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998 yılında bir Kibar
Holding iştiraki
olarak faaliyetlerine
başlayan Assan Alüminyum,
İstanbul Tuzla ve Kocaeli
Dilovası’nda yer alan
tesislerinde haddelenmiş
yassı alüminyum üretimi
yapıyor. Firma, rulo, levha,
folyo ve boyalı alüminyum
ürünleriyle ambalaj,
distribütör, inşaat, dayanıklı
tüketim, otomotiv ve
ısıtma-soğutmaya kadar
çok çeşitli sektörlere hizmet
veriyor. Yassı alüminyum
sektöründe yıllık 300
bin tona ulaşan kurulu
kapasitesi ile Türkiye’nin

“

lider kuruluşu olmanın yanı
sıra, 100 bin tona ulaşan
alüminyum folyo üretim
kapasitesiyle de Avrupa’nın
en büyük üç üreticisinden
biri konumunda yer alıyor.
Assan Alüminyum
Genel Müdürü Göksal
Güngör, “Türkiye yassı
alüminyum sektörünün
toplam üretiminin ve
ihracatının yarısından
fazlasını gerçekleştirmemiz
nedeniyle, sektörümüzün
büyüme rakamlarında
önemli bir rol oynadığımızı
söylemek mümkün” diyor ve
ekliyor: “Assan Alüminyum,
İSO’nun Türkiye’nin en
büyük ilk 500 sanayi şirketi
sıralamasında 38’inci
sırada bulunuyor. Ayrıca
satışlarımızın yaklaşık yüzde
75’ini ihraç ediyoruz. Bugün
Almanya, Fransa, İngiltere,
Hollanda gibi Avrupa Birliği
ülkeleri başta olmak üzere
dört kıtada 70’ten fazla
ülkeye ihracat yapıyoruz.
İhracatta elde ettiğimiz
başarılar neticesinde
TİM önderliğinde,
2017 yılında 17’nci kez
düzenlenen ‘İhracatın
Yıldızları-Türkiye’nin Gizli
Şampiyonları’ yarışmasında
büyük ödülün sahibi olduk.”

ASSAN ALÜMINYUM, 100 BIN TONA ULAŞAN
ALÜMINYUM FOLYO ÜRETIM KAPASITESIYLE
AVRUPA’NIN EN BÜYÜK ÜÇ ÜRETICISINDEN
BIRI KONUMUNDA.

İlk alüminyum sıcak
haddeleme tesisi
Yaptıkları Ar-Ge
çalışmalarıyla sektörün
gelişmesine katkı
sağladıklarını ifade eden
Güngör, “Bu kapsamda
gerçekleştirdiğimiz temel
malzeme bilimi ve proses
geliştirme çalışmaları ile
‘İkiz Merdaneli Sürekli
Döküm Üretim’ yöntemine,
global ölçekte öncülük
ediyoruz.. Bunların yanı
sıra yaptığımız yatırımlarla
ülke ekonomisine değer
katıyoruz. Karasu’da
planladığımız Türkiye’nin
ilk alüminyum sıcak
haddeleme tesisi yatırımı ile
ürün tedariğini tamamen
ithalatla karşılayan havacılık,
otomotiv ve savunma
sanayii gibi bazı stratejik
sektörlere yerli, güvenilir
ve düzenli bir kaynak
sağlayacağız. Bu sayede
ülkemizin dış ticaret
dengesine de pozitif yönlü
katkı sağlayacağız” dedi.

Sektöre ve
müşterilerimize özel
ürünler sunuyoruz
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından tescillenmiş
Ar-Ge merkezinde tüm
müşteri ve paydaşları için
değer yaratan inovatif
çözümler geliştirmek için
çalıştıklarını aktaran Güngör,
şöyle devam ediyor: “Proses
inovasyonları sayesinde,
sektöre ve müşterilerimize

özel geliştirdiğimiz
ürünler, müşterilerimizin
nihai üretimlerinden ve
ürünlerinden daha iyi
performans almalarına
olanak sağlıyor. Bu sayede
müşterilerimizin 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.
Temel değerlerimiz olan
güvenilirlik, esneklik ve
yenilikçilik ilkeleri sayesinde
her yıl, birçok müşterimiz
tarafından yılın tedarikçisi
unvanına layık görülüyoruz.”

Kuzey Amerika
pazarında büyümeyi
hedefliyoruz
Assan Alüminyum olarak
70’ten fazla ülkeye ihracat
yaptıklarını ve başta AB
ülkeleri olmak üzere
ihracat pazarlarındaki
etkinliklerini artırırken
Kuzey Amerika gibi
bölgelerdeki faaliyetlerini de
büyüttüklerini vurgulayan
Güngör, “Kuzey Amerika
pazarına lokal hizmet
vermek amacıyla bu sene
başında kurulan ve yüzde
100 Assan Alüminyum
iştiraki olan Kibar Americas
ile Kuzey Amerika pazarında
büyümeyi hedefliyoruz. Yurt
içi yatırımlarımıza da hız
kesmeden devam ediyoruz”
diye konuşuyor.

