
İmalat Haber

Bahara Merhaba

Mesa-WSP Rüzgar Kalkanı 
Kanyon 1 Konutlarında

Hidrolik Köprü Kalıbı

Mart 2020
Sayı: 18

Kalıp ve İskele Sistemlerimiz
Macaristan’da



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: 76/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.

İÇİNDEKİLER
Kalıp ve İskele Sistemlerimiz Macaristan’da04
Mesa-WSP Rüzgar Kalkanı 
Kanyon 1 Konutlarında06

Hidrolik Köprü Kalıbı08

Mesa İmalat Özbekistan
UzBuild Fuarı’ndaydı12

Tazı Kanyonu13

37. Uluslararası Ankara Müzik Festivali14
Filenin Sultanları Avrupa İkincisi 
Milli Tenisçi Atakan Karahan’dan Tarihi Başarı15

10 Mesa İmalat Amerika CONEXPO Fuarı’nda

09 Viyadük Kolon Kalıbı

11 Mesa İmalat Cezayir BATIMATEC Fuarı’nda

2000
ÜZERİ PROJE

8
MİLYON KONUT

48
ÜLKE

5
KITA



Gelincik (Papaver rhoeas), gelincikgiller 
(Papaveraceae) familyasından Dünya’da 
çok geniş yayılma alanına sahip bir yıllık 
bir bitki türüdür. 

Gelincik çiçeklerinin genel rengi koyu 
kırmızıdır. Ancak beyaza kadar giden sarı, 
turuncu gibi değişik renkleri de vardır.

Gelincikler boyu 25–60 cm arasında 
değişen yüksekliklere ulaşabilirler. 
Yaprakları mavimsi yeşildir. Dip yapraklar 
uzun saplı, gövde yaprakları ise sapsız ve 
gövdeye bitişiktir.

Gelincik
Papaver Rhoeas
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HABERLER

Mesa İmalat, 2020 yılına kaliteli ürünlerini ve akılcı mühendislik çözümlerini Macaristan’a taşıyarak başladı.

Macaristan’ın önde gelen uluslararası petrol ve gaz şirketi MOL Grup’un yaklaşık 1,2 milyar avroluk yatırımla inşasına 

başladığı POLYOL (Polyether Polyol Production Plant) projesinde, Mesa Kalıp ve İskele Sistemleri kullanılmaya başlandı. 

Ülkenin kuzeyinde bulunan Tiszaújváros bölgesinde 550 bin m²’lik alan üzerine inşa edilecek olan tesiste, yıllık ortalama 

200 bin ton polieter poliol üretilmesi planlanıyor. 2021 yılında tamamlanması hedeflenen tesiste gerçekleştirilecek bu 

miktardaki üretim, firmayı merkez ve Doğu Avrupa’da alanındaki en büyük tedarikçi konumuna getiriyor.

Projenin alt yüklenicisi Synergy Construction tarafından betonarme yapı elemanlarının inşası devam eden tesiste yer alan 

ürünlerimiz ise aşağıdaki gibidir;

• Çelik yüzeyli ayarlanabilir özel tasarım kolon kalıp sistemi

• Logica-C Perde Kalıp Sistemi

• Cup Lock İskele Sistemi

• Çelik yüzeyli şaft kalıbı

• Şaft içinde kullanılmak üzere sahanlık iskele sistemi

Kalıp ve İskele Sistemlerimiz
Macaristan’da 
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Çelik Yüzeyli Ayarlanabilir Özel Tasarım Kolon Kalıp 

Sistemi: 

Yüklenici firmanın talepleri doğrultusunda ve standart 

ürünümüz olan Revola-S Ayarlanabilir Çelik Kolon Kalıp 

Sistemi üzerinde AR-GE mühendislerimizin yaptığı 

çalışmalar sonucunda, metrekarede 16 tonluk beton 

basıncına dayanıklı, tek seferde 10m yükseklikte betonarme 

kolon dökümü yapabilen, minimum 25x25 cm ile maksimum 

135x135 cm boyutlarında ve her 5 cm’de bir ara ölçülere göre 

de ayarlanabilen kolon kalıbı tasarlanmış ve ilk dökümleri 

başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Logica-C Perde Kalıp Sistemi 
Projedeki bir diğer ürünümüz ise Logica-C Perde Kalıp 

Sistemidir. 

