
İmalat Haber

Hurdaları Sanata Çeviren Çalışanımız
“Cemal KARACA”

Sonbahara Merhaba

Kazakistan’da Sosyal Konutlar 
Tünel Kalıp ile Yükseliyor

Eylül 2019
Sayı: 16

Filipinler’de Köprü Projesi



İÇİNDEKİLER

Filipinler’de Köprü Projesi04

Kazakistan’da Sosyal Konutlar 
Tünel Kalıp ile Yükseliyor05

İstanbul İçme Suyu Projesi06

Mısır’da Kullanılan 
Dairesel Kolon Kalıplarımız07

Sonbaharın Tüm Renkleri: “Artvin Karagöl”12

Genç Milli Sporculardan Atletizimde Tarihi Başarı13

23. İstanbul Tiyatro Festivali14

Bizden Haberler15

MESA İmalat San. ve Tic. A.Ş 

Grafik Tasarım:
MESA Kurumsal İletişim Departmanı

 

Yazışma Adresi:
MESA İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Mustafa Kemal Mah. Kayı Cad. No: 92/A 

Yenikent - Sincan / Ankara

Tel: (0312) 277 33 00 Faks: (0312) 277 37 00 

 

info@mesaimalat.com.tr

www.mesaimalat.com.tr

 

 500 adet basılmış ve ücretsiz olarak dağıtılmıştır.
10 Mesa İmalat Kazakistan KazBuild Fuarı’nda

08 Hurdaları Sanata Çeviren Çalışanımız 
“Cemal KARACA”

11 Mesa İmalat Şili EDIFICA Fuarı’nda



Akçaağaç, yazın yeşil ağaç ve ağaççık, 
bazen de çalı formundadır. En önemli 
özelliği tohumları çift kanatlı olması ve 
salkım halinde bulunmasıdır. Ayrıca karşılıklı 
dizilmiş zarif parçalı, güzel yapraklıdır. Bazı 
türlerin yaprakları çok parçalı, bazı türlerin 
ise az parçalıdır. 

Sonbaharda yapraklar sarı-kırmızı renk 
alırlar. Çiçekleri sarı-yeşilimsi beyaz veya 
mor renklidir. Yapraklarının renkli olması 
nedeniyle çok dekoratif bir bitkidir. Bazı 
yavaş büyüyen türleri saksı içerisinde de 
yetiştirilmektedir. Yine bazı türleri çit bitkisi 
olarak da kullanılmaktadır.

Akçaağaç
Acer 
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HABERLER

Filipinler’de Cebu Şehri’ni, Mactan adasındaki Cordova bölgesine bağlayacak olan 8,5 kilometrelik Cebu-Cordova Link 

Expressway (CCLEX) köprü projesinde kullanılan prekast kalıp sistemleri Mesa İmalat tarafından temin edilmektedir.

Her zaman olduğu gibi kalıplar müşterinin tasarım ve taleplerine uygun olarak tasarlanmış, Mesa İmalat kalitesinde 

üretilmiş ve müşterinin acil ihtiyacına karşılık verecek şekilde de sevk edilmiştir. 

Filipinler’de Köprü Projesi
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Kazakistan’da Sosyal Konutlar 
Tünel Kalıp ile Yükseliyor

Dünya’nın yüzölçümü olarak en büyük 9. Ülkesi olan ve tarih boyunca Oğuz boylarına yurtluk yapmış Kazakistan’ın 

eski başkenti Almati, modern yapısı, geniş sokakları ve tarihi eserleriyle ön plana çıkmaktadır. Elmanın anavatanı olarak 

bilinen şehir ismini de burada bulunan binlerce çeşit elma ağacından almıştır. (Almaata) Bu güzel şehir de Mesa İmalat 

Tünel Kalıp Sistemleri kullanılmaktadır.

Şehrin kuzeyinde konumlanan Alatau City Projesi Mesa İmalat tarafından üretilen MKTF (Modifiye Modüler Tip) Tünel 

Kalıp sistemi ile hayata geçirilmektedir. Her biri 12 katlı olmak üzere toplam 40 bloktan oluşan projede, 45m² den, 70 m² 

ye kadar 4 farklı tipte 3840 adet ekonomi sınıfı daire yapılması planlanmaktadır. MKTF tünel kalıp sistemi ile yükselen 

bloklar kalitesi ve sağlamlığı ile dikkatleri çekmektedir.

Exclusive Yapı tarafından sürdürülmekte olan projede, hali hazırda 3 takım tünel kalıp kullanılmakta ve her bir set tünel 

kalıp yaklaşık 700 m² kat alanını 3 gün içerisinde dökülmektedir. 3 takım MKTF tünel kalıp sistemi ile günde 8 dairenin 

beton dökümünü tamamlayabilen firma yetkilileri, sistemin hız ve kalitesinden oldukça memnuniyet duyduklarını 

belirtmektedirler. 

