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1972 yılında Yassı Çelik Servis Merkezi ile faaliyetlerine 

başlayan Kibar Holding’in temel ilgi alanları sanayi, ticaret 

ve hizmettir. Kibar Holding şirketleri faaliyet gösterdikleri 

sektörlerin lideri konumundadır. 

Kibar Holding, sahip olduğu saygınlık ve marka imajı, güçlü 

ortaklıkları ve Türkiye piyasaları hakkındaki bilgi ve deneyimi 

sayesinde ana faaliyet alanlarında büyümüş ve Türkiye 

ekonomisinin gelişimine katkı sağlayan önemli bir güç haline 

gelmiştir. Kibar Holding’in uluslararası iş ortakları arasında, 

konularında dünyanın önde gelen Hyundai, Sicpa, THY, 

Posco, Hanil E-Hwa isimleri yer almaktadır.

Kibar Holding’in Sanayi Grubunda; Assan Alüminyum, Assan 

Demir, Assan Foods, Assan Hanil, Assan Panel, Ege Assan, 

Hyundai Assan, İspak, Kibar Industry, Posco Assan, TSI Uçak 

Koltuk Üretim.

Ticaret Grubunda; Assan Gayrimenkul, Assan Yapı, Bareks Dış 

Ticaret, Kibar Dış Ticaret, Kibar Enerji, Kibar International.

Hizmet Grubunda ise Assan Bilişim, Assan Lojistik, Assan Filo 

Kiralama, Assan Port, Kibar Sigorta, Sicpa Assan şirketleri 

bulunmaktadır.

Kibar Holding, risk yönetimi, strateji, iş geliştirme ve insan 

kaynakları işlevlerinin koordine edilmesinin yanı sıra Topluluk 

içinde yarattığı yön verici ve destekleyici rolü ile çalışanları ve 

paydaşlarına sağlanan değerin artırılmasını amaç edinmiştir.

Kuruluş Tarihi: 12.07.1984

Faaliyet Alanı: Yatırım Yönetimi

Faaliyet Merkezi: İstanbul

Web Sitesi: www.kibar.com

E-Posta: info@kibar.com

Adres: Zorlu Center Levazım Mh. Koru Sk. No:2 Ofisler Bölgesi Kat: T4 PK:34340 Beşiktaş / İstanbul

Tel: +90 (212) 924 73 00

Faks: +90 (212) 924 73 04

Facebook: https://www.facebook.com/Kibarholding

Twitter: https://twitter.com/KibarHolding

Linkedin: https://tr.linkedin.com/company/kibar-holding
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Yassı alüminyum sektörünün lider üreticisi Assan Alüminyum, 
kurulduğu 1988 yılından bu yana yassı haddelenmiş 
alüminyum (rulo, levha ve folyo) üretimi yapmaktadır. 
İstanbul Tuzla ve Kocaeli Dilovası tesislerinde Kibar Holding 
çatısı altında üretim yapan Assan Alüminyum, yassı 
alüminyum sektöründe yıllık 250 bin ton kurulu kapasitesi 
ile Türkiye’nin açık ara lider kuruluşudur. Bunun yanı sıra rulo 
boyama tesislerinde yıllık 60 bin ton alüminyum boyama 
kapasitesine sahiptir. Assan Alüminyum, İSO’nun 2013 yılı 
Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi şirketi sıralamasında  

56. sırada bulunmaktadır. Türkiye üretiminin yarıdan fazlasını 
karşılamakta olan Assan Alüminyum, başta Avrupa Birliği 
ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanında 70’ten fazla 
ülkeye ihracat yapmakta, çeşitli ülkelerdeki depoları ile de 
müşterilerine lojistik avantajı sağlamaktadır. 1000’i aşkın 
çalışanı ile ürettiği ürünlerle distribütör, inşaat, ulaştırma, 
dayanıklı tüketim ve ambalaj gibi çok çeşitli sektörlere hizmet 
vermektedir. Avrupa’nın en önemli üreticilerinden biri haline 
gelen Assan Alüminyum, her yıl birçok müşterisi tarafından 
yılın tedarikçisi unvanına layık görülmektedir. 

Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kuruluş Tarihi: 01.01.1988

Faaliyet Alanı:
Metal sanayi, demir dışı metaller, alüminyum ve alaşımları, Döküm rulosu ve yassı 
haddelenmiş ürünler (levha ve folyo) üretimi ve ticareti

Faaliyet Merkezi: Assan Tesisleri (Tuzla – Dilovası)

Web Sitesi : www.assanaluminyum.com

E-Posta : info.alum@assanaluminyum.com

Adres: Yayla Mah. D-100 Karayolu Rüya Sok. No:2 34940, Tuzla, Istanbul

Tel: + 90 (216) 581 12 00

Faks: + 90 (216) 581 16 10

Dilovası Tesisleri: Dilovası OSB 1. Kısım Dicle Sokak No:40 41455, Dilovası, Kocaeli

Tel: +90 (262) 677 50 00

Faks: +90 (262) 677 50 05

Facebook: https://www.facebook.com/assan.socialu

Twitter: https://twitter.com/assanaluminyum

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/assan-aluminyum
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Şirketimizin ana satış kalemlerini oluşturan mamül grupları,

• Galvaniz sac - Rulo/paket sac/gofrajlı/oluk/trapez/stor
• Boyalı sac - Rulo/paket/oluk/trapez/stor 
• Soğuk haddelenmiş sac  - Rulo / paket sac
• Dinamo / Motor sacı (Silisli sac)
• Sıcak haddelenmiş sac - Rulo / paket sac
• Sıcak haddelenmiş asitlenmiş yağlanmış sac - Rulo/paket sac
• Alüminyum kaplı (Alüminize) - Rulo/paket sac
• Alüzink - Rulo/paket sac/
• Trafo sacı (M4 / M5 / M6)
• Teneke sac - rulo/paket sac
• Gemi sacı

• Paslanmaz sac rulo/paket

olarak sıralanmakta ve tesislerimizde başta inşaat ve sanayi sektörü 
müşterilerimiz olmak üzere, her türlü çatı-cephe, duvar ve tavan 
kaplamaları, beyaz eşya ve yan sanayi , otomotiv ve otomotiv 
yan sanayii, sıhhi tesisat, klima ve havalandırma kanalları, elektrik 
taşıma sistemleri, güneş enerji sistemleri, boru&profil  endüstrisi, 
dükkan kepenk ve panjurları üreticileri, kablo ve kablo kanalı 
üreticileri, gemi Sanayi, çelik konstüksiyon, elektrik makinaları ve 
elektrik armatür üreticileri, trafo üreticileri gibi çok çeşitli sektörlere 
istenilen her ebatta dilinmiş, boy kesilmiş, rulo/paket olarak ve 
trapez/oluk/stor/mahya formlarında şekillendirilmiş olarak mamül 
sağlamaktadır.

Şirketimiz Dilovası tesislerinin yanı sıra İskenderun tesislerinden 
de müşterilerine hizmet vermekte olup müşterilerinin taleplerine 
göre mamül satış ve hizmeti vermektedir.

Kuruluş Tarihi: 13.11.1974

Faaliyet Alanı:
Galvanizli rulo, galvanizli düz levha, galvanizli oluklu levha, galvanizli trapez levha, galva-
nizli stor levha, galvanizli mahya, galvanizli gofrajlı sac mamüllerinin üretimi, yassı mamül, 
demir çelik satış ve servis merkezi

Faaliyet Merkezi: Dilovası  - İskenderun

Web Sitesi: www.assandemir.com

E-Posta: pazarlama@assandemir.com / satis@assandemir.com / info@assandemir.com

Facebook: https://www.facebook.com/Assandemir

Dilovası Merkez: Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 4.Kısım Karasu Cad. No:7/1, Dilovası / Kocaeli

Tel: + 90 (262) 724 82 80

Faks: + 90 (262) 724 82 61-62

İskenderun Tesisleri: Organize Sanayi Bölgesi Sarıseki / İskenderun / Hatay

Tel: +90 (326) 656 20 78

Faks: +90 (326) 656 20 79

Assan Demir ve Sac Sanayi A.Ş.

1980 yılında üretime sürekli sıcak daldırma galvaniz üretimi 
ile başlamış olan Assan Galvaniz tesisleri, günümüzde nihai 
kullanıcıların ve sanayi firmalarının ihtiyaçlarına önem veren anlayış 
ile yassı çelik ürünleri üzerine servis hizmeti veren bir konumdadır. 

