupa 
bölgeleri birlikte değerlendirildiğinde, CTP boru 

piyasasında değer bazında %66’dan fazla pay aldıkları 
görülürken, pazar payının %34’ünü ise Kuzey 
Amerika ile dünyanın geri kalanı aldı. CTP boru 
piyasasının Asya-Pasifik bölgesinde önümüzdeki beş 
yıl boyunca da ılımlı bir şekilde büyemesi bekleniyor. 
2017 yılında, CTP boru piyasasında 878,5 milyon USD 
değeriyle kimyasal/endüstriyel uygulamalar başı 
çekmiş, bunu 739,2 milyon USD ile petrol ve gaz 
sanayii takip etmiştir. Küresel CTP boru piyasasındaki 
üretimin %31’inden fazlasını ise kanalizasyon ve atık 
su ürünleri oluşturdu. 
Küresel CTP boru piyasasındaki talep hızla artıyor. 
Piyasadaki bu büyümenin özellikle aşağıdaki 
faktörlere bağlı olarak gerçekleşiyor: 
• Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde 
su ve atık su tesislerinde kapsamlı iyileştirmeler 
yapmak için devlet yatırımlarının artmasının 
pazardaki büyümeyi hızlandırması bekleniyor. 
• Özellikle petrol ve gaz ile kimya endüstrisindeki 
yüksek performans, hafiflik, korozyon dayanımı, 
yüksek mukavemetli ve esnek borulara olan 
talebin artması CTP piyasasındaki büyümeye katkı 
sağlayacağı bekleniyor. 
Küresel CTP boru piyasasının 2018-2023 döneminde, 
yıllık bileşik büyüme oranının değer bazında ve 
hacim bazında sırasıyla %3,1 ve %2,8’lik oranlarda 
büyümesi bekleniyor. Üstün mekanik özellikler 
gösteren ve kullanım ömrünü artıran CTP 
borular petrol ve gaz, su/atıksu ve kanalizasyon 
sektörlerinde yaygınlaşıyor ve geleneksel PVC ve 
metal boruların yerini alıyorlar.
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Küresel CTP Boru Piyasasındaki Tedarikçiler İçin
Stratejik Öneriler

Aşağıdaki tabloda ise küresel CTP boru piyasasının genel görünümü ve özellikleri verilmiştir.

Piyasa Aşaması

PİYASA PARAMETRELERİ - KÜRESEL CTP BORU PİYASASI NİTELİKLER

Büyüme Aşaması

2017 yılında Piyasa Büyüklüğü (Milyon USD)

2023 yılında beklenen Piyasa Büyüklüğü (Milyon USD)

2012-2017 Döneminde Değer Bazında Gerçekleşen Beş Yıllık Büyüme Oranı

(Yıllık Bileşik Büyüme Oranı)

2018-2023 Dönemi İçin Değer Bazında Tahmin Edilen Beş Yıllık Büyüme Oranı 

(Yıllık Bileşik Büyüme Oranı)

Fiyat Duyarlılığı

Başlıca Rakiplerin Sayısı (2017)

Teknik Değişim Derecesi (Yıldan yıla değişim)

Piyasadaki Yoğunlaşma

(İlk Beş Rakip Tarafından Kontrol Edilen Pazar Payı)

3.503,5 Milyon USD

4.220,6 Milyon USD

%1,1

%3,1

Ilımlı

Ondan fazla

Düşük

%45

Sunulan analizden anlaşılacağı üzere, CTP boru hammadde tedarikçileri ve CTP boru üreticileri, küresel CTP 
boru piyasasında çok değerli bir fırsat potansiyelinin olduğunu kabul edeceklerdir. Bu fırsatlar, uygulama 
pazarlarına ve bölgesel faktörlere bağlı olarak talep, miktar ve büyüme konusunda yaşanan önemli olumlu 
gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu koşullardan yararlanacak şekilde oluşturulan pazarlama 
stratejileri, gelir ve kârlılığın artmasını sağlamalıdır. Bu kapsamda, aşağıdaki eğilimler özellikle dikkat çekicidir: 

• CTP boru pazarında büyüme için elverişli olan bu eğilimlere tüm oyuncuların geniş katılımı sağlanmalıdır. 
Bununla birlikte, büyüme potansiyeline göre bölgeler arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Pozisyonunu 
iyi belirleyen tedarikçilerin ortalama getirinin üzerinde getiri sağlamalıdır. En çarpıcı fırsatlar aşağıdaki şekilde 
açıklanmaktadır:

> Asya-Pasifik bölgesindeki, özellikle Çin’deki büyüme, uygulama pazarlarında güçlü bir büyüme yönünde 
olumlu bir eğilim göstermekte ve yakın gelecekte, hızla büyüyen altyapı projeleri, petrol boru hattı ile su temini 
ve atıksu projeleri için su inşa sistemlerinde büyümeye hazırlanmaktadır.

> Petrol sahaları, kimya/denizcilik sektörü, ve hidrokarbon tesisleri, şebeke elektriği ve yangına karşı korunma 
gibi uygulamalar en yüksek büyüme oranlarına sahiptir.

> Artan kentleşme ve artan konut ve ticari yapılaşma nedeniyle, en yüksek büyüme oranları kanalizasyon ve 
su/atık su gibi son kullanım sektörlerinde gerçekleşmektedir.

Yukarıda belirtildiği gibi, yeni gelişmelerin, ağırlığı azaltan, daha yüksek performans sunan, verimliliği artıran 
ve daha zorlu çalışma ortamlarına dayanacak yüksek performans gösteren malzemeler için fırsat sunma 
eğiliminde olacağı söylenebilir; bu tür taleplerin premium ürünler ve bileşenler için kar potansiyelini artıracağı 
beklenmelidir.

• Malzemeler arası rekabetin devam eden baskısı yeni ürün ve/veya uygulama geliştirilirken daima göz 
önünde bulundurulmalıdır. CTP boru üreticilerinin, geleneksel olarak rekabetçi malzemelerin (plastik, 
beton, çelik) ilgi alanındaki uygulamaları hedeflemesi gibi, bu tür malzemelerin tedarikçileri de CTP boru 
alternatiflerinin yerini alacak ürünlerini sürekli olarak geliştiriyorlar. Bu bağlamda tedarikçilerin maliyet-
performans rekabeti konusunda sürekli olarak bilgi sahibi olmaları gerekiyor.

• CTP boru üreticileri arasındaki gelecekteki birleşme ve devralmalar, ortak girişimler veya konsolidasyon 
faaliyetleri için, bu sektörde kaldıraç etkisi yüksek ve etkili varlıklarla rekabet etmek zorunda olan ve/veya 
bunlarla ilgilenen tüm katılımcıların izleyecekleri bir stratejileri olmalıdır.
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Global GRP Pipe, Tank and Infrastructure Market

The leading grov/th markets in FRP pipes by application, from 2018 to 2023, v/ith their growth 
rates (CAGR) in terms of value and volume are estimated to be as follows:

In 2017, the global FRP pipe market reached an 
estimated $3,505 million by value and 1,570.4 
million pounds in terms of volume shipment. 
The market is expected to grow to 4,2 million by 
2023 at a CAGR of 3.1% by value shipment over 
the forecast period from 2018 to 2023. Increase in 
construction of water supply systems, development 
of sewage treatment, and recovery in oil and gas 
market are the major driver for FRP pipe market. 
The main reason for growth in APAC region was the 
tremendous economic growth that occurred mainly 
in China and India. 
The water/wastewater segment is expected to have 
the highest growth potential during the forecast 
period. Due to an increase in urbanization and 
growing population, governments are focusing 
on the development of infrastructure facilities, the 
construction of new water supply and treatment 
systems, and the replacement of existing outdated 
pipeline systems. New pipeline systems are 
replacing those that are more than three decades 
old in the areas of sewage, water/V/astewater 
management, and irrigation applications. All these 
activities lead to future market growth in the FRP 
pipe market.

In terms of value, Asia-Pacific was the largest 
market for FRP pipes in 2017. AsiaPacific and 
Europe together accounted for over 66% of the FRP 

pipe market by value in the same year, while 34% 
of the market share was occupied by ROW and 
North America. The FRP pipe market in Asia-Pacific 
is expected to increase moderately in the next five 
years. 
In 2017, the chemical/lndustrial application 
dominated the overall FRP pipe market with the 
value of $878.5 million followed by oil and gas 
industry with $739.2 million. Sewage and water 
waste water together accounted for over 31% of the 
global FRP pipe by value. 
The demand for the global FRP pipe market is 
growing rapidly. Much of the growth in this market 
can be attributed to the following factors: 
• Increasing government investments by from both 
developed and developing economies to improve 
the overall water and waste water facilities are 
expected to upsurge the market growth. 
• Increasing demand for high performance, 
lightweight, corrosion resistance, high strength and 
flexible pipes especially in oil and gas and chemical 
industry. 
The global FRP pipe market is expected to increase 
at a CAGR of 3.1% and 2.8% from 2018 to 2023 in 
terms of value and volume respectively. FRP pipe 
is growing in oil and gas, water/waste water, and 
sewage end use industry to replace the conventional 
PVC and metal pipe that shows superior mechanical 
properties and increase the life cycle.