HABERLER
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İstanbul’da yapılan İSKİ Kağıthane – Eyüp 

Münzevi – Sefaköy Depo Arası İçme Suyu 

Tuneli için hidrolik yükselen dairesel şaft 

kalıbı tasarlanmıştır.

İçme suyu projesi için, 11 metre çapında 

yapılmış olan bu dairesel şaft kalıbının 

özelliği, kullanım kolaylığı ve döküm sonrası 

hidrolik pistonlar ile çok hızlı bir şekilde 

sonraki döküme hazırlanabilmesidir.

Bu, kalıpta ayrıca montaj ve demontaj 

kolaylığı sağlanması, kullanım ve diğer 

şaftlara nakliyesini de kolaylaştırmıştır.

Hidrolik şaft kalıbı müşteriye özel olarak 

üretilmekte olup, farklı kesit (dairesel, 

elips, dikdörtgen, vb.) ve ölçülerde 

yapılabilmektedir.

HABERLER

İstanbul İçme Suyu Projesi 
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HABERLER

Mısır’da Kullanılan 
Dairesel Kolon Kalıplarımız
Egyptian French JV for Civil Works firması tarafından, Mısır’ın Kahire şehrinde devam etmekte olan, “Cairo Metro Line 3 

Phase 3” inşaatı projesinde, FRWF ve çelik yüzeyli dairesel kolon ürünlerimiz kullanılmaktadır.

Tüm tasarımı özel olarak yapılan çelik yüzeyli dairesel kolonlar; 2.4 mt çaptan 2 mt çapa daralan, maksimum 14 mt 

yüksekliğinde köprü kolon betonlarının dökümünde kullanılmaktadır.

130 KN/m2 taşıma kapasitesine sahip bu kolon sistemleri ile metro hattının üçüncü kademesindeki tüm köprü kolon 

betonları dökülmektedir.

Tüm Mesa İmalat ürünlerinde olduğu gibi bu kalıp sistemimizde de tasarım çalışması ve sağlamlık haricinde, kolay 

kullanıma elverişli olacak şekilde üretim yapılmıştır.

Söz verdiğimiz sürede teslim ettiğimiz ürünlerimizle, müşterimizin kaba inşaatı güvenli ve hızlı bir şekilde yapabilmesi için 

üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmenin haklı gururunu yaşamaktayız.
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Hurdaları Sanata Çeviren Çalışanımız 
“Cemal KARACA”

HABERLER

Değerli çalışanımız Cemal KARACA; 1967 yılında Yozgat’ta doğmuştur, evli ve bir kız çocuğu babasıdır. 1980 yılından 

bu yana Ankara’da ikamet etmektedir. İlk çalışma hayatına 13 yaşında farklı bir firmada kaynak yaparak başlayan 

çalışanımız Cemal KARACA, şirketimizde kaynak operatörü olarak çalışmakta ve bu yıl Mesa İmalat bünyesinde 29. yılını 

doldurmaktadır. 

Cemal KARACA, boş zamanlarında fabrikamızdaki hurda parçaları toplayıp, onları usta bir heykeltıraş gibi sanatsal 

objelere dönüştürmektedir. Kendisine bu işe nasıl başladığını sorduğumuzda ise;

“4-5 yıl öncesinde Ankara Kızılay’da hediyelik eşya satan bir mağazada görüp, acaba bende yapabilir miyim?” diye 

düşündüğünü söylüyor. İlk bir kaç denemeden sonra devamının da geldiğini iletiyor. 
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HABERLER

Cemal Usta, çalışmaları herhangi bir fotoğraf ve plana bağlı 

olmadan tamamen hayal gücünden faydalanarak yaptığını da 

dile getiriyor. 

Birçok kişinin yaptığı bu eserleri internet üzerinden satmasını 

söylediğini de ekliyor. Ancak kendisi bunların tamamını hediyelik 

olarak yaptığını, bundan maddi olarak herhangi bir beklentisinin 

olmadığını belirtiyor ve şu önemli cümleyi kuruyor: 

“ Yaptığım çalışmalar hediyelik olursa daha 
anlamlı olur, diğer türlü bir anlamı kalmaz.”  İleride daha büyük çalışmalar yapmak istediğini belirten Cemal 

Usta, bu işi severek yaptığını da belirtiyor. Emeklilik hayatında ise 

kendisini tamamen bu işe adayacağını söylüyor.

