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Firmamız 1990 yılı mart ayında faaliyete geçmiş olup MAR Elektrik Sanayi ve 
Ticaret A.Ş ünvanı altında elektrik taahhüt, proje ve müşavirlik konularında  uzman 
kadrosuyla 19 yıldır başta kamu, inşaat ve sanayi olmak üzere yurdumuzun çeşitli 
sektörlerine  başarı ile hizmet vermektedir. 

“Önce insan ve toplum”  şiarını tüm işlerinde 19 yıldır  başarıyla  uygulayan 
şirketimiz yüklenicisi olduğu; GELİ Muğla  ve Yatağan Tesisleri, Bodrum Charm Otel, 
İller Bankası Ankara Macunköy 116 Adet Lojman inşaatı, Osmanlı Bankası Alanya 
Tatil  Köyü,  Denizli  Emniyet  Müdürlüğü  Hizmet  Binası,TEDAŞ  İzmir  Müessese 
Helvacı E.N.H, Muğla Milas İçme Suyu ve Soğuk Hava Tesisleri, Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 10,5kV Yer altı  Ring Kablo tesisi ve Trafo merkezleri tadilatı,  Karayolları 
Çeşme Otoyolu Elektrik deplasman işleri,  Efes Oteli  İlave İnşaatı,  Emekli  Sandığı 
Narlıdere Huzur evi D-E Blok ve Soğutma merkezi inşaatı, Türk Güreş Vakfı Ankara 
Gölbaşı Spor ve Eğitim Merkezi, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Trabzon  Kamp 
Eğitim Merkezi, Bursa Çimento 50MVA TM projesi, Ege Yağ Manisa TSOB Rafineri 
Tesisi, T.M.M.O.B Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Tepe Kule İş ve Kongre 
Merkezi, Odak İnşaat A.Ş AGORA AVM yeni tesisleri, Çukurova Jeneratör İzmir ESB 
fabrikası, Sipil İnşaat Manisa TSOB Plastik ve Çelik Fabrikası gibi onlarca  projenin 
O.G-A.G Elektrik tesisleri proje ve imalatlarını başarı ile bitirmenin ve bu işlerle ilgili iş 
bitirme belgelerini almanın haklı gururunu duymaktadır.

MAR Elektrik A.Ş elektrik taahhüt şirketleri arasında, ISO 9001 Kalite güvence 
belgesini alan ve çalışmalarını kalite politikasına uygun yürüten ve geliştiren başlıca 
şirketlerden  biridir.  Tüm  personeli  ile  müşteri  memnuniyetini  yükseltmeyi  amaç 
edinmiş  olan  şirketimiz  işçi  sağlığı  ve  güvenliğine  de  büyük  önem  vermektedir. 
OHSAS 18001  iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi  konusunda planlı ve sistemli 
çalışmalar yürütmektedir.  Kalite Güvence sistemlerinde BSI ISO 9001   belgesine 
sahip  olan  şirketimiz  çok  yakın  bir  zamanda  OHSAS 18001  belgesini  de  almış 
olacaktır. Bu hem çalışanlarımız hem de hizmet sunduğumuz müşterilerimiz için bir 
emniyet güvencesidir

“Önce  İnsan,  önce  emniyet,  önce  hizmet!”  şiarıyla  19  yıldır  çeşitli 
sektörlerden  müşterilerimize  görgüyle,  bilgiyle  ve  azimle  hizmet  eden  şirketimiz, 
daha nice yıllarda aynı çabaları gösterme gayreti içinde olacaktır.
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Our company has began to operate with the name of “MAR Elektrik Sanayi 
ve  Ticaret  A.S. /  MAR  ELEKTRİK  A.Ş.”  about;  project  work  study,  business 
commitment and consultancy of all professional works for electric at 1990. Today; we 
are  celebrating  our  success  to  reach  our  19th  year  at  the  sectors  of   public, 
construction, industry, etc. with our all-professional staff which are specialist at their 
authorized range of work. 

The idea which we accept as the key of our success is always used to be “Our priority 
is human and society” during all the works which we have completed such as; The Facilities of 
the GELI at Mugla and Yatagan, Bodrum Charm Hotel, 116 houses provided for the employee of the 
Bank of Provinces at Ankara – Macunköy,   Holiday Resort of the Osmanlı Bank at Alanya, Service 
building of the Police Management Department at Denizli, Energy transmission line of the TEDAŞ at 
İzmir – Helvacı Facility, Purifying  water and  cold room facility at  Muğla  –  Milas,  The  changes of 
10,5 kV under-ground energy ring line and transformer of  the Aegean University Medical  Science 
Faculty,  Electric  lines  shift  works  of  The  Highways  Department  at  the  superhighway  of  Çeşme, 
Additional building of the Efes Hotel, Cooling center and D-E block constructions of the retirement 
home of The Government Retirement Fund at İzmir – Narlıdere, Sport and education facility of The 
Turkish  Wrestling  Foundation  at  Ankara  –  Gölbaşı,  Camp and  education  facility  of  The  General 
Directorate Of Youth And Sports at Trabzon, Bursa Çimento 50MVA TM Project, Refinery Facility of 
Aegean Oil Department at the organized industrial zone of the Chamber Of Commerce And Industry at 
Manisa,  Tepe  Kule  business  and  congress  center  of  İzmir  Office  of  The  Chamber  Of  Turkish 
Engineers and Architects,  New facilities of Agora Avm Grand Mall of Odak İnşaat Inc., The factory of 
Çukurova Generator at The Aegean Free Zone, Plastic and steel factory of Sipil İnşaat Inc. at the 
organized  industrial  zone of  the Chamber  Of  Commerce  And Industry  at  Manisa,  with  both  high 
voltage and low voltage power lines.  

Among all  the business commitment  corporations,  MAR Elektrik  Sanayi  ve 
Ticaret  is  one of  the  special  ones which  has  ISO 9001 certificate as a result  of 
carrying out the requirements of it at all scenes of work. With the accepted purpose 
of increasing the satisfaction of our customers by all of our staff; our company also 
pays attention to the health and safety of workers and works. Related  with this;  our 
systematic   and planned studies continue to perform the requirements of   OHSAS 
18001. The next step of our claim is; to deserve getting the certificate of  OHSAS 
18001as soon as possible. This is a guarantee of safety for both of our customers 
and workers. 

With the words we said 19 years ago “human first, safety first, duty first” we served as well 
by using the knowledge of respect, experience and determination. Our will is to continue to serve as 
well on this way. 
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