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KURUMSAL

Kibar Grubu, 1972 yılında kurulan Yassı Çelik Servis Merkezi ile 
sanayi, hizmet ve ticaret alanlarında faaliyetlerine başlamıştır. 
Grup Şirketlerinin her biri sektörlerinin lideri konumundadır.

Kibar Grubu, 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 Grubu’nun uluslararası
iş ortakları arasında, konularında dünyanın en önde gelen markaları 
Hyundai, THY, Posco, TIL, Seoyon E-Hwa ve Heritage yer almaktadır.

45. yılında Kibar Holding
Sanayi grubunda Assan Alüminyum, Assan Gıda, 
Assan Hanil, Assan Panel, Ege Assan, Hyundai Assan, 
İspak Ambalaj, Posco Assan, TST ve TSI Uçak 
Koltuk Üretim şirketleri faaliyet göstermektedir.

Ticaret grubundaki şirketler Assan Gayrimenkul, 
Assan Yapı, Kibar Dış Ticaret, Kibar Enerji 
ve Kibar International’dır. 

Hizmet grubunda ise Assan Bilişim, Assan Lojistik, 
İnteraktif Çevre Danışmanlığı ve Assan Port şirketleri 
bulunmaktadır.

Kibar Holding risk yönetimi, strateji ve iş geliştirme, 
insan kaynakları ve kurumsal ilişkiler işlevlerinin koordine 
edilmesinin yanı sıra topluluk içinde yarattığı yön verici 
ve destekleyici rolüyle çalışanlarına ve paydaşlarına 
sağlanan değerin artırılmasını amaç edinmiştir.
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Kuruluş Tarihi 
1972

Adres:
Zorlu Center Levazım Mahallesi
Koru Sokak No: 2
Ofisler Bölgesi Kat: T4
Beşiktaş 34340 İstanbul / Türkiye
T: +90 (212) 924 73 00
F: +90 (212) 924 73 04

info@kibar.com
www.kibar.com

Her markamızla parlıyoruz



Sanayinin parlayan yıldızları
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Assan Alüminyum

Assan Gıda

Assan Hanil

Ege Assan

Assan Panel

Hyundai Assan

İspak Ambalaj

TSI Uçak Koltuk Üretim

Posco Assan



SANAYİ

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 
300 bin tona ulaşan 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 ISO 2016 verilerine göre “Türkiye'nin En Büyük 
İlk 500 Sanayi Şirketi” sıralamasında 41. 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. 

Assan Alüminyum
1.300’ü 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 yenilenebilir enerji kullanımına verdiği 
önemden dolayı 2016 yılında Manavgat Hidroelektrik 
Santrali’ni satın alarak bünyesine katmıştır. 2017 yılı
içinde döküm ve folyo kapasitesini artırmak üzere yeni 
yatırımlarını hayata geçirecektir. 

Devreye alınacak olan iki yeni döküm hattı ve bir yeni
folyo haddesi sayesinde toplam alüminyum folyo 
kapasitemiz 100 bin ton seviyelerine ulaşacaktır.
 
Ayrıca Sakarya’nın Karasu ilçesinde yüksek katma 
değerli ürünler üretilmesine olanak sağlayacak bir sıcak 
hadde tesisi yatırımı için görüşmeler devam etmektedir. 
Bu yatırım, sağlayacağı istihdam ve ihracat artışıyla 
ülkemizin dış ticaret dengesine pozitif katkı sağlayacaktır. 
Ayrıca savunma, havacılık, makine, gemi inşa, otomotiv 
ve esnek ambalaj gibi yüksek performanslı alüminyum 
ürünlerine ihtiyacı olan stratejik sektörlerin gelişiminde 
de önemli bir rol oynayacaktır.
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Assan Alüminyum
 ISO 2016 verilerine 
göre “Türkiye'nin En 
Büyük İlk 500 Sanayi 
Şirketi” sıralamasında 
41. sırada yer alıyor.

Tuzla Tesisleri:
Yayla Mahallesi
D-100 Karayolu Rüya Sokak
No: 2 Tuzla 34940 İstanbul / Türkiye
T: +90 (216) 581 12 00
F: +90 (216) 581 16 10

Dilovası Tesisleri: 
Dilovası
Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım
Dicle Sokak No: 40 Dilovası
41455 Kocaeli / Türkiye
T: +90 (262) 677 50 00
F: +90 (262) 677 50 05

info@assanaluminyum.com
www.assanaluminyum.com

Kuruluş Tarihi 
01.01.1988



SANAYİ

Assan Gıda
Kaliteli ve Yüksek Üretim Kapasitesi:
• Domates salçası: 35.000 ton/yıl 
• Ketçap: 50.000 ton/yıl 
• Domates sosları: 15.000 ton/yıl 
• Mayonez ve diğer soslar: 7.000 ton/yıl

İzlenebilir Tarım ve Özenli Hasat:
• Tarımın her aşamasında kontrol. 
• Saf ve temiz ürünler üretebilmek için 
   elle toplanan domatesler ile özenli hasat.

Fabrika:
• 50 milyon dolara ulaşan endüstriyel yatırım.  
• 21.600 m2 açık ve kapalı alan; 4.400 m2 üretim,   
  17.200 depo, hizmet ve yönetim binaları.

