


UNITED GROUP OLARAK UZUN YILLARIN BİRİKİMİ İLE 
SAHİP OLDUĞUMUZ TECRÜBEYİ, 2014 YILINDA BAŞLAYAN VE 

BUGÜN EMİN ADIMLARLA DEVAM ETTİĞİMİZ 
KURUMSAL DÖNÜŞÜM YAPILANMAMIZLA 
PERÇİNLEMENİN HEYECANINI YAŞIYORUZ.



Değerli Paydaşlarımız,

United Group olarak uzun yılların birikimi ile sahip olduğumuz tecrübeyi, 2014 yılında başlayan ve bugün 
emin adımlarla devam ettiğimiz kurumsal dönüşüm yapılanmamızla perçinlemenin heyecanını yaşıyoruz. 
Milli ve kültürel değerlere bağlı kalıp, aynı zamanda küresel dinamikler doğrultusunda attığımız adımlarla 
sektörümüze değer ve yenilik katmayı hedefliyoruz.

Markalaşmaya verdiğimiz önemin ibaresi olan ve faaliyet gösterdiğimiz sektörde bizi farklı kılan en önemli 
özellik olarak niteleyeceğimiz bu değişim ve dönüşümü gerçekleştirirken gücümüzü değerli çalışma arka-
daşlarımızdan alıyoruz. En önemli katma değerimiz olan insan kaynağımızın özverisi, hep daha iyisini yapma 
arzusu ve takım çalışması gücümüzün temellerini oluşturuyor. Hızla büyümenin yanı sıra ülkemizin istihdam 
hareketine katkı sağlayacak yatırımlarımız ile 2023 yılında 20.000 çalışan sayısına ulaşarak ailemizi büyüt-
meyi planlıyoruz. Büyüme hedefinden hiç vazgeçmeyen yapımızın kazancı olarak bugün 68 ilde yaygın hiz-
met ağımız ve müşteri odaklı yaklaşımımız ile tüm iş ortaklarımıza özel çözümler üretiyoruz.

Sektörde yıllardır süre gelen itibarlı ticari faaliyetlerimizi, bugün artık güçlü bir mali altyapı ile birleştirmenin 
gururunu yaşıyoruz. Sadece ekonomik büyümenin geleceğe değer katmak için yeterli olmayacağını da bili-
yoruz. Hızla kat ettiğimiz büyüme yolunda kurumsal yönetim ilkelerimizden, bizi var eden değerlerimizden, 
sürdürülebilirlik politikalarımızdan uzaklaşmadan, teknoloji ve inovasyon ışığında çalışmaya devam ediyoruz. 
Sektörümüze sağlanacak en değerli katkının eğitim vizyonunda yattığını biliyoruz. Tüm emek ve birikimimizi 
Türkiye’nin geleceğine yatırmak felsefesiyle eğitimi de ana iş kollarımız arasına almış bulunuyoruz. United 
Akademi’nin sektörün en önemli eğitim kurumlarından biri olarak çalışanlarımızla ve sektörümüze değer 
katacağına inanıyoruz.

Her geçen gün büyüyen United Group’u doğru strateji ve yatırımlarla geleceğe taşırken Türkiye ekonomisine 
katkı sağlamaya ve güçlü ekibimizle tüm paydaşlarımıza değer katmaya devam edeceğiz.

UNITED GROUP YÖNETİM KURULU
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Yatırım ve ticaret yolculuğuna 1974 yılında otomotiv sektöründe başlayan United Group, bugün faaliyetle-
rini; tesis yönetimi, güvenlik-gözetim, profesyonel temizlik, otomotiv, inşaat, eğitim ve teknoloji alanlarında 
sürdürmektedir.

2014 yılında yaşadığı değişim ve dönüşümle birlikte, farklı sektörlere yatırım yaparak her geçen yıl hızla 
büyüyen ve gelişen bir yapıya kavuşan United Group, müşteri merkezli hizmet anlayışı ve sürdürülebilir bü-
yüme odaklı bir stratejiyle ilerlemektedir.

