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Adana ilinin Karaisalı ilçesinde bulunan 
yöre halkı tarafından “Koca Köprü’ diye 
anılan, tarihi Alman köprüsü 1912 yılında 
Almanlar tarafından inşa edilmiştir. 

Alman köprüsü diye bilinen “Varda 
Köprüsü” tarihi eser niteliği ile 
beraber aynı zamanda bir mühendislik 
harikasıdır. Bu değerli yapıt, iki vadinin 
birleştirilmesi sonucunda günümüze 
kadar ulaşmıştır. Osmanlı ve Almanya’nın 
anlaşması sonucunda inşasına başlanan 
Varda Köprüsü İstanbul – Bağdat - 
Hicaz Demiryolu hattını tamamlamak 
ve Osmanlı’nın asker, yolcu ve eşya 
taşıması, aynı zamanda da Almanya’nın 
petrol kaynaklarına daha hızlı ulaşmasını 
sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Bu köprü çelik kafes taş örme tekniği 
ile yapılmıştır. Dört ana ayak üzerinde 
kurulu, 172 metre uzunluğunda 
olan köprünün, orta ayak yüksekliği 
99 metredir. Köprü ayaklarında 
bakımlarının yapılabilmesi için dört 
ayağın içerisinde ayrı ayrı bakım 
merdivenleri mevcuttur. Tarihi değeri ve 
mühendislik yapısı bakımından değeri 
asla eskimeyecek bir hazinemizdir.

Varda
Köprüsü
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Türkiye’deki Enerji Santrali 
Yatırımları
Enerji varoluştan bu yana insanoğlunun ihtiyaç 

duyduğu temel gereksinimlerin başında gelir. Bu 

gereksinim doğada var olan sınırlı kaynakların bir 

kısmının zaman içinde tükenmesine sebep olmuştur. 

Her geçen gün artan dünya nüfüsu ve bununla 

birlikte gelişen teknoloji, dünyanın enerji ihtiyacını 

da giderek arttırmaktadır. Teknolojik yenilikler 

günümüzde enerji santrallerinden verimli ve sürekli 

üretim yapmayı mümkün kılmaktadır. 

Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde Türkiye, Çin’den sonra 

doğal gaz ve elektrik talebinin dünyada oransal 

olarak en fazla artış gösterdiği ikinci ülke olmuştur. 

Türkiye’nin sanayi alanındaki gelişim ivmesi ve 

teknolojik imkânlardan daha çok yararlanması, 

enerji kaynağı ihtiyacını sürekli olarak arttırmaktadır. 

2017 verilerine göre Türkiye 78.845,29 MW kurulu 

güce sahiptir. Kurulu güç içerisinde doğal gaz 

santrallerinin payı %32,83, barajlı-hidroelektrik 

santrallerin payı %25,08, akarsu-hidroelektrik 

santrallerinin payı %9,23, linyit santrallerin payı 

%11,76, rüzgar santrallerinin payı %7,86’dır. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının (hidrolik dahil) 

toplam kurulu güç içerisindeki payı %43,41 olmuştur. 

Toplam termik kurulu gücün oranı ise %56,59 olarak 

gerçekleşmiştir. Bu durum, Türkiye’nin kaynak 

çeşitlendirmesini esas alan enerji politikalarındaki 

etkinliğini de göstermektedir. (kaynak: Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu)

Türkiye, enerjide dışa bağımlılığın azalması, yerel 

kaynakların kullanımının azami seviyeye yükseltilmesi 

ve iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerinden yola 

çıkarak ulusal enerji arz portföyünde yenilenebilir 

enerji kaynaklarının payını yükseltme ve enerji 

sepetine nükleer enerjiyi de ekleme yolunda 

çalışmalarını sürdürmektedir. Yenilenebilir enerji 

bakımından önemli bir potansiyele sahip olan Türkiye, 

jeotermal potansiyeli ile dünyada 7’nci, Avrupa’da 

ise 1’inci sırada yer almaktadır. Buna ek olarak 

hidroelektrik kaynakları, rüzgâr ve güneş enerjisinin 

geliştirilmesine de öncelik vermektedir. (kaynak: 

Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü)

Yenilenebilir Enerji Eylem Planı ile 2023 yılında 

üretilen elektriğin en az yüzde 30’unun yenilenebilir 

kaynaklardan gelmesi hedeflenmektedir. Bu hedef 

34 GW hidroelektrik, 20 GW rüzgar, 5 GW güneş, 

1 GW biokütle ve 1 GW jeotermal kapasitesine 

karşılık gelmektedir. Türkiye’nin 2017 yılı için 

belirlenen yatırım planında, dağılımın %68,64’ünü 

termik santral, %11,79’unu hidroelektrik santral, 

%13,98’ini rüzgar ve %5,60’ını biokütle ve jeotermal 

enerji santral projeleri oluşturmaktadır. (kaynak: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)

Mesa İmalat uzun yıllardır gerek Türkiye’de gerek 

dünyada önemli enerji projelerine kalıp çözümleri 

sunmaktadır.
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Mesa İmalat özellikle son dönemde Türkiye’de 

artan termik santral projelerine de aktif şekilde 

katkı sağlamaktadır. Yer aldığı en son proje olan, 

Kolin Şirketler Grubu bünyesindeki Hidro-Gen A.Ş. 

tarafından yapılan Manisa - Soma’daki termik santral 

inşaatı devam etmektedir.  510 MW kurulu gücü olması 

planlanan proje; termik santral, kül depolama sahası, 

kömür hazırlama ve ilave stok sahası, kömür ocakları, 

kömür ve kül nakil sistemleri, kireçtaşı ocağı ile su temin 

projesi kapsamında tesis edilecek Kozluören Barajı, 

Asar Göleti ve İsale Hatlarını kapsamaktadır. 

Soma Termik Santrali’nde elektrik üretimini sağlayan ana güç sistemi, 2 adet buhar kazanı, 2 adet buhar türbini 

ve jeneratör setinden oluşacaktır. Türbin pedestallerinin 3,30 m yüksekliğindeki ağır kirişlerinin dökümünde ve 

soğutma kulelerinin inşasında Mesa İmalat Cuplock İskele Sistemleri ve özel taşıyıcı çelik kirişler kullanılmıştır. 

Teknolojik açıdan ulaşılabilecek en üst seviyeyi temsil edecek olan yerli linyit yakıtlı santralin ilk ünitesi 2017 yılı 

Kasım ayında, ikinci ünitesi ise 2018 yılı Şubat ayında devreye alınacak ve yılda en az 3,266 Milyar kWh elektrik 

enerjisi üretilecektir.

Kırıkkale Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali

Kalimantan Termik Santrali, Endonezya İSKEN Sugözü Enerji Santrali, Çukurova

Soğutma Kuleleri, İran 

Soma Termik Santrali
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Türk müteahhitler 
Dünya ikincisi oldu

Amerika’nın inşaat sektörüne ait haber, analiz ve verileri 

yayınlayan uluslararası sektör dergisi Engineering News 

Record (ENR), 2016 yılına ilişkin “Dünyanın En Büyük 

250 Uluslararası Müteahhitleri” listesini açıkladı. Listede 

bir önceki yıl 40 olan Türk müteahhit firma sayısı 2016’da 

46’ya yükseldi ve 65 firma ile listede ilk sırada yer alan 

Çin’den sonra Türkiye ikinci sıraya yerleşti.

Geride bıraktığımız üç yıl içinde uluslararası müteahhitlik 

pazarı %14 oranında gerileme göstermişken, Türk 

müteahhitlik firmalarının yurtdışındaki performans ve pazar 

paylarında artış gerçekleşiyor. Listedeki Türk firmaların 

toplam pazar payı 2015 yılında %4.6 iken, 2016 yılında bu 

oranın %5.5’e ulaştığını görüyoruz. 

