e-bülten

Kasım 2021

Gülermak Çelik
Konstrüksiyon
Deniz Bakan
Kısaca kendinizden ve firmanızdaki görevlerinizden bahseder misiniz?
Deniz Bakan, 1971 yılında Ankara’da doğdum. Gülermak’daki meslek hayatıma 92 yılında yaptığım
makine mühendisliği stajı ile başladım. 92 yılından 2020 yılına kadar geçen süre içerisinde yurt içi
ve yurtdışı şantiyeler dahil birçok farklı görevlerde bulundum. 2020 yılında Gülermak A.Ş.’den
resmi olarak ayrılan, yeni firmamız Gülermak Çelik’te ise yönetim kurulu başkanı olarak devam
etmekteyim.
GÜLERMAK ÇELİK KONSTRÜKSİYON SAN. ve TİC. A.Ş. ‘nin 63 yıla yakın bilgi ve birikimi ile
sektörünüzde başarılı bir şekilde hizmet veren önemli markalardan biri olduğunu biliyoruz.
Kısaca firmanızın kuruluş aşamaları, yapılanması ve gelişim süreci hakkında kısaca bilgi
verir misiniz?
Gülermak, 1958 yılında Vildan Güleryüz tarafından kendi adı altında kurulmuştur. İnşaat
sektöründeki köklü kurumsal geçmişi, güçlü ve deneyimli personeli ile kurulduğu 1958 yılından
günümüze, anahtar teslimi sanayi tesisleri, raylı sistemler, altyapı projeleri, ve endüstriyel projeler
konusunda yerel ve uluslararası pazarda önemli rol oynamaktadır. Anahtar teslimi raylı sistemler
konusunda öncü olan Gülermak A.Ş.’nin , bugüne kadar 260 km’den fazla yer altı tüneli ve 103’den
fazla metro istasyonu inşaatında imzası bulunmaktadır.
Kurulduğu ilk yıllardan 2006 yılına kadar inşaat projelerine destek ünitesi olarak çalışan
fabrikamızın İlk üretim tesisi Ankara Etimesgut’ta, 7900 m2’lik bir alana sahipti. Yerel sektörün
ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek için daha geniş bir alana geçmeye karar veren Gülermak,
1974 yılında Ankara Gölbaşı ilçesinde 52.000 m2 alan üzerine yeni bir kaynaklı çelik imalat fabrikası
kurmuştur. Ankara Gölbaşı Fabrikası, iş hacmini artırmak için 2006 yılında modernize edilmiş ve
sonrasında bünyesine yeni makineler ve yeni alanlar ekleyerek 56.000 m2’ye ulaşmıştır.
Gülermak Ankara fabrikası 2006 yılından itibaren inşaat grubu projelerine üretim yapmasının yanı
sıra kendi işlerini almaya başlamış, bu tarihten sonra portföyüne kazandırdığı dünya markası
firmalarla iş birlikteliği yaparak, Ankara fabrikasında kesintisiz proje üretimi yapmayı başarmıştır.
Sektörel yenilikleri ve son teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Gülermak Çelik grubu,
portföyünü geliştirmek ve müşterilerinin beklentilerine daha iyi cevap verebilmek için
yatırımlarına sürekli devam etmektedir. Bu hedef doğrultusunda; Ocak 2017 tarihinde İzmir Aliağa
Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni ve modern bir tesis kurulmuştur.
Gülermak Çelik’in Ankara Fabrikası’nın 2019 yılı sonlarına doğru kapanmasından sonra İzmir
Aliağa Fabrikası tek ve benzersiz bir fabrika haline gelmiştir. 50.000 m2 kapalı alan ve 157.000 m2
toplam alanda; çelik yapılar, mekanik ekipmanlar, basınçlı kap bileşenleri ve borulama imalatını
gerçekleştiren Gülermak Çelik, 30.000 ton/yıl mühendislik, tedarik ve üretim kapasitesi ile
Türkiye’nin en büyük çelik imalat fabrikalarından birine sahiptir.
İç mekân için 160 ton, dış mekan için 200 ton olan yüksek kaldırma kabiliyeti ve en son teknoloji
donanımı ile fabrika; en uygun üretim akışına sahip, sürdürebilirliği arttıran ve en yüksek kaliteyi
temin eden bir yapıya sahiptir.
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Stratejik konumu sayesinde fabrikadan havalimanına karayolu ile kolaylıkla ulaşılabilirken,
uluslararası derin deniz limanlarına mesafesi ise sadece 15 km’dir.
Gülermak Çelik, ürünlerini 55’den fazla ülkeye ve dünya çapındaki 50’den fazla müşterisine ihraç
etmenin yanı sıra, tüm projelerini zamanında ve yüksek kalite standardı ile tamamlamıştır. Bu
sayede müşterileri nezdinde saygınlık kazanmanın mutluluğunu ve gururunu duymaktadır.