 According to the pressure values; According to the application area;

According to the regions;

According to the production process; 

Sewage

Water/Wastewater

Chemical/lndustrial

Oil and Gas

%3,9

%3,7

%2,7

%2,6

North America

Europe

Asia Pacific

ROW

%3,9

%2,0

%3,6

%2,6

According to the use of resin;

Polyester resin based FRP Pipe

Epoxy resin based FRP Pipe

Vinyl Ester resin based FRP Pipe

%3,7

%2,7

%3,1

According to the pipe diameters;

Small (<18””)

Medium (<18”)

Large (<18”)

%2,7

%3,8

%4

Filament Winding

Centrifugal Casting

Others

%3,3

%1,8

%3,1

Less than 150 psi

150-300 psi

More than 300 psi

%3,5

%2,9

%2,6
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Strategic Implications for Suppliers to the
Global FRP Pipe Market
From the analysis presented, FRP pipe raw 
material suppliers as well as FRP pipe producers 
are likely to recognize that potentially valuable 
opportunities exist in the global FRP pipe market. 
These opportunities have emerged from significant 
positive trends in demand, quantity, and growth 
based on application markets and regional factors. 
Marketing strategies tailored to take advantage 
of these conditions should result in improved 
revenue and profitability. The following trends are 
particularly noteworthy in this respect: 
• Trends are favorable for the growth across the 
FRP pipe market, which should allow for ample 
participation by all players. However, significant 
differences in growth potential among regions 
exist. Suppliers who are well-positioned should 
yield better than average returns. The most striking 
opportunities are described as follows:
> Growth in Asia Pacific, especially China, 
indicates a positive trend towards strong growth 
in application markets, and is set to grow in near 
future from the rapidly growing infrastructure 
projects, oil pipeline and water construction system 
for water supply and wastewater projects.
> Applications including oil fields, chemical/marine, 
and hydrocarbon plants, utility power and fire 
defense, have the highest growth rates.

> End use industries like sewage, and water/

waste water have the highest growth rates due to 

increasing urbanization and growing residential and 

commercial construction.

As mentioned above, new developments will tend 

to provide opportunities for better-performing 

materials that reduce weight, offer higher 

performance, improve efficiency, and withstand 

harsher operating environments; such demands 

should allow improved profit potential for premium 

products and components.

• The continued pressure of inter-material 

competition must always be considered as new 

products and/or applications are developed. Just as 

FRP pipe manufacturers target applications which 

are traditionally the domain of competitive materials 

(plastic, concrete, steel), suppliers of such materials 

are constantly improving their products to displace 

the FRP pipe alternatives, requiring suppliers to 

continually maintain a competitive knowledge of 

cost versus performance.

• Any future mergers and acquisitions, joint 

ventures, or consolidation activities among FRP pipe 

producers necessitate a strategy for all participants 

who must compete and/or deal with more highly 

leveraged and influential entities in this industry.

A summary of the global FRP pipe market and its characteristics is provided in the following tables.

Market Stage

MARKET PARAMETERS-GLOBAL FRP PIPE MARKET ATTRIBUTES

Growth Stage

Market Size ($M) in 2017

Market Size ($M) in 2023

Fiwe Years Growth Rate

(CAGR:2012-2017) (by Value)

Forecast Period Market Growth Rate

(CAGR:2018-2023) (by Value)

Price Sensitivity

Major Competitors (2017)

Degree of Technical Change (Year-over-Year)

Market Concentration

(Percentage of Market Controlled by Top Five Competitors)

$3,503.5 Million

$4,220.6 Million

1,1%

3,1%

Moderate

More than Ten

Low

45%
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Türkiye CTP Boru, Tank Ve Altyapı Sektörü
Soru - Cevap
1) Türkiye CTP boru sanayiinin mevcut durumunu dikkate aldığımızda, sektörün gelecek açısından 
barındırdığı büyüme ve gelişim potansiyelini mümkün mertebe somut verilerle kısaca değerlendirir 
misiniz? Bu kapsamda Türkiye’de ve uluslararası alanda çalışmaları devam eden petrol ve doğalgaz 
boru hatları, enerji yatırımları, alt ve üst yapı projelerinin özelde CTP, genelde ise Türkiye boru 
sanayiine olası katkılarını (ciro, büyüme, iş hacmi gibi konular) dahilinde değerlendir misiniz? 

Kompozit malzeme pazarı dünya ölçeğinde 84,0 milyar Dolar ve 11,1 milyon tonluk bir hacme ulaşmış 
bulunmaktadır. 2010 ve 2017 yılları arasında kompozit pazarı işlenmiş son ürün olarak yılda değer olarak 
5% hacim olarak ise 4% büyüme göstermiştir.

Türkiye kompozit sektörü ise orta ve büyük ölçekli 180 şirket, kısmen kompozit işi yapan 700-800 şirket, 
yaklaşık 8200 çalışanı ile katma değeri yüksek ürünler üreten bir sektör konumundadır.

2018 sonu itibarıyla Türkiye kompozit malzeme pazarı 1,3 milyar Avro ve 242.000 tonluk bir hacme ulaşmış 
bulunmaktadır. Kompozit sektörü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ikame malzemelerden pay alarak 
büyümektedir. 

Kompozit sektörü Türkiye’de , Avrupa ve Dünya büyüme oranının üzerinde bir büyüme göstermektedir. 
Geçtiğimiz yıllarda dönemin ekonomik durumuna bağlı olarak Türkiye’de 8%-12% arası bir büyüme 
görülmüştür. 

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

SEKTÖRLER   DÜNYA(%)  AVRUPA(%)  TÜRKİYE(%)
 Yapı ve İnşaat   19,7          14,7           23

 Taşımacılık ve Otomotiv  28,5          46,7           29

 Elektrik ve Elektronik  16          9,7           6

 Tüketim Malları   7,8          6,7           2

 Rüzgar Enerjisi   5,4           7,1           10

 Boru ve Tank   15          7,8           25

 Savunma ve Havacılık  0,4          0,4           -

 Denizcilik   2,4          2,9           2

 Diğer    4,8          4           2

Tablodan da görülebileceği gibi ülkemizde kompozit malzeme daha ziyade boru ve tank, taşımacılık ile yapı ve 
inşaat sektörlerinde ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. 

Ülkemizde CTP boru sanayi, sektörde faaliyet gösteren 
7 adet sürekli elyaf sarma teknolojisi ile üretim yapan, 
3 adet konvansiyonel kalıp üzerine sarım yapan ve 1 
adet sürekli elyaf sarma teknolojisi yanında santrifüj 
teknolojisini birlikte kullanan olmak üzere toplam 11 
şirketten oluşmakta olup üretim tesisleri yurdumuzun 
tüm coğrafyasına yayılmış durumdadır.

Şu anda Türkiye’de 18 adet sürekli elyaf sarma 
makinesi mevcut olup bu kurulu kapasite diğer CTP 
boru üretimi yapan ülkelerle kıyaslandığında oldukça 
yüksek bir düzeye denk gelmektedir.

Ülkemizdeki CTP boru pazarının en önemli büyüme 
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kaynağı olarak DSİ’nin sulama projeleri ve bunlara bağlı isale hatlarının hayata geçirilmesi ifade edilebilir. Ancak 
son iki yılda  sözkonusu DSİ projelerinde ciddi bir daralma yaşanmıştır.

Ülkemizde CTP boru sektöründe faaliyet gösteren üretici sayısı, üretim tesisi sayısı ve üretim miktarları analiz 
edildiğinde ülkemizdeki CTP boru sektörünün dünya ölçeğinde önemli bir büyüklüğe ulaşmış olduğu ve şu anda 
ülkemizde mevcut kurulu kapasitenin ülke ihtiyacının üzerinde olduğu görülecektir. Bununla beraber Türkiye 
pazarı gerek sulama ve gerekse içme suyu yatırımları açısından yakın coğrafyanın en büyük potansiyeline de 
sahip durumdadır. 

