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yılında kurulan Kibar Holding, ülke ekonomisine ve
toplumsal yaşama katkılarıyla ülkemiz için büyük
önem taşımaktadır. Sanayiciliğe ilk adımını 1972
yılında Kartal Sac İşleme Ünitesi ile atan Kibar
Holding, yatırımlarını aynı yıl içerisinde esnek
ambalaj sektörü içinde faaliyet gösteren, ürünleri
ile ülkemizin ve dünyanın önde gelen birçok
firmasına hizmet vermekte olan İspak A.Ş. ile
devam ettirmiştir.
1980 yılında Kartal’da Galvaniz Üretim Tesisleri’nin
kurulmasından sonra ülkemizde başlatılan dış
ticaret atılımlarında öncü rolü oynamak ve Kibar
Holding’in bu konuda uzman şirketi olarak dış
ticaret etkinliklerini yürütmek amacıyla 1985 yılında
Kibar Dış Ticaret A.Ş. kurulmuştur.
1988 yılında kurulan Assan Alüminyum yassı
haddelenmiş alüminyum (rulo, levha ve folyo)
üretimini ve ticaretini yapma amacıyla kurulmuştur.
1992 yılında Assan Çelik Ürünleri Sanayi Ticaret
A.Ş. ticari faaliyetlerine başlamış ve 1993 yılında
kurulan Assan Panel A.Ş., poliüretan dolgulu
sandviç panel, tek kat trapez kaplamaları ile
aksesuar ve tamamlama elemanlarının üretimini
gerçekleştirmiştir.
Kibar Dış Ticaret A.Ş. ve 1995 yılında kurulan Bareks
Dış Ticaret A.Ş., Kibar Holding’in ürettiği ürünlerin
ihracatının yanında, ağırlıklı olarak Demir-Çelik
ürünlerinin ihracatı, ithalatı ve transit ticareti
konusunda etkinlik göstermektedir. Ayrıca Kibar
Dış Ticaret A.Ş. hammaddesini getirdiği çeşitli
demir-çelik mamullerinin fason olarak üretimini
yaptırarak, birçok ülkeye ihracat gerçekleşmektedir.
1997 yılında Kocaeli’de temeli atılan ve rekor bir
sürede tamamlanan Hyundai Assan Otomotiv
Sanayi ve Ticaret A.Ş. seri üretime geçmiştir. 1998
yılında kurulan Assan Gıda A.Ş. faaliyetlerine salça
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ve ketçap üretimi ile başlamıştır.
2005 yılında Assan Alüminyum A.Ş. bünyesinde
Dilovası Tesisleri ve 2006 yılında Assan Panel
A.Ş bünyesinde İskenderun Tesisleri faaliyete
geçirilmiştir.
Uzun yıllar Kibar Holding’e ait farklı sektörlerdeki
firmaların Bilgi Teknolojileri ihtiyacını karşılayan
Kibar Holding Bilgi Sistemleri Departmanı,
2006 yılından itibaren Assan Bilişim A.Ş. adıyla
çalışmalarına yeni bir boyut eklemiştir.
2007 yılında inşaat sektörünün her alanında hizmet
vermek amacıyla Assan Yapı A.Ş. kurulmuştur. Aynı
yıl içerisinde çağımızda büyük önem taşıyan marka
ve ürün güvenliği konusunda tedarik zincirinde
ürünlerin izlenmesi, sahte-gerçek ürün ayrıştırılması
konularında ihtiyaca ve duruma özel çözümler
geliştirerek, kayıt dışı, sahte ve kaçak ürünlerin
önlenmesine olanak veren teknolojik hizmet ve
çözüm paketleri sunmak üzere Sicpa Assan Ürün
Güvenliği Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurulmuştur.
Assan Panel A.Ş bünyesinde 2009 yılında Balıkesir
Tesisleri, 2010 yılında ise metal ve sac boyama
işleminin yapıldığı Dilovası Tesisleri hizmete
başlamıştır.
Türk toplumunun çağdaş beklentileriyle yola çıkan
Kibar Holding, sandviç panel üretiminde kullanılan
ve atmosferdeki ozon tabakasını delen freon gazı
yerine, Tübitak’ın katkılarıyla yürüttüğü bir proje
kapsamında çevre dostu olan pentan gazının
kullanımını başarı ile uygulamıştır.
Güney Kore’li Hyundai Motor Company ile kurduğu
ortaklıkla Hyundai marka otomobil ve ticari oto
üretimine başlayan Kibar Holding, bu proje ile ilgili
olarak üretimde paralel yerlileştirme yatırımlarına
başlayarak otomotiv yan sanayinin gelişmesine
önemli katkıları olan ve oto dekorasyonu

konusunda faaliyete geçen Assan Hanil Otomotiv
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi kurmuştur.
Posco Assan TST Çelik San. A.Ş., 2011 yılında
Kibar Holding, Posco ve Daewoo International
firmalarının ortaklığı ile kurulmuştur. Tesis
tamamlandığında 750 - 1600 mm genişliğinde ve
0,5-5 mm kalınlığında paslanmaz çelik haddeleyip
işleyebilecek duruma gelecektir.
2011 Kibar Holding’in ilk yurtdışı üretim tesisi Kibar
Industry Company, Ürdün’de sandviç panel üretimi
amacıyla faaliyetlerine başlamıştır.
2011 yılında Türkiye Enerji Piyasası’nda doğalgazın
ithalat ve toptan satışını yapmak üzere Kibar
Holding’in enerji sektöründeki ilk yatırımı olan
Kibar Enerji Dağıtım San. A.Ş kurulmuştur.
2012 yılında Assanhanil Otomotiv San. A.Ş. ve Türk
Hava Yolları (THY) eşit ortaklığı ile Uçak Koltuk
Üretim A.Ş. kurulmuştur. Şirket; hava araçları için
koltuk tasarımı, üretimi ve tamirini yapacaktır.
Ürünler; Türkiye’de sivil uçaklara takılacak ilk
nihai ürün olacaktır. Konuyla ilgili olarak EASA’dan
(Avrupa Birliği Sivil Havacılık Ajansı) alınacak Üretim
Onay, Tasarım Onay ve Ürün sertifikaları Türkiye’de
bir ilk olacaktır.
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Metal Grup Başkanlığı
Assan Alüminyum
Assan Demir ve Sac
Posco Assan
İspak
Assan Bilişim