 Kalite Kontrol Yönetim Sistemi ile Üretim:
• ISO 9001
• BRC (İngiliz Perakendeciler Birliği)
• IFS (Uluslararası Gıda Standardı)
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1998 yılında Balıkesir’in Susurluk ilçesinde kurulan 
Assan Gıda, Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden 
Kibar Holding’in gıda yatırımı olarak faaliyet gösteriyor. 
Domates salçası, ketçap, mayonez ve dünya mutfakları 
için çeşitli soslardan oluşan geniş ürün yelpazesi ile 
Assan Gıda, Susurluk Tesisleri'nde günde 1,5 milyon adet 
ürün üretme kapasitesine sahiptir.

Kuruluş Tarihi 
24.04.1998

Merkez: 
Nispetiye Caddesi 
Akmerkez Alışveriş Merkezi
B Blok Kat: 5 Etiler-Beşiktaş
34337 İstanbul / Türkiye
T: +90 (212) 297 92 32
F: +90 (212) 924 73 04

Fabrika: 
Kepekler Köyü
Sivritepe Mevkii Susurluk,
Balıkesir / Türkiye
T: +90 (266) 864 14 15
F: +90 (266) 864 12 54

info@assanfoods.com
www.assanfoods.com

Assan Gıda, 
30’dan fazla ülkeye 

ihracat 
gerçekleştiriyor.



SANAYİ

Kibar Grubu’nun otomotiv yatırımlarından biri olan Assan Hanil, 
1997 yılında Güney Koreli Seoyon E-Hwa ortaklığıyla kurulmuş 
ve otomotiv sektöründe ana parça tedarikçisi olarak üretime 
başlamıştır. Kuruluşunun ilk yıllarında sadece Hyundai Assan 
için parça temin ederken, 2005 yılı itibariyle Ford-Otosan’ın da 
önemli tedarikçileri arasında yer almaktadır. Karsan ve Hyundai 
Motor Company (HMC)’nin ortak projesi olan M2 sınıf minibüsün 
önemli parçalarının üretimini de üstlenen Assan Hanil, Isuzu ve 
Honda’yı da müşteri portföyüne katmıştır.

Assan Hanil, ikisi Kocaeli’de biri Bursa’da olmak üzere üç farklı 
lokasyondaki toplam 80 bin m2’lik tesislerinde, bini aşkın uzman 
çalışanıyla otomasyona dayalı yüksek teknoloji ile üretim yapmaktadır.
Sürücü (yolcu) koltukları, kapı panelleri, ön ve arka tamponlar, 

Kuruluş Tarihi 
21.01.1997

Tesis 1: 
Asım Kibar OSB Vatan Caddesi
No: 1 İzmit 41305 Kocaeli / Türkiye
T: +90 (262) 317 68 00
F: +90 (262) 317 68 01

Tesis 2: 
Asım Kibar OSB Atatürk Mahallesi 
4. Cadde No: 6 İzmit 41305 
Kocaeli / Türkiye
T: +90 (262) 317 68 00
F: +90 (262) 317 68 04

Tesis 3: 
Demirtaş OSB Asri Sokak 
No: 80/1 Osmangazi 16245 
Bursa / Türkiye
T: +90 (262) 317 68 00
F: +90 (262) 317 68 18

info@assanhanil.com.tr
www.assanhanil.com.tr

ön kumanda panelleri başta olmak üzere, şişirme 
parçalar, konsol, torpido vb. parçalar ürün 
portföyünde yer almaktadır.

Assan Hanil üretiminin kalitesini ISO 9001-2008, 
ISO/TS 16949, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001, 
Ford Q1 ve Hyundai 4 Star Kalite Sistem sertifikalarıyla 
tescillemiştir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan aldığı 
destekle 2011 yılında kendi bünyesinde kurduğu Ar-Ge 
merkezinde ağırlık hafifletme, maliyet optimizasyonu 
ve kaliteyi artırmaya yönelik inovatif projeler üzerinde 
çalışmalar yürütmektedir. Şirketin, 29 adet tescillenmiş 
fikri mülkiyet hakkı ile değerlendirme sürecinde toplam 
29 adet patent başvurusu bulunmaktadır.

Assan Hanil, Türk Hava Yolları ve THY Teknik A.Ş. ile 
Türkiye’de uçak koltuğu imalatını gerçekleştirmek üzere, 
2012 yılında Uçak Koltuk Üretimi Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’yi kurmuştur.

İlk tasarımlarını sektörün ihtiyacı olan ADOA (Alternative 
Procedures for Design Organisation Approval), POA 
(Production Organisation Approval) ve ETSOA 
(European Technical Standard Order Authorisations) 
sertifikasyonunu da alarak tamamlamış olan TSI, 2014 
yılında seri üretime başlamıştır. Boeing ve Airbus için 
üretilen koltuklar, uçaklarda kullanılmaktadır.

Assan Hanil, 2014 yılı içinde tamamladığı yatırımlarla 
müşterilerinin kapasite artışı ve yeni projelerini takip 
ederek bünyesinde kurduğu Ar-Ge merkezinde 
geliştirdiği özgün tasarımlı, ihracat potansiyeli yüksek, 
şirketin büyüme ve gelişmesine olanak sağlayacak 
hava süspansiyonlu ticari araç sürücü koltuğu projesi 
için ilk fonksiyonel prototip koltuğu üretmiştir.