Listede yer alan firmaların birçoğuna uzun yıllardır çözüm 

ortağı olan Mesa İmalat, gerçekleştirdikleri projelerin 

kalıp ve iskele ihtiyaçlarının karşılanmasında firmalar için 

güvenilir adres olmaya devam ediyor. Bu başarıya ortak 

olmaktan duyduğumuz mutlulukla, listedeki tüm firmaları bu 

gurur tablosu için tebrik ediyor ve başarılarının katlanarak 

devamını diliyoruz.

HABERLER
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2017 Kalite Çemberleri Ödül 
Sürecinde Mesa İmalat 
Değerlendirici Olarak Yer Aldı

KAL-DER bünyesinde düzenlenen Kalite Çemberleri Ödül Süreci’nin bu yıl 20.si gerçekleştirildi. Her yıl 

katılımcısı olduğu ve kaliteli üretimi teşvik etmekte çok büyük katkısı olduğuna inandığı Kalite Çemberleri 

Ödül Süreci’nde Mesa İmalat, bu defa masanın diğer tarafında olmak istedi ve sürece değerlendirici firma 

olarak dahil oldu. 

Tüm çalışanlara açık, gönüllü bir çalışma olan Kalite Çemberleri, sürekli iyileştirme faaliyetleri kapsamında 

firmanın kalite süreçlerine personel motivasyonunu arttırarak katkı sağlamayı amaçlıyor. İyileştirme 

faaliyetleri adı altında çember süreçleri tanımlanırken, sürecin felsefesine dahil olan ödül prensibi personeli 

farklı bir yönde teşvik ve motive etme konusunda önemli rol oynuyor. Kayıp zamanı ve fireleri azaltmak, 

verimi arttırmak, risk ve iş güvenliği tehlikelerini minimuma indirmek gibi konuların yanı sıra her çalışanın 

içinde bulunduğu iş koluyla alakalı farklı problem ve aksaklıkların da keşfi ve bunların çözümüne dair bizzat 

çalışanların sunduğu öneriler sayesinde Kalite Çemberleri sürecinin hem ilgili birimlere, hem de onların 

etkileşimde olduğu diğer birimlere olumlu yansımaları oluyor. Süreç, bir ekip çalışması içinde çalışanların 

sorun çözme yeteneklerini geliştirirken, sorunlara daha duyarlı hale gelinmesine ve kurum içi iletişime de 

katkı sağlıyor.
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Günümüzde modern yapıların hızlı, kalite ve 

güvenli bir şeklide yapılmasını sağlayan en önemli 

unsurların başında teknolojik kalıp ve iskele 

sistemlerinin kullanılması gelmektedir. Dünya 

genelinde Avrupalı firmaların öncülüğünde gelişen 

sektörün yıllık yaklaşık 6-7milyar USD büyüklüğe 

sahip olduğu öngörülmektedir. Türkiye de bu 

büyüklüğün 300 – 400 milyon USD olduğunu 

tahmin etmekteyiz.  

Türk İnşaat Sektörünün son 15 yılda yaşadığı yüksek 

büyümeye paralel olarak kalıp ve iskele üreticileri 

de ciddi bir büyüme sağlamış, ürün portföylerini 

ve ihracat pazarlarını genişletmişlerdir. Bugün 

Türkiye’de üretim yapan irili ufaklı yaklaşık 300 

firmanın varlığından söz edebiliriz.  Kayıt dışı ve 

merdiven altı üretim yapan firmaların çokluğu, 

yatırım için finansman imkanlarının kısıtlı olması gibi 

sorunlar dolayısıyla ölçek ekonomisi yaratamamak 

sektörün önde gelen firmalarının en önemli 

sorunlarındandır.

