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TEMATIK YAYIN: Yeni Nesil Habercilik

ÜRETIM MÜCADELESI PARMAKLA GÖSTERILIYOR

2007 0.440 dönüm 6 240

4’ü metal sektöründe olmak üzere birbirinden müca-
deleci 6 firmaya sahip olan Karasu OSB bünyesinde 
üretimde olan Gazi Metal, tek başına 240 kişiyi istih-

dam ediyor. Sanayicilerinin emeği ve hevesiyle üretime 
katma değer sunmayı hedefleyen OSB, Karasu ilçe 

merkezinin ise 1 kilometre kadar yakınında bulunuyor. 

KARASU OSB
Yaklaşık 44 hektarlık alan üzerine kurulan 
2007 doğumlu Karasu OSB, Marmara’nın 

yoğun sanayi yatırımlarını kente taşıyacak. 
Eksiksiz altyapısı, üretim kültürüne sahip 
işletmeleri ve paket arıtma tesisiyle OSB 

yatırımcılarına uygun üretim ortamı sunan OSB, 
bölgede süregelen kamulaştırma düğümünün 

çözülmesi için efor sarf ediyor. 

Yeni Mah. Yolu Üzeri Organize Sanayi 
Bölgesi KARASU /SAKARYA

0 264 781 83 23

0 264 781 83 22 

info@karasuosb.org.tr

karasuosb@hotmail.com

Şafak GÜRÇAM
Yönetim Kurulu Başkanı

KARASU KAYMAKAMI

YÖNETIM KURULU

Mehmet İSPİROĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

Bekir DINKIRCI 
Yönetim Kurulu Üyesi 

Zehra BAKIRTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Emel ORDU
Yönetim Kurulu Üyesi

Emine Hülya 
KIRCA YERLİKAYA

Bölge Müdürü
İnşaat Yüksek Mühendisi

250 m2

80m3/gün

1 kat

YÖNETIM MERKEZI

ARITMA

YEŞİL ALAN

115.321 m2

A kalite üretimi ve Ar-Ge temelli çözümleriyle müşterilerini ihya eden yassı alüminyum 
devi Assan, 2017 ve sonrası için yatırım atağına kalkacak. Türkiye’nin nitelikli sanayi 

kentlerinde ağırlığını artıracak olan Kibar Holding’in öncü firması, ekonomideki hacmini 
günden güne büyüten Sakarya’da da kritik bir yatırımı devreye alacak.

KARASU KIBAR’IN 
YORUNGESINDE

ASSAN ALÜMİNYUM’UN HAREKET SAHASI GENİŞLİYOR:

YENİ ROTA: SAKARYA 

TURQUALITY’NİN İLKİ

GELECEĞİN YATIRIMLARI

İTHALATA KARASU PANZEHİRİ 

SOLUKSUZ BÜYÜME

GÜVENİLİR, ESNEK, YENİLİKÇİ 

ÇEYREK MİLYON TON ÜRETİM

Kibar Holding çatısı altın-
da 1988 yılında kurulan ve 
Türkiye’nin önde gelen üretim 
merkezleri Tuzla ve Gebze’deki 
tesislerinde haddelenmiş alü-
minyum üreten Assan Alümin-
yum, Sakarya’ya yatırım yapma 
kararı aldı. Tescilli Ar-Ge merke-
zinde müşterilerine özel katma 
değerli çözümler tasarlayan 
Assan, markalaşma çalışmaları 
ekseninde hareket sahasını 
genişletecek. Karasu’da fabrika 

kurma yönünde atılımlar yapan 
firma, bu fabrikada tamamen 
ithal edilen alaşımları üretecek. 
Sanayi Gazetesi’ne konuşan ve 
Holding’in Dilovası yatırımları-
nın akabinde Karasu yatırımına 
hazırlandığını dile getiren Assan 
Alüminyum Genel Müdürü 
Göksal Güngör, kente büyük 
ivme kazandıracak olan şirketin 
kapasitesiyle rakiplerine örnek 
niteliğinde olduğunu da ifade 
etti. 

2016 yılı başında Ekonomi 
Bakanlığı tarafından yürütülen 
ve marka bilinci oluşturmayı, 
şirketlerin marka gücünü ve 
kurumsal altyapısını güçlen-
dirmeyi hedefleyen Turqu-
ality programına başvurma 
kararı aldıklarını belirten Göksal 
Güngör, bu programa katılan 
ilk yassı alüminyum üreticisi 

olduklarının da altını çizdi. 
Başvuru sürecinde şirketin ku-
rumsal olgunluğunun ön plana 
çıkarak denetlendiğini ifade 
eden Genel Müdür, programa 
kabul edildikten sonra, firmanın 
global pazarlarda güçlenmesi-
nin ve bir dünya markası haline 
getirilmesinin amaçlandığını 
ifade etti. 

Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, uluslararası arenada 
global marka gücünü artırmayı ve global pazarlarda daha fazla söz sahibi 

olmayı hedeflediklerini dile getirdi. 

