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"En İyilerin Tercihi" 

2001 yılından beri endüstrinin içerisinde olan ve bu sürenin büyük bölümünü 

yüksek teknolojinin ve mekaniğin iç içe olduğu Elektronik/Enerji/İnşaat 

sektörlerinde geçiren, insana, insan sağlığına, güvenliğe ve refahına önem veren 

bir grup olarak bu sektörlerde kazandığımız bilgi ve tecrübeyi hızla gelişerek, 

artırmaya devam ediyoruz. 

İş üretiminde çevreye ve doğaya karşı duyarlı, teknolojinin tüm olanaklarını 

kullanan ve yapı güvenliğine maksimum önem veren bir felsefeye sahibiz. 

Hedefimiz; çağın gereklerine uygun, modern, sağlam, kalıcı eserlere imza atmak 

ve en hep iyilerin tercihi olmanın devamlılığını sağlamaktır. 

 

 

Genel Müdür 

 



 

Misyon 

Tüm çalışanlarımızla bir ekip ruhu anlayışı sergileyerek, müşteri 

taleplerini en üst standartlarda karşılamak, toplum duyarlılığını dikkate 

alarak; kaliteli ürün ve uygun fiyat politikalarının yanı sıra, kesintisiz 

ve kaliteli hizmetten ödün vermeyen, uzun soluklu işbirlikler 

gerçekleştiren şirket yapımızı sürdürmek. 

 

Vizyon 

Uluslararası standartlarda ürün ve hizmet kalitesi sunarak, yurt dışında 

ve yurt içinde aranılan bir çözüm ortağı olmak, ticari kurallar, etik ve 

kazan-kazan ilkesi çerçevesinde, müşteri memnuniyetini ön planda 

tutarak sektörde bir numara olmaktır. 

 



Kalite Politikamız 

• Sürekli gelişimi ve müşteri memnuniyetini esas almak 

• Firmamızın bilgi ve deneyimini müşterilerimiz ile paylaşmak, 

onların da bizim amaçlarımızı bilmelerini ve benimsemelerini 

sağlamak 

• Yaratıcı düşünceleri destekleyip bu konuda gerekli eğitimleri 

vermek 

• Kalite ile ilgili yapılan harcamalar ve yatırımları bir maliyet olarak 

düşünmeyerek, Müşterilerimizin kalitemiz ile ilgili beğenisi ve 

takdirini ön planda tutmak 

• Mert Group, kalitenin oluşturulması, geliştirilmesi, uygulanması ve 

etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli olan faaliyetlerin 

yerine getirilmesi kararlılığındadır. 

 

 



Müşteri Memnuniyeti Anlayışımız 

Müşterilerimizin beklentilerini ne ölçüde karşıladığımızı, verdiğimiz 

hizmetten memnun olunup olunmadığını, varsa şikayet, öneri ve 

taleplerini tespit edebilmek ve değerlendirebilmek amacıyla müşteri 

memnuniyetini ölçmeye yönelik çalışmalar yapmaktayız. 

Müşterilerimizin görüşlerini bildirmek üzere doldurmalarını talep 

ettiğimiz “Müşteri Memnuniyeti Ölçüm Formu”nun ilgili 

birimlerimizce değerlendirmekte ve sonuçlar üzerinde titizlikle 

çalışmaktayız. 

 

 

 



İş sürecimize değer katan üç temel  öge ile prensip modelimiz ışığında 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz; 

• Özellikleri ve performansları açısından kaliteli ürünler kullanarak kaliteli 

yapılar ortaya çıkarıyor, bunları uygun fiyatlardan sizlere sunuyor ve 

sonrasında memnuniyetinizi ölçmek için sizlere anket düzenliyoruz. 

 

 



 

 

Ürün Güvenlik Sistemlerinin yanı sıra CCTV (Kamera) ve  Hırsız 

Alarm Sistemleri üzerine sektörde 12 yıldır satış, kurulum ve  satış 

sonrası destek hizmetleri vermekteyiz. 

