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Afrika ve Amerika’nın ılıman bölgelerinde 
doğal olarak yayılmış halde bulunurlar.   
Boyları 5-10 metre aralığındadır. 

Eğrelti otuna benzeyen yaprakları kremsi, 
kırmızı ve yeşil olmaktadır. Hızlı büyüyen 
bu tür güneşli ortamları sever. 

Toprak konusunda bir seçiciliği yoktur. 
Hem kuru hem nemli yetişme şartlarına 
kolay adapte olur. Düzenli olarak 
sulanması gerekmektedir. Ayrıca kırmızı 
ve mor renkli gösterişli meyveleri 
bulunmaktadır.

Kızaran Sumak Ağacı
Rhus typhina laciniata
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K İȘİSEL H İJYEN TEDB İRLER İ  İLE
KO R O N AV İR Ü S ’ E  G E Ç İT  YO K .

Zorunlu olmadıkça ortak kullanılan 
yüzeylere dokunmayın.

Ellerinizle yüzünüze dokunmamaya 
özen gösterin.

 
ORTAK ALANLARDA 
KONTROLLÜ 
SOSYAL HAYAT  
KİSİSEL HİJYEN 
KURALLARINA UYALIM.

Ellerinizi en az 20 saniye boyunca 
sabunla ovarak yıkayın.
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KORONAVİRÜS’Ü 
TEDBİRLER 
YENER.

Maskeni 
doğru tak.

Mesafeni 
koru.

Ellerini 
sık sık yıka.

Elinle yüzüne 
dokunma.
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Mesa İmalat olarak geçtiğimiz üç ay içerisinde İzmir, İstanbul, Bursa, Manisa, Afyon ve Uşak şehirlerinde inşa edilmeye 

başlanan biyogaz üretim tesisleri için kalıp ve iskele sistemleri tasarladık.

Fermantasyon işleminin gerçekleştiği özel geometriye sahip betonarme tanklarda;

- Mesa Revola-S Çelik Yüzeyli Perde Kalıp Sistemi,

- Mesa Çelik Yüzeyli Özel Oval Perde Kalıbı,

- Mesa KSK Dış Pano Taşıma İskeleleri,

- Mesa Lock Döşeme Kalıp Altı İskele Sistemi kullanılmaktadır.

Mesa Revola-S çelik yüzeyli perde kalıp sistemi sahip; olduğu 4 mm kalınlığındaki çelik sac yüzeyi ile 500’ün üzerinde 

döküm yapabilmekte, modüler tasarım avantajı ve kolay birleşim detayı sayesinde aynı proje içerisindeki farklı alanlarda 

ekstra işçilik gerektirmeden kullanılabilmektedir.

Endüstriyel projelerin yanı sıra, yüksek yapıların çekirdek perdelerinde bir diğer ürünümüz olan hidrolik tırmanır 

platformlar ile birlikte de kullanılabilir.

Proje ihtiyacına yönelik özel çözümler kullanarak üç boyutlu tasarım programında hazırladığımız çelik yüzeyli oval perde 

kalıbı, Revola-S’de olduğu gibi yüzeyinde 4 mm kalınlığında çelik sac ile üretiliyor.

HABERLER

Mesa İmalat Ürünleri
Biyogaz Üretim Tesislerinde
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HABERLER

Kendine özgü geometriye sahip olan yerinde döküm oval betonarme blok fermantasyon tankının en kritik bölümlerinin 

başında geliyor. Bu betonarme bloğun içinden geçen ve tankı besleyen çelik boruların yerleştirilebilmesi için kalıp 

üzerinde bulunan rezervasyon boşluklarının kenarı kauçuk plaka ile kaplanıyor ve şantiyede oluşabilecek küçük ölçü 

uyumsuzluklarının önüne geçiliyor.

Oval bloğun sağında ve solunda 
bulunan betonarme perdeye 
sabitlenen çelik makas ve 
üzerindeki konturfişler sayesinde 
beton dökümü öncesi kalıbın 
pozisyonu kolayca ayarlanabiliyor.

Mesa KSK Dış pano taşıma 
iskeleleri toplamda yaklaşık 9 m 
yüksekliğindeki fermantasyon 
tankının ilk 3 m’lik etabı 
tamamlandıktan sonra üst 
kotlardaki dökümler için 
kullanılıyor. Perde kalıpları bu 
iskeleler üzerine yerleştiriliyor ve 
çalışanlara güvenli bir çalışma 
alanı sunuluyor.

Çift ayaklı KSK sistemi, ayaklar 
arasındaki ölçü ile konsol ölçüsü 
ayarlanarak, 1500 mm ve 5500 
mm aralığında kullanılabiliyor. 
Üç ayaklı KSK sisteminde ise 
kullanılabilir uzunluk 3750 mm 
ile 8750 mm arasında değişiyor. 
İki ve üç ayaklı sistemler birlikte 
kullanıldığında KSK Dış Pano 
Taşıma İskelesinin elverişli 
uzunluğu 6800 mm ile 10200 mm 
arasında olabiliyor.