Yapı Malzemeleri ve Lojistik Grup Başkanlığı
Assan Panel
Assan Port
Assan Lojistik ve Filo Kiralama
Assan Yapı
Kibar Industry
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Otomotiv ve Kurumsal Fonksiyonlar Grup Başkanlığı
Hyundai Assan
Assan Hanil
Sicpa Assan
Kibar Enerji
Kibar Sigorta

Ticaret ve Gıda Grup Başkanlığı
Kibar Dış Ticaret
Bareks Dış Ticaret
Kibar International
Assan Foods
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“Her zaman faaliyet gösterdiğimiz alanlarda
en iyiyi yapmak, en iyi olmak birinci hedefimizdir.”

1970

’li yılların başında
Kayseri’den İstanbul’a
gelerek demir çelik
ticareti ile başlatılan girişim, daha sonra Holding
bünyesi altında büyüyen ölçeklerle dünyanın dört bir
yanına uzanan kendi teknolojisini geliştiren, üreten,
sanayi, ticaret ve finansal şirketler topluluğuna
dönüştürebilmeyi dürüst iş yapmaya, insanımıza
değer vererek daima iç ve dış müşterilerimize
verdiğimiz sözleri tutmaya, katılımcı yönetime,
verimli ve etkin çalışmaya, teknolojiyi yakından takip
edip, öncü olmaya borçluyuz.
Başarı ile sonuçlanan girişimlerin ortak bir
özelliği vardır, hepsi araştırma ve geliştirmeye
büyük pay ayırmakta, finans kaynaklarını doğru
yönlendirmekte ve insan kaynaklarına gereken
önemi vermektedirler. Son teknolojik gelişmelerin
takip edilmesiyle yapılan makine yatırımlarının
yanında tüm bu teknolojileri anlamlı hale getiren
insan kaynağına da yatırımı ihmal etmemesinin
katkısı büyüktür.
Değişen ve her geçen gün daha çok küreselleşen
dünyada grubumuz eğitimli, yetenekli yönetim
kadrosu ve tecrübeli çalışanları sayesinde, müşteri
memnuniyetli odaklı hizmet anlayışını sektörel
bilgi ve deneyimiyle birleştirerek, şirketin amaç ve
kurumsal kimliğini en güzel şekilde hedef kitlesine
yansıtmayı başarmaktadır.
Grubumuz bugüne kadar geleceğe yatırım
yapan vizyonunu kaybetmeden, doğru stratejik
değerlendirmeler ve etkin risk yönetimi ile
verimliliğini ve karlılığını korumayı başarmıştır.
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Bunu yalnızca kurumsal değil, ulusal bir sorumluluk
olarak görmüştür.
Bu bilinçle, önümüzdeki dönemde yapacağımız
yatırımlarla da ülke ekonomisine azami ölçüde
değer katmaya, yalnız yurt içinde değil yurtdışında
da güçlü ve sektör öncüsü olarak sorumluluklarımızı
en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz.
Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Asım KİBAR

Kibar Holding Yönetim Kurulu
Asım Kibar
Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Kibar
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ahmet Kibar
Yönetim Kurulu Üyesi

Haluk Kayabaşı
Yönetim Kurulu Üyesi

Tamer Saka
Yönetim Kurulu Üyesi
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Kibar Holding İcra Kurulu
Ali Kibar
İcra Kurulu Başkanı

Haluk Kayabaşı
İcra Kurulu Üyesi, Metal Grup Başkanı

Tamer Saka
İcra Kurulu Üyesi, Otomotiv ve Kurumsal Fonksiyonlar Grup Başkanı

Hayal Demiroluk
İcra Kurulu Üyesi, Yapı Malzemeleri ve Lojistik Grup Başkanı, Assan Panel Genel Müdürü

Serdar Koçtürk
İcra Kurulu Üyesi, Ticaret ve Gıda Grup Başkanı, Kibar Dış Ticaret Genel Müdürü
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Ticaret ve Gıda Grup Başkanlığı

Yapı Malzemeleri ve Lojistik Grup Başkanlığı

Otomotiv ve Kurumsal Fonksiyonlar Grup Başkanlığı

Metal Grup Başkanlığı

Assan Bilişim

Posco Assan

İspak
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Grup Başkanlığı

Assan Alüminyum

Assan Demir ve Sac
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Assan Alüminyum A.Ş.
Yassı alüminyum sektörünün lider üreticisi Assan
Alüminyum, kurulduğu 1988 yılından bu yana yassı
haddelenmiş alüminyum (rulo, levha ve folyo)
üretim ve ticareti yapmaktadır.
İstanbul Tuzla ve Kocaeli Dilovası Tesisleri’nde
Kibar Holding çatısı altında üretim yapan Assan
Alüminyum, yassı alüminyum sektöründe yıllık
250.000 ton kurulu kapasitesi ile Türkiye’nin açık
ara lider kuruluşudur.
Türkiye’de pazar ihtiyacının yarıdan fazlasını
karşılamakta olan Assan Alüminyum, başta Avrupa
Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir
yanında 70’tan 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 alanında 7. büyük firması olarak
esnek üretim mantığında her yıl bir çok müşterisi
tarafından yılın tedarikçisi ünvanını almaktadır.
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Assan Tesisleri - Tuzla

Genel Müdür: M.Remzi Örnek
Tuzla Tesisleri
D-100 Karayolu Üzeri 32. Km. 34940 Tuzla, İstanbul
Tel:+ 90 (216) 581 12 00
Faks:+ 90 (216) 395 29 71
Dilovası Tesisleri
D-100 Karayolu üzeri No:40, 41455 Dilovası, Kocaeli
Tel: + 90 (262) 677 50 00
Faks: + 90 (262) 677 50 05
www.assan.com.tr / info.alum@kibarholding.com

Assan Alüminyum - Dilovası Tesisleri

13

Assan Demir ve Sac Sanayi A.Ş.

