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Helix Köprüsü, Singapur’un en popüler 
ve turistik yerlerinden biri olan Marina 
Bay şehrinde yer alıyor. 

Köprü Singapur Nehri ile şehrin iş 
merkezi arasında yaya bağlantısı 
sağlıyor. 

Çelikten yapılan köprü; hafif, kavisli, 
çift sarmal tasarımı ile dünyada 
türünün ilk örneği ve son derece 
hassas ve karmaşık olan mimarisi ile de 
mühendislik harikası.
Bu sıra dışı ve farklı görünümünün 
ilhamı ise DNA sarmalından alınmış. 

Geceleri LED ışıkları yandığında 
köprünün büyüleyiciliği görüntüsü 
daha da çarpıcı bir hal alıyor. Renkleri 
değişen ışıklar sayesinde Helix Köprüsü 
May Bay şehrine bambaşka bir hava 
katıyor.

Helix
Köprüsü
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Tırmanır Kalıp Sistemleri 

Tırmanır Kalıp Sistemleri, hızlı ve güvenli döküm yapabilmek amaçlı geliştirilmiş, çok yüksek yapılarda ve 

yüksek rüzgar hızlarında kullanılabilecek şekilde tasarlanmış sistemlerdir. Düz, dairesel veya poligonal 

olarak üretilebilen bu sistemler genellikle çok katlı binalar, köprü ve viyadük ayakları, barajlar, silolar, yüksek 

istinat duvarları gibi yapıların inşalarında kullanılır. Aynı zamanda tırmanır kalıp sistemleri rahat bir çalışma 

alanı yaratıp, işçilerin güvenli bir şekilde çalışmasına olanak sağlayarak işçilik sürelerinin azaltılmasına da 

katkıda bulunur.

HCP Hidrolik Tırmanır Platform Sistemleri

Mesa İmalat HCP Hidrolik Tırmanır Platform Sistemi, perde betonu imalatı için özellikle yüksek binalarda 

çalışma platformlarının ve perde kalıplarının bir üst kata vinç yardımı olmaksızın taşınmasında kullanılır. HCP 

Hidrolik Tırmanır Platform Sistemi’nin esnek tasarımı farklı inşaat projelerinde geniş bir uygulama alanına 

imkan sağlar. 

Bu sistemin avantajlarından bahsetmek gerekirse: 

• Kule vinç çalışma zamanı azaltılır ve dolayısıyla imalat hızı artırılmış olur.

• Maliyeti kule vinç maliyetinden aşağıdadır.

• Malzeme yükleri için uygun alan yaratır.

• Emniyetli çalışma ortamı sağlar.

• Standart parçalardan oluşur, daha sonraki projelerde
 kullanım için uygundur.

• İşçilik maliyetini düşürür.

HABERLER
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WSP Rüzgar Kalkanı Sistemleri

Mesa İmalat tarafından tasarlanan WSP Rüzgar Kalkanı 

Sistemi, binaların çepeçevre boşluksuz kapatılmasını 

sağlayarak maksimum güvenlikli çalışma ortamına imkan 

veren bir koruma perdesidir. Bu sayede yüksek yapıların 

güvenli ve tüm hava koşullarından bağımsız bir şekilde 

yapılmasını sağlar. Sistem vinç ile tırmanabildiği gibi 

istendiğinde özel ayakları ve hidrolik ünitesi sayesinde vinç 

kullanımına ihtiyaç duyulmadan panellerin bir sonraki kata 

tırmanabilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2015 yılından itibaren ülkemizde uygulamaya alınan yeni mevzuata 

göre inşaatlarda binaların yapı yaklaşma mesafesi içerisinde bulunan kısımlarının komple koruyucu bir perde 

ile kapatılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu zorunluluk bugüne kadar daha çok gökdelen gibi yüksek katlı 

yapılarda tercih edilen rüzgar kalkanı sisteminin daha yaygın bir şekilde kullanımına olanak sağlamıştır.

WSP sisteminin sağladığı ile iş kazalarına karşı yüksek güvenlik sağlayan bir çalışma ortamı oluşmaktadır. 

Çalışanların tüm yüksekliklerde tam bir güvenlik altında olması sayesinde iş yapma üretkenliği yükselmektedir.

HABERLER
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HABERLER

Mesa İmalat’ın uzun yıllardır ürün portföyünde bulunan HCP ve WSP sistemleri yurt içi ve yurt dışında birçok 

projede müteahhitler tarafından tercih edilmiştir. 

