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BU YIL 30’UNCU YILINI KUTLAYAN ASSAN ALÜMİNYUM, YILLIK 
300 BİN TONA ULAŞAN KURULU KAPASİTESİ İLE TÜRKİYE’DE 
SEKTÖRÜNÜN LİDERİ VE AVRUPA’NIN EN BÜYÜK ÜÇ 
ÜRETİCİSİNDEN BİRİ OLMANIN GURURUNU YAŞIYOR. ŞİRKET 
AYRICA KARASU’DA HAYATA GEÇİRMEYİ PLANLADIĞI YENİ 
TESİSİ İLE TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET DENGESİNE POZİTİF KATKI 
YAPMAYA HAZIRLANIYOR

YATIRIMLARIYLA TÜRKİYE’YE 
DEĞER KATIYOR

 1988 yılında Kibar Holding iştiraki 
olarak faaliyetlerine başlayan Assan 
Alüminyum, yassı alüminyum sek-
töründe yıllık 300 bin tona ulaşan 

kurulu kapasitesi ile Türkiye’nin lider 
kuruluşunun olmasının yanı sıra, 100 
bin tona ulaşan alüminyum folyo üretim 
kapasitesiyle ise Avrupa’nın en büyük üç 
üreticisinden biri konumunda yer alıyor. 
İstanbul Tuzla ve Kocaeli Dilovası’nda 
yer alan tesislerinde haddelenmiş yassı 
alüminyum üretimi yapan şirket, rulo, 
levha, folyo ve boyalı alüminyum ürünle-
riyle ambalaj, distribütör, inşaat, dayanık-
lı tüketim, otomotiv ve ısıtma-soğutmaya 
kadar çok çeşitli sektörlere hizmet veri-
yor.

KUZEY AMERİKA’DA 
ETKİNLİĞİNİ ARTIRIYOR
Temel değerleri olan güvenilirlik, esnek-
lik ve yenilikçilik ekseninde iş ortaklarıyla 

gibi bölgelerdeki faaliyetlerini artırıyor. 
Assan Alüminyum Genel Müdürü 
Göksal Güngör, Kuzey Amerika pazarına 
lokal hizmet vermek amacıyla kurulan ve 
yüzde 100 Assan Alüminyum iştiraki olan 
Kibar Americas ile, Kuzey Amerika paza-
rında büyümeyi hedeflediklerini söylü-
yor.

GELECEĞİ TÜKETMEDEN 
ÜRETİYOR
Ayrıca daha kaliteli ve verimli iş sonuç-
ları elde etmek amacıyla sürekli iyileş-
tirme çalışmaları gerçekleştiren Assan 
Alüminyum, T.C. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından tescillenmiş 
Ar-Ge merkezinde tüm müşteri ve pay-
daşları için değer yaratan inovatif 
çözümler geliştirmek için çalışıyor. 
Hem makine hem de altyapı yatırımla-
rını sürdürülebilirlik stratejisi doğrul-
tusunda sürdüren Assan Alüminyum, 
‘Geleceği Tüketmeden Üretiyoruz’ 
sloganı ile hareket ediyor. Bu kapsam-
da şirket, bünyesindeki geri dönüşüm 
tesisiyle geri kazanımı yüzde 100 ora-
nında mümkün olan alüminyumu, en 
etkili biçimde geri dönüştürüyor. 
Karbon ayak izini azaltmak için iki sene 
önce bünyesine kattığı yenilenebilir 
ener j i  ü re t im te s i s i y l e  As san 
Alüminyum bu alanda da sektörüne 
öncülük ederek, üretim tesislerinin bir 
senelik elektrik enerjisi tüketiminin 
neredeyse tamamını yenilenebilir 
enerjiden karşılıyor. 

STRATEJİK SEKTÖRLERE YERLİ 
ÜRÜN TEDARİK EDİYOR
Assan  A lüminyum,  Kara su ’da 
Türkiye’nin ilk alüminyum sıcak had-
deleme tesisini faaliyete geçirmeye 
hazırlanarak yurt içindeki yatırımları-
na da hız kesmeden devam etmeyi 
hedefliyor. Planlanan tesis sayesinde 
ürün tedarikini bugün tamamen itha-
latla karşılayan havacılık, otomotiv ve 
savunma sanayii gibi bazı stratejik sek-
törler yerli, güvenilir ve düzenli bir kay-
nak sağlayabilecek. Bu sayede sektörde 
ithalatla karşılanan pek çok ürünün 
yerli ikamesi sağlanarak ülkemiz dış 
ticaret dengesine de pozitif yönlü katkı 
sağlanmış olacak.

ASSAN ALÜMİNYUM GENEL MÜDÜRÜ GÖKSAL GÜNGÖR

birlikte geleceği şekillendiren Assan 
Alüminyum, müşteri odaklı iş anlayışı 
neticesinde her yıl, birçok müşterisi tara-
fından yılın tedarikçisi unvanına layık 
görülüyor. Başta Almanya, Fransa, 
İngiltere, Hollanda gibi Avrupa Birliği 
ülkeleri başta olmak üzere dört kıtada 
70’ten fazla ülkeye ihracat yapan şirket, 
satışlarının yaklaşık yüzde 75’ini ihraç 
ediyor. Yurt dışı yatırımlarına hız veren 
şirket bu kapsamda Avrupa’daki etkinli-
ğini devam ettirirken, Kuzey Amerika 


