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Bz Kmz ?

2014 yılında fkr tohumları atılan MSS Taahhüt İnşaat; 
bünyesnde barındırdığı genç ve dnamk teknk personel 
ve şgücü kaynağı le nşaat projelerne yönelk başta ısı 
yalıtım ve mmar uygulama çözümler sunmak üzere 2020 
yılının son çeyreğnde kurumsal br kmlğe bürünmüştür.
MSS Taahhüt İnşaat ağırlıklı olarak konut projeler, eğ-
tm kompleksler, sağlık kompleksler, alışverş merkezler, 
kamu bnaları gb çeştl üst yapı projelerne yönelk olarak 
yapım hzmetler sunmaktadır.

İk genç nşaat mühendsnn öncülüğünde yola çıkan MSS 
Taahhüt İnşaat, taahhüt ettğ projeler planlanan süre, 
bütçelenen malyetler dahlnde ve hedeflenen kalte se-
vyesnde müşterlerne teslm etmey en öneml çalış-
ma prensb olarak benmsemştr. Bu çalışma prensb 
çerçevesnde çağdaş, blmsel, saydam ve dnamk br pro-
je yönetm anlayışına sahptr. MSS Taahhüt İnşaat; ben-
msedğ hzmet anlayışını perçnlemek adına teknolojk 
ekpmanlara, djtal dönüşüm projelerne ve ntelkl nsan 
kaynağına yönelk yatırımlarını her geçen gün arttırmak-
tadır. 

MSS Taahhüt İnşaat olarak kısa vadede, uluslararası 
geçerllğe sahp yönetm sstem ve standartlarını mev-
cut yönetm sstemlermze entegrasyonunu sağlamayı ve 
müşterlermze daha profesyonel çözüm önerler sunmayı 
hedeflemekteyz. 



Who We Are ?

MSS Contractng Constructon, whose seeds of establsh-
ment dea were sown n 2014, was establshed n the last 
quarter of 2020 to provde thermal nsulaton and ar-
chtectural applcaton servces for constructon projects 
through ts young and dynamc techncal personnel and 
labor force.

MSS Contractng Constructon manly provdes contract-
ng and sub-contractng servces for varous buldng proj-
ects such as real-estate projects, educaton facltes, 
health-care facltes, shoppng malls, governmental buld-
ngs. MSS Contractng Constructon startng off ts adven-
ture wth the leadershp of two young cvl engneers, has 
adopted to delver all the projects undertaken to ts cl-
ents on scheduled tme, wthn budgeted cost, and at the 
desred qualty level as ts most crucal workng prncple. 
MSS Contractng Constructon apples a modern, scen-
tfc, transparent, and dynamc project management ap-
proach wthn the adopted workng prncple framework. 
MSS Contractng Constructon s ncreasng ts nvestment 
n technologcal equpment, dgtal transformaton proj-
ects, and qualfed human resources day by day to ren-
force the servce approach t has adopted.

As MSS Contractng Constructon, we am to ntegrate 
the nternatonally well-recognzed project management 
systems and standards nto our management systems and 
provde more professonal solutons to our clents.



Msyonumuz
Vzyonumuz

Msyonumuz; 

Vzyonumuz; 

Uluslararası standartlarla bütünleşk proje yönetm yaklaşımımızla müşterlermzn arzu ettğ projeler 
planlanan sürede, bütçelenen malyette ve stenlen kalte sevyelernde teslm etmek; 

Proje yönetm alanındak güncel gelşmeler sürekl takp ederek sstemlermz gelştrmek; 

İnşaat projelernde sürdürüleblrlk alanındak gelşmeler takp etmek ve güncel gelşmeler sstemlerm-
ze entegre etmek; ve  benmsedğmz değerlerden sapmamaktır.