2016 yılı 3. çeyrekte IAA Hannover Ticari Araçlar 
Fuarı’nda lansmanı yapılan hava süspansiyonlu ticari 
araç sürücü koltuğunun seri üretimine 2018'de 
geçilecektir.
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Assan Hanil, 
kendi bünyesinde 

kurduğu Ar-Ge 
merkezinde inovatif 

projeler üzerinde 
çalışıyor.

Assan Hanil



SANAYİ

Kuruluş Tarihi 
02.03.1990

Tuzla Tesisi:
Yayla Mahallesi D-100 Karayolu Rüya Sokak 
No: 2 Tuzla 34940 İstanbul / Türkiye
T: +90 (216) 581 17 00 
F: +90 (216) 446 38 55
Balıkesir Tesisi: 
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi 
16. Cadde No: 1 Balıkesir / Türkiye
T: +90 (266) 281 14 29 
F: +90 (266) 281 14 33
İskenderun Tesisi: 
İskenderun Organize Sanayi Bölgesi, 
Sarıseki İskenderun-Hatay / Türkiye
T: +90 (326) 656 27 15 (3 Hat) 
F: +90 (326) 656 27 18
Ürdün Tesisi: 
Thagret Eljoub - Al Mafraq - Ürdün 
T: +962 795 666 647
F: +962 795 933 718

info@assanpanel.com.tr
www.assanpanel.com.tr
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Sandviç panel sektörünün lider kuruluşu Assan Panel, 1990 yılında 
Tuzla İstanbul’da 4 milyon m²/yıl kapasiteli ilk fabrikası ile üretime 
başlamıştır.

2004 yılında 3 milyon m²/yıl kapasiteli İskenderun tesisini, 2009 yılında ise 
3 milyon m²/yıl kapasiteli Balıkesir tesisini ve 2012 yılında  4,5 milyon m²/yıl 
kapasiteli Ürdün tesisinin yatırımını gerçekleştirmiştir. 2015 yılında ise 3,5 
milyon m²/yıl kapasiteli Tuzla İstanbul tesisine ikinci hat yatırımını başarı ile 
tamamlayarak 18 milyon m²/yıl kapasiteye ulaşmıştır.

Assan Panel’in Ürdün Tesisi 6.500 m² kapalı, 10.000 m² açık alana kurulu, 
sektördeki en yeni teknolojilerin kullanıldığı tam otomatik üretim hattı, 
4,5 milyon m² üretim kapasitesiyle Orta Doğu’daki en büyük sandviç 
panel üreticisidir.

Assan Panel

Assan Panel içinde 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 
sunmaktadır. 

İnşaat ve yapı sektörü firmalarının ihtiyaçları 
doğrultusunda yassı mamul ürün gruplarında mamulleri, 
müşteri taleplerine göre stoklarında bulundurarak 
müşterilerine hizmet vermektedir.

Galvanizli ve boyalı sac ana satış kalemlerini oluşturan 
mamul grupları altında rulo, levha, oluklu, stor ve 
trapez sac ürünler yer almaktadır.

Sektöründe açık ara lider konumda olan Assan Panel; 
poliüretan dolgulu paneller ile birlikte, yangın güvenliği 
sağlayan PIR (poliizosiyanurat) ve taşyünü dolgulu 
sandviç panel ürünleri ile güvenlikli binalar yapımına 
katkı sağlamaktadır.

Kaliteli, güvenli, yangına karşı dayanıklı ürün yelpazesi 
yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortakları ile üstün kalitede 
uygulama hizmeti de vermektedir.

Sektörde ilklere öncülük etmiş olan Assan Panel; 
2015 yılında FM sertifikasını alarak, binalarda yükseklik 
sınırı olmaksızın FM onayına sahip Türkiye’deki tek 
üreticidir. Kalite anlayışı ile bulunduğu sektöre yön veren 
Assan Panel; LPCB, UL GREENGUARD, GOST, SEPRO 
gibi dünyaca kabul görmüş ürün sertifikalarına da sahiptir.

Global pazarda aktif rol alarak 42 ülkeye ihracat 
gerçekleştirerek sektörde hızlı bir şekilde global 
oyuncu olma yolundadır.

Assan Panel, 
18 milyon m2/yıl 

üretim kapasitesiyle
hizmet veriyor.



SANAYİ

2010 yılında, Assan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, 
İzmir’de bulunan Ege Serbest Bölgesi’nde, global pazarlarda 
rekabet gücünün artırılması, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin 
karşılanması amacıyla domates salçası ihracatına yönelik olarak 
kurulmuştur.

Ege Assan
Tesiste üretilmekte olan ürünlerin hammaddesi olan 
domates salçası, Türkiye’den ve dünyanın en fazla 
domates işleyen bölgesi Kaliforniya, ABD’den ithal 
edilmekte ve İzmir tesislerinde yeniden işleme sürecinin 
ardından ağırlıklı olarak teneke kutu ve cam ambalajlara 
doldurulmaktadır.

