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Gülcam PVC ve Panjur Sanayii A.Ş" nin 

bayileri yönetim kurulu ve üst düzey 

yöneticileri ile Alman Salamander 

firmasının üst düzey yetkilileri Hisarcık 

Doğa Restaurant" ta işbirliği yemeğinde 

buluştular. 

 

Alman Salamander firmasının Ihracat Müdürü Slavko Svoboda yaptığı konuşma da 

Salamander firması hakkında bilgi verdi.  

Slobodan "Salamander Almanya da merkezi olan PVC profili üreten 1000 işçi 

çalıştıran bir şirket. Profillerimiz Afrika, Kanada ve Avrupa ülkelerine satılmaktadır. 

Türkiye de bu işe biraz geç başladık. 3 yıl evvel Türkiye de Salamanderin ürünleri 

yoktu. Şimdi potansiyelimiz daha da arttı. İlk başta İstanbul daki depomuzdan 

profilleri Türkiye ye sevk ettik. Dağıtımını Kayseri"den yapmayı düşünüyoruz. 

GÜLCAM şirketi sayesinde Salamander Türkiye de tanınır hale geldi. İthal profili 

Türkiye ve Kayseri de tanıtmak istiyorduk bunu başardık. Gülcam kendi stratejisini 

yapacak bizde GÜLCAM A.Ş yi destekleyeceğiz. Gülcam ve Rasim Gül bey le 

çalışmaktan çok mutluyuz biz hep birlikte bir aileyiz daha iyi atılımlar yapmak 

istiyoruz. Kayseri yi de çok beğendim modern ve gelişmiş bir şehir" diye konuştu. 

Salamander İstanbul Bölge Müdürü Cem İnan "Türkiye de Salamander olarak 

tanınmak istiyorduk. Bu büyük ilgiyi görünce işimizin zor olmadığını anladım. Kayseri 

çok güzel ve gelişmiş şehir daha sık gelmek istiyoruz. GÜLCAM ailesine çok teşekkür 

ediyoruz" Ddedi. GÜLCAM A.Ş Yön. Kur. Bşk Rasim Gül "Alman firması Salamander 

ile işbirliği yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.   

Gülcam PVC ve Panjur Sanayii A.Ş. İşletme Müdürü Celal Özkan, gazetemize 

bilgi  

vererek, firma çalışmalarını anlattı: 

Gülcam A.Ş.  kısaca tanıtır mısınız? Geçmişi  ve kuruluşu ? 

GÜLCAM PVC VE PANJUR SİS. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. A.Ş. 1977 senesinde 

Kayseri'de pencerelere stor panjur uygulamaları ile faaliyetine başlayıp, ileriki 

dönemlerde inşaat ve yapılarda kullanılan muhtelif dekorasyon malzemelerinin 

imalatını ve montaj uygulamalarını gerçekleştirmiştir.  

Gülcam A.Ş .,Faaliyetlerini, açıklık ve şeffaflık ilkelerine dayandıran, müşteri 

memnuniyetini esas alan anlayışı ile , tüm çalışanları ile  ortak kalite politikası 

oluşturmaya özen göstermiştir. 

Kalite Politikamız; 

Üretim Ve Hizmet Kalitemizi sürekli geliştirerek, müşteri memnuniyetini sağlamak, 

Tedarikçilerimizle ve çalışanlarımızla bütünleşerek kalite bilincini yaymak, 

Eğitimlerle çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini arttırmak 

Dürüst,Bilinçli ve ilkeli çalışarak çalışanlarımızın ve ortaklarımızın beklentilerini 

karşılarken oluşturduğumuz katma değeri toplum ile paylaşmak  

TSE, TSEK marka tescilleri, Hizmet Yeterlilik Belgesi, Garanti belgeleri yanı sıra  

,Kalite  yönetim sistemi ISO 9001; 2000 belgesine de   Sahip firmamız, kalitesini 

sürekli geliştirmektedir. 

Kaliteyi kendine vizyon edinen Gülcam A.Ş, 2005 Yılında  Kayseri deki ithal marka 



profil eksikliğinden yola çıkarak, Alman firması Salamander ile İç Anadolu Bölge 

Dağıtıcılığı ve üreticiliği konusunda anlaşma yaparak 2005 yılında  Salamander 

markasından Pencere ve Kapı sistemleri üretmeye başlamıştır. 

Şu anda Kayseri ve çevresinde farklı yerlerdeki Showroomlarında satış ve pazarlama 

faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Bünyenizde bulunan ürünler nelerdir? Ürün çeşidiniz hakkında bilgi verir 

misiniz? 

Pvc,Pencere ve Kapı Sistemleri,Panjur Sistemleri, Garaj kapısı,Cam balkon,Isıcam  

Gülcam A.Ş. Yurtiçi Satışları ve Yurtdışı İhracatları hakkında  bilgi verir 

misiniz? İhracat yapıyorsanız yaptığınız ülkeler hangileridir? 

Satışlarımızın %90 nı yurt içi satışları %10 u yurt dışı satışlarıdır. Avrupa Ülkeri 

Ürünlerinizin pazarlamasını nasıl yapıyorsunuz? Bayilik sisteminiz var mı ?  

Firmamızın üst yönetimi müşteri tatmininin arttırılması amacına yönelik müşteri 

şartlarının yerine getirilmesinin sağlanması için öncelikle müşterilerini tanımlamıştır. 

1-Bayiler 

2- Kamu Kurum ve Kuruluşları 

3-Özel Kuruluşlar 

4-Nihai Tüketiciler  

Bayi ağı oluşturularak ve fabrikanın şhowrumları kullanılarak satış ve pazarlama 

yapılmaktadır. 

Gülcam A.Ş. olarak katıldığınız fuarlar hangileridir? Bu Fuarların firmanız 

açısında önemi nedir? 

Kayseride yapılan yapı fuarlarına katılırız. En son 2008  mayıs  ayında yapılan Kayseri 

yapı ve teknolojileri fuarına katıldık. 

Bu sayımızda özellikle tanıtmamızı istediğiniz yeni bir ürününüz, projeniz veya 

referansınız var mıdır?  

Referanslarınız hakkında bilgi verir misiniz? 

Referanslarımızdan bazıları;Türksoy inşat,Erkut inşaat,Bekaş inşaat,Ersin 

inşaat,Merter inşaat,Özyağmur inşaat,Bahadır inşaat,Serdar inşaat............. 

Gülcam A.Ş. olarak  ileriye dönük yatırımlarınız, projeleriniz ve hedefleriniz 

nelerdir? 

Müşteri memnuniyetini  arttırarak  bölgede bir  numaralı firma olmak. 
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