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profil, alüminyum yassı mamuller, 
alüminyum kompozit panel, pvc 
profil ve panjur üretimleri yapıyo-
ruz ve 2000’den fazla çalışanımızla 
80’den fazla ülkeye hizmet veri-
yoruz. Hedefimiz teknolojiyi takip 
ederek her zaman en iyisini müş-
terilerimize sunmak olduğundan 
Türkiye’de sektöründe en geniş,  
en uzun, en ağır alüminyum profil 
ve en geniş yassı mamul üretimini 
gerçekleştirerek müşterilerimizin 
önündeki üretim kısıtlarını azalt-
maya çalışıyoruz. Ayrıca sektörde 
hammaddeden mamule kadar ih-
tiyaç duyulan tüm süreçlerin aynı 
yerleşkedeki entegre tesislerimizde 
yapılması kalitenin sürekliliğinin 
sağlanması ve maliyetlerin kontrolü 
açısından büyük avantajlar sağlı-
yor. 2015 yılında; Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu sıralaması 
olan İSO 500’de 91. sırada yer ala-
rak, kısa zamanda yarattığımız bu 
başarıyla Türkiye’nin en hızlı büyü-
me trendine sahip olan az sayıdaki 
sanayi kuruluşlarından biri olmanın 
gururunu yaşıyoruz. ASAŞ olarak 
ayrıca; bu yıl da geçtiğimiz yıl ol-
duğu gibi İstanbul Demir ve Demir 
Dışı Metaller İhracatçıları Birliği 
(İDDMİB) tarafından düzenlenen 
en fazla ihracat yapan firmalara 
verilen, İhracatın Metalik Yıldızları 
Ödül Töreni’nde “Alüminyum Çu-

buk ve Profiller” ve“A-
lüminyum Sac & Levha ve 
Folyo” kategorilerinde ödül al-
dık. Sanayi sektöründe son 50 yıl-
dır, gayri maddi varlıkların makine 
ve ekipman gibi maddi varlıklara 
göre değer kazandığı günümüzde 
insan faktörü sürdürülebilir başarı 
için olmazsa olmaz haline geldi. 
Bunun için sektör bazlı eğitim ve 
uzmanlıkların yaratılması / üniver-
site - sanayi işbirliği / Ar-Ge çalış-
malarına işverenlerin katkılarının 
artırılması ve sürdürülebilir kaliteyi 
sağlamak için gerekli önlemlerin 
alınması gerekmektedir. Bu bağ-
lamda ASAŞ olarak biz de Türki-
ye’nin alüminyum alanında bakanlı 
onaylı ilk AR-GE merkezini ve Asaş 
Akademi’yi kurduk. Bu sayede hem 
çalışanlarımızın sürekli gelişim ve 
hayat boyu eğitimlerini sağlamayı, 
hem de sektörel gelişime katkıda 
bulunmayı amaçlıyoruz.

En son çıkan yeni ürününüz ve bu 
ürünün özellikleri hakkında bilgi 
verir misiniz? 
2016 yılında olduğu gibi bu yılın 
ilk çeyrek döneminde de Mimari 
Sistem Serilerimize ek olarak sis-
temimize değer katan ve sektörü-
müzde sadece dekoratif görüntü 
ile yetinmeyen, güvenliği ön plana 
çıkartmayı planladığımız ürünleri-
miz bulunmuyor. Bu ürünlerimizi 
ve daha nicelerini Yapı Fuarı’nda 
sergiliyor olacağız. Bazı öne çıkan 
yeni ürünlerimizden bahsetmek 