2) Türkiye CTP boru sektörünün 2019 yıl sonu itibarıyla (büyüme, üretim, ciro, yatırımlar ve 
kapasite kullanımı bakımından) sergilediği performansı bir önceki yıla göre değerlendirir misiniz? 
Bu konulara dair sektörün 2020 ve sonrası için hedef ve beklentilerini paylaşır mısınız?

Türk CTP Boru sektöründeki mevcut iş hacminin %80’i iç piyasa kaynaklıdır. 2018 yılında gerek makro 
düzeyde yaşanan olumsuzluklar, gerekse DSİ özelindeki proje ve ödemelerdeki duraksamalar sebebiyle 
sektörün 2018 yılında yaklaşık %25 seviyesinde daraldığı söylenebilir.

Söz konusu dönemde, sektöre bir yeni oyuncu dahil olmuş ve mevcut oyunculardan ikisi   de kapasite 
artırımına gitmiştir. Gerçekleşen tahmini yatırım tutarı 20 milyon USD düzeyindedir. 

2019 yılında özellikle iç piyasadaki mevcut dinamikler dikkate alınarak temkinli bir hazırlık yapan CTP boru 
sektörü, ağırlığını ihracat pazarlarına yöneltmiştir.  Sektörün 2019 yılı cirosu 170 milyon USD seviyesindedir. 
2020 yılı için büyüme hedefi %5, ihracatın payının da %50 düzeylerine arttırılması hedeflenmektedir.

3) Türkiye CTP boru ihracat ve ithalatıyla ilgili genel bilgi verir misiniz? Türkiye bugün itibarıyla 
kaç ülkeye CTP boru ihracatı yapıyor? Şu anda sektörün ihracatında hangi pazarlar öne çıkıyor, 
varsa hedef pazarlarını öğrenebilir miyiz? Bu kapsamda sektörünüzün hammadde ayağını da 
değerlendirerek, üretim için ihtiyaç duyulan hammaddenin yüzde kaçı ithalatla karşılanıyor? 

Sektör Afrika dan Asya Pasifik ülkelerine kadar 100’ü aşkın ülkeye ürünlerini ihraç etmekte, gerekli mühendislik 
desteğini yerinde verebilmektedir. Türk CTP boru sektörü sulama, içme suyu, kanalizasyon projeleri yanında 
termik santral soğutma sistemleri ve deniz suyu arıtma sistemleri gibi birçok alanda tercih edilen ve saygın bir 
konuma erişmiştir.

Sektörde faaliyet gösteren firmaların ihracat pazarlarındaki yoğun çalışmalarına ve çok rekabetçi fiyat 
politikalarına rağmen bölge ülkelerdeki siyasi istikrarsızlıklar ve özellikle Avrupa bölgesindeki ekonomik 
durgunluk ile güney komşularımızdaki iç savaş durumu nedeniyle ihracat performansı 2018 yılında da istenilen 
düzeye ulaşamamıştır.

Özellikle altyapı yatırımlarının görece eksik olduğu Asya-Pasifik ve Afrika pazarı ihracat açısından hedef 
coğrafyalar olarak  öne çıkmaktadır.

CTP boru üretiminde kullanılan hammaddenin %80’i ithal girdilerden karşılanmaktadır. Bu bağlamda kurdaki 
dalgalanmaların sonucunda oluşacak olumsuz etkiye son derece açık bir yapıya sahip olan sektör, aynı 
zamanda en önemli müşterisi olan DSİ ile Türk Lirası üzerinden anlaşma yapmak durumundadır. 
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4) 2019 yıl sonu itibarıyla (miktar ve değer olarak) Türkiye ne kadarlık bir CTP boru ihracatı yaptı? 
2020’ye dair ihracat hedefi nedir (değer ve yüzdelik artış olarak)? Bu kapsamda Türkiye’nin bugun 
itibarıyla kilogram başına gerçekleştirdiği CTP boru ihracatı nedir? Bu rakamın orta vadede ne 
kadara çıkarılması hedefleniyor? Kilogram başına ihracatın artışı için yapılması gerekenleri ve 
varsa üreticilere önerilerinizi aktarır mısınız?

2019 yılı CTP boru sektörünün ihracatını Toplam  120 milyon USD düzeyinde öngörmekteyiz. 120 milyon 
USD’lik ihracatın %35 i Avrupa pazarına gerçekleştirilmektedir. Burada Balkan ülkeleri öne çıkmaktadır. 
İhracatımızın %25 lik kısmı Afrika pazarına, kalan kısım ise Türki Cumhuriyetler ve Asya - Pasifik ülkelerine 
gerçekleştirilmektedir. İhracat portföyümüzde bulunan ülkeler arasında Avustralya, Yeni Zelanda, Şili, Uganda, 
Güney Afrika ve Zimbabwe, Tanzanya ilginç örnekler olarak vurgulanabilir.

İhracatta katma değerin arttırılması konusunda firmaların aldığı aksiyonlar arasında; ürün gamını genişletme, 
verilecek mühendislik hizmetlerinin kalitesinin artırılması, teknik ve mühendislik açısından daha kompleks 
projelere dahil olma stratejilerini sayabiliriz.

5) CTP boru sektörünün global pazar büyüklüğü 
nedir (değer olarak)? Üretim ve satışta hangi 
ülkeler öne çıkıyor? Türkiye’nin (değer ve 
yüzde olarak) global pazardan aldığı pay nedir? 
Söz konusu payın artırılması için yapılması 
gerekenleri kısaca aktarır mısınız?

Dünya CTP Boru Pazar büyüklüğü 2017 yılında 
3,5 milyar USD düzeyindedir. Türk pazarı kurulu 
kapasitesi ve hammadde tüketimi açısından 
Avrupa’nın en büyük potansiyeline sahip konumdadır. 
CTP boru sektörü dünya genelinde kullanım alanı 
bulmakla beraber, özellikle Orta Doğu ve Kuzey 
Amerika pazarlarının diğer bölgelere oranla çok daha 
aktif olduğu söylenebilir. 

Mevcut iş tecrübeleri ve referansları sayesinde Türk CTP Boru Sektörü, global pazarlarda gerek ürün kalitesi 
ve gerekse verdiği mühendislik hizmetleri sayesinde her ülkede rekabet edebilme gücüne sahiptir. Ancak 
ürün geliştirme ve Ar-ge alanlarında piyasa liderlerini takip eder pozisyonumuzu bir an önce iyileştirmemiz 
gerekmektedir. 
 
Türk pazarı gerek kurulu kapasite ve gerekse iş hacmi açısından tüm Avrupa pazarından daha büyük bir hacme 
sahiptir. Ancak sektör genel olarak politik ve ekonomik dalgalanmalardan doğrudan etkilenen projelere bağımlı 
olduğundan dolayı yıllık bazda ani dalgalanmalara tabi olmakta ve bu durum firmalarımızın uzun vadeli iş planı 
yapmalarını güçleştirmektedir. 

Temel hammadde girdilerinde dışarıya bağımlılık, döviz kurlarından kaynaklanan riskler, antidamping 
vergilerinin getirdiği olumsuzluklar ve kompozit malzemenin daha etkin bir şekilde tanıtımı ve desteklenmesi 
gelecek için kritik öneme sahip konuların başında gelmektedir.

6) Son dönemde birçok sektör, kur dalgalanmaları ve iç pazarda yaşanan daralma nedeniyle 
ihracata yöneldi. Türkiye CTP boru sektöründe de benzer bir durum yaşanıyor mu? Eğer 
yaşanıyorsa sektör iç pazardaki daralmayı telafi etmek için ne tür çalışmalar yürütüyor?

2018 yılında yaşanan %40 düzeyindeki devalüasyon tüm sektör oyuncularının bilançolarında önemli hasarlar 
oluşturmuştur. İlave olarak, DSİ ödenekleri ve projelerindeki ani duraksama firmaların nakit yönetimlerini de 
olumsuz etkilemiştir.

2019 yılında sektördeki firmalar çok daha temkinli bir fiyatlama politikası izlemişler ve ihracat faaliyetlerine 
odaklanmaya çalışmışlardır.
 
2020 yılında CTP Boru sektöründe ihracatın payının %50’lere yaklaşacağını öngörmekteyiz. 
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7) Sektör olarak şu anda en önemli gündem maddeleriniz nelerdir? Özellikle ABD’nin Türkiye 
yönelik yaptırım kararlarının özelde CTP boru, genelde ise Türkiye boru sanayiine olası 
yansımalarını mümkün mertebe somut verilerle değerlendirir misiniz?

