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Karaçam ağaçları, 35–40m boy uzunluğuna 
sahiptirler. Yaşlı ağaçlarda gövde derin 
çatlaklıdır ayrıca kalın ve esmer kabukları 
vardır. 

Bu ağaçların bol reçineli tomurcukları 
büyük, silindirik ve uçları sivridir. Tomurcuk 
pullarının kenarları kirpiklidir. Sürgün ucunda 
bulunan yapraklar tomurcuğa doğru yönelmiş 
olduğundan ‘çanak’ görünümünde bir boşluk 
oluşturur. 

Karaçam ağaçlarının 4–8 cm uzunluğuna 
varan iğne yaprakları koyu yeşil ve serttir.

Karaçam
Pinus nigra
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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.

MESA İMALAT KALIP VE İSKELE SİSTEMLERİ4



KORONAVİRÜS’Ü 
TEDBİRLER 
YENER.

Maskeni 
doğru tak.

Mesafeni 
koru.

Ellerini 
sık sık yıka.

Elinle yüzüne 
dokunma.
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HABERLER

Hollanda Mesa İmalat 
Ürünlerini Tercih Etti

Hollanda’nın köklü firmalarından Ballast Nedam’ın yapımını 

üstlendiği Amsterdam Dünya Ticaret Merkezi (WTC) 

kompleksinin ‘Tower Ten’ yapısı Mesa İmalat imzası taşıyor.

 

23 katlı 78 metre yüksekliğinde inşa edilecek olan ‘Tower Ten’ 

yapısının betonarme çekirdek şaftlarında perde kalıbı olarak 

Mesa Logica-C Perde Kalıp Sistemi kullanılıyor.

 

‘Tower Ten’ mevcut yapının yanına bir dilatasyon derzi 

mesafede inşa edildiği için platform asılamamış buradaki 

perde kalıpları el ile taşınabilir olarak tasarlanmıştır.

 

Taşıyıcı platform sistemi olarak; çekirdek şaftın iç kısımlarında 

Mesa HCP (Hidrolik Tırmanır Platform), dış kısımlarında ise çok 

amaçlı ray sistemine sahip olan Mesa WRP (Hidrolik Tırmanır 

Platform) sistemleri tercih edilmiştir.

 

WRP sisteminin çekirdeğin içindeki HCP sisteminden bağımsız 

olarak yükselebilmesi, betonarme perdede kullanılacak 

olan donatıların önceden hazırlanmış şekilde taşınıp yerine 

bağlanmasına olanak sağlamaktadır.

 

WTC Amsterdam ‘Tower Ten’ yapısının nasıl yükseldiğini 

canlı olarak izlemek isterseniz, https://www.youtube.com/

watch?v=Y2_dJqDDgv0 web adresinden ulaşabilirsiniz.
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HCP Hidrolik Tırmanır Sistem

HCP Hidrolik Tırmanır Sistem, özellikle yüksek binalarda çalışma platformlarının ve perde kalıplarının bir üst kata vinç yardımı 

olmaksızın taşınmasında kullanılır. Genelde yüksek yapıların betonarme çekirdeklerinin inşaatı için kullanılan HCP sistemi aynı 

zamanda baraj, köprü ayağı, betonarme cepheler için de sıklıkla tercih edilmektedir.

Avantajları:

– Kule vinç çalışma zamanını azaltılır ve dolayısıyla imalat hızı artırılmış olur.

– Maliyeti kule vinç maliyetinden azdır.

– Malzeme yükleri için uygun alan yaratır.

– Emniyetli çalışma ortamı sağlar.

– Standart parçalardan oluşur, daha sonraki projelerde kullanım için uygundur.

– Çok yüksek yapılarda ve yüksek rüzgar hızlarında kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

– İşçilik maliyetini düşürür.

Sistemin doğru ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için Mesa İmalat, yapının hemen hemen tüm betonarme aşamalarını tetkik 

ederek, adaptasyon ve etaplama için gerekli mühendislik çalışmasını ve kalıp planlamasını yapmaktadır.

