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SAĞLAM 
TEMELLERLE

AYDINLIK 
GELECEĞE

1975 yılında madencilik ve metal sektöründeki 

faaliyetleriyle, büyüme yolculuğunun ilk adımını atan 

Mes Şirketler Grubu; bu sektördeki güçlü yapılanmasıyla, 

ulusal ve uluslararası platformda sayısız başarılara imza attı.

Tedarik edilen hammaddeleri, üretim tesislerinde son ürün 

haline getirerek müşterilere sunan Mes Şirketler Grubu; 

bu uzmanlığını başarı kazanacağı yeni alanlara taşıdı.

Merkezi İstanbul’da bulunan Mes Şirketler Grubu, bugün 

demir-çelik başta olmak üzere madencilik-metal ve inşaat 

alanlarında faaliyet gösterirken, mükemmeli arama, sağlıklı 

büyüme, istikrar ve müşteri odaklı üretim gibi ilkelere 

bağlılığıyla, yurtiçi ve yurtdışında güven telkin 

eden bir şirket konumuna yükseldi.

Her alanda teknolojinin yakın takipçisi olarak altyapı 

yatırımlarına önem veren Mes Şirketler Grubu, insana 

yaptığı yatırımlarla da profesyonel çizgisini 

daha yukarılara taşıdı.

Bugün geldiği noktada,  tüm şirketlerinin bilinirliği üst 

düzeyde olan Mes Şirketler Grubu, adı güvenle 

özdeşleşen markasını, dünyada da saygın şirketler 

arasına taşımayı hedeflemektedir.

Mes Şirketler Grubu, geçmişten aldığı gücünü,

yarının büyük hedeflerine ulaşmada itici olarak görmektedir. 



BAKIŞ AÇINIZDA 
İSTİKRAR VARSA
ZİRVEDE 
KALIRSINIZ!..

Mİsyonumuz

Tüm şirketlerimizin sinerjisiyle; faaliyet

gösterdiğimiz sektörlerde, müşterilerimizin beklentilerini 

karşılamak amacıyla, ilkeli, hızlı, nitelikli ve

ekonomik üretim yapmaktır. 

Vİzyonumuz

MES Şirketler Grubu olarak vizyonumuz;

ulusal ve uluslararası pazarda faaliyet gösterdiğimiz

iş alanlarında ve sunduğumuz hizmetlerde, kalite

ve müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak ve

bu eksende örnek bir marka olabilmek. 



DETAYLAR ÖNEMLİDİR;
ÇÜNKÜ HER DETAY 

BÜTÜNE HAYAT VERİR

MES Şirketler Grubu tüm şirketlerimizde

çalışanlarımızın detaycı olmaları, öncelikli olarak 

aradığımız özelliklerdendir. Dikkatli, ayrıntılar 

konusunda olan çalışan ekibimiz, başarılı 

sonuçlara bu anlayışla ulaşır…



İLKELERİMİZLE 
GÜÇLENDİK,
YAŞAYARAK 
TECRÜBE KAZANDIK!

Dürüstlük ve şeffaflık politikasıyla yola çıktığımızda,

gelecekte başarılı bir konuma geleceğimizi öngörüyorduk. 

Müşteri odaklı çalışma anlayışımızla ve doğru 

çözümler geliştirerek, bugüne kadar insanlarımızın 

beklentilerini karşılamaya özen gösterdik.

MES Şirketler Grubu; bugün prestijli bir şirket olarak 

anılıyorsa, bunda ilkelerimizden asla taviz vermemenin 

payı olduğu kadar, engelleri aşa aşa yürüdüğümüz yolda 

kazandığımız tecrübenin de büyük önemi vardır. 



ÇABA VARSA,
BAŞARI DA GELİR

Mutluluğa giden yolda, üretmenin gücüne inandık. 

Emek; bilgi ve tecrübeyle birleştiğinde,

hayata katılan değerlerin kalitesi de yükselir.

Çalıştıkça büyüyeceğimizi, büyüdükçe bu ülke için

daha çok üreteceğimizi biliyoruz…    



DOĞRU İŞLER İÇİN
TABİATTAN
İLHAM ALIYORUZ

Evrendeki mükemmelliğin taklit edilemeyeceğini, ama 

ondan ilham alarak, insanlığa en doğru değerlerle hizmet 

verebileceğimize inanıyoruz. İnsanımızın yaşam kalitesini 

katkıda bulunmak ve modern zamanın ihtiyaçlarına layıkıyla 

karşılık vermek, görevlerimiz arasında yer alır.