Sektörün gündemindeki temel konuları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

Sektörün şu andaki en önemli sorunu DSİ kaynaklı problemlerdir. Özellikle 2018 yılını ikinci çeyreğinden itibaren 
DSİ’nin ödemelerinin neredeyse tamamını askıya alması ve mevcut projeleri durdurma noktasına gelmesinden 
kaynaklanan sorunlar 2019 yılında da güncelliğini korumuştur. 

Bir diğer gündemimiz ise; mevcut kurulu kapasiteye yetecek kadar proje bulunmamasından dolayı yaşanan 
aşırı rekabet ve bunun neticesinde kurulu tesislerin fon yaratamaması sorunudur. Bu aşırı fiyat rekabeti 
sektörü gerçek anlamda zora sokmakta ve bölgesel bir güç olabilecek kapasiteye sahip olan şirketlerimizin 
gerçek anlamda sektörün gelişimi yönünde yapacakları yatırımları, geliştirme çalışmalarını engellemektedir. 
Şu anda dünya istatistikleri ile karşılaştırıldığında Türkiye’de mevcut üretim yapan kuruluşların dünya CTP 
boru fiyat ortalamalarının yaklaşık olarak % 30 - 40 altında satış yapmakta olduklarını görmekteyiz. Bu fiyat 
erozyonu hem mevcut şirketlerin finansal yapılarını zayıflatmakta hem de sektörün geleceği ile ilgili yapılması 
gereken pazarlama, tanıtım, iyileştirme, nitelikli istihdam gibi konulardaki faaliyetlerin yapılamamasına neden 
olmaktadır. O nedenle sektörde faaliyet gösteren tüm kuruluşların bu konudaki hassasiyetlerini arttırmaları 
konusuna dikkat çekmek istiyorum.

Bu aşamada ABD pazarı ihracat açısından cok kritik bir öneme sahip olmamakla birlikte, süregelen ticaret 
savaşlarının olumsuz yansımaları sektörün hedef ihracat pazarlarında da hissedilmektedir.

Diğer yandan tüm taahhüt sektörünü baskı altında tutan ani kur değişimlerine karşın getirilecek çözümler de 
sektörün kısa vadedeki problemlerini bertaraf edecektir. Bu konuda önerimiz kurlarda oluşan dalgalanmalara 
karşın DSİ ihalelerinde fiyat farkı alınacak bir mekanizmanın oluşturulmasıdır.

DSİ’nin doğrudan mal alım ihalelerine başlaması ile birlikte, sektör üreticilerinin döviz açık pozisyon riskleri çok 
ciddi boyutlara ulaşacak, bu konuda gerek DSİ nezdinde ve gerekse üreticilerin kendi bünyelerinde alabilecekleri 
önlemler üzerinde de çalışmaktayız.

8) Eklemek istedikleriniz...

CTP boru sektörü, ürünlerin ağırlıkla altyapı projelerinde kullanılması sebebi ile hedef pazarlardaki ekonomik 
ve politik gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Sözkonusu projelerin takibi ve olumlu sonuç alınması uzun 
soluklu bir süreçtir. Bu bağlamda Türkiye nin izlediği dış politika ve yakın komşu ülkeler ile siyasi ilişklileri Türk 
CTP boru sektörünün ihracat performansında belirleyici bir role sahiptir. 

Kompozit boruların alternatif malzemelere kıyasla birçok avantajı olduğu artık tüm dünyada kabul görmüş 
durumdadır.  Gerek teknik ve gerekse kapasite açısından global oyuncularla rahatlıkla rekabet edebilecek 
bir pozisyonda olan Türk CTP sektörü iç piyasada doğru konumlandırılması durumunda özellikle kamu 
kaynaklarının verimli bir şekilde kullamınına da katkı sağlayacaktır. Bu konuda sektör üreticilerinin 
yanında nihai kullanıcı durumundaki idarelerin de pozitif desteği kritik öneme sahiptir. Özellikle içme suyu 
projelerinde CTP kullanımının sınırlandırılması gerek kamu menfaati gerekse CTP sektörünün gelişimi 
açısından motivasyonu düşürmekte olup, malzeme ve montaja  ilişkin problemlerin biribirinden ayrıştırılması 
gerekmektedir.
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Your Global Solution Partner in Pipe Systems is With You All over the World

Specially developed SUBOR GRP pipes with high pressures and large diameters have been produced and shipped for 
Sion HPP Project in Indonesia. For the purposes of setting up the infrastructure for renewable energy resources, 2.5 
kilometers of SUBOR GRP pipes with SN 5000 stiffness class, diameter ranging from DN 2600 to DN 3000 have been 
designed, produced and delivered. SUBOR GRP pipes with different diameters have been nested during shipment in 
order to minimize the transportation cost.

Küresel Çözüm Ortağınız SUBOR Uzak Coğrafyalarda da 
Yanınızda

Sırbistan Ostruznica Bridge Projesi’nde Subor CTP Boruları 
Kullanıldı

Endonezya’da bulunan Sion HES Projesi için özel olarak geliştirilen, yüksek kalite standartlarına göre üretilen 
toplam 2,5 km uzunluğunda, DN 2600 – DN 3000 mm çap aralığında, SN 5000 rijitliğe sahip SUBOR CTP 
boruları üretildi ve sevkiyatları tamamlandı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının altyapısını oluşturmak amacıyla 
hizmete alınacak projede, sevkiyat esnasında farklı çaplardaki borular iç içe konularak nakliye maliyeti en alt 
seviyeye çekildi.

Sırbistan’da bulunan Ostruznica Köprüsü Projesi kapsamında DN 300 – DN 600 çap aralığında, PN1 Bar basınç 
sınıfında projelendirilmiş yüksek kalite standartlarına göre üretilen toplam 4 kilometre Subor CTP Boru ve 
bağlantı parçasının üretim ve sevkiyatı tamamlandı.

Bu proje ile birlikte, Avrupa pazarına tedarik edilen ürünlerdeki Subor teknolojisi ve ürün kalitesinin yüksek 
standartları bir kez daha kanıtlandı.
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Subor GRP Pipes are used in Ostruznica Bridge Project in Serbia

Within the scope of Ostruznica Bridge Project in Serbia, diameters ranging between DN 300 – DN 600 mm, with the 
pressure class of PN1 Bar, 4 kilometres of Subor GRP Pipes were manufactured and delivered.

This project has also demonstrated Subor technology and Subor GRP products’ high quality standards supplied to 
the European markets once again.

SUBOR completed the shipment of Alat Karakul Potable Water Project in Uzbekistan

SUBOR GRP pipes continue to be selected around Middle Asia to be used in potable water projects.

Approximately 17 kilometers of GRP pipes varying between DN 200 – DN 800 mm, up to PN 10 Bar were designed, 
manufactured and delivered to Alat Karakul Potable Water project in Uzbekistan.

Özbekistan Alat Karakul İçme Suyu Projesi’nde Subor 
Boruları Tercih Edildi
SUBOR mühendislerinin çalışmaları ile özel olarak geliştirilen ve içme suyu projelerinde kullanılan Subor CTP 
boruları, Özbekistan’ın alt yapı projelerinde tercih ediliyor.

Bölgede bulunan Alat Karakul İçme Suyu Projesi için DN 200 – DN 800 mm çap aralığında, PN 6 – PN 10 
basınç sınıflarında özel olarak tasarlanmış yaklaşık 17 km boru ve bağlantı parçası üretilerek sevkiyatları 
tamamlandı.
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With SUBOR’s Experience in Large Diameter Pipe 
Production, Konya Industrial Zone Phase 5 Storm Water 
Project Has Been Completed

SUBOR GRP pipes were chosen for the “Konya Industrial Zone 
Phase 5 Storm Water Project” with its experience in large 
diameter pipe production and installation. 6 km of SUBOR 
GRP pipes with SN 10000 stiffness class, diameter ranging 
from DN 2400 to DN 4000 have been designed, produced and 
delivered.

Deliveries of Botas Salt Lake Underground Storage Facility Project Has Been Started in Early December 

Within the scope of Botas Salt Lake Underground Storage Facility Project, deliveries were started and first pipe 
installation was completed. By using a special resin in its production 30 km of SUBOR GRP pipes and fittings having 
the diameter of DN 1600 and SN 5000 stiffness class are aimed to be produced and delivered in the first quarter of 
2020. 

