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Karadeniz’in coğrafyasına ve iklim 

koşullarına uygun olarak inşa edilen 

taş köprüler içinde en önemlilerinden 

bir tanesi, Çamlıhemşin’in Şenyuva 

köyünde, Fırtına Deresi üzerinde 

bulunan Şenyuva köprüsüdür. 

Eski adı Çinçiva olan köprü, 1696 

yılında inşa edilmiş yörenin en eski 

köprülerindendir. Yuvarlak kemerli 

ve tek gözlü olarak tasarlanmıştır. 

40 metre uzunluğunda ve 20 metre 

yüksekliğindeki Şenyuva Köprüsü’nün 

kemer kısmı düzgün kesme taş, ayakları 

ise moloz taş kullanılarak inşa edilmiştir. 

Kemeri orta noktasında sivrileşen bir 

formda olan köprü Anıtlar Kurulu 

tarafından tescil edilmiştir.

Şenyuva
Köprüsü

www.mesaimalat.com.tr 3



Mesa İmalat’ta Yeni Bir Oluşum:
Tasarım Merkezi

Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kontrolünde 

yürütülen, 5746 sayılı kanun ile birlikte gündeme 

alınan “Tasarım Merkezleri” desteği ile, 

Türkiye’de siparişe dayalı tasarım faaliyetlerinde 

bulunan veya tasarım projeleri gerçekleştiren 

şirketlere, en az 10 tasarım personeli istihdam 

etmesi ve yapılanmasını koşulu ile devlet teşviği 

sağlanmaktadır. Tasarım olarak ifade edilen, 

sanayide üretilebilecek niteliklere sahip, nihai 

kullanıcıya yönelik geliştirilen ve odağında 

bulunan kullanıcıların beğenisini kazanarak 

işlevsellik açısından ihtiyaçları karşılayacak 

nitelikteki çalışmalardır. Tasarım sonrasında 

ortaya çıkacak kullanıcı merkezli konsept 

ürün, inovatif özellikte bir ürün veya hizmet 

olabilir. “Endüstriyel Tasarım” aşamalarını; 

projelendirme, beyin fırtınası, fikir üretme ve 

konsept geliştirme süreçleri oluşturmaktadır. 

Konsept geliştirme aşamasından sonra izlenen 

aşamalar ise “Mühendislik Tasarımları” 

alt süreçlerini kapsamaktadır. Bu süreçler 

ise prototipleme, detay tasarım ve tasarım 

doğrulama olarak ifade edilebilir.

Ülkemizdeki çoğu işletme; ürün geliştirme 

sürecinde yeni tasarımları göz ardı etmiştir. Bu 

durum maalesef, Türkiye’nin global pazarda 

ilgi uyandıracak ve ihraç edilebilecek markalar 

oluşturamamasında önemli rol oynamıştır. 

“Tasarım Merkezi” desteği ile Bakanlık 

kontrolünde yürütülen AR-GE ve Tasarım 

çalışmaları sayesinde, AR-GE personeli ve 

nitelikli işgücü istihdamının artırılmasına yönelik 

destekler sunularak, firmaların yüksek kalite 

ve standartlarda yeni ürünler geliştirmeleri, 

yurtdışından temin edilen ve Türkiye’de üretimi 

bulunmayan ürünlerin ve ülkeye katma değer 

sağlayacak yeni tasarımların teşvik edilerek 

yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin 

hızlandırılması hedeflenmektedir. 

Yeniliklere ve yaratıcılığa kurulduğu günden 

bu yana önem vermiş olan Mesa İmalat, bu 

çerçevede çalışmalarına yaklaşık 2 ay önce 

başlanan ve şu an 24 personel ile devam eden 

Tasarım Merkezi projesini titizlikle yürütmektedir. 

TASARIM MERKEZİ
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Mesa İmalat’ın Tasarım 
Merkezi’nde, standart 
ürünler kullanılarak 
müşteriden gelen projelere 
adapte edilen tasarımların 
yanı sıra, müşterilerin 
yönlendirmeleri neticesinde 
ortaya çıkan yeni fikirlerin 
de AR-GE çalışmaları 
devam etmektedir.
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Mesa İmalat, 
yenilikçi ürün ve mühendislik çözümleri

geliştirmeye devam ediyor

“Self-spanning” adını verdiği, tek parçada sökümü 

yapılabilen yeni bir köprü kiriş kalıbı üreten Mesa 

İmalat, bu kalıba kullanım kolaylığı sağlayacak bir 

mafsal elemanı da geliştirmiştir. Çalıştığı firmalara 

güvenilir bir çözüm ortağı olmasıyla bilinen Mesa 

İmalat, uzun yıllardır yapmakta olduğu çalışmaları 

halihazırda devlet desteğiyle de geliştirerek faydalı 

modeller yaratmayı hedeflemektedir.

TASARIM MERKEZİ
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Kuveyt Uluslararası Havalimanı 

yeni terminal binasının temeli, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh 

Sabah el-Ahmed el-Cabir el-

Sabah’ın katıldığı törenle geçtiğimiz 

Mayıs ayı içinde atılmıştır. Limak 

İnşaat tarafından yaklaşık 4.5 

milyar dolar teklif ile alınan proje, 

Türk müteahhitlik sektörünün yurt 

dışında tek pakette üstlendiği en 

büyük taahhüt işi olmuştur. Dünyaca 

ünlü mimarlık bürosu Lord Norman 

Foster & Partners tarafından dizayn 

edilen bu önemli proje ikonik bir 

yapı özelliği taşımaktadır.

Projenin ilk etap inşaatında Limak 

firması tarafından Mesa İmalat 

ürünleri tercih edilmiştir. Mega 

kolonların soket imalatları için 

Mesa Revola C Perde Kalıp Sistemi 

ve döşemeler için Mesa Flex Masa 

Kalıbı sistemi kullanılarak şantiyede 

beton dökümü başlamıştır.

Kuveyt Uluslararası Havalimanı 
yeni terminal binasında
Mesa İmalat ürünleri kullanılıyor

HABERLER
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Mesa İmalat 
Segment Kalıpları

Mesa İmalat kalıp ve mühendislik çözümlerindeki ustalığını son yıllarda Segment Kalıbı imalatında da 

göstermektedir. 

Yeraltı Tünelleri, TBM Teknolojisi ve Segment Kalıpları

Ülkemizde özellikle son yıllarda yoğun olarak Metro, HES, atık su, temiz su, sulama havzaları vb. yeraltı tünel 

projelerinde son teknoloji ürünü Tünel Açma Makinaları (TBM)  kullanılmaktadır. 

Yer altı tünelleri için yapılan kazılarda kullanılan, tünel içi güvenliği en üst seviyede tutan, istenen noktaya 

hassas bir şekilde ulaşmasını sağlayan, proje sürelerini ve dolayısıyla maliyetleri oldukça azaltan TBM bir 

taraftan tünelin kazısını yaparken, aynı zamanda prekast beton segmentleri ve onların oluşturduğu beton 

ringleri, tünelin kaplamasını oluşturacak şekilde yerleştirmektedir. 

Prekast beton segmentlerin bir araya gelerek oluşturduğu çembere “ring” adı verilir. Ringler tünel projelerinde 

farklı kalınlık ve çaplarda kullanılmaktadır. Bu çap değişimleri, ringi oluşturan prekast beton segmentlerin 

adedini ve geometrisini değiştirmektedir. Ringi oluşturan segmentler “standart” ve “kilit taşı” olarak iki tipten 

oluşur. Kilit taşı segmenti, ringin tamamlanması için konulan son parçadır ve ringin sabit hale getirilmesini 

sağlamaktadır.

HABERLER
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TBM sayesinde açılan tünele yerleştirilen prekast beton segmentleri tünel içinde birkaç role sahiptirler:

• Tünelin iç duvarını oluşturma

• Tünelin dış etkenlere karşı yeterince dirençli olmasını sağlama (basınç, su vb.)

• TBM’nin tünel içerisinde değişik yönlerde ilerlemesini sağlama

Her bir segment doğru dizilim için kodlanmaktadır. Dizilim, tünelin aşağı-yukarı, sağ-sol hareketlerinin 

yapılması açısından önemlidir.

Bir ringi oluşturan prekast beton segment kalıplarının tamamı “1 set” şeklinde ifade edilir ve müşteriden 

gelen projelere göre özel olarak tasarlanarak +/- 1 mm hassasiyetinde üretilirler. Prekast beton segmentlerin 

hassasiyeti, TBM’nin tünele yerleştirme işleminde daha hızlı hareket etmesini sağlayarak imalatı hızlandırmak; 

dolayısıyla müşterinin maliyetlerini azaltmak açısından büyük önem taşır. Bir tünel projesinin genel başarısı, 

TBM’nin verimliliği ve kalıpların kalitesidir. Kalıp kalitesi ne kadar iyi olursa, imalatı yapılan tünelin kalitesi de 

o kadar iyi olacaktır.

Gayrettepe - 3. Havalimanı Metro Hattı

Kolin-Kalyon-Cengiz ortaklığında inşası devam eden; İstanbul Yeni Havalimanı’nı Şişli-Gayrettepe’ye 

bağlayacak olan metro hattı yapımında Mesa İmalat’ın segment kalıpları tercih edilmiştir. Uzunluğu 34 

kilometre olan hat için üreteceği 36 set (216 adet) segment kalıbı ile Mesa İmalat, 4,5 ay gibi kısa bir süre 

içerisinde dünya üzerinde bir proje için yapılan en büyük segment kalıbı üretimini gerçekleştirerek, tecrübesini 

ve güvenilirliğini bu proje ile bir kez daha kanıtlamaktadır. 

Gayrettepe-Yeni Havalimanı metro hattının 2018 yılı Şubat ayı içinde gerçekleşecek yeni havalimanı açılışına 

yetiştirilmesi planlanmaktadır.