HER ZAMAN
DAHA İYİSİ VARDIR

Biz değerlerimizle ve geçmişimizden aldığımız güçle

benzersiz projeler üretmeye, ürettikçe büyümeye, büyüyen 

yapımızla adımlarımızı daha ileriye atmaya devam ediyoruz.

Üretirken, sizin beklentilerinizi asla unutmuyoruz.

Sizin hayalleriniz, neleri nasıl yapmamız konusunda

bizim en değerli kılavuzumuz…



HER GÜN YENİDEN
BAŞLIYORUZ

Dünyadaki teknolojileri yakından takip eden şirketimiz, 

yenilikçilik ve sürekli gelişim vizyonuyla, müşterilerine her 

zaman dünya standartlarında hizmet vermiştir.

Yeniliklerle gelişmeyi ve bu yaklaşımla çağdaş projeler 

gerçekleştirmeyi, grup şirketlerimizi geleceğe taşımamızın

ön koşulu olarak benimsiyoruz…



ESERLERİMİZLE
GÜVEN VERİYORUZ



CAPACITY AVM
BAKIRKÖY İSTANBUL

Uzman İnşaat, Keleş İnşaat, Kameroğlu İnşaat,

Gül İnsaat, Beyaz İnsaat ve Zirve İnsaat ortakliginda 

İstanbul”un en önemli semtlerinden Bakirköy’de inşaa edildi.. 

Bünyesinde bulundurduğu 200’ün üzerindeki güçlü marka 

karması ile misafirlerine en iyi şekilde hizmet sunmaya 

devam ediyor.

Tarih : 2007

İnşaat Alanı : 155.000 m2

Kiralanabilir Alanı : 45.000 m2

Otopark Kapasitesi : 2500

Web Adresi : www.capacity.com.tr



TITANIC HOTEL
BAKIRKÖY İSTANBUL

Titanic Port Otel Bakırköy, Atatürk Havalimanına

yakınlığı, sunduğu spor imkanları, şehrin gözde alışveriş 

mekanları ve restoranlarına yakınlığı, Marmara Denizi ve 

İstanbul manzaralı 189 odası ile, ziyaretçilerine

hem turistik, hem iş amaçlı konaklamalarında

en iyi hizmeti sunuyor.

Tarih : 2009

Deniz manzaralı odalar, fitness kapalı yüzme havuzu ve

SPA hizmetleri, restoran ve kafeterya

Web Adresi : www.titanic.com.tr



WESTSIDE İSTANBUL
BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL

Westside İstanbul, üç yanını çevreleyen koru , E-5 ve 

metrobüse sıfır konumu ile çok özel bir lokasyonda...

Ortalama 10 katlı bloklardan oluşan, toplam 1155 dairenin 

yer aldığı Westside İstanbul, 1+0’dan 4+1’e, farklı yaşam 

tarzlarına uygun daire seçenekleriyle hayatın tam merkezinde.

Üstelik, sabah sporunuza ev sahipliği yapacak bol oksijenli 

yemyeşil Beylikdüzü koru’suyla iç içe...

Daire Sayısı : 1155 / Dükkan Sayısı:116

Projenin Yeri ve Yılı : Beylikdüzü 2014

Arsa Alanı : 74.000 m2

Satış Ofisi İrtibat Telefonu : 0(212) 871 41 02-04

Web Sayfası : www.westsideistanbul.com.tr



ATLAS AVM
SULTANBEYLİ İSTANBUL

İstanbul’un önemli ulaşım projelerindeki konumuyla dikkat 

çeken ilçesi Sultanbeyli’de inşa edilen Sultanbeyli AVM & 

Ofis; TEM çevre yolu üzerinde, Sultanbeyli-nin merkezi 

sayılabilecek, cadde üzeri ticaret yaşantısının bir hayli geliştiği 

bir bölgede yer almaktadır. Sabiha Gökçen Havaalanı-na 

çok yakın olması sebebiyle Ofis katları, bölgedeki ihtiyaca 

alternatif oluşturacaktır.

Yeri: Sultanbeyli / İstanbul 

İnşaat Alanı: 151.718 m2 

Kiralanabilir Alan: 64.541 m2 

Otopark Kapasitesi: 1160



CANPARK AVM
HILTON GARDEN INN
ÜMRANİYE İSTANBUL

İstanbul-un en önemli bölgelerinden biri olan

Ümraniye-de 2014 yılında kapılarını açan Can Park Avm,

180 adet markası, 1600 araçlık otopark kapasitesi ve çarpıcı 

mimarisi ile müşterilerine en iyi şekilde hizmet veriyor.