United Group, 100’den fazla idari kadro ve 5000’e yakın saha çalışanıyla Türkiye’nin 68 ilinde, hizmet verdiği 
her alanda entegre çözümleri yüksek kaliteyle sunmakta olan bir kuruluştur.

United Group, milli ve kültürel değerlerden ödün vermeden, küreselleşen dünyanın iş ve rekabet koşullarına 
uygun şekilde tüm toplumun faydalanacağı hizmetler sunarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedef-
lemektedir.

Sahip olduğu geniş hizmet, bilgi ve iş birliği ağını hedeflerine ulaşmada en iyi şekilde değerlendiren United 
Group, standart belirleyen, keşfederek ilerleyen küresel bir oyuncu olma vizyonuyla, ülke ekonomisine fay-
dalı olacağına inandığı iş birliği ve yatırım fırsatlarını incelemeyi sürdürmektedir.

HAKKIMIZDA

1. Hakkaniyet
Çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza karşı güzel 
ahlakı, dürüstlüğü ve şeffaflığı ön planda tuta-
rak adil bir yönetim anlayışı benimsiyoruz.

2. Milli ve Kültürel Değerlere Bağlılık
Yatırım ve ticaret hayatımıza başladığımız ilk 
günden beri sahip olduğumuz tüm milli, kültü-
rel ve manevi değerlerimizi ön planda tutmaya 
devam ediyoruz.

3. Samimiyet
İyi niyetle beslenen bir samimiyeti işimizin 
özüne alarak yürüttüğümüz faaliyetlerde fark 
yaratmayı hedefliyoruz.

4. Birlik ve Beraberlik
“Birlikte Daha Güçlü” diyerek çıktığımız bu 
yolda takım ruhunun, güçlü iletişimin ve siner-
jinin ortak başarıyı getireceğine inanıyoruz.

5. Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket edi-
yor, çevreye ve doğaya değer veren bir yak-
laşımla sürdürülebilir gelişim için çalışmanın 
değerini biliyoruz.

DEĞERLERİMİZ



MARKALARIMIZ



Otomotiv Sektörüyle 
Ticari Hayata Giriş Yerli Otomotiv Parçası Üretiminde 

İlk İş Birliği

Otomotiv Sektöründe 
İkinci Yatırım

Otomotiv Sektöründe 
Toptan Satış Faaliyetleri 
Başlangıcı

Yedek Parça Üretimi

İnşaat Sektörüne Giriş: 
United Yapı

Tesis Yönetimi Sektörüne Giriş: 
UFS Tesis Yönetim

Özel Güvenlik Sektörüne Giriş: 
UFS Güvenlik

Araç Kiralama Sektörüne Giriş: 
United Filo

İç Anadolu-Karadeniz 
Bölge Müdürlüğünün 
Kurulması

Akdeniz-Ege 
Bölge Müdürlüğünün 
Kurulması

Teknoloji Sektörüne Giriş: 
Mahrek Teknoloji

Eğitim ve Etkinlik Sektörüne Giriş: 
United Akademi

Tüm Şirketlerin United Group 
Çatısı Altında Toplanması ve 
Kurumsal Dönüşümün Başlangıcı
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UFS

Pek çok farklı hizmet kolundan oluşan 
United Group’un amiral gemisi UFS Tesis 
Yönetim, temel faaliyet alanı ise tesis 
yönetimi hizmetleridir.

MÜŞTERİ DENEYİM SÜRECİ

1 KEŞİF 2 TESİS ANALİZ RAPORU

7 HİZMET 8 RUTİN KONTROL

3 FİKİR ALIŞVERİŞİ 4
İŞLETMEYE 
ÖZEL 
ÇÖZÜMLER

5 ONAY 6 UYGUN EKİP 
OLUŞTURULMASI

Pek çok farklı hizmet kolundan oluşan United 
Group’un amiral gemisi UFS Tesis Yönetim, temel 
faaliyet alanı ise tesis yönetimi hizmetleridir. Müşteri 
memnuniyetini esas alan ve çözüm odaklı yaklaşımı-
mızla tesislerinizi verimli bir şekilde yönetebilmeniz 
için ihtiyacınız olan tüm hizmetleri entegre tesis yö-
netimi çatısı altında bir bütün olarak sunarız.

