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KOMPOZİT
SANAYİCİLERİ
DERNEĞİ HAKKINDA
2005 yılında kurulan ve kurulduğu günden bu yana tüm sektörü kucaklar bir konuma
ulaşan Kompozit Sanayicileri Derneği, toplamda 115 kurum ve kuruluştan 123 üyesi
bulunan bir yapıya sahiptir. Dernek, sürdürdüğü faaliyetler, kazandığı konum ve yer aldığı
platformlar çerçevesinde sektörün vazgeçilmez çatı örgütü olma niteliğine kavuşmuştur.
Dernek bunun ötesinde devletin kompozit malzemeye ve gelişimine dönük alacağı
kararlarda danışma organı görevini üstlenmektedir. Üyesi olduğu ve Yönetim Kurulunda
da yer aldığı Avrupa Kompozit Sanayileri Birliği (EuCIA) vasıtasıyla Avrupa Birliği kurum
ve kuruluşları nezdinde de referans kurum olma niteliğine kavuşmuştur. Ayrıca Amerikan
Kompozit Üreticileri Birliği’nin (ACMA) de üyesidir.
Kompozit Sanayicileri Derneği, kompozit malzemenin ve kompozit sektörünün tanıtımı
çalışmaları ve temsili, nitelikli işgücü sağlanmasına dönük olarak kompozit meslek
standartlarının oluşturulması ve bunların ulusal standartlar haline getirilmesi, sürdürdüğü
eğitim çalışmaları, gerçekleştirdiği seminer ve çalıştaylar, her ay periyodik olarak
düzenlediği üye toplantıları, katıldığı sektör fuarları, 2 yılda bir düzenlediği
TURK KOMPOZIT Kompozit Zirvesi Etkinliği ve sürdürdüğü lobi faaliyetlerinin yanı sıra
2012 Mart ayında yayın hayatına başlayan, sektörün tek yayın organı olan her üç ayda
bir yayınlanan “Composites Turkey” dergisinin de nitelikli bir şekilde yayınlanmasını
sağlamaktadır.
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COMPOSITES
TURKEY
HAKKINDA
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Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından
2012 yılı Mart ayında ilk sayısının yayınlandığı
ve sektör tarafından büyük bir beğeni kazanan
Composites Turkey yayınlandığından bu yana
her sayısında sektöründe farklı bir konuyu
işlemektedir. Yılda 4 kez Mart, Haziran,
Eylül ve Aralık dönemlerinde yayımlanan
Composites Turkey yıl boyunca Kompozit
Sanayicileri Derneğinin katıldığı yurtiçi ve
yurtdışı tüm fuarlarda dağıtılmakla birlikte
tamamen ücretsiz olarak tüm Türkiye ve Dünya
genelindeki abonelerine gönderilmektedir.
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ZIRVESI
2015 KOMPOZIT
TURK KOMPOZIT KLEŞTIRILDI
BAŞARI ILE GERÇE
6. OLAĞAN
ICILERI DERNEĞI’NIN
IRILDI
KOMPOZIT SANAY
NTISI GERÇEKLEŞT
GENEL KURUL TOPLA
2015
OSITES EUROPE
DERNEĞIMIZ COMPI
FUARI’NA KATILD
PARIS FUARI’NA NU
JEC WORLD 2016
K ORGANIZASYO
ITO’NUN MILLI IŞTIRA
YORUZ
ÇERÇEVESINDE KATILI

ÖZEL KONU:

KTÖRÜ
TÜRK KOMPOZİT SEENDİRMESİ VE
2015 YILI DEĞERL TİLERİ
2016 YILI BEKLEN

Haziran 2020

DERGİ İÇERİĞİ;
1. Editöryal
2. Dernekten Haberler
3. Üyelerden Haberler
4. Özel Konu
5. Akademik, Teknik ve Teknolojik Konular
6. Röportaj
7. Kariyer Haberleri
8. Gündem
9. Ajanda
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T SEKTÖRÜ
TÜRK KOMPOZİITES
INDUSTRY
TURKISH COMPOS
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SUMMIT
2019 COMPOSITE
TURK KOMPOZIT – 12 OCTOBER 2019,
10
TOOK PLACE ON KIRDAR INTERNATIONAL
AT ISTANBUL LUTFI
EXPO CENTER
CONVENTION AND
WORLD
PARTICIPATE IN JEC
OF
WE ARE GOING TO
WITHIN THE SCOPE
2020 PARIS FAIR TION ORGANIZATION OF
NATIONAL PARTICIPA OF COMMERCE (ICOC)
ISTANBUL CHAMBER
S OF TURKISH
MEETINGS OF MEMBERTURERS ASSOCIATION
COMPOSITE MANUFAC
ARE CONTINUING
1