Büyük Çaplı Boru Üretimindeki Tecrübesiyle SUBOR, Konya 
OSB 5. Kısım Yağmur Suyu Hattı Projesi‘ne Boru Teminini 
Tamamladı
SUBOR, büyük çaplı boru üretimindeki tecrübesi ile “Konya Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım Genişleme Alanı 
Atık Su Şebekesi, Yağmur Suyu Şebekesi ve Yol Altyapısı Projesi Yağmur Suyu Hattı” projesinde tercih edildi. 
Türkiye’nin önde gelen üretim merkezlerinden biri olan Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin genişletilmesi 
için hizmete alınacak projede, toplam 6 km uzunluğunda, DN 2400 – DN 4000 mm çap aralığında, SN 10000 
rijitliğe sahip SUBOR CTP boruları üretildi ve sevkiyatları tamamlandı.

Botaş Tuz Gölü Yer Altı Depolama Tesisi Projesi’nin 
Sevkiyatlarına Aralık Ayının Başında Start Verildi
Botaş Tuz Gölü Yer Altı Depolama Tesisi Projesi kapsamında sevkiyatlara başlandı ve ilk boru montajları 
yapıldı. Özel olarak projelendirilen ve üretiminde özel reçine kullanılan  toplam 30 km uzunluğunda, DN 1600 
çapında, SN 5000 basınç sınıfına sahip SUBOR CTP boru ve bağlantı parçalarının üretilip sevkiyatlarının 2020 yılı 
ilk çeyreği içerisinde tamamlanması amaçlanmaktadır. 
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Denizaltı Boru Hatlarında CTP Boru Kullanımı
Deniz ortamında ilk olarak petrol-doğalgaz iletiminde kullanılan boru hatları; son yıllarda 
evsel-endüstriyel atık suların deniz deşarjlarında, endüstriyel tesislerin denizden soğutma 
suyu alım-boşaltım sistemlerinde ve enerji-haberleşme kablolarının deniz geçişlerinde sıkça 
kullanılmaktadır.

Büyük bir hızla gelişen teknoloji enerji ihtiyacını 
da ülkemizde ve dünyada giderek arttırmaktadır. 
Yenilenebilir enerji kaynakları olarak sayabileceğimiz 
güneş, rüzgâr, jeotermal ve hidroelektrik santraller 
kapasitelerini, ciddi miktarda arttırmış olsalar 
da, enerji kullanımı bütün dünyada trajik olarak 
arttığından ihtiyacı karşılamada son derece yetersiz 
kalmaktadırlar. Bu nedenle ülkeler enerji açıklarını 
nükleer, kömür, doğalgaz, fuel-oil vs. gibi santrallerle 
karşılamak zorunda kalmaktadırlar. İlk yatırım 
maliyetlerinin yüksek olması ve karşılanacak elektrik 
enerjisi ihtiyacının büyük olması gibi sebeplerden 
dolayı yüksek kurulu gücü olan santraller hem 
ilk yatırım maliyetleri hem de işletme maliyetleri 
dikkate alındığında ülkeler ve yatırımcılar açısından 
cazip hale gelmektedir. Yüksek kurulu gücü olan 
santrallerin soğutma suyu ihtiyaçları da bir o kadar 
artmaktadır. Örneğin; 2x660 Mw kurulu güce sahip 
olan bir santralin soğutma suyu ihtiyacının yaklaşık 
50-55 m3/sn civarında olduğu düşünülürse, 
ülkemizin en büyük akarsularından olan Kızılırmak 
Nehri’nin ortalama debisi 184 m3/sn olarak 
ölçülmektedir. Başka bir değişle Kızılırmak ortalama 
debisi 3 adet 2x660 Mw kurulu güce sahip santralin 
ihtiyaç duyacağı soğutma suyu ihtiyacını ancak 
karşılayabilmektedir.

Soğutma suyu temin – deşarjı ve atık su 
deşarjlarında kullanılan su miktarlarının artması bu 
suların transferinde kullanılacak boruların çaplarını 
ve sayısını arttırmıştır. DN4000 mm çapında boruların 
kullanımını zorunlu hale getirmiştir. Çapların giderek 
büyümesi sonucunda boruların su altındaki yük ve 
diğer tesirlere karşı ihtiyaç duyacağı rijtliklerin ve 
taşıma güçlerinin hesaplanması da önemli hale 
gelmiştir.
Deniz altına döşenecek boruların ilk yatırım 
maliyetinin büyük kısmını boru montajı 
oluşturmaktadır. Bu durum, seçilecek boru 
cinsinin aynı zamanda kolay ve hızlı montajının 
yapılabilmesinin de gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Planlama ve proje aşamasında tüm gereklilikler 
ve ihtiyaçlar ortaya konulduğunda “Denizaltı 
Projeleri”nde kullanılacak doğru borunun “CTP Boru” 
olduğu ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca CTP Borular;
 1. Deniz suyu gibi aşırı korozif ortamlara  
  dayanıklı olması,
 2. Yüksek sıcaklıklardaki servis şartlarına  

  imkân vermesi (70oC)
 3. Midye için kullanılan klorlamadan   
  etkilenmemesi,
 4. Uzun ömürlü servis süresi (min.50 yıl)
 5. Zemin hareketlerine uyumlu olması,
 6. Düşük işletme ve bakım giderleri,
 7. Hidrolik avantajları,
 8. Diğer boru cinslerine oranla daha hafif ve  
  dayanıklı olması,
 9. Büyük çaplarda, yüksek basınçlara   
  dayanması,
 10. Sızdırmazlığı sağlayan özel birleştirme  
  teknolojisiyle daha hızlı ve güvenli montaj  
  yapılabilmesi,
 11. Sualma ve diffüzör yapılarının ihtiyaca göre,  
  polimer matrisli olarak tasarlanabilmesi,
 12. Su altında kolay ve hızlı montajının   
  yapılabilmesi,

gibi özelliklerinden dolayı yüksek debideki deniz suyu 
iletimi için en uygun boru olduğu görülmektedir. 

SUPERLİT, 2000’li yıllarda bu ihtiyacı fark ederek 
yatırımlarını ve Ar-Ge çalışmalarını bu yöne kanalize 
etmiştir.

2007 yılında Türkiye’de ki en büyük çaplı DN3000 
CTP boru üretimini gerçekleştiren SUPERLİT, aynı yıl 
“karada” vermiş olduğu “supervizyon hizmetini”, deniz 
altı projelerde de kesintisiz olarak sürdürebilmek için 
mühendislerine balık adam eğitimi de aldırmıştır.

2008 yılında Çolakoğlu Metalurji Soğutma Suyu 
Projesi ile Türkiye denizlerinde kullanılan en büyük 
çaplı CTP boruyu üreterek projenin gerçekleşmesinde 
önemli bir rol oynamıştır.
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SUPERLİT, 2012 yılına kadar tamamlanmış ve proje 
aşamasında olan deniz projelerindeki ihtiyaç ve 
aksaklıkları takip ederek, Ar-Ge faaliyetlerine hız 
vermiştir.

Bu süreçte; 
✓ Deniz CTP boru hatlarının montajı için temel unsur 
olan marine-lug sistemini rotable marine-lug haline 
getirerek su altı montajda, montaj hızını arttırmıştır. 

✓ CTP Su Alma Yapıları İmalatları;
Su alma boru hatlarında boru seçimi kadar, su alma 
işleminin gerçekleşeceği yapıların da projelendirildiği 
gibi görevini yerine getirmesi, büyük önem 
taşımaktadır. Beton veya çelikten imal edilen su 
alma yapılarının, karadaki ağırlığı boyutlarına göre 
~2500 ton mertebesine ulaşabilmektedir. Oysa, CTP 
su alma yapıları aynı boyutlarda 1/10-1/20 oranında 
bir ağırlıkta imal edilmektedir. Dalga ve dinamik 
etkiler nedeniyle sualtında ihtiyaç duyulan ağırlık 
ise montaj sonrası beton ve silisyum ile sonradan 
doldurulabilecek şekilde dizayn edilmektedir 
Böylelikle montajında ve taşınmasında pahalı ve özel 
ekipmanlara ihtiyaç duyulmadığından, emsallerinden 
çok daha az maliyet ile su altı montajları 
gerçekleştirilebilmektedir.

✓ CTP Boru Güçlendirme ve Kayma Takviyeleri(RİP) 
Uygulaması;
Deniz altında eğimin yüksek olduğu bölgelerde, 
kaymayı engelleyici bir tedbir olarak uygulanan 
ripler, aynı zamanda boru üstü dolguların çok 
yüksek olduğu(mendirek, dalga kıran, koruma 
yapıları vs.) bölümlerde, borunun dış yüklere 
dayanımını arttırmak ve emniyetli tarafta kalmak 
için kullanılmaktadırlar. Büyük çaplı borularda bu 
uygulama nakliye sonrası-montaj öncesinde, şantiye 
koşullarında yapılabilmektedir.