Fermantasyon tankının perde dökümleri tamamlandıktan sonra tankın en üst kısmına kurulacak olan döşeme kalıbını 
desteklemek için Mesa Lock döşeme kalıp altı iskele sistemini tercih ettik. 500 mm’de bir olan yatay ve dikey eleman 
ölçü seçenekleriyle avantajlı çözümler üretebildiğimiz Mesa Lock iskele sistemi üzerinde taşıyacağı yüke göre 
tasarlanıyor ve tankın içindeki yapısal çelik konstrüksiyonların arasından kolayca geçerek kurulumu mümkün kılan 
esnekliği kullanıcıya sağlıyor.
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HABERLER

Galataport’da 
Dairesel Kolon Kalıplarımız 

Galataport İstanbul, Beyoğlu ilçesinin Karaköy semtinde 

yer alıyor. Galataport, Karaköy Rıhtımı’ndan Mimar Sinan 

Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne kadar sahil şeridine yer 

alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesidir.

Galataport’un ana fonksiyonu ise kruvaziyer terminali veya 

ona hizmet eden bekleme alanları ve biletleme kontuarları 

olacak. Bu fonksiyonlara yardım amacıyla devlet otoriteleri 

için kullanım alanları, duty free dükkanları, teknik alanlar, 

otel, restoran ve diğer ticari işletmeler de inşa edilecek. 

Projede Stilo – Çelik Yüzeyli Dairesel Kolon Kalıbı Sistemimiz 

kullanıldı. Şantiyede 9.5 m - 10.5 m yüksekliğinde  brüt 

kolonların dökümü başarıyla devam etmektedir.

Projenin dünyada ilk kez uygulanacak bir sistemle dev 

Cruise gemileri ile limana varan yolcular yapılacak 

körükle ulaşacaklar. Terminal alanına inşa edilecek rıhtım 

ile ulaşacak yolcuların pasaport kontrol ve gümrük 

işlemleri zemin altında yer alacak mekanlarda yapılacak. 

Yeni terminal ve ek fonksiyonların dünyanın en büyük 

Cruise gemilerin ağırlayacak kapasiteye sahip olması 

hedefleniyor. Projenin senede 3 milyonu kruvaziyer 

yolcuları olmak üzere yaklaşık 7 milyon yabancı turiste 

hizmet vermesi hedefleniyor.
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Stilo – Çelik Yüzeyli Dairesel Kolon Kalıbı

STILO, dairesel betonarme kolonları dökmek için kullanılan çelik yüzeyli bir kalıp sistemidir. İki yarım daireden oluşan sistem, 

montaj ve söküm kolaylığı sağlamaktadır. Yüksek beton basınçlarına göre tasarlanabilen (maksimum 100kN/m2) hızlı beton 

dökümüne izin vermektedir. Özel bağlantı ve pano birleşim detayları sayesinde beton dökümü esnasında yüksek güvenlik 

ve sızdırmazlık sağlar.

Eliptik kesitler ve kolon başlıkları isteğe göre üretilmektedir.

HABERLER
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HABERLER

Elazığ Deprem Konutları

Ocak ayında yaşanan Elazığ depreminin yaralarını sarmak için çalışmalar devam ediyor. Toplu Konut İdaresi ve Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalarla bölgede hızlı bir yeniden yapılaşma projesi başlatıldı. Yaklaşık 19 bin 300 konutun bir yıl 

içerisinde teslim edilmesi planlanmaktadır. Bu projenin önemli bir kısmı Mesa İmalat Tünel Kalıpları ile inşa edilmektedir.

Türkiye’de daha önce yaşanan depremlerde tünel kalıp ile inşa edilen binaların en az hasarla ayakta kaldığı birçok kez tecrübe 

edilmiştir. Tünel kalıp binaların monolit yapısı statik açıdan birçok avantaj sağlamaktadır.

Elazığ, Zafran Bölgesinde gerçekleştirilecek proje etabı için yüklenici firma olan Demraz Grup İnşaat, Mesa MKTF- Modifiye 

Modüler Tip Tünel Kalıbı tercih etmiştir. Proje kapsamında 6 takım tünel kalıp Temmuz ayı itibariyle şantiyede kullanılmaya 

başlanmıştır. 

Sektörün önde gelen firmalarından Rönesans Holding, Malatya Gelincikdağı Bölgesi’nde ve Elazığ Yemişlik Bölgesi’nde yapımını 

üstlendiği etaplar için tünel kalıp tercihini Mesa İmalattan yana kullanmışlardır. Malatya’ya 1 takım ve Elazığ’a 5 takım MKTF tipi 

tünel kalıbın sevkiyatı gerçekleştirilmiş ve  kalıplar kullanılmaya başlanmıştır.