Yeri: Ümraniye / İstanbul / Tarihi: 2014 

İnşaat Alanı: 126.000 m2 / Kiralanabilir Alan: 40.000 m2 

Otopark Kapasitesi: 1600 

Web Adresi: www.canparkavm.com.tr



CAPITAL TOWER 
İSTANBUL

İstanbul-un yeni “ticaret, finans ve turizm bölgesi”

Basın Ekspres Yolu-nda yükselen Capital Tower, çevresinin

ve sınifının en seçkin ofis binası olmaya aday.

Toplam 9.550 m2 alan üzerine inşa edilen ve total inşaat

alanı 35.000 m2 büyüklüğe ulaşan Capital Tower,

16 katta verimli ve konforlu bir ofis hayatı sunuyor.

Her kata özel kat bahçeleri, kapalı yüzme havuzundan

Fitness Center’a kadar sağladığı imkanlar ile, dünya 

standartlarında bir iş ortamı sağlıyor.

Proje Tipi : İş Merkezi

Yeri: Basın Ekspres Yolu - İkitelli / İstanbul 

Tarihi: 2014 

İnşaat Alanı: 35.000 m2 

Web Adresi: www.capitaltower.com.tr



ERBİL STEEL COMPANY
ERBİL IRAK

Yapımına 2006’da Kuzey Irak’ta başladığımız

Erbil Steel Company, Aralık 2007’de inşaat demiri üretimiyle 

faaliyete geçmiştir. Kendi elektrik santrali ile 40 MW

elektrik üretebilen fabrikamızın yıllık üretim

kapasitesi 240,000 tondur.

Erbil Steel Company, üretim ve istihdam kapasitesine 

bakıldığında inşaat demiri üretiminde bulunduğu bölgenin

en önde gelen ağır sanayi yatırımıdır.

Erbil Steel Company entegre çelikhane, haddehane

ve elektrik santrali yardımıyla hurdayı eriterek

günlük 750 ton inşaat demiri üretmektedir.

Şirketimiz profesyonel ve deneyimli ekibiyle

ASTM 615 GRADE 60 standardına uygun olarak

üretimine devam etmektedir.



MON REVE EYÜP
EYÜP İSTANBUL

İstanbul’un gözbebeği Eyüp’te yükselen Mon Reve Eyüp, 

tarihin soluklarını hissettiren, aynı zamanda modern 

dünyanın ihtiyaçlarına yanıt veren bir İstanbul rüyası olarak 

hayata geçiyor. Aile konseptine uygun olarak hazırlanan 

konforlu evleri, huzur bulacağınız peyzajı, alışverişi sizin 

için kolaylaştıran cadde dükkanları ve gündelik hayatın 

tekdüzeliğinden sıyrılmanız için hazırlanmış sosyal 

donatılarıyla Mon Reve Eyüp, İstanbul’un 

gülümseyen yeni yüzü…

Arsa Alanı : 8.339 m2

İnşaat Alanı : 37.107 m2

Proje Başlangıç Tarihi : 07.11.2014

Proje Teslim Tarihi : 01.03.2017

Konut Sayısı : 116

Ticari Alan : 6 Dükkan ( 6.032 m2 )

Web Adresi: www.monreveeyup.com



OTEL PROJESİ 1
BAYRAMPAŞA İSTANBUL

İstanbul’un yeni modern şehir otelleri arasına katılacak olan 

otel 2015 sonunda hizmete girmiş olacak.

Yeri : Bayrampaşa

Oda Sayısı : 169

Arsa : 2053 m2

İnşaat alanı : 15.000 m2

Başlama tarihi : 02.08.2013

Bitiş Tarihi : 21.12.2015



OTEL PROJESİ 2
BAYRAMPAŞA İSTANBUL

5 yıldızlı otel konseptinde istanbul’un merkezinde 

Bayrampaşa da yapımına başlanan

Otel projemiz 2016 yılında hizmete açılması planlanıyor.

Yeri : Bayrampaşa

Oda Sayısı : 320

Mağaza sayısı : 12 mağaza

Arsa : 4000 m2

İnşaat alanı : 38.500 m2

Başlama tarihi : 25.07.2014

Bitiş Tarihi : devam ediyor.





Topçular Mah. Kışla Cad.
Metal Han No: 59/1
Eyüp, İstanbul - 34055, Türkiye
Tel : +90 212 613 06 35
Fax : +90 212 544 50 21
E-Posta : info@mesgroup.com.tr
Web : www.mesgroup.com.tr


