
 A ssan Alüminyum olarak 
‘Geleceği tüketmeden üreti-
yoruz’ sloganı ile yatırımla-
rında dünyadaki kaynakların 

hızla tükendiğini göz önünde bulundura-
rak çevreye verdikleri önemi her zaman 
ön planda tuttuklarını ifade eden Assan 
Alüminyum Genel Müdürü Göksal 
Güngör, sürdürülebilirlik konusundaki 
çalışmalarını uzun yıllardır sürdürdükleri-
ni dile getiriyor.
“Ana stratejimizin özünde temel marka 
değerlerimiz var. Assan Alüminyum’un 
temel marka değerleri güvenilirlik, esnek-
lik ve yenilikçilik ana başlıkları altında top-
lanıyor. Yenilikçilik ilkesinden yola 
çıkarak, bahsetmiş olduğum gibi ürün ve 
süreçlerimizde inovatif çözümler üretiyo-
ruz” diyen ve şirkete sürdürülebilirlik 
konusuna liderlik eden Güngör, “Daha 
kaliteli ve daha verimli çıktılar elde etme 
amacıyla sürekli iyileştirme çalışmalarını 
sürdürüyoruz” diyor.

mün en etkili biçimde yapıldığını hatırla-
tan Güngör, bunun yanı sıra 2016 yılında 
bünyelerine bir de yenilenebilir enerji 
üretim tesisi dahil ederek sürdürülebilir-
liği sağlamak için önemli bir adım daha 
atmış olduklarını kaydediyor. “Ayrıca 
Assan Alüminyum yassı alüminyum üre-
ticileri arasında sürekli döküm teknoloji-
s inin öncülerinden bir i .  Assan 
Alüminyum olarak, müşteri memnuniye-
tini en üst seviyede tutmanın, markayı 
güçlendiren ve bağlılık yaratan en temel 
ilke olduğuna inanıyoruz. 2016 yılında 
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından tescillenen Ar-Ge merkezimiz 
ile tüm iş ortaklarımız ve paydaşlarımıza 
özel yenilikçi çözümler geliştireceğiz” 
diyen Güngör, yenilikçilik ilkelerinden 
yola çıkarak, tecrübe ve uzmanlıklarını 
kullanarak ürün ve süreçlerinin her 
boyutunda faydalı yenilikler yaptıklarına 
işaret ediyor.

AR-GE’DE FARK YARATIYOR
Sürdürülebilirlik anlamında ileriye 
yönelik hedeflerine ulaşmada Ar-Ge 
departmanlarının ayrıca kritik bir rol 
oynayacağını düşündüklerini belirten 
Güngör, “Nitekim Ar-Ge çalışmalarımı-
zın meyvelerini de hızla alıyoruz. Bu 
çalışmalarımız sonucunda, dünyada 
farklı üretim teknolojileriyle üretimi 
mümkün olduğu kabul edilmiş ve sürek-
li döküm teknolojisi ile üretiminin 
mümkün olmadığı düşünülen birçok 
ürünü üretebiliyoruz” derken, dünya-
nın sayılı kuruluşları ile yürütülen uzun 
soluklu ürün geliştirme faaliyetlerinden 
elde edilen deneyimlerinin, uluslararası 
kongre ve sempozyumlarda da makale 
olarak sunulduğunu ve tüm dünya ile 
paylaşıldığını kaydediyor. Güngör son 
olarak, “Bu sayede Assan Alüminyum 
dünya devlerinin tedarikçi listelerinde 
yer almaya ve Ar-Ge başarılarına yenile-
rini eklemeye devam ediyor” şeklinde 
konuşuyor.

“GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNİN 
ÜRETİM KAPASİTESİNİ 

ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ. 
AYRICA TESİSİMİZ DIŞINDAKİ 
ALÜMİNYUM GERİ DÖNÜŞÜM 
İMKANLARINI DA GÜNDEME 
ALARAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

STRATEJİMİZİ ÇOK DAHA ETKİLİ 
HALE GETİRECEĞİZ. İLAVETEN 
YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM 

TESİSİMİZDE İSE KAPASİTE 
VE VERİMLİLİK ARTIRIM 

ÇALIŞMALARIMIZ İLE TOPLUMA 
DEĞER YARATMAYA DEVAM 

EDECEĞİZ”

ASSAN ALÜMİNYUM, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE 
TOPLUMA DEĞER YARATIYOR
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI, ALÜMİNYUM SEKTÖRÜNÜN HER DAİM 
ODAK NOKTASINDA BULUNUYOR. BU BAĞLAMDA ASSAN ALÜMİNYUM DA 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANINDAKİ ÇALIŞMALARINA HIZ KESMEDEN DEVAM 
EDERKEN, ŞİRKETİN AR-GE DEPARTMANI DA, ASSAN’IN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
ANLAMINDA İLERİYE YÖNELİK HEDEFLERİNE ULAŞMADA KRİTİK BİR ROL OYNUYOR

ASSAN ALÜMİNYUM GENEL MÜDÜRÜ GÖKSAL GÜNGÖR

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM
Alüminyum yüzde 100 geri dönüştürüle-
bilirliği sayesinde doğası gereği çevre 
dostu bir ürün. Assan Alüminyum bünye-
sinde de halihazırda faaliyet gösteren 
geri dönüşüm tesislerinde, geri dönüşü-
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