İnşaat endüstrsne bağlı ktsad faalyetler gerek gelşmekte olan gerekse gelşmş ülkelern makroeko-
nomk göstergeler üzernde oldukça öneml etklere sahptr. İnşaat projelernn çıktıları, ülkelern sosyal ve 
ekonomk kalkınma düzeylern arttırmaya yarayan fzk varlıklardır. Dolayısıyla nşaat endüstrs, nsanla-
rın en temel htyaçlarından brs olan barınma htyacından tcar faalyetlern devamlılığı çn gerekl olan 
ulaşım, altyapı ve enerj gb kncl htyaçlara kadar sosyal ve ekonomk hayatın brçok alanına doğrudan 
etk etmektedr. Bu doğrultuda vzyonumuz; toplumların ekonomk ve sosyal gelşmlerne katkı sağlayan, 
katma değer yüksek nşaat projelernn parçası olmak ve gelecek kuşaklara daha yaşanılablr br dünya 
bırakmaktır.



Our Msson
Our Vson

Our Msson Are; 

Our Vson; 

To delver the projects desred by our clents wthn the planned duraton, at budgeted cost, and n the 
desred qualty levels through our project management approach ntegrated wth nternatonal best 
knowledge and practces; 

To mprove our systems by constantly followng the recent developments n the field of project manage-
ment;
 
To follow the developments n the field of sustanablty n constructon projects and ntegrate the recent 
developments to our systems; and not to devate from the values we have adopted…

Economc actvtes related to the constructon ndustry sgnficantly affect the macroeconomc ndca-
tors of both developng and developed countres. The outputs of the constructon projects are the phys-
cal assets servng to ncrease the countres’ socal and economc development levels. Therefore, the con-
structon ndustry drectly affects many socal and economc lfe fields, from the need for shelter, whch s 
one of the people’s most basc needs, to secondary needs such as transportaton, nfrastructure, and en-
ergy, whch are necessary for contnuty of commercal actvtes. In ths regard, our vson s to be a part 
of a hgh value-added constructon project contrbutng to socetes’ economc and socal development 
and buldng a better world for future generatons.



Sürdürüleblrlk

Kaynakların verml ve etkn kullanmak ve böylece gelecek nesllere çn 
daha y br dünya nşa etmek bzm çn oldukça önemldr. Bu nedenle, 
üstlendğmz tüm projelerde sınırlı olan kaynaklar le maksmum fayda-
yı elde etmey hedeflyor, ve çevreye ve tüm canlılara karşı duyarlı olma-
ya özen gösteryoruz. 

Evrensel Değerler, Şeffaflık ve Hesap Verleblrlk

Evrensel hukuk lkelerne ve etk kurallara dama bağlıyız. Irkçılık ve ne-
potzm gb nsan değerler le bağdaşmayan her türlü davranışa kar-
şıyız. Ayrıca, tüm eylem ve faalyetlermzde şeffaf ve hesap verleblr 
olmak bzm çn oldukça önemldr.

Toplum Odaklı

Üstlendğmz tüm projelerde toplumumuz ve ülkemz adına brer de-
ğer yarattığımızın ve oldukça sınırlı kaynaklarla oldukça büyük değerler 
elde etmemz gerektğnn farkındayız. Tüm eylem ve faalyetlermz bu 
blnç çerçevesnde gerçekleştrmeyz.

Değerlermz

MSS Taahhüt İnşaat ola-
rak aldığımız tüm kararla-
rı ve attığımız tüm adımları 
müşterlermze daha kaltel 
hzmet vereblmek adına be-
nmsedğmz değerler üzer-
ne nşa edyoruz. 



Sustanablty 

Usng the resources effcently and effectvely and thus buldng a better 
world for future generatons s crucal for us. Hence, n all the projects 
that we undertake, we am to obtan the maxmum beneft wth lmted 
resources, and we take care to be more senstve to the envronment 
and all lvng thngs.

Unversal Prncples, Transparency, and Accountablty

We always adhere to unversal legal prncples and ethcal rules. We 
are aganst any behavor ncompatble wth human values, such as ra-
csm and nepotsm. Besdes, t s crucal for us to be transparent and 
accountable n our actons and actvtes.