Kuruluş Tarihi 
24.04.1998

Adres:
Ege Serbest Bölgesi
Ayhan Sokak AIII
E-F-G Gaziemir İzmir / Türkiye
T: +90 (232) 251 86 89
F: +90 (232) 251 86 99

info@assanfoods.com
www.assanfoods.com

Ürünler, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Arap Yarımadası 
ülkelerine ihraç edilmekte, diğer ülkelere yönelik satış 
çalışmaları da başarıyla sürdürülmektedir.
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SANAYİ

2017 yılında Türkiye’deki üretiminin 20. yılını kutlayan 
Hyundai Assan, yüzde 70 Hyundai Motor Company ve yüzde 30 
Kibar Grubu ortaklığıyla yönetiliyor. Toplamda 1.2 milyar TL’lik 
yatırımla markanın kompakt otomobil üssü konumundaki 
Hyundai Assan, 2 bin 800 çalışanıyla ürettiği yılda 230 bin adetten 
fazla i10 ve i20 modellerini 40’tan fazla ülkeye ihraç etmektedir. 
Almanya, İngiltere ve İtalya markanın en fazla ihracat yaptığı 
ülkeleri oluşturuyor. Hyundai Assan, Türkiye’de en çok beğenilen 
otomobil markaları arasında olup ülke genelindeki 72 bayi ağı 
aracılığıyla yıllık 50 bin adetten fazla araç satmaktadır.

Hyundai Assan
Toplam 1 milyon m2’lik alan üzerine kurulu, Hyundai 
Motor Company’nin deniz aşırı ülkelerde kurduğu ilk
üretim tesisi olan Hyundai Assan İzmit Fabrikası,
2017 itibariyle yıllık maksimum 245 bin araç üretim  

Kuruluş Tarihi 
28.12.1997

Genel Müdürlük:
Şehit Mehmet Fatih Öngül Sokak
No: 2 Kozyatağı 34742 İstanbul / Türkiye
T: +90 (216) 571 63 63
F: +90 (216) 581 11 62

info@hyundai.com.tr
www.hyundai.com.tr

kapasitesine sahiptir. Saatte 36 adet i10 ve i20 
modellerini üreten fabrika, üretimi biten her aracı 
1.500 noktadan kontrol ederek sahibine ulaştırmaktadır.
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Hyundai Assan, 
2017 itibariyle 

245 bin/yıllık araç 
üretim kapasitesiyle 

öne çıkıyor.
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1974 yılında kurulan İspak; 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 üretmektedir. 298 çalışanımızla 
mevcut tesisimiz yıllık 15.000 ton üretim kapasitesine sahiptir.  

İspak, bu yıl Türkiye’de tek seferde yapılan en büyük esnek ambalaj 
yatırımı ile mevcut üretim kapasitesini 3 katına çıkarıyor. Yılda 40 bin 
ton üretim kapasitesi ve yüksek üretim hızı ile alanında Avrupa’nın 
en büyüklerinden biri konumuna ulaşacak yeni fabrikasında, 
yatırımın tamamlanması ile İspak Ambalaj’ın toplam çalışan 
sayısı da 450 kişiyi bulacak.

İspak Ambalaj
Yüksek teknoloji ve bilgi birikimi ile üretim yapan İspak; 
müşterinin bireysel ihtiyaçlarına göre özel ambalaj çözümleri 
üretmekte, malzemelerinin tasarımında gıda güvenliğini 
sağlamayı, lezzetlerini korumayı, nem ve oksijene karşı 
optimum bariyer oluşturmayı, raf ömrünü uzatmayı ve 
son tüketiciye kolaylık getirmeyi hedeflemektedir.

“Özel ambalaj çözümleri için İspak’a güvenebilirsiniz. 
1974’ten bu yana sözümüzü tutmaya devam ediyoruz.” 
mottosu ile yoluna devam eden İspak; doypak, özel 
kesim kapak ve külah malzemelerini de ürün gamına 
ekleyerek müşterilerine geniş bir yelpazede hizmet 
sunmaya devam etmektedir.

İspak, ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi, ISO 22000 
gıda güvenliği, BRC IoP ambalaj ve ambalaj malzemeleri 

Kuruluş Tarihi 
04.07.1974

İzmit Tesisleri:
Asım Kibar OSB
Atatürk Mah. 1. Cad. No: 11/1
İzmit 41310 Kocaeli / Türkiye
T: +90 (262) 888 59 00

Tuzla Tesisleri:
Yayla Mahallesi D-100 Karayolu
Rüya Sokak No: 2
Tuzla 34940 İstanbul / Türkiye
T: +90 (216) 581 19 00 
F: +90 (216) 446 64 39

ispak@ispak.com
www.ispak.com

için global standart yönetim sistemleri ile OHSAS 18001 
iş sağlığı güvenliği, ISO 14001 çevre ve ISO 27001 
bilgi güvenliği yönetim sistemi uygulamakta olup, TPM 
sürecinin ikinci basamağı olan Award For Excellence in 
Consistent TPM Commitment-TPM Mükemmellikte 
Kararlılık Ödülü almaya hak kazanmıştır. 

SAVE FOOD platformuna üye olarak; gıda kaybının ve 
israfının etkileri ve soruna bulunacak çözümler konusunda 
bilinci artırma, ambalajlı ürün kullanımının yaygınlaştırılması 
ve alternatif ambalaj çözümleriyle ürünlerin raf ömrünü 
uzatarak gıda israfını önleme hedeflerinden yola çıkarak 
projeye destek vermektedir. SAVE FOOD dışında, ESA 
(European Snacks Association) ve INC (International 
Nut and Dried Fruit Council) üyeliği bulunan İspak, 
uluslararası platformlarda da farkındalık yaratmaya 
devam etmektedir.
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2016 yılında temeli 
atılan İzmit Tesisleri 

Türkiye'de tek seferde 
yapılan en büyük esnek 
ambalaj yatırımı olma 

özelliğini taşıyor.