Mesa İmalat’ın kurucuları arasında olduğu İskele 

ve Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) sektörün önde 

gelen üretici firmalarını temsil etmektedir. Üye 

Kalıp - İskele Sektörü ve İKSD

firmalarının tümü gerek ulusal gerekse uluslararası 

ölçekte önemli konut, baraj, ticari bina, havaalanı, 

yol, metro vb. inşaatlarında proje, danışmanlık, 

malzeme satış ve kiralanması ve satış sonrası 

destek hizmeti vermişlerdir. İKSD üyeleri başta 

Rusya, Fransa, İtalya, Kazakistan, Irak, Cezayir, 

Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan olmak üzere 

dünyanın 115 ülkesine ihracat yapmaktadır. İş 

kazalarının önlemesinde aktif rol almanın yanı sıra 

İKSD ‘nin bir diğer önemli misyonu uluslararası 

pazarlardaki rekabet gücümüzün ve ihracatımızın 

arttırılması yönünde çalışmalar yapmaktır. 

Sektörün sorunları, bu sorunların çözümleri ve 

giderilmesi ile ilgili sektörel paydaşlar arasında 

koordinasyonu sağlamayı hedeflemektedir. Bu 

doğrultuda derneğimiz; Bakanlıklar, resmi ve özel 

kurumlar, TSE, Oda ve Borsalar, İhracatçı Birlikleri, 

Üniversiteler ve uluslararası kuruluşlarla beraber 

çalışarak, ülkemizde bu sektörde kaliteyi arttırmak 

ve dünyada daha rekabetçi hale getirmek için var 

gücü ile çalışmaktadır.

HABERLER
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İnşaat Sektöründe İş güvenliği

İş kazaları, ister gelişmiş isterse gelişmekte olsun, 

dünyanın bütün ülkelerinde büyük sosyo-ekonomik 

kayıplara neden olmaktadır. ILO verilerine göre 

gelişmekte olan ülkelerde; iş kazaları ve meslek 

hastalıkların maliyetleri GSYİH’ nin yüzde 4’ü kadar 

tutmaktadır.

Türkiye’de yaşanan ölümlü iş kazası sayısı AB 

ortalamasının 3 katı civarındadır. Her üç ölümlü 

kazadan biri ise inşaat sektöründe gerçekleşmektedir. 

Hızla büyüyen inşaat sektöründe her geçen yıl iş 

güvenliğine yönelik önlemler artırılmaya çalışılsa da 

denetim azlığı, önlemlerin alınmaması ve iş güvenliği 

kültürünün toplumda hala yaygınlaşmaması nedeni 

ile bu yüksek oran karşımıza çıkmaktadır. Tabii 

burada projelerin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması 

hedefi de kazaların yaşanmasında önemli bir 

etkendir. Fakat projelerin doğru sistemlerle hem 

hızlı, hem de güvenli bir şekilde yapılabilmesi de 

aslında mümkün.  

2014 yılında yaşanan Soma Madeni faciası ve yine 

aynı yıl inşaat sektöründe yoğun şekilde yaşanan 

ölümlü iş kazaları sonrasında Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili devlet 

birimleri daha etkin bir mevzuat için ciddi bir 

çalışmaya başlamıştır. İnşaat sektöründe yaşanan 

iş kazaları incelendiğinde bunların %40’ının 

yüksekte çalışma sırasında yaşanan kazalar olduğu 

görülmüştür. Kazaların nedenleri araştırıldığında 

ise standart dışı iskele ve diğer geçici inşaat 

ekipmanlarının kullanımının önemli faktörlerden biri 

olduğu ortaya çıkmıştır. 

Bu tip kazaların önlenebilmesi için çalışma iskeleleri 

için yeni kurallar getirilmiştir. Bu dönemde TSE 

tarafından çalışma iskeleleri için Avrupa normları ile 

uyumlu standartlar oluşturulmuş ve sertifikalandırma 

İş kazaları Türkiye’nin kanayan yarası. İnşaat sektörü bu anlamda çalışma şartları 
bakımından en riskli sektörlerden biri olup iş kazası sayısı ve kaza sonucu meydana gelen 

ölüm sayısı bakımından tüm sektörler arasında ilk sırada yer almaktadır. Ülkemizde yaşanan 
ölümlü iş kazalarının yaklaşık %35’i yapı iş kolunda yaşanmaktadır. Uluslararası normlara 

uygun endüstriyel kalıp ve iskele sistemlerinin kullanımının yaygınlaşması yaşanan iş 
kazalarını ciddi oranda azalmasını sağlayacak önemli bir unsur olarak görülmektedir.