Socety-Orented

We are aware that the projects we undertake create socal and econo-
mc values for the socety of whch we are a part. In addton, we am to 
fulfll the responsbltes placed on us by the socety by provdng as many 
employment opportuntes as possble n all the projects we undertake.

Our Values

As MSS Contractng Con-
structon, we buld all the 
decsons we take and the 
steps we take on our values 
to provde our customers 
wth better qualty servce.



Katılımcılık ve Ekp Ruhu

Bz bz yapan yegâne güç ekp arkadaşlarımızdır. Bu noktada, ekp ar-
kadaşlarımızın meslek ve kşsel gelşmlern oldukça önemserz. Ekp 
arkadaşlarımızın ortaya koydukları fkrler önemser ve katılımcı br 
yönetm ortamını yaratmaya çalışırız. Böylece ortak hedefler doğrul-
tusunda attığımız adımlarda brbrmz tamamlarız. Ayrıca, tüm pay-
daşlarımızın beklentlerne önem verr ve optmum faydayı sağlamayı 
amaçlarız.

Grşmclk

Kararlarımızın ardındak tc güç grşmc br ruha sahp olmamızdır. 
Atmış olduğumuz her adımı yen ufuklara doğru açtığımız br yelken 
olarak görür ve yen ufukların heyecanını ve tutkusunu hssederz. Bu 
noktada küresel gelşmeler büyük br merak le takp eder, özümser ve 
sürekl gelşrz. Bzm çn değşm ve yenlk olağan ve esastır.

Değerlermz

MSS Taahhüt İnşaat olarak, 
almış olduğumuz tüm karar 
ve atmış olduğumuz tüm 
adımlara şekl veren kurum-
sal lke ve değerlermz tüm 
bleşenlermze konsolde ol-
muştur.



Partcpatory

The most mportant thng that makes us who we are s our teammates. 
Hence, we gve a great deal of sgnfcance to our teammates’ profes-
sonal and personal development. We care about teammates’ deas 
and ntend to create a partcpatve management envronment. Hen-
ce, we complete each other. Besdes, we care about the expectatons 
of all our stakeholders and target to provde optmum beneft.

Innovaton

The drvng force behnd our decson s our entrepreneural sprt. We 
consder that every step we take s a sal towards the new horzons, and 
we feel the exctement and passon of new horzons. We follow the re-
cent developments wth great curosty, assmlate them and constant-
ly mprove our systems. Change and nnovaton are usual and essental 
for us.

Our Values

As MSS Contractng Con-
structon, our corporate 
prncples and values that 
shape all the decsons we 
have taken and all the steps 
we have taken have been 
consoldated nto all our 
components.



“ “Neden
Bz?

Why
Us?

Çünkü MSS Taahhüt İnşaat olarak üstlend-
ğmz projeler belrlenen kapsamda, planla-
nan sürede, planlanan bütçede ve stenlen 
kalte sevyesnde tamamlayıp, sz değerl 
müşterlermze teslm edyoruz.

Because as MSS Contractng Constructon, we have 
completed the projects we undertake wthn the pre-
determned scope, wthn the planned duraton, at 
the planned budget, and n the desred qualty level 
and delver the projects to our well-esteemed custo-
mers, you.
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Kalte Odaklı

MSS Taahhüt İnşaat; kalteden ödün 
vermeyen ve kaltey merkeze alan br 
hzmet anlayışına sahptr. Bu nedenle 
MSS Taahhüt İnşaat tüm kurumsal sü-
reçlern toplam kalte yönetm anlayışı 
çerçevesnde şekllendrmştr.

Qualty-orented 

MSS Contractng Constructon has a 
servce manner that does make no con-
cessons on qualty and centers the qu-
alty. For ths reason, MSS Contractng 
Constructon has shaped all ts corpo-
rate processes wthn the framework of 
a total qualty management approach.  

Ekonomk Çözümler

MSS Taahhüt İnşaat kapsam, güvenlk, 
zaman, kalte, kaynak gb brçok faktö-
rü göz önünde bulunduran fayda odaklı 
hzmet anlayışı le müşterlerne opt-
mum ekonomk çözümler sunmaktadır.