Müşteri deneyim sürecimiz boyunca keşif aşama-
sından hizmet vermeye başladığımız ana kadar tüm 
hedefimiz, tesislerinizin deneyimli ve uzman bir ekip 
tarafından sorunsuz yönetildiğini bilmenin verdi-
ği gönül rahatlığıyla tüm enerjinizle diğer işlerinize 
odaklanmanızı sağlamaktır. 
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HİZMETLERİMİZ

Müşteri memnuniyetini esas alan ve 
çözüm odaklı yaklaşımımızla tesislerinizi 
verimli bir şekilde yönetebilmeniz için 
ihtiyacınız olan tüm hizmetleri entegre 
tesis yönetimi çatısı altında bir bütün 
olarak sunarız.

HİZMETLERİMİZ

•  Entegre Tesis Yönetimi

•  Özel Güvenlik ve Gözetim

•  Profesyonel Temizlik 

•  Malzeme ve Ekipman Tedarik Hizmetleri

•  Catering

•  Servis ve İkram

•  Teknik İşletim ve Bakım

•  Elektronik Güvenlik

•  Bahçe, Bitki Bakım ve Peyzaj Hizmetleri

•  Haşere İlaçlama 

•  Havuz Bakım 

•  Resepsiyon ve Danışma Hizmetleri

•  Personel ve Bordrolama Hizmetleri
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ENTEGRE 
TESİS YÖNETİM 

HİZMETLERİ

Entegre tesis yönetimi; bir tesisin uçtan 
uca tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler.

ENTEGRE TESİS YÖNETİMİ

Entegre tesis yönetimi; bir tesisin uçtan uca tüm 
ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bir hizmettir. 
İşletmenin ana faaliyet alanları dışında kalan bö-
lümlerinde ihtiyaç ve gereklilikleri, hizmet kalitesi ile 
birleştiren fonksiyonel amaçları içerir.

United Group, işletmenize özel çözümlerini, profes-
yonel becerileri, yönetim teknikleri ve teknoloji ile 
birleştirerek, uzman kadrosu ile işletmenin ihtiyaç-
larını üst seviyede sağlar.

United Group, tesis yönetimi hizmetleriyle, tesisleri-
nizin deneyimli ve uzman bir ekip tarafından sorun-
suz yönetildiğini bilmenin verdiği gönül rahatlığıyla 
tüm enerjinizle işlerinize odaklanabilirsiniz.

• Bina Hizmetleri (Isıtma, Soğutma, UPS, Jeneratör, 
Arıtma, Alan Planlaması, Yerleşim ve Taşınma 
İşlemleri)

• Bakım ve Onarım
• Güvenlik
• Sivil Savunma ve Afetlere Hazırlık
• Yemek ve Diğer İkram Hizmetleri
• Temizlik Hizmetleri
• Bahçe ve Bitki Bakımı
• Ulaşım Hizmetleri (Personel Taşıma, Ring 

Seferleri, Araç ve Şoför Tahsisi)
• Konferans ve Toplantı Mekanlarının Yönetimi
• Resepsiyon Hizmetleri
• Haberleşme Hizmetleri 
• Depolama ve Dağıtım
• Printshop (Basım, Kopyalama ve Fotokopi)
• Sağlık Hizmetleri (İlk Yardım, Ambulans)
• Spor Salonları (Soyunma Odası, Duş, Spor Odası 

ve Malzemeleri)
• Mini Market ve Otomatlar

ENTEGRE TESİS YÖNETİMİ HİZMETİ 
VERDİĞİMİZ ALANLAR
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ÖZEL GÜVENLİK VE 
GÖZETİM HİZMETLERİ

Paydaşlarınızın kendilerini güvende 
hissetmelerini sağlamak için yüksek 
kalitede, bütçenize uygun ve profesyonel 
bir güvenlik hizmeti mi arıyorsunuz?

ÖZEL GÜVENLİK VE GÖZETİM

UFS Güvenlik, deneyimli kadrosu ile müşterilerinin 
güvenlik ihtiyaçlarına tam ve etkin çözümler sun-
mayı hedeflemiş, çalışma disiplini ve hizmet kalitesi 
sayesinde kısa süre içerisinde sektörde önemli bir 
marka haline gelmeyi başarmıştır.