Genel Müdür: Toros Tolga Keleşoğlu
Yeni Mah.Cumhuriyet Cad. No:54 Kartal, Istanbul
Tel: + 90 (216) 306 44 90
Faks: + 90 (216) 473 05 07
www.assandemir.com
info@assandemir.com
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yılında üretime kontinü sıcak daldırma galvaniz
üretime başlamış olan Assan Galvaniz tesisleri,
geçen ticari süreç içerisinde Galvaniz sac
üretmekten daha ileri giderek sanayicilerimizin
ihtiyaç duyduğu yarı mamülü hazır hale getirerek
hizmet verme duruma gelmiştir. Yıllık 200.000
ton’luk sac işleme ve stoklama kapasitesi ile
sanayici firmaların ihtiyaçlarına önem veren bir
konumda bulunmaktadır.
Sanayici firmaların en büyük problemlerinden
bir olan stok yönetimine yardımcı olarak ihtiyaç
duyulan mamülleri, müşteri taleplerine göre
stoklarında bulundurarak “just in time” stratejisi
ile müşterilerine hizmet 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.
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
•Sıcak haddelenmiş sac - Rulo / paket sac
•Sıcak haddelenmiş asitlenmiş yağlanmış sac Rulo/paket sac
•Elektrogalvaniz sac - Rulo/paket sac
•Alüminyum kaplı (Alüminize) - Rulo/paket sac/
gofrajlı/oluk/trapez/stor
•Alüzink - Rulo/paket sac/gofrajlı/oluk/trapez/stor
•Trafo sacı (M4 / M5 / M6)

Metal Grup Başkanlığı

•Dinamo / Motor sacı (Silisli sac)
•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 İstanbul Kartal tesislerinin yanı sıra
İskenderun tesislerinden de müşterilerine hizmet
vermekte olup müşterilerinin taleplerine göre
mamül satış ve hizmeti vermektedir.
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Posco Assan Merkez Ofis - Kocaeli

Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş.

Genel Müdür : Jong-Won, KWON, Ph.D.
Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi 1. cadde No:4
41305 Alikahya İzmit / Kocaeli
Tel: + 90 (262) 310 60 07
Faks: + 90 (262) 365 10 45
info@poscoassan.com
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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
olacaktır.
POSCO ASSAN TST tesisimiz Kocaeli Asım Kibar
Organize Sanayi Bölgesi’nde 170,000 m2 lik bir
alana kurulmuştur. Tesisin ilk yatırım maliyeti
350 milyon dolardır. Tesis, 500 çalışanla birlikte
ilk üretim kapasitesi olarak 200,000 ton ile 2013
yılının ikinci çeyreğinde faaliyete geçecektir.
Şirketimiz tüm bireylerin yaratıcılığına saygı
duyan, sonsuz güven ve anlayış üzerine inşa
edilmiş kurumsal kültürümüz yoluyla, çalışanların
tam potansiyele ulaşabilecekleri bir ortam ve
eşit çalışma şartları sağlar. Posco Assan, etik
değerleri gereği, tüm yasa, yönetmelik, insan
hakları, uluslararası sözleşmelere ve çevreye
saygılı, ayrıca sosyal sorumluluk bilinci yüksek bir
şirkettir.

Metal Grup Başkanlığı
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İSPAK İzmit Sıvı Paketleme
Sanayi A.Ş.

Genel Müdür : Erol CAN
Tuzla Tesisleri:
Assan Tesisleri D-100 Karayolu Üzeri 32. Km.
34940 Tuzla, İstanbul
Tel: + 90 (216) 581 19 00
Faks: + 90 (216) 446 64 39
www.ispak.com
ispak@kibarholding.com
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İSPAK kurulmuş olduğu 1972 yılından bu yana
esnek ambalaj sektörü içinde faaliyet göstermekte,
ürünleri ile ülkemizin ve dünyanın önde gelen
birçok firmasına hizmet vermektedir.
Her türlü işlenmiş gıdadan şekerleme, çikolata,
süt ve süt ürünleri, ilaç, kozmetik, sigara, içecek
ve diğer sanayi ürünleri için ambalaj çözümleri
üreten İSPAK, hızla büyüyüp buna uygun şekilde
yapılanmakta ve sektöründe bir çok “ilk” e imza
atmaya devam etmektedir.
Değerli bilgi birikimi, sistematik çalışma ilkeleri
ve kalite odaklı, dinamik, yaratıcı personeli
ile müşterilerinin değişik ve yeni ihtiyaçlarına
uygun çözümler bulmak İSPAK’ın önde gelen
özelliklerindendir.
Kaynaklarımızı, AR-GE çalışmalarımızı, çalışma
yöntemlerimizi sürekli geliştirmek ve hizmet
verdiğimiz sektörlerin gelişimine katkıda bulunmak
temel ilkelerimiz arasındadır.