Sanayici firmaların en büyük problemlerinden biri olan stok 
yönetimi konusunda çözüm ortağı olarak, yassı mamül ürün 
gruplarında ihtiyaç duyulan mamülleri, müşteri taleplerine göre 
stoklarında bulundurarak müşterilerinin taleplerine, Dilovası ve 
İskenderun tesislerinden imalat ve tedarik hizmeti vermeye devam 
etmektedir.

Sanayileşmenin bir göstergesi olan ülke bazında kişi başına düşen 
çelik tüketimi değerleri göz önüne alındığında ülkemiz gelişmekte 
olduğu gözlenebilmektedir ve kişi başına düşen çelik tüketimi 

giderek artmaktadır. Bu artışa paralel olarak teknolojik mamül 
çözümlerini de sanayici firmaların hizmetine sunmaktadır.

Üretime başladığı ilk yıllardan beri sektörde sürekli olarak kendini 
geliştirmiş ve sürekli ileriye giderek sektöre kalitesini adı ile damga 
vurmuş olan firmamız, sektöre kalite denildiğinde ASSAN olarak ilk 
akla gelen firma olmayı hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda yeni 
yatırımlar ve kapasite arttırımları planlamakta ve amaç edindiği 
kalite ve kayıtsız müşteri memnuniyeti ilkeleri emin adımlar ile 
yoluna devam etmektedir.
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Assan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Genel merkezi İstanbul’da olan Assan Gıda, Kibar Holding’in 
gıda yatırımı olarak 1998’de, Balıkesir Susurluk’ta kurulmuştur. 
Assan Gıda’nın en modern teknolojiyi takip eden endüstriyel 
yatırımı bugün 40 milyon doları aşmıştır.

Assan Gıda, ürünlerinin ham maddesini oluşturan 
domateslerini hibrid, genetiği ile oynanmamış tohumlar 
kullanarak yetiştirmekte ve tarımın her aşaması kontrol 
edilmektedir. Saf ve temiz ürünler üretebilmek için 
domateslerin hasadı özenli bir şekilde elle yapılmaktadır.

Domates salçası, ketçap, mayonez, makarna ve et sosları gibi 
dünya mutfaklarına hitap eden çeşitli soslardan oluşan geniş 
ürün yelpazesiyle hem iç piyasaya hitap etmekte, hem de 
dünyada 4 kıtada 30’dan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.

200 bin m2’lik açık alan üzerine kurulmuş olan Assan Gıda 

Tesisi, şirketin tüm yatırım ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
kapasitededir. Kapalı alan, 4 bin m2’lik üretim alanı, 16 bin 
m2’lik depo, yönetim, hizmet binaları ve sosyal tesislerden 
oluşmaktadır.

Assan Foods Tesisi üstün kaliteli domates salçası, ketçap, 
domates sosları ile mayonez ve diğer çeşitli sosları üretme 
kapasitesine sahiptir.

• Domates salçası: 35 bin ton/yıl
• Ketçap: 50 bin ton/yıl
• Domates sosları: 15 bin ton/yıl
• Mayonez ve diğer soslar: 7 bin ton/yıl

Kalite kontrol yönetim sistemi çerçevesinde üretim yapan 
fabrika, HACCP, ISO 9001:2008, BRC ve IFS sertifikalarına 
sahiptir.

Kuruluş Tarihi: 24.04.1998

Faaliyet Alanı: Salça ve Soslar

Faaliyet Merkezi: Merkez: Karaköy, Fabrika: Susurluk

Web Sitesi: www.assanfoods.com

E-Posta: info@assanfoods.com

İstanbul Tesisleri - Merkez: Tersane Cd. Bakır Sokak No: 11 Kat: 4,5,6,7. Katlar, 34420, Karaköy, İstanbul

Tel: + 90 (212) 297 92 32

Faks: + 90 (212) 297 92 26

Fabrika: Kepekler Mah. Sivritepe Mevkii, Susurluk, Balıkesir

Tel: +90 (266) 864 14 15
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Ege Assan Gıda 2010 yılında, Assan Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. 
tarafından, İzmir‘de bulunan Ege Serbest Bölgesi’nde, global 
pazarlarda rekabet gücünün arttırılması, müşteri ihtiyaç 
ve beklentilerinin karşılanması amacı ile domates salçası 
ihracatına yönelik olarak kurulmuştur.

Üretilmekte olan ürünlerin ham maddeleri Türkiye’den 
ve dünyanın en büyük domates salçası ham maddesinin 
üretilmekte olduğu California, ABD’den ithal edilerek, İzmir 
tesislerinde yeniden işlenme süreçlerine tabi tutulmakta, 
ağırlıklı olarak teneke kutu ve cam ambalajlara doldurularak 

satışına devam edilmektedir.

Ağırlıklı satış yapılan pazarlar Kuzey Afrika, Ortadoğu, Arap 
Yarımadası ve Uzakdoğu ülkeleri olup, diğer ülkelere yönelik 
satış çalışmaları da başarı ile sürdürülmektedir.

Domates salçası üretim kapasitesi 25 bin ton/ yıl olan Ege 
Assan Gıda Tesisi, bin 200 m2 lik üretim alanı, 2 bin 400 m2 lik 
depolama ve hizmet yönetim binalarından oluşmaktadır.

Kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemi çerçevesinde üretim 
yapan tesis, BRC Food ve Helal Gıda belgelerine sahiptir.

Kuruluş Tarihi: 30.04.2010

Faaliyet Alanı: Salça

Faaliyet Merkezi: Ege Serbest Bölgesi

Web Sitesi : www.assanfoods.com

E-Posta : info@assanfoods.com

Adres: Ege Serbest Bölgesi Ayhan Sk.AIII E-F-G, Gaziemir/İzmir

Tel: +90 (232) 251 86 89

Faks: +90 (232) 251 86 99

Ege Assan Gıda ve Sanayi Ticaret A.Ş.
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Assan Hanil Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kibar Holding grubu otomotiv şirketlerinden bir tanesi olan 
Assan Hanil, 1996 yılında G. Koreli Hanil E-HWA ortaklığı ile ku-
rulmuş ve 1997 yılı itibariyle otomotiv sektöründe yan sanayi 
üreticisi olarak üretime başlamıştır.

Kuruluşunun ilk yıllarında sadece Hyundai Assan için parça te-
min eden bir tedarikçi iken, 2005 yılı itibariyle Ford-Otosan’ın 
da önemli tedarikçileri arasında kendisine yer edinmiştir. Son 
yıllarda Isuzu ve Honda gibi önemli araç üreticilerini de müş-
teri portföyüne eklemeyi başaran, Karsan ve Hyundai Motor 
Company’nin (HMC) birlikte üreteceği M2 sınıf minibüsün 
önemli parçalarının üretimini üstlenen Assan Hanil sadece 
otomotiv sektöründe değil, tüm ulaşım araçları sektöründe 
en iyi çözümü sunabilmek için çalışmalarına aralıksız devam 
etmektedir. Kocaeli ve Bursa’daki üç farklı lokasyonda toplam 
80.000 m2 lik fabrikalarında 1.000 kişilik dinamik kadrosu ile 
yolcu ve sürücü koltukları, kapı panelleri, tavan ve halı kapla-
maları, şapkalık, ön ve arka tamponlar, ön kumanda panelleri, 
şişirme parçalar, torpido vb. gibi parçaların üretimini gerçek-
leştirmektedir.

ISO 9001-2008, ISO/TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001, IRIS, 
Ford Q1 ve Hyundai 4 Star Kalite Sistem sertifikalarına sahip 
şirketimiz, müşterilerine sağladığı hizmet kalitesini daha da 
artırmak ve ulaşım araçları sektöründeki çıtayı daha da yükse-
ğe çıkarabilmek için önemli bir adım daha atarak 2011 yılında 
kendi bünyesinde Ar-Ge merkezini oluşturmuştur. Kurmuş ol-

duğu Ar-Ge merkezi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onayı ve 
desteğini de alan şirketimiz, Türkiye’de bu desteği almayı hak 
eden sayılı kuruluşlar arasına dahil olmuştur.

Kibar Holding iştiraklerinden Assan Hanil Otomotiv Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. ve Türk Hava Yolları, THY Teknik A.Ş., Türkiye’de 
uçak koltuğu imalatını gerçekleştirmek üzere mutabakata var-
mıştır. “Uçak Koltuk Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.” adı altında 
kurulan Ortak Girişim Şirketi, ilk tasarımını, sektörün ihtiyacı 
olan ADOA, POA ve ETSO sertifikasyonunu da alarak tamamla-
mış ve seri üretime başlamıştır.