SPOR VE EĞ
SEKTÖRÜNE LENCE
BAKIŞ

ÜYE TOPLAN
TILARIMIZ İNTERN
DEVAM EDİYOR
ET ÜZERİNDEN
İLK EĞİTİM WEBİN
ARIMIZI GERÇEK
LEŞTİRDİK
İSO VE İKMİB
LİSTELERİNDE
YER ALAN
SEKTÖR MENSU
PLARIMIZI KUTLAR
IZ
TURK KOMPO
ZIT 2021 HAZIRL
IKLARI BAŞLAD
I
1
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COMPOSITES
TURKEY
İNFOGRAFİK
COMPOSITES TURKEY
BASILI VE DİJİTAL OLARAK 5 KITADA
10.000’İN ÜZERİNDE SEKTÖR MENSUBUNA
ULAŞMAKTADIR
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YAYIN
POLİTİKASI
GENEL KURALLAR
• Yazıyla birlikte yazıyı yazan kişinin veya firma tarafından belirlenen yetkilinin adı
soyadı, unvanı, fotoğrafı ve firmanın kurumsal isminin gönderilmesi de gerekmektedir.
• Gönderilen tüm yazılar baskıya gidecek son hali ile ulaştırılmalıdır. Yazıların içerik
sorumluluğu gönderene aittir.
• Yurt dışından onay alınması gereken yazıların, onayı alındıktan sonra gönderilmesi
gerekmektedir. Bu yazıların da içeriğinin sorumluluğu gönderene aittir.
• Son teslim tarihinde sonra gönderilen yazılar kabul edilmez. Uygun görülürse bir
sonraki sayı için değerlendirilir.
• Yazılarda firma, ürün, sistem vb. isimler ticari adlar büyük harfle veya bold olarak
kullanılamaz.
• Uygun görülmeyen başlıklarda revize talep edebilir, yanıt alınamayan durumlarda yazı
başlığını revize etme hakkı saklıdır.
• Yazılarda logo kullanılmaz.

SAYFA SAYISI
• Firmalar tarafından hazırlanan teknik makaleler en fazla 5 sayfa olmalıdır. Teknik
makalelerin sonunda yararlanılan kaynaklar mutlaka gösterilmelidir.
• Üniversite öğretim üyeleri tarafından hazırlanan teknik makaleler en fazla 7 sayfa
olmalıdır. Daha uzun yazılar “yazı dizisi” olarak peş peşe iki sayı yayımlanabilir.
• Her sayıda üyelerin en fazla 2 sayfa yazı gönderme hakkı bulunmaktadır.
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YAZIM KURALLARI
• Yazıların içeriğinde web adresi, e-posta adresi ve telefon gibi iletişim bilgilerine
kesinlikle yer verilmez. Bu bilgilere sadece ilan sayfalarında yer verilmektedir.
• Basın bültenlerinin, makalelerin ve ürün tanıtımlarının altında yer alan firma tanıtımı
yazılarına yer verilmez.
• Yazı içerisinde “ilk, en büyük, lider, vb.” gibi ibarelere yer verebilmek için antetli kağıda
beyan ettiğiniz durumun doğruluğunu kabul ettiğinize dair imzalı ve kaşeli bir metni
bize göndermeniz gerekmektedir.
• Yazı bir çeviri veya düzenleme ise çeviren / düzenleyen kişinin adı soyadı, görevi,
fotoğrafı, firmanın kurumsal ismi de gönderilmelidir. Çeviri, bir tercüme bürosu
tarafından gerçekleştirildiyse tercüme bürosunun tam isminin belirtilmesi de
zorunludur.
• Türkçe-İngilizce sayfalarımızda uygun olmayan çeviriler iptal edilebilir.
• Türkçe ve İngilizce yazılar ayrı word dosyaları olarak gönderilmelidir.
• Derneğimiz, yıl içerisinde özel sayıları ve yayın kurallarını revize etme hakkına sahiptir.
• Türkçe yazılar, Word dosyasında Times New Roman fontunda, 11 punto olarak
gönderilmelidir.
RÖPORTAJLAR
• Yazılı olarak röportaj çalışması gerçekleştiren firmaların röportaj metinleri, firma
tarafından onaylanıp baskıya gidecek son hali ile iletilmelidir. Röportaj metni
tekrar onaya gönderilmeyecek, yalnız baskı öncesinde sayfa mizanpajı firma ile
paylaşacaktır.
• Sayfa mizanpajına belirtilen zamanda yanıt alınamaması halinde, röportaj onaya
gönderildiği şekliyle baskıya alınacaktır.
• Röportaj çalışmasında yer alan “öncü, lider, tek, en büyük vb.” ifadeler firmanın onay
verdiği kabul edilerek yayınlanacak ve bu ifadelerden röportaj veren firma sorumlu
olacaktır.
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İLAN GÖNDERME TEKNİK KOŞULLARI
• İlan, A4 (210 x 297mm) + 5mm taşma payı ebadında çalışılmalıdır.
• İlan, PDF, TIFF, veya JPEG formatta gönderilmelidir.
• İlan çözünürlüğü en az 300 dpi olmalıdır.
• İlan üzerindeki tüm görseller ve vectörler, CMYK renk uzayına bağlı olmalıdır.
• İlanda kullanılan tüm fontlar Convert edilmelidir.
• İlan dökümanının ismi, Türkçe harfler kullanılmadan (ç, ı, ğ, ş, ö, ü) ve sonuna mutlaka
dosya formatı uzantısı ile yazılmalıdır.
(Örnek: ornek-ilan-tasarimi.pdf)