SANAYİ

Kibar Holding, Pohang Iron and Steel Company (POSCO) ve 
Daewoo International ortaklığıyla 2011 yılında kurulmuştur.

Türkiye’nin ilk ve tek paslanmaz çelik soğuk haddeleme tesisine 
sahip olan Posco Assan TST’nin ilk yatırım maliyeti 350 milyon dolar 
olup yıllık 300 bin ton üretim kapasitesiyle 2013 yılında üretime 
başlamıştır. Yüksek kalitede paslanmaz çelik üretimiyle müşterilerinin 
tüm ihtiyaçlarına en hızlı şekilde servis imkanı vermeyi ve müşteri 
memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmayı hedeflemektedir.

Posco Assan TST
Müşterilerine beklentilerinin de ötesinde kaliteli ürün 
ve hızlı hizmet sunmayı hedefleyen Posco Assan TST, 
ISO9001, ISO14001, OHSAS 18001, PED 97/23/EC & 
AD 2000 Merkblatt W0 ve ISO/IEC27001 
sertifikalarına sahiptir.

Kuruluş Tarihi 
14.03.2011

Adres:
Asım Kibar 
Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 
No: 4 Alikahya-İzmit
41310 Kocaeli / Türkiye
T: +90 (262) 310 60 00
F: +90 (262) 310 60 04

info@poscoassan.com.tr
www.poscoassan.com.tr
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Posco Assan TST
Türkiye’nin ilk ve tek 

paslanmaz çelik soğuk 
haddeleme tesisi ile

hizmet veriyor. 



SANAYİ

TSI Uçak Koltuk Üretimi San. ve Tic. A.Ş., Kibar Holding, 
Türk Hava Yolları ve Turkish Technic şirketlerinin ortak girişimi ile 
kurulmuştur. TSI, EASA ve FAA yetkileri ile uçak koltuğu 
üretmekte, üretilen koltuklar A320, A330, B737 ve B777
uçak serilerinde kullanılmaktadır. TSI, PMA yetkisi (Parts 
Manufacturing Authority) ile uçak koltuğu yedek parçaları 
üretimi yapmakta ve Part 145 sertifikası ile bakım hizmetleri 
vermektedir. İstanbul’da ve Utah’ta iki üretim hattına sahip 
TSI Uçak Koltuk Üretimi A.Ş. dizayn, mühendislik, üretim 
ve Ar-Ge faaliyetlerini kendi bünyesinde sürdürmektedir.

TSI Uçak Koltuk Üretimi
EASA (European Aviation Safety Agency) tarafından 
yapılan denetimler sonucu Kasım 2012’de ADOA 
(Alternative Procedures to Design Organisation 
Approval), Aralık 2013’te ise POA (Production 
Organization Approval) alınmış olup EASA ve FAA 
(Federal Aviation Administration) yetkileri ile uçak 
koltuğu üretmektedir. TSI’nın üretmiş olduğu koltuklar 
A320, A330, B737 ve B777 uçak serilerinde 
kullanılmaktadır.

2016 yılı sonu itibariyle toplam 54 uçaklık siparişi 
tamamlayan TSI’nın 2017-2023 yılları arasında sevk 
edilmek üzere de 192 uçaklık siparişi bulunmaktadır.

TSI, 70 kişilik ekibi ile İstanbul Sabiha Gökçen Hava 
Limanı’nda bulunan Türk Hava Yollarına ait HABOM’daki 
(Havacılık Bakım Onarım Merkezi) 1.000 m2’lik yeni 
tesislerinde dizayn, mühendislik, üretim ve Ar-Ge 
faaliyetlerine devam etmektedir.

TSI’nın, Amerikan havacılık sektörüne yönelik kurduğu 
TSI SEATS Inc. adlı şirket, Salt Lake City, Utah’ta faaliyet 
göstermektedir. 10.000 pax yıllık koltuk üretim 
kapasitesine sahip olan TSI, FAA ile yapılan çalışmalar 
ve denetimler sonucu FAA tarafından TSO sertifikasıyla 
onaylanmıştır.
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Adres:
Sabiha Gökçen
Uluslararası Havalimanı
E Kapısı Pendik
34906 İstanbul / Türkiye
T: +90 (216) 585 98 20
F: +90 (216) 585 98 21

Kuruluş Tarihi 
22.05.2011

info@tsiseats.com
www.tsiseats.com

TSI, 
10 bin pax yıllık 
koltuk üretim 

kapasitesiyle dikkat 
çekiyor.



Yüksek teknoloji ve bilgi birikimi ile üretim yapan İspak; 
müşterinin bireysel ihtiyaçlarına göre özel ambalaj çözümleri 
üretmekte, malzemelerinin tasarımında gıda güvenliğini 
sağlamayı, lezzetlerini korumayı, nem ve oksijene karşı 
optimum bariyer oluşturmayı, raf ömrünü uzatmayı ve 
son tüketiciye kolaylık getirmeyi hedeflemektedir.

“Özel ambalaj çözümleri için İspak’a güvenebilirsiniz. 
1974’ten bu yana sözümüzü tutmaya devam ediyoruz.” 
mottosu ile yoluna devam eden İspak; doypak, özel 
kesim kapak ve külah malzemelerini de ürün gamına 
ekleyerek müşterilerine geniş bir yelpazede hizmet 
sunmaya devam etmektedir.