Kullanım kolaylığı ve döküm hızı ile bilinen Mesa-MKTF tipi tünel kalıp, inşaat sektöründe popülerliğini sürdürüyor. Yaşanan 

bu acı olaydan sonra bölge halkının ve deprem mağdurlarının en kısa sürede konutlarına kavuşması için Mesa İmalat olarak 

elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
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HABERLER

MKTF Modüler Tünel Kalıp

MKTF Tünel Kalıp Sistemi, binalarda perde ve döşeme betonunun birlikte 

ve günlük döküm esasına bağlı olarak dökülmesini sağlayan bir çelik 

kalıp sistemidir. Bu sayede işçilikler azalmakta ve inşaat yapım süresi, 

konvansiyonel yöntemlerle yapılanlara göre çok daha kısa ve ekonomik 

olmaktadır. Tünel Kalıp Sistemi, betonarme inşaata getirdiği kalite, 

kolaylık ve ölçüsel hassasiyet sayesinde binaların tesisat ve ince işlerinde 

de büyük tasarruf sağlamaktadır. Çelik yüzey teknolojisi sayesinde çok 

kaliteli beton yüzeyler elde edilmesine imkân verir. Tünel kalıp sistemi ile 

yapılan monolitik – taşıyıcı perde sisteme sahip binalar, depreme karşı en 

dayanıklı betonarme yapılar olmaktadır.

Tünel kalıp sisteminin en büyük özelliği, bina inşaatını endüstriyel üretim 

hattı benzeri bir yapıya çevirerek, her gün aynı işlerin bir fabrika düzeni 

gibi tekrarlanması sonucu, sahada yüksek bir verimliliğe ve günlük beton 

dökümüne olanak sağlamasıdır.

Yeni nesil bir model olan MKTF Tünel Kalıp Sistemi, modüler tünel kalıp 

sisteminde kullanılan yeni nesil aksesuarların, klasik panel sistemi ile bir 

araya getirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Bu sayede hem görece hafif 

hem de kullanım kolaylığı yüksek olan bir kalıp sistemi tasarlanması 

hedeflenmiştir.

Avantajları

– Uzun Ömürlü Olması

– Yüzey Kalitesi

– İş Güvenliği

– Hafiflik

– Pratik Konturfiş Sistemi

– Tünel Yürütme Aparatı (Roller) İle Kolay Söküm

– Tünel Yükseltme Ayağı
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HABERLER

 Tunnel Turkey 2020 
Sempozyumu’ndayız

07 – 08 Ekim 2020

Tünelcilik Derneği tarafından 07-08 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan Tunnel Turkey 2020 Sempozyumu’na katılım 

gerçekleştireceğiz. İstanbul Şişli’de bulunan Fairmont Quasar İstanbul otelinde düzenlenecek sempozyumda sizleri de 

standımızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

TUNNEL
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Mesa İmalat Cezayir 
BATIMATEC Fuarı’nda

22 – 26 Kasım 2020

COVID-19 pandemisi nedeniyle ertelenen BATIMATEC Uluslararası Yapı Fuarına Mesa İmalat olarak katılımımızı sağlayacağız. 

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

Fuar 2019 yılında, 30.000 m² ‘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 duyacağımızı belirtmek 

isteriz.
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HABERLER

Mesa İmalat A.B.D. Las Vegas 
CONEXPO 2020 Fuarı’ndaydı

Mesa İmalat, 10-14 Mart  2020 tarihlerinde düzenlenen CONEXPO 2020 Uluslararası İnşaat Fuarı’na katılımını başarıyla 

gerçekleştirdi. Amerika’nın Nevada Eyaletinde, Las Vegas şehrinde ve Las Vegas Convention Center Fuar alanında 

düzenlendi. Dünya’nın farklı bölgelerinden birçok katılımcı ve ziyaretçiler ile buluşma fırsatı yakalıdık. İlk kez katıldığımız bu 

fuarda bizleri ziyaret eden misafirlerimize çok teşekkür ederiz.
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Gökpınar Gölü

Sivas’ın Gürpınar ilçesinde yer alan Gökpınar Gölü turkuaz 

mavisi rengi ve güzelliğiyle görenleri büyülemeyi başaran doğa 

harikalarından biridir. İlçe merkezine 10 km uzaklıktadır. Göl 

ismini gök mavisinden almıştır.

Gökpınar Gölü’nün alanı 3000 m2 ve suyu hem tatlı hem de 

soğuktur. Görünümüyle ise tıpkı bir akvaryumu andırmaktadır. 

Deniz bisikleti ve dalış gölde yapılabilecek aktivitelerdendir. 

Fakat rakımının yüksek olması sebebiyle gölde yapılan 1 metrelik 

dalış denizde yaklaşık 3 metreye denk düştüğü için çoğunlukla 2 

yıldızlı dalgıçların dalışına izin verilmektedir.

Dipten kaynakla beslenen ve derinliği bazı yerlerde 15 metreyi 

bulan göl, ziyaretçilerinin büyük bir kısmını bahar ve yaz 

aylarında ağırlamaktadır. Ancak kışın da hem göl suyu hem 

de çevresi muhteşem bir görünüme sahip olmaktadır. Göl 

çevresinde piknik alanları bulunmamaktadır, ayrıca bir de 

restoran hizmet vermektedir. 

GEZİ
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