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ASSAN ALÜMINYUM,
70’DEN FAZLA ÜLKEYE IHRACAT YAPIYOR
1500 çalışanı ile rulo, levha, folyo ve boyalı rulo ürünleri ile inşaat, distribütör, ulaştırma ,dayanıklı tüketim ve ambalaj gibi çok çeşitli
sektörlere hizmet veren Assan Alüminyum ; İSO’nun Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi sıralamasında bu yıl, 6 sıra yükselerek 32. sırada yer aldı.
Türkiye’nin yassı alüminyum sektörünün
lider kuruluşu olan Assan Alüminyum,
100 bin tona ulaşan mevcut alüminyum
folyo üretim kapasitesi ile Avrupa’nın en
büyük üç üreticisinden biri konumunda
bulunuyor.
Dört kıtada 70’dan fazla ülkeye ihracat
yaptıklarını, global bir marka olma stratejileri doğrultusunda üretimlerini sürdürdüklerini belirten Assan Genel Müdürü Göksal Güngör; sorularımızı şöyle
yanıtladı:
Assan Alüminyum’un kuruluşu ve gelişimi hakkında kısa bilgi verir misisiniz?
Güngör: Kibar Grubu çatısı altında 1988
yılında kurulan şirketimiz bugün İstanbul Tuzla ve Kocaeli Dilovası tesislerimizde yıllık 300 bin tonluk kurulu levha
ve folyo kapasitesi ve yıllık 60 bin tonluk
alüminyum rulo boyama kapasitesiyle
Türkiye’nin yassı alüminyum sektörünün lider kuruluşu durumunda. Ayrıca
100 bin tona ulaşan mevcut alüminyum
folyo üretim kapasitemizle de Avrupa’nın
en büyük üç üreticisinden biri konumundayız. 1500 çalışanımızla, rulo, levha,
folyo ve boyalı rulo ürünleri ile inşaat,
distribütör, ulaştırma, dayanıklı tüketim
ve ambalaj gibi çok çeşitli sektörlere hizmet veriyoruz. Her yıl açıklanan İSO’nun
Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi şirketi sıralamasında bu yılda 6 sıra yükselerek 32. sırada yer aldık.
Alüminyum sektöründe Assan Alüminyum’un konumu nedir?
Güngör: Assan Alüminyum olarak, Türkiye’de sektörün öncüsü, folyo üretim
kapasitemizle Avrupa’nın en büyük üç
üreticisinden biri, global alüminyum pazarının da en önemli aktörlerinden biri
konumundayız. Ürünlerimizi 70’ten fazla
ülkeye ihraç ediyoruz. Ana değerlerimiz
olan güvenilirlik, esneklik ve yenilikçilik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olmamız ve
müşteri odaklı çalışma anlayışımız sayesinde bugün Almanya, Fransa, İngiltere,
Hollanda gibi Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere dört kıtaya ihracat yapıyoruz. Yurt dışında büyüme ve global bir
marka olma stratejimiz doğrultusunda

Göksal Güngör Assan Alüminyum Genel Müdürü
yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Avrupa
odağımızı korumaya devam ederken,
Kuzey Amerika’daki faaliyetlerimizi de
güçlendirmeyi hedefliyoruz. Batı Avrupa
ülkeleri bizim ana ihracat pazarlarımız
olmaya devam edecek. Doğu Avrupa,
Kuzey Afrika, gelişmiş Uzakdoğu ülkeleri
ise yeni derinleşeceğimiz pazarlar olacak.
Üretim çeşitleriniz nelerdir?
Güngör: Assan Alüminyum olarak, boyalı, inşaat, ambalaj, otomotiv, enerji,
dayanıklı tüketim sektörlerine yönelik
alüminyum rulo ve levha ürünleri, ürün
yüzeyleri, kompozit, dış cephe kaplama
ürünleri, ısı kalkanı gibi onlarca farklı
ürünlerimiz mevcut. 600’den fazla kullanım alanı olan alüminyum, stratejik bir
ürün olmakla beraber, ticaretin merkezinde yer alıyor.
Kalite anlayışınızı özetler misiniz?
Güngör: Firmamız, her yıl birçok müşterisi tarafından yılın tedarikçisi unvanına layık görülüyor. Bizi bu noktaya
taşıyan esnek ve müşteri odaklı çalışma
anlayışımızdır. Güvenilirlik, esneklik ve
yenilikçilik Assan Alüminyum’un temel
değerleridir. Daha kaliteli ve daha verimli çıktılar elde etmek amacıyla sürekli iyileştirme çalışmalarını sürdürüyoruz.