gerekirse; Yalıtımsız Sürme Serimiz 
RS 83, Akdeniz Bölgesi’nde mimari 
anlayışın manzaradan maksimum 
düzeyde faydalanma ilkesi doğrul-
tusunda büyük açıklıkların tek bir 
kanat ile geçilebilmesine olanak 
tanıyor. Güvenli – kullanışlı ve da-
yanıklı olan bu ürünümüzü bu yılın 
başında pazara sunduk. Öncelikli 
olarak Ege Bölgesi’nde yoğun talep 
gören Yalıtımlı Sürme Serilerinde 
farklı bir bakış açısı ile yine daha 
geniş bir açıklıktan faydalanarak 
dekoratif olarak içerisinde yenilik-
ler barındıran Yalıtımlı Sürme Se-
rimiz RST 83’ü de önümüzdeki ay 
müşterilerimize tanıtacağız. Tüm 
Türkiye’de inşaat sektöründeki hızlı 
artış, binalarda kullanılan dekoratif 
korkulukların talebini giderek art-
tırmıştır. Ancak sektörün en önemli 
eksiği, kullanılan ürünlerin teknik 
şartnamelerinin olmaması, hatta 
güvenlik hassasiyeti çok yüksek 
olan bu ürünlerle ihtiyaç olan mu-
kavemetin karşılanamamasıdır. Bu 
eksikliği giderecek bir altyapıda ve 
Avrupa normlarına uygun yeni ürü-
nümüz Kare Küpeşte AS 40 pazara 
girdikten sonra çok olumlu tepkiler 
aldık. Tüm alışveriş merkezlerinin 
vazgeçilmezi haline gelen ve deko-

A
SAŞ, gerek yurt içinde 
gerekse yurt dışında 
birçok başarılı çalış-
maya imza atmış bir 
marka. Nitekim bu 

yıl da İDDMİB tarafından en faz-
la ihracat yapan firmalara verilen, 
İhracatın Metalik Yıldızları Ödül 

Töreni’nde “Alüminyum Çubuk 
ve Profiller” ve“Alüminyum Sac 
& Levha ve Folyo” kategorilerinde 
ödüle layık görülerek başarısını bir 
kez daha taçlandırdı. ASAŞ’In bu 
başarısını Grup Satış Koordinasyon 
Destek Direktörü Vedat Sancakdar 
ile konuştuk. 

Asaş Alüminyum’un çalışmaları ve 
başarısı hakkında bilgi verir misi-
niz?
ASAŞ; 1990 yılında Gebze’de ku-
ruldu. Şu an Akyazı, Sakarya böl-
gesinde toplam 640.000 metreka-
relik son teknoloji ile donatılmış 
beş üretim tesisimizde alüminyum 

“AR-GE Merkezimizde 
sürdürülebilir ürünler tasarlıyoruz”
Sürme serilerine farklı bir bakış açısı getirecek iki yeni ürünlerini bu yıl 
içerisinde pazara sunacaklarını açıklayan ASAŞ Grup Satış Koordinasyon 
Destek Direktörü Vedat Sancakdar, müşterilerine sadece proje bazında 
değil, her zaman kaliteli yaşam alanları sunmak amacı ile sektörün 
ilk bakanlık onayını alan AR-GE Merkezlerinde, sürdürülebilir ürünler 
tasarladıklarını belirtiyor. 

“Türkiye’de 
sektöründe en geniş,  

en uzun, en ağır 
alüminyum profil 
ve en geniş yassı 
mamul üretimini 
gerçekleştirerek 
müşterilerimizin 
önündeki üretim 

kısıtlarını azaltmaya 
çalışıyoruz.”

ASAŞ Grup Satış Koordinasyon Destek Direktörü Vedat Sancakdar

RST83 
Yalıtımlı 
Sürme Serisi
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ratif olarak camın ön plana 
çıktığı korkuluk sistemleri-
nin yaygınlaşmaya başla-
dı. Yenilikçi bir yaklaşım 
ile tasarladığımız cam kü-
peşte ürünümüz RB 90’ın, 
bu yeni trendi yapılarında 
kullanmak isteyenler için 
farklı ve özellikli bir alter-
natif olacağı kanısındayız.  
Bu yıl içerisinde sunaca-
ğımız ve sürme serilerine 
farklı bir bakış açısı getire-
ceğimiz iki yeni ürünümü-
zün çalışmaları da devam 
ediyor.  Yılın ikinci yarısı 
itibari ile bu ürünlerimiz 
de devreye girecek. Yine 
gerek dış cephe gerekse 
iç mekan uygulamaların-
da kullanılabilecek yeni 
kompozit panel yüzey al-
ternatifleri ile sektörümüze 
önemli sürprizlerimiz ola-
cak.  

