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KIBAR Holding’in lokomotif şirketle-
rinden Assan Alüminyum, Türkiye’de 
alüminyum sektörünün en büyük 
üreticisi, 100 bin tonluk alüminyum 
folyo üretim kapasitesiyle Avrupa’nın 
en büyük iki üreticisinden biri olarak 
faaliyet gösteriyor. İstanbul Tuzla ve 
Kocaeli Dilovası’ndaki 300 bin tonluk 
kurulu levha ve folyo kapasitesi ve rulo 
boyama tesislerinde yıllık 60 bin ton 
alüminyum boyama kapasitesiyle 
hizmet veriyor. Manavgat’ta yenilene-
bilir enerji üretim tesislerinde,  Tuzla 
ve Dilovası’ndaki üretim tesislerimi-
zin yıllık elektrik enerji tüketimine eş 
değer temiz enerji üretimi gerçekleş-
tiriyor. Dilovası tesisine entegre, geri 
dönüşümü sonsuz kez ve yüzde 100 
oranda mümkün olan alüminyumun 
geri kazanabileceği bir geri dönüşüm 
tesisi de faaliyet yürütüyor.

Assan Alüminyum Genel 
Müdürü Göksal Güngör, "1500’ü 
aşkın çalışanımız ve rulo, levha, folyo 
ve boyalı alüminyum ürünlerimizle 
hizmet verdiğimiz alanlar arasında 
ambalaj, distribütör, inşaat, dayanıklı 
tüketim, otomotiv ve ısıtma-soğutma 
gibi çeşitli sektörler bulunuyor" dedi.

Alüminyumun sahip olduğu 
üstün özellikler nedeniyle otomotiv 
sektörü için ideal bir ürün olduğunu 
söyleyen Güngör, “Dayanıklı, kolay 
şekil verilebilen, hafif, elektrik ve 
ısı iletkenliği yüksek bir malzeme 
olmasıyla birçok alanda ön plana 
çıkıyor. Özellikle hafifliği sayesinde 
tüm ulaşım araçlarında yakıt tasar-
rufu sağlıyor, elektrikli araçlarda 
ise daha yüksek bir menzil sağlıyor. 
Bu nedenle alüminyum kullanımı-

nın dünyada en hızlı artış gösterdiği 
sektörlerden biri de otomotiv sektö-
rüdür” diye konuştu.

Assan Alüminyum olarak 
otomotiv sektörüne, alüminyum 
levha ve folyo ürünleri tedarik ettik-
lerini belirten Güngör, “Bu alandaki 
satışlarımızda her geçen yıl büyüme 
kaydediyoruz.  Sunduğumuz ürünler, 
işlendikten sonra ısı kalkanı, oto rad-
yatörü, bagaj kapağı ve oto plakası 
gibi son ürünlere dönüşüyor. Isı 

kalkanı, otomobillerin egzoz sis-
temlerinin çevresinde kullanılı-
yor ve alüminyumun üstün özel-
likleri sayesinde ısı, ses ve titreşim 
yalıtımı için tercih ediliyor.  Öte 
yandan radyatör, ısıtma – havalan-
dırma – klima sistemleri (HVAC) 
üreten yan sanayilere de, yüksek 
miktarlarda finstok malzeme-
si tedarik ediyoruz. Bu ürünlerin 
büyük bölümünü, Avrupa ülkelerinde 
önemli pazar payına sahip, otomotiv-
de dünya devi markalar için üretiyo-
ruz” şeklinde konuştu.

Sürdürülebilirliğin şirketleri için 
en önemli gündem maddesi olduğunu 
belirten Assan Alüminyum Genel 

Müdürü Göksal Güngör, şu bilgile-
ri verdi:

“Yönetişim, sosyal ve çevresel 
boyutta sürdürülebilir ilkelerini 
tüm süreçlerimize entegre ediyoruz. 
Küresel sürdürülebilirlik hedefle-
rini bir yükümlülük olarak değil, 
kurumsal ilkelerimiz olarak benim-
siyoruz. Hedefimiz iş ortaklarımızın 
da içinde yer aldığı, sürdürülebilir 
bir ekosistem oluşturmak ve gelecek 
nesillere karşı sorumluluğumuzu 
yerine getirmek. Bu gayretlerimi-
zin küresel ölçekte sektörümüzün 
sürdürülebilirlik faaliyetlerine yön 
veren ASI (Aluminium Stewardship 
Initiative) tarafından sertifikalandı-
rılması bizler için önemli bir gurur 
kaynağı oldu. ASI’dan  hem Tuzla ve 
Dilovası üretim tesislerimizin, hem 
de geri dönüşüm tesisimizin sürdü-
rülebilirliğini tescil edici nitelikte 
olan Sürdürülebilirlik Performans 
Standardı Sertifikasını aldık. Ülke-
mizde yassı alüminyum sektöründe 
bu sertifikayı almaya hak kazanan ilk 
marka olduk”.

Assan Alüminyum, yüksek teknolojik üretim gücü, temiz enerji, geri dönüşüm tesisleri ve kalite sertifikalarının varlığı ile sürdürülebilir 
ve çevreci üretimin en önemli temsilcileri arasında yer alıyor. Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, “Küresel sürdürülebilirlik 
hedeflerini bir yükümlülük olarak değil, kurumsal ilkelerimiz olarak benimsiyoruz. Otomotivde dünya devi markalar için üretiyoruz” dedi.

İleri kalite sürdürülebilirlik sertifikalarıyla
dünya otomotiv devlerine üretim yapıyor

Sektör ihracatında ilk sırada yer alıyor
Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, “2021 yılı şirketimiz açısından başarılarla dolu 
bir yıl oldu. 2020 yılında hayatımıza giren ve küresel ölçekte sarsıcı etkilerini hala hissettiğimiz 
pandemi döneminde, ürettiğimiz ürünün bilhassa gıda tedarik zincirindeki kritik önemi 
nedeniyle üretime devam ettik” dedi. Göksal Güngör, “Lojistik aksaklıkları da güçlü ve etkin risk 
yönetimimizle bertaraf ederek faaliyetlerimizi sürdürdük. Sektörümüzün en çok ihracat yapan 
markası olarak bir kez daha Assan Alüminyum markalı ürünlerimizin ihracatıyla, Kibar Dış Ticaret 
adına İDDMİB İhracatın Metalik Yıldızları Ödülleri’nde birinciliği almaya hak kazandık” diye konuştu

GÖKSAL GÜNGÖR
Assan Alüminyum 

Genel Müdürü

ALÜMINYUM 
KULLANIMININ 
DÜNYADA EN HIZLI 
ARTIŞ GÖSTERDIĞI 
SEKTÖRLERDEN 
BIRI DE OTOMOTIV 
SEKTÖRÜDÜR. 
BU ALANDAKI 
SATIŞLARIMIZDA HER 
GEÇEN YIL BÜYÜME 
KAYDEDIYORUZ.


