doğru yerdesiniz

ARK Grup, turizm, tercüme, reklam, tanıtım, organizasyon, danışmanlık ve eğitim hizmetlerini yürüten, kurum
ve kuruluşların ürün ve hizmetlerini hedef kitlelerine aktarabilmeleri için gerekli olan tüm planlamaları ve bunların uygulamalarını gerçekleştiren, kendi alanlarında
uzman şirketlerden oluşmaktadır.
Ark Grup; değişen ve gelişen iç ve dış pazarları, yeni
teknolojileri ve bunların doğurduğu yeni müşteri ihtiyaçlarını etkin bir şekilde takip ederek, ürün ve hizmetlerini
geliştirip çeşitlendirmekte, kadrosunu hem nitelik hem
nicelik olarak sürekli güçlendirmekte, doğru, kaliteli, güvenli ve süratli hizmet anlayışı ile kurulduğu ilk günden
bu yana istikrarlı bir şekilde büyümektedir.

biz kimiz

Ali Rıza KOÇ

Yönetim Kurulu Başkanı

Tecrübelerimizle oluşturduğumuz
projeler bizi hedeflerimize
daha çok yaklaştırıyor
İletişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmeler bilgiye
çok daha kolay ulaşmanın da yolunu açtı kuşkusuz.
Fikir geliştirme, proje üretme ve strateji oluşturma gibi konularda bilgiye kolay ulaşmanın sağladığı avantaj ve bilinç
ile bugüne kadarki tecrübelerimiz ışığında hep yeni projeler oluşturma ve uygulama çabası içerisinde olduk.
Dünyada değişen ve gelişen ekonomik ve ticari gelişmeleri yakından takip ederek, tecrübelere dayanılarak oluşturulan projelerin uygulanması aşamasında gerekli olan
ürün ve hizmetlerimizi geliştirip çeşitlendirme gayreti içerisindeyiz.
Kaliteli, güvenli ve süratli hizmet anlayışı ile kurulduğu ilk
günden bu yana istikrarlı bir şekilde büyümekte olan ARK
Grup bu gücünü; strateji oluşturma, fikir geliştirme, proje
üretme, halkla ilişkiler, fuarcılık ve organizasyon alanlarında eğitimli ve tecrübe sahibi çalışma arkadaşlarından
almaktadır.
Hülasa; Tecrübelerimizle oluşturduğumuz projeler bizi hedeflerimize daha çok yaklaştırıyor.

dünden bugüne...
1994

2002

1997

2005

Yurtiçi ve yurtdışı turizm faaliyetlerinde bulunmak üzere ARK Turizm
kuruldu. Bu yıllar firmanın başta Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yönelik vize işlemleri ve bu ülkelere yönelik tur organizasyonları ile ön plana çıktığı yıllar oldu.

Çeviri hizmetleri vermek üzere ARK Tercüme faaliyetlerine başladı. Başta İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Arapça
ve Romence olmak üzere her dilde tercüme hizmetleri sunan firma,
zaman içerisinde faaliyet alanını genişleterek, hukuki, ticari, teknik,
tıbbi çeviriler konusunda uzmanlaşarak Türkiye’nin sayısı tercüme
bürolarından biri haline geldi.

1999

Reklam ve tanıtım kampanyaları ile masa üstü yayıncılık faaliyetlerinde bulunmak üzere ARK Medyakom kuruldu. Reklam-Tanıtım ve
promosyon konularında ön plana çıkan firma, bir çok uluslararası tanıtım ve etkinlik organizasyonuna imza attı ve halen de bu alandaki
faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor.

Danışmanlık ve eğitim konularında faaliyetlerde bulunmak üzere ARK
Müşavirlik kuruldu. Kalite yönetim sistemleri konusunda faaliyetlerine
başlayan firma, Uluslararası EXPO Organizasyonları ile Türkiye’nin
tanıtımına katkıda bulunuyor.

Yurtiçi ve yurtdışı fuar organizasyonları konusunda faaliyette bulunmak üzere Grup bünyesinde ARK Fuarcılık firması oluşturuldu. Ayrı
ayrı alanlarda faaliyetlerde bulunan bütün firmalar ARK Grup çatısı
altında bir araya gelerek yeni bir vizyonla faaliyetlerine başladı.

2011

Yeniden yapılanma sürecine giren Ark Grup, yenilenen kurumsal
kimliği ve yeni yapısal değişim ile belirlenen hedeflere doğru emin
adımlarla yürümektedir.