2014 yılı içinde tamamladığı yatırımlarıyla müşterilerinin ka-
pasite artışı ve yeni projelerini takip eden Assan Hanil, bün-
yesinde kurduğu Ar-Ge merkezinde geliştirdiği, ihracat po-
tansiyeli yüksek, şirketimizin büyüme ve genleşmesine olanak 
sağlayacak hava süspansiyonlu koltuk projesi için yakın dö-
nemde ilk fonksiyonel prototip koltuğu üretmeyi ve yüksek 
hızlı tren koltuk projesi için de fizibilite süreçlerini tamamla-
mayı planlamaktadır.

Teknoloji geliştirmesi kapsamında ağırlık hafifletme, maliyet 
optimizasyonu ve kaliteyi arttırmaya yönelik inovatif proje-
ler üzerinde çalışmalar başlatılmıştır. Mevcut durumda 6 adet 
tescil edilmiş faydalı model, 2 adet endüstriyel tasarım ve  
1 adet patente sahip olan şirketimiz, 2014 yılında gerçekleştir-
diği 9, toplamda da 23 adet patent başvurusu için de değer-
lendirme sonuçlarını beklemektedir.

Kuruluş Tarihi: 08.10.1996

Faaliyet Alanı: Otomotiv yan sanayi

Faaliyet Merkezi: Asım Kibar OSB – İzmit / KOCAELİ

Web Sitesi : www.assanhanil.com.tr

E-Posta : info@assanhanil.com.tr

Adres: Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi Vatan Cad. No : 1  41310 Alikahya / İzmit / Kocaeli

Tel: + 90 (262) 317 68 00

Faks: + 90 (262) 317 68 01

Facebook: https://www.facebook.com/AssanHanilOtomotiv

Twitter: https://twitter.com/assan_hanil

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/assan-hanil-automotive
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Assan Panel Sanayi ve Ticaret A.Ş.

1990 yılında faaliyetlerine başlayan Assan Panel Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. 4.000.000 m²/yıl sandviç panel kapasiteli ilk fabrika 
yatırımını Tuzla – İstanbul’da yapmıştır. 

Müşterilerinin yoğun ilgisi ve beğenisiyle 2004 yılında 
3.000.000 m²/yıl kapasiteli İskenderun fabrikasının, 2009 
yılında 3.000.000 m²/yıl kapasiteli Balıkesir fabrikasının,2015 
yılında 3.500.000 m²/yıl kapasiteli Tuzla – İstanbul ikinci üretim 
hattının yatırımını yaparak toplam kurulu fiili kapasitesini 
13.500.000 m²/yıl’a çıkarmıştır.

Assan Panel 2013 yılında; Polikarbonat çatı ve cephe ışıklık 
panellerinin üretimini gerçekleştirdiği  tesisinin yatırımını 
yaparak binaların gün ışığından yararlanması yoluyla çevreci 
ve ekonomik  aydınlatma çözümlerinin tüketicilerimizle 
buluşmasını sağlamıştır.

Assan Panel; 2000 yılından günümüze bulunduğu pazarda 
lider ve öncü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Yüksek güvenlik standartlarında ve çevreye duyarlı üretim 
anlayışıyla, yangın güvenliği sağlayan; poliüretan, PIR 
(poliizosiyanurat), taşyünü yalıtım malzemelerini ürünlerinde 
kullanarak sürdürülebilir binaların oluşturulmasına katkıda 
bulunmaktadır. 

Assan Panel; kaliteli, güvenli, yangına karşı dayanıklı ürün 
gamını üretmenin yanında, ürünlerinin uygulanmasını da 

önemsemiştir. Yetkin ve profesyonel bayilik ağını yurt içinde 
ve yurt dışında başarılı bir şekilde oluşturarak kaliteli servis 
anlayışını sınırlarımız ve ötesine taşımıştır. 

Kalite anlayışı ile bulunduğu sektöre yön veren Assan Panel; 
üretim, satış, satış sonrası hizmetler süreçlerini kapsayan 
kalite anlayışını ISO 9001:2008 belgesini 2006 yılında alarak 
tescilletmiştir. 

2009 yılında TS EN 14509/AC:2009-TSE belgesinin sahibi 
olarak; hammadde, üretim prosesleri, sevk süreci dahil olmak 
üzere tüm kalite kontrol süreçlerini güvence altına almıştır. 

Sürdürülebilirlik yaklaşımına verdiği önem ve çevre 
duyarlılığının doğal sonucu olarak ISO 14001 çevre yönetim 
sistem belgesini 2012 yılında almıştır. 

Assan Panel Kalite anlayışı; sınırlarımızın dışında da Gost/Rusya 
ve Ukr-Sepro/ Ukrayna kalite sertifikaları ile tescillenmiştir. 

Sandviç panel pazarının en çok tercih edilen markası olan ve 
Türkiye’de katma değer sağlamayı amaç edinen Assan Panel; 
dünyanın tüm bölgelerinde ve  Fransa, Almanya, Hollanda, 
İngiltere, Bulgaristan, Romanya, Rusya, Ukrayna, Gürcistan, 
Azerbaycan, Yunanistan, Cezayir, Kazakistan, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, Moldova, 
Makedonya, Hırvatistan, Kosova, Mısır, Tacikistan, Etiyopya, 
Sudan dahil 47 ülkeye ihracat yapmaktadır.

Kuruluş Tarihi: 02.03.1990

Faaliyet Alanı:
Çatı ve cephe kaplamaları - Taşyünü, PIR (poliizosiyanurat) ve poliüretan yalıtımlı sandviç 
panel, yalıtımsız tek kat trapez, polikarbonat levha

Faaliyet Merkezi: Assan Tesisleri

Web Sitesi : www.assanpanel.com.tr

E-Posta : info@assanpanel.com.tr

Tuzla Tesisleri: Yayla Mah. D-100 Karayolu Rüya Sok. No:2 34940, Tuzla, Istanbul

Tel: + 90 (216) 581 17 00

Faks: + 90 (216) 446 38 55

Balıkesir Tesisleri :  Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi 16.Cadde No:1 Balıkesir

Telefon : +90 (266) 281 14 29

Faks : +90 (266) 281 14 33

İskenderunTesisleri: İskenderun Organize Sanayi Bölgesi  Sarıseki / İskenderun

Telefon :                    +90 (326) 656 2715 ( 3 hat )

Fax : +90 (326) 656 27 18

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Assan-Panel/176237205745409    

Twitter: https://twitter.com/assanpanel

İnstagram: https://instagram.com/assanpanel
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Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Tic. A.Ş.
Türk tüketicisi, Hyundai markasıyla ilk olarak 1990 yılında Kibar 
Holding’in Türkiye distribütörü olmasıyla tanıştı. Hyundai, kısa bir 
süre içinde önemli bir başarıya ulaştığı Türkiye pazarının yüksek 
potansiyelini ve Avrupa’ya yakın olan konumunu göz önüne alarak 
denizaşırı ülkelerdeki ilk üretim merkezini Türkiye’de kurma kararı 
aldı. İzmit’te, 25 Eylül 1995’te temeli atılan ve rekor bir sürede 
tamamlanıp 1997 yılının Temmuz ayında seri üretime başlayan 
Hyundai Assan Fabrikası, 20 Eylül 1997’de gerçekleştirilen törenle 
açıldı. Fabrika, İzmit-Alikahya beldesinde 1 milyon m²’lik mevcut 
alana, 233 bin m²’lik fabrika sahasına ve 108 bin m²’lik kapalı alana 
sahip. İlk etapta 180 milyon dolarlık yatırımla kurulan fabrikanın, 
şu an 215 bin adetlik üretim kapasitesi bulunuyor.

Hyundai Assan İzmit Fabrikası, Türk işçilerin emeğiyle başta 
Türkiye ve Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm bölge için üretilip 
ihraç edilen A segmentindeki  i10 ve B segmentindeki i20 
modeliyle Hyundai Motor Company’nin Avrupa’ya açılan kapısı 
olarak büyük bir önem taşıyor. Bugüne kadar 1 milyonun üzerinde 
araç üreten Hyundai Assan Fabrikası’nda saatte ortalama 36 araç 
üretiliyor ve günlük toplam üretim 500 adedin üstüne çıkıyor. 
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim 
Sistemi’nin uygulandığı Hyundai Assan Fabrikası’nın ürettiği i10 
ve i20’ler, global üretim merkezleri gibi en üst seviyede üretim 
kalitesini taşıyor.