Economc Soluton

MSS Contractng Constructon provdes 
the optmum economc solutons to ts 
customers thanks to ts beneft-oren-
ted servce approach, whch consders 
several factors such as scope, safety, 
tme, qualty, resource.

Alanında Uzman Kadro

MSS Taahhüt İnşaat, deneyml ş gücü 
ve son teknolojye sahp ekpman ve 
araçlar le hzmet vermektedr.

Exper Staff

MSS Contractng Constructon prov-
des servces through ts experenced 
labor force and state-of-the-art equp-
ment and tools. 

Etkn Zaman Yönetm

MSS Taahhüt İnşaat, tüm faalyetlern 
belrl br ş akışı çnde ve planlanan ş 
programları dahlnde yürütmektedr. Bu 
nedenle; MSS Taahhüt İnşaat, taahhüt 
ettğ hzmetlern planlanan süre çer-
snde sunmaktadır.

Efficent Tme Management 

MSS Contractng Constructon carres 
out all the actvtes n a specfic work-
flow and wthn the planned work pro-
grams. Therefore, MSS Contracton 
Constructon provdes ts servces wthn 
the planned duraton.  





“Hzmetlermz

İNŞAAT TAAHHÜT İNŞAAT TAAHHÜT
HİZMETLERİ



“Our Servces

İNŞAAT TAAHHÜT



İnşaat ve Taahhüt Hzmetler

MSS Taahhüt İnşaat olarak büyük br dspln ve özver le çalışan ekple-
rmz sayesnde mmar uygulama hzmetlern belrlenen kapsam, plan-
lanan ş programı, öngörülen bütçe ve kalte standartlarına uygun br 
şeklde sunmaktayız. Bunun yanı sıra, mevcut bnalar çn tadlat, ona-
rım ve dekorasyon hzmetlern de üstlenmekteyz.  

Proje Yönetm Hzmetler

MSS Taahhüt İnşaat olarak br projenn fkr aşamasından yapım aşa-
masının sonuna kadar olan tüm süreçler çn proje yönetm hzmet 
sunuyoruz.  Bu kapsamda, sz değerl müşterlermzn talepler doğ-
rultusunda ekonomk fzblte ve yatırım değerleme, kapsam yönetm, 
planlama ve zaman yönetm, mal yönetm, kalte yönetm, kaynak 
yönetm, tedark yönetm, sözleşme dares ve uyuşmazlık yönetm ve 
yapı blg modelleme alanlarında hzmet veryoruz. 

Hzmetlermz

MSS Taahhüt İnşaat olarak 
çözüm ortağı olduğumuz 
projelerde optmum faydayı 
sağlayablmek adına nşaat 
değer zncrnn br çok ala-
nında faalyet sürdürmekte-
yz. 



Constructon Contractng Servces

As MSS Contractng Constructon, we provde the constructon ser-
vces for archtectural mplementaton n accordance wth the deter-
mned scope, planned schedule, budget, and qualty standards, thanks 
to our teams workng wth great dscplne and devoton. In addton, we 
undertake renovaton, repar, and decoraton works for buldngs.

Project Management Servces

As MSS Contractng Constructon, we provde project management 
servces for all project stages from the begnnng of the concepton 
stage to the end of the constructon stage of a project. In ths regard, 
we provde economc feasblty and project apprasal, scope manage-
ment, plannng and tme management, fnancal management, qua-
lty management, resource management, procurement management, 
contract admnstraton and dspute management, and buldng nfor-
maton modelng servces n lne wth our esteemed customers’ deman-
ds. 

Our Servces

As MSS Contractng Con-
structon, we operate n 
many fields wthn the con-
structon value chan to pro-
vde optmum benefit n the 
projects we act as a soluton 
partner.



Tedark

MSS Taahhüt İnşaat olarak ısı yalıtım, ç mekân dekorasyon, ç ve dış 
mekân boya malatları gb çeştl mmar uygulamalarda kullanablece-
ğnz yapı kmyasallarının ve malzemelernn tedarkn sağlıyoruz.