Metal Grup Başkanlığı
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Assan Bilişim A.Ş.
Assan Bilişim A.Ş şirketi, 2006 yılında Kibar Holding
Grup şirketlerinin tüm IT ihtiyaçlarını karşılamak
üzere kurulmuştur. Assan Bilişim A.Ş., ana hissedarı
Kibar Holding A.Ş’nin vizyon, misyon ve değerleri
doğrultusunda, ileri teknolojiye sahip servis ve
çözümleri sunarak tüm grup şirketlerinin güvenilir
iş ortağı olmayı hedeflemiş bir teknoloji grup
şirketidir.
Kibar Holding A.Ş’nin Türkiye ve yurtdışındaki
tüm grup şirketlerine Assan Bilişim A.Ş., Bilgi
Teknolojileri alanında daha iyi sonuçlar elde
etmek için çözümler geliştirmekte ve ortaklaşa iş
çözümleri uygulamaktadır. Bu sayede Assan Bilişim
A.Ş, tüm grup şirketlerimize destek ve iş çözümleri
ile beraber kendi marka değerlerine, yüksek ölçekli
kârlılıklarına ve performanslarına zemin hazırlamış
olmaktadır.
Tüm sorumluluklarına uyan, grup şirketlerimizin
beklentileri doğrultusunda hizmetler sunan,
yeni teknolojileri izleyerek grup şirketlerimizi
profesyonel açılarla yönlendiren, verilen teknoloji

servislerini sürekli geliştiren ve tüm bu profesyonel
adımları atarken etik kurallar ve bilgi güvenliğini
ana hedef alarak çalışma uslubu edinmiş olan
Assan Bilişim A.Ş., bugüne kadar tüm grup
şirketlerimize katma değeri yüksek çözümler
sunmuştur.
2006 yılından beri tüm grup şirketlerine ve grup dışı
müşterilerine sistem geliştirme ve entegratörlük
hizmetleri ve bilgi teknoloileri danışmanlığı sunan
Assan Bilişim A.Ş, başta yassı metal sektörü olmak
üzere otomotiv, lojistik, gıda, sigortacılık, teknoloji,
inşaat, sıvı paketleme, dış ticaret, finansman,
lojistik, perakende gibi farklı sektörlere de sistem
entegratörlük hizmeti vermektedir.
Assan Bilişim A.Ş. dünyadaki lider teknoloji
şirketleri ile stratejik ve iş ortaklıkları
geliştirmektedir. Şirket çalışanları, bu lider
dünya firmalarının eğitim akademilerini başarı
ile tamamlamış ve uluslararası bilgi teknolojileri
sertifikasyon sistemi ile kendilerini donatmış uzman
kişilerden oluşmaktadır.

Genel Müdür: Mustafa KÜSEM
Tuzla Tesisleri :
D-100 Karayolu Üzeri 32. Km. 34940
Tuzla, Istanbul
Tel: + 90 (216) 581 10 00
Faks: + 90 (216) 581 11 62
www.assanbilisim.com.tr
info@assanbilisim.com.tr
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Hyundai Assan

Assan Hanil

Sicpa Assan
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Grup Başkanlığı

Kibar Enerji

Kibar Sigorta
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Hyundai Assan İzmit Fabrikası

Hyundai Assan Otomotiv
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Genel Müdür : Won Shin Chang
Genel Müdürlük
Hyundai Assan Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş.
Genel Müdürlük Binası Şehit Mehmet Fatih
Öngül Sk. No:2 34742
Kozyatağı, İstanbul
Tel: + 90 (216) 571 63 63
Faks: + 90 (216) 571 64 64
İzmit Fabrika
Atatürk Mah. Vatan Cad. Alikahya 41305 KOCAELİ
www.hyundai.com.tr
info@hyundai.com.tr
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Türk tüketicisi, Hyundai markasıyla ilk olarak
1990 yılında Kibar Holding’in Türkiye distribütörü
olmasıyla tanışmıştır. 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
almıştır.
İzmit’te 25 Eylül 1995’te temeli atılan ve rekor
bir sürede tamamlanıp 1997 Temmuz’unda seri
üretime başlayan Hyundai Fabrikası, 20 Eylül
1997’de gerçekleştirilen törenle açılmıştır. Fabrika,
İzmit – Ali Kahya Beldesi’nde 1 milyon m²’lik
mevcut alana, 233 bin m²’lik fabrika sahasına ve
108 bin m²’lik kapalı alana sahiptir.
İlk etapta 180 milyon USD’lik yatırımla kurulan
fabrikanın, şu an 125 bin adetlik üretim kapasitesi
bulunmaktadır. Hyundai İzmit Fabrikası, Türk
işçilerin emeğiyle başta Türkiye ve Avrupa ülkeleri
olmak üzere tüm bölge için üretilip ihraç edilen
B segmentindeki i20 modeliyle Hyundai Motor
Company’nin Avrupa’ya açılan kapısı olarak büyük
bir önem taşımaktadır.
Bugüne kadar 700 binin üzerinde araç üreten
Hyundai Assan Fabrikası’nda saatte ortalama 22
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Hyundai i20

araç üretilmekte ve günlük toplam üretim yaklaşık
400 adedi bulmaktadır. ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin
uygulandığı Hyundai Assan Fabrikası’nın ürettiği
i20’ler, global üretim merkezleri gibi en üst seviyede
üretim kalitesini taşımaktadır.
Mayıs 2012’de yapılan açıklamayla Hyundai Assan
İzmit Fabrikası’ndaki yıllık üretim kapasitesi yepyeni
bir yatırımla 200 bin adede çıkarılacaktır. Hyundai
Assan, 382 milyon dolarlık bu yatırımla 2013 yılının
sonunda yeni bir modeli daha üretim bandına dahil
edecektir. 2013 yılı sonundan itibaren üretimine
başlanacak ve tüm Avrupa’ya ithal edilerek
ülkemize katma değer kazandıracak yeni model
ise Hyundai’nin A Segmenti’nde yer alacak yeni
modeli olacaktır. Hyundai, bu yatırımla fabrikada
yaklaşık 750 kişilik ek istihdam yaratacaktır. Yan
sanayi üreticileriyle birlikte toplam 607 milyon
doları bulan bu yatırım sayesinde bölgede yaklaşık
2 bin 400 kişilik yeni iş imkanı yaratılmış olacaktır.
Böylece Hyundai Assan Fabrikası, A ve B segmenti
araçlarının üretimiyle bölgede daha da önemli bir
üretim merkezi haline gelecektir.
Kalitesine ve ürünlerine güvenen Hyundai,
Türkiye’de tüm araçları için 5 Yıl Üretici Firma