Güvenlik hizmetine ihtiyaç duyan kuruluşların bek-
lentilerine doğru cevap vermek  adına uzmanlaştığı-
mız faaliyet alanları; hava limanları güvenliği, deniz 
limanları güvenliği, alışveriş merkezleri güvenliği, 
market, mağaza, site güvenliği, otopark güvenliği, 
iş merkezleri güvenliği, turizm ve otel güvenliği, 
iletişim istasyonları, bina güvenliği, toplantı sahne 
konser ve geçici etkinlik güvenliği gibi birbirinden 
tamamen ayrı hizmet türlerinden oluşmaktadır.

• Kamu/Özel Sektör
• Konut-Site
• Banka
• AVM
• Otel
• Hastane
• Eğitim Kurumları
• Endüstriyel Alanlar
• Liman Güvenliği

ÖZEL GÜVENLİK VE GÖZETİM HİZMETİ 
VERDİĞİMİZ ALANLAR
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PROFESYONEL 
TEMİZLİK HİZMETLERİ

İnsana değer veren bir kurum olmanın 
en önemli göstergesi, çalışanlarınız için 
hijyenik çalışma ortamları, müşterileriniz 
için de tertemiz ziyaret alanları 
oluşturmaktır.

PROFESYONEL TEMİZLİK

United Group, temizlik endüstrisinde, geleneksel 
hizmetlerden farklı, insan sağlığını ve çevreyi koru-
yan sürdürülebilir, teknolojik metotlar geliştirerek 
temizlik sistemleri oluşturmuş, personel verimliliğini 
arttırarak işletmelerin maliyetlerini düşürmeyi he-
deflemiştir.

Yürüttüğümüz çalışmalar çevre üzerinde pozitif bir 
etki sağlarken, temizlik hizmetlerimizi kontrol prog-
ramları geliştirerek, raporlama ve kayıt sistemleri ile 
müşterilerimize en doğru, en az maliyetli, en verimli 
çalışma metotlarını sunmaktayız.

• Endüstriyel Temizlik (Fabrika, Üretim Tesisleri)
• Genel temizlik hizmetleri (Plaza, Site, Okul, Bina, 

AVM, Havalimanı vb.)
• Dış Cephe ve Cam Temizliği
• Hastane ve Klinik Alanlar
• Otel Temizliği
• Nanoteknolojik Temizlik (Enfeksiyonlarla 

Mücadele, Hava Temizliği, Ortam Temizliği, Tekstil 
Kaplamaları Temizliği)

PROFESYONEL TEMİZLİK HİZMETİ 
SUNDUĞUMUZ ALANLAR
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CATERING

Müşteri odaklı yaklaşımıyla etkili 
çözümler sunan United Group’un 
catering hizmetleri entegre tesis yönetimi 
kapsamında önemli bir yere sahiptir.

CATERING

Müşteri odaklı yaklaşımıyla etkili çözümler sunan 
United Group’un catering hizmetleri entegre tesis 
yönetimi kapsamında önemli bir yere sahiptir.
Tüm etkinlik ve organizasyonlarınızdaki yiyecek 
içecek ihtiyaçlarınız için sunduğumuz zengin menü 
seçeneklerini kapsayan catering hizmetimizle 
her şeyden önce kurum itibarınızı güçlendirmeyi 
hedefleriz. Böylece müşteri ve çalışanlarınız için 
yemek yemeyi keyifli bir deneyime dönüştürürüz.

• Taze ürünleri hijyenik bir ortamda kullanarak, 
sağlık ve lezzeti bir araya getiririz.

• Müşteri ve çalışanlarınızın kaliteli menülerle 
zengin bir mutfağı deneyimlemesini sağlarız.

• Menülerimizi hazırlarken kültürel çeşitlilikleri 
ve yerli damak tadını göz önünde bulundurarak 
farklı davetli profillerine hitap edecek zengin bir 
menü sunarız.

• Güvenilir tedarikçilerle çalışarak her zaman 
hizmet kalitemizi yüksek tutarız.