Küresel rekabetteki gücümüzü korumanın ve sürdürülebilir bir büyüme yakalamanın ön koşullarından biri de kuşkusuz teknolojiyi doğru ve etkin şekilde
kullanmaktan, dijital dönüşümü sağlayabilmekten geçiyor. Assan Alüminyum
olarak bizler de bu bilinçle, tüm dünyada
yaşanan teknolojik gelişmeleri yakından
takip etmenin yanı sıra, sektörümüzle
ilgili yeni üretim yöntemleri geliştirme
noktasında da yoğun bir çaba sarf ediyoruz. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından tescillenen Ar-Ge
Merkezimizde yürüttüğümüz çalışmalarla tüm müşterimiz ve paydaşlarımız için
değer yaratan inovatif çözümler geliştiriyoruz.
Ayrıca yapılan Ar-Ge çalışmalarımızın
meyvelerini de hızla alıyoruz. Bu çalışmalarımız sonucunda, dünyada farklı
üretim teknolojileriyle üretimi mümkün
olduğu kabul edilmiş ve sürekli döküm
teknolojisi ile üretiminin mümkün olmadığı düşünülen birçok ürünü üretebiliyoruz. Dünyanın sayılı kuruluşları ile
yürütülen uzun soluklu ürün geliştirme
faaliyetlerinden elde edilen deneyimler,
uluslararası kongre ve sempozyumlarda
da makale olarak sunuluyor ve dünya
ile paylaşılıyor. Bu sayede Assan Alü-

minyum dünya devlerinin tedarikçi listelerinde yer almaya, Ar-Ge başarılarına
yenilerini eklemeye devam ediyor. 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.
2018 yılı toplam ihracatınız nedir, bu
seneki ihracat nasıl gidiyor?
Güngör: Assan Alüminyum olarak geçtiğimiz sene 30’uncu yılımızı kutladık
ve son derece verimli bir 2018 senesini
geride bıraktık. Son çeyrekten itibaren
satışlarımızın yaklaşık yüzde 80’ini ihraç
ettik ve yılı hedeflerimize paralel olarak
275 bin ton sevkiyatla kapattık. 2019 yıl
sonuna kadar hedeflediğimiz 295 bin ton
sevkiyat rakamı ile önemli bir büyüme
planlıyoruz. Tüm bunların yanında global oyuncu olma stratejimiz doğrultusunda, dünyanın birçok bölgesine aktif
olarak iş geliştirme çalışmalarımız bulunuyor.
Eklemek istediğiniz başka bilgiler var mı ?
Güngör: Assan Alüminyum olarak, ‘Geleceği Tüketmeden Üretiyoruz’ mottosu ile tüm iş süreçlerimizi planlıyoruz.

Üretimimizi sürdürülebilir metotlarla
gerçekleştirerek doğa için uzun dönemli
pozitif değerler yaratıyoruz. Sürdürülebilir bir üretim anlayışıyla çalışmalarımıza
yön veriyoruz. Sahip olduğumuz kaynakları etkin ve verimli bir şekilde değerlendiriyor, sadece şirketimiz için değil,
ülkemiz için de sürdürülebilir bir büyüme yakalama gayreti ile faaliyetlerimize
devam ediyoruz. Ekonomik, çevresel ve
toplumsal boyutlarda üzerimize düşen
sorumluluğu, büyük bir titizlikle yerine
getiriyoruz. Bu vizyon doğrultusunda
şirket bünyemize entegre ettiğimiz geri
dönüşüm tesisiyle, geri kazanımı yüzde
100 oranında mümkün olan alüminyumu, en etkili biçimde geri dönüştürüyoruz. Karbon ayak izimizi azaltmak için
ise yine bünyemizde yer alan yenilenebilir enerji üretim tesisiyle, üretim tesislerimizin bir senelik elektrik enerjisi tüketiminin neredeyse tamamı kadar temiz
enerji üretiyoruz. Ülkemizin ekonomisi
ve geleceği için alüminyum sektörünün
stratejik bir yeri olduğunu söylememiz
mümkün. Türkiye geliştikçe sektörümüz
de büyümeye devam edecek. Assan Alüminyum olarak biz de sürdürülebilir bir
büyümeye yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz.