Mekanik Garantisi sunan ilk ve tek marka olma
özelliğini taşımaktadır. Ayrıca Hyundai, tüm
Türkiye çapındaki yetkili satıcıları ISO 9001 Kalite
Belgesi’ne sahip olan ilk ve tek marka konumunda
bulunmaktadır.
Hyundai’nin Türkiye’de 50’den fazla ile yayılmış
toplam 73 adet yetkili satıcısı ve 83 adet yetkili
servisi bulunmaktadır. Gerçekleştirdiği satışlarla
Türk Otomotiv Sektörü’nde 5’inci sırada yer alan
Hyundai, ayrıca Türkiye’nin ve dünyanın en iyi servis
hizmeti veren ve en yüksek müşteri memnuniyetini
sunan markası olmayı hedeflemektedir.
Hyundai son iki yıldır edindiği “Dünyanın En Büyük
Gelişim Gözteren Otomotiv Markası” ünvanı
ve hem marka hem ürün bazında aldığı değerli
ödüllerle “New Thinking. New Possibilities”
(“Yeni Yaklaşımlar. Yeni Olanaklar”) ve “Modern
Premium” felsefesi doğrultusunda hızla gelişmeye
devam etmektedir. 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
amaçlamaktadır.
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Assan Hanil Otomotiv
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kibar Holding grubunun otomotiv şirketlerinden
bir tanesi olan Assan Hanil, 1996 yılında G.Koreli
Hanil E-HWA ortaklığı ile kurulmuş ve 1997 yılı
itibariyle otomotiv sektöründe yan sanayi olarak
üretime başlamıştır.
Kuruluşunun ilk yıllarında sadece Hyundai Assan
için parça temin 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
müşteri portföyüne eklemeyi başaran Assan Hanil
sadece otomotiv sektöründe değil tüm ulaşım
araçları sektöründe en iyi çözümü sunabilmek
için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.
Kocaeli ilindeki 30.000 m² lik fabrikasında yaklaşık
500 kişilik dinamik kadrosu ile yolcu ve sürücü
koltukları, kapı panelleri, tavan ve halı kaplamaları,
şapkalık, ön ve arka tamponlar, ön kumanda
panelleri, şişirme parçalar, torpido vb. gibi
parçaların üretimini gerçekleştirmektedir.
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ISO/TS 16949, ISO 14001,2011 OHSAS 18001,
Q1 ve 5 Star Kalite Sistem sertifikalarına sahip
olan Assan Hanil, müşterilerine sağladığı hizmet
kalitesini daha da artırmak ve ulaşım araçları
sektöründeki çıtayı daha da yükseğe çıkarabilmek
için önemli bir adım daha atıp kendi bünyesinde
AR-GE merkezini oluşturmuştur. Kurmuş olduğu
AR-GE merkezi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
onayı ve desteğini de alan firmamız, Türkiye’de bu
desteği almayı hak eden sayılı fimalar 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
birlikte gerçekleştirmek üzere mutabakata
varmıştır. “Uçak Koltuk Üretimi Sanayi ve Ticaret
A.Ş.” adı altında kurulan Ortak Girişim Şirketi, uçak
koltukları tasarımı, üretimi, lojistik desteği, bakım,
onarım ve modifikasyonu ile satış ve pazarlamasını
gerçekleştirecektir.
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Genel Müdür:Okan GEDİK
Alikahya Atatürk Mah. Vatan Cad. No:17, 40305
Alikahya, İzmit, Kocaeli
Tel: + 90 (262) 317 68 00
Faks: + 90 (262) 317 68 01
www.assanhanil.com.tr
info@assanhanil.com.tr
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Sicpa Assan Ürün Güvenliği
ve Ticaret A.Ş.

Genel Müdür : Hakan ARIKAN
D-100 Karayolu Üzeri 32. Km. 34940 Tuzla, Istanbul
Tel: + 90 (216) 581 10 50
Faks: + 90 (216) 446 76 60
www.sicpaassan.com
info@sicpaassan.com
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İsviçre’nin köklü gruplarından Sicpa Holding
ve Türkiye’nin önde gelen gruplarından Kibar
Holding’in ortak girişimiyle 2007 yılında kurulan
firmamız, Marka Güvenliği ve Ürün İzleme-Takip
Sistemleri konusunda yüksek teknoloji çözümleri
sunmaktadır.
Sicpa Assan Ürün Güvenliği San. ve Tic. A. Ş.
çağımızda büyük önem taşıyan marka ve ürün
güvenliği konusunda tedarik zincirinde ürünlerin
izlenmesi, sahte-gerçek ürün ayrıştırılması
konularında ihtiyaca ve duruma özel çözümler
geliştirerek, kayıt dışı, sahte ve kaçak ürünlerin
önlenmesine olanak veren teknolojik hizmet ve
çözüm paketleri sunmaktadır.
Çözümlerimizde; SICPA 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.
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Kibar Enerji Dağıtım Sanayi A.Ş.
Kibar Enerji Dağıtım San. 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.