CATERING HİZMETİMİZİ 
FARKLILAŞTIRAN UNSURLAR
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DİĞER HİZMETLER

Yenilikçi, müşteri memnuniyetini esas 
alan ve çözüm odaklı yaklaşımımızla 
tesislerinizi verimli bir şekilde 
yönetebilmeniz için ihtiyacınız olan 
hizmetleri bir bütün olarak sunuyoruz.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

Üstlendiğimiz projelerde ısıtma, soğutma, sıhhi 
tesisat, tadilat, enerji sistemleri altyapısı gibi pek 
çok sistemin bir bütünlük içerisinde kusursuz şe-
kilde işlemesi için sorunsuz bir alt yapı kurulumuna 
önem veririz. Mekanik bakım onarım hizmetleri için 
ihtiyaçlarınızı belirler ve daima üst düzey kalitede 
hizmet sunarız. Alanında yetkin mühendis ve tekni-
kerlerimiz ile iş yerinizin mekanik alt yapısından tam 
verim almanızı sağlarız.

TEKNİK İŞLETİM VE BAKIM 
HİZMETLERİ

Resepsiyon ve danışma hizmetleri, konuklarınızın 
işletmeniz hakkındaki ilk izlenimlerini oluşturma-
da önemli bir rol oynar. Entegre tesis yönetiminin 
önemli unsurlarından biri olan Resepsiyon ve Danış-
ma Hizmetleri alanında yetkin ve deneyimli kadro-
suyla United Group, kurumsal itibarınızı konuklarını-
zın gözünde güçlendirerek işletmenize değer katar.

RESEPSİYON VE DANIŞMA 
HİZMETLERİ

Tesisinizin dış görünümü, hem müşterilerinizin gö-
zündeki izleniminiz hem de çalışanlarınızın verimli-
liği açısından büyük önem taşır. Her tesisin kendine 
özel ihtiyaçları olduğunu göz önünde bulundurdu-
ğumuzda United Group’un size özel çözümler sunan 
bahçe, bitki bakım ve peyzaj hizmetlerinden yarar-
lanmanız tüm iç ve dış mekan estetik görünüm ihti-
yaçlarınızın karşılanmasında önemli rol oynar.

BAHÇE, BİTKİ BAKIM VE PEYZAJ 
HİZMETLERİ

Müşterileriniz ve çalışanlarınız nezdinde itibarınızı 
artırmanın en önemli unsurlarından biri onlara sun-
duğunuz kusursuz ikramlardır. Kaliteli servis ve ik-
ram hizmetleri sunabilmeniz, bu alanda uzman bir 
iş ortağı olarak United Group ile birlikte çalışmakla 
mümkün olur.

SERVİS VE İKRAM 
HİZMETLERİ
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DİĞER HİZMETLER

UFS Tesis Yönetim sayesinde, tesislerinizin 
deneyimli ve uzman bir ekip tarafından 
sorunsuz yönetildiğini bilmenin verdiği 
gönül rahatlığıyla tüm enerjinizle diğer 
işlerinize odaklanabilirsiniz.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

Tesisinizin pire ve böcek gibi zararlılardan korun-
ması sağlıklı ve hijyenik bir çalışma ortamı oluştur-
manız açısından önemlidir. Tesislerinizi istenme-
yen zararlıların istila etmesini önlemek için United 
Group’un size özel çözümler sunan Haşere İlaçlama 
Hizmetlerinden yararlanmanız kurumsal imajınızı 
güçlendirerek müşterilerinizin ve çalışanlarınızın ra-
hat ve güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlar.

HAŞERE İLAÇLAMA 
HİZMETLERİ

Profesyonel personel ve bordrolama hizmetleriyle 
United Group, tesisiniz için doğru kişileri bularak 
onları uygun pozisyonlara yerleştirmenizi ve karma-
şık insan kaynakları süreçlerini en iyi şekilde yönete-
rek zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

PERSONEL VE BORDROLAMA 
HİZMETLERİ

Şirketiniz için farklı alanlarda kullanılmak üzere Kim-
yasal, Sarf Malzeme, WC Sarf Ürünleri, Makine-Ekip-
man gibi ihtiyaçlarınızı United Group olarak en hızlı 
ve en doğru şekilde temin etmek üzere hizmetiniz-
deyiz.