✓ Büyük çaplı pompaj hatlarda ihtiyaç duyulan “Y 
parçaları (pantolon) tasarımlarını” yüksek basınçlarda 
hizmet verebilecek hale getirmiştir. 

✓ Taşınamayan, boru özel parçalarının saha imalatını 
da yapabilecek kabiliyete ulaşmıştır.

✓ Enerji Kırıcılar;
Genellikle deniz suyu soğutma projelerinde; 
köpüklenme olarak tabir edilen oluşumlar 
görülmektedir. Bu oluşumlar klasik vantuzların 
sağlıklı çalışmasını engellediği gibi boru hatlarında 
hava paketleri oluşturarak, boru hattındaki hidrolik 
kayıpları arttırır ve sistem verimini düşürür. Bu 
nedenle SUPERLİT, soğutma suyu geri dönüş 
hatlarında kendi geliştirdiği, enerji kırıcı yapıların 
kullanılmasını önermektedir.
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SUPERLİT 2012 yılında Atlas İskenderun Termik Santrali projesiyle Dünya’da ve Türkiye’de Denizaltına döşenen 
ilk DN4000 2015 yılında; CENAL Karabiga Termik Santrali Projesi’nde Türkiye’nin denizaltına döşenen en uzun 
DN4000 CTP boru hattı için boru üretmiştir.

Bu projelerin gerçekleştirilmesinde de;
*Projeye teknik destek,
*Boru ve bağlantı parçaları tasarımı,
*Boru üretimi, denizaltında ~950 m DN4000-2200, 
pompaj hatlarda ~3400m, DN3400-3200 mm ve 
~5200m DN4000, Pompaj hatlarda ~2900m DN3200-
1600 mm arası CTP boru kullanılmıştır.
*Denizaltı montaj kontrol hizmetleri,
*Supervizyon, hizmetleri SUPERLİT tarafından 
sağlanmıştır.

2016 yılında; Türkmenistan, Garaboğaz Gübre 
Fabrikası, soğutma suyu için Türkiye’nin ilk DN3700, 
PN6, SN10000, CTP borusunu üreten yine SUPERLİT 
olmuştur.

2019 yılı itibariyle; AKKUYU Nükleer Santrali 
Soğutma Suyu projesinde yaklaşık 10240 metre 
DN4000, PN6, SN10000 ve min.70 yıl tasarım ömrü 
ile yine bir ilke imza atan SUPERLİT olmuştur.

Yine bu projenin gerçekleştirilmesinde;
*Projeye teknik destek,
*Boru ve bağlantı parçaları tasarımı,
*Boru üretimi, (Denizaltı hatlarda ~10240m, DN4000-3000-2000 mm CTP boru kullanılacaktır.)
*Denizaltı CTP boru montaj hizmetleri SUPERLİT tarafından sağlanacaktır.
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Korozyon Dirençli Vinilester Reçineler
Vinilester reçineler,  termoset reçine olup, Vinil-ester veya epoksi akrilat reçine olarak tabir 
edilmektedir. Vinilester reçineleri kısaca tanımlayacak olursak; kürlenmiş epoksi reçinenin 
mükemmel özelliklerini ve doymamış polyester reçinenin rahat işlenebilirliğini bir araya getiren, 
termoset yapıda sıvı reçine türüdür.

Sıvı formdaki vinilester reçinenin özellikleri ve performansı, kullanılan epoksi reçine ve doymamış monobazik 
asitin yanı sıra polimerik monomerin çözümüne bağlı olarak, aşağıdaki karakteristik özelliklere sahiptir;

• Özellikle okside eden asitler ve solventlere karşı, mükemmel kimyasal direnç.
• CTP olarak yüksek mekanik mukavemet, özellikle mükemmel yorulma direnci.
• Esnek veya esnek olmayan, ancak yüksek sertlik sağlayan geniş ürün gamı.

Doymamış polyester reçine ile karşılaştırıldığında, kimyasal direnç ve mekanik özellikleri açısından Bisfenol-A 
tipi vinilesterler reçineler çok daha üstündür. Özellikle, yüksek çekme esnemesi, darbe dayanımı, yapışma gibi 
özelliklerini sayabiliriz.

Epoksi reçine ile karşılaştırıldığında ise düşük viskozitede, hızlı kürlenmede ve düşük sıcaklıklarda kürlenmede 
avantaj sağlamaktadır. Ayrıca yüksek kimyasal ve su direncine sahiptir.

Vinilester reçineleri oda sıcaklığında, doymamış polyester ve epoksi reçineler ile karşılaştırmasını aşağıdaki 
tabloda bulabilirsiniz;

Vinilester reçineler de kendi içerisinde Bisfenol-A ve Novolac olarak ikiye ayrılır. Bisfenol-A tipi vinilester 
reçinenin avantajlı kimyasal direnç özellikleri mevcuttur (Asit ve Alkali için). Novolac tip vinilester reçinenin ise 
okside edici aside, solventlere ve sıcaklığa karşı daha yüksek, mükemmel direnci vardır.

Mükemmel korozyon direnç değerleri sebebiyle, korozyon direnci gerektiren CTP boru, kule ve depolarda, 
yoğun olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, korozyona maruz kalan, çelik tankların reçine kaplamasında, beton 
depolar ve beton zemin kaplamalarında da kullanılmaktadır. Mükemmel asit ve alkali dirençli, vinilester 
reçineler, ortofitalik ve izofitalik tip doymamış polyester reçinelerin yerini alarak, CTP ürünlerinin, metal 
malzemelere alternatif olarak, sektörde ilerleme kaydetmesine yardımcı olmuştur.

İşlenebilirlik

Sertlik

Mekanik Değerler (Dayanıklılık)

Elektrik Özellikler

Isı Değişimi Sıcaklığı

Kimyasal Direnç

Hava Etkisi Dayanımı

Kürlenme Çekme %

Foto Kürlenme Özelliği

Asit

Alkali

Solventler

Okside Asitler

Epoksi Reçine
Ripoxy

Vinilester Reçine
Doymamış

Poliester Reçine

Orta

Düşükten Yükseğe

Mükemmel

Mükemmel

< 100o C

Ortadan İyiye

Mükemmel

Orta

Zayıf

Orta

< 5

Zayıf-İyi

İyiden Mükemmele

Düşükten Yükseğe

Mükemmel

Mükemmel

< 150o C

Mükemmel

İyi-Mükemmel

İyi-Mükemmel

İyi-Mükemmel

Orta-İyi

7-9

Mükemmel

Mükemmel

Düşükten Yükseğe

İyi

Mükemmel

< 150o C

Mükemmel

Zayıf-İyi

Orta-Mükemmel

Orta-Mükemmel

Orta-İyi

7-10

İyi
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Günümüzde, termoset ve termoplastik reçinelerin gelişimi ve yenilik çalışmaları, takviye malzemelerindeki 
gelişmeler, kalıplama sistemlerindeki atılım ve son ürün tasarımına uygun CTP’nin kimyasal direnç 
performansı hakkında toplanan bilgi vasıtası ile, CTP, kullanılan ve güvenilen bir malzeme haline gelmiştir. 
Korozyon dayanımlı CTP’ler, titanyum, nikel alaşımlar, paslanmaz çelik ve başka yüksek performanslı metal 
malzemeler ile karşılaştırıldığında, performansı ve değer/fiyat avantajı nedeniyle, fazlasıyla tercih edilen bir 
malzeme olmakla beraber birçok endüstride korozyon direnci için vazgeçilmez bir malzeme halini almıştır.

Bu noktada Omnis Kompozit Ltd. olarak, müşterilerimizin taleplerini, alternatifleriyle karşılayabilmek adına, 
Japon Showa firmasının Ripoxy marka Bisfenol-A ve Novolac vinilester reçinelerini stoklarımızdan tedarik 
etmeye başlamış bulunmaktayız.

Kaynak: Ripoxy Korozyon Dirençli CTP El Kitabı, 
Showa Denko K.K.
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Kaynak: Ripoxy Korozyon Dirençli CTP El Kitabı, 
Showa Denko K.K.

SUPERLIT GRP Pipes and Solutions for Akkuyu Nuclear Power Plant

SUPERLIT signed for the supply, laying and engineering services of the large diameter pipes for the cooling system 
of the Turkey’s first nuclear power plant, Akkuyu.

Akkuyu Nuclear Power Plant (NPP), is located in Mersin province, in Akkuyu region. Akkuyu NGS will consist of 4 
units each with an installed capacity of 1200 MWe.

