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“Orta ve uzun vadede ciddi yatırım planlarımız mevcut. Kurulu kapasitemizi 300 bin tonlara 
çıkarmayı hedefliyoruz. Dünyada sürekli döküm teknolojisine öncülük eden firmalardan biriyiz 
ve çok önemli bir teknolojik birikime ve know-how’a sahibiz. Ülkemizde pazar lideriyiz 
ve konumumuzu daha da güçlendiriyor olacağız. Bu çerçevede alüminyum döküm ve folyo 
kapasitemizi artırmaya yönelik yatırımlarımız için düğmeye bastık.”

RÖPORTAJ

ASSAN ALÜMİNYUM
ORTA VE UZUN VADEDE YATIRIM PLANLIYOR

ASSAN Alüminyum Genel Müdürü 
Göksal GÜNGÖR

Assan Alüminyum’un son ISO 500 
sıralaması, çalışan sayısı, üretim tesisleri 
ve kapasiteleri gibi güncel bilgilerini 
alabilir miyiz? 
2015 yılında İSO 500 sıralamasında bir önceki 
yıla göre 15 basamak birden yükselerek 40. sı-
raya çıktık. Yılda 200 bin ton rulo ve levha, 80 
bin ton alüminyum folyo üretim kapasitemiz 
mevcut. Ayrıca 60 bin ton rulo boyama ka-
pasitemiz var. 1200’ü aşan çalışanımızla rulo, 
levha, folyo ve boyalı rulo ürünlerimizle dist-
ribütör, inşaat, ulaştırma, dayanıklı tüketim ve 
ambalaj gibi çok çeşitli sektörlere hizmet veri-
yoruz. Verimliliğimizi ve kapasite kullanımımı-
zı her geçen yıl artırıyoruz. 2015 senesini 243 
bin 500 ton satış rakamıyla başarıyla tamam-
ladık. Bu yılki hedefimiz ise 260 bin tondur.  

Üretimimizi İstanbul Tuzla ve Kocaeli Dilova-
sı tesislerimizde yapıyoruz. Yassı alüminyum 
sektöründe yıllık 280 bin tona ulaşan kurulu 
kapasiteye sahibiz.  Avrupa’da her yıl birçok 
müşterimiz tarafından yılın tedarikçisi unvanı-
na layık görülüyoruz.

İhracat rakamlarınız nedir? Üretiminizin 
yüzde kaçını ihraç ediyorsunuz? Hangi 
pazarlarda etkinsiniz?
Satışımızın yüzde 70’inden fazlası ihracat 
odaklı. Başta Almanya, İngiltere, Fransa, Hol-
landa gibi Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere 
dört kıtada 70’ten fazla ülkeye ihracat yapıyo-
ruz. Kuzey Amerika gibi bölgelerde de faaliyet-
lerimizi arttırıyoruz. 

Yeni yatırımlarınızdan bahseder misiniz?
Orta ve uzun vadede ciddi yatırım planlarımız 
mevcut. Kurulu kapasitemizi 300 bin tonlara 
çıkarmayı hedefliyoruz. Dünyada sürekli dö-
küm teknolojisine öncülük eden firmalardan 
biriyiz ve çok önemli bir teknolojik birikime ve 
know-how’a sahibiz. Ülkemizde pazar lideriyiz 
ve konumumuzu daha da güçlendiriyor olaca-
ğız. Bu çerçevede alüminyum döküm ve folyo 
kapasitemizi artırmaya yönelik yatırımlarımız 
için düğmeye bastık. Bu yatırımlarımıza ek 
olarak Türkiye’nin ilk modern, hızlı ve en geniş 
alüminyum sıcak haddeleme tesisi yatırımı 
planlarımız arasında. 
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Avrupa Birliği EN normlarına göre alümin-
yum A1, yani yanmaz ve yangına katkıda 
bulunmaz malzemeler sınıfındadır. 650 de-
rece sıcaklığa kadar ergimemesi nedeniyle 
konvansiyonel inşaat malzemelerine göre 
alüminyum bir adım öne geçiyor. Ayrıca 
alüminyum üretimi endüstriyel uygulamalar 
arasında çevreyi en az etkileyen endüstriler-
den biridir.