MALZEME VE EKİPMAN TEDARİK 
HİZMETLERİ

Tesisinizin dış mekân görünümünde havuzlarınızın 
bakımlı ve temiz olması büyük önem taşır. Bu alan-
da uzmanlaşmış ve güvenilir bir firmadan hizmet 
almanız sağlıklı ve estetik bir tesise sahip olmanızı 
sağlar. United Group, müşteri odaklı yaklaşımıyla bu 
alanda güvenilir bir iş ortağınız olmaya hazırdır.

HAVUZ BAKIM 
HİZMETLERİ

Tesislerinizin 7 gün 24 saat korumayla güvenliğini 
sağlamak mı istiyorsunuz?  Şirketinizin, müşterileri-
nizin, çalışanlarınızın, konuklarınızın ve tesislerinizin 
güvenliği için son teknolojiye uygun cihazlarımızla 
hizmetinizdeyiz.

ELEKTRONİK GÜVENLİK 
HİZMETLERİ
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UNITED FİLO

United Filo olarak, profesyonel 
kurumsal araç kiralama hizmetlerimizle 
ihtiyaçlarınızı anlayarak araçlarımızın sizi 
en iyi şekilde temsil etmesini sağlarız.

UNITED FİLO

Kurumsal araç kiralama, şirketlerin ihtiyaç duyduğu 
araçları satın almak yerine bu alanda deneyimli bir 
firmadan destek almasıdır. Araç kiralama hizmet-
leri sayesinde KDV indirimi ve araç bakım ödeme-
leri gibi vergi avantajlarının yanında taksitli ödeme 
avantajı da elde etmiş olursunuz. United Filo, bu ko-
nuda uzun süreli bir iş ortağınız olmaya her zaman 
hazırdır.

Bir kurumun imajını güçlendiren en önemli bile-
şenlerden biri şüphesiz ki o kurumu temsil eden 
araçların kalitesidir. Misafir ve müşterilerinizi karşı-
lamada kullandığınız araçlardan, ekiplerinizin kul-
landığı otomobillere kadar farklı pek çok ihtiyacınız 
için araç satın almak yerine kurumsal araç kiralama 
hizmetleri desteği alabilirsiniz. United Filo olarak, 
profesyonel kurumsal araç kiralama hizmetlerimizle 
ihtiyaçlarınızı anlayarak araçlarımızın sizi en iyi şe-
kilde temsil etmesini sağlarız.

• Uzun dönem araç kiralama hizmetlerimizle geniş 
araç havuzumuz sayesinde farklı türde araç 
ihtiyaçlarınızın karşılanmasını sağlarız.

• Yüksek güvenlikli VIP transfer hizmetimiz 
sayesinde misafir ve müşterilerinize ilk andan 
itibaren mükemmel bir deneyim yaşatabilir 
ve onların gözünde kurumsal imajınızı 
güçlendirebilirsiniz.

• Araç bakım ve onarım hizmetlerimizle 
araçlarınızdaki her türlü problem için destek 
hattımızı aramanızın ardından aracınızın 
bulunduğu konuma en yakın servisimizi 
yönlendirmekle kalmayıp aracınız tekrar 
kullanıma hazır hale gelene kadarki tüm süreçleri 
takip ederiz.

UNITED FİLO KURUMSAL ARAÇ 
KİRALAMA HİZMETLERİ NELERİ KAPSAR?

29



UNITED YAPI

United Yapı olarak karşılıklı fayda 
prensibini gözeten yaklaşımımızla, tüm 
projelerimizi gerçek bir müşteri ortaklığı 
kurarak yönetiriz.

UNITED YAPI 

İnşaat projelerinin verimli bir şekilde yönetilmesi 
şüphesiz ki modern görünümlü tesislere kavuşma-
nız açısından çok önemlidir. Fizibilite çalışmaların-
dan proje süreçlerinin doğru yönetimine kadar Uni-
ted Yapı deneyimli ve güvenilir bir iş ortağı olarak 
yanınızda!