Mayıs 2012’de yapılan törenle Hyundai Assan İzmit Fabrikası’ndaki 
yıllık üretim kapasitesi yepyeni bir yatırımla 200 bin adede 
çıkarıldı. Hyundai Assan, 382 milyon dolarlık bu yatırımla 2013 
yılının sonunda i10 modelini üretim bandına dahil etti. 26 Eylül 
2013’te üretimine başlanan ve tüm Avrupa’ya ithal edilerek 

ülkemize katma değer kazandıran yeni model, Hyundai’nin kısa 
sürede A segmentinde liderliği elde etmesini sağladı. Kasım 2014 
itibariyle de ikinci jenerasyon i20’nin üretimine başlandı ve kısa 
sürede Türk otomotiv pazarında kendine önemli bir yer edinmeyi 
başardı. Hyundai, bu yatırımlarla fabrikada yaklaşık 750 kişilik 
ek istihdam yarattı. Yan sanayi üreticileriyle birlikte toplam 650 
milyon doları bulan bu yatırım sayesinde bölgede yaklaşık 2 bin 
700 kişilik yeni iş imkânı yaratılmış oldu ve böylece Hyundai Assan 
Fabrikası, A ve B segmenti araçlarının üretimiyle bölgede daha da 
önemli bir üretim merkezi haline geldi. 

Kalitesine ve ürünlerine güvenen Hyundai, Türkiye’de tüm araçları 
için “5 Yıl Üretici Firma Mekanik Garantisi” sunan ilk marka olma 
özelliğini taşıyor. Hyundai’nin Türkiye’de 50’den fazla ile yayılmış 
toplam 70 adet yetkili satıcısı ve 83 adet yetkili servisi bulunuyor. 
Gerçekleştirdiği satışlarla Türk otomotiv sektöründe üst sıralarda 
yer alan Hyundai, ayrıca Türkiye’nin ve dünyanın en iyi servis 
hizmetini veren ve en yüksek müşteri memnuniyetini sunan 
markası olmayı hedefliyor. 

Hyundai son 10 yıldır edindiği “Dünyanın En Büyük Gelişim 
Gösteren Otomotiv Markası” unvanıyla ve hem marka hem de ürün 
bazında aldığı değerli ödüllerle “New Thinking. New Possibilities” 
(Yeni Yaklaşımlar. Yeni Olanaklar) ve “Modern Premium” felsefesi 
doğrultusunda hızla gelişmeye devam ediyor. Bu yolda Hyundai, 
üretimde ve ürünlerinde sunduğu yüksek kalite ve güvenceden 
tüm dünyanın en iyi şekilde yararlanmasını sağlayıp, müşteri 
memnuniyetini ve çevrenin korunmasını öncelikli ilke olarak 
belirleyerek hem Hyundai hem de müşterileri için daha iyi bir 
gelecek sunmayı amaçlıyor.

Kuruluş Tarihi: 28.12.1997

Faaliyet Alanı: Otomotiv ürünleri imalatı

Faaliyet Merkezi:
Hyundai Assan Fabrikası (Ali Kahya - İzmit) Hyundai Assan Genel Müdürlük  
(Kozyatağı - İstanbul)

Web Sitesi : www.hyundai.com.tr

E-Posta : info@hyundai.com.tr

Genel Müdürlük: Şehit Mehmet Fatih Öngül Sk. No:2, 34742, Kozyatağı, İstanbul

Tel: + 90 (216) 571 63 63

Faks: + 90 (216) 581 11 62

Facebook: https://www.facebook.com/HyundaiTurkiye

Twitter: https://twitter.com/hyundaiturkiye

İnstagram: https://instagram.com/HyundaiTR/

Youtube : https://www.youtube.com/user/HyundaiTurkiye

Google + : https://plus.google.com/u/0/+HyundaiTurkiye/posts
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İspak İzmit Sıvı Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Kibar Holding’e bağlı bir şirket olarak 1974 yılında kurulan Ispak 
A.Ş;  40 yılı aşkın tecrübesi, yenilikçi ve ilerici ekibiyle esnek 
ambalaj sektörüne ürün ve hizmetler sunmaktadır.

Her türlü işlenmiş gıda, şekerleme, çikolata, süt ve süt ürünleri, 
ilaç, kozmetik, sigara, içecek, beyaz eşya, izolasyon sektörleri 
için ambalaj çözümleri üreten İSPAK, ülkemizin ve  dünyanın 
önde gelen birçok firmasına hizmet vermenin haklı gururunu 
yaşamakta ve sektöründe bir çok “ilk” e imza atmaya devam 
etmektedir.

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik katma değer 
sağlayan yaratıcı ambalaj çözümleri geliştirmeyi hedefleyen 
Ar-Ge ekibimiz; müşterilerimizin pazarda rekabet gücünü 
artıran, optimum raf ömrü ve gıda güvenliği gereklerine uygun, 
maliyet avantajı ve kullanım kolaylığı sağlayacak alternatifler 
sunmaktadır.

Gıda sektörüne hizmet veriyor olmanın bir gereği olarak; ISO 
9001:2008 kalite sistemini, ISO 22000, OHSAS-ISO 18001 ve BRC 
IOP uygulamalarıyla sürekli gelişimi hedefleyen firmamızda; TPM 
sürecinin bir sonraki basamağı olan  “TPM Continuity Award” “TPM 
Devamlılık Ödülü” alınması konusunda çalışmalara başlanılmıştır.

İSPAK, baskı makinelerinde 10 renge kadar rotogravür baskı 
yapabilmekte ve basılacak malzemenin arka yüzüne 3 renge 
kadar fotoselli baskı olanağı sağlamaktadır. Ayrıca “in-line” olarak 
cold seal ve laklama aplikasyonları gerçekleştirilmektedir. 9-60 
mikron kalınlıkları arasındaki alüminyum folyolar, gravür baskı 

yapılabilen polimer filmler, kağıtlar, karton, lamineli malzemeler 
baskı yapılabilen malzemeler olarak sıralanabilir.

Laminasyon makineleri ile; solventli laminasyon, solventsiz 
laminasyon  ve  yaş laminasyon proseslerini ; “web inspection” 
sistemleri yardımıyla, aluminyum folyo/polimer filmler, 
aluminyum folyo/kağıtlar, polimer filmler/polimer filmler 
yapılarıyla 2-3 ve 4 katlı olarak kullanılacak ambalaj malzemesine 
uygun olarak yaş, solventli, solventsiz laminasyonlar 
yapılabilmektedir.

9-250 mikron kalınlıkları arasındaki Aluminyum folyolar ile 
lamineli malzemelere,  primer laklama, termolaklama ve epoksi 
laklama; wax makineleri ile, wax kaplama, wax laminasyonu gibi 
prosesler gerçekleştirilmektedir. Tek katlı ve çok katlı yapılara 
wax ve hotmelt uygulamalarında inline, “web coating weight 
measurement” sistemi ile,  kaplama gramajı  üretim esnasında 
ölçülebilmektedir.

2013 yılına alınan yeni ekstrüder makinesi ile; izolasyon, 
buzdolabı arka folyosu, pe laminasyonlu çok katlı yapıların 
üretimleri yapılmaktadır. Yeni etiket kesim makinesi ile gıda, 
içecek, kozmetik ve evcil hayvan maması sektörlerinde pazar 
payımızın büyümesi sağlanacaktır.

Değerli bilgi birikimi, sistematik çalışma ilkeleri ve kalite odaklı, 
dinamik, yaratıcı personeli ile ISPAK A.Ş; ilkelerinden ve kalite 
politikasından hiçbir zaman taviz vermeden “sürekli değişim” 
sloganıyla yoluna devam etmektedir.

Kuruluş Tarihi: 04.07.1974

Faaliyet Alanı: Ambalaj 

Faaliyet Merkezi: Assan Tesisleri

Web Sitesi : www.ispak.com

E-Posta : ispak@ispak.com

Tuzla Tesisleri: Yayla Mah. D-100 Karayolu Rüya Sok. No:2 34940, Tuzla, Istanbul

Tel: + 90 (216) 581 19 00

Faks: + 90 (216) 446 64 39
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Kibar Industry Company

Kibar Industry Company, Kibar Holding Grubunun Türkiye 

dışındaki ilk yatırımı olarak Ürdün’de faaliyet göstermektedir. 

2011 yılında Amman’a 45 kilometre uzaklıkta, Arapçada 

kavsak anlamına da gelen Al Mafraq şehrinde proje 

çalışmalarına başlanmış ve 2012 sonunda üretime geçilmiştir. 

10.000 m2 kapalı/25.000 m2 açık alana kurulu, sektördeki en 

yeni teknolojilerin kullanıldığı tam otomatik üretim hattı, 4,5 

milyon metrekare üretim kapasitesiyle Orta Doğu’daki en 

büyük sandviç panel fabrikasıdır.