Sizi dilediğiniz
yere götürelim

!

turizm

A grubu seyahat acantesı belgesi sahibi olarak faaliyet göstermekte olan Ark Turizm, turizm sektöründeki yerini, Rusya
ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine vize işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve ülkemizde ilk kez Beyaz Geceler
Turları’nın organize edilmesi ile 1993 yılında almıştır.
Dış pazar turizm sektöründeki faaliyetlerine sürekli olarak
artan hizmet çeşitliliği ile 16 yıldır başarı ile devam eden firma, 2008 yılından itibaren altyapısını geliştirmek amacı ile
yapmış olduğu yeni yatırım ve girişimler sonucu; 2009 yılı
Nisan ayı itibariyle değişik firmalarla gerçekleştirilen işbirliği doğrultusunda iç pazar turizmde de faaliyetlerine devam
etmektedir.
ARK Turizm, Uluslararası Fuar Organizasyonları, Yurtiçi
ve Yurtdışı Tatil Programları, Kültür Turları, Dış Hat Uçak
Biletleri, İç Hat Uçak Biletleri, Yurtiçi ve Yurtdışı Otel Rezarvasyonları, Kongre-Seminer ve Sempozyum Organizasyonları, Kurumsal Açılış, Bayii Kutlama, Toplantı ve Gezi
Organizasyonları, Kültür ve Sanat Etkinliklerine Yönelik
Organizasyonlar, Fuar Ziyaretleri ve İş Gezilerine Yönelik
Organizasyonlar, Rehberlik Hizmetleri, Rent A Car, Vize
İşlemleri ve Seyahat Sağlık Sigortası, Incentive Organizasyonları hizmetlerini başarıyla gerçekleştirmektedir.
2010 yılında IATA acenta olarak uçak bileti konusunda
Ankara’da iddialı turizm firmalarından biri haline gelmiştir.

merhabadünya

Dünyayı
çevirebilir misiniz

?

16 yıldır
biz çeviriyoruz
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tercüme

15 yıllık deneyim ile özellikle inşaat, medikal, hukuk,
mimarlık, mühendislik, bankacılık, dış ticaret (ithalatihracat-gümrük işlemleri), marka ve patent, savunma
sanayi ve ekonomi konularında deneyimli ve yeminli
tercüman-mütercim kadrosu ve uygun çeviri ücretleri ile
İngilizce, Rusça, Almanca, Fransızca, Arapça, Romence
ve İtalyanca başta olmak üzere tüm dillerde çeviri hizmeti
vermektedir.

yeminli tercüme

ARK Tercüme bu çerçevede; yazılı tercüme hizmetleri
kapsamında, Hukuki Tercümeler, Ticari Tercümeler,
Teknik Tercümeler, Resmi Tercüme, Bilimsel Tercüme,
Tıbbi Çeviri, Kayıt Deşifre, Web Sitesi Tercümeleri, Lokalizasyon (Yerel dilde tercüme), Redaksiyon (Düzeltme),
Sözlü tercüme kapsamında ise Simültane (Eşzamanlı)
Tercüme, Ardıl (Konsekütif) Tercüme, Bilateral (Karşılıklı) Tercüme hizmeti vermektedir.
Firma tecrübeli kadrosu ve çağdaş teknik alt yapısı ile tercümleri müşterilerinin talepleri doğrultusunda elektronik
posta ya da Türkiye’nin her yerine ücretsiz kurye-kargo
vasıtasıyla süratle ulaştırmakta olup, yine müşterilerin istekleri uyarınca yapılan tercümeler için noter tasdiki, Dış
İşleri Bakanlığı onayı, Konsolosluk onayı ya da Valilik
apostili hizmetleri de vermektedir.

tümdillerdeçeviri

Potansiyelinizi
açığa çıkaralım

!

medyakom
1999 yılında ARK Grup bünyesinde kurulan medyakom; yurtiçi ve yurtdışında, pek çok uluslararası
organizasyona başarı ile imzasını atmıştır.
Medyakom; kongre, seminer, panel, bayi toplantısı,
açılış ve temel atma törenleri, festivaller, konserler,
kokteyl ve yemek organizasyonları ile yazılı ve görsel malzeme tasarımı - basımı, multimedia CD’lerin
hazırlanması, kurumsal kimlik çalışması, medya
planlaması, süreli yayınlar, lansman çalışmaları,
stratejik danışmanlık, kamuoyu araştırmaları, film
hazırlama gibi her türlü reklam ve promosyon çalışmalarının aranan ismi olmuştur. Ekip ruhunun
güzel bir örneğini taşıyan medyakom, amatör ruhlu,
vizyonuna inanan profesyonellerin oluşturduğu bir
takımdır.

medyakomyaratıcıfikir

Dünyayla
buluşturuyoruz

!

fuarcılık
Bilgi ve deneyimlerini müşterileri ile paylaşmayı, karşılıklı fayda sağlanması anlayışı ile sürekli iyileştirmeyi
ve geliştirmeyi ön planda tutarak hizmet sunmayı ilke
edinen ARK Fuarcılık, deneyimli kadrosu ile ulusal ve
uluslararası bir çok fuarda etkin rol oynamıştır.
Ark Fuarcılık, hizmet alanları içerisinde yurt içi fuar organizasyonları, yurt dışı fuar organizasyonları, kongre,
seminer, sempozyum, sergi, çalıştay organizasyonları,
fuar standı dizayn çalışmaları, açılış ve temel atma törenleri ses ve sahne sistemleri, uluslararası iş toplantıları organizasyonu, uluslararası kültür ve sanat etkinlikleri yer almaktadır.