İnşaat projeleri planlaması ve yönetimi uzmanlık 
gerektiren ve riskli bir iştir. United Yapı olarak, sek-
tördeki uzun yıllara dayanan tecrübemizle hem ye-
rel, hem de uluslararası ölçekte sunduğumuz inşaat 
hizmetlerimizle müşterilerimize tüm bu zorlu sü-
reçlerde destek veririz. Profesyonel ekibimiz, inşaat 
projelerinizin tüm süreçlerini yönetmek, size daha 
iyi kontrol olanağı sağlayan teknikleri uygulamak ve 
bütçenize uygun, kaliteli projeleri gerçekleştirmek 
üzere eğitilmiştir.

Karşılıklı fayda prensibini gözeten yaklaşımımızla, 
tüm projelerimizi gerçek bir müşteri ortaklığı ku-
rarak yönetiriz. Müşterilerimizin hedeflerini anlar, 
temsilcilerini inşaat operasyonlarına sorunsuz şekil-
de entegre eder ve tesisinize özel çözümler sunarız.

• İster fabrika inşaatı, ister bir tesise ek bina 
yapımı olsun, her projenin en başarılı şekilde 
sonuçlanması için çalışırız.

• Kalite ve güvenlikten asla taviz vermeyiz.
• İnşaat ekibimiz, sektördeki son gelişmeleri 

daima takip eden ve projelerde kullanan 
profesyonellerden oluşur. Bu sayede her 
müşterimiz ile uzun vadeli ilişkiler kurar, birlikte 
büyürüz.

• Projelendirmeden yapım sonrası desteğine kadar 
tüm aşamalarda profesyonel ekibimizle her 
zaman en mükemmel sonuçlar için çalışırız.

• İnşaat projelerini zamanında tamamlamak ve 
bütçeyi aşmamak için zamanlama ve maliyet 
kontrolünü günlük faaliyetlere entegre eden bize 
özel bir çalışma sistemi kullanırız.

• Proje yönetimi, proje kontrolleri, alt yükleniciler 
ile ortak çalışma, risk yönetim hizmetleri, 
performans değerlendirmeleri ve tasarım 
yönetimi, bu sisteme dahildir.

• Güvenilir alt yüklenicileri proje ekibine entegre 
eden sistemimiz sayesinde, alt yüklenici 
sorumluluklarının net bir şekilde tanımlanmasını 
ve anlaşılmasını sağlarız.

• Belgeleri, değişiklik taleplerini, müşteri 
bilgilerini, alt yüklenici yönetimini, müşteri 
maliyetlerini ve çizelgelerini içeren bir projenin 
tüm yönlerini koordine etmek ve yönetmek için 
riski değerlendiren, yöneten ve hafifleten son 
teknolojiye uygun risk yönetim araçları kullanırız.

UNITED YAPI OLARAK FARKIMIZ NEDİR?
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UNITED AKADEMİ

UNITED AKADEMİ

United Akademi, United Group ilke ve 
değerleri doğrultusunda kendi ekibine ve 
iş ortaklarına eğitim ve organizasyonla 
ilgili pek çok alanda hizmet sunan bir 
United Group markasıdır.

Bir şirketin başarısı, o şirkette çalışan insanların ken-
dilerini sürekli geliştirmesiyle mümkündür. İşte tam 
bu noktada eğitim organizasyonları ve öğretici et-
kinliklerin önemi büyüktür.

United Akademi olarak kurum içi eğitimi bir adım 
ileriye götürerek bayi toplantılarından kültür - sanat 
festivallerinin organizasyonuna kadar geniş bir yel-
pazede, hem çatısında olduğumuz United Group’a 
hem de iş ortaklarımıza değer katıyoruz!

United Akademi, United Group ilke ve değerleri 
doğrultusunda kendi ekibine ve iş ortaklarına eği-
tim ve organizasyonla ilgili pek çok alanda hizmet 
sunan bir United Group markasıdır.

Misyonumuz, partnerlerimize ve ekip arkadaşlarımı-
za sadece yeni bilgi öğretmeye dayalı eğitimler ver-
mek değil; kazandırdığımız bilgi ve becerilerin uy-
gulandığından ve hayata geçtiğinden emin olmaktır.