 



 

 

Olumsuz çevresel etkileri azaltmak adına doğanın sunduğu güneş 

enerjisinin kullanılmasını sağlayarak gelecek nesillere yaşanabilir bir 

dünya bırakılmasına öncülük etmekteyiz. 



İnşaat-Yapı 

‘Hedefimiz; yurt genelinde çağın 

gereklerine uygun, modern, 

sağlam ve kalıcı eserlere imza 

atmaktır.’ 

 

                
    Mert Yılmazoglu 

 Genel Müdür 

 



İnşaat-Yapı 

 

 

Faaliyet Alanlarımız 

 

• Anahtar teslimi inşaat proje uygulama 

 

• Bina İnşaatı - Kat Karşılığı İnşaat 
 



İnşaat-Yapı 

 

Kat Karşılığı Mutabakatı ! 

 

İnşaat sektöründe özellikle 2000’li yıllarda büyük bir yoğunluk yaşanmaktadır. 

Pek çok arsa / bina sahibi birikimini değerlendirmek niyetiyle bir müteahhit 

firma ile anlaşma yoluna gitmektedir. Ne yazık ki, kısmen bu sürecin sonunda 

beklentilerin yerine gelmediği taraflarca gözlenmiştir. MERT GROUP 

müteahhit bir firma ile anlaşma aşamasında olan ev ve arsa sahiplerine sonraki 

pişmanlıkların önüne geçmiş olmak için faydalı bir danışmanlık hizmeti 

sunmaktadır. Bu danışmanlık 

 

• Sözleşme şartlarının belirlenmesi ve işin zamanında istenen kalitede bitmesi 

için bağlayıcı maddelerin belirlenmesi konusunda danışmanlık 

• Gayrimenkule doğru değer biçilip biçilmediğine yönelik danışmanlık 

• İnşa edilecek yapının projesine ilişkin danışmanlık konularını içermektedir. 
 



İnşaat-Yapı 

 

 

MERT GROUP Finansmanını Projeden Elde Edeceği Konutlarla Yapmaz 

! 

 

Pek çok inşaat firması, yapılarını kaba inşaat noktasına getirebilmekte, 

sonrasında ancak bir veya birkaç daire sattığı takdirde projeyi sonlandırabilecek 

parasal yerliliğe ulaşmaktadır. Herhangi bir sebeple daire satışı olmadığı 

takdirde doğal olarak inşaatta gecikmeler yaşanmakta ve mal sahipleri bundan 

rahatsızlık duymaktadır. 

 

MERT GROUP prensip olarak bir kat karşılığı projeye %100 finansman 

sağlamadan başlamamaktadır. Yani hiç daire satılmasa da projeyi 

bitirecek durumda olmaktadır. Bu sayede hiç temenni edilmiyor olsa da 

herhangi bir finansal krizin projenin durmasına sebep olmasının önüne 

geçilmiş olmaktadır. 



İnşaat-Yapı 

 

KAR AMAÇLI DEĞİL, REFERANS AMAÇLI YAKLAŞIM 

 

MERT GROUP referanslar aracılığı ile büyümenin son derece farkında olan bir 

firmadır. Bugün sektörde yaşanan pek çok kötü örneğin yapılan kat karşılığı 

projede fazlasıyla kar amaçlı düşünülmesinden kaynaklandığı 

görülmektedir. MERT GROUP birlikte proje yaptığı arsa – bina sahiplerini 

birer iş ortağı olarak görmektedir. Aynı şekilde daire satılan alan aileler de 

birer iş ortağı olarak düşünülmektedir. Hedef herkesi memnun edecek şartları 

sunabilmek, herkesin proje sonunda iyi bir yatırıma imza atmış olmasıdır.  

 

 

Başarılı inşaat firmaları referanslarıyla büyüler ve kalıcı olurlar !  

 



İnşaat-Yapı 

 

  
TEŞEKKÜRLER… 

 

 
www.mertgroup.com.tr/insaat 

www.facebook.com/MertGroup 


