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Assan Alüminyum
Yeni Yatırımlarla Büyüyecek
Yassı alüminyum sektörünün önde gelen üreticilerinden Assan Alüminyum, alüminyum
döküm ve folyo kapasitesini artırmak üzere yeni yatırımları hayata geçirmeye hazırlanıyor

A

ssan Alüminyum Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Göksal Güngör, Assan Alüminyum’un İstanbul Tuzla ve
Kocaeli Dilovası tesislerinde Kibar Holding
çatısı altında üretim gerçekleştirdiğini belirterek, şirketin yassı alüminyum sektöründe
yıllık 280 bin tona ulaşan kurulu kapasitesi ile
Türkiye’nin lider kuruluşu olduğunu söyledi.
Assan Alimunyum’un aynı zamanda yılda 80
bin ton alüminyum folyo üretim kapasitesiyle Avrupa’nın ilk üç üreticisinden biri konumunda bulunduğunu anlatan Göngör, “Bunun yanı sıra rulo boyama tesislerinde yıllık
60 bin ton alüminyum boyama kapasitesine
sahiptir. Bini aşkın çalışanımız ile ürettiğimiz rulo, levha,
folyo ve boyalı rulo ürünlerimizle distribütör, inşaat, ulaştırma, dayanıklı tüketim ve ambalaj gibi çok çeşitli sektörlere hizmet veriyoruz” diyor.
Şirketin alüminyum döküm ve folyo kapasitesini artırmak
üzere yeni yatırımları hayata geçirmeye hazırlandığını söyleyen Güngör, “Sonraki yıllarda da
kurulu kapasitemizi 300 bin tonlara
ulaştırmayı hedefliyoruz. Yatırımın
ilk aşaması kapsamında 2017 başında devreye girmesi planlanan iki
yeni döküm hattının yanı sıra, folyo
üretim kapasitemizi yüksek hızlı ve
ileri seviye otomasyon sistemli yeni
folyo hadde yatırımları ile kademeli
olarak daha da büyümeyi öngörüyoruz” açıklamasında bulunuyor.

800 milyon dolarlık yatırım
Türkiye’nin ilk modern ve geniş en
alüminyum sıcak haddeleme tesisi
yatırımı planladıklarını vurgulayan
Güngör, bu yatırım ile sektörde ihtiyaç duyulan teknolojik dönüşümü
sağlamayı, sektörün global ölçekte
rekabetçiliğini ve gelişimini güven-
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ce altına almayı hedeflediklerini ifade ediyor.
Güngör, uzay-savunma-havacılık, ulaşım ve
özel ambalaj sektörlerine yönelik 260 bin ton
kapasiteli yassı alüminyum slab döküm ve sıcak haddeleme tesisi kuracaklarını belirterek,
şunları söyledi:
“Türkiye’de hâlihazırda kurulu ve faal olan
yassı alüminyum tesislerinde üretimi mümkün
olmayan yüksek alaşımlı alüminyum serilerinden, ülke ekonomisi için katma değeri yüksek
yassı mamulleri üretiyor olacağız. Yatırım tutarı
800 milyon dolara ulaşabilecek bu tesisin hayata geçirilmesiyle birlikte istihdamda da ciddi
bir artış olmasını bekliyoruz. Ayrıca grubumuzun tesise entegre bir liman projesi de bulunuyor.”

Turquality programına başvurdu
Güngör, firmanın bazı olumsuz çevresel şartlara rağmen,
2015 yılını genel olarak bütçe hedefleriyle uyumlu kapattığını belirterek, 2016 yılında da büyüme öngören, iddialı
hedefleri olduğunu söylüyor. Assan Alüminyum adına Turquality programına başvurmaya karar verdiklerini aktaran
Güngör, “2016 yılında ilk haddelenmiş yassı alüminyum
şirketi olarak programa dahil olmaya hak kazandık. Turquality başvuru ve denetim sürecini başarı ile tamamlayarak uluslararası arenada da global marka gücümüzü
arttırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuşuyor.