Bu sistem, 6 tonluk beton basıncına dayanıklıdır ve sahip 

olduğu kompozit yüzey sayesinde değişim yapmadan 

200 döküme kadar imkan sağlamaktadır. Sıcak daldırma 

galvanizli çelik çerçevesi ile uzun yıllar kullanılabilen sistemin 

montajı sahada devam etmektedir. 

Cup Lock İskele Sistemi 
Projede yer alan soğutma kulesinin dışında, kademeli olarak 

yükselen ve bu bölgedeki perde kalıpları için çalışma alanı 

oluşturan Mesa-Lock İskele Sistemi’ne, yine aynı ürünle 

kurulumu gerçekleştirilecek merdiven kulesi sayesinde 

güvenli düşey erişim sağlanmaktadır.

Çelik Yüzeyli Şaft Kalıbı

Soğutma bacasının içindeki dar boşluklar için çelik yüzeyli 

şaft kalıbı tasarlanmıştır. Üzerindeki özel mekanizmada 

bulunan katlanır kanatlı köşe panolar sayesinde beton 

dökümü sonrasında kalıp kolayca yerinden çıkarılmakta ve 

bir sonraki etaba taşınabilmektedir.

Sahanlık İskelesi  

Soğutma bacasının içindeki şaft kalıbını taşımak ve bu kısımda 

güvenli bir çalışma alanı oluşturmak için vinçle yükseltilen 

sahanlık iskelesi kullanılmıştır. Altındaki gezinti platformu 

sayesinde bir önceki etapta kullanılan malzemelerin sonraki 

etaplara aktarılmasını sağlayan sistemin montajı sahada 

devam etmektedir.

HABERLER
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Türkiye’nin deneyimli ve yenilikçi kuruluşlarından ASCE’nin, Çankaya’da inşasına devam ettiği ASCE Kanyon 1 Konutlarında 

rüzgar kalkanı sistem montajı ve asma işlemine başlanmıştır.

Mesa-WSP Rüzgar Kalkanı ile yaklaşık 130 metreye ulaşacak olan kulede yüksekte çalışmanın getireceği zorluklar ve 

riskler bertaraf edilmektedir. Sistem vince ihtiyaç duymadan, hidrolik pistonlar vasıtasıyla kendi kendine yükselmekte ve 

bu da projenin iş programına herhangi bir yük getirmemektedir. Çalışma sırasında kattan malzeme düşmesini önleyen 

dizaynı sayesinde ekstra güvenlik sağlayan paneller, özellikle kış sezonunda yapılan imalatlarda dondurucu soğukla 

birleşen rüzgarı keserek çalışanların konforunu ve verimini arttırmaktadır.

HABERLER

Mesa-WSP Rüzgar Kalkanı 
Kanyon 1 Konutlarında
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HABERLER

WSP Rüzgar Kalkanı

Mesa-WSP Rüzgar Kalkanı Sistemi, yüksek binalar üzerinde koruma ve güvenlik amacıyla kullanılmaktadır. Yüksek katlı 

binalarda ve yüksek rüzgar hızlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Temel kullanım amacı, yüksekte çalışmadan 

kaynaklanan olumsuz hava şartlarını ve diğer koşulları ortadan kaldırmaktır.

Sistem, vinç ile ya da temel hidrolik ekipmanlar ile üst seviyeye kaldırılır. Malzeme yüklemeleri ve çalışma koşulları için 

güvenli bir alan sağlar.  Standart elemanlardan oluşan esnek tasarımı sayesinde pek çok projeyede adapte edilebilir.

Aynı zamanda kullanıldığı proje ile ilgili tanıtım görsellerinin güvenli ve etkin bir şekilde sergilenebileceği bir fiziksel alan 

sunar.

MESA-WSP Rüzgar Shield Platform Sistemi evrensel tasarımıyla inşaatta geniş uygulama aralığı sunar. 

Dökülmeden önce, sistem kalıpları, duvar kalıpları ve hatta her türlü falseworks her türü için güçlü rulman ve iksa alanı 

sağlar. 