Çözüm sunduğunuz proje-
lere örnek verir misiniz?
Amacımız müşterilerimize 
değer yaratmak, bu sebep-
le müşterilerimizi çözüm 
ortağımız olarak görüyo-
ruz. İhtiyaçlara bağlı ola-
rak çok çeşitli projelere 
destek veriyoruz. Konut 
projeleri, hastaneler, büyük 
iş merkezleri vb. kompozit 
panel, alüminyum kapı, 
pencere, doğrama ve giydirme cep-
he sistemlerinin kullanıldığı tüm 
projeler için destek verebilecek 
alt yapıya sahibiz. Projeleri uzman 
kadromuzla birlikte değerlendi-
rerek yenilikçi çözümler üretiyor, 
sahip olduğumuz deneyim sayesin-
de kapsamlı teknik destek sağlıyo-
ruz. Müşterilerimize sadece proje 
bazında değil, her zaman kaliteli 
yaşam alanları sunmak amacı ile 
sektörün ilk bakanlık onayını alan 
AR-GE Merkezimizde sürdürülebi-
lir ürünler tasarlıyoruz.

Konut, ofis ya da sosyal tesis pro-
jeleri karmaşık yapıdan oluşması 
nedeniyle zorlu çözümler gerekti-
rebiliyor. Bu gibi projelere sağladı-
ğınız avantajlar neler?
Biz tüm mimari sistem çözümle-
rimizde öncelikle sürdürülebilir 
yaşam alanları oluşturabilmek, 
çevreye ve insana saygı prensiple-
rine uygun, güvenilir sistemler ta-
sarlamak amacı ile yola çıkıyoruz. 
Alüminyum sektöründe bir ilk olma 
özelliği taşıyan AR-GE merkezimi-
zin katkısıyla yetkin ve tecrübeli 

kadromuz daha da güçlü bir 
teknolojik yapıya kavuştu. Bu 
avantajı da kullanarak karma-
şık yapıdaki projelere yenilikçi 
ve güvenilir çözümler üreten 
bir ekibe sahibiz.

Yapının dış kabuğunu oluş-
turan cephe malzemelerinin 
yapı güvenliği açısından öne-
mi nedir sizce?
Son yıllarda artan yüksek bi-
nalar dolayısıyla alüminyum 
profilden oluşan alüminyum 
cephe sistemleri ile havalan-
dırmalı dış cephe için kullanı-
lan kompozit panel ürünlerine 
talep oldukça yüksek. Ancak 
bu sistemlerin yönetmelik, 
standartlar, bilgi birikimi ve 
tecrübe ile donatılmış akredite 
firmalar tarafından yapılması 
oldukça büyük önem taşıyor. 
Son yıllarda doğa koşullarının 
giderek sertleşmesi bu gibi bi-
nalarda ciddi güvenlik zafiyet-
leri oluşturuyor. Bu nedenle 
ilgili kurumların denetim me-
kanizmaları tarafından kontrol 
edilmesinin yanı sıra tüketici 
de bilinçlendirilmesi gerekli. 
ASAŞ olarak gerek verdiğimiz 
teknik eğitimlerle gerekse aldı-
ğımız birçok kalite belgesiyle 
sektörde kalite standartlarının 
oluşmasına öncülük ediyoruz.

Önümüzdeki süreçte pazar-
da nasıl bir strateji izleyecek-
siniz? Hedeflerinizi öğrenebilir 
miyiz?
Öncesinde olduğu gibi bundan 
sonrada her alanda yenilikçi, kat-
ma değer yaratan, çevreye ve in-
sana saygılı, sektörüne katkıda bu-
lunan ürünler ile müşterilerimize 
hizmet vermeye devam edeceğiz. 
Amacımız bilgi ve deneyimlerimiz-
le sürdürülebilir çözümler üretmek 
ve sektörde bundan sonra da kalite 
ve gelişimi güvence altına almak 
olacak. ©

“Projeleri uzman kadromuzla 
birlikte değerlendirerek 

yenilikçi çözümler üretiyor, 
sahip olduğumuz deneyim 
sayesinde kapsamlı teknik 

destek sağlıyoruz.”

RB90 
Cam Küpeşte 
Sistemi


