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Her anı güvenle yaşayın...



HAKKIMIZDA

NEDEN BİZ?

M Grup Özel Güvenlik ve Park Doğa Temizlik, hizmet 
sektörünün Türkiye’de ki artan önemine ve talebine 
paralel olarak 2007 yılında İstanbul’da faaliyete geç-
miştir. Temizlik, güvenlik, bahçe bakım ve destek hiz-
metleri alanında kurumsal müşterilerimize modern 
ve profesyonel bir anlayışla hizmet vermekteyiz. 
Üstlenilen her projeyi en iyi performans ve müşteri 
memnuniyeti ile hayata geçiren şirketimiz, sektörün-
deki sürdürülebilir müşteri devamlılığını sağlayan en-
der firmalardandır.

Müşterilerimize kaliteli hizmet sunmanın ön koşulu-
nun; uzman bir ekip, detaylandırılmış planlama, nite-
likli hizmet organizasyonu olduğuna inanıyoruz. Sek-
töründeki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, 
personel eğitimine birinci derecede önem veren şir-
ketimiz , bu bilinçte eğitilen profesyonel kadrosu ile 
öncelikli olarak kaliteli ve ekonomik hizmet vermeyi 
ilke edinmiştir.

Hizmet verilen firmaların iş gücünü, ticari kazançla-
rını, etik değerlerini korurken adalet anlayışı içinde 
davranır. Müşterilerinin can ve mal güvenliğini sağla-
yarak “güvende olma” duygusunu oluşturması, çalı-
şanlarının da memnuniyetinin sağlanması en önemli 
yapı taşlarından biridir.

Bir çok kurumsal firmaya referans olmamız,

Güçlü bir mali yapıya sahip olmamız,

Sorumluluk ve insiyatif alabilen güçlü personel kadromuz,

Müşteri memnuniyet odaklı olmamız,

Projelere özel güvenlik geliştirme yöntemlerimiz,

Tercih edilme sebeplerimizden bazılarıdır.



HİZMETLERİMİZ

Güvenlik ve Danışma Hizmetleri

Tesis Yönetim HizmetleriTemizlik Hizmetleri

Elektronik Güvenlik HizmetleriOrganizasyon Güvenlik Hizmetleri

  Güvenlik ve Danışma Hizmetleri;

5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, alınması zorunlu 

özel güvenlik personeli bulundurmaya yönelik izin belgesi işlemleri resmi kurum ve kuruluşlar 

nezdinde takip edilir.

Bina ve tesislerin, can ve mal güvenliğine yönelik risk değerlendirmesi yapılarak, koruma ve gü-

venlik planları ile acil durum eylem planları hazırlanır. Resmi kurum ve kuruluşlara bildirimlerde 

bulunulur.



  Organizasyon Güvenlik Hizmetleri;

Her türlü yasal toplantı, konser, eğlence, spor, gösteri, film ve dizi çekimi ve diğer sosyal etkinlik-

lerde geçici özel güvenlik hizmetlerini sağlar. Bu konuda alınması gerekli izin belgeleri konusunda 

danışmanlık yapar. Her türlü sosyal etkinliklerde, geçici elektronik geçiş izleme ve kontrol sistem-

leri kurar ve işletir.

  Elektronik Güvenlik Hizmetleri;

Müşterilerinin can ve mal güvenliğine yönelik risk değerlendirmesini yaparak, istenilen güvenlik 

seviyesini sağlayıcı, elektronik güvenlik sistemlerini projelendirir, yapımına ve işletilmesine danış-

manlık yapar.

 Tesis Yönetim Hizmetleri;

Tesis yönetim hizmetiyle, müşterilerimize asli işleri dışında hiçbir ayrıntıyla uğraşmama avantajını 

sunuyoruz. Güvenlik standartlarımız doğrultusunda eylem planı ve eğitimli personelimiz ile en 

ileri seviyede tesis yönetim hizmeti sağlamaktayız.



KURUMSAL
TEMİZLİK HİZMETLERİ



  Temizlik Hizmetleri;

İş yeri ve yaşam alanlarının mevcut koşullarına en uygun 
temizlik kimyasalları ve ekipmanları kullanarak; bina ve dış 
cephe temizliği, ofis temizliği, konut temizliği, çevre temiz-
liği, endüstriyel temizlik, inşaat ve tadilat sonrası temizlik 
hizmetleri faaliyetlerimiz kapsamındadır.

Temizlik hizmetlerimiz, müşteri beklen-
tileri dikkate alınarak, tam zamanlı veya 
mevcut çalışma koşullarına uyumlu, 
gece veya gündüz istenilen zamanlar-
da yerine getirilir. Hizmetlerimizde, ko-
nusunda deneyimli, sertifikalı, iletişim 
becerisi yüksek, mevcut çalışma ko-
şullarına uyumlu personeller görev alır. 
Her görev yeri, profesyonel yönetici 
kadrosu tarafından kalite standartları 
kapsamında denetlenir.

Havuz Bakım,
Bina ve Tesis Yönetim,
Bahçe Bakım,
Danışman ve Gözetim 
Hizmetleri





İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
İş güvenliği, M Grup ve Park Doğa’nın vazgeçilmez önceliğidir.

Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kaybı
en aza indirmeyi öncelikli hedefi olarak benimseyen firmamız bu doğrultuda;

• Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemek için her türlü önlemi alır.
İş sağlığı ve güvenliği (İSG) Yönetimini ve İSG performansını sürekli geliştirir.

• İSG konuları ile ilgili olarak en azından yürürlükteki yasal İSG mevzuatına
ve üyesi olduğu kuruluşların diğer şartlarına uyar.

• İSG ile ilgili tüm çalışmalarının, oluşturduğu politikalar doğrultusunda
yapılmasını ve bunun sürekliliğini sağlar.

• Çalışan tüm personelin bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmasını
sağlamak için gerekli duyuruları yapar. Eğitim ve bilinçlendirme
çalışmaları yürütür.



REFERANSLARIMIZ

Gizlilik politikamız gereğince referanslarımıza ulaşmak için bizimle iletişime 
geçiniz.

M Grup Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
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