Beton dökümü sırasında, betonlama yapan elemanlar için güvenli, erişilebilir ve kullanışlı çalışma ortamı sağlanır.
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HABERLER

Hidrolik Köprü Kalıbı 

Dünya çapındaki köprü projelerinin maliyet etkinliğini artırmakla bilinen hafif ve çok yönlü, montajı ve kullanımı kolay hidrolik 

köprü kalıbı (Traveller Formwork) siparişi, müşterimiz tarafından talep edilen süre içerisinde her zaman olduğu gibi Mesa 

İmalat kalitesi ile üretilmiştir. Diğer inşaat yöntemlerine göre zorlu saha koşullarında daha uzun ve daha geniş açıklıkların 

oluşturulmasına izin veren bu kalıp sistemi, sahaya sevk edilmeden önce fabrika sahamızda müşterimiz de davet edilerek 

test edilmiş ve tüm hidrolik ekipmanları ile beraber sorunsuz olarak çalıştırılmıştır. 

Çok daha fazla mesafeye yayılabilen ve daha az iskele gerektiren köprü tasarımlarına uygun olan bu ürün, müşterinin 

kullanımı için söz verilen sürede sevk edilmiştir.Biz de köprü projelerinin özel tasarım yıldız oyuncularından bir tanesini daha 

üretmiş olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz.
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Viyadük Kolon Kalıbı 

Müşterimiz tarafından talep edilen 2500mm x 7500mm ölçüsünde ve 9000mm  yüksekliğinde Viyadük kolonu kalıbı, Mesa 

İmalat kalite standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Mesa İmalat olarak özel tasarımlarınız için de kalıp üretmekten mutluluk 

duyuyoruz!

Köprü ayakları genellikle farklı şekil ve boyutlarda olduğundan dolayı birçok projede beton imalatı için özel olarak tasarlanan 

çelik kolon kalıplarına ihtiyaç duyulmaktadır. Mesa İmalat olarak bu özel kalıpların tasarım ve hesabını yapıp müşteri onayını 

aldıktan sonra üretimi kalite güvencemiz altında gerçekleştirmekteyiz. Projenin ihtiyacına göre seçilen çelik malzeme ve 

aksesuarlar ile müşterinin yüksek kolonları tek seferde dökmesi sağlanmaktadır. Bu sayede müşterilerimiz projelerini 

hedefledikleri tarihte bitirebilmektedirler.

HABERLER
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HABERLER

Mesa İmalat Amerika
CONEXPO Fuarı’nda

10 – 14 Mart 2020

Mesa İmalat; Amerika’nın Nevada Eyaletinde bulanan, Las Vegas şehrinde düzenlenecek olan Uluslararası İnşaat Fuarı 

CONEXPO’ya ilk defa katılıyor. Her üç yılda bir düzenlenen CONEXPO Fuarı, en son 2.800 katılımcı ve 130.000 ziyaretçiye ev 

sahipliği yapmış olup, yüksek kaliteli bir organizasyon olarak kabul edilmektedir. Fuar süresince 150 tane eğitici konferansın 

da düzenleneceği fuara ilgi oldukça fazla olacaktır. Las Vegas Convention Center Fuar alanında gerçekleşecek olan fuarda 

Güney Salonu 1’de S61706 numaralı standımızda yerimizi alacağız. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.
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Mesa İmalat Cezayir 
BATIMATEC Fuarı’nda

19 – 23 Nisan 2020

Her yıl olduğu gibi BATIMATEC Uluslararası Yapı Fuarı katılımcıları arasında Mesa İmalat olarak katılımımızı sağlayacağız. Meridyen 

Fuarcılık tarafından düzenlenen BATIMATEC fuarı, Cezayir’in,  Cezayir şehrinde Exhibition Palace’da gerçekleştirilecektir. Fuar 

2019 yılında, 30.000 m ² ‘lik alanda 1.049 yerli ve yabacı firma ile gerçekleşmiştir. 20 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen fuar 

104.300 ziyaretçiyi ağırlamıştır. Sizleri 2020 yılında da standımızda yeniden ağırlamaktan mutluluk duyacağız.
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HABERLER

Mesa İmalat Özbekistan
UzBuild Fuarı’ndaydı

Mesa İmalat, 25-28 Şubat  2020 tarihlerinde düzenlenen Uzbuild Uluslararası Yapı Fuarı’na katılımını başarıyla gerçekleştirdi. 

Özbekistan’ın Taşkent şehrinde Uz Expo Center Fuar alanında düzenlenen fuarda bizleri ziyaret eden misafirlerimize çok 

teşekkür ederiz.
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Tazı Kanyonu

Antalya ilinin Serik-Manavgat ilçeleri ile Isparta ilinin Sütçüler ilçesi 

arasında yer alan Köprülü Kanyon, Milli Park sınırları içerisinde 

yer almaktadır. Köprülü Kanyon’un 10 km kuzeyinde yer alan Tazı 

Kanyonu, Bilgelik Vadisi olarak da bilinmektedir. 

