Sürdürülebilir bir gelecek
inşa ediyoruz

Genel Müdür Mesajı
Değerli paydaşlarımız,
Yaklaşık 8 milyar insana ev sahipliği yapan dünyamız pek çok zorlukla mücadele ediyor.
İklim değişikliği, azalan dünya kaynakları ve salgın hastalıklar yaşadığımız yüzyıla damga
vuruyor. Tüm bu olağan dışı gelişmelerin etkilerini en aza indirmek, dünyamızın geleceğine
sahip çıkmak, onu korumak ve yaşatmak için ise hepimizin tek bir amaç etrafında
toplanması gerekiyor: Sürdürülebilir bir yaşam döngüsü.
Artan sanayileşmenin dünyamız üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için
harekete geçmenin tam sırası. Assan Panel olarak sürdürülebilirlik vizyonumuz, çatısı
altında faaliyet gösterdiğimiz Kibar Holding’in 2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi ve ürettiğimiz
ürünlerin direkt olarak sürdürülebilirlik alanına katkı sağlayan ürünler olması ekseninde
şekilleniyor. Assan Panel olarak yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarıyla çevre dostu yöntemlerle
sürdürülebilir ürünler geliştiriyor, farklı sektörlerin kullanımına sunuyoruz. Diğer taraftan
her yıl hayata geçirdiğimiz verimlilik projeleriyle hem üretimimizi sürdürülebilir yöntemlerle
gerçekleştiriyor hem de ekonomideki en büyük kayıpların başında gelen enerjinin verimli
kullanımı için tasarruf sağlayan ürünler üretiyoruz. Sürdürülebilir yapıların inşa edilmesine
katkı sağlıyor, “Sıfır Enerji”ye ilişkin vizyonumuzu bugünden ortaya koyuyoruz. Tüm iş
süreçlerimizi sürdürülebilirlik prensiplerine uygun şekilde yönetiyor, topluma değer katacak
sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmek üzere çalışmalarımıza ivme kazandırıyoruz.
Grubumuzun 2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi’nin yol göstericiliğinde hedefimiz dijital dönüşümümüzü
tamamlamak, siz değerli paydaşlarımızı da kapsayan bir sürdürülebilirlik ekosistemi yaratarak
dünya kaynaklarının korunmasına en etkin katkıyı sağlamak ve inovatif ürünlerimizle
inşaat sektöründe sürdürülebilirliğin temellerini birlikte atmak. Bu yolculukta bugüne dek
verdiğiniz destek için teşekkür ediyor, sürdürülebilir yarınları birlikte inşa etmeyi diliyorum.
Saygılarımla,
İhsan Tolga Akar
Genel Müdür
Assan Panel
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Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Ediyoruz!
Kibar Holding’in sürdürülebilirlik yaklaşımının temeli, kurucusu ve onursal başkanı
Asım Kibar’ın Kibar Grubu’nun esas değerleri olarak tanımladığı dürüstlük ve güvenilirlik
ilkelerine dayanmaktadır. Köklü kurumsal yönetim geleneği, yenilikçi bakış açısı, iş etiği
anlayışı, sosyal sorumluluk kültürü ve imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi (United Nations Global Compact, UNGC)’ne göre şekillenen sürdürülebilirlik
anlayışı, Kibar Grubu’nun iş yapış kültürünü oluşturmaktadır. Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni
benimseyen Kibar Grubu, çalışanlarına insan haklarının korunduğu, iş sağlığı ve güvenliğine
öncelik verildiği, mesleki gelişimin desteklendiği, adil ve herkese eşit fırsatlar tanıyan bir iş
hayatı sunmaktadır. Assan Panel olarak operasyonlarımızın tamamında, iş dünyasındaki
küresel ve sürdürülebilir sosyal sorumluluk bilincini geliştirme temeline dayanan Küresel
İlkeler Sözleşmesi ilkelerine ve Kibar Holding’in bu esaslar doğrultusunda belirlediği politika
ve stratejilerine uyum göstermekteyiz. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yoksulluğun sona
erdirilmesi, çevrenin korunması, iklim krizine karşı önlem alınması, refahın adil paylaşımı
ve barışı hedefliyor. BM’nin çalıştığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları şunlardan oluşuyor:
Assan Panel olarak çevreye ve topluma karşı sorumluluklarımızı bir plan dahilinde yerine
getiriyor ve sektörde bu alanda öncü olarak üreticileri teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Şirket
stratejik hedeflerimize göre odak kalkınma amaçlarımızı belirledik, 2030 yılına kadar
sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı artırarak sürdürmeye devam
edeceğiz. Assan Panel olarak inovatif, sürdürülebilir, enerji verimliliği sağlayan ürün ve
çözümlerimizle modern enerjiye erişimi kolaylaştırıyoruz. Bu bakış açısı ile altı odak kalkınma
amacında, sürekli gelişmeyi ve iş yapış şeklimizi buna göre entegre etmeyi hedefliyoruz.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin
6 maddesini odağımıza alıyoruz:
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Assan Panel Sürdürülebilirlik Vizyonu