Biz de değerli çalışanımız Cemal KARACA ile gurur duyuyor, 

çalışma hayatı ve yaptığı işlerde başarılar diliyoruz.
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HABERLER

Mesa İmalat 
Kazakistan KazBuild Fuarı’nda

04 – 06 Eylül 2019

Mesa İmalat, 4-6 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan Kazakistan Uluslararası Yapı Fuarı KazBuild’e katılıyor. Her yıl 

olduğu gibi bu sene de KazBuild fuarında olacağız. Almatı şehrinde, Atakent Fuar Merkezi’nde, Pavilion 9’da 136 numaralı 

standımıza sizleri de bekleriz.

HABERLER
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Mesa İmalat 
Şili EDIFICA Fuarı’nda

02 – 05 Ekim 2019

Mesa İmalat, bu yıl ilk defa katılacağı Şili’nin Santiago şehrinde düzenlenecek olan Uluslararası Yapı Fuarı EDIFICA’ya katılıyor. 

Espacio Riesco Fuar alanında gerçekleşecek olan fuarda Salon 2  2J-950 numaralı standımızda yerimizi alacağız. Sizleri de 

aramızda görmekten mutluluk duyarız.

HABERLER
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Sonbaharın Tüm Renkleri
“Artvin Karagöl”

Artvin ilinin Borçka ilçesinde yer alan Karagöl, Karadeniz’in cenneti 

andıran güzelliklerinde birisidir. Dünya’nın en güzel göllerinden 

birisi olan Borçka Karagöl, Klaskur Yaylasının yakınlarında 

yaşanan bir toprak kayması sonucu oluşmuştur. 2002 yılında 

Bakanlar Kurulu bölgeyi tabiat parkı olarak ilan etmiştir. Borçka 

Karagöl Tabiat Parkı 368 hektar alana sahiptir. Göl ve çevresi 5 

hektarlık bir alanı kapsamaktadır.

Artvin’de iki adet Karagöl bulunmaktadır. Borçka’da yer alan 

gölün dışında bir de Şavşat Karagöl vardır. Yine burası kadar 

güzel olan bu gölü de gezebilirsiniz.

Karagöl, ilçe merkezine 26 km ve Artvin merkeze 60 km 

uzaklıktadır. Hopa’ya ise 63 km uzaklıktadır. Ulaşımı oldukça rahat, 

tabiat parkına aracınızla gelirken asfalt yollardan geçiyorsunuz.

Burada bulunan alanda çadır kiralayabiliyor ve kamp 

yapabiliyorsunuz. Ayrıca sandal kiralayıp,  gölün 

üzerinde harika manzaranın eşliğinde gezebilirsiniz. 

Bunların dışında doğa yürüyüşüne çıkabilirsiniz. 

Yanınızda fotoğraf makinenizi almayı unutmayın! 

Burada harika fotoğraflar çekebilirsiniz. Bir hatırlatma 

daha ekleyelim, göle gelirken yanınıza yağmurluk 

almayı unutmayın!

GEZİ
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 Genç Milli Sporculardan 
Atletizimde Tarihi Başarı 

U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye U20 

Atletizm Takımı, Boras’tan 10 madalya ile ayrıldı. Dört günlük 

şampiyonada gelen 10 madalyanın 7’sini son gün kazanan 

Ay Yıldızlılar, kıta çapında ilk kez bir bayrak yarışında 

şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadı. Türkiye’nin iki 

17, iki de 18 yaşında genç atletten oluşan dörtlüsü, 4x400 

metre erkekler yarışında Çekya ve İspanya’nın önünde 

şampiyonluğa uzandı.

Finale 7 numaralı kulvarda Oğuzhan Kaya ile başlayan 

Türkiye, ilk bayrak değişimini ikinci olarak yaptıktan sonra 

Kubilay Ençü ve Berke Akçam ile zirveden kopmadı. Son 

değişimde bayrağı teslim alan İlyas Çanakçı son düzlüğe 

girerken, Fransa, İtalya, Çekya ve İspanya kendisinin önünde 

yer aldı. Ancak inanılmaz bir atak yapan İlyas, tüm rakiplerini 

geçip çizgiye ilk sırada ulaştı. Ay Yıldızlı dörtlü, 3:08.34 ile 

şampiyonluğu alırken, hem iki yıl önce bu şampiyonada 

kırılan U20 Türkiye rekorunu bir buçuk saniye indirdi, hem 

de Avrupa’da bu yılın en iyi U20 yaş grubu derecesini yaptı.

Türkiye, son yarışta gelen bu zaferle şampiyonayı 10 

madalya ile tamamladı. Madalya sıralamasında Britanya, 

İtalya, Hollanda ve Ukrayna’nın sonrasında beşinci olan 

Türkiye, Almanya, İspanya, ev sahibi İsveç, Fransa ve 

Polonya gibi atletizm devlerini geride bıraktı.

Boras 2019’da Türkiye’nin elde ettiği madalyalar şu 

şekildedir:

ALTIN MADALYA

10 bin metre yürüyüş - Meryem Bekmez

3 bin metre su engelli - Murat Yalçınkaya

4x400 metre takımı - Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü, Berke 

Akçam, İlyas Çanakçı

GÜMÜŞ MADALYA

5 bin metre - Ayetullah Aslanhan

10 bin metre yürüyüş - Evin Demir

Gülle atma - Pınar Akyol

Disk atma - Özlem Becerek

BRONZ MADALYA

3 bin metre - Ömer Amaçtan

Gülle atma - Alperen Karahan

1500 metre - Tuğba Toptaş

SPOR
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KÜLTÜR SANAT

23. İstanbul Tiyatro Festivali
İKSV tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 23. İstanbul 

Tiyatro Festivali, 13 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festivalin merakla 

beklenen programındaki çok özel iki yapım, şimdiden festival takipçilerinin takvimine girmek üzere duyuruldu. Alexandr 

Puşkin’in, Maksim Gorki tarafından “Başlangıçların Başlangıcı” sözleriyle övülen ünlü romanı Yevgeni Onegin, Vakhtangov 

Tiyatrosu’nun güncel yorumuyla festivale konuk olacak yapımlardan biri. Festival aynı zamanda, yerinizi şimdiden almak 

isteyeceğiniz, dünyanın en iyi dans topluluklarından Ultima Vez’in etkileyici gösterisi TrapTown ile sahne sanatlarının geniş 

yelpazesinden örnekler sunacak.

Yevgeni Onegin, ENKA Vakfı gösteri sponsorluğunda, Golden Mask Sahne Sanatları Festivali’nin değerli işbirliğiyle, 

21 - 22 Kasım tarihlerinde festivalin Yüksek Katkıda Bulunan Mekân Sponsoru Zorlu PSM’nin Turkcell Sahnesi’nde olacak. 

TrapTown’ı ise Flaman Kültür Bakanlığı’nın değerli işbirliğiyle 16-17-18 Kasım tarihlerinde UNIQ Hall’de izleyebilirsiniz.

                                     

Vakhtangov Tiyatrosu bir Rus masalıyla İstanbul’da

Rus edebiyatının mihenk taşı Alexandr Puşkin’in en önemli eserlerinden Yevgeni Onegin, Rusya’nın adı tarihe geçen 

köklü tiyatrosu Vakhtangov’un yetenekli oyuncuları ve Litvanyalı yıldız yönetmen Rimas Tuminas’ın rejisiyle sahneleniyor. 

The Times tarafından: “destansı olduğu kadar samimi, şaşırtıcı derecede güzel, kuvvetli ve etkili” olarak nitelendirilen 

bu muhteşem gösteri, 23. İstanbul Tiyatro Festivali’nde, 21 - 22 Kasım tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde 

tiyatroseverlerle buluşacak.

Yaklaşık 100 yıllık tarihinde köklü Rus kültürünü çağdaş unsurlarla harmanlamayı başaran Vakhtangov tiyatrosunun yetenekli 

oyuncularıyla büyük bir tiyatro şölenine dönüşen oyunda, hayal kırıklıklarına tutkun Yevgeni, düşlerinin peşinden koşan 

Lenski ve Rus kadınının tüm özelliklerini taşıyan sevecen Tatyana usta yönetmen Rimas Tuminas’ın tutkulu yorumunda bir 

araya geliyor. Gerçek ile hayal gücünü hayranlık uyandıran bir koreografi ile yansıtan oyun, başrole Tatyana’yı, bir kadın 

kahramanı yerleştirmesiyle de Puşkin’in efsaneleşmiş eserine yeni bir soluk getiriyor.
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BİZDEN HABERLER

EN 1090-1 
Kalite Belgemizi Aldık

Kızılay’a Kan Bağışında
Bulunduk 

EN 1090-1 belgesi; harmonize edilmiş bir standart olup, 

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında 

zorunlu CE işaretinin temelini oluşturur.

Bu belgenin amacı, çelik ve alüminyum yapısal malzemelerin 

güvenlik performanslarını istenen seviyede tutmaktır.

Fabrikamızda gerçekleştirilen üretim kontrolü sonrasında, 

Yapısal Çelik Bileşenleri İmalatı kapsamında belgemizi almaya 

hak kazandık.

Her yıl düzenli olarak yaptığımız Kızılay’a kan bağışı faaliyetimizi 

bu yılda gerçekleştirdik. Fabrikamız içerisine kurulan Kızılay 

çadırında, uygun şartları sağlayan çalışanlarımız Kızılay’a kan 

bağışında bulundu. 

Kızılay’a siz de kan bağışında bulunurak, ihtiyaç halindeki 

hastalara  hayat olabilirsiniz.  
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