LAMP 83’e nasıl ulaşılır?
Adres:
Lamp 83 Aydınlatma San. ve Tic. A.Ş.
Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, 2. Cadde No:22
Yukarı Dudullu / Ümraniye – İSTANBUL // Tel: 0850 433 83 83
Google Maps konumu:
https://www.google.com/maps/place/Lamp+83+Ayd%C4%B1nlatma+San.+ve+Tic.+A.%C5%9E./@40.
997368,29.180004,549m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x14cab6ebf587d40f:0xa792684695b7cc
ec
GPS koordinatları:
40°59'49.5"N 29°10'47.9"E

veya

40.997093, 29.179961

TEM Kozyatağı veya Ümraniye yönünden geliş
1- O-2 E 80 (TEM)’de ‘Sabiha Gökçen Havalimanı – Kocaeli – Ankara’ tabelalarını takiben İzmit
istikametinde ilerleyip, Çamlıca gişeleri öncesindeki son çıkış olan ‘Dudullu Organize Sanayi
Bölgesi – Çekmeköy’ çıkışından çıkın.
2- Otobanın altından geçeceksiniz. Yaklaşık 300 metre hafif yokuştan tırmandıktan sonra
‘Organize Sanayi / Sancaktepe – Sultanbeyli / Esenşehir’ tabelasını takip ederek sağa dönün.
3- 400 metre kadar yokuş aşağı ilerledikten sonra karşınıza ‘Dudullu OSB Güney Girişi’ çıkacak ve
yol hafifçe sola doğru dönecek. Bir yere sapmadan yolu takip edin.
4- Çıktığınız ‘Baraj Yolu’ caddesinde 700 metre ilerledikten sonra karşınıza, ortasında Atatürk
büstü bulunan büyük bir döner kavşak çıkacak. Sağ çaprazınızdaki duvarın üstünde ‘Dudullu
Organize Sanayi Bölgesi’ yazısını göreceksiniz. Bu kavşaktan ‘Kadosan’ tabelasını takip ederek
sağa dönün.
5- 150 metre sonra ‘2. Cadde / DES’ tabelasını takip ederek, sola doğru girin.
6- Yaklaşık 250 m sonra yol kendiliğinden sağa doğru dönecek. 850 metre kadar düz devam
ettikten sonra bir dörtyol ağzına geleceksiniz.
7- Bu dörtyol ağzından dümdüz karşıya geçin; yaklaşık 100 metre sonra, sağdaki inşaat alanının
hemen yanındaki fabrika olarak LAMP 83’e ulaşacaksınız.

TEM İzmit yönünden geliş
1- O-2 E 80 (TEM)’de İstanbul istikametinde ilerlerken, Çamlıca gişelerinden sonraki ilk çıkış
olan ‘Dudullu Organize Sanayi Bölgesi – Çekmeköy’ çıkışından çıkın.
2- Yaklaşık 200 metre hafif yokuştan tırmandıktan sonra ‘Organize Sanayi / Sancaktepe –
Sultanbeyli / Esenşehir’ tabelasını takip ederek sağa dönün.
3- 400 metre kadar yokuş aşağı ilerledikten sonra karşınıza ‘Dudullu OSB Güney Girişi’ çıkacak ve
yol hafifçe sola doğru dönecek. Bir yere sapmadan yolu takip edin.
4- Çıktığınız ‘Baraj Yolu’ caddesinde 700 metre ilerledikten sonra karşınıza, ortasında Atatürk
büstü bulunan büyük bir döner kavşak çıkacak. Sağ çaprazınızdaki duvarın üstünde ‘Dudullu
Organize Sanayi Bölgesi’ yazısını göreceksiniz. Bu kavşaktan sağa dönün.
5- 150 metre sonra ‘2. Cadde / DES’ tabelasını takip ederek, sola doğru girin.
6- Yaklaşık 250 m sonra yol kendiliğinden sağa doğru dönecek. 850 metre kadar düz devam
ettikten sonra bir dörtyol ağzına geleceksiniz.
7- Bu dörtyol ağzından dümdüz karşıya geçin; yaklaşık 100 metre sonra, sağdaki inşaat alanının
hemen yanındaki fabrika olarak LAMP 83’e ulaşacaksınız.

Ümraniye Tepeüstü’nden geliş
1- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçtikten sonra Ümraniye’ye doğru O-2 E 80 (TEM)
otobanında ilerleyin.
2- Ümraniye bölgesine geldiğinizde ‘Çekmeköy / Dudullu Org. San. Bölg. / Şile’ tabelasından çıkış
yapın. Köprü üstüne çıktıktan yaklaşık 800 metre sonra sağa ‘Ümraniye Tepeüstü’ yönüne
dönün.
3- 500 metre kadar sonra geldiğini ‘Tepeüstü Döner Kavşağı’nda, ‘Tepeüstü / Dudullu Organize
Sanayi’ tabelasını takip ederek ikinci çıkıştan Alemdağ Caddesi’ne doğru devam edin.
4- Yaklaşık 1.3 kilometre kadar düz devam ettikten sonra, sağda kalıp yine ‘Dudullu’ tabelasını
takip ederek ‘NATO Yolu’ caddesine çıkın.
5- Önce yokuş aşağı inip, daha sonra yokuş yukarı tırmanacağınız bu caddedeyaklaşık 2
kilometre ilerledikten sonra Modoko’nun önündeki trafik ışıklarına varacaksınız. Solunuzda
‘Modoko Habibi Neccar Camii’ yer alacak.
6- Işıklardan dümdüz karşıya geçin. 800 metre kadar ilerledikten sonra karşınıza çıkan döner
kavşakta, ‘Dudullu OSB’ yönünde, karşı tarafa doğru düz devam edin.
7- 200 metre sonra sol tarafınızda TÜV-Türk istasyonunu geçeceksiniz. TÜV-Türk’ü geçtikten 250
metre sonra, ‘Dudullu OSB Kreş’ tabelasının olduğu döner kavşağa geldiğinizde, yine düz
devam edin.
8- Yaklaşık 400 metre sonra büyük bir döner kavşağa varacaksınız. Sol tarafınızda Dudullu OSB
İtfaiyesi, sol çaprazınızda DES sanayi sitesi görülecek. Sağa 4. caddeye doğru dönün.
9- 200 metre kadar sonra karşınızda çıkan kavşaktan sola 2. caddeye doğru dönün.
10- Yaklaşık 100 metre sonra, sağdaki inşaat alanının hemen yanındaki fabrika olarak LAMP 83’e
ulaşacaksınız.