İspak, ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi, ISO 22000 
gıda güvenliği, BRC IoP ambalaj ve ambalaj malzemeleri 
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Ticaretin parlayan yıldızları

Kibar Enerji

Assan Yapı

Kibar Dış Ticaret

Assan Gayrimenkul

Kibar International



TİCARET

2008 yılında Kibar Grubu bünyesinde kurulan Assan Gayrimenkul, 
kurumsal yapısından aldığı güçle gayrimenkul geliştirme, yatırım 
ve yönetimi alanlarında sektörün önemli aktörlerinden birisi 
olmayı hedeflemektedir. Grubun muhtelif arsalarının 
geliştirilmesinin yanı sıra, grubun gayrimenkul alanında yeni 
yatırım yapacağı alanların belirlenmesi, gayrimenkul alımlarının 
yapılması, mevzuatın ve hukuki sürecin takibi, nihai projenin 
geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi Assan Gayrimenkul’ün 
başlıca faaliyetleri arasında yer almaktadır.

Assan Gayrimenkul
Assan Gayrimenkul, Kibar Grubu’nun önemli üretim 
tesislerinin bulunduğu kampüslerin işletmelerini de 
sürdürmekte ve grup şirketlerine kesintisiz ve en verimli 
çalışma imkanlarının sağlanması için gerekli tüm çabayı 
göstermektedir.

Assan Gayrimenkul toplumsal hayata değer katarak, 
beklentileri aşan fonksiyonelliği ve estetiğiyle yenilikçi 

Kuruluş Tarihi 
26.03.2008

Karaköy Tesisi:
Tersane Caddesi
Bakır Sokak No: 11 Kat : 7 Assan Han
Karaköy Beyoğlu-İstanbul / Türkiye
T: +90 (212) 256 44 00
F: +90 (212) 235 05 27

Tuzla Tesisi:
Yayla Mahallesi D-100 Karayolu 
Rüya Sokak No: 2 
Tuzla 34940 İstanbul / Türkiye
T: + 90 (216) 581 10 00
F: +90 (216) 581 14 86

info@assangayrimenkul.com
www.assangayrimenkul.com

projeler geliştirip projelerin sürdürülebilirliği misyonuyla 
faaliyet göstermektedir.

İstikrarlı büyümeyi prensip edinen Assan Gayrimenkul, 
hayata geçirilecek projeler için fizibilite çalışmalarını da 
hızla devam ettirmektedir.
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TİCARET

Kibar Grubu bünyesinde 2007 yılında kurulan Assan Yapı, 
sektörü içerisinde bulunan tüm alanlarda faaliyet 
göstermektedir. Assan Yapı, teknolojik gelişmelerden 
faydalanarak her geçen gün büyümekte ve gelişmektedir.

Assan Yapı
Assan Yapı tarafından tamamlanarak hizmete giren 
projeler arasında Pendik - Kurtköy Konutları, Asım Kibar 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tuzla Belediyesi 
Semiha Kibar Sosyal Tesisleri, Tuzla Semiha Kibar 
Öğretmen Evi ve Tuzla Belediyesi Şelale Park projeleri 
yer almaktadır.

Ayrıca, Grup Şirketleri yatırımlarından Assan Alüminyum 
Kocaeli Dilovası Fabrika İnşaatı ve Boya Hattı Tesisi 
Revizyonu ve Assan Hanil Ek Üretim Tesisi Projeleri de 
Assan Yapı tarafından gerçekleştirilmiştir.

Kuruluş Tarihi 
04.04.2007

Adres:
Yayla Mahallesi
D-100 Karayolu Rüya Sokak No: 2/1
Tuzla 34940 İstanbul / Türkiye
T: +90 (216) 581 10 00
F: +90 (216) 581 18 58

info@assanyapi.com
www.assanyapi.com

Assan Yapı, 2016 yılı Haziran ayında İzmit sınırları 
içerisindeki Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi’nde 
temeli atılan “İspak Ambalaj Fabrikası” projesinin 
müteahhitliğini üstlenmiş olup Avrupa’nın en büyük 
ambalaj fabrikaları arasında sayılacak fabrikayı 2016 yılı 
içerisinde tamamlamış olmanın gururunu yaşamaktadır.

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

Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan 
Kibar Grubu’nun 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.

Kibar Dış Ticaret
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. 

Kuruluş Tarihi 
19.09.1985

Dünya çapında yaygın temas noktaları ve dış ticaret bilgi 
ve birikimiyle Kibar Dış Ticaret, grubun güçlü ticari 
kültürünün özgün bir temsilcisi niteliğini taşımaktadır.

Kibar Dış Ticaret, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 
2016 yılında açıklanan İlk 1000 İhracatçı Listesi’nde en 
fazla ihracat yapan ilk 5 şirket arasında yer almaktadır.

2016 yılında 
açıklanan İlk 1000 

İhracatçı Listesi’nde 
en fazla ihracat yapan 

ilk 5 şirket arasında 
yer alıyor.

Adres:
Tersane Caddesi Işık İş Merkezi
No: 92 Karaköy 34420 
İstanbul / Türkiye
T: +90 (212) 256 49 70
F: +90 (212) 237 51 20

kibardisticaret.com
info@kibardisticaret.com
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TİCARET

2011 yılında, Türkiye Enerji Piyasası’nda doğalgazın ithalat 
ve toptan satışını yapmak üzere, Kibar Grubu bünyesinde 
kurulmuştur. Kibar Enerji, 2012’de Batı Hattı Kontrat devri 
kapsamında, yıllık 1 milyar m3 doğalgaz alım-satım kontratını 
devralmış ve 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren doğalgazın 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.

