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Çin, Şili, Almanya, ABD, Rusya, Fransa ve daha birçok ülkede 
katıldığımız fuarlar, üretim tesislerimizi ziyarete gelen önemli 
sektör temsilcileri, bayiler ve müşteriler, ayrıca bizim tüm dün-
yada ziyaretlerimiz ile yoğun bir pazarlama takvimimiz var. 

Üretimde 3 fabrikamızda da tam kapasite çalışmalar devam 
ederken, ARGE birimimiz ise sektör beklentilerini yönlendire-
cek yeni ürünler geliştirme çabasında. Paletli çeneli kırıcı, seri 
üretime geçilen kum yıkama ve susuzlandırma tesisi, yatay elek 
ve diğer ürünlerin geliştirilen nitelikleriyle hem kırma eleme ve 
madencilik alanında, hem de beton santrali alanında ürün gamı-
mız genişleyip güçleniyor.

5 kıtada 85’ten fazla ülkede kurulumunu yaptığımız kırma ele-
me tesisi ve beton santrali ile bir dünya markası olarak anıl-
maktayız. Avrupa pazarında birçok ülkede artık kalite ve gü-
ven ile birlikte anılan ve ilk tercih edilen marka konumundayız.  
Avrupa’nın devam eden en büyük inşaat projesinde ekipmanla-
rımız kullanılıyor, İngiltere’ye en çok makine ihracatı yapan ilk 10 
marka arasındayız, Fransa, Belçika, Norveç gibi zor pazarlarda 
da artık çok daha güçlüyüz. Bunun yanında ABD, Latin Amerika 
ülkeleri ve Afrika Kıtası’nda da bilinen ve aranılan bir markayız.

Türk sermayeli ve %90’ın üzerinde yerli girdi ile %95’in üze-
rinde ihracat oranına sahip bir üretici olarak uluslararası pazar-
larda kazandığımız tecrübeyi Türkiye pazarında da artık daha 
fazla gösterebilmek adına yurtiçi satış-pazarlama faaliyetlerine 
özel önem vermeye başladık. Bu konuda Türkiye’deki maden-
cilik ve agrega üretimi firmalarına söylediğimiz “Kaliteli tesis ko-
nusunda artık yurtdışı bağımlılığımız yok.” tur.

Saygılarımızla,

Kerem KAYBAL
MEKA PAZARLAMA DİREKTÖRÜ

Merhaba
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Türkiye’yi ulusal ve uluslararası platformlarda temsil eden 

İMDER’in Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısına MEKA 

ev sahipliği yaptı. İMDER Genel Sekreteri Oğuz Yusuf Yiğit’in 

sunumu ile başlayan toplantıda, açılış konuşmaları MEKA 

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaybal, Başkent Organize 

Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk, İMDER Yö-

netim Kurulu Başkanı Merih Özgen, Makina İhracatçıları Birliği 

Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nu-

rettin Özdebir ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Man-

sur Yavaş tarafından gerçekleştirildi. 42 üyeye sahip olan ve  

sektörün yüzde 95’ini temsil eden İMDER toplantısında sek-

törün geleceği, tehditler ve fırsatlar üzerine değerlendirmeler 

yapıldı. İş makineleri sektörünün ekonomik büyüklüğünün 

masaya yatırıldığı toplantıda hedef Çin ve Latin Amerika ola-

rak değerlendirildi. Toplantının ardından MEKA’nın Temelli-2 

fabrikasını gezen davetliler uzun süre ürünlerimizi ve üretim 

sürecimizi izleme fırsatı buldu. Basının ve sektör temsilcileri-

nin yoğun katılımı ile gerçekleşen toplantıda MEKA’nın Türk 

Makine sektörüne yönelik kazandırdığı olumlu imaja yönelik 

övgüler vardı.

İMDER Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı, Başkent Organize Sanayi Bölge-
si Merkez Bina’da MEKA’nın ev sahipliğinde yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş ve sektör temsilcileri ile medya kuruluşlarının yoğun katılımı 
ile gerçekleşen toplantının ardından davetliler Meka Temelli-2 fabrikasını gezerek 
ürünlerimiz ve faaliyetlerimiz hakkında bilgi aldı.

TÜRKİYE İŞ MAKİNALARI DİSTRİBÜTÖRLERİ VE 
İMALATÇILARI BİRLİĞİ’NİN (İMDER) 
GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

MEKA’NIN EV SAHİPLİĞİNDE YAPILDI

Haberin videosunu 
izlemek için 

karekodu okutunuz.



Yüksek kalitede agrega üretimine uygun kırma 
eleme tesisi devreye alındı. Primer kırma ünitesi 
(600 ton/saat kapasiteli) besleme bunkeri-titre-
şimli ızgaralı besleyici-çeneli kırıcı olarak tasarlan-
dı. Sekonder-tersiyer çift hat kırıcı hatları, her bir 
hat 300 ton/saat kapasiteye sahiptir. Söz konusu 
tesiste toplamda 8 elek, 13 besleyici ve 47 bant 
konveyör kullanıldı.