GÖRSELLER
• Türkçe-İngilizce sayılarda fotoğraf, grafik, tablo ve şemalar her iki dilde ayrı ayrı
gönderilmelidir.
• Dernek, özel olarak belirtilmediği takdirde, yazı içerisinde yer alacak görselleri seçme
ve metin uzunluğu doğrultusunda kullanmama hakkına sahiptir.
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DERGİ
YAYINLANMA
TARİHLERİ
TARİH

SAYI

KONU

MART 2021

29. SAYI

İnşaat Malzemeleri Yapı Elemanları

HAZİRAN 2021 30. SAYI

İnşaat Malzemeleri Şehir Mobilyaları

HAZİRAN 2021 31. SAYI

JEC ÖZEL SAYISI

EYLÜL 2021

32. SAYI

Tüketim Malları

ARALIK 2021

33. SAYI

İleri Kompozit Uygulamaları
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REKLAM
TARİFESİ
JEC ÖZEL SAYISI TARİFE FİYATLARI
ARKA KAPAK

YURT DIŞI
ÜYE
ÜYE OLMAYAN

2.100 €
L

I ₺
8.000
T

D

KAPAK İÇLERİ

TAM SAYFA

YARIM SAYFA

1.500 €

1.050 €

750 €

5.750 ₺

4.000 ₺

2.900 ₺

7.500 ₺

5.250 ₺

3.750 ₺

KAPAK İÇLERİ

TAM SAYFA

YARIM SAYFA

1.200 €

850 €

600 €

4.300 ₺

3.000 ₺

2.250 ₺

6.000 ₺

4.200 ₺

3.000 ₺

I

A

S
10.500
₺

DİĞER SAYILARIN FİYATLARI
ARKA KAPAK

YURT DIŞI

1.680 €

ÜYE

L
I ₺
6.000

ÜYE OLMAYAN

T

A
S8.400

D

I

₺

Not: Fiyatlara KDV dahil değildir.
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SEKTÖR
KATALOĞU
Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından 2013 yılından bu yana 2 yılda bir yayınlanan ve
üyelerimizin tanıtım bilgilerinin yer aldığı 2020 yılı sektör kataloğunun dijital versiyonu
www.kompozit.org.tr ve www.compositesturkey.org.tr adreslerinde pdf formatında
yer almakta ve arzu edenler tarafından indirilebilmektedir.
Dijital sektör kataloğumuzda yer almayı ve/veya firma tanıtım yazınızın yanına
ilan vermeyi arzu etmeniz halinde 1.000 TL+KDV bedel karşılığı bu hizmetten
yaralanabilirsiniz.
•

İlan ölçüsü 210 x 210 mm'dir.

•

3 mm taşırma payı ilave edilmelidir.
Taşırmadan sonraki ölçü
213 x 213 mm olmalıdır.

•

Yazıların kesime gitmemesi için sayfa
kenarlarından en az
5 mm içeride olmalıdır.

•

İlan minimum 300 dpi olmalıdır.

•

İlan tercihen pdf ya da jpg, tiff
formatında olmalıdır.

2020
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BİLDİRİM MESAJLARI
Sektörümüzde gelişen olayları, yenilikleri ve sektörümüzü
ilgilendiren haber, bilgi ve mevzuatları paylaşmak amacıyla her
gün yayınlamakta olduğumuz bildirim mesajlarımıza üyelerimizin
reklamlarını kabul etmeye devam etmekteyiz.
4 haftalık bildirim mesajı reklamı karşılıgı 500 TL+KDV’dir.
İlan öçüleri 560x200 px’dir.

WEB SİTESİ REKLAMLARI
Sektörümüzde gelişen olayları, yenilikleri ve sektörümüzü ilgilendiren haber, bilgi ve mevzuatları
paylaştığımız web sayfamız www.kompozit.org.tr adresinde sürekli güncellenerek yayına devam
etmektedir.
Web sayfamıza firmaların reklamlarını kabul etmeye başlamış bulunmaktayız. İlan alanı görselleri
aşağıda mevcut olup www.kompozit.org.tr web sayfamızda toplam 6 adet ilan yeri bulunmaktadır.
Her bir ilan alanının ölçüsü 440x172 px olup dilendiği takdirde
2 ilan birleştirilerek daha büyük bir alan olan 900x172 px olarak ilan verilebilecektir.
İlan fiyatları aylık 440x172 px için 1.000 TL+KDV olup
900x172 px için ise 2.000 TL+KDV'dir.

440x172 px

440x172 px

900x172 px
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