Kibar Enerji
Yurtiçinden ve yurtdışından doğalgaz 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 çeşitliliği imkanları 
yaratacak fırsatları değerlendirmek, yeni iş ve yatırım 
fırsatlarını hayata geçirmek için gereken aksiyonları 
almak, Kibar Enerji’nin ana hedefleri arasındadır.

Kuruluş Tarihi 
15.11.2011

Adres:
Tersane Caddesi
Işık İş Merkezi
No: 92 Kat: 5 Karaköy
34420 İstanbul / Türkiye
T: +90 (212) 254 11 14
F: +90 (212) 254 30 56

info@kibarenerji.com
www.kibarenerji.com

Kibar Enerji,
1 milyar m3/yıllık 

doğalgaz alım-satımı
gerçekleştiriyor.



TİCARET

Kibar Grubu Şirketlerinin ithalat ve ihracatına destek olmak 
üzere kurulan Kibar International, Avrupa’nın merkezinde ve 
finans çevrelerine yakın bir yer olan Lozan, İsviçre’de faaliyet 
göstermektedir. Kuruluş amacı gereği, başta hammadde 
ihtiyaçları olmak üzere tüm yurtdışı alımlarında uygun 
tedarikçilerin bulunması ve ihracata aracılık edilmesi 
konularında çalışmalar yapmaktadır.

Kibar International
Globalleşen dünya ekonomisindeki keskin rekabet 
ortamında, uygun maliyetle finansman temin ederek 
gruba önemli avantajlar sağlamaktadır.

Avrupa’nın önde gelen bankaları ve sigorta şirketleriyle 
yakın işbirliği içinde çalışan Kibar International, ticari 
alacakları sigorta teminatı altına alarak önemli riskleri de 
ortadan kaldırmakta, grup firmalarının dış ticaretinin 
uluslararası uygulama ve normlara uygun şekilde 
yapılmasına yardımcı olmaktadır.

Kuruluş Tarihi 
23.08.2001

Adres:
Avenue de la Gare 52
1003 Lausanne Switzerland
T: +41 21 313 42 80
F: +41 21 313 42 81

info@kibar.ch
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Hizmetin parlayan yıldızları

Assan Bilişim

Assan Port

Assan Lojistik

İnteraktif Çevre Danışmanlık



HİZMET

Bilgi teknolojileri ve iletişim sektörünün yön belirleyen 
kuruluşlarından biri olmayı hedefleyen Assan Bilişim, başta 
Kibar Grubu Şirketleri olmak üzere müşterilerinin teknoloji ve 
danışmanlık ihtiyaçlarına yenilikçi, sürdürülebilir ve güvenilir 
çözümler sunmaktadır. Bilgi ve iletişim hizmetlerinde her konuda 
uçtan uca hizmet verme anlayışı içinde geliştirdiği çözümlerle, 
müşterilerine beklentilerinin ötesinde hizmet vermektedir.

Assan Bilişim müşteriye özgü kurumsal kaynak planlama çözümleri 
geliştirme, SAP, Microsoft Axapta, SalesForce CRM, üretim yönetim 
sistemleri (MES), iş zekası (BI-Business Intelligence), doküman 
yönetimi, iş akışı yönetimi danışmanlığı, bilgi güvenliği yönetim 
sistemi kurulması, olağanüstü durum merkezi hizmetleri, sistem
geliştirme, sistem destek, donanım ve entegratörlük hizmetleri,   

Assan Bilişim
veri merkezi, çağrı merkezi, yazılım seçme, süreç 
geliştirme ve masaüstü destek hizmetleri sunmaktadır.

Dünyadaki lider teknoloji şirketleriyle geliştirdiği 
iş ortaklıklarıyla müşterilerine maliyet avantajı 
sağlamaktadır. Yeni teknolojilerin, bilgisayar donanım 
ve yazılım ürünlerinin seçiminde, tedarik edilmesinde, 
süreçlerin yeni teknolojilere adaptasyonunda bilgi 
birikimi ve proje tecrübesiyle operasyonel verimliliği 
artırırken riskleri de en aza indirmektedir.

Çalışanlarını en önemli varlığı olarak tanımlayan 
Assan Bilişim, farklı sektörlerde deneyim kazanmış, 

lider teknoloji firmalarının eğitimlerini başarıyla tamamlamış 
ve uluslararası bilgi teknolojileri sertifikasyonlarına sahip 
uzman kadrolarla çalışmaktadır.

Müşteri odaklılığı ve kaliteyi en önemli hedefi kabul eden 
Assan Bilişim, ISO 27001 bilgi güvenliği danışmanlığı, 
e-uygulama (e-fatura/e-defter) projelerini başarıyla 
tamamlamıştır.