Kibar Industry Company, Suriye, Körfez ülkeleri, Mısır olmak 

üzere Ortadogu ve Dogu Afrika ülkelerine yüksek kaliteli yapı 

ve izolasyon malzemesi sağlamakta, önümüzdeki dönemde 

bölgesinde pazar lideri olmayı hedeflemektedir. Sandviç 

panel,  yapıların ve hava odalarının çatı, cephe, iç bölmelerinde 

izolasyon ve yapı  malzemesi olarak kullanılmaktadır. Boyalı 

galvaniz levha arasına ihtiyaca göre değişen özellik ve kalınlıkta 

poliüretan konulması ile elde edilen ürünler kullandığı 

alanlarda mükemmel  ısı, su ve ses izolasyonu sağlamaktadır. 

Çatı konstrüksiyonlarında oluşan nem yoğunlaşmasını 

önleyen ve yüksek taşıma kapasitesi ile önemli mühendislik 

avantajları sağlayan paneller, farklı şekil ve renk tasarımlarıyla 

mimari tercihlerde de ön plana çıkmaktadır. Sağladığı fiyat-

performans özelliklerinin yanısıra, hızlı monte edilebilmesi 

ile sunulan ekonomik avantajlar  nedeniyle her geçen gün 

bölgede  diğer ikame ürünlerin önüne geçmektedir.

Tesiste yüksek yangın dayanımı sağlayan, poliüretan/

poliizosiyanurat izolasyonlu çatı ve cephe sandviç panelleri ve 

soğuk hava depoları için 20 santimetre kalınlığa kadar sandviç 

panel üretimi yapılabilmektedir. Taşyünü dolgulu sandviç 

panel üretimi ise sonraki etap yatırım planları içerisindedir.

Kuruluş Tarihi: 2011

Faaliyet Alanı: Çatı ve cephe kaplamaları - PIR (poliizosiyanurat), ve poliüretan yalıtımlı sandviç panel

Faaliyet Merkezi: Ürdün

Web Sitesi : www.assanpanel.com.tr

E-Posta : info@kibarindustry.com

Adres: Thagret Eljoub - Al Mafraq - Jordan /P.O.Box 460742 Code: 11946

Tel: +962 9566 6647  

Faks: +962 7 9593 3718  
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Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş.

Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş, Güney Kore merkezli POSCO, 
Kibar Holding ve Daewoo International’ın işbirliğiyle 14 Mart 
2011’de kurulmuştur. Posco Assan TST Türkiye’de Soğuk 
Haddeleme Teknolojisi ile paslanmaz çelik üretiminde öncü  
bir kuruluştur.

Posco Assan TST, Kocaeli Asım Kibar Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 170,000 m2 lik bir alana kurulmuştur. Tesisin 
yatırım maliyeti 357 milyon dolardır. Yıllık 200,000 ton 
kapasitesi bulunan tesisimiz 500 çalışanı ile 2013 yılının 

üçüncü çeyreğinden itibaren faaliyete geçmiştir. 

Posco Assan TST sahip olduğu etik değerler ile tüm yasa ve 
yönetmeliklere, insan haklarına, uluslararası sözleşmelere ve 
çevreye saygılı, sosyal sorumluluk bilinci yüksek bir şirkettir.

Şirketimiz tüm bireylerin yaratıcılığını destekleyen, takım 
çalışması ve güven anlayışı üzerine inşa edilmiş bir kurumsal 
kültüre sahip olup,  çalışanlarımızın tüm potansiyellerini 
gerçekleştirebilecekleri bir ortam ve eşit çalışma şartları sağlar.

Kuruluş Tarihi: 14.03.2011

Faaliyet Alanı:
0,20 mm – 5 mm kalınlık ve 1600mm genişliğe kadar her kalitede soğuk haddelenmiş 
paslanmaz çelik sac imalatı

Faaliyet Merkezi:  Posco Assan TST Tesisleri

Web Sitesi : www.poscoassan.com.tr

E-Posta : info@poscoassan.com

Adres: Asım Kibar Organize San. Bölgesi 1. Cd. No.4 41310, Alikahya, İzmit / Kocaeli

Tel: + 90 (262) 310 60 00

Faks: + 90 (262) 310 60 04
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TSI Uçak Koltuk Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

TSI Uçak Koltuk Üretimi şirketi;  Türk Hava Yolları, THY Teknik 
ve Assan Hanil Otomotiv tarafından kurulmuş olan bir ortak 
girişim şirketidir. Türk Hava Yolları hava taşımacılığında, 
THY Teknik tamir-bakım alanında önde gelen havacılık 
şirketlerindendir. Assan Hanil ise otomotiv koltuk ve trim 
parçaları tasarım ve üretiminde öncüdür. 

TSI’nin ana hedefi;  ticari havacılıkta kullanılan her türlü yolcu 
koltuğunu tasarlamak, üretmek ve satışını gerçekleştirmektir.

TSI ileri yönetim ve üretim tekniklerini uygulayarak, Ar-Ge 
ve tasarım kabiliyetlerini yaratıcı bakış açısıyla birleştirir. 
Uygulamalarında yüksek verimlilik, hatasızlık, rekabetçilik, 
çevreye duyarlılık, zamanında ve yerinde “Üretim - Tedarik - 
Çözüm”  unsurlarını ön planda tutar. 

Kuruluş Tarihi: 22.05.2011

Faaliyet Alanı: Uçak Koltuk Üretimi

Faaliyet Merkezi: İzmit

Web Sitesi: www.tsiseats.com

E-Posta: info@tsiseats.com

Adres: Asım Kibar OSB Vatan Cad. No: 1/2  Alikahya, İzmit / Kocaeli

Tel: +90 (262) 317 68 98

Faks: + 90 (262) 317 68 01
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2008 yılında Kibar Holding bünyesinde kurulan Assan 
Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş, grubun yeni yatırım 
yapacağı alanların belirlenmesi ve alımların yapılması, 
yatırımın gerçekleşebilmesi için mevzuat ve plan çalışmasının 
yapılması, hukuki sürecin takibi, fizibilite çalışmalarının 
tamamlanması ve grubun mevcut aktiflerinin geliştirilmesi ve 
değerlendirilmesine yönelik çalışmaları yürütmektedir.

Grubun yurtiçi ve yurtdışı gayrimenkul yönetiminin 

yanısıra, ihtiyaçları doğru analiz ederek yatırımın alanlarının 
belirlenmesini ve projelendirilmesini de üstlenmektedir.

Gayrimenkul projelerini etkileyen eğilimler, bu eğilimlerin 
maliyet yönetimi ve pazarlama süreçlerine etkilerini grup 
menfaatlerini göz önünde bulundurarak yöneten Assan 
Gayimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş., hedefleri doğrultusunda 
ticari faaliyetlerine devam etmektedir.

Kuruluş Tarihi: 26.03.2008

Faaliyet Alanı: Gayrimenkul

Faaliyet Merkezi: Karaköy / Tuzla 

Tuzla Adres: D-100 Karayolu Üzeri 32.km, No:2 34940, Tuzla, İstanbul

Tel: + 90 (216) 581 10 00

Faks: + 90 (216) 581 1486

Karaköy Adres: Tersane Cd. Işık İş Merkezi No:92 34420 Karaköy, İstanbul

Tel: + 90 (212) 256 49 70

Faks: + 90 (212) 237 51 20

Assan Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.
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Assan Yapı A.Ş.

Kibar Holding bünyesinde 2007 tarihinde kurulan Assan Yapı 
A.Ş. inşaatın her alanında hizmet vermek amacıyla sektöre hızlı 
bir giriş yapmıştır. İstanbul Tuzla’daki merkez ofiste hizmet 
veren Assan Yapı A.Ş. çağın bütün teknolojilerini kullanarak 
her geçen gün büyümekte ve gelişmektedir.

Şirket ilk olarak “Assan Yapı - Kurtköy Konutları” ile faaliyete 
başlamıştır. Pendik - Kurtköy Konutları’nın yapımı 2009 yılında 
tamamlanmış olup yaşam başlamıştır.

Tuzla’da yer alan “Asım Kibar Anadolu Otelcilik ve Turizm 
Meslek Lisesi“ , Tuzla Belediyesi  “Semiha Kibar Sosyal Tesisleri”  
ve Tuzla “Semiha Kibar Öğretmen Evi” projeleri  tamamlanarak 
hizmete girmiştir.

Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi’nde 110.000 dönüm üzerine 
kurulacak olan Tuzla Belediyesi  “Şelale Park” projesi  
tamamlanmıştır. 