• Özel Etkinlikler: Şirket içi ve dışı etkinliklerin 
yapılması

• Bayi Toplantısı: Şirketlerin her sene düzenlendiği 
bayi toplantısı

• Festivaller: Kültür ve sanat festivallerinin 
organizasyonu

• Yurt dışı Organizasyon: Yurt dışı fuar, etkinlik vb. 
organizasyonların düzenlenmesi

• Eğitim - Söyleşi - Panel: Söyleşi, panel ve 
zirvelerin düzenlenmesi

• Fotoğraf ve Video: Organizasyon sırasında 
etkinliğin çekimi

• Ses - Işık - Görüntü: Organizasyona en uygun 
sahne tasarımı ve kurulumu

• VIP Hizmetler: VIP misafirlerinizin yakışır şekilde 
ağırlanması

UNITED AKADEMİ 
HANGİ HİZMETLERİ SUNAR?
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MAHREK TEKNOLOJİ

Vizyon sahibi, dinamik, yerli ve milli 
bir şirket olarak Türkiye’nin önde 
gelen teknoloji markalarından biri 
olmayı hedefleyen Mahrek Teknoloji, 
bu doğrultuda çalışmalarını devam 
ettirmektedir.

MAHREK TEKNOLOJİ

Mevcut ortaklarının deneyim ve bilgi birikimlerini 
harmanlayarak Takip Sistemleri, Sistem Entegratör-
lüğü, Savunma Sanayi ve Güvenlik Çözümleri alan-
larında hizmet vermektedir. 

Vizyon sahibi, dinamik, yerli ve milli bir şirket olarak 
Türkiye’nin önde gelen teknoloji markalarından biri 
olmayı hedefleyen Mahrek Teknoloji, bu doğrultuda 
çalışmalarını devam ettirmektedir. 

Mahrek Teknoloji, Endüstri 4.0, Veri Madenciliği, 
Elektronik Devre Dizaynı ve Gömülü Yazılımlar alan-
larında Ar-Ge ve ürün geliştirmenin yanında seri 
üretim de yapmaktadır.

1. Takip Sistemleri
a. Araç Takip Sistemi
b. Personel Takip Sistemi
c. Konteyner Takip 

2. Savunma Sanayi ve Güvenlik Çözümleri
a. Savunma Sanayi Çözümleri 
b. Güvenlik Çözümleri 

ı. CCTV Kapalı Devre Kamera Çözümleri
ıı. Görüntü Analiz Teknolojileri

3. Sistem Entegratörlüğü
a. Havalimanı Çözümleri

ı. Nesne Takip Sistemi
ıı. Personel Takip Sistemi
ııı. Yoğunluk Ölçüm Sistemi

b. Dijital Arşivleme Çözümleri

MAHREK TEKNOLOJİ 
FAALİYET ALANLARI
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HİZMET NOKTALARIMIZ

Genel Merkez
İstanbul

Akdeniz-Ege
Bölge Müdürlüğü
Antalya

Ege Bölge Ofisi
İzmir

İç Anadolu-Karadeniz
Bölge Müdürlüğü
Ankara



İLETİŞİM

www.unitedgroup.com.tr

united-group-turkiye unitedgrouptrUnitedgroupTR unitedgrouptr

AKDENİZ-EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Yenigün Mh. Mevlana Cd. Midtown Plaza No: 54 A Blok D: 15 Muratpaşa/Antalya
T. +90 242 502 42 15
info@unitedgroup.com.tr

İÇ ANADOLU-KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Koç Kuleleri Söğütözü Caddesi A Blok No:2/39 Çankaya/Ankara
T. +90 312 287 10 00
info@unitedgroup.com.tr

GENEL MÜDÜRLÜK

United Plaza, Örnektepe Mh. İmrahor Cd. Sivaseli Sk. No: 4 34445 Sütlüce, Beyoğlu/İstanbul
T. +90 212.438 78 78
F. +90 212 438 79 79
info@unitedgroup.com.tr

UNITED GROUP İLETİŞİM
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