SUPERLIT Boru San. A.Ş. will be responsible for the production and laying of GRP marine discharge pipelines to be 
used within the scope of the construction of Marine Hydrotechnical Structures of Akkuyu Nuclear Power Plant. The 
discharge lines consist of approximately 10.5 km of GRP pipes, DN 3000 and DN 2000, with an average of 8 km of 
DN 4000. -25 elevation parallel to each other and starting from side by side with a discharge system consisting of 
10 lines of water used in the cooling process of the plant is discharged to the sea.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali İçin Çözüm Ortağı SUPERLİT

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), Mersin ilinin Gülnar ilçesinde bulunan Yanışlı mahallesinin Akkuyu 
mevkiinde inşa edilecek olup, tamamlanması ile birlikte Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali olacaktır. Akkuyu 
NGS, her biri 1200 MWe kurulu güce sahip 4 üniteden oluşacaktır.

SUPERLİT Boru San. A.Ş., Akkuyu Nükleer Güç Santralinin Deniz Hidroteknik Yapıları İnşaatı  kapsamında 
kullanılacak olan CTP deniz deşarjı hattı borularının üretiminden ve döşenmesinden sorumlu olacaktır. Deşarj 
hatları ortalama 8 km’si DN 4000 olmak üzere, DN 3000 ve DN 2000 yaklaşık toplam 10,5 km CTP borudan 
oluşmaktadır. -25 kotunda birbirine paralel ve yan yana başlayan 10 adet hattan oluşan deşarj sistemi ile 
santralin soğutma işleminde kullanılan suyun denize deşarjı sağlanmaktadır.

SUPERLİT, Türkiye’nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu Güç Santrali’nin soğutma sisteminin 
büyük çaplı borularının tedarik, döşeme ve mühendislik hizmeti için imza attı.
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Kuzey Afrika’ya Açılan Kapı: Fas – Bouida Sulama Projesi
Yerel bir firmanın müteahhitliği ile gerçekleştirilen Fas’taki ilk projemizde DN1000 – DN400 arası beş farklı 
çapta, PN10 ve PN16 bar basınçlı yaklaşık 11 km cam elyaf takiviyeli polyester (CTP) boru tedarik edilmektedir.

Zor arazi şartlarında döşemeyi kolaylaştırmak ve  sahadaki tüm teknik konularda müteahhit firmaya yardımcı 
olmak için saha mühendislerimiz 5 ay boyunca şantiyede döşemeye destek olacak ve kontrol sağlayacaktır.
SUPERLİT Boru olarak Fas’taki bu ilk projemizde zengin ürün gamı ve teknolojik çözümlerimiz ile inşa edilen 
sulama suyu hattına katkı sağlamaktayız.

Geçtiğimiz aylarda montajına başlanan projenin sevkiyatlarının bu yıl sonu itibarı ile bitmesi planlanmaktadır.

Gate to North Africa: Morocco – Bouida Irrigation Project

In our first project in Morocco, with a local contractor company, we supply approximately 11 km glass fiber 
reinforced polyester (GRP) pipes of five different diameters between DN1000 and DN400 with PN10 and PN16 bar 
pressure classes.

In order to facilitate the installation in difficult terrain conditions and to assist the contractor in all technical matters 
in the field, our engineers will support and control the installation on site for 5 months.

As SUPERLIT, we contribute to irrigation water line construction with our wide product range and technological 
solutions in our first project in Morocco.

The installation of the project has started in the last months and the shipments are planned to be completed by the 
end of this year.

We Greet 2020 By Adding a New Country to 
Our Exports: SUPERLIT GRP Pipes Are in 
Tanzania For The First Time

SUPERLİT’s non-stop expansion continues in 
Africa. We are happy to announce SUPERLİT 
quality has been chosen for Tanzania.  Our high 
pressure GRP pipes with DN500 mm and DN1100 
mm diameter range will give service in agricultural 
areas under Tanzania soil for irrigation purpose.

2020 Yılına İhracatımıza Yeni Bir Ülke Kazandırarak 
Başlıyoruz: SUPERLIT CTP Boruları İlk Kez Tanzanya’da
SUPERLİT’in ilerlemesi Afrika’da devam ediyor. SUPERLİT kalitesini Tanzanya’da da tercihe edildiğini 
duyurmaktan mutluluk duyarız. DN500 mm ve DN1100 mm çap aralığına sahip yüksek basınçlı CTP (cam 
elyaf takviyeli polyester) borularımız, Tanzanya toprağı altındaki tarımsal alanlarda sulama amacıyla hizmet 
verecektir.
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Malta’s Seawater Treatment Plant and Ta-Qali 
Group Reserves Getting Connected

SUPERLIT pipes were preferred for the supply of 
large diameter glass fibre reinforced plastic (GRP) 
pipes for Malta to be laid inside the tunnel which will 
allow to link the largest Reverse Osmosis plant in 
Pembroke RO to the Ta’ Qali Group of reservoirs.

The contract of the project has been signed last year 
and the design work was completed with the joint 
work of SUPERLIT and Water Services Corporation 
engineers. The first vessel of the project has shipped.

Within the scope of the project, 14 km of DN1200 
mm and DN800 diameter range of GRP pipes will be 
delivered.

Malta’daki Deniz Suyu Arıtma Tesisi ile Ta’ Qali Grup 
Rezervuaları Birbirine Bağlanıyor
Pembroke’da bulunan ters osmoz (Reverse Osmosis / RO) deniz suyu arıtma tesisi ile Ta’ Qali Grup 
rezervualarını birbirine bağlayan tünel içine yerleştirilecek, büyük çaplı cam elyaf takviyeli (CTP) boruların 
kullanılacağı içme suyu projesi için SUPERLIT boruları tercih edilmişti.

Geçtiğimiz yıl sözleşmesi yapılan, yıl içinde tasarım çalışmaları SUPERLIT ve Water Services Corporation 
mühendislerinin ortak çalışması ile tamamlanan projenin ilk sevkiyatı gerçekleşti.

Proje kapsamında toplamda 14 km DN1200 mm ve DN800 çap aralığında CTP boru sevkiyatı gerçekleşecek.

GRP Jacking Coupling as the SUPERLIT 
Technological Solution Is On Its Way To 
Australia After The First Order

Our first order of GRP jacking coupling for jacking 
pipe was received for Australia West Gate Tunnel 
Project. Within the scope of the project 360 meters 
of DN345mm diameter, SN128.000 rigidity and 
240 meters DN618mm diameter, SN80.000 rigidity 
GRP jacking pipes with GRP jacking couplings has 
been shipped.

For details of our new product you may visit 
the following link: http://www.superlit.com/en/
products-and-services/grp-jacking-coupling/

SUPERLİT Teknolojik Çözümlerinden CTP Jacking 
Maşonu İlk Sipariş Sonrası Avustralya İçin Yola Çıktı
İlk CTP jacking manşonlu jacking boru siparişimiz olan Avusturalya West Gate Tünel Projesi kapsamında 360 
metre DN345 mm çaplı SN128.000  rijitlikte ve 240 metre DN618 mm çapında SN80.000 rijitlikte jacking boru 
CTP  jacking manşonlu olarak üretilmiştir.

Sevkiyatları başlayan bu yeni ürünün detayları için linki ziyaret edebilirsiniz: http://www.superlit.com/tr/
urunler-hizmetler/ctp-jacking-manson/.
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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 1919 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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Special GRP Project – Reuse of Rain Water in the Czech Republic

As with hundreds of projects in the Czech Republic, our customer decided to cooperate with SUPERLIT once again 
upon request of a special GRP project. The project is located in Chrastany, near the capital Prague. While re-use of 
stormwater is becoming an increasingly important issue for the community, the designer of the project designed 
to deliver stormwater to the soil through vertical perforated pipes with DN1200 mm diameter. In this way, the rain 
water from the entire region will reach the soil, with the help of 5 meters to 12 meters length perforated pipes.

It was decided to use high quality SUPERLIT GRP pipes because of its modern and ecological solution. These pipes 
are designed according to local soil characteristics to get the heaviest rainfall and return it to the soil.

SUPERLIT’s production technology enables our customers to; investor, designer and construction company.