Assan Bilişim, Dynamics AX iş ortağı olarak, satış ve 
danışmanlığını gerçekleştirdiği Microsoft Dynamics AX 
ve kendi bünyesinde geliştirilen ERP yazılımları ile 
grup içi ve grup dışı şirketlere hizmet vermektedir.
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Kuruluş Tarihi 
03.02.2006

Adres:
Yayla Mahallesi
D-100 Karayolu Rüya Sokak No: 2
Tuzla 34940 İstanbul / Türkiye
T: +90 (216) 581 10 00
F: +90 (216) 581 11 62

info@assanbilisim.com.tr
www.assanbilisim.com.tr



HİZMET

Assan Lojistik, Kibar Holding iştiraklerine hizmet vermek 
üzere 1996 yılında kurulmuştur. Günümüzde grup içi ve 
grup dışı firmalara, ulusal ve uluslararası ölçekte kontrat lojistiği 
hizmetleri sunmaktadır. Türkiye genelinde ağır taşımacılık, 
antrepo, serbest depolama, komple ve parsiyel dağıtım, 
liman hizmetleri ve taşımaları, konteyner yükleme ve sabitleme 
(lashing), nezaret ve gümrükleme; uluslararası taşımacılık 
alanında ise karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu 
taşımacılığı, intermodal taşımacılık ve ağır taşımacılık 
hizmetleri vermektedir.

Assan Lojistik
Lojistik sektörünün en güvenilir ve itibarlı şirketlerinden 
biri olan Assan Lojistik, güçlü finansal yapısı ve ortaklıkları, 
teknolojik altyapısı ve uygulamaları, hizmet çeşitliliği,
alternatif çözümleri, sahip olduğu taşımacılık ve kalite 
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

Adres:
Yayla Mahallesi
D-100 Karayolu Rüya Sokak No: 2
Tuzla 34940 İstanbul / Türkiye
T: +90 (216) 581 18 00
F: +90 (216) 581 18 05

info@assanlojistik.com.tr
www.assanlojistik.com.tr
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HİZMET

2010 yılının Haziran ayında Kibar Grubu şirketlerinden 
Assan Liman İşletmeleri A.Ş. tarafından İskenderun Organize 
Sanayi Bölgesi’nde hizmete açılmıştır. İskenderun Körfezi’nde 
modern konteyner gemilerine hizmet veren ilk konteyner 
terminali olan Assan Port İskenderun, Mersin’den sonra aynı 
hinterlanda yönelik ikinci ve çok önemli bir alternatif haline 
gelmiştir. 2013 yıl sonu itibariyle TIL (Terminal Investment 
Limited SA) ile yapılan ortaklıkla ticari faaliyetlerine 
devam etmektedir. 

Assan Port
Yıllık 250 bin TEU kurulu kapasiteye sahip olan 
Assan Port’ta konteyner, genel kargo, proje kargo 
ve kuru dökme yük gemilerine hizmet verilmektedir. 
Assan Port İskenderun, coğrafi konum olarak 
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile 
İç Anadolu’nun güneyindeki firmalar için 

Kuruluş Tarihi 
28.05.2010

Adres:
İskenderun Organize Sanayi Bölgesi
Sarıseki-Hatay / Türkiye
T: +90 (326) 629 40 00
F: +90 (326) 629 40 44

info@assanport.com
www.assanport.com

avantaj sağlamasının yanı sıra Kuzey Irak için batıya 
açılan en yakın konteyner terminalidir. 7/24 yüksek 
standartlarda güvenlik kontrolü sağlanan limanında 
Ro-Ro rampası da mevcut olan Assan Port, uzman 
ve deneyimli kadrosuyla müşterilerine yüksek 
kalitede hizmet sunmaktadır.
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Assan Port, 
250 bin TEU yıllık 
kurulu kapasiteyle 

hizmet veriyor.



HİZMET

İnteraktif Çevre, Toplam Atık Yönetimi ve Çevre Danışmanlığı 
alanında rekabetçi ve yenilikçi çözümler sunmak üzere ABD’de 
1930’dan bu yana faaliyet gösteren The Heritage Group ve Kibar 
Grubu’nun ortak girişimiyle Aralık 2015’te kurulmuş, Haziran 2016 
itibariyle aktif faaliyete başlamıştır. Heritage’in toplam atık yönetimi 
alanındaki tecrübesi ve yenilikçi çözümleri, Kibar Holding’in 
Türk sanayi sektöründe etkin rolü ve geniş iş çevresi ile 
birleşerek kurumsal bir çatı altında toplanmıştır.

İnteraktif Çevre ve Danışmanlık
Kuruluş Tarihi 
23.12.2015

Adres:
Yayla Mahallesi D-100 Karayolu
Rüya Sokak No: 2
Tuzla 34940 İstanbul / Türkiye
T: +90 (216) 581 11 00
F: +90 (216) 581 16 32

info@interaktifcevre.com
www.interaktifcevre.com
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Interaktif Çevre endüstriyel tesislere kapsamlı toplam atık yönetimi danışmanlığı 
vererek bu alanda rekabetçi çözümler sunmakta ve müşterilerinin atıktan katma 
değer elde etmesine destek olmaktadır. Kapsamlı veri yönetim çözümleri ile 
müşterilerine atıklarını 7/24 online raporlama imkanı sunan İnteraktif Çevre 
sürdürülebilirlik yolunda müşterilerinin çözüm ortağı olarak rol almakta, bu alanda 
yaşanan riskleri minimize eden ve süregelen zorluklara çevre hizmetleri alanında 
güvenilir ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak çözüm önerileri sunmaktadır. 

İnteraktif Çevre Toplam Atık Yönetimi ve Çevre Danışmanlığı’nın yanı sıra 
kapsamlı eğitim modülleri ve denetim hizmetleri ile de müşterilerine 
uluslararası standartlarda hizmet sunmaktadır.
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