Mühendslk Hzmetler

MSS Taahhüt İnşaat olarak mevcut bnalarınızın enerj performansını 
değerlendryor, yen bnaların se enerj kmlk belgelernn düzenlenme-
s süreçlerne yönelk mühendslk hzmetler sunuyoruz. Bunun yanı sıra, 
yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmaları sayesnde oldukça kompleks cephe 
sstemlern, çelk çatı konstrüksyonlarını, panel cephe sstemlern, fre-
eform yapıları oldukça kısa süreler çersnde projelendreblyor ve yapı 
blg modeller le entegrasyonunu sağlayablyoruz. 

Hzmetlermz

MSS Taahhüt İnşaat olarak 
çözüm ortağı olduğumuz 
projelerde optmum faydayı 
sağlayablmek adına nşaat 
değer zncrnn br çok ala-
nında faalyet sürdürmekte-
yz. 



Procurement Servces

At MSS Contractng Constructon, we supply constructon chemcals 
and materals that you can use n varous archtectural mplementat-
ons such as thermal nsulaton, nteror decoraton, nteror and exteror 
pantng works.

Engneerng Servces

As MSS Contractng Constructon, we assess the energy performance 
of your buldngs and provde engneerng servces for the ssuance of 
Energy Identficaton Certficates for your facltes. In addton, thanks 
to the R&D studes we carry out, we can desgn hghly complex fa-
cade systems, steel roof constructons, panel facade systems, freeform 
structures n a very short tme and ntegrate them wth buldng nfor-
maton models.

Our Servces

As MSS Contractng Con-
structon, we operate n 
many fields wthn the con-
structon value chan to pro-
vde optmum benefit n the 
projects we act as a soluton 
partner.



“Projelermz



“Our Project
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1
Tamamlanan Proje
Completed Project



Atayıldız Grup Fırat Lfe Ortak Grşm  /  Ankara, Türkye, 2020-2021

Atayıldız Grup Fırat Lfe Jont Venture /  Ankara, Turkey, 2020-2021

Proje kapsamında, MSS Taahhüt İnşaat tarafından dış cephe malatları ve ısı yalıtım malatları 
gerçekleştrlmştr.

Wthn the scope of the project, MSS Contractng Constructon provded façade and thermal 
nsulaton works. 

REFERANS ANKARA KONUT PROJESİ

REFERANS ANKARA RESIDENTIAL BUILDING 
PROJECT
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2
Tamamlanan Proje
Completed Project



Türkye Cumhuryet Sağlık Bakanlığı  /  Erzncan, Türkye, 2021-2021

The Republc of Turkey Mnstry of Health/  Erzncan Turkey, 2021-2021

Proje kapsamında, MSS Taahhüt İnşaat tarafından dış cephe malatları ve ısı yalıtım malatları 
gerçekleştrlmştr.

Wthn the scope of the project, MSS Contractng Constructon provded façade and thermal 
nsulaton works. 

ERZİNCAN 500 YATAKLI DEVLET HASTANESİ 
PROJESİ

ERZINCAN 500 BED-CAPACITY STATE HOSPITAL 
PROJECT
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3
Katkı Sunulan Projeler
Contrbuted Projects



YDA İnşaat Sanay Tcaret A.Ş.   /  Ankara, Türkye, 2015-2017

YDA Constructon Industry Trade Inc.  /  Ankara, Turkey, 2015-2017

Proje kapsamında, dış cephe malatlarına, ısı yalıtım malatlarına, alçı sıva malatlarına, tavan ve boya 
malatlarına katkı sunulmuştur. 

Wthn the scope of the project, contrbutons were made to façade works, thermal nsulaton 
works, plasterng works, drywall works, celng works, floorng works, and pantng works. 