HABERLER
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Genellikle taşıyıcı ya da tamamlayıcı yapı elemanlarının üretimi için kullanılan prekast kalıp sistemleri talebe göre farklı 

alanlarda da kullanılabiliyor. Bunun güzel bir örneğini Mesa-Nurol ortaklığı ile hayata geçirilen Yeşil Yaka projesinde 

görüyoruz.

İçinde bulunan üç ayrı bölmede konuta ait su, elektrik ve doğalgaz kontrol ünitelerini barındıran prekast eleman, günlük 

evsel atıkları periyodik olarak toplandığı ana kadar muhafaza ederek çevreyi ve insan sağlığını koruyor. 

Yüzey kaplamasında kullanılan malzeme ve ön yüzünde bulunan posta kutusu prekast elemanın dekoratif özelliğini 

güçlendiriyor.

HABERLER

Farklı Bir Prekast Kalıp Uygulaması: 
Yeşil Yaka Koru Projesi
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HABERLER

Prekast Kalıpları Hakkında

MESA İMALAT, gerek endüstriyel gerekse üstyapı 
projelerine yönelik prekast beton elemanlar için, 
dikey veya yatay dökümlü çelik kalıp tasarımları da 
yapmaktadır.

Prekast cephe ve benzeri elemanlar, titreşimli 
hidrolik masalarda yatay olarak dökülür ve kalıptan 
düşey olarak alınırlar. Prefabrik cephe elemanlarının 
sunduğu önemli avantajlar, yüksek kaliteli beton 
yüzeyi, işçilikten tasarruf ve inşaat malzemesindeki 
çeşitliliğin azalmasıdır.

Mesa İmalat, cephe kalıplarından başka merdiven, 
sahanlık, çatı ve balkon parapetleri için de yatay 
ve dikey dökümlü kalıplar yapmaktadır. Çeşitli 
elemanlar için batarya kalıp tasarımları da vardır. 
Soğutma kuleleri için prekast X-Leg kalıpları da ürün 
profilimiz içindedir.

Bu kalıpların imalatının yanında, ankraj, kaldırma 
ve taşıma elemanları için mühendislik hizmetleri 
verilmektedir. Mesa İmalat benzer hizmetleri 
endüstriyel binalar için kolon, kiriş, çatı makası gibi 
yük taşıyan prefabrik elemanlar ve alt yapı işlerinde 
kullanılan kirişler için de vermektedir.
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HABERLER

Bağdat Al-Adel Projesi

Çağlar boyunca Orta Doğu’nun bilim kültür ve ticaret merkezi olan şehir ve Irak’ın başkenti Bağdat’ta Al- Ayady Group 

Investment tarafından kapsamlı bir konut projesi gerçekleştiriliyor. 

İnşaat sektöründe bölgenin lider firmalarından olan, daha önce de hastane ve konut projeleri gerçekleştiren Al – Ayady Group 

Investment, tünel kalıp tercihini Mesa İmalat’tan yana kullandı. Pandemi nedeniyle gecikmeli de olsa geçtiğimiz haftalarda 

inşasına başlanan  Al- Adel Konut Projesinin ilk etabı 48 blok ve 1000 konuttan oluşuyor. Önümüzdeki süreçte yatırımcının 

talebine göre genişletilecek proje, şimdiden bölge halkının ilgisini çekmiş durumda. 

Al – Adel Projesi’nin ilk etabı için iki set Mesa – MKTF Modifiye Modüler Tip Tünel kalıp sahada kullanılmaya başlandı. Kullanım 

kolaylığı ve döküm hızı ile bilinen Mesa-MKTF tipi tünel kalıp, inşaat sektöründe popülerliğini sürdürmektedir.
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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 sistemine 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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Mesa İmalat Özbekistan
UzBuild Fuarı’nda

22 – 24 Eylül 2021

2020 yılında katılımımızı gerçekleştirdiğimiz UzBuild Fuarı’na, 2021 yılında yeniden katılacağız. 22-24 Eylül 2021 tarihleri 

arasında gerçekleşecek olan fuar, yine başkent Taşkent’te yapılacak. Sizleri de aramızda görmekten memnun olacağımızı 

belirtmek isteriz.
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 Tunnel Turkey 2021 
Sempozyumu’ndayız

Ekim 2021

Pandemi nedeniyle geçen sene ertelenen Tunnel Turkey 2021 Sempozyumu’na Ekim 2021 ilk haftalarında katılım 

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

standımızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

TUNNEL

HABERLERHABERLER
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HABERLER

Mesa İmalat Cezayir 
BATIMATEC Fuarı’nda

07 – 11 Haziran 2021

COVID-19 pandemisi nedeniyle 2 kez ertelenen BATIMATEC Uluslararası Yapı Fuarına 2021 yılında Mesa İmalat olarak katılımımızı 

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

gerçekleştirilecek fuar 2019 yılında, 30.000 m² ‘lik alanda 1.049 yerli ve yabacı firma ile yapılmıştı ve 20 ülkenin katılımıyla 

104.300 ziyaretçiyi ağırlamıştı. Sizleri 07-11 Haziran 2021 tarihleri arasında standımızda yeniden ağırlamaktan mutluluk 

duyacağımızı belirtmek isteriz.
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Erciyes Kayak Merkezi

Erciyes Dağı’nın Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olmasıyla başlayan Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi, 

kayak konusunda dünyaca ünlü Avusturyalı şirketlerden danışmanlık hizmeti alınmasıyla Erciyes’i kış turizminin vazgeçilmez 

adreslerinden biri haline getirdi. Kapadokya bölgesine yakınlığı, ulaşım kolaylığı, pist uzunluğu, mekanik tesisleri, profesyonel 

yönetim anlayışı ve uygun fiyat politikasıyla her geçen gün daha çok ilgi çeken Erciyes Dağı, kayakseverlere sunduğu imkanların 

yanı sıra bol oksijenli dağ havasında tatil yapmak isteyenlerin de gözdesi oluyor.

Modern liftleri ve son teknoloji teleferik sistemiyle yaklaşık 25 kilometrekarelik alana yayılan kayak merkezi, 21 bin 300 metre 

uzunluğunda ve saatteki taşıma kapasitesi 25 bin 500 kişi olan 2’si gondol 18 mekanik tesis ağı ile misafirlerine çok farklı 

noktalarda kayak yapma imkanı sunuyor. Toplamda 102 kilometre uzunluğa ulaşan farklı eğimlerdeki 34 pisti ile bu alanda 

Türkiye’de lider konumda olan Erciyes, Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılarındaki pistlerle hem acemi hem de profesyonel 

kayakçılara olanak sağlıyor.

Kayak merkezinin üç ayrı giriş noktasındaki sağlık merkezleri, kayak ve kiralama dükkanları, kafeteryalar, restoranlar, anne bakım 

odaları, çocuk oyun alanları, giyinme odaları, lavabo ve temizlik alanları, ibadethaneler ziyaretçilerin her türlü ihtiyacını karşılıyor. 

Kavuştuğu uluslararası standartlarla uluslararası spor organizasyonlarının da vazgeçilmez merkezi haline gelen Erciyes, 3 yıldır 

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Snowboard Avrupa Kupası’na ve 2 yıldır FIS Snowboard Dünya Kupası’na ev sahipliği 

yapıyor.

Kayseri’nin İstanbul’a olan 1 saatlik uçuş mesafesi, Erciyes Kayak Merkezi’ni yerli ve yabancı turistler açısından oldukça cazip 

kılıyor. Uçakla Kayseri’ye gelenler, yaklaşık 25 dakikalık yolculuk sonrası kayak merkezine ulaşabiliyor. 

GEZİ
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