Gülermak Çelik, Mart 2020’de genel merkezden resmi olarak ayrılmış olup o tarihten itibaren
Gülermak Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ticari adı altında faaliyetlerini başarı ile sürdürmektedir.
Pazar payınızı ve firma tanınırlığınızı arttırma adına yurt içi ve yurt dışında yürüttüğünüz
çalışmalar nelerdir?
Gülermak’ın başarı hikayesinin anahtarı müşteri beklentileri %100 karşılamasıdır. Yüksek kalite
standartları ile tüm projelerini zamanında tamamlayarak sektörde haklı bir üne kavuşmuştur ve
bundan her daim gurur duymaktadır.
Gülermak Çelik yatırım yapmaya ve büyümeye hız kesmeden devam etmektedir. Son yatırımında
çevre bilinciyle, yenilebilir ve temiz enerjiyi destekleyerek fabrika çatısına 2,64 MW’lık güneş
enerjisi sistemi kurmuştur. Ayrıca bu sene Dünya’nın sayılı kapsam ve büyüklükteki CNC işleme
tezgâhları için Toskurim ve Rafamet firmalarıyla anlaşmalar imzalanmıştır. 2022’de yeni tezgahların
kurulumu sonrası Gülermak Çelik projelerini başarıyla tamamlamaya, Dünya’nın lider kurumları
arasında daha üst noktalara gelmek için çalışmaya ve üretmeye devam edecektir.
Sektörünüzün Dünya ve Türkiye ekonomisi açısından geldiği nokta hakkında
değerlendirmeleriniz ve düşünceleriniz nelerdir? Sektöründe geleceğe yatırım yapmak
isteyen şirketler nasıl bir yol haritası çizmeli, önerileriniz nelerdir?
Çelik imalat sektörü özellikle son yıllarda Türk ekonomisinde artan bir ivme ile gelişmektedir.
Ülkemizin coğrafi konumu sebebiyle Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine avantajlı ulaşım seçenekleri
sunması dünya çapında tercih edilmesine sebep olmaktadır. Kovid-19 sonrası da global ölçekli
firmalar için uzak doğu ülkelerine alternatif olarak öne çıkmıştır.
Gülermak Çelik ülkemizde ve dünya çapında kazandığı başarılarını bağlı olduğu değerlerine
borçludur. Öncelikle insan güvenliğini temel alan Sıfır Kaza hedefine ulaşma ve sürdürme
felsefesini takip etmektedir. Bu sektöre yatırım yapmak isteyen firmalar da öncelikle bu değerlere
sahip olmalı; sektörün ihtiyaçlarını iyi analiz etmeli, değişen ve gelişen teknolojiyi yakından takip
etmelidir.
Satış sonrası hizmetleriniz hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?
Kritik imalatlarımız için fabrikamızda ön montaj çalışmaları yapılmaktadır. Bu sayede sahada
ürünlerimizin montajı sırasında herhangi bir problemle karşılaşılmasının önüne geçilmektedir.
Gülermak Çelik tüm ürünlerine ilgili tesisin faaliyete geçmesinden sonra, müşteri ile yapılan
sözleşmelere göre 2 yıldan 15 yıla kadar garanti vermektedir.
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Son olarak dünyayı etkisi altına alan korona virüsü (Kovid-19) salgınının iş hayatı üzerinde
yarattığı etki ve sonrası için görüşleriniz nelerdir?
Dünya’yı etkisi altına alan pandemi ülkemizi de maddi manevi açıdan derinden sarsmakla beraber
birçok sektörü de olumsuz etkilemiştir. Lojistik sektöründe navlun fiyatlarının tavan yaptığı,
teslimat sürelerinin sekteye uğradığı, aynı zamanda hammadde fiyatlarının çok yükseldiği bir
dönemden geçmekteyiz.
Dünya’da ve Türkiye’de çelik üretimindeki yüksek artışların nedeni, büyük ölçüde 2020 yılında
pandemi ile yaşanan üretim kayıplarının baz etkisi olmuştur. Türk Çelik Sektörü, ABD başta
olmak üzere AB ve dünyanın çeşitli ülkelerinde uygulanmakta olan etkili koruma tedbirleri ile
mücadele etmektedir.
Gülermak Çelik olarak bu süreçte çalışanlarımızın sağlığı en önemli konularımızın başında gelmiş
ve bu anlayışla Kovid-19 önlemleri fabrikamızda kademeli olarak hayata geçirilmiştir. Minimum
vaka sayısıyla başarıyla yürüttüğümüz bu dönemde aralıksız çalışmaya ve üretmeye devam
ediyor, bağlılıkla hedeflerimiz ışığında ilerlemeyi sürdürüyoruz.
Deniz Bakan
Gülermak Çelik Konstrüksiyon San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