ORTA DOĞU’DA 
YÜKSEK 
KAPASİTELİ KIRMA 
ELEME TESİSİ 
KURULUMUNU 
TAMAMLADIK
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Tam kapasite verimliliği hedefleyen sorunsuz ve danayıklı ekip-

manların üretimi MEKA  ekibinin ilk amacıdır. Makine ve tesisle-

rimizi rakiplerimizden ayıran en önemli göstergelerden birisi de 

üretim süreçlerinin tümünde ürün kalitesine ve kurulum/devreye 

alma süreçlerinde ise hizmet kalitesine verdiğimiz önemdir. 

Zorlu doğal koşullar, uzun çalışma saatleri, yüksek dinamik ge-

rilim ve ağır yükler altında çalışmak gibi zorlukların üstesinden 

gelebilmesi konusundaki performansı ekipmanlarımızın global 

bir marka olabilmesinin önünü açmaktadır.

Bu bilinç ile Orta Doğu’da kurulumunu yaptığımız tesis te müşteri-

mizden tam not alarak önemli bir referans olarak çalışmalarımıza 

eklendi.

ÜRÜN KALİTEMİZ VE 
KURULUM / DEVREYE 
ALMA HİZMETLERİMİZ İLE 
MÜŞTERİMİZDEN 
TAM NOT ALDIK
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İNGİLTERE’NİN BETON 
SANTRALİ ALANINDA EN 
GÜÇLÜ MARKASI OLARAK
LONDRA’DA KURDUĞUMUZ 
BÖLGENİN EN BÜYÜK YAŞ 
BETON SANTRALİ ÜRETİME 
BAŞLADI

Özel bir tasarıma sahip olan santral ünitesi alışılagelmiş yapı-

dan çok farklıdır. Dikey merdiven kullanılmamış olup 4 farklı kat 

platform oluşturulmuştur. Yüksek kapasiteli filtreleme sistemi ile 

toz oluşumu minimum a indirilerek çevreye duyarlı bir yapı elde 

edilmiştir. Ağır ekipmanların yukarıya çıkışını kolaylaştırmak için 

sabit vinç sisteme entegre edilmiştir. Yüksek basınçlı mikser yıka-

ma ile temizlenen mikserler, atık suyunu özel bir şut ile doğrudan 

atık havuzuna boşaltmaktadır. Korozyondan en az etkilenmesi 

adına yapının büyük bir bölümüne sıcak daldırma galvaniz işlemi 

uygulanmıştır.

Silolar çelik ayaklar üzerine oturulmuş olup dolum hatları tek bir 

noktadan dolum yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Silo alt kıs-

mındaki bakım platformları birbirine bağlı şekilde ilerlemektedir. 

Silo üstü çıkışlar ise bu bağlantılı platformlardan yapılmaktadır. 

Böylelikle yukarı çıkışlarda dinlenme süreleri uzatılmış rahat bir 

çıkış sağlanmıştır.

6x75 m³ bunker, 400 ton/saat kapasiteli mekik ön besleme ile 

beslenmektedir. Bunker gözlerini maksimum kapasitede kullan-

mak amacı ile mekik banda malzeme yayma özelliği eklenmiş-

tir. Bunker üstünde çepeçevre bakım platformu İngiltere özel 

Güvenlik Standartlarına uygun şekilde dizayn edilmiştir. Bunker 

altında her bir kademeye rahat müdahale edilebilmesi amacı ile 

iki katlı bakım platformu eklenmiştir. Bunker altına girişler ayrı 

kapılardan kontrol edilmektedir. Güvenlik maksimum seviyede 

tutulmuştur.

Londra, Wembley bölgesinde CAPITAL CONCRETE firması için ürettiğimiz MEKA 
MB-300W santralimiz devreye alındı. Söz konusu beton santrali 300 m³/saat’e kadar 
kapasiteli olup 2x5.0 m³ mikser ile donatılmıştır. Mikserler ayrı ayrı çalışabilmesi, dü-
şük kapasitelerde çalışması gerektiği günlerde büyük enerji tasarrufu sağlamaktadır.

Haberin videosunu 
izlemek için karekodu 

okutunuz.
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İNGİLTERE’DE 
ÖNEMLİ 
PROJELERİN 
ÇOĞUNDA
MEKA ÜRÜNLERİ 
TERCİH EDİLDİ
Londra Heatrow havalimanı genişletme projesi, Hinkley PointC 

Nükleer santrali inşaat projelerinden sonra İngiltere’nin önemli 

inşaat projelerinden; Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin 

(RAF Royