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Mesa İmalat BakuBuild Fuarı’na Katıldı

Mesa İmalat’a Ar-Ge Tasarım Ödülü



Bahar aylarının başlangıcı Mart bizi bu 
ayların en güzel ağaçlarından olan erguvan 
ile karşılıyor.

Erguvan; baklagiller familyasından, 10 
metreye kadar boylanabilen, tek gövdeli, 
yaprak döken, çalı görünümünde bir 
ağaççıktır. Yapraklar karşılıklı, basit, dairemsi 
şekilde ve boyu 7–12 cm kadardır. Dip kısmı 
kalp şeklinde, ucu yuvarlak, kenarlar tamdır. 
Gençken rengi kırmızımsı-mor olsa da daha 
sonra mavi-yeşile dönmektedir.

Bahara Merhaba!
Erguvan Ağacı
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HABERLER

Türkiye’de Üretilen En Büyük 
Segment Kalıp Mesa İmalat’tan
Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi’nde; Eşme-Salihli kesimi altyapı inşaatının segment kalıplarının üretilmesinde Mesa İmalat 

kalitesi tercih edilmiştir. Mesa İmalat, segment kalıp üretimine 2008 yılında başlamış, 16 projede ve 13 farklı çapta kalıp 

imal etmiştir. 

Bu proje için Mesa İmalat toplamda 167 set ve yaklaşık  2.306 Ton segment kalıp üretmiştir. Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi 

için yapılan bu kalıplar ise; Türkiye’de TBM için yapılan en büyük çaptaki segment kalıplarıdır. 

Bu mega projenin ring boyutları; iç çap 12500mm, kalınlık 450mm ve genişlik 1800mm’dir. Mesa İmalat, kullandığı teknoloji 

ve ayrıca hassasiyeti yüksek bu kalıpları yaklaşık 3 ay gibi rekor bir sürede teslim etmenin verdiği haklı gururu ve sevinci 

yaşamaktadır. Ayrıca Mesa İmalat güncel olarak devam eden çeşitli metro, hes, atık su, temiz su projelerine segment ve 

aksesuarlarını yoğun bir şekilde tedarik etmektedir.
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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- Tunnel Boring Machine) kullanılmaktadır. 

Yer altı tünelleri için yapılan kazılarda, tünel içi güvenliğini 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.

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

• Tünelin iç duvarını oluşturmak,
• Tünelin dış etkenlere karşı yeterince dirençli olmasını sağlamak (basınç, su vb.),
• TBM’nin tünel içerisinde değişik yönlerde ilerlemesini sağlamak.

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

Bir ringi oluşturan prekast beton segment kalıplarının tamamı 1 set şeklinde ifade edilir ve müşteriden gelen projelere göre 
özel olarak tasarlanarak üretilir. Prekast beton segmentlerin hassasiyeti, TBM’nin tünele yerleştirme işleminde daha hızlı 
hareket etmesini sağlayarak imalatı hızlandırmaktadır. Dolayısıyla müşterinin maliyetlerini azaltmak açısından da 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.

Teknik Avantajlar

• Kaynaklı elemanlar ve pimli veya vidalı bağlantı elemanları, sürekli sökme/takma’ya uygun olarak çok uzun ömürlü ve 
sağlıklı kullanım sunar.

• Alınların açma/kapama sistemi uzun süreli kullanımlarda sorunsuz çalışır.
• Beton gören yüzeylerdeki kaynaklar taşlanır ve betonun kalıptan alımı sırasında engel oluşturmayacak duruma getirilir.

HABERLER
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HABERLER

Togo Kuleleri; Ankara’nın en yoğun 4 ana 

arteri olan Eskişehir Yolu, Malazgirt Bulvarı, 

Anadolu Bulvarı ve Sabancı Bulvarı’nın 

kesişim noktasında yükseliyor. 12.000 m2 

arazi üzerine kurulu Togo Kuleleri’nde bir 

yatay AVM ve iki dikey ofis kulesi yer alıyor. 7 

bodrum kat, zemin kat ve 28 kule katı olmak 

üzere her bir kulede toplam 36 kat bulunuyor. 

Ankara’da Sucu Grup tarafından yapılan 

Togo Kuleleri inşaatında Mesa Rüzgar Kalkanı 

ürünümüz kullanılmıştır.

WSP Rüzgar Kalkanı Sistemi

Mesa-WSP Rüzgar Kalkanı Sistemi yüksek 

binalar üzerinde koruma ve güvenlik amaçlı 

kullanılmaktadır. Bu sistem yüksek katlı 

binalarda ve yüksek rüzgar hızlarında 

kullanılmak üzere tasarlanmıştır.  Temel 

kullanım amacı yüksekte çalışmadan 

kaynaklanan olumsuz hava şartları ve diğer 

koşulları ortadan kaldırmaktır.

Vinç ile ya da temel hidrolik ekipmanlar 

ile üst seviyeye kaldırılır. Böylece malzeme 

yüklemeleri ve çalışma koşulları için güvenli 

bir alan sağlar.  Standart elemanlardan oluşan 

esnek tasarımı sayesinde de pek çok projeye 

adapte edilebilir.

Sistem aynı zamanda kullanıldığı proje ile 

ilgili tanıtım görsellerinin güvenli ve etkin bir 

şekilde sergilenebileceği bir fiziksel alan  da 

sunmaktadır.

Togo Kuleleri’nde
Mesa İmalat İmzası

MESA İMALAT KALIP VE İSKELE SİSTEMLERİ6



8 MART KADINLAR GÜNÜ

Mesa İmalat 
Kadın Çalışanları ile Daha Güçlü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Ülkemizde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında “Emekçi Kadınlar Günü” olarak kutlanmaya başlanmıştır. 
1975 yılında ve onu izleyen yıllarda daha yaygın, ve yığınsal olarak kutlanmış, ayrıca kapalı mekanlardan sokaklara 
taşınmıştır. “Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı” programından Türkiye de etkilenmiş ve 1975 yılında “Türkiye 1975 
Kadın Yılı” kongresi yapılmıştır. O günden bugüne Dünya Kadınlar Günü kutlanmaya devam etmektedir.

Öncelikle kadın çalışma arkadaşlarımızın ve tüm emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten 
dileklerimizle kutlarız. Mesa İmalat olarak Kadın Çalışanlarımız ile Daha Güçlüyüz!
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Mesa İmalat 
BakuBuild Fuarına Katıldı

HABERLER

Mesa İmalat’ın da katılımcısı olduğu BakuBuild 23-26 Ekim 2018 tarihleri arasında Azerbaycan’ın  

başkenti Bakü’de Baku Expo Center’da düzenlendi. Azerbaycan Uluslararası Yapı Fuarı Bakubuild, 

firmamız adına çok başarılı bir şekilde gerçekleşti. Ayrıca standımız “En İyi Stand Tasarımı” ödülünü 

aldı. Standımızı fuar dönemi boyunca ziyaret eden tüm konuklarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

MESA İMALAT KALIP VE İSKELE SİSTEMLERİ8



DUYURULAR

08 – 14 Nisan 2019

Mesa İmalat
BAUMA Almanya Fuarı’nda

Almanya’nın Münih şehrinde düzenlenecek, Uluslararası Bauma Yapı & İnşaat Fuarı’nda Mesa İmalat olarak katılımımızı 

gerçekleştireceğiz.  08 – 14 Nisan 2019 tarihlerinde, Hall B3, ve stand No:  327 numaralı standımıza sizleri de bekleriz.

24 – 28 Mart 2019

Mesa İmalat 
BATIMATEC Cezayir Fuarı’nda

Her yıl olduğu gibi BATIMATEC Uluslararası Yapı Fuarı katılımcıları arasında Mesa İmalat olarak yerimizi aldık. 

Meridyen Fuarcılık tarafından düzenlenen BATIMATEC fuarı, Cezayir’in  Cezayir şehrinde Exhibition Palace’da 

gerçekleştirilecektir.  Standımız Salon C, Stand No: C 81’de olacaktır. Sizleri de standımıza bekliyoruz.
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Mesa İmalat’a 
Ar-Ge Tasarım Merkezi Ödülü

Tasarım Merkezleri kısaca; sürekli olarak tasarım projelerinin üretildiği ve sürdürüldüğü, mali ve teknik aşamalarının belirli kurallar 

dahilinde yürütülmesi gereken yapılar olarak tanımlanabilir. Mevzuatlarca belirlenmiş bu kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen 

faaliyetlerin, firmaya sağlayacağı maddi ve teknik avantajlar bulunmaktadır. Her ne kadar maddi avantajlar ön plana çıkarılsa 

da ‘‘Tasarım Merkezi’’ olan işletmelerin asıl kazancı, ‘‘Tasarım’’ faaliyetlerini belirli bir sistem dahilinde yürütmesine olanak 

sağlanmasıdır. Bunun bilinciyle firmamız tasarım merkezi olma şartlarını yerine getirerek, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 

başvurmuş ve Temmuz 2017 tarihinde Tasarım Merkezi Belgesi almaya hak kazanmıştır. 

Mesa İmalat Tasarım Merkezi, mevcut proje biriminde üretilen verilerin ve bilgi birikiminin müşteri taleplerini karşılayabilen, 

mühendislik problemlerine çözüm üretebilen tasarımlara dönüştürülmesini amaçlamaktadır.

Son kullanıcıya hitap eden tasarımları ile ürün portföyünün çeşitlendirilmesi, bunun yanı sıra firma adına tasarım tescili ve faydalı 

model başvurularında bulunmayı planlayan Mesa İmalat Tasarım Merkezi, yenilikçi ve teknolojik tasarımlar geliştirerek var olan 

pazarla ihtiyacı olan çözümleri sunan; tasarımları ile yeni pazarlar yaratarak ülke ekonomisindeki ihracat verilerine katkıda 

bulunan bir merkez olmayı hedeflemektedir.

Merkezin uzun vadede hedefi ise Mesa İmalat’ın Türkiye ve Dünya’da kalıp iskele tasarımı ve/veya mühendislik hesaplamaları 

konusunda şirket bünyesi dışındaki projeler için de destek sağlayacak bir yapı haline dönüşmesidir. 

Firmamızda, Tasarım Merkezi’nde çalışan personelin çalışma ortamının verim üzerinde büyük etkisi olduğu bilinciyle bölümlere 

göre odalar düzenlenmiş ve daha rahat bir çalışma ortamı oluşturulmuştur.

Tasarım Merkezi personeline sağlanan teknolojik alt yapı ve yazılımlar ile minimum çabayla, personelin maksimum iş çıkarabilmesi 

amacıyla günden güne gelişim sağlanmaya devam etmektedir. (teklif modülü, gusto, 3d çizim, hesap programları vs..) 

AR-GE TASARIM
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İdari binamızın son katında bulunan Tasarım Merkezi 20 Personel ile hizmet vermektedir.

Tasarım Personeli;

• 12 tasarımcı

• 7 teknisyen

• 1 destek personeli

Tasarımcı;

• 7 inşaat mühendisi 

• 4 makine mühendisi

• 1 malzeme mühendisi

Toplam Tasarım Merkezi alanı 1300 m²; 

• 500 m² ofis alanı 

• 800 m² laboratuvar, test, prototip vb. alanı 

Firmamız Ankara Sanayi Odası 55. Yıl Ödülleri’nde, 2017 verilerine dayanarak Ar-Ge/ Tasarım Merkezi dalında ödüle layık 

görülmüştür. Ankara Sanayi Odası’na yeniden teşekkürlerimizi sunarız.    

AR-GE TASARIM
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Göbeklitepe Dünyanın Bilinen 
En Eski Tapınağı

İlk keşfi 1964 yılına dayanan Göbeklitepe; Şanlıurfa’nın 18 km kuzeydoğusunda, Örencik köyü yakınlarında bulunmaktadır. 

Burada 1995 yılında Arkeolog Klaus Schmidt (Kılaus Şimit) tarafından yapılan kazılarda insanlık tarihini değiştirecek 

buluntulara rastlanmıştır.

Günümüzden yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olan bu yapılar, merkezde ikiz (T) şeklinde dikili taş ile onu çevreleyen taşlar ve 

duvardan oluşmaktadır. Her bir dikili taş en az 40-50 ton ağırlığında ve 4 ile 6 m uzunluğundadır.

.

Göbeklitepe’de; taş aletler, heykeller ve bitki kalıntıları bulunmuştur. 2018 yılında da UNESCO Dünya Mirası Listesi‘ne girmiştir.

Göbeklitepe’nin Önemi

Göbeklitepe Dünya’nın bilinen en eski tapınağıdır. Göbeklitepe’nin keşfine kadar bilinen en eski tapınak ise Malta’da 

bulunmaktadır ve 5000 yaşındadır. Ayrıca Stonehenge’den 7000, Mısır piramitlerinden ise 7500 yıl daha yaşlıdır.

Göbeklitepe’nin keşfiyle insanoğlunun, tarım ve yerleşik hayattan sonra tapınaklar yaptığı şeklindeki yaygın görüşü 

tartışmaya açılmıştır.

GEZİ
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 Milli Sporcu Şahika Ercümen 
Antarktika’da Tarihe Geçti
Şubat ayı içerisinde, serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi 

kapsamında gittiği beyaz kıta da ilk dalışını yaparak tarihe geçti. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde 

gerçekleştirilen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türk ekibi kıtadaki çalışmaları başladı. Türk bilim insanlarıyla 

kıtaya giden milli sporcu Şahika Ercümen’de ekibin ilk durağı olan Antarktika’nın King George Adası’nda  son hazırlıklarını 

tamamlamasının ardından ilk tüpsüz dalışını gerçekleştirdi. Şahika Ercümen, Antarktika’da tüpsüz dalan ilk Türk kadın 

sporcu oldu. 

Ercümen, su sıcaklığının sıfır derece olduğu bölgede, soğuğa karşı özel bir koruyucusu olmayan elbiseyle 2 dakika 

süren bir serbest dalış yaptı. Dalış sporunda Türkiye’de ilklere imza atan Ercümen, dondurucu sularda Türk bayrağını 

dalgalandırdı.Milli sporcumuz Ercümen’e bu dalışında Yeni Zelandalı dalış eğitmeni Jonathan Francis Sunnex eşlik etti.

Milli Sporcumuzdan Bilimsel Araştırmalara Katkı

Ercümen, aynı zamanda iklim araştırmaları, jeofizik, biyoloji, deniz bilimleri ve diğer birçok bilim dalları için doğal 

laboratuvar özelliği taşıyan kıtada, Türk bilim insanlarının çalışmalarına da katkıda bulundu. 

Milli sporcu, dalışı sonrası 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan bilim insanlarının projeleri için denizden sedimantasyon 

örneği aldı. Böylece Ercümen, Antarktika’nın soğuk sularında 1 saat kaldı.

SPOR
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KÜLTÜR SANAT

36. Uluslararası Ankara Müzik 
Festivali
4-25 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 36. Uluslararası Ankara Müzik festivali sanat severler ile buluşmaya 

hazırlanıyor. Sevda-Cenap And Müzik Vakfı her yıl Başkent’e yaraşır bir festival hedefleyerek, Uluslararası Ankara Müzik 

Festivali’nin düzenlenmesi görevini üstlenmeye devam etmektedir. Sabancı Vakfı’da 2008 yılından itibaren Uluslararası 

Ankara Müzik Festivali’ni onur üyesi olarak desteklemektedir. 

Ankara Müzik festivali kendine özgü gelenekleri de doğurmaktadır. Bu geleneklerin en yerleşmiş olanı her yıl festivalin 

açılış ve kapanış konserlerinin birer senfonik orkestra tarafından verilmesidir. Festivalin olmazsa olmazlarından bir diğer  

geleneği ise programda genç yeteneklerin yer alması ve Türk sanatçılarının yabancı sanatçı ve topluluklarla buluşmalarına 

olanak yaratan ortak performanslar gerçekleştirmesidir.

Festivalin bir başka geleneği de, Türkiye’nin ilk çok sesli müzik hareketinin başladığı, ilk müzik kurum ve okullarının 

kurulduğu kültür başkenti olan Ankara’nın müzikal kapasitesinin yansıtılması ve Ankaralı sanatçıların programda her 

yıl yer almasıdır. Türk bestecilerin eserlerinin seslendirilmesi ise festivalin vazgeçilmezlerindendir. Festival programının 

oluşturulmasında izleyici eğilimlerinin de büyük rolü olmaktadır. Her yıl yapılan anketlerle Ankaralılar’ın eğilimleri ile 

sosyal hayatlarındaki değişim ve canlılık, festivalin programına oda müziği, caz, nostalji, vokal, modern dans ve Flamenko 

kategorileriyle yansımaktadır.
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BİZDEN HABERLER

Mesa İmalat 9. Geleneksel 
Bowling Turnuvası 

 Mesa İmalat Piknik Organizasyonu

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Mesa İmalat Bowling Turnuvası, 21 Kasım 2018 tarihinde Optimum AVM Rollhouse’da 
gerçekleştirildi.  Mesa İmalat çalışanlarından oluşan 16 takımın yarıştığı turnuvada Yelda Korkmaz, Kenan Karakuş, Enes 
Güngörmüş, Ömer Kablan ve Yaşar Durak’dan oluşan Grup Spare turnuva şampiyonu oldular. Bireysel değerlendirmelerde 
ise kadınlarda Medine Tatar Sayı Kraliçesi, erkeklerde de Gürkan Kasap Sayı Kralı madalyası almaya hak kazandılar.

Özel bir piknik alanında çalışma arkadaşlarımız ile iş 
stresinden uzaklaşarak, doğa ile iç içe güzel bir gün geçirdik. 

Güne güzel bir kahvaltı ile başladık, doğa yürüyüşleri ve 
barbekü ile günü tamamladık. Sonbaharın tüm renklerinin 
güzelliği ile çok güzel kareler ve anılar biriktirdik.
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AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

İRAN

AVUSTRALYA

FRANSA

HOLLANDA

MISIR

KATAR

SUUDİ ARABİSTAN

İSPANYA

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)
info@mesaimalat.com.tr

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

ENDONEZYA

RUSYA

Yurt Dışı Temsilciliklerimiz

BALTIK 
ÜLKELERİ