Assan Alüminyum Genel 
Müdürü Göksal Güngör:
Türkiye’deki pazar lideri konu-
mumuzu daha da güçlendir-
me hedefiyle, bu çerçevede 
alüminyum döküm ve folyo 
kapasitesini artırmaya yönelik 
yatırımları için düğmeye 
bastık. Yatırımların ilk aşaması 
kapsamında 2017 başında 
devreye girmesi planlanan 
iki yeni döküm hattının yanı 
sıra, yüksek hızlı ve ileri seviye 

otomasyon sistemli yeni folyo 
hadde yatırımımız da sene 
içinde devreye alınacaktır. Daha 
sonraki aşamalarda ise ek folyo 
haddeleri ve düşük kalınlıklarda 
üretim yapabilen bir soğuk 
hadde tesisi, üzerinde çalıştığı-
mız projeler arasında yer alıyor. 
Özellikle ambalaj sektörüne 
yönelik olan bu yatırımlar 
sayesinde folyo kapasitesini 
yıllık 110 bin tonlara çıkarmayı 
hedefliyoruz.

“Bahsi geçen yatırımlarımı-
za ek olarak Türkiye’nin ilk 
modern, hızlı ve en geniş 
alüminyum sıcak haddeleme 
tesisi yatırımı planlarımız 
arasında bulunuyor. Sakarya 
Karasu’da devreye alaca-
ğımız bu önemli yatırım ile 
sektörde teknolojik dönüşümü 
sağlamayı hedefliyor ve bu 
kapsamda, uzay-savunma-ha-
vacılık, ulaşım ve esnek am-

balaj gibi stratejik sektörlere 
yönelik 260 bin ton kapasiteli 
yassı alüminyum slab döküm 
ve sıcak haddeleme tesisi kur-
mayı planlıyoruz. Bu sayede 
tamamen ithalata bağımlı 
olan bu stratejik sektörler için 
yüksek kalitede yerli ürün 
tedarik edilmesi mümkün 
olacak ve böylece ülkemizin 
dış ticaret dengesine de pozitif 
katkı sağlıyor olacağız.”

Yıllık 280 bin tonluk kurulu 
kapasiteye sahip olan yassı 
alüminyum sektörünün lider 
üreticisi Assan, yılda 80 bin 
ton alüminyum folyo üretim 
kapasitesi ile Avrupa’nın ilk üç 
üreticisinden biri.  Dünyanın 
en yeni ve yüksek kapasiteli 
boya hatlarından birine sahip 
olan rulo boyama tesislerinde 
yıllık 60 bin ton alüminyum 
boyama kapasitesine sahip 
olan bin 200’ü aşkın çalışanlı 
firma; rulo, levha, folyo ve bo-
yalı rulo ürünleri ile distribütör, 
inşaat, ulaştırma, dayanıklı 

tüketim ve ambalaj gibi çok 
çeşitli sektörlere hizmet 
veriyor. Avrupa’nın en önemli 
üreticilerinden biri olarak her 
yıl birçok müşterisi tarafından 
yılın tedarikçisi unvanına layık 
görülen firma, Genel Müdür 
Göksal Güngör’ün deyimiyle 
ara vermeden büyümeye 
devam eden bir dev… Pazar 
liderliği konumundan aldığı 
güç ve teknolojik birikimiyle 
yatırımlarına devam eden fir-
ma, 2017 sonuna kadar kurulu 
kapasitesini 300 bin tonlara 
ulaştırmayı hedefliyor. 

Assan Alüminyum’un temel 
marka değerlerinin güvenilirlik, 
esneklik ve yenilikçilik ana 
başlıkları altında toplandığını 
ifade eden Güngör; “Yenilik-
çilik ilkesinden yola çıkarak, 
tecrübe ve uzmanlığımızı 
kullanarak ürün ve süreçlerin 
her boyutunda faydalı yenilikler 
yapıyoruz. Daha kaliteli ve 
daha verimli çıktılar elde etme 
amacıyla sürekli iyileştirme 
çalışmalarını sürdürüyoruz.  
Proses inovasyonları sayesinde 

sektöre ve müşterilerimize 
özel geliştirdiğimiz ürünler, 
müşterilerimizin nihai üretimle-
rinden ve ürünlerinden daha iyi 
performans almalarına olanak 
sağlıyor. Bu sayede müşte-
rilerimizin gözünde Assan 
Alüminyum hem hızlı değişen 
rekabet koşullarına göre esnek 
çözümler sunan, hem de uzun 
süreli ve güvene dayalı ilişkilere 
önem veren bir iş ortağı olarak 
konumlanıyor” şeklinde çalışma 
stratejileri hakkında fikir verdi. 

Şirketin her geçen yıl verimlili-
ğini ve kapasite kullanımını ar-
tırdığını belirten Güngör; “2016 
yılını 258 bin 400 ton satış 
rakamıyla başarılı bir biçimde 
tamamlayan şirketimiz, çeyrek 
milyon tonun üzerinde üretim 
yapan ilk Türk yassı alüminyum 
üreticisi oldu. 2015 yılı itibariyle 
ISO Türkiye’nin En Büyük Sa-

nayi Kuruluşları Listesi’nde 55. 
sıradan 40. sıraya çıktı. 2017 
yılında hedefimizi daha da yük-
selterek 266 bin ton seviyeleri-
ne çıkardık. Toplam satışımızın 
yüzde 70’i ihraç ediliyor, başta 
AB ülkeleri olmak üzere 70’den 
fazla ülkeye ihracat yapıyoruz” 
şeklinde bilgi verdi. 

Bin 200Assan 
Alüminyum 

Göksal 
Güngör  1988 


