Tanıştığımıza
Proje tasarımından yönetimine, uygulamadan devreye almaya kadar her
aşamada yanınızdayız. İmalat – üretimin tüm aşamalarında olduğu gibi servis
süreçlerinde de çözüm odaklı yapımızla hizmetinizdeyiz. 20 yıla yaklaşan
deneyimimizle, projelerinize değer katmak için buradayız.

olacaksınız
Merberk supports you through the whole project management phases; design,
planning, implementation and commissioning. We are at your disposal not only in
the process, also afterwards with our analytical and customer oriented approach.
We are ready to add value to your projects with our experience reaching almost 20
years. You will be pleased to meet us.

Güçlüyüz
Kurulduğu günden bu yana artan bir ivmeyle büyüyen firmamız, güçlü idari, mali,
teknik altyapısı ile idealist mühendislik ve yönetim kadrolarıyla sektörde model
olmak hedefiyle yolunda ilerliyor. Müşterilerimizin mümkün olanın en iyisini hak
etiklerini biliyor ve önceliklerimizi bu prensiple belirliyoruz.

olacaksınız
We are powerful. Having an increasing trend in every aspect of business life,
Merberk stands out with strong managerial, financial, technical structure with
idealist engineering and administrative team members. We are aware of that
each of our customers deserves the best service available. We are planning our
priorities according to their needs with our professional workforce and business
ethics. You will be pleased.

Uzmanız
Sektörümüzdeki her gelişme bizim için önemli. İhtiyacınıza cevap verecek
teknolojilerin uygulanmasında aradığınız uzmanlığın farkındayız. Modern tasarım,
mühendislik ve uygulama tekniklerinde takip eden değil, ilham veren olmak için
çalışıyoruz. Hizmet verdiğimiz tüm alanlarda daha güçlü olmak için kendimizi
durmaksızın yeniliyoruz, araştırıyoruz, geliştiriyoruz.

olacaksınız
We are professionals. Every development in our sector is important for us. We
are aware that you are looking for expertise regarding the implementation of the
highest technology. We strive to be an inspirational actor in terms of modern
design, engineering and application techniques. We are continuously renewing,
researching and developing to be stronger. You will be pleased.

Hızlıyız
Gerçek hız, işi vaat edilen sürede ve kalitede tamamlayabilmektir. Öncelikle,
konusunda uzman ve hedefine iyi odaklanmış ekiplerle zamanı iyi yönetiyoruz.
Çalışma programınıza ve iş disiplininize iyi entegre oluyor, size daima zaman
kazandırmayı hedefliyoruz; işçi sağlığı ve iş güvenliğinden taviz vermeden.

olacaksınız
We are fast. Speed means to fit in with the deadlines without compromising the
quality. First of all, we manage the business with professionals and target oriented
teams. We fully integrate your work schedule and primary objectives, saving you
time; keeping the occupational safety and health rules strictly. You will be pleased.

Titiziz
Her proje kendisine özeldir. Her proje kendine has detaylarıyla farklılığını ortaya
koyar. Kuyumcu kadar hassas, saat ustası kadar detaycıyız. Daima, projelerinize
küçük ve değerli ayrıntılar katarak önemli ve kaliteli farklılıklar kazandırmayı
hedefliyoruz.

olacaksınız
We are fastidious. Each project is special. Every one of them is unique in terms
of its details. We work as accurate as a jeweler and in detail like a watchmaker.
Constantly by adding small and valuable details in your projects, we aim to bring
in major differences. You will be pleased.

Takımız
Projenizin her aşamasında kusursuz çalışan sessiz ve güçlü bir makineyiz. İş
geliştirme, teklif, tasarım, planlama, satınalma, lojistik, şantiye uygulama, kalite
kontrol, iş güvenliği ve finans kadrolarımızın profesyonel ve etkin yaklaşımlarıyla
ortak hedeflerimiz için birlikte ve senkronize hareket ediyoruz. Ekibimiz, tartışmasız
en değerli ve güçlü gurur kaynağımız.

olacaksınız
We are a team. A team that works flawlessly like a silent and strong machine.
We act in prefect harmony with our business development, proposal, design,
planning, procurement, logistics, site works, health and safety, quality control and
financial professionals to reach our common goal together. Our human resource
is definitely our most valuable and powerful ornament. You will be pleased.

Kazandırıyoruz
Kazandırmadan kazanamayacağımızın farkındayız. Müşterilerimiz için maliyet
üzerinde mutlak hâkimiyeti esas tutuyoruz. Tecrübemizle edindiğimiz süreç
optimizasyonu ile her aşamada daima bir adım öndeyiz. Size zaman, yatırım ve
işletme maliyetlerinden kazanç sağlayacak çözümler üretiyoruz.

olacaksınız
We provide cost effective solutions. Win-win is the main philosophy that defines
the strong relationship with our customers. Engineering optimization is the key
vision that enables our customers to have higher profits on time and with right
quality standards. You will be pleased.

“Temiz”iz
MerberkPharma adıyla faaliyet gösterdiğimiz yüksek sıhhi standartları ihtiva
eden Temiz Oda projelerinde de çok güçlüyüz. FDA & cGMP regülasyonlarına
uygun, DQ’dan PQ’ya tüm kalifikasyon aşamalarına hakim biçimde, HVAC & BMS
validasyon süreçlerini de kapsayan anahtar teslim ilaç üretim tesisi, laboratuvar,
mikroelektronik, gıda ve sağlık yatırımları özel uzmanlık alanımız.

olacaksınız
We are “Clean”. We have deep expertise in Clean Room projects that require strict
hygienic standards, under the name of MerberkPharma. Starting with design
qualification phase complying with FDA & cGMP regulations, to commissioning
and HVAC & BMS validation process, we perform “Pharma Engineering” in terms
of applications in pharmaceutical production plants, laboratories, microelectronics,
food and healthcare industries. You will be pleased.
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