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre 
politikanız hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
1988 yılından bu yana yassı alüminyum üre-
timi yapan şirketimiz Türkiye’nin lider kurulu-
şudur ve gücünü çalışanlarından almaktadır. 
Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği en önemli 
konularımızdan biridir. Bu konuyla ilgili bu 
sene başlattığımız bir projeyle daha geniş 

bir açıdan konuya yaklaşarak “yaşam güven-
liği” başlığı altında topladık. Yaşam güvenliği, 
sadece iş yerini değil, çalışanlarımızın ev ve 
sosyal ortamlarını da kapsıyor. Her yerde ça-
lışanlarımız için daha güvenli bir ortam oluş-
turabilmek için bilinçlendirici faaliyetlerimiz 
sürüyor. İş yerine özel ise sıfır kaza hedefi-
mizle birlikte iş sağlığı ve güvenliği kuralla-
rımızı daha sıkı takip edilir hale getirdik. Aynı 
zamanda 3 aylık ve yıllık dönemlerde hiç iş 
kazası yaşamamış işletmelerimize teşvik edi-
ci ödüllerin takdim edildiği bir ödüllendirme 
sistemimiz bulunuyor. Bu bizim çok önem 
verdiğimiz, üzerinde ciddiyetle çalıştığımız 
bir konu.
 
Çevre politikamızı ise ISO 14001 standartları-
na göre takip ediyoruz ve sürdürülebilirliğini 
sağlıyoruz. Taahhüt ettiğimiz sürdürülebilir 
ve yeşil büyümeyi, inovatif yaklaşımımızdan 
hareketle gerçekleşmeye devam ediyoruz.
Yeşil şirket olmak Assan Alüminyum’un da 
kurum kültürünün bir parçasıdır. Dolayısıy-
la kuruluşumuzdan bu yana Kibar Grubu 
şirketlerinin tümünde olduğu gibi, Assan 
Alüminyum olarak biz de bu anlayışla çalı-
şıyoruz.

Bu önemli yatırım ile sektörde teknolojik dö-
nüşümü sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsam-
da, uzay-savunma-havacılık, ulaşım ve esnek 
ambalaj gibi stratejik sektörlere yönelik 260 
bin ton kapasiteli yassı alüminyum slab dö-
küm ve sıcak haddeleme tesisi kurmayı plan-
lıyoruz. Bu sayede tamamen ithalata bağımlı 
olan bu stratejik sektörlerde yüksek kalitede 
yerli hammadde tedarik edilmesi mümkün 
olacak ve böylece ülkemizin dış ticaret den-
gesine de pozitif katkı sağlıyor olacağız. Ay-
rıca bu yıl Turquality programına başvurma 
kararı aldık. 2016 yılında, programa dahil ol-
maya hak kazanan ilk yassı alüminyum üreti-
cisi olduk. 

Turquality T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın yürüt-
tüğü, marka bilinci oluşturmayı, şirketlerin 
marka gücünü ve kurumsal altyapısını güç-
lendirmeyi hedefleyen bir program. Başvuru 
sürecinde şirketin kurumsal olgunluğu de-
netleniyor. Programa kabul edildikten sonra, 
global pazarlarda güçlenmesi ve markanın 
bir dünya markası haline getirilmesi amaçla-
nıyor. Temel marka değerlerimiz olan güve-
nilirlik, esneklik ve yenilikçilik ile öne çıkarak 
uluslararası arenada da global marka gücü-
müzü artırmayı ve global pazarlarda daha da 
söz sahibi olmayı hedefliyoruz.

İnşaat sektöründe alüminyumun yeri 
nedir?
Alüminyum doğada en çok bulunan ele-
mentlerden biri. Hafifliği, ısı iletkenliği, ko-
rozyon direnci, kolay şekillenebilirliği, estetik 
özellikleri gibi birçok özelliğe sahip. Bunun 
yanı sıra çevreciliği ve yüzde yüz geri dönüş-
türülebilirlik özelliği ile öne çıkıyor. 

Özelliklerini kaybetmeden tekrar tekrar 
geri dönüştürülebiliyor. İnşaat sektöründe 
de sürdürülebilirliğin ön planda olduğu bir 
ürün olması nedeniyle alüminyum sıklık-
la tercih ediliyor. Isı iletkenliği, korozyona 
yüksek direnci, kolay şekil verilebilir olması, 

estetik oluşu ve yangın dayanımı inşaat uy-
gulamalarında öne çıkan özellikleri oluyor. Isı 
iletkenliği sayesinde ısıtma, soğutma, izolas-
yon malzemelerinin ve dış cephe malzeme-
lerinin üretiminde önemli enerji tasarrufu 
sağlıyor. Plastik çerçeveli çift cam uygulama-
larında bile cam çıtalarının alüminyumdan 
üretilmesi iki cam arasındaki oksijen ve nem 
geçirgenliğini engelliyor. 