YDA PARK AVENUE KONUT PROJESİ

YDA PARK AVENUE RESIDENTIAL BUILDING 
PROJECT 
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4
Katkı Sunulan Projeler
Contrbuted Projects



Türkye Cumhuryet Sağlık Bakanlığı   /  Şanlıurfa, Türkye, 2015-2016

The Republc of Turkey Mnstry of Health  /  Sanlurfa, Turkey, 2015-2016

Proje kapsamında, dış cephe malatlarına, ısı yalıtım malatlarına, alçı sıva malatlarına, bölme duvar, 
tavan, boya ve döşeme malatlarına katkı sunulmuştur. 

Wthn the scope of the project, contrbutons were made to façade works, thermal nsulaton 
works, plasterng works, drywall works, celng works, floorng works, and pantng works. 

ŞANLIURFA EĞITIM VE ARAŞTIRMA HASTANESI 

SANLIURFA TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL 
PROJECT
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5
Katkı Sunulan Projeler
Contrbuted Projects



Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş.   /  Ankara, Türkye, 2017-201716

Kuzu Mass Housng Constructon Inc.  /  Ankara, Turkey, 2017-2017

Proje kapsamında, dış cephe malatlarına, ısı yalıtım malatlarına katkı sunulmuştur. 

Wthn the scope of the project, contrbutons were made to façade works, and thermal nsu-
laton works. 

KUZU KUMRU ŞANTİYESİ

KUZU KUMRU BUILDING PROJECT
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6
Katkı Sunulan Projeler
Contrbuted Projects



Toplu Konut İdares Başkanlığı  /  Ankara, Türkye, 2017-2018

Housng Development Admnstraton of Turkey /  Ankara, Turkey,
2017-2018

Proje kapsamında, dış cephe malatlarına, ısı yalıtım malatlarına katkı sunulmuştur. 

Wthn the scope of the project, contrbutons were made to façade works, and thermal nsu-
laton works.

SİNCAN SARAYCIK 1. BÖLGE 2. ETAP TOPLU KONUT 
PROJESİ 

SINCAN SARAYCIK 1ST SECTION 2ND PHASE 
MASS HOUSING PROJECT 
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6
Katkı Sunulan Projeler
Contrbuted Projects



Toplu Konut İdares Başkanlığı  /  Ankara, Türkye, 2018-2019

Housng Development Admnstraton of Turkey /  Ankara, Turkey,
2018-2019

Proje kapsamında, dış cephe malatlarına, ısı yalıtım malatlarına katkı sunulmuştur. 

Wthn the scope of the project, contrbutons were made to façade works, and thermal nsu-
laton works. 

SİNCAN SARAYCIK 2. BÖLGE 1. ETAP TOPLU KONUT 
PROJESİ 

SINCAN SARAYCIK 2ST SECTION 1ND PHASE 
MASS HOUSING PROJECT 
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7
Devam Eden Projeler
Ongong Projects



Emlak Konut Gayrmenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. /  İstanbul, Türkye,
2021-2022

Emlak Konut Real Estate Investment Inc./  Istanbul, Turkey, 2021-2022

Proje kapsamında, MSS Taahhüt İnşaat tarafından dış cephe malatları ve ısı yalıtım malatları 
gerçekleştrlmektedr. 

Wthn the scope of the project, MSS Contractng Constructon s provdng façade and ther-
mal nsulaton works. 

EMLAKKONUT SEMT BAHÇEKENT KONUTLARI 
PROJESİ 

EMLAKKONUT SEMT BAHCEKENT RESIDENTIAL 
BUILDINGS PROJECT 
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8
Devam Eden Projeler
Ongong Projects



Türkye Cumhuryet Savunma Bakanlığı  /  İstanbul, Türkye,  2021-2022

The Republc of Turkey Mnstry of Defense /  Istanbul, Turkey, 2021-2022

Proje kapsamında, MSS Taahhüt İnşaat tarafından cephe malatları, dış cephe seramk kaplama ve ısı 
yalıtım malatları gerçekleştrlmektedr. 

Wthn the scope of the project, MSS Contractng Constructon s provdng façade works, 
mechancal system ceramc façade claddng works, and thermal nsulaton works. 

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI 
PROJESİ

NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY RECTORATE 
BUILDING PROJECT