Kibar Holding kuruluşlarından yassı alüminyum sektörünün 

lider üreticisi Assan Alüminyum’un Kocaeli Dilovası 
Tesisleri’nde üretim yapan 26.000 m²’lik fabrika inşaatı 
tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Mevcut yapıların 
revizyonlarını tamamlayarak 2013 yılı içerisinde 13.000 m² 
kapalı alana sahip Boya Hattı Tesisi devreye alınmıştır.

Assan Hanil Otomotiv Sanayi ve Tic. A.Ş. adına Kocaeli 
bölgesinde inşaat faaliyetleri yürütülmekte olan «Ek Üretim 
Tesisi» projesine 07.08.2012 tarihi itibari ile başlanmıştır. 
12.150 m2 inşaat alanı ve yaklaşık 11.500 m2 açık otopark 
içeren proje yaklaşık 8 aylık süreçte tamamlanmıştır. Assan 
Hanil Ek Üretim Tesisi 6 bölümden oluşmaktadır. Birinci etabı 
tamamlanmış olan projenin ikinci etabı  ise yaklaşık 6.200 m2 
kapalı stok sahası olup tamamlanarak  devreye alınmıştır.

Sürekli yenilenen, teknolojiyi yakından takip eden, projeleri,  
idari ve teknik personeliyle inşaat sektöründe kısa sürede 
güçlü bir yer edinen Assan Yapı A.Ş. ilk günkü azim ve 
kararlılıkla yoluna devam etmektedir.

Kuruluş Tarihi:  04.04.2007

Faaliyet Alanı: İnşaat

Faaliyet Merkezi: Assan Tesisleri

Web Sitesi : www.assanyapi.com

E-Posta : info@assanyapi.com

Tuzla Tesisleri: Yayla  Mh. D-100 Karayolu, Rüya Sokak  No: 2/1, 34940, Tuzla, İstanbul

Tel: + 90 (216) 581 10 00

Faks: + 90 (216) 581 18 58
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Bareks Dış Ticaret A.Ş.

B.D.T. ülkeleriyle ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla kurulan Bareks Dış Ticaret’in Kiev`de ofisi bulunmaktadır. Kale grubundaki 
Kalebodur, Çanakkale Seramik, Kalevit ve Kaleterasit`in Ukrayna`daki yetkili tek satıcısıdır. Ayrıca 3. ülkelerden ithal edilen inşaat 
malzemelerinin Ukrayna pazarındaki toptan dağıtımını sağlamaktadır. Buna ek olarak BAREKS MERMER adı ile Ukrayna’da, 
Türkiye’den ve dünyanın çeşitli mermer üreten ülkelerinden ithal ettiği mermerin toptan ve parekende satış organizasyonunu 
yürütmektedir. Ayrıca demir çelik, demir dışı metaller ve diğer tüketim mallarının uluslararası ticaretini yapmaktadır. Yurtdışı ofisi 
sayesinde transit ticaret konusunda da faaliyet göstermektedir.

Kuruluş Tarihi: 06.04.1995

Faaliyet Alanı: Uluslararasi Ticaret 

Faaliyet Merkezi: Karaköy

Adres: Tersane Cd. Işık İş Merkezi No: 92, 34420, Karaköy, İstanbul

Tel: + 90 (212) 256 99 14

Faks: + 90 (212) 237 51 20
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Kibar Dış Ticaret A.Ş.

Kibar Dış Ticaret A.Ş. Türkiye’nin önde gelen sanayi 

kuruluşlarından biri olan Kibar Holding’in dış ticaret şirketidir.

Ülkemizde başlatılan dış ticaret atılımlarında öncü rolü 

oynamak ve Kibar Grubu`nun bu konuda uzman şirketi olarak 

dış ticaret etkinliklerini örgütlemek amacıyla 1985 yılında 

kurulmuştur.

Günümüzde Türkiye`nin önde gelen birçok özel ve 

devlet sanayi kuruluşunun ihracatını ve bu kuruluşların 

hammadde gereksinimlerinin bir bölümünün ithalatını 

gerçekleştirmektedir. Ayrıca dış ülkelerden üçüncü ülkelere 

yüksek tonajlı ticaret yapmaktadır.

Şirketin dış ticaret hacmi istikrarlı bir grafik çizmiştir ve yılda 

1.5 milyon ton seviyelerine ulaşmıştır.

Dünya çapında yaygın temas noktaları ve dış ticaret bilgi 

ve birikimiyle Kibar Dış Ticaret A.Ş., grubun güçlü ticari 

kültürünün özgün bir temsilcisi niteliğini taşımaktadır.

Kibar Dış Ticaret A.Ş. Türkiye’nin en iyi 10 ihracatçıları 

listesindedir.

Kuruluş Tarihi: 19.09.1985

Faaliyet Alanı: Uluslararası Ticaret 

Faaliyet Merkezi: Karaköy

Web Sitesi : www.kibardisticaret.com

E-Posta : info@kibardisticaret.com

Adres: Tersane Cad. Işık İş Merkezi No: 92 34420 Karaköy, İstanbul

Tel: + 90 (212) 256 49 70

Faks: + 90 (212) 237 51 20
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Kibar Enerji A.Ş.

Kibar Enerji A.Ş. 15.11.2011 tarihinde, Türkiye Enerji 
Piyasası’nda doğal gazın ithalat ve toptan satışını yapmak 
üzere, Kibar Holding bünyesinde kurulmuştur. Kibar Enerji, 
2012 yılında Batı Hattı Kontrat devri kapsamında, yıllık 1 milyar 
m3 doğal gaz alım-satım kontratını devralmış ve 1 Ocak 2013 
tarihinden itibaren Doğal Gaz’ın ithalat ve toptan satışını 
yapmaya hak kazanmıştır. Kibar Enerji, özel sektörün artan 
oranda rol aldığı liberalleşen Türkiye Enerji Piyasası’nın önde 
gelen oyuncularından biri olmayı hedeflemektedir.

Yurt içinden ve/veya dışından doğal gaz satın alarak ülkenin 
doğalgaz ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak, 
doğalgaz pazarının oluşmasında ülke çıkarlarına uygun 
rol almak, doğalgazın depolanması için gerekli faaliyetleri 
yürütmek, Türkiye Enerji Piyasası’nda arz güvenliği ve kaynak 
çeşitliği imkanları yaratacak fırsatları değerlendirmek, yeni iş 
ve yatırım fırsatlarını hayata geçirmek için gereken aksiyonları 
almak ana hedeflerimiz arasındadır.

Kuruluş Tarihi: 15.11.2011

Faaliyet Alanı: Doğalgaz İthalatı ve Toptan Satış

Faaliyet Merkezi: Karaköy / İstanbul

Web Sitesi : www.kibarenerji.com

E-Posta : info@kibarenerji.com

Adres: Tersane Cd. Işık İş Merkezi No: 92 Kat: 5, 34420, Karaköy, İstanbul

Tel: +90 (212) 254 11 14

Faks: +90 (212) 254 30 56

Facebook: https://www.facebook.com/kibarenerji

Twitter: https://twitter.com/kibarenerji
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Kibar International A.Ş.

Kibar Holding bünyesinde uluslararası ticareti olan 
firmalarımızın ithalat ve ihracatına destek olabilmesi açısından 
Avrupa’nın merkezinde ve finans çevrelerine yakın bir yer 
olan Lozan, İsviçre’de konuşlandırılmıştır. Kibar International 
A.Ş. kuruluş amacı gereği, ihtiyacımız olan başta ham madde 
olmak üzere tüm yurt dışı alımlarında uygun tedarikçilerin 
bulunması ve ihracatımıza aracılık ederek arttırılması 
konularında çalışmalar yapmasının yanında, tüm bu işlemlerin 
gereği olan uygun finansmanın temini ile globalleşen dünya 
ekonomisindeki keskin rekabet ortamında, belirtilen alanlarda 

Grubumuza birtakım kolaylıklar sağlayabilmek amacı ile 

çalışmalarını sürdürmektedir.

Avrupa’nın önde gelen bankaları ve sigorta şirketleriyle 

yakın işbirliği içinde, bir taraftan bulunan kredilerde uygun 

finansman maliyetine odaklanırken diğer taraftan ticari 

alacaklarımızın sigorta teminatı altına alınması ile önemli 

riskleri de ortadan kaldırmakta ve ayrıca dış ticaretimizin 

uluslararası uygulama ve normlara uygun olarak yapılmasına 

yardımcı olmaktadır.