Genel Müdür : Aydın ALTUNORDU
Tersane Cad. Işık İş Merkezi No: 92 Kat: 5 34420
Karaköy / İstanbul
Tel: +90 (212) 254 11 14
Faks: +90 (212) 254 30 56
www.kibarenerji.com
info@kibarenerji.com
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Kibar Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
Kibar Grubu`nun 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.
Yurtiçi ve yurtdışında 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; etkili risk yönetimi (riskin tespit ve analizi,
kontrolü ve transferi), zararın doğru ve süratli bir
şekilde tazmin edilmesi, hak ve yükümlülüklerin
takibi gibi konularda sigortalıya tam destek
vermektedir. Şirketimiz, sigorta sektöründeki yasal

32

değişiklikler ile piyasa koşullarını ve gelişmeleri
yakından izleyerek müşterilerine en geniş
teminatları sunmakta ve en rekabetçi maliyetleri
sağlamaktadır.
Avrupa Birliği’ ne giden süreçte tam bir broker
anlayışı ile grup içi ve grup dışı endüstriyel ve
hizmet tesislerine ve bireylere risk yönetim ve
müşteri odaklı hizmet veren şirketimiz, özel
rizikolar da dahil olmak üzere aşağıdaki bütün
sigortacılık branşlarında faaliyet göstermektedir.
• Yangın, Doğal Afet ve Diğer Genel Zararlar
(İnşaat, Montaj, Makine Kırılması vb.) Sigortaları.
• Nakliyat ve Ulaşım 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.
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Genel Müdür : Soner ŞAHİN
Yayla Mah. D-100 Karayolu Rüya Sok. No:2
34940 Tuzla, İstanbul
Tel: + 90 (216) 581 11 80
Faks: + 90 (216) 446 76 37
info@kibarsigorta.com
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Assan Panel Sanayi A.Ş.
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Assan Panel, poliüretan dolgulu sandviç panel
ve tek kat trapez kaplamaları üretimine 1990
yılında Tuzla tesislerinde başlamıştır. Yapılan
yatırımlarla 2004 yılında İskenderun tesisini, 2009
yılında da Balıkesir tesisini faaliyete geçirmiştir. Üç
lokasyonda toplam sandviç panel üretim kapasitesi
9.500.000 m2/yıl’ a ulaşmıştır. Balıkesir tesisinde
Poliüretan, Poliizosiyanurat ve Taşyünü iç dolgulu
sandviç panel üretimi yapılabilmektedir. Her geçen
yıl sektöründe büyüyerek lider konuma gelen
Assan Panel, 2010 yılında sandviç panel üretiminde
kullanılan boyalı metallere yönelik Dilovası Boya
tesisini bünyesine katmıştır.
Assan Panel, Türkiye sandviç panel pazarında
üreticiler arasında profesyonel bayilik sistemine
sahip tek firma olarak; üretimden, ürünlerin
şantiyede montajına kadar geçen sürede
müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı
hedeflemiştir. Bayilik organizasyonunun
profesyonel düzeyde uygulanması ile Türkiye’nin
her bölgesine aynı hizmet kalitesinin ulaşması
sağlanmaktadır.
Kalite anlayışıyla sektöre yön veren Assan Panel,
tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama
ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçleri
kapsayan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
belgesini 2006 yılında almaya hak kazanmıştır.
Toplam Kalite Yönetim Sistemi temelinde
oluşturulan ve Avrupa’ da kabul gören TS EN
14509/AC:2009- TSE Uygunluk Belgesi’ ni 2009
yılında alarak üretimde kullanılacak hammaddeden
proses adımlarına ve malzemenin sevkine kadar
tüm kalite kontrol süreçlerini güvence altına
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almıştır. Assan Panel, EFQM Mükemmellik
Aşamaları programının ilk basamağını da başarı ile
tamamlayarak, Kalder tarafından verilen “EFQMMükemmellikte Kararlılık Belgesi”ni 2009 yılında
almıştır. Ayrıca, aynı kalite anlayışıyla yurtdışı
pazarlar için Rusya’da Gost ve Ukrayna’da UkrSepro kalite sertifikaları alınmıştır.
Türkiye sandviç panel pazarında ilk sırada yer alan
ve Türkiye’ye katmadeğer sağlamayı amaç edinen
Assan Panel; Irak, Libya, Lübnan, Arnavutluk,
Kazakistan, Moldovya, Makedonya, Kosova, Mısır,
İran, Tacikistan ve Etiyopya dahil 32 ülkeye satış
gerçekleştirmiştir Ayrıca, Irak, Bulgaristan, Suriye,
Kıbrıs, Ürdün, Romanya, Azerbaycan, Gürcistan
ve BAE gibi ülkelerde yurtdışı yetkili bayileri
bulunmaktadır. Taşyünü sandviç panel yatırımı ile
ürün çeşitliliği sağlayarak, toplam satışlarındaki
ihracat payını %40 seviyerlerine taşımayı
hedeflemektedir.

