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2016’nın çelik ihracatı yıldızı Assan Panel

İhsan Tolga Akar
Assan Panel
Genel Müdürü

K

ibar Holding grup
şirketlerinden
Assan Panel,
Türk çelik
sektörünün ulaştığı ihracat
potansiyelinin artması
ve küresel düzeyde
sürdürülebilir bir rekabet
gücü elde etmesi hedefiyle
çalışmalarını sürdüren
Çelik İhracatçıları Birliği
tarafından 2016 yılında
toplam 9,1 milyar dolarlık
ihracatın 4,7 milyar dolarını
üstlenen sektör firmalarını
başarılarından dolayı
onurlandırmak ve teşvik
etmek amacıyla düzenlenen
Çelik İhracatının Yıldızları
2016’da İnşaat Aksamı
İhracatı Kategorisi’nde
ödüle layık görüldü.
1990 yılında Kibar Holding
A.Ş.’nin bir kuruluşu olarak
faaliyetlerine başlayan
Assan Panel Sanayi ve
Ticaret A.Ş. 2010 yılından
bu yana 8.500.000 m²’lik
üretimden satışlarıyla
yüzde 85’lik rekor kapasite
kullanım oranına ulaşarak
faaliyetlerine devam
ediyor.
Assan Panel içinde

92

bulunduğu grubun 1980
yılından beri sahip olduğu
Galvanizli Sac tecrübesini
de kendi bünyesine katarak
inşaat ve yapı sektörü
ağırlıklı olmak üzere
galvanizli sac ürün ve
hizmetlerini müşterilerine
sunuyor.
İnşaat ve yapı sektörü
firmalarının ihtiyaçları
doğrultusunda yassı
mamul ürün gruplarında
mamulleri, müşteri
taleplerine göre stoklarında
bulundurarak müşterilerine
hizmet veriyor.
Galvanizli ve boyalı sac ana
satış kalemlerini oluşturan
mamul grupları altında
rulo, levha, oluklu, stor
ve trapez sac ürünler yer
alıyor.
Yüksek güvenlik
standartlarında ve çevreye
duyarlı üretim anlayışıyla,
yangın güvenliği
sağlayan; poliuretan, PIR
(poliizosiyanurat), taşyünü
yalıtım malzemelerini
ürünlerinde kullanarak
sürdürülebilir binaların
oluşturulmasına katkıda
bulunuyor.

42 ülkeye ihracat
Assan Panel; kaliteli,
güvenli, yangına karşı
dayanıklı ürün gamını
üretmenin yanında
ürünlerinin uygulanmasını
da önemsemiş; yetkin ve
profesyonel bayilik ağını
yurtiçi ve yurtdışında
başarılı bir şekilde
oluşturarak kaliteli servis
anlayışını sınırlarımız
ve ötesine taşımıştır.
Sürdürülebilirlik
yaklaşımına verdiği önem

ve çevre duyarlılığının
doğal sonucu olarak ISO
14001 çevre yönetim
sistem belgesini 2012
yılında aldı. Assan
Panel kalite anlayışı;
sınırlarımızın dışında
da Gost-Rusya ve Ukr Sepro / Ukrayna kalite
sertifikaları ile tescillenmiş
durumda. Assan Panel,
sandviç panellerde
2015 – 2016 yıllarında
yangın, rüzgar ve darbeye
dayanıklılık konusunda
uluslararası FM Global ve
LPCB sertifikalarına sahip.
Aynı zamanda, iç mekan
hava kütlesini bozmayan,
çevre dostu ürünleriyle UL
Greenguard ve Greenguard
Gold sertifikalarını da
almaya hak kazanan ilk ve
tek firma. Sandviç panel
pazarının en çok tercih
edilen markası olan ve
Türkiye’ye katma değer
sağlamayı amaç edinen
Assan Panel 42 ülkeye
ihracat yapıyor.

Ödüller motive
ediyor
2016 yılı ihracatının 4,7
milyar dolarını üstlenen
37 firma "Çelik İhracatının
Yıldızları" düzenlenen bir

törenle ödüllendirildi. 16
farklı ürün kategorisinde
48 ödülün verildiği törende
yapı sektörünün önemli
bir oyuncusu olan Kibar
Holding grup şirketlerinden
Assan Panel, İnşaat Aksamı
İhracatı Kategorisi’nde ödül
aldı.
27 yıldır sandviç panel
sektörünün önemli
oyuncuları arasında yer
aldıklarını belirten Assan
Panel Genel Müdürü
İhsan Tolga Akar, “Ödül
başarımızın taçlandırılması
anlamında bizim için çok
anlamlı. Kaliteden ödün
vermeyen ve müşteri
memnuniyetini ön
planda tutan şirketimiz,
kendisine verilen bu tür
motivasyonlarla daha
güzel işler yapmaya devam
edecektir” dedi. Türkiye
geneline yayılan bayi
ağlarını kalite ve kapasite
anlamında her daim güçlü
kılmayı hedefleyen bir
yapıya sahip olduklarını
söyleyen İhsan Tolga
Akar, Assan Panel olarak
önümüzdeki dönemde
yurtiçindeki liderliğin
yanı sıra büyüme odaklı
çalışmalara da öncelik
vereceklerini açıkladı.

"Assan Panel Dubai
Big Five Fuarı’nda"

