
S
e

k
tö

r
1

ASAŞ Continues to be the Star of Aluminium Exports
Asaş which is among ISO 500 in Turkey with its stable growth since 
1992 having more than 2000 employees and 5 production facilities at 
Akyazı, Sakarya region being equipped with the latest technologies and 
also being among the leading producers in Europe, has received grand 
prize for the category of “Aluminium rods and profiles” and the 2nd 
prize in the category of “Aluminium sheet, plate and folio”  by İstanbul 
Iron and Noniron metals Exporters Association (İDDMİB) regarding the 
companies having achieved the highest export figures in 2015.

Akyazı, Sakarya bölgesinde yer alan son teknoloji ile donatıl-
mış 5 üretim tesisi ve 2000’den fazla çalışanı, kurulduğu 1992 
yılından beri istikrarlı büyüme trendi ile Türkiye’de İSO 500’de 
yer alan, aynı zamanda Avrupa’daki lider üreticilerden biri olan 
ASAŞ; İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Bir-
liği (İDDMİB) tarafından düzenlenen ve 2015 yılında en fazla 
ihracat yapan firmalarına verilen, İhracatın Metalik Yıldızları 
Ödül Töreni’nde “Alüminyum Çubuk ve Profiller” kategorisinde 
1.’lik ödülünü, “Alüminyum Sac & Levha ve Folyo” kategorisin-
de 2.’lik ödülünü aldı. 17 Mayıs 2016 tarihinde, İstanbul’daki 
Grand Hyatt Otel’de gerçekleştirilen törende; T.C. Ekonomi 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez tarafından ASAŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı Safa Bayar Yavuz’a ve ASAŞ Genel 
Müdürü Bülent Akif Atabay’a ödüller taktim edildi.

Bu yıl 6’ıncısı düzenlenen İDDMİB İhracatın Metalik Yıldızları 
Ödülleri Töreni’ninde; alüminyum sac & levha ve folyo, alümin-
yum çubuk & profiller, alüminyum inşaat aksamı, alüminyum 
biyet, alüminyum mutfak eşyası, bakır çubuk ve teller, demir 
çelik eşyalar gibi 24 farklı kategoride 61 başarılı ihracatçı ödü-
lün sahibi oldu. İhracatını en fazla artıran, hedef ülkelere en faz-
la ihracat yapan ve ihracatını son 5 yılda sürekli olarak artıran 
firmalara da ödül verildiği gecede, başarılı ihracatçı firmalarla, 
Ekonomi Bakanlığı, TİM ve diğer kurum ve kuruluşların üst dü-
zey yetkilileri bir araya geldiler.

ASAŞ’ın yükselen başarısının altında sürekli gelişime verdiği 
değer yatıyor. Yenilikleri takip eden ve teknolojiye yatırım ya-
parak sürekli gelişimi hedefleyen ASAŞ, Ar-Ge ve Ür-Ge faali-
yetlerini sektörde ilk ve tek olan Bakanlık onaylı Ar-Ge Merke-
ziyle de tek bir çatı altında sürdürüyor. Otomotiv sektöründen, 
enerji, dayanıklı tüketim, mobilya vb. birçok sektöre hizmet 
veren üretici kimliğinin yanı sıra ASAŞ; üretim alanındaki bilgi 
birikimini, tasarım ve Ür-Ge çalışmalarıyla zenginleştirerek yük-
sek kalitedeki ürünlerini kendi markalarıyla da pazara sunuyor. 
ASAŞPEN (PVC kapı ve pencere sistemleri), NATURALBOND 

(alüminyum kompozit panel), ALUDES (alüminyum bayrak ve 
aydınlatma direkleri), RESCARA (alüminyum kapı, pencere ve 
giydirme cephe sistemleri), NATUROLL (panjur sistemleri, garaj 
kapıları ve motor kontrol sistemleri) markaları altında ASAŞ’ın 
inşaat sektörüne yönelik geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. 

Sadece bilimin değil sanatın da toplumların gelişmesine çok 
büyük katkısı olduğunun bilinciyle ASAŞ; sanata verdiği des-
teği 2015 yılında kurduğu ASAŞSANAT çatısı altında daha da 
geliştirerek yürütme kararını aldı. ASAŞSANAT; sanat ve tasa-
rım öğrencileri ile akademisyen ve profesyonelleri buluşturan; 
öğrenim + paylaşım + tasarım + üretim platformu olarak faa-
liyetlerini sürdürüyor. Kendi çalışanlarını da unutmayan ASAŞ, 
çalışanlarının eşleri ve çocukları için de kurslar ve seminerler 
organize ederek, sanatın toplumlarda yarattığı değişimi, farklı 
bakış açıları kazanma yetisini içerde de tetiklemeyi hedefliyor. 
Ayrıca ASAŞ’ın sosyal sorumluluk çalışmaları doğrultusunda 
engelli dostlarımız için de sanat eserleri yaratabilecekleri pro-
jelerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Ürettiği ürünler, verdiği hizmetler ve sağladığı katkılarla 2015 
yılında 80’den fazla ülkeye yaklaşık 83 Milyon dolarlık ihracat 
gerçekleştiren ASAŞ, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller 
İhracatçıları Birliği (İDDMİB) 2015 yılının başarılı ihracatçılarını 
ödüllendirdiği gece de Türkiye’nin gururu ve alüminyum sektö-
rünün yıldızı olmaya devam ediyor. 
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