Elya Kule, Ankara

Moskova Kuleleri, Rusya

Future Park, İstanbul

Sulafa Tower, Dubai

MESA İMALAT KALIP VE İSKELE SİSTEMLERİ6



HABERLER

Neva Towers, Rönesans İnşaat’ın Moskova’da 

yapmakta olduğu, 2.41 hektarlık arsa üzerinde 

bulunan çok fonksiyonlu bir idari ve iş kompleksidir. 

Proje, iki çok katlı yüksek binadan oluşmaktadır. Bir 

kule, konut binası (75 kat) iken, diğeri ise karışık 

kullanımlı bir binadır (62 kat). Kuleler, 289 m ve 

337 m uzunluğa erişecektir. Projenin brüt bina alanı 

357000 metrekaredir. 

Kulelerin inşasındaki C80 beton sınıfı çekirdek 

perdelerin imalatı için Mesa İmalat’ın HCP Tırmanır 

Platform Sistemleri ve 100kN yüksek beton 

basıncına dayanıklı Revola C ağır seri çerçeveli 

perde kalıbı sistemleri kullanılmaktadır.

www.mesaimalat.com.tr 7



HABERLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı 

ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından 15-

16 Kasım 2017 tarihlerinde Adana’da, 22-23 

Kasım 2017 tarihlerinde Bursa’da, 29-30 Kasım 

2017 tarihlerinde Samsun’da ve 6-7 Aralık 2017 

tarihlerinde İzmir’de düzenlenen “Güvenli İnşaat 

Sempozyumu” etkinliklerine İKSD’yi temsilen 

Mesa İmalat katılım gerçekleştirdi. Düzenlendiği 

illerde valiliklerin, belediyelerin, ticaret 

odalarının, üniversitelerin, iş sağlığı ve güvenliği il 

müdürlüklerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve özel 

sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 

sempozyumlarda inşaat sektöründeki uygulamaları 

doğrudan ilgilendiren konularda sunumlar yapıldı. 

Yapılan sunumlarda İSG planlama uygulamaları, 

saha denetimi, işverenler arasında koordinasyon, 

İSG kurulları, işe giriş muayeneleri, meslek 

hastalıkları, asbest söküm çalışmaları, iş hijyeni, 

Güvenli İnşaat Sempozyumu’nda 
İKSD’yi Mesa İmalat temsil etti

inşaatlarda denetim uygulamaları, geçici iş 

ekipmanlarının belgelendirme süreci, inşaat 

sektöründe mesleki yeterlilik, cephe iskelelerinin 

ruhsat aşamasında kontrolü, inşaat sektöründe 

çalışanların sınav ve belgelendirme süreçleri, 

prefabrik montaj uygulamalarında İSG süreci ve 

çalışan eğitimleri, Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) 

seçimi, yaşam hatları ve emniyet kemerleri, baş 

koruyucu ve ayak koruyucular, KKD kullanımının 

takibi, geçici kenar koruma sistemleri, düşmeyi 

durdurucu sistemler, sütunlu çalışma platformları ve 

cephe iskelesi sistemleri hakkında bilgiler verildi. 

Sempozyumun yapıldığı illerde Mesa İmalat, 

örnek iskele kurulumu yaparak güvenlikli cephe 

iskelesi uygulamalarını gösterirken, İKSD’nin amaç 

ve faaliyetleri hakkında da katılımcılara bilgiler 

aktardı. 

MESA İMALAT KALIP VE İSKELE SİSTEMLERİ8



Mesa İmalat’ın da katılımcısı olduğu Uluslararası Tünelcilik Sempozyumu, Tünelcilik Derneği bünyesinde 2-3 

Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi. Ana temanın “Tünelciliğin Zorlukları” olduğu bu sempozyum, 

klasik ve mekanize tünelcilikte planlama, tasarım, işletme, izleme-ölçüm, deney, modelleme, araştırma ve 

geliştirme gibi konulara yoğunlaşan, bu kapsamdaki çalışma ve uygulamalarla ilgili bilgi alışverişi sağlayan 

bir platform oluşturdu.

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 çok geniş bir yelpazede değişen konuları 

kapsayan sempozyumda Mesa İmalat’ın standı da katılımcıların yoğun ilgisini gördü. Sektörün önde 

gelen yerli ve uluslararası firmalarının katılım gerçekleştirdiği ve birçok yabancı konuşmacıyı misafir eden 

sempozyum süresince Mesa İmalat, tünel inşaatlarına yönelik geliştirdiği ürün ve çözümlerini ilgililere sundu.