HABERLER
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BATIMATEC 2017 Yapı Fuarı için 
Cezayir’deydik  
20. Cezayir Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı’nda (BATIMATEC) Mesa İmalat da yerini aldı. Cezayir pazarında 

uzun yıllardır faaliyetini sürdüren Mesa İmalat, 23-27 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen BATIMATEC 

Fuarı’nda ürünlerini ziyaretçilerine tanıttı. Kuzey Afrika’nın en büyük yapı fuarı olan BATIMATEC’te, Mesa 

İmalat’ın yanı sıra 150’ye yakın Türk firması milli katılımcı olarak yer aldı.

HABERLER

Mesa İmalat 
KazBuild Fuarı’nda
Mesa İmalat, 5-8 Eylül 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan 

Kazakistan Uluslararası Yapı Fuarı KazBuild’e katılacaktır. 

Almatı’da, Atakent Fuar Merkezi’nde, ITE Fuarcılık 

tarafından düzenlenen fuara pek çok uluslararası firma 

katılım gerçekleştirecek.
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2. Karayolları, Köprüler ve 
Tüneller İhtisas
Fuarı’na Katıldık

Mesa İmalat, 24-26 Mayıs 2017 

tarihleri arasında 2. Karayolları, 

Köprüler ve Tüneller İhtisas 

Fuarı’ndaydı. Ankara’da, ATO 

Congresium’da düzenlenen fuar, 

Yollar Milli Komitesi tarafından 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı himayesinde, Karayolları 

Genel Müdürlüğü’nün teknik desteği 

ile gerçekleştirildi.

HABERLER
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HABERLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) koordinasyonunda yürütülen kentsel dönüşüm 

çalışması kapsamında devam eden birçok sosyal konut projesinde de Mesa İmalat Tünel Kalıp Sistemleri tercih 

edilmektedir. 

Tünel kalıp sistemi, inşaatlarda perde ve döşeme betonunun beraber ve günlük olarak dökümünü mümkün 

kılan, bu özelliği ile depreme dayanıklılığı sağlayan bir çelik kalıp sistemidir. Bu sistem sayesinde konvansiyonel 

yöntemlerin kullanıldığı inşaatlara kıyasla inşaat süreleri çok daha kısa olmakta ve işçilikler azaldığından 

müşteri açısından daha ekonomik olmaktadır. Mesa İmalat’ın uzun yıllardır üretimini yaptığı ve bu alanda 

tecrübesini müşterilerine kanıtlamış olduğu ERTF, TRTF ve son dönemde daha ön plana çıkan MKTF adlı modüler 

ve klasik tip tünel kalıp sistemleri; sektörde son yıllarda büyük gelişim gösteren toplu konut inşaatlarında 

uygulama kolaylığı sağlamakta ve inşaata getirdiği kalite sayesinde tercih sebebi olmaktadır.

TOKİ Kentsel Dönüşüm Projeleri
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HABERLER

TOKİ tarafından ilk etapta Diyarbakır ve Şırnak’ta başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları ile, kentlerin yeni 

bir görünüme kavuşması hedeflenmektedir. Sur ve Cizre’de şimdiye kadar yaklaşık 2800 sosyal konutun 

inşaatında Mesa İmalat’ın MKTF ve TRTF tipi tünel kalıp sistemleri kullanılmıştır.

Projenin ilk etabının 2017 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.

www.mesaimalat.com.tr 13



İskele Kalıp Sanayicileri Derneği 
Sektörümüze Hayırlı Olsun

HABERLER

Bu yıl itibariyle faaliyete geçen İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD), öncelikle iskele ve kalıp sektörünün 

gelişimini sağlamak, sektörde standartlara uygun ürünler üreterek ulusal ve uluslararası pazarlarda aktif 

rol oynayabilecek firmalara ve bu konularda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacıyla 

kurulmuştur. Mesa İmalat’ın kurucu üyelerinden olduğu dernek, sektöre ilişkin kamuoyunun bilgi düzeyinin 

yükseltilmesi, iş kazalarının önlenmesi gibi konularda çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.
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BİZDEN HABERLER

Mesa İmalat Halı Saha Futbol
Turnuvası’nın Şampiyonu Belli 
Oldu

Bu sene üçüncüsü düzenlenen Mesa İmalat Halı Saha Futbol Turnuvası’na Mesa İmalat çalışanlarının 

oluşturduğu toplamda 9 takım katıldı. 8 Nisan 2017 tarihinde başlayan ilk tur eleme maçları sonunda 4 takım 

yarı finale kalarak 13 Mayıs 2017 tarihinde yarı final maçı oynadı. Yapılan yarı final maçlarının ardından 

MESA DEMİR ile BORUCELONA takımları final maçı oynamaya hak kazandı. 22 Mayıs 2017 tarihinde 

yapılan final maçında BORUCELONA takımı turnuvanın şampiyonu olurken, MESA DEMİR takımı turnuva 

ikincisi, BOZKIRIN EFSANELERİ takımı turnuva üçüncüsü oldu.
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