Genel Müdür : Hayal DEMİROLUK
Tuzla Tesisleri
D-100 Karayolu Üzeri 32. Km. 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
Tel: +90 (266) 281 14 29
Fax: +90 (266) 281 14 33
İskenderun Tesisleri
İskenderun Organize Sanayi Bölgesi
Sarıseki, İskenderun, Hatay
Tel: +90 (326) 656 27 15 (3 Hat)
Fax: +90 (326) 656 27 18
Dilovası Tesisleri
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım No:19
Muallimköy, Gebze, Kocaeli
Tel: +90 (262) 759 14 54
www.assanpanel.com / info@assanpanel.com
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Assan Liman İşletmeleri A.Ş.
Assan Port İskenderun; Kibar Holding şirketlerinden
Assan Liman İşletmeleri A.Ş tarafından 2010 yılı
sonunda hizmete açılmıştır. Açılış tarihi itibariyle
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.
Yıllık 250.000 TEU kapasiteye sahip olan terminal,
yeni yatırımlarla birlikte 2014 yılında 400.000 TEU
kapasiteye ulaşması hedeflenmektedir.
Assan Port İskenderun; coğrafi konum olarak Doğu
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu’nun
güneyindeki firmalar için avantaj sağlamasının yanı
sıra Kuzey Irak için batıya açılan en yakın konteyner
terminalidir.
7/24 yüksek standartlarda güvenlik kontrolü
sağlayan limanda Ro Ro rampası da mevcut olup;
uzman kadrosuyla müşterilere sınırsız ve yüksek
kalitede hizmet sunulmaktadır.
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Genel Müdür : Vedat OHRİ
Organize San.Bölgesi Sarıseki - İskenderun - Hatay
Tel: +90 (326) 629 40 00
Faks: +90 (326) 629 40 44
www.assanport.com / info@assanport.com
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Assan Lojistik ve Filo Kiralama A.Ş.

Lojistik

1996

yılında Türkiye’nin köklü
ve büyük kurumlarından
biri olan Kibar Holding
iştiraki olarak kurulan Assan Lojistik ve Filo Kiralama
A.Ş., Ulusal ve uluslararası ölçekte kapıdan kapıya
lojistik hizmetleri sunmaktadır. Türkiye genelinde
yurtiçi taşıma,ağır taşımacılık, antrepo, depolama,
dağıtım ve stoklama, liman için nakliye, lashing,
elleçleme, nezaret ve gümrükleme hizmetleri
sunmaktadır. Şirketimiz Uluslararası taşımacılık
alanında ise Multimodal Taşımacılığı, Uluslararası
Kara Taşımacılığı, Uluslararası Hava Taşımacılığı,
Uluslararası Deniz Taşımacılığı, Uluslararası
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Demiryolu Taşımacılığı ve ağır taşımacılık
operasyonları gerçekleştirmektedir. Genel merkezi
İstanbul Kartal’da bulunan Assan Lojistik’in Ankara,
Tuzla, Gebze, 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.
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Genel Müdür : Sinan TOPÇU
Yunus Mahallesi Cumhuriyet Cad. No:54
Kartal / İstanbul
Tel: + 90 (216) 488 20 94
Faks: + 90 (216) 488 20 97
www.assanlojistik.com - assanfilokiralama.com
info@assanlojistik.com – info@assanfilokiralama.com

Filo Kiralama

2001

yılında Kibar Holding,
grup şirketleri ve
iştiraklarına operasyonel
filo kiralama hizmeti vermek üzere kurulan Assan
Filo Kiralama, 2012 yılı itibari ile grup içi tecrübesini
ve butik hizmet anlayışını grup dışı firmalara da
sağlamaya başlamıştır.
1996 yılında Kibar Holding A.Ş. bünyesinde
kurulmuş, 2012 yılına kadar ticari ünvanı Assan
Taşımacılık ve Sanayi A.Ş. olan Assan Lojistik ve
Filo Kiralama, 2012 yılı itibari ile iki ana faaliyet
alanından biri olan Filo Kiralama’da yeniden
yapılanmaya hızla ağırlık vermiş ve hizmet kalitesini

piyasa standartlarının üzerine çıkarmıştır.
Müşteri memnuniyetini ilke edinmiş, müşteri odaklı
yaklaşımı ile 2012 yılı ikinci yarısında %26 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.
2013 yılı başında devreye soktuğu 7/24 ASSAN
Filo Kiralama çağrı merkezi ve yol yardım hattı
hizmetine başlamıştır.
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Assan Yapı A.Ş.

Genel Müdür : Hilmi ŞAHİN
Evliya Çelebi Mah. Hatboyu Cad. Çimen Sok. No:1/1
34940 Tuzla-İstanbul
Tel: + 90 (216) 447 34 92/93
Faks: + 90 (216) 447 34 96
www.assanyapi.com / info@assanyapi.com
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Assan Yapı, Kibar Holding bünyesinde 2007 yılında
“inşaatın her alanında hizmet vermek ve çağdaş
yapı projeleri üreterek yaşama geçirmek” amacıyla
faaliyetlerine başlamıştır.
Güvenilir yapısı, uzman kadrosu ve çözüm odaklı
iş anlayışı ile riskleri iyi yöneterek, ürün ve
hizmetlerini taahhüt ettiği kalitede, sürede ve
öngörülen bütçede sunma hedeflerine daima
ulaşarak, kısa sürede inşaat sektöründe prestijli bir
yer almıştır. Sürekli yenilenen, teknolojiyi yakından
takip eden, projeleri, idari ve teknik personeliyle
inşaat sektöründe kısa sürede güçlü bir yer edinen
Assan Yapı, ilk günkü gibi azim ve kararlılıkla yoluna
devam etmektedir.

Semiha Kibar Sosyal Tesisleri

Semiha Kibar Öğretmenevi

Yapı Malzemeleri ve Lojistik Grup Başkanlığı
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Yapı Malzemeleri ve Lojistik Grup Başkanlığı

Genel Müdür : Ethem PİŞKİN
Alabdali Al- Shareef A-L Radhi st. 1
In front of the Ministry of Industry and Trade
First Floor Office No. 3 AMMAN / JORDAN
Tel: 00962 6 5678384
Fax: 00962 6 5678382
info@kibarindustry.com

