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Akyazı, Sakarya bölgesinde yer alan son teknoloji ile donatılmış
5 üretim tesisi ve 2000ʼden fazla çalışanı, kurulduğu 1992 yılın-
dan beri istikrarlı büyüme trendi ile Türkiyeʼde ISO 500ʼde yer
alan, aynı zamandaAvrupaʼdaki lider üreticilerden biri olanASAŞ;
İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDD-
MİB) tarafından düzenlenen ve 2015 yılında en fazla ihracat
yapan firmalarına verilen, İhracatın Metalik Yıldızları Ödül
Töreniʼnde “Alüminyum Çubuk ve Profiller” kategorisinde 1.lik
ödülünü, “Alüminyum Sac & Levha ve Folyo” kategorisinde 2.lik
ödülünü aldı. 17.05.2016 tarihinde, İstanbulʼdaki Grand Hyatt
Otelʼde gerçekleştirilen törende; T.C. Ekonomi Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez tarafından, ASAŞ Yönetim
Kurulu Başkanı Safa Bayar Yavuzʼa ve ASAŞ Genel Müdürü
Bülent Akif Atabayʼa ödüller taktim edildi.

Bu yıl 6ʼıncısı düzenlenen İDDMİB İhracatın Metalik Yıldızları
Ödülleri Töreniʼninde; 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 ödülün sahi-
bi oldu. İhracatını en fazla artıran, hedef ülkelere en fazla 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 düzey yetkilile-
ri bir araya geldiler.

ASAŞʼın yükselen başarısının altında sürekli gelişime verdiği
değer yatıyor. Yenilikleri takip eden ve teknolojiye yatırım yaparak
sürekli gelişimi hedefleyen ASAŞ, ARGE ve ÜRGE faaliyetlerini
sektörde ilk ve tek olan Bakanlık onaylı Ar-Ge Merkeziʼyle de tek
bir çatı altında sürdürüyor. Otomotiv sektöründen, enerji, daya-

nıklı tüketim, mobilya vb. birçok sektöre hizmet veren üretici kim-
liğinin yanı sıra ASAŞ; üretim alanındaki bilgi birikimini, tasarım
ve ürge çalışmalarıyla zenginleştirerek yüksek kalitedeki ürünleri-
ni 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 sistem-
leri), NATUROLL (panjur sistemleri, garaj kapıları ve motor kont-
rol sistemleri) markaları altında ASAŞʼın inşaat sektörüne yönelik
geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor.

Sadece bilimin değil sanatın da toplumların gelişmesine çok
büyük katkısı olduğunun bilinciyle ASAŞ; sanata verdiği desteği
2015 yılında kurduğu ASAŞSANAT çatısı altında daha da gelişti-
rerek yürütme kararını aldı. ASAŞSANAT; sanat ve tasarım
öğrencileri ile akademisyen ve profesyonelleri buluşturan; öğre-
nim+ paylaşım + tasarım + üretim platformu olarak faaliyetlerini
sürdürüyor. Kendi çalışanlarını da unutmayan ASAŞ, çalışanları-
nın eşleri ve çocukları için de kurslar ve seminerler organize ede-
rek, sanatın toplumlarda yarattığı değişimi, farklı bakış açıları
kazanma yetisini içerde de tetiklemeyi hedefliyor. Ayrıca ASAŞʼın
sosyal sorumluluk çalışmaları doğrultusunda engelli dostlarımız
için de sanat eserleri yaratabilecekleri projelerin geliştirilmesi
hedefleniyor.

Ürettiği ürünler, verdiği hizmetler ve sağladığı katkılarla 2015
yılında 80ʼden fazla ülkeye yaklaşık 83 Milyon dolarlık ihracat ger-
çekleştiren ASAŞ, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller
İhracatçıları Birliği (İDDMİB) 2015 yılının başarılı ihracatçılarını
ödüllendirdiği gece de Türkiyeʼnin gururu ve alüminyum sektörü-
nün yıldızı olmaya devam ediyor.

ASAŞ, ALÜMİNYUM İHRACATININ YILDIZI OLMAYA DEVAM EDİYOR.




