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Otomotiv sektörünün faaliyetleri 
içinde önemli konumda bulunduğuna 
vurgu yapan Göksal Güngör, sektöre 
yönelik hizmet kalitelerini müşteri-
lerine özel olarak sundukları tedarik 
zinciri çözümleriyle destekledikle-
rini iletti. Göngör, bu sayede satışla-
rında her yıl düzenli bir büyüme ön-
gördüklerini söyledi. Otomotiv en-
düstrisinde kullanılan levha ve folyo 
ürünlerinin ciro ve ihracat bakımın-
dan önem verdikleri ürünler arasın-
da yer aldığını ileten Güngör, "Oto-
motiv sektörüne yönelik endüstriyel 
ürünler, satışlarımızın yüzde 30'unu 
meydana getiriyor. Ürün sunduğu-
muz müşterilerimiz, alanında önde 
gelen otomotiv ve yan sanayii üreti-
cileri arasında yer alıyor. Dolayısıy-
la ürünlerimiz, Avrupa'daki otomo-
tiv markalarının birçoğunda kullanı-
lıyor" diye konuştu.

Yıllık üret�m kapas�tes�n� 
300 b�n tona çıkaracak
Assan Alüminyum olarak Kibar Gru-
bu çatısı altında küresel pazarda 
önemli bir oyuncu olma hedefiyle ha-
reket etiklerini belirten Göksal Gün-
gör, alüminyum döküm ve folyo ka-
pasitesini artırmaya yönelik yatırım-
lar için ilk aşamada iki yeni döküm 
hattının yanı sıra, yüksek hızlı ve ileri 
seviye otomasyon sistemli yeni folyo 
hadde yatırımlarının bulunduğunu 
açıkladı. Söz konusu yatırımları bu yıl 
sonunda devreye alacakları bilgisini 
veren Güngör, sonrasında ise ek folyo 
haddeleri ve düşük kalınlıklarda üre-

tim yapabilen bir soğuk hadde yatırı-
mı planladıklarını söyledi. 

Özellikle ambalaj sektörüne yöne-
lik olan söz konusu yatırımlar saye-
sinde folyo kapasitesini yıl sonu iti-
barıyla yıllık 100 bin tona çıkarma-
yı hedefl ediklerini bildiren Güngör, 
"Bununla beraber yıllık üretim kapa-
sitemiz ise 300 bin tona ulaşacak. Öte 
yandan bu yatırımlara ek olarak hızlı 
ve geniş alüminyum sıcak haddeleme 
tesisi yatırımıda planlarımız arasın-
da bulunuyor. Böylece teknolojik dö-
nüşümü sağlayarak tamamen ithala-
ta bağımlı olan stratejik sektörler için 
yüksek kalitede yerli ürünler tedarik 
etmeyi hedefl iyoruz" dedi.

Yıllık 280 bin ton kurulu kapasite-
ye sahip olduklarını açıklayan Gök-

sal Güngör, yassı alüminyum sektö-
rünün önde gelen üreticileri arasında 
bulunduklarına dikkat çekti. Ayrıca 
sahip oldukları yıllık 80 bin ton alü-
minyum folyo üretim kapasitesiy-
le de Avrupa'nın ilk üç üreticiden bi-
ri olduklarını söyleyen Güngör, rulo 
boyama tesislerinin ise yıllık 60 bin 
ton alüminyum boyama kapasitesi-
nin bulunduğu bilgisini verdi. Gün-
gör, bin 300 çalışanla rulo, levha, folyo 
ve boyalı rulo ürünleri ile distribütör, 
inşaat, ulaştırma, dayanıklı tüketim 
ve ambalaj gibi pek çok sektöre hiz-
met verdiklerini aktardı. 