Kibar Industry Company

yılında Assan Panel A.Ş tarafından kurulan Kibar
Industry Co., Ürdün’de sandviç panel üretimi
amacıyla faaliyetlerine başlamıştır. Başkent
Amman’a 45 km uzaklıkta bulunan üretim tesisi,
10 bin m2’si kapalı olmak üzere, toplam 65 bin
m2 alana kurulmuştur. 2012 yılı başında temeli
atılan tesiste, 4,5 milyon m2 kapasiteye sahip
sürekli hat ile, ilk etapta Poliüretan dolgulu sandviç
panel ve tamamlayıcı elemanlar üretilmektedir.
Taşyünü dolgulu sandviç panel üretimi ise sonraki
etap yatırım planları içerisindedir. Üretilecek
malzemelerin satışında; gümrük ve navlun
avantajları da dikkate alınarak, Orta Doğu ve Afrika
pazarları öncelikli hedeflerdir.
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Kibar International

Bareks Dış Ticaret

Kibar Dış Ticaret
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Ticaret ve Gıda

Assan Foods

Kibar Dış Ticaret A.Ş.
Kibar Dış Ticaret A.Ş. Türkiye'nin önde gelen
holdinglerinden 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
oluşturmak amacıyla 1985 yılında kurulmuştur.
Günümüzde Türkiye`nin önde gelen birçok özel ve
devlet 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 ile 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 arasındadır.
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Genel Müdür : Serdar KOÇTÜRK
Tersane Cad. Işık İş Merkezi No: 92 34420
Karaköy, İstanbul
Tel: + 90 (212) 256 49 70
Faks: + 90 (212) 237 51 20
www.kibardisticaret.com / info@kibardisticaret.com
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BAREKS Dış Ticaret
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.

50

Ticaret ve Gıda Grup Başkanlığı

Genel Müdür : Serdar KOÇTÜRK
Tersane Cad. Işık İş Merkezi No: 92 34420
Karaköy, İstanbul
Tel: + 90 (212) 256 99 14
Faks: + 90 (212) 237 51 20
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Genel Müdür : Mustafa KILAVUZOĞLU
Avenue L. Ruchonnet 1, 1003
Lausanne, Switzerland
Tel: +41 21 313 42 80
Fax: +41 21 313 42 81
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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 Lozanİsviçre’de yer almaktadır.
Kibar International A.Ş., kuruluş amacı gereği,
ihtiyacımız olan başta hammadde olmak üzere tüm
yurtdışı alımlarında uygun tedarikçilerin bulunması,
ve ihracatımıza aracılık ederek artırılması
konularında çalışmalar yapmasının yanında, tüm
bu işlemlerin gereği olan uygun finansmanın temini
ve globalleşen dünya ekonomisindeki zor rekabet
ortamında, grubumuza belirtilen alanlarda bir takım
kolaylıklar sağlayabilmek amacı ile çalışmalarını
sürdürmektedir.
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Assan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Genel merkezi İstanbul’da olan Assan Foods, Kibar
Holding’in gıda yatırımı olarak 1998’de, BalıkesirSusurluk’ta kurulmuştur. Assan Foods’un en
modern teknolojiyi takip eden endüstriyel yatırımı
bugün 35 milyon dolara ulaşmıştır.
Assan Foods ürünlerinin hammaddesini oluşturan
domateslerini hibrid, genetiği ile oynanmamış
tohumlar kullanarak yetiştirmekte ve tarımın her
aşaması kontrol edilmektedir. Saf ve temiz ürünler
üretebilmek için domatesler özenli bir şekilde elle
hasat yapılmaktadır.
Domates salçası, ketçap, makarna ve et sosları ile
dünya mutfaklarına hitap eden çeşitli domates
soslarından oluşan geniş ürün yelpazesiyle hem iç
piyasaya hitap etmekte, hem de dünyada 5 kıtada
70 ülkeye ihracat yapmaktadır.
Colorado; ketçap, mayonez, acılı ketçap, barbekü
sos, acı sos, napolitana sos, arrabiata sos, basilico
sos, mexicana sos ve curry sostan oluşan zengin
ürün gamıyla, benzersiz kıvamları ve özgün
formülleriyle tüketicilerin çekimlerine kapılacağı
lezzet molaları vaadediyor. Colorado ailesinin
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kışkırtıcı lezzetleri; hamburger çeşitleri, patates
kızartmaları, değişik sandviçler, pizzalar, et ürünleri
ve makarnalarla çok uyumludur.
Colorado ürünleri; sachet, küvet, PET topdown
şişe, COEX bidon ve kova ambalajlarda profesyonel
şeflerin ve gıda endüstrisinin kullanımına
sunulmuştur.
200.000 m2’lik açık alan üzerine kurulmuş olan
Assan Foods Tesisi, şirketin tüm yatırım ihtiyaçlarına
cevap verebilecek kapasitededir. Kapalı alan, 4.000
m2’lik üretim alanı, 16.000 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: 30.000 ton / yıl
• Ketçap: 50.000 ton / yıl
• Domates sosları: 15.000 ton / yıl
• Mayonez ve diğer soslar: 7.000 ton / yıl
Kalite kontrol yönetim sistemi çerçevesinde üretim
yapan fabrika, HACCP, ISO 9001:2008, BRC ve IFS
sertifikalarına sahiptir.

Genel Müdür : Cemil BAYKAM
İstanbul Tesisleri - Merkez
Tersane Caddesi Işık İş Merkezi No:92 Kat:6, 34420
Karaköy, İstanbul
Tel: + 90 (212) 297 92 32
Faks: + 90 (212) 297 92 26
Fabrika
Kepekler Köyü Sivritepe Mevkii
Susurluk / Balıkesir
Tel: +90 (266) 864 14 15
Ege Assan
Ege Serbest Bölgesi Ayhan Sok. AIII E-F-G
Gaziemir / İzmir
Tel: + 90 (232) 251 86 89
Faks: +90 (232) 251 86 99
www.assanfoods.com / info@assanfoods.com
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Yahya Mah. D-100 Karayolu Rüya Sok. No: 2
34440 Tuzla / İstanbul / 0 (216) 5811000
kurumsaliletisim@kibarholding.com