www.mesaimalat.com.tr 9



HABERLER

çalışması başlatılmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili 

birimleri tarafından yapılan mevzuat çalışmaları 

sonrasında 2015 yılında alınan kararla inşaatlarda 

sertifikasız iskele kullanımı Türkiye çapında 

yasaklanmıştır. Emniyet ağları, kenar koruma 

sistemleri, kalıp altı iskeleler gibi geçici inşaat 

ekipmanları ile ilgili sertifikalandırma süreçleri halen 

devam etmektedir. 

Mesa İmalat tüm bu süreçte yapılan teknik çalışmalara 

ve eğitim faaliyetlerine ciddi destek sağlamıştır ve 

sağlamaya devam etmektedir. Cephe iskelelerinde 

başlatılan bu olumlu çalışmanın diğer endüstriyel 

kalıp ve iskele ürünlerini de kapsayacak şekilde 

yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Bu noktada sektörün önde gelen kalıp ve iskele 

üreticilerinin bir dernek çatısı altında bir araya 

gelerek süreçte yer almalarının çok daha faydalı 

olacağı iskele ve kalıp sektörünün önde gelen 

oyuncuları tarafından görülmüş ve bu istekle 

harekete geçen üye firmalar, 2017 yılı başında İskele 

ve Kalıp Sanayicileri Derneğini kurmuşlardır. Dernek 

olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, 

Çeşitli Üniversiteler ve bunlara bağlı laboratuvarlar 

ile birlikte çalışarak kalıp altı iskele sistemleri vb. ürün 

grupları için yeni standart oluşturma çalışmalarına 

devam edilmektedir.

Türkiye olarak inşaatlarda iş kazalarını önlemek 

için daha çok yol almamız gerekmektedir. Son 3-4 

senedir bu anlamda mevzuatta ciddi iyileştirmeler 

yapılmıştır ancak konulan kuralların denetimi de iş 

kazalarının önlenmesinde en az kuralları koymak 

kadar önemlidir. 

Gelişmiş Avrupa ülkelerine baktığımızda güvenlik 

mevzuatları çok yüksek standartlara ulaşmıştır. 

Örneğin Fransa’da bugün bir işçinin taşıyabileceği 

maksimum ağırlık 15kg ile sınırlandırılmıştır. Bu 

tip ülkelerde kalıp ve iskele sistemlerinde ar-ge 

faaliyetlerinin güvenlik arttırıcı çözümler üzerine 

yoğunlaştığını görmekteyiz. Ekonomik gelişmişliğin 

yanı sıra eğitimli iş gücü ve kamuoyunda iş 

güvenliğine yönelik yüksek bilinç seviyesi Avrupa’da 

kazaların minimum seviyede olmasının en büyük 

etkenleridir. Bu anlamda Türkiye’de hem denetimin 

yaygınlaştırılması ve cezai işlemlerin caydırıcı hale 

getirilmesi hem de iş gücüne yönelik meslek içi 

eğitimin arttırılması iş kazalarının azaltılması için 

olmazsa olmaz faktörlerdir.

Teknolojik kalıp ve iskele sistemlerinin yaygınlaşması 

için sağladığı faydaların doğru bir şekilde inşaat 

firmalarına aktarılması da oldukça önemlidir. Bu 

sistemler son derece güvenli çalışma koşulları 

sağladığı gibi aynı zamanda yapıların daha hızlı ve 

hassas bir şekilde yapılmasına olanak sağlamaktadır. 