2016 yılını, 258 bin 400 ton yurt içi 
ve dışı satışla hedefl erine paralel şe-
kilde tamamladıklarını belirten Gün-
gör, bu yıl söz konusu rakamı 266 bin 
tona çıkarmak istediklarini duyurdu. 
Bu yılın ilk çeyreğinde hedefl eri doğ-
rultusunda bir ihracat yaptıklarını 
da anlatan Güngör, satışlarının yüz-
de 75'inin ihracattan oluştuğu bilgi-
sini verdi. Başta Almanya, İngiltere, 
Fransa, Hollanda gibi AB ülkeleri ol-
mak üzere dört kıtada 70 ülkeye ih-
racat yaptıklarını açıklayan Güngör, 
"Kuzey Amerika'ya yönelik faaliyet-
lerimizi de artırdık. Hizmet verdiği-
miz otomotiv, inşaat, ambalaj, daya-
nıklı tüketim gibi sektörlerin farklı 
alanlarına yönelik, güçlü olduğumuz 
ve Avrupa'da pazarından önemli pay 
aldığımız ürünlerimiz bulunuyor. Öte 
yandan çeşitli ülkelerdeki lojistik te-
sislerimiz ile de müşterilere özel te-
darik zinciri çözümleri sunuyoruz" 
şeklinde konuştu. ARAŞTIRMA SERVİSİ

O tomot�v sektörüne yönel�k ısı kalkanı, motor ve 
bagaj kapağı, kamyon kasası �le oto plakası g�b� 
ürünler üreten Assan Alüm�nyum, ayrıca radyatör, 
ısıtma, havalandırma, kl�ma s�stemler�, kondenser 
ve yağ soğutucu üreten yan sanay�lere de yüksek 

m�ktarda f�nstok malzemes� tedar�k ed�yor. Alüm�nyumun 
otomot�v sektöründe yoğun şek�lde kullanıldığını bel�rten Assan 
Alüm�nyum Genel Müdürü Göksal Güngör, ürünler�n�n büyük 
kısmını Avrupa'dak� araç üret�c�ler�ne �hraç ett�kler�n� söyled�. 
Bu alandak� �ş ortaklarının ürün ve h�zmet kal�tes� konusundak� 
beklent�ler�n�n yüksek sev�yede bulunduğuna d�kkat çeken 
Güngör, bu doğrultuda �lerleyen süreçte katma değer� yüksek 
sektörlere yönel�k yatırım planladıklarını açıkladı.

Assan Alüm�nyum, yüksek katma 
değerl� sektörlere yatırım planlıyor

Müşteri memnuniyeti ve kurumsal 
performansın gelişimi için dijital dönüşüm
adına önemli bir yatırım yaptıklarına dikkat
çeken Göksal Güngör, ERP sistemlerinin 
SAP’ye geçirilmesiyle ilgili süreci
tamamladıkları bilgisini verdi. SAP sistemini 
bu yılında başında devreye aldıklarını 
bildiren Güngör, "SAP sistemiyle Endüstri
4.0 anlamında önemli bir avantaj elde 
edeceğiz. Öte yandan süreç verimliliğimizi 
daha da artıracak ve paydaşlarımızın 
memnuniyetini üst seviyelere taşıyacak
tedarik zinciri optimizasyonu projelerimiz
de bu yılki önemli çalışmalarımız arasında
bulunuyor" diye konuştu.

Hedefl erine ulaşmak adına Turquality 
programına katılan ilk yassı alüminyum 
üreticisi olduklarını ve program ile marka
güçlarini artırmayı hedefl ediklerini 
söyleyen Güngör, öte yandan tescillenen 
Ar-Ge merkezinde müşterilerine özel katma 
değerli çözümler tasarlamayı planladıklarını 
aktardı. Kaliteli ve verimli ürünler elde
etmek amacıyla sürekli iyileştirme
çalışmaları yaptıklarını anlatan Güngör, 
yaptıkları proses inovasyonları sunucu 
geliştirdikleri ürünlerle nihai üretimde daha
iyi performans aldıklarına dikkat çekti.

"SAP s�stem�yle Endüstr� 4.0 
anlamında avantaj elde edeceğ�z"
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