Yüksek korozyon direnci, parlak ve boyalı 
görünümleri ile sadece rutin bakımlarının 
yapılarak görünümünü uzun yıllar koruyor. 
Kolay şekil verilebildiği için inşaat sektörün-
de tasarım esnekliği sağlıyor. 
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1200’ü aşan çalışanımızla rulo, levha, folyo ve boyalı 
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kullanımımızı her geçen yıl artırıyoruz. 
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tamamladık. Bu yılki hedefimiz ise 260 bin tondur.  
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Şirketimizin bünyesinde sürdürülebilirliğin 
sağlanabilmesi için yürüttüğümüz birçok 
verimlilik projesinin yanı sıra, geri dönüşüm 
özelinde de 2014 senesinde Dilovası’nda 
fabrikamıza komşu bulunan bir geri dönü-
şüm tesisi satın aldık ve Assan Alüminyum 
bünyesine kattık. 

Bu tesiste kendi üretim hurdamızın yanı sıra 
dış hurdaları da değerlendiriyoruz. 

Ayrıca Kibar Holding, 2013 yılında Birleşmiş 
Milletler Sözleşmesi’ne (United Nations Glo-
bal Compact -UNGC)  imza attı. Bu sözleşme-
de insan hakları ve çevre bilinci önemli mad-
deler arasında bulunuyor. Biz de bu sözleşme 
çerçevesinde çevre dostu bir işletme olmayı 
taahhüt ediyoruz. UNGC için her yıl hazırla-
nan sürdürülebilirlik raporunda, bu alanda 
gerçekleştirdiğimiz tüm operasyonları detay-
lı olarak anlatıyoruz. 

AR-GE çalışmalarınızdan bahseder 
misiniz? 
Daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi te-
mel marka değerlerimiz güvenilirlik, esneklik 
ve yenilikçiliktir. Ürün ve süreçlerimizin her 
boyutunda faydalı yenilikler yaparken tecrü-
be ve uzmanlığımızdan güç alıyoruz. 

Sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında 
proses inovasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz. 
Bu sayede sektöre ve müşterilerimize özel 
ürünler geliştiriyoruz ve hem hızlı değişen 
rekabet koşullarına göre esnek çözümler su-
nuyoruz, hem de iş ortaklarımızla uzun süreli 
ve güvene dayalı ilişkiler kuruyoruz. 

Müşteri memnuniyeti her zaman bizim için 
çok önemlidir. Ar-Ge faaliyetlerimizin müşteri 
memnuniyeti açısından önemine inanıyoruz.  
Bu nedenle bir Ar-Ge Merkezi kurulmasına 
yönelik sürdürdüğümüz çalışmalarımızı bir-
kaç ay içinde tamamlamayı planlıyoruz.

Ülkemizin yaşadığı son olaylar ve 
gelecek dönem hakkında söylemek 
istedikleriniz…
Demokrasimize yönelik planlanan bu girişim, 
devletimizin, güvenlik güçlerimizin müda-
halesi ve halkımızın desteği ile başarısızlığa 
uğratıldı. Bizler birlik içinde oldukça ve dik 
durdukça ulusumuzu kimse bölemeyecek ve 
yıkamayacaktır. Şimdi birlik olma, dayanışma 
zamanıdır. Türkiye’nin istikrara her zamankin-
den daha çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde-
yiz. Bu andan itibaren demokrasiyi herkesin 
daha çok sahiplenmesi gerekmektedir. 

Biz bu olayın ardından, yurtdışındaki iş or-
taklarımıza ve müşterilerimize ülkemizdeki 
demokratik işleyişin ve ekonomimizin tüm 
dinamikleriyle çalıştığı bilgisini verdik. Assan 
Alüminyum olarak, faaliyet gösterdiğimiz 
sektörlerde, tüm yurt dışındaki ve yurt için-
deki işbirliklerimizi, yatırımlarımızı, projeleri-
mizi, ticari ilişkilerimizi hiçbir aksama olmak-
sızın sürdürüyoruz. 