Kuruluş Tarihi: 23.08.2001

Faaliyet Alanı: Uluslararası Ticaret ve Finansmanı

Faaliyet Merkezi: Lozan, İsviçre

Switzerland: Rue du Marterey 5, 1005 Lozan, İsviçre

Tel: +41 21 313 42 80

Faks: +41 21 313 42 81
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Assan Bilişim A.Ş.

Bilgi teknolojileri ve iletişim sektörünün yön belirleyen kuru-

luşlarından biri olmayı hedefleyen Assan Bilişim, kurulduğu 

günden bu yana grup içi ve grup dışı müşterilerinin teknoloji 

ve süreçlerle ilgili ihtiyaçlarına inovatif, sürdürülebilir ve gü-

venilir çözümlerle  karşılama hedefiyle çalışmaktadır. Bilgi ve 

iletişim hizmetlerinde her konuda uçtan uca hizmet verme 

anlayışı içinde geliştirdiği çözümlerle, müşterilerine beklen-

tilerinin ötesinde hizmet verme ilkesiyle hareket etmektedir.

Assan Bilişim  öncelikle müşteriye özgü kurumsal kaynak 

planlama çözümleri geliştirme, SAP ve Microsoft Axapta da-

nışmanlığı, proje yönetimi, bilgi güvenliği yönetim sistemi 

kurulması, olağanüstü durum merkezi hizmetleri, sistem ge-

liştirme, sistem destek, donanım ve entegratörlük hizmetleri, 

veri merkezi, çağrı merkezi, yazılım seçme, süreç geliştirme ve 

masaüstü destek hizmetleri sunan bir teknoloji ve danışman-

lık şirketidir.  

Havacılık, otomotiv, dış ticaret, metal, prefabrik yapı, finans-

man, lojistik, gıda, sigortacılık, teknoloji, inşaat, ambalaj, enerji 

ve perakende sektörlerindeki bilgi birikimiyle yaptığı her işte 

müşteri odaklılığı ve kaliteyi en önemli hedefi kabul etmek-

tedir.

Dünyadaki lider teknoloji şirketleri ile geliştirdiği iş ortaklıkla-

rıyla grup içi ve grup dışı müşterilerine maliyet avantajı sun-

maktadır. Yeni teknolojilerin, bilgisayar donanım ve yazılım 

ürünlerinin seçiminde, tedariğinde, süreçlerin yeni teknoloji-

lere adaptasyonunda bilgi birikimi ve proje tecrübesiyle ope-

rasyonel verimliliği arttırırken riskleri de minimize etmeyi he-

deflemektedir. 

“Vizyon 2023” temasına uygun olarak bilim ve teknolojiye 

hakim, teknolojiyi bilinçli kullanan ve yeni teknolojiler ürete-

bilen, teknolojik gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya 

dönüştürme yeteneği kazanmaya odaklı projeler geliştirmeyi 

temel hedef belirlemiştir. Bu kapsamda ISO 27001 bilgi gü-

venliği danışmanlığı, e-fatura projelerini başarıyla tamamla-

mıştır. Önümüzdeki dönemde de mevzuatın ve Türk Ticaret 

Kanunu’nu gerektirdiği projelere öncelik vermeye devam ede-

cektir.  

En önemli varlığı İnsan Kaynakları olan Assan Bilişim’in  çalı-

şanları değişik sektörlerden süreç birikimi kazanmış, lider tek-

noloji firmalarının eğitim akademilerini başarı ile tamamlamış 

ve uluslararası bilgi teknolojileri sertifikasyonlarına sahip uz-

man kadrolardır.

Kuruluş Tarihi: 03.02.2006

Faaliyet Alanı: Bilgi Teknolojileri, Sistem Destek, Ar-Ge Çalışmaları

Faaliyet Merkezi: Assan Tesisleri

Web Sitesi : www.assanbilisim.com.tr

E-Posta : info@assanbilisim.com.tr

Tuzla Tesisleri: Yayla Mah. D-100 Karayolu Rüya Sok. No:2 34940, Tuzla, Istanbul

Tel: + 90 (216) 581 10 00

Faks: + 90 (216) 571 63 63
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Assan Lojistik ve Filo Kiralama A.Ş.

1996 yılında kurulan Assan Lojistik ve Filo Kiralama A.Ş., ulusal 
ve uluslararası ölçekte kapıdan kapıya lojistik hizmetleri 
sunmaktadır. Türkiye genelinde yurt içi taşıma, ağır taşımacılık, 
demiryolu, milkrun dağıtım, antrepo, depolama, dağıtım ve 
stoklama, liman için nakliye, lashing, elleçleme hizmetleri 
vermektedir.

Şirketimiz, uluslararası taşımacılık alanında ise karayolu, 
havayolu, denizyolu, demiryolu, multimodal taşımacılığı ve 
ağır taşımacılık operasyonları gerçekleştirmektedir.

Genel merkezi İstanbul Tuzla’ da bulunan Assan Lojistik’in 

Ankara, Gebze, Çorlu, Gemlik, İskenderun, Mersin ve 
Gaziantep’te şubeleri yer almaktadır.

Lojistik sektörünün en güvenilir ve itibarlı şirketlerinden 
biri olan Assan Lojistik, bilişim teknolojileri altyapısı ve 
uygulamaları, güçlü finansal yapısı ve ortaklıkları, hizmet 
çeşitliliği, alternatif çözümleri ve sahip olduğu taşımacılık 
belgeleri ile tüm sektörlere yaratıcı, verimli ve düşük maliyetli 
hizmetler sunmaktadır. Kibar Holding kültürü ve güvencesi 
ile üstlenmiş olduğu misyon ve vizyonuyla yeniliklerle yoluna 
devam etmektedir.

Kuruluş Tarihi: 13.09.1996

Faaliyet Alanı: Karayolu, Denizyolu, Demiryolu, Havayolu Taşımacılığı

Faaliyet Merkezi: Assan Tesisleri

Web Sitesi : www.assanlojistik.com.tr

E-Posta : assan@assanlojistik.com.tr

Tuzla Tesisleri: Yayla Mah. D-100 Karayolu Rüya Sok. No:2 34940, Tuzla, Istanbul

Tel: + 90 (216) 581 18 00

Faks: + 90 (216) 581 18 05
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Assan Lojistik ve Filo Kiralama A.Ş.

2001 yılında Kibar Holding, grup şirketleri ve iştiraklerine 
operasyonel filo kiralama hizmeti vermek üzere kurulan Assan 
Filo Kiralama, 2012 yılı itibarıyla grup içi tecrübesini ve butik 
hizmet anlayışını, grup dışı firmalara da sağlamaya başlamıştır.

1996 yılında kurulmuş, 2012 yılına kadar ticari unvanı Assan 
Taşımacılık ve Sanayi A.Ş. olan Assan Lojistik ve Filo Kiralama, 
2012 yılı itibarıyla iki ana faaliyet alanından biri olan filo 
kiralamada yeniden yapılanmaya hızla ağırlık vermiş ve hizmet 
kalitesini piyasa standartlarının üzerine çıkarmıştır. Müşteri 
memnuniyetini ilke edinmiş, müşteri odaklı yaklaşımı ile son 

iki yılda %100 üzerinde büyüme göstererek memnuniyet ve 

kalite havuzunu genişletmiştir.

“...her alanda, tüm ihtiyaçlarınız için...” sloganını benimseyen 

Assan Filo Kiralama, müşterilerine sunduğu marka ve bağımsız 

araç çeşitliliğini, müşteri ihtiyaçlarına göre şekillenen hizmet 

anlayışı ile harmanlayarak filo kiralama sektöründe emin 

adımlarla ilerlemektedir.

Şirket, 2013 yılı başında 7/24 ASSAN Filo Kiralama çağrı 

merkezi ve yol yardım hattı hizmetini devreye sokmuştur.

Kuruluş Tarihi: 13.09.1996

Faaliyet Alanı: Filo Kiralama

Faaliyet Merkezi: Assan Tesisleri

Web Sitesi : www.assanfilokiralama.com

E-Posta : assan@assanfilokiralama.com

Tuzla Tesisleri: Yayla Mah. D-100 Karayolu Rüya Sok. No:2 34940, Tuzla, Istanbul

Tel: + 90 (216) 581 18 00

Faks: + 90 (216) 581 18 05
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Assan Liman İşletmeleri A.Ş.

ASSAN PORT, 2010 yılının Haziran ayında Kibar Holding şirket-
lerinden Assan Liman İşletmeleri A.Ş. tarafından İskenderun 
Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmete açılmıştır. 

İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgele-
rinde faaliyet gösteren şirketlerin ithalat ve ihracat yükleri için 
Akdeniz’in Kuzeydoğusunda çok önemli bir alternatif haline 
gelen ASSAN PORT, yıllık 250.000 TEU kapasiteye sahip olup, 
yapılacak ekipman ve saha yatırımları ile birlikte yıllık 550.000 
TEU kapasiteye ulaşmayı hedeflemektedir.

Ana faaliyet konusu konteyner tahmil ve tahliyesi olan ASSAN 
PORT, genel kargo ve proje kargo tahmil ve tahliye hizmetleri-
nin yanı sıra müşterilerinin konteynerize yükleri için gümrük-
lü-gümrüksüz ve açık-kapalı alanlarda depolama hizmetleri 
de vermektedir. ASSAN PORT, 175.000 DWT’a kadar gemile-
rin yanaşabildiği iskelesi ve 45m genişliği ile her iki tarafında 
aynı anda toplam 700 metrelik yanaşma ve operasyon imkânı 
sunmaktadır. ASSAN PORT, 16,5 metreden başlayan su derin-
liği ile Akdeniz sahillerimizdeki en yüksek su derinliğine sahip 
limandır.

Kuruluş Tarihi: 28.05.2010

Faaliyet Alanı: Limancılık, Depoculuk, Antrepoculuk ve lojistik ile ilgili diğer hizmetler

Faaliyet Merkezi: İskenderun

Web Sitesi : www.assanport.com

E-Posta : info@assanport.com

Tuzla Tesisleri: İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Sarıseki, Hatay

Tel: +90 (326) 629 40 00

Faks: +90 (326) 629 40 44
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Kibar Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.

Kibar Holding’in tüm aktif varlık ve pasif sorumluluklarının Risk 
Yönetimi ve Sigortalama işlemlerini çeyrek asrı aşan deneyimi 
ile organize eden Kibar Sigorta, “Değer Üreten Sigortacılık” 
anlayışını ilke edinerek bu hizmetlerini istikrarlı ve itibarlı bir 
şekilde sürdürmeye devam etmektedir.

Finansal açıdan güçlü ve güvenilir sigorta marketleri ve 
sigorta şirketleri ile doğrudan işbirliği yapmakta olan 
Kibar Sigorta; ülkemizin ve işletmelerimizin sahip olduğu 
değerlerin çok iyi korunması gerektiğinin bilincindedir. Bu 
değerlerimizin gelecek kuşaklara güvenli ve geliştirilmiş bir 
şekilde devredilmesi gerektiğine inanmaktadır.

Hedefini “talep eden her birey ve kuruluşa danışmanlık yaparak, 

ülkemizde sigorta kültür ve bilincine katkı sağlamak” olarak 

belirleyen Kibar Sigorta; sigorta danışmanlığı, zararın doğru 

ve süratli bir şekilde tazmin edilmesi, hak ve yükümlülüklerin 

takibi gibi konularda sigortalıya tam destek vermektedir. 

Şirketimiz, sigorta sektöründeki yasal değişiklikler ile piyasa 

koşullarını ve gelişmeleri yakından izleyerek müşterilerine 

en geniş teminatları sunmakta ve en rekabetçi maliyetleri 

sağlamaktadır. Şirketimiz bütün sigortacılık branşlarında 

faaliyet göstermektedir.

- Yangın, Doğal Afet ve Diğer Genel Zararlar (İnşaat, Montaj, Makine Kırılması vb.) Sigortaları.
- Nakliyat Sigortaları.
- Finansal Kayıplar ve Kâr Kaybı Sigortaları.
- Kaza ve Araç (Kara, Hava, Su ve Raylı Araçlar) Sigortaları.
- Sorumluluk (Genel, Mali, Mesleki ve Araç Sorumluluk) Sigortaları.
- Kredi ve Emniyeti Suistimal Sigortaları.
- Hukuksal Koruma Sigortaları.
- Hastalık / Sağlık Sigortaları.
- Tarım Sigortaları.

Kuruluş Tarihi: 22.12.1993

Faaliyet Alanı: Sigorta

Faaliyet Merkezi: Koşuyolu

E-Posta : info@kibarsigorta.com

Adres: Yayla mh. D-100 Karayolu Üzeri, Rüya sk. No:2 34940 Tuzla İstanbul

Tel: +90 (216) 327 29 00

Faks: +90 (216) 446 76 37
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1993 yılında kurulmuş olan Kibar Sigorta’dan köklerini alan 
IRB Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., 2015 itibariyle, risk 
yönetimi danışmanlığı ile yurtdışı piyasaları ile direk erişimi 
olan sigorta ve reasürans brokeri olarak hizmete başlamıştır.

Yurtiçi ve yurtdışında sigorta pazarları ile doğrudan işbirliği 
yapmakta olan IRB Brokerlik; ezbere gelen sigorta kalıplarının 
dışına çıkarak, firmaların ihtiyaç ve mevcut risklerinin analiz 
edilerek, firmalara özel tasarlanan risk yönetimi ve sigorta 
programlarının oluşturması gerektiğine inanmaktadır. Bu 

doğrultuda IRB Brokerlik, risk yönetimi faaliyetlerinin tanıtılarak, 
firmaların ihtiyaçlarına yönelik sigorta ve risk danışmanlığı 
hizmeti veren çözüm ortağı olmayı hedeflemektedir.

Avrupa Birliği’ ne giden süreçte sigorta ve reasürans brokerlik 
faaliyetleri ile grup içi ve grup dışı firmalara etkin risk yönetimi 
anlayışıyla, müşteri odaklı hizmet veren şirketimiz; özel 
rizikolar (büyük inşaat, enerji projeleri, finansal sigortalar, vb.)  
da dahil olmak üzere bütün hayat dışı, sağlık, hayat ve bireysel 
emeklilik sigortacılık branşlarında faaliyet göstermektedir.

IRB Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.

Kuruluş Tarihi: 21.01.2015

Faaliyet Alanı: Sigorta ve Reasürans Brokerliği

Web Sitesi : info@irb.com

E-Posta : Asmadalı Sok. No: 31 34718 Koşuyolu, İstanbul

Tel: +90 (216) 939 46 00

Faks: + 90 (216) 446 76 37

56 57



Şirketimiz İsviçre’de 1927 yılında faaliyetlerine başlayan Sicpa 

Grubu ile ülkemizin önde gelen sanayi ve ticaret şirketlerini 

bünyesinde bulunduran Kibar Holding’in ortak girişimiyle 

2007 yılında kurulmuştur. Günümüzde kamu ve özel sektör 

için büyük önem taşıyan Marka Güvenliği ve Ürün İzleme-

Takip Sistemleri konusunda yüksek teknoloji çözümleri 

sunmaktadır.

Şirketimizin marka ve ürün güvenliği amaçlı geliştirdiği 

sistemlerde tedarik zincirinde ürünlerin izlenmesi ve sahte-

gerçek ürün ayrıştırılması için sektöre ve endüstriyel duruma 

özel uygulamalar yapılmaktadır.  Sunduğumuz teknolojik 

hizmet ve çözüm paketleri ile kamu idareleri kayıt dışı, sahte ve 

kaçak ürünlerin önlenmesini sağlamaktadırlar. Bu kapsamda 

ülkemizde 2007 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 

başlatılan tütün ve alkollü içki ürünlerinde Bandrollü Ürün 

İzleme ve Takip sisteminin kurulması ve işletilmesi hizmeti 

şirketimiz tarafından yapılmaktadır.

Sistemlerimiz özel sektör firmaları tarafından ise ürün 

izlenebilirliği ve marka koruma amaçlı olarak tercih 

edilmektedir.

Çözümlerimizde; şirketimiz tarafından geliştirilmiş ve 

tasarlanmış güvenlik teknolojileri, özel güvenlikli mürekkep 

uygulamaları, donanım ve yazılımları birleştiren Ürün İzleme 

ve Takip sistemi kullanılmakta, Sistem Tedarik ve Montajı, 

Sistem Yönetimi ve İşletilmesi, Teknik Servis ve Garanti 

Hizmetleri’nin tümü bir bütün olarak sağlanmaktadır.

Kuruluş Tarihi: 19.03.2007

Faaliyet Alanı: Güvenlikli Ürün İzleme ve Takip Sistemleri , Marka ve Ürün Güvenliği

Faaliyet Merkezi: Tuzla

Web Sitesi : www.sicpaassan.com

E-Posta : Sa-info@sicpassan.com

Tuzla Tesisleri: D-100 Karayolu Üzeri 32.km, No: 2 34940, Tuzla, Istanbul

Tel: + 90 (216) 581 10 50

Faks: + 90 (216) 446 76 60

Sicpa Assan Ürün Güvenliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.
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