Türkiye’nin öncü sanayi kuruluşlarından Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Panel’in
sürdürülebilirlik vizyonu, şirketin son 10 yılda attığı adımların temelinde yer alıyor.
Operasyonlarımızın tamamında, iş dünyasındaki küresel ve sürdürülebilir sosyal sorumluluk
bilincini geliştirme temeline dayanan Küresel İlkeler Sözleşmesi ilkelerine ve Kibar Holding’in
bu esaslar doğrultusunda belirlediği politika ve stratejilere uyum göstermekteyiz.
Assan Panel kendi ürün gamı ile doğal yoldan sürdürülebilir binaların inşa edilmesine katkı
sağlarken, üretim süreçlerinin tamamını çevre dostu yöntem ve teknolojileri kullanarak
gerçekleştiriyoruz. Çevre dostu ve insan sağlığı için olumsuz etkileri olmayan ürünleriyle
Assan Panel farklı sektörlere hizmet ve çözüm sunuyor. Aynı zamanda tüm yönetim
süreçlerinde uçtan uca dijitalizasyon süreçlerini tamamlama yolunda emin adımlarla
ilerlerken çalışanları, tedarikçileri, müşterileri ve tüm paydaşları kapsayan bir sürdürülebilirlik
anlayışını benimsiyoruz.
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binaları destekleyip Greenguard sertifikası
kazanan Türkiye’deki ilk ve tek sandviç panel
üreticisiyiz. Ayrıca Assan Panel olarak doğal
aydınlatma, solar panel sistem çözümleri ve
yangına 180 dakika dayanabilen taşyünü
panellerimizle mükemmeli inşa ediyor ve
sürdürülebilir yapı kabuğu çözümleri sunuyoruz.
“Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” için
enerji verimliliği sağlayan ve yenilenebilir
enerji ürünlerinin yaygınlaşmasına destek
veren ürün grubuyla sektörde yer almakta
Balıkesir, Tuzla, İskenderun, ve gelecek nesiller için sürdürülebilirlik odak
Ürdün ve Azerbaycan’da yer çalışmalarını sürdürmekteyiz.
alan üretim tesislerimizde 250
çalışan ile kesintisiz, kapsayıcı ve
Sorumlu üretim ve tüketim bilinci ile
sürdürülebilir ekonomik büyüme
döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlik
için tam ve üretken istihdam sağlıyoruz.
ve inovasyon tabanlı bir üretim
Assan Panel olarak çalışanlarımıza İş Sağlığı
modelini benimseyerek doğal
ve Güvenliği eğitimlerini uzaktan verip tüm
kaynakları verimli kullanıyoruz. Aynı
tesislerimizde sahip olduğumuz TSE COVID-19 zamanda atık yönetimimizi etkin bir şekilde
Güvenli Üretim Belgesi ile daha sağlıklı bir iş yöneterek çevreci bertaraf yöntemleri tercih
ortamı sağlıyoruz. Amacımız insana yakışır iş ediyoruz. Tüm üretim tesislerimizde sahip
ve büyüme için bu bakış açısının sürekliliğini olduğumuz ISO 14001’in tüm gerekliliklerini ve
sağlamaktır.
tüm çevresel kural ve kriterlere maksimum
düzeyde uyulmasını yerine getirdiğimizi
Teknolojik ilerleme, yeni iş imkanları taahhüt ediyoruz. 2021 yılından başlayarak
yaratma ve enerji verimliliğini ofis alanlarında kullanılan tek kullanımlık
artırma gibi ekonomik ve çevresel plastiklerin tüketimi kademeli olarak azaltılıp,
sorunlara kalıcı çözümler bulmanın 2023 yılı sonunda sonlandırılacaktır. Amacımız
anahtarıdır. Assan Panel olarak biz 2030 yılına kadar daha az atık üreterek üretim
de inovatif bakış açısı ile sürdürülebilir ürünler faaliyetlerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak
geliştiriyor, yapılarda enerji tasarrufu sağlarken ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir
çevreyi de koruyoruz. Ürün ve hizmetlerimizde dünya bırakmaktır.
çevre boyutlarımızı doğru yöneterek doğaya
etkilerimizi en aza indirmek, gelecek nesillere
Kibar Grubu’nun bir üyesi olarak
yaşanabilir bir dünya bırakmak ve saygın bir
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
kuruluş olarak sektörün liderliğini sürdürmek
Sözleşmesi’nin ilke ve amaçlarını
ana hedefimizdir.
benimsiyoruz. İş etiği ve kurumsal
yönetim ilkelerimizden taviz
Şehirlerin ve insan yerleşimlerinin vermeden, iş ortaklarımızla birlikte yenilenebilir
kapsayıcı, güvenli, dayanıklı enerji kaynaklarını kullanarak kendi enerjisini
ve sürdürülebilir kılınmasını üreten fabrikaların yaygınlaşmasını sağlıyoruz.
destekliyoruz. Çevreye ve gelecek
nesillere olan sorumluluk bilinci ile
daha sürdürülebilir ve yeşil binaların artması
için katkı sağlamalıyız. Temiz hava ve yeşil
Enerji üretimi iklim değişikliğinin
ana unsurlarından biri olup sera
etkisi yapan gazların %60’ı enerji
üretiminden kaynaklanmaktadır.
Ürün gamımızda yer alan doğal
aydınlatma ürünlerimiz, kendi enerjisini üreten
fabrikaların inşasına katkı sağlayan Solar
Kepli Panel ve Çatı üzeri GES uygulamaları
ile sürdürülebilir modern enerji çözümleri
sunuyoruz.

Sürdürülebilir bir gelecek
inşa ediyoruz
İnovatif Yeni Ürünler ve Dijitalleşme
İnovatif Yaklaşımlar ile Hizmetlerimiz Dijitalleşti

Sürdürülebi ̇li ̇r Şehi ̇rler İçi ̇n Eri ̇şi ̇lebi ̇li ̇r ve Temi ̇z Enerji ̇yi ̇ Destekliyoruz

2030’a kadar her ülkenin kendi kapasitesine uygun olarak harekete geçmesiyle, kaynakların
daha verimli kullanımının artırılması ve çevresel açıdan daha sağlam teknolojiler ile sanayi
süreçlerinin sürdürülebilir hale gelecek biçimde geliştirilmesi hedefleniyor.

2030’a kadar yenilenebilir enerjiyi, enerji verimliliği ile birlikte gelişmiş ve daha temiz fosil
yakıt teknolojisini kapsayan temiz enerji araştırmaları ve teknolojilerine erişimi kolaylaştırmak
için uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca enerji altyapısı ve temiz enerji
teknolojisi alanlarına yatırımın teşvik edilmesi hedefleniyor.

Teknolojik ilerleme, yeni iş imkanları yaratma ve enerji verimliliğini artırma gibi ekonomik
ve çevresel sorunlara kalıcı çözümler bulmanın anahtarıdır. Sürdürülebilir endüstrilerin
desteklenmesi ve bilimsel araştırma ve yeniliğe yatırım yapılması, sürdürülebilir kalkınmayı
mümkün kılan önemli yollardır.
Portföyümüzde yer alan tüm panel ürün ve aksesuarlarımızı BIM objesine dönüştürerek
BIM Store portalı ve web sitemizde yayımladığımız “BIM Kütüphanesi” ile sanal ortamda
müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz.
Bu dijitalleşme ile enerji tasarrufu, iş birliği için bilgi ve iletişim teknolojilerine
evrensel erişim ve daha az kaynak tüketimi sağlıyoruz.

Ürün portföyümüzde yer alan doğal aydınlatma ürünlerimiz, kendi enerjisini üreten
fabrikaların inşasına katkı sağlayan Solar Kepli Panel ve Çatı üzeri GES uygulamaları ile
sürdürülebilir modern enerji çözümleri sunuyoruz.
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Assan Panel’de Sıfır
İş Kazası Hedefiyle İş
Sağlığı ve Güvenliğinde
Sürdürülebilirlik
İnsan sağlığını olumsuz etkiyelen tüm durumların
önüne geçilmesi, hiçbir kazanın yaşanmaması
ve tüm çalışanlarımızın evlerine mutlu dönmesi
şirketimizin sürdürülebilirlik stratejisinin ve iş
süreçlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu sebeple
tüm iş güvenliği çalışmalarımızda başarılı
sonuçlar elde etmek için merkezi programlar
ve süreçler geliştiriyoruz.
Davranış odaklı iş sağlığı ve güvenliği
yönetimimizde sürekli olarak kendimizi
geliştirmek adına risklerimizi canlı olarak
yönetiyor ve iç denetimlerimizi gerçekleştirerek
çalışanlarımıza sürekli olarak bilgilendirme
amaçlı eğitimler veriyoruz.
Başladığımız bu yolda kaza değerlerimizde
%30 iyileşme sağlamış olup sıfır iş kazası
hedefine doğru devam etmekteyiz.

Assan Panel’de İş Etiği
Assan Panel iş etiği anlayışını
Kibar Grubu’nun iş etiği anlayışı
ile örtüştürmektedir. Bu kapsamda
çalışanların en yüksek düzeyde etik standartlarda
davranmasını gerekli kılmaktadır. Doğruluk ve
dürüstlük değerleriyle temellendirilen iş etiği
anlayışı; finansal ve operasyonel faaliyetler,
teknolojik varlıklar ve marka değerleri de
dahil olmak üzere tüm faaliyetlerde yasal
gerekliliklerin ötesinde, iş yapma temelini
oluşturmaktadır. Kibar Grubu; tüm çalışanlarının,
paydaşlarının ve iş ortaklarının inançlarına
ve kişisel değerlerine saygı göstermektedir.
Temeli uluslararası alanda kabul görmüş
evrensel beyannamelere dayanan Kibar Grubu
değerleri ve ilkeleri çerçevesinde hareket
edilmektedir. Söz konusu değerleri ve ilkeleri
kapsayan Kibar Grubu “Etik Kurallar”ı kurumsal
internet sitesinde yayınlanmaktadır.
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UL GREENGUARD sertifikası;
binalarda kullanılan ürünlerin
kimyasal salınımlarının ve iç mekan
hava kalitesinin belirlenen sınırlara
uygun olduğunu tescil etmektedir.
Assan Panel olarak UL Greeanguard sertifikamız
ile düşük emisyon değerleri sayesinde temiz
hava ve sağlıklı binaları destekliyoruz.

UL GREENGUARD Gold sertifikası;
mekanlarda kullanılan ürünlerin özellikle
hassas bireylere uygunluğu açısından ilgili
kriterlere uygun olduğunu tescil etmektedir.
Assan Panel olarak UL Greenguard Gold
sertifikamız ile LEED ve BREEAM gibi önemli
uluslararası yeşil bina sertifika programlarında
belirlenen tüm emisyon ve içerik değerlerini
karşılıyoruz.
Assan Panel olarak 5 farklı ürün grubumuz
için GREENGUARD ve GREENGUARD GOLD
Sertifikalarına sahip Türkiye’deki ilk ve tek
sandviç panel üreticisi olmaktan gurur
duyuyoruz ve sürdürülebilir bir gelecek inşa
etmeye devam ediyoruz.
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Ar-Ge ve İnovasyon
Poliüretan Üretim Tesisi
Assan Panel olarak yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarıyla sürdürülebilir ürünler geliştiriyor,
farklı sektörlerin kullanımına sunuyoruz.
Poliüretan Üretim Tesisimiz ile daha öncesi̇nde tedari̇kçi̇ye bağlı hammadde alımları
yaparken, kendi̇ bünyemizde formülasyonunu tasarlayıp, yeni̇ bi̇lgi̇ bi̇ri̇ki̇mi̇yle sürekli
gelişerek, yenilikçiliğin teşvik edilmesini amaçlıyoruz.
Ar-Ge laboratuvarı alt yapı geliştirme çalışmaları yapılarak yenilikçi, sürdürülebilir ve
standartlara uygun çalışmaların yapılması sağlanmaktadır. Kaynakların daha verimli
kullanılması ve sanayi süreçlerinin daha çok benimsenmesi yoluyla üretim altyapı güçlendirme
çalışmaları ile yeni yatırımlar devreye alınmaktadır.
Assan Panel olarak Ar-Ge alanında çalışan kişi sayısının arttırılması, Ar-Ge laboratuvar
ve üretim altyapısının geliştirilmesi ve teknolojik yetkinliklerin geliştirilmesini hedefliyor,
sürdürülebilir yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
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Ar-Ge ve İnovasyon
Günümüzde artan sanayileşme, sera gazı emisyonları ve doğal kaynakların hızlı tüketimi
küresel ısınmaya yol açmaktadır. Endüstriyel yapılarda kullanılan izolasyon malzemelerinin
ısıl performansları enerjinin korunumuna önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.
Assan Panel olarak yapı izolasyon malzemelerinde kullanılan polimer dolgu malzemesinin
morfolojisi, polimer yapısı, köpük içerisinde kullanılan gaz kompozisyonu ve köpüğün
hücre boyutu dizayn edilerek ısıl iletkenlik katsayısı iyileştirilmiş yapı malzemeleri
geliştirilmiştir.
Bu projenin amacı, endüstriyel yapı kaplama malzemelerinin ısıl iletkenlik katsayısının
0,018 W/mK değerine eşit ya da daha düşük bir değere sahip olan pilot ölçekli PIR
(poliizosiyanurat) dolgulu panel üretimidir.
Isıl iletkenlik katsayısı iyileştirilen dolgu malzemesi sayesinde standart poliüretan dolgulu
yapı malzemesinden %20 daha fazla ısı verimliği sağlanmış olmaktadır. Böylece küresel
enerji korunumuna katkı sağlanmıştır. Ayrıca HFC, CFC, HCFC gazlarını içermediği için
çevre dostu gaz kullanımı ile sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlanmaktadır.
Assan Panel olarak yeni nesil şişirici ajan teknolojisini kullanarak çevreyi önemsiyor ve
sektöre yön veriyoruz.
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Sertifikalar
Sürdürülebilirlik yaklaşımına verdiği önem ve
çevre duyarlılığının doğal sonucu olarak ISO
14001 çevre yönetim sistem belgesini 2012
yılında almıştır. Assan Panel Kalite anlayışı;
sınırlarımızın dışında da Gost-Rusya ve
Ukr - Sepro / Ukrayna kalite sertifikaları
ile tescillenmiştir. Assan Panel, sandviç
panellerde 2015 – 2016 yıllarında yangın,
rüzgar ve darbeye dayanıklılık konusunda
uluslararası FM Global sertifikalarını almıştır. Aynı
zamanda, iç mekan hava kütlesini bozmayan,
çevre dostu ürünleriyle UL Greenguard ve
Greenguard Gold sertifikalarını da almaya
hak kazanan ilk ve tek firma olmuştur.
Tüm bunlara ek olarak 100mm taşyünü dolgulu
çatı paneli ile gerçekleştirilen yangın dayanım
testlerinde 3 saat 49 dakika süreyle yük
taşıma kapasitesini, bütünlüğünü ve yalıtım
fonksiyonlarını koruyarak REI180 sonucunu
elde eden ilk ve tek üreticidir.
Sandviç panel pazarının en çok tercih edilen
markası olan ve Türkiye’ye katma değer
sağlamayı amaç edinen Assan Panel 89
ülkeye ihracat yapmaktadır.
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Sosyal Sorumluluk
“Kibar Gönüllüleri” çatısı altında
gerçekleştirdiğimiz dezavantajlı okullara
destek, şirket kurumsal sosyal sorumluluk
projeleri, gönüllü projeler, STK gönüllülüğü,
beceri temelli gönüllülük ve kurum içi
gönüllülük olmak üzere 6 farklı alanda
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu
çalışmaların ilk yılında İzmit ve Tuzla
bölgelerine yoğunlaşan “Kibar Gönüllüleri”,
Hatay İskenderun, Bursa ve Susurluk’ta
da gönüllülük faaliyetlerinde bulundu.
Kibar Grubu’nda görev yapan 542 gönüllü,
düzenledikleri 25 etkinlikte 4 binden fazla
çocuğun hayatında fark yarattı. Kültür
gezileri, çocuk tiyatroları, meslek tanıtım
günleri, geri dönüşüm etkinliği, bilişim etkinlikleri
gibi çocuklara hem öğreten hem de onları
eğlendiren ve ufuklarını açan etkinliklerin yanı
sıra okulların fiziki ihtiyaçlarının giderilmesi,
sıraların ve spor salonlarının iyileştirilmesi,
kütüphane ve zeka oyunları odalarının
kurulması gibi tadilat ve onarım gerektiren
projeler de “Kibar Gönüllüleri” tarafından
yapıldı.
Kibar Gönüllüleri dezavantajlı okullara destek,
kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, gönüllü
projeleri, sivil toplum kuruluşlarının ürettiği
projelere destek, beceri temelli ve kurum
içi gönüllülük çalışmalarına aralıksız devam
edecek.