 

Mesa İmalat son 10 yıldır üretmekte olduğu segment kalıbı ile Türkiye’nin pek çok önemli projesinde tercih 

edilir hale geldi. Daha önce yurtdışından ithal edilen segment kalıplarını Mesa İmalat kendi üreterek Türk 

müteahhitlerin dışa bağımlılıklarına son vermiş oldu. 2017 yılı içinde başlanan pek çok metro projesinde 

Mesa İmalat segment kalıpları tercih edildi ve dünya üzerinde tek seferde yapılmış en büyük segment kalıbı 

satışını da Mesa İmalat gerçekleştirdi.

AR-GE ve Tasarım bölümlerine verdiği önemle Mesa İmalat, ± 0,5 mm hassasiyetteki segment kalıpları 

üretmekteki başarısını yurtdışından ithal edilen başka kalıp ve iskele sistemlerinde de göstermeyi kendine 

hedef edinmekte ve bu şekilde hem yerli sanayiinin gelişmesine hem de Türkiye’deki cari açığın azalmasına 

katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.

SEGMENT KALIBI

Mesa İmalat Uluslararası 
Tünelcilik Sempozyumu’ndaydı.

HABERLER
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Özel Sektör AR-GE ve Tasarım 
Merkezleri Zirvesi

Mesa İmalat Tasarım Merkezi, 20-21 Aralık 2017 

tarihlerinde Ankara Congresium’da gerçekleşen 

6. Özel Sektör AR-GE ve Tasarım Merkezleri 

Zirvesi’ne katılım gerçekleştirdi. 

12 Mart 2008 tarihinde 5746 sayılı Kanun ve 

26 Şubat 2016 tarihinde 6676 sayılı Kanunların 

çıkarılmasıyla özel sektör sanayi kuruluşlarının Ar-

Ge ve Tasarım kapasitesini artırmak ve ülkemizin Ar-

Ge ve inovasyon ekosistemini geliştirmek amacıyla, 

sanayi kuruluşlarına Ar-Ge ve Tasarım Merkezi 

kurma fırsatı verilmiş; bu merkezlerde çalışanlara 

önemli vergisel avantajlar sağlandı. Bugüne 

kadar 662 sanayi kuruluşuna Ar-Ge Merkezi 

Belgesi, içinde Mesa İmalat’ın da bulunduğu 98 

sanayi kuruluşuna da Tasarım Merkezi Belgesi 

verildi. Söz konusu merkezlerde 40 binin üzerinde 

nitelikli Ar-Ge ve Tasarım personeli istihdamı 

sağlandı, yaklaşık 21 Milyar TL Ar-Ge harcaması 

gerçekleştirildi, 17,500 Ar-Ge ve Tasarım projesi 

tamamlandı ve üzerinde çalışılmaya devam ediliyor. 

Gerçekleştirilen bu zirvede, firmaların Ar-Ge ve 

Tasarım Merkezleri’nde geliştirdikleri projeler 

sonucu ortaya çıkan yeni teknoloji ve çıktıları 

stantlarında ziyaretçilerle paylaşması, Ar-Ge ve 

Tasarım Merkezleri’nin sorunlarının tartışılması, 

başarılı Ar-Ge Merkezleri’ne ödül verilmesi ve yeni 

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olan firmalara belge 

takdimi yapılması amaçlandı.

Bilim, Sanayi, ve Teknoloji Bakanı Sn. Dr. Faruk 

Özlü, söz konusu zirvede 2017 yılında AR-GE ve 

Tasarım Merkezleri’ni faaliyete geçirmiş firmalara 

ödüllerini takdim etti. Aynı zamanda katılımcı 

firmalar birbirleriyle iletişim fırsatı yakaladılar ve 

ortak projelerde beraber çalışma yönünde fikir 

paylaşımında bulundular.
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DUYURULAR

Mesa İmalat WorldBuild 
Tashkent Fuarı’nda

28 Şubat - 2 Mart 2018

3-6 Nisan 2018 
Mesa İmalat WorldBuild
Moscow Fuarı’nda

Mesa İmalat, bu yıl 19.su düzenlenecek olan Özbekistan 

Uluslararası Yapı Fuarı WorldBuild Tashkent’e katılıyor. 

Taşkent/Uzexpocentre’da, ITE Fuarcılık tarafından 

düzenlenen fuara, 20 ülkeden yaklaşık 250 uluslararası 

firma katılım gerçekleştirecek.

Moskova’da Expocentre’de düzenlenecek olan Rusya 

Uluslararası Yapı Fuarı WorldBuild Moscow katılımcıları 

arasında Mesa İmalat da yerini aldı. ITE Fuarcılık tarafından 

düzenlenen, bu yıl 24.sü gerçekleştirilecek fuara yaklaşık 

65.000 ziyaretçinin katılımı bekleniyor. 
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Erimtan Arkeoloji ve Sanat 
Müzesi Salı Konserleri 

“Müze’de Müzik / Salı Konserleri” başlığı altında verilmekte olan bu oda müziği konserleri, Türkiye’nin 

usta müzisyenleriyle genç ve gelişmekte olan yetenekleri buluşturup farklı programlarla dinleyici karşısına 

çıkarıyor. 