Tünel Kalıp Sistemi, tırmanır kalıp sistemleri, rüzgar/

koruma kalkanları, mühendislik analizi yapılmış olan 

kalıp ve kalıp altı iskele sistemleri, hem iş kazaları en 

düşük seviyeye indirecek hem de projelerin istenen 

kalitede, hızlı ve ekonomik bir şekilde yapılmasını 

sağlayacaktır.
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Mesa İmalat AL-70 Güvenlikli 
Cephe İskele Sistemi

Birbirine geçmeli çerçevelerden oluşan bu 

iskele sistemi cepheler için tartışmasız en 

hızlı ve güvenli çözümü sunmaktadır. MESA 

AL70 size ahşap, alüminyum ve çelik malzeme 

kombinasyonlarından mamul çalışma platformları 

sunmaktadır. Kademeli alan uzunlukları farklı 

yapılara en iyi uyumu sağlar ve fazladan iskele 

kurulumunu gereksiz kılar.

MESA AL 70 korkuluk ve çapraz payandaların 

dikey çerçeveyle birleşmeleri sağlam, kendinden 

emniyetli kilit pimler sayesinde gerçekleşir. 

Korkuluk itildiğinde özel bir şekle sahip bulunan 

korkuluk kilit pimleri kendiliğinden açılır, 

böylelikle korkuluk her iki kilit pim aynı anda 

kullanılarak takılabilir. İskele az sayıdaki ana 

elemanlar sayesinde çok kısa sürede ve güvenli 

bir şekilde kurulabilmektedir Çelik elemanların 

tamamı sıcak daldırma galvaniz olup uzun 

ömürlü bir kullanıma yönelik tasarlanmışlardır. 

Sistemin tamamı TS EN 12810, EN 12811’e uygun 

üretilmiştir ve sertifikalanmıştır.
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Mesa İmalat KazBuild 2017 
fuarındaydı

Uluslararası Tünelcilik 
Sempozyumu, Türkiye

HABERLER

Mesa İmalat 5-8 Eylül 2017 tarihlerinde düzenlenen 

Kazakistan Uluslararası Yapı Fuarı KazBuild’e 

katılım gerçekleştirdi. Almatı’da Atakent Fuar 

Merkezi’nde ITE Fuarcılık tarafından düzenlenen; 

22 ülkeden toplamda 437 markanın katılımcı olduğu 

fuara Türkiye’den 10 firma katılım gerçekleştirdi. 

Mesa İmalat’ın standı ziyaretçilerden yine büyük ilgi 

gördü.

Mesa İmalat’ın da katılımcısı olduğu Uluslararası 

Tünelcilik Sempozyumu, Tünelcilik Derneği 

bünyesinde bu yıl 2-3 Aralık 2017 tarihlerinde 

İstanbul’da düzenleniyor. Ana temanın “Tünelciliğin 

Zorlukları” olarak belirlendiği bu sempozyumun 

klasik ve mekanize tünelcilik çalışmaları ve 

uygulamaları ile ilgili bilgi alışverişini sağlayan özel 

bir platform olması planlanıyor. Sempozyum arazi 

şartlarının karakterizasyonu, laboratuvar ve arazi 

deneyleri, tünel tasarımı, tünel yapım yöntemleri, 

vaka analizleri, sayısal modelleme teknikleri, zor 

arazi koşullarının iyileştirilmesi, tünel tahkimat 

tasarımı, aletli ölçümler, proje ve risk yönetimi, 

elektromekanik işler gibi geniş bir yelpazede farklı 

konular içeriyor. 

Mesa İmalat söz konusu sempozyumdaki standında 

tünel inşaatlarına yönelik ürün ve çözümlerini 

ilgililere sunacak.
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Mimarlık Öğrencileri Basamaklar 
Sergisi’nde Buluşuyor

Türk Serbest Mimarlar Derneği (TSMD) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen TSMD Mimarlık Öğrencileri 

Proje Sergisi “Basamaklar 2017”, 2 Ekim’de açılışını yaptı. TSMD Mimarlık Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı 

etkinliğin ana sergi malzemeleri bu yıl Mesa İmalat ‘ın desteğiyle karşılandı. 