kıtalararasıbirikim

doğru yerdesiniz
KAMU KURUM VE KURULUŞLARI
• T.B.M.M.
• T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
• T.C. Dışişleri Bakanlığı
• T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
• Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
• Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler
• Genel Müdürlüğü
• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
• T.C.D.D. Dış Ilişkiler Dairesi Başkanlığı
• T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
• Bakanlığı
• İzmir Ticaret Odası
• Anadolu Ajansı
• Halkbank
• Adalet ve Kalkınma Partisi
• BOTAŞ
• T.S.E.
• T.Ü.İ.K.
• Türk Dil Kurumu
• ETİ Holding
• Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
• Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık
• Hizmetleri Genel Müdürlüğü
• Numune Hastanesi ( Psikiyatri Servisi)
• Başbakanlık TİKA
• HAK İŞ Konfederasyonu
BELEDİYELER VE VALİLİKLER
• Ankara Büyükşehir Belediyesi
• İzmir Büyükşehir Belediyesi
• Altındağ Belediyesi
• Keçiören Belediyesi
• Etimesgut Belediyesi
• Mamak Belediyesi

• Beyoğlu Belediyesi
• Erzurum Belediyesi
• Konya Belediyesi
• Erzurum İspir Belediyesi
• Iğdır Valiliği

HUKUK BÜROLARI
• Alan Hukuk Bürosu
• AVK Hukuk Bürosu
• Demirtürk Hukuk Bürosu
• ABB Hukuk Bürosu
• SMS Hukuk Bürosu

MARKA TESCİL VE PATENT
FİRMALARI
• Simaj Patent
• Norm Müşavirlik
• Görüş Patent
• Destek Patent

MEDİKAL, VETERİNERLİK,
İLAÇLAMA FİRMALARI
• Genomed Sağlık Hizmetleri
• Meyda Medikal
• Dinamik Röntgen
• Meridyen Sağlık Hizmetleri
• Emre Sağlık Ürünleri
• Dentanet Tıbbi Gereçler Ltd.
• Elektron Medikal
• Endoas Medikal
• Vilsan Veteriner İlaç A.Ş.
• Ünsel Medikal

DİĞER ÖZEL SEKTÖR ve
KURULUŞLAR
• Rönesans Holding A.Ş.
• Günsayıl İnşaat A.Ş.
• Limak İnşaat A.Ş.
• Gama İnşaat
• Summa İnşaat A.Ş.
• EMT İnşaat A.Ş.
• İnta Savunma A.Ş.
• Ahmet Aydeniz Gıda İnşaat A.Ş.
• AS-KA İnşaat A.Ş.
• İnted İnşaat Ltd.
• Doğulu Holding
(İnşaat, Turizm, Medya vb.)
• Hona İnşaat A.Ş.
• Çeltikçioğlu İnşaat A.Ş.
• NSA Savunma Sanayi
• ACK İnşaat
• Tüzün İnşaat
• Kulak İnşaat
• Akçelik Müh. Müteahhitlik
Tic. Ltd. Şti.
• Bios Teknik Proje
• ER-YA Turizm İnşaat A.Ş.
• EAS Elektronik A.Ş.
• Enerji Yapı A.Ş.
• Haselsan İnşaat Ltd.
• İdil İnşaat A.Ş.
• İlkem Turizm
• Kolin İnşaat A.Ş.
• Kipman İnşaat A.Ş.
• Kentsel Makina Ltd.
• Tekno Grup Mühendislik
• Forum Fuarcılık
• Metalex
• Usluel Enerji A.Ş.

• BM Mühendislik
• Yöntaş A.Ş.
• Radsan Elektronik A.Ş.
• Özalp İnşaat Tic. ve San.
• Muradiye Vakfı
• Anfa Ltd. Şti.
• Belko Ltd. Şti.
• Akçamlar İnş.Taah.San.Tic.A.Ş.
• Belplas Termoplastik A.Ş.
• Ankara Beton San.Tic.A.Ş.
• Serhat Hazır Demir San.Tic.A.Ş.
• ADO Çimento San.Tic.A.Ş.
• Çağlar Plastik San.A.Ş.
• Güven Sigorta T.A.Ş.
• ADO Mining
• ADO Beton
• Zed Organizasyon Ltd.Şti.
• Meteksan A.Ş.
• HSY Yapı Ltd.Şti.
• Aslan Yapı
• Kazova İnşaat
• Eser Holding
• BCT İnşaat
• GMR International Turkey
• Birim İnşaat
•Thales Nakliye A.Ş.
• Elips İnşaat
• Yıldızlar İnşaat
• Yayla İnşaat
• ILF Consulting Engineers-IlF Ankara
• Ilgın İnşaat
• Merfa İnşaat
• Nöfer Havacılık

bizi tanıyanlar