Sanat Yönetmenliğini Şefik Kahramankaptan’ın üstlendiği Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi - Salı 

Konserleri’nde her sezon 8 ayda 16 programlı konser planlanıyor. Program düzenlenirken, altyapı, seçilen 

sanatçı ve müzik türlerinin müze mekânına uygunluğu, ustaların yanında gençlere de olanak tanınması, resital 

programlarında ilk seslendirmelere de yer verilmesi gibi hususlar dikkate alınıyor. Ankara’lı müzikseverler 23 

Ocak - 29 Mayıs tarihleri arasında sunulacak farklı program seçeneklerini değerlendirebilir.

KÜLTÜR SANAT
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Milli yüzücü Beytullah Eroğlu, 
Dünya Bedensel Engelliler 
Yüzme Şampiyonası’nda altın 
madalya kazandı!

Bedensel engelli milli yüzücü Beytullah Eroğlu, başarılarına bir yenisini ekleyerek Dünya Bedensel Engelliler 

Yüzme Şampiyonası’nda kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde etti. Uluslararası Paralimpik Komitesi 

milli sporcunun, Meksika’nın başkenti Meksiko’da organize edilen şampiyonada 50 metre kelebekte 38,35 

saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandığını açıkladı. 

Yüzmeye başladıktan sonra hayatının tamamen değiştiğini söyleyen Beytullah, kendini şöyle ifade ediyor: 

‘’Bilgisayarı tek başıma kullanabiliyorum. Futbol oynuyorum. Hayatın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Şimdi 

önümde hedefler var. Evden çıkmayan bir çocuktum ama hayatım sporla değişti. Sporla özgüvenim arttı. 

‘Kolların nerede?’ diye soranlara ‘Ağırlık yapıyordu evde bıraktım’ diyorum.”

SPOR
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GEZİ

Kayakseverlerin gözdesi: Kartepe

İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü’nün aynı anda görülebildiği Samanlı Dağları’nın zirvesi Kartepe, doğal 

güzelliği ile her yıl birçok ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kayakseverlere sunduğu olanaklarla kış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Kartepe kayak 

merkezinde kayak için en uygun zaman Aralık ve Mart ayları arası.

Kar yüksekliğinin normal kış koşullarında üç metreye ulaşabildiği Kartepe’de, mevsim başında toz, mevsim 

sonunda ıslak kar özellikleri görülüyor.

Uzunluğu 450 metre ile 3.200 metre arasında değişen, amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği 

17 kilometre uzunluğunda toplam 21 pist bulunan merkezde, 3 telesiyej ve 2 teleski hizmet veriyor. Kartepe 

kayak merkezi, her türlü kayakçıyı rahatlıkla ağırlayabildiği için bu kadar çok çeşitliliği bir arada sunabilen 

ender yerler arasındadır.

Alabalığı, dereleri ve tatlı su kaynaklarıyla da bilinen Kartepe, yöresel lezzetleriyle de yerli ve yabancı 

turistlerin ilgisini çekiyor. Kartepe Kayak Merkezi’ne çıkarken yol kenarındaki işletmelerde de zaman 

geçirebilen ziyaretçiler, buralarda çeşitli etkinliklere de katılabiliyor. 
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BİZDEN HABERLER

Mesa İmalat 8. Geleneksel 
Bowling Turnuvası 
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Mesa İmalat Bowling Turnuvası, 

27 Kasım 2017 tarihinde Optimum AVM Rollhouse’da gerçekleşti. Mesa 

İmalat çalışanlarından oluşan 14 takımın yarıştığı turnuvada Kevser 

Gündoğmuş, Hüseyin Uludağ, Doğan Akça ve Zeynel Taşar’dan 

oluşan Grup Double Strike birinci; Canan Cankı, Tufan Bakar, Bekir 

Başer ve İbrahim Güngörmüş’ten oluşan Grup Güm-Pat-Çat. ikinci; 

Yelda Korkmaz, Enes Güngörmüş, Kenan Karakuş, Ömer Kablan 

ve Yaşar Durak’tan oluşan Grup Spare ise üçüncü oldu. Bireysel 

değerlendirmelerde kadınlarda İlknur Seferoğlu “Sayı Kraliçesi”, 

erkeklerde de Enes Güngörmüş “Sayı Kralı” madalyasına hak 

kazandı.
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