Tazı Kanyonu, boynuz şeklinde uzanan iki dağ arasındaki Köprü 

Çay’ın muhteşem manzarasını ayaklar altına sermektedir. Sarp 

kayalıklarla çevrili bu muhteşem manzarayı görebilmek için dağ 

yoluna tırmanmanız gerekmektedir. Dağ yolunda Servi, Sedir, Toros 

göknarı ve Karaçam ağaçlarını görebilirsiniz.

Ayrıca nefes kesici manzarayı izleyebilir, Trekking adı verilen doğa 

yürüyüşünü yapabilirsiniz, Köprülü Kanyon’da akarsu kenarında 

rafting yapanları da izleyerek kamp yapabilirsiniz.

Antalya-Manavgat arasındaki kara yolundan Beş Konak istikametine 

devam edip, Köprülü Kanyon Milli Parkı’na gelebilirsiniz. Buradan 

sonra Gaziler Köyü istikametinde ilerlemeniz gerekmektedir. 

Yolda Tazı Kanyonu tabela göreceksiniz. Yolun sonunda park edip, 

buradan taşlı yoldan 4 km yürüdükten sonra kanyona ulaşabilirsiniz.

GEZİ
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KÜLTÜR SANAT

37. Uluslararası Ankara 
Müzik Festivali

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı her yıl “Başkent’e yaraşır bir festival” hedefleyerek, Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin 

düzenlenmesi görevini üstlenmektedir.

Sabancı Vakfı da 2008 yılından itibaren, Uluslararası Ankara Müzik Festivali’ni onur üyesi olarak desteklemeye devam 

etmektedir. Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen festival, kendine özgü gelenekleri de doğurmaktadır. 

Bu geleneklerden en yerleşmiş olanı her yıl festivalin açılış ve kapanış konserlerinin birer senfonik orkestra tarafından 

verilmesidir. Festivalin olmazsa olmazlarından bir diğeri ise, programda genç yeteneklerin yer alması ve Türk sanatçıların 

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 Ankara’nın müzikal kapasitesinin yansıtılması ve Ankara’lı sanatçıların programda her yıl yer 

almasıdır. Türk bestecilerin eserlerinin seslendirilmesi ise festivalin vazgeçilmezlerindendir.

Festival programının oluşturulmasında izleyici eğilimleri de büyük rol oynamaktadır. Her yıl yapılan anketlerle Ankaralıların 

eğilimleri ile sosyal hayatlarındaki değişim ve canlılık festivalin programına; oda müziği, caz, nostalji, vokal, modern dans ve 

Flamenko kategorileriyle yansımaktadır. Festivalin tahmini başlama tarihi 02 Nisan 2020 olarak belirtilmektedir.
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Filenin Sultanları 
2020 Tokyo Olimpiyatlarında

Milli Tenisçi Atakan 
Karahan’dan Tarihi Başarı

SPOR

2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nda mücadele 
etmiş olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 
CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta 
Elemeleri final maçında Almanya’yı 3-0 yendi 
ve olimpiyatlara katılma hakkını elde etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tarihinde 
ikinci kez olimpiyat vizesini almış oldu.

2020 Yaz Olimpiyat Oyunları Japonya’nın 
başkenti Tokyo’da 24 Temmuz’da başlayacak. 
Olimpiyatlar 9 Ağustos 2020 tarihinde son 
bulacaktır.

Milli tenisçi Atakan Karahan, 2020 yılının ilk 
haftasında Tennis Europe 14 yaş klasmanında 
Avrupa birinciliğine yükseldi. 
Karahan bu başarısıyla Türk tenis tarihinde bir 
ilki gerçekleştirdi.

Tennis Europe takviminde yer alan, 5 Super 
Category turnuvasından biri olma özelliği 
taşıyan ONE-SGM Christmas Cup’ta final 
oynayan ilk Türk tenisçi unvanının sahibi olan 
Atakan Karahan; 14 yaş klasmanında birinci, 
genel klasmanda 21. olarak bir ilke daha imza 
attı. 

Milli tenisçimiz 2019’u 4 tekler, 5 çiftler 
zaferiyle kapatmıştı.
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