
 

 

Kıymetli Sanayici Dostlarım, Değerli İMES Ailesi, 

Türk Sanayisi’nin önemli kilometre taşlarından biri olan 

İMES’te, hedeflerimiz, stratejilerimiz ve projelerimizle hem 

İMES’i daha iyi noktalara taşıma ve sanayimize değer katma 

çabası içerisindeyiz. 

İMES’imize büyük değer katacağına inandığımız ve 

Uzunca süredir üzerinde hassasiyetle çalıştığımız İMES Park 

projesinde, temmuz ayı içerisinde imzalarımızı tamamlayarak 

hafriyat çalışmalarına başladık.  

Projeyle birlikte şehir dışından ya da yurt dışından gelen 

misafirlerini ve ticari heyetleri ağırlamak için otel aramayacağız, konferanslarımızı kendi 

sitemizde yapacağız, ticari heyetlerimizi kendi sitemizde ağırlayacağız. Projemizin sadece 

İMES’e değil bölgede ki tüm firmalar için büyük kolaylıklar sağlayacağı ve sadece İMES’e 

değil bütün bölgeye değer katacağı kanaatindeyim. 

Ayrıca ülke olarak geç kalındığımız üniversite – sanayi işbirliğinin sağlanması 

hususunda üniversitelerimizle yaptığımız görüşmelere devam etmekteyiz. Büyük önem 

verdiğimiz üniversite – sanayi işbirliğinin sağlanması ve üniversitelerde elde edilen teorik 

bilgilerin sanayimizde uygulamaya dönüştürülmesi amacıyla da Marmara Üniversitesi ile 

gerçekleştirdiğimiz toplantılara devam etmekte, sanayicimize fayda sağlamayı 

hedeflemekteyiz.  

Bu vesileyle, tüm sanayicilerimizin mübarek Ramazan-ı Şerifini tebrik eder, ülkemize 

ve tüm İslam Âlemi’ne huzur ve bereket getirmesi getirmesini dilerim.  

 

 

Kemal AKAR 

İMES Sanayi Sitesi 

Yönetim Kurulu Başkanı 



 

 

 

Değerli İMES’li Sanayicilerimiz, 

Demokrasi örneği olarak geçirdiğimiz ülkemiz genel 

seçimlerini takiben yeni TBMM’nin oluşumuyla, milletimizin 

tüm kesimlerinde olduğu gibi sanayi ve iş dünyamızda da çeşitli 

beklentiler oluşmuştur. 

61. hükümetle açıklanan Bakanlar Kurulu’nda ekonomi 

yönetiminin aynı ellerde kalması, ilgili Bakanlarımızın görev 

yaptıkları dönemde sorunları ve ihtiyaçları görmüş, detaylarını 

biliyor vaziyette olmaları, bu yeni dönemde daha hızlı çözüm 

bulunacağı beklentisi oluşturmaktadır. 

Uzun dönemdir artış gösteren ve 2011 yılı Haziran ayında 10 milyar 198 milyon 

dolara ulaşan dış ticaret açığı sanayi dünyamızı endişelenmekte ve sanayicilerimiz yatırım 

yaparken dış ticaret açığının etkisiyle daha tedbirli davranmaktadır. 

İşletme Geliştirme Birim Başkanlığı olarak biz de ABD ve Avrupa’da yaşanan 

ekonomik krizi ve Ortadoğu’da yaşanan sosyal gelişmeleri yakından takip etmekte, küresel 

dünya dengelerini gözeterek,  küresel ve bölgesel ihtiyaçlara göre faaliyetlerimizi 

şekillendirmekteyiz. 

Bu hususta gerek ülkemizde, gerekse yurt dışında yaşanan siyasi, ekonomik ve politik 

gelişmeleri yakından takip etmekte, ticari faaliyetlerimizi, pazar araştırmalarımızı ve fuar 

organizasyonlarımızı bu doğrultuda yönlendirmekteyiz. 

Temennim ABD ve Avrupa’da yaşanan ekonomik bozukluk ve ülkemizin gündemini 

son birkaç gündür meşgul etmekte olan ekonomik kriz tartışmalarının ülkemiz ekonomisini 

etkilememesi ve sanayicimizin işlerine etki etmemesidir. 

Bu vesileyle, bolluk ve bereket pınarlarının coşkulu bir şekilde aktığı on bir ayın 

sultanı Ramazan-ı Şerifinizi tebrik eder, İMES’imize, ülkemize, İslam Âlemi’ne ve tüm 

insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesi getirmesini dilerim. 

Levent TAŞ 

İMES Sanayi Sitesi 

Yönetim Kurulu Üyesi 



 

Firmalarımızdan Gülgün Makina Metal San. Ve Tic. Ltd. Şti. Hakkında… 

  İMES Sanayi Sitesi A Blok 106 Sokak No:14’ de faaliyetini sürdürmekte olan  

firmalarımızdan Gülgün Makine 1975 yılında, 

otomotiv yan sanayi  konusunda Sanayi ve 

otomotiv alanında talaşlı imalat sektöründe 

çalışmaya başlamış, 2000 yılında unvan değişikliği 

yaparak GÜLGÜN MAKİNA METAL SAN. VE  

TİC.LTD.ŞTİ. olarak bu sahadaki çalışmalarına 

devam etmiştir.  

Bu güne kadar geçen süre içinde imalatını yaptığı parçaların kalitesi ve müşteri memnuniyeti  

işletmenin yaşam sürecinin anahtarı olmuştur. Kaynakların etkin ve verimli bir biçimde 

kullanılmasına önem vermesi sebebiyle faaliyetlerini günümüze kadar devam ettirmiştir. 

Kuruluşun ana hedefi zamanında ve kusursuz üretim anlayışı ile müşteri memnuniyetini en 

üst düzeyde tutarak müşterilerinin ilk tercihi olmak, hizmet verdiği sektörde saygın bir güç 

oluşturmaktır. Kuruluş ayrıca ülkemizde, talaşlı imalat sektöründe lider ve öncü kuruluş olmak 

için, teknolojik yatırımları ve öncü uygulamaları ile liderliğini sürdürerek, Gülgün Makine adını 

sanayi alanında ve ülkemizde dünya standartlarına taşımayı hedeflemektedir.  

Kuruluş talaşlı imalat sektöründe, başta otomotiv yan sanayi olmak üzere ikinci önceliğini de  

vana sektörüne vermiştir. Vana grubu elemanlarından gövde-flanş,vana milleri,vana grubu ile 

ilgili tüm ekipmanların imalatını, bunun yanı sıra her türlü döküm, alüminyum, paslanmaz 

çelik gibi malzemelerin  imalatını da üretim sürecine ekleyerek kalifiye bir ekip ile müşteriye 

sunmaktadır.  

 

GÜLGÜN MAKİNA METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  

Adres: İMES Sanayi Sitesi A Blok 106 Sokak No:14 Yukarı Dudullu Ümraniye / TÜRKİYE 

Telefon : +090 216 540 60 66-67            Web : wwww.gulgunmakina.com 

Fax        : +090 216 540 60 68                 Mail  : info@gulgunmakina.com 

  

http://www.gulgunmakina.com/contact.html#Iletisim
http://www.gulgunmakina.com/contact.html#Iletisim


 

 

Bakım Onarım Birim Başkanlığı Çalışmalarından Bazıları  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Site genelinde temizlik ve bakım işleri yapılmaktadır. 

 Genel Müdürlüğümüze verilen dilekçelere istinaden, kanal, tretuvar bakım ve onarımı, 

moloz alımı ve benzer sorunlar giderilmektedir. 

 Yeşil alan sulama sistemindeki arızalar giderilmekte ve çiçek dikim çalışmaları devam 

etmektedir. 

 Sitemizde yapılacak İMES Park Otel ve Metro Alışveriş Merkezi inşaatlarının 

çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında top sahası, kaynak atölyesi ve  

itfaiye alanlarının boşaltılması ve kazı çalışmalarına başlanmıştır. 

 Esi karakol binasının çatı onarımı ve boya çalışmaları tamamlanmıştır. 

 1. Sosyal tesislerdeki 23-29 nolu kapsaya işyerlerinin önlerinde bulunan zemine 

kırmızı şap betonu dökülmüştür. 

 3. Sosyal tesisler bulunan 9 nolu dükkanın bahçe kısmına gömme çöp koteyner 

koyulması çalışmalarına başlanmış olup, hidrolik kısmının montajı aşaması kalmıştır. 

Çiçek ekim çalışmaları 

 

Kırmızı şap betonu dökülme işlemleri. 

 

Hidrolik çöp konteynerinin yerleştirilmesi. 

 

İMES Park Otel ve Metro Alışveriş Merkezi inşaat çalışmaları 



 

 

 

Elektrik Birim Başkanlığı Çalışmalarından Bazıları  

 

 Gün içerisinde birimimize bildirilen arıza ve sorunların giderilmesi için gerekli destek 

hizmeti verilmektedir. 

 Sitemizdeki elektriğin sürekliliği için düzenli kontroller yapılmaktadır. 

 Her gün ana sayaç ve koruma üniteleri kontrol edilmektedir  

 Sitemizin trafo postaları düzenli olarak kontrol edilmektedir  

 Abonelerin güç artırım dilekçelerine en kısa zamanda cevap verilerek gereken yardım 

yapılmaktadır.  

  

 Sitemizdeki abonelerin aylık olarak okuması yapılmakta ve sorunlu olan sayaçlar 

teste gönderilmektedir. Gelen raporlar doğrultusunda fatura edilmektedir.  

 Tr 22-23-24 nolu trofoların tadilatı yapıldı. 

 

 

 