“Basamaklar 2017” Sergisi, Ankara’da mimarlık eğitimi veren üniversitelerin öğrencilerinin yaratıcı öneri 

ve çalışmalarını aynı platformda buluşturan özel bir etkinlik. Atılım Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Bilkent 

Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TED Üniversitesi, TOBB Ekonomi, Teknoloji 

Üniversitesi ve bu yıl İtalya’dan misafir olarak katılan Bologna Üniversitesi olmak üzere toplamda 8 üniversitenin 

mimarlık bölümü öğrencilerinin yıl sonu projeleri arasından seçilen maketlerde Mesa İmalat’ın Cuplock İskele 

Sistemleri sergileniyor. Her yıl yaklaşık 300 kişiyi ağırlayan sergi 2-20 Ekim 2017 tarih aralığında TSMD 

Mimarlık Merkezi’nde ziyaret edilebilir. 

HABERLER
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Mesa İmalat’tan 
Türk Kızılayı’na Destek
Mesa İmalat bir gelenek haline getirdiği kan bağışı dayanışması için her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk 

Kızılayı’ını ağırladı. Türkiye’nin büyük ve köklü firmalarının destek verdiği kan bağışı uygulaması Mesa İmalat 

sağlık biriminin de düzenli olarak yıllık çalışma planına aldığı; hem personelin sağlığı hem de Türk Kızılayı 

dayanışması açısından büyük önem verdiği bir girişimdir. 

Her insanın yılda en az bir kez kan vermesi kendi vücut sağlığı açısından yararlıdır; çünkü kan verme işlemi 

kemik iliklerinde yeni kan hücrelerinin yapımını uyarır, vücuttaki doku ve hücrelerin taze kanla yenilenmesi 

sağlanır, vücut bir bakıma onarılır. Bu sayede insan zindeleşir, bağışıklık sistemi güçlenir ve cilt güzelleşir. 

Bazı kan hastalarının ve özellikle sigara kullanan insanların düzenli olarak kan vermeleri bu anlamda çok 

faydalıdır. 

Mesa İmalat’ta her yıl ortalama 70-90 arası personel Türk Kızılayı’na kan bağışında bulunuyor. Türkiye’de 

yıllık kan verme oranı maalesef %5 gibi düşük bir seviyede seyrediyor. Gelişmiş ülkelerde bu oranın yılda 

%40-50’lere ulaştığı görülmektedir. Kan bağışının insan sağlığına faydasının yanı sıra vicdani boyutunun 

da algılanması; sadece afet anlarında değil, bir sosyal sorumluluk bilinciyle her daim kan stoğunun yüksek 

tutulması önemli ve gereklidir. Mesa İmalat bu bilinçle Türk Kızılayı ile dayanışma halinde olmaya devam 

edecektir.

HABERLER
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Mesa İmalat çalışanları tiyatro 
etkinliğinde bir araya geldi

Mesa İmalat çalışanları 2017 yılını bitirirken biraz yorgunluk atmak ve bir arada keyifli vakit geçirmek adına 

11 Ekim’deki tiyatro etkinliğinde buluştu. Mesa İmalat İnsan Kaynakları Birimi tarafından her yıl geleneksel 

olarak düzenlenen tiyatro organizasyonu için bu yıl seçilen oyun Devlet Tiyatroları programında yer alan 

“Gayri Resmi Hurrem” adlı oyun oldu. Özen Yula tarafından yazılan ve yönetilen oyun, Hurrem Sultan’ın 

saraydaki gizli bir odada hafızasını kaybetmiş bir cariyeyle beraber kendi hayatı üzerine yaptığı muhasebeyi 

konu alıyor. 

BİZDEN HABERLER

www.mesaimalat.com.tr 15



www.mesaimalat.com.tr

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

İRAN

AVUSTRALYA

FRANSA

HOLLANDA

MISIR

KATAR

HİNDİSTAN

CEZAYIR

TÜRKİYE

Genel Müdürlük ve Ana Üretim Tesisi
MESA İmalat Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Tel : +90 312 277 33 00 (pbx) 
Faks : +90 312 277 37 00 (pbx)  

Yenikent, Mustafa Kemal Mah. Kayı Cad. No.92A 
06946,  Ankara - TÜRKİYE 

ENDONEZYA

RUSYA

Yurt Dışı Temsilciliklerimiz