Özel CTP Projesi – Çek Cumhuriyeti’nde Yağmur Suyunun 
Yeniden Kullanımı
Çek Cumhuriyeti’ndeki yüzlerce projede olduğu gibi müşterimiz özel bir CTP projesi talebi üzerine yeniden 
SUPERLIT ile işbirliği yapmaya karar verdi. Projenin lokasyonu başkent Prag’ın yakınlarındaki Chrastany’de 
bulunuyor. Yağmur suyunun yeniden kullanımı toplum için giderek daha önemli bir konu haline gelirken, 
projenin tasarımcısı, sahadaki yağmur suyunu DN1200 delikli dikey borularla toprağa iletmek üzerine bir 
tasarım yaptı. Bu sayede tüm bölgeden gelen yağmur suyu, 5 metre ila 12 metre uzunluğundaki delikli borular 
ile yeniden toprağa ulaşacak.

Bu modern ve ekolojik çözümleri nedeniyle yüksek kaliteli SUPERLIT CTP borularının kullanılması kararı 
alındı. Bu borular yerel toprak özelliklerine göre, en yoğun yağışları alabilmeleri ve toprağa geri iletebilmeleri 
için tasarlanmıştır.

SUPERLIT’in üretim teknolojisi, müşterilerimizin; yatırımcı, tasarımcı ve inşaat şirketinin beklentilerini yerine 
getirmesini sağlamıştır.
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SUPERLIT Jacking and Standard Pipes Supplied Together for Zagreb Sewerage Project

SUPERLIT has completed the production of 1320 meters of glass fiber reinforced polyester pipes for the sewerage 
project in Zagreb, the capital of Croatia.

Within the scope of the project, DN2000 diameter, SN10000 rigidity pipes produced with continuous fiber winding 
technology were delivered with wagons.

Thanks to the DN 2160 diameter SN50000 rigid jacking pipes produced for the project located in the city center, 
flow of traffic and daily life continues as usual.

SUPERLİT Jacking Ve Standart Boruları Zagreb 
Kanalizasyon Projesi İçin Birlikte Tedarik Edildi
SUPERLIT, Hırvatistan’ın başketi Zagreb’deki kanalizasyon projesi için toplam 1320 metre cam elyaf takviyeli 
polyester boru üretimini tamamlandı.

Proje kapsamında hem sürekli elyaf sarım teknolojisi ile üretilen DN2000 çaplı, SN10000 rijitlikte boruların 
sevkiyatı vagonlar ile gerçekleştirildi.

Şehir merkezinde bulunan proje için üretilen DN2160 çaplı SN50000 rijitlikteki jacking borular sayesinde trafik 
ve günlük hayat olağan akışında devam ediyor.
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Tila Kompozit’ten Üretim Yöntemlerinde Yenilik
LED Işığı İle Kürleşen Vinilester Reçine ile Filament Sarma Boru Üretimi

Filament sarma, filamentlerin bir reçine 
banyosundan geçirilmesi ve daha sonra dönen bir 
mandrel üzerine gerilim altında sarılması işlemidir. 
Malzeme bir kez sarıldıktan sonra, kürleştirme işlemi 
için fırında ısıtılır. Bu işlem, kompozit boru üretiminde 
en yaygın yöntemidir. Filament sarma işleminde 
kullanılan reçineler doymamış polyester, vinilester 
veya epoksi olabilir.

Vinilesterler, moleküler zincirinde daha az sayıda 
açık alana sahiptir. Bu, ozmotik kabarmaya neden 
olabilecek su nüfuzuna (‘hidroliz’) karşı daha 
dayanıklı olmasını sağlar. Vinilesterler kürlenme 
sırasında daha az büzülür ve polyesterlerden daha 
fazla gerilme toleransına sahiptir. Bu özellik, zarar 
görmeden darbeleri daha kolay emmelerini sağlar. 
Dolayısıyla vinilester reçineleri mukavemet açısından 
polyesterler ile epoksiler arasında yer alırlar. 

Filament sarma işleminde kürleşme problemi “LED 
ışığı ile kürleşen vinilester reçineleri” sayesinde 

tamamen ortadan kalkmaktadır. Sarım işlemi 
sırasında kullanılan filamentler sarım öncesi, özel 
olarak tasarlanmış vinilester reçinesinden geçirilerek 
sarım yapılır. Standart filament sarma işlemi ile 
karşılaştırıldığında sarım sonrası yüzeye uygulanan 
LED ışığı reçinenin çok daha hızlı bir şekilde 
kürleşmesine olanak sağlar. 

Özel olarak formüle edilmiş bu reçinelerin en 
temel özelliği, kürleşmenin LED lamba ışığı ile 
sağlanmasıdır. Tek komponentli olan LED ile 
kürleşen vinilester reçineleri sayesinde herhangi 
bir katalizör kullanmadan, sisteme entegre çalışan 
LED cihazları ile kürleşmesi sağlanmaktadır. Bunun 
yanı sıra kürleşme zamanının diğer reçinelere 
oranla çok kısa olması büyük bir avantaj sağlar. LED 
ışığının temas ettiği yüzey 5 dakika gibi çok kısa 
bir sürede kürleşmektedir. Herhangi bir katalizör 
kullanılmadığından, LED ışığı uygulanmadığı takdirde 
sistemin jel süresi normal şartlarda çok uzundur ve 
istenmeyen, zamansız kürleşmeler gerçekleşmez. 

İş ortağımız 
INORES’in cihazları 
ile üretilen, “LED 
İle Kürleşen 
Vinilester Reçine 
İle Üretilmiş 
Kompozit Boru

Innovation In Manufacturing Methods From Tila Kompozit

Filament Winding Pipe Production with LED Curing Vinylester Resin

Filament winding is a production method mainly used for manufacturing open or closed end structures. This 
technique involves the process of passing filaments through a resin bath then winding them under tension over 
a rotating mandrel. Once the material is winded up, it is cured in the oven to harden. This process is the most 
common method of producing composite pipes. The resins used in filament winding can be unsaturated polyester, 
vinylester or epoxy.

Vinylesters, has a smaller number of gaps in the molecular chain.In this way,final product become more resistant 
to water penetration (‘hydrolysis’) which can cause osmotic swelling. Vinylesters have less shrinkage and greater 
tensile tolerance during curing compared to polyesters. These features allow the end product to absorb impacts 
more easily without damage. Thus, vinylester resins can be classified between polyesters and epoxies according to 
their strength capabilities.

In the filament winding process, the curing problem is completely eliminated thanks to the “vinylester resins cured 
with LED light”. The filaments used during the winding process are wound by passing through specially designed 
vinylester resin before winding. Compared to the standard filament winding process, the LED light applied to the 
surface after winding allows the resin to cure much faster.

The most important feature of these specially formulated resins is that curing is achieved by LED lamp light. Thanks 
to the one component LED curing vinylester resins, it can be cured by using LED devices that are integrated to the 
system without using any catalyst. In addition, the curing time is very short compared to other resins provides a 
great advantage. Surfaces in contact with the LED is cured in a short time such as 5 minutes. Since no catalyst is 
used, the gel time of the system is very long under normal conditions and undesired or untimely curing can not 
occur unless LED light is applied.
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SEKTÖRÜMÜZÜN ACI KAYBI

Üyemiz BOYTEK Reçine Boya ve Kimya

San. Tic. A. Ş.’nin kurucu ortağı ve Sayın İsmail Darcan’ın 

ağabeyi, Boytek Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bülent Darcan’ın 

Babası, üyemiz AKPA Kimya Amb. San. ve Tic, Ltd. Şti.’nin 

sahibi Sayın Kemal Darcan’ın ve üyemiz TİLA KOMPOZİT 

Temsilcilik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin sahibi Sayın Burak 

Darcan’ın amcaları, Remzi Darcan’a Allah’tan rahmet, BOYTEK, 

AKPA ve TİLA KOMPOZİT camialarına, sektörümüze, kederli 

ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz.

R E M Z İ  D A R C A N



Avrupa'nın en hızlı büyüyen
Türk kompozit markası.

Düğmeden rüzgar türbin kanatlarına, mutfak tezgahlarından
otomotiv parçalarına kadar, hayatın her alanında kullanılan 

ürünlerde katkımız var. 

30 yılı aşkındır Ar-Ge odaklı iş modelimiz, sunduğumuz 
yüksek performans ürünler ve müşteriye özel çözümlerle 
kompozit sektörüne yön veriyoruz. Bu yıl da Türkiye’nin 
ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer aldık.

Doymamış poliester reçineleri başta olmak üzere, yüksek 
performans jelkotlar, vinilester reçineler, pigment pastalar, 
masif yüzey sistemler, yapıştırıcı pastalar, kalıp ayrıcı ve 
vakslara kadar kapsamlı ürün portföyümüz ve A’dan Z’ye 
kompozit çözümlerimiz ile Türk sanayisinin önemli bir 
parçası olmaktan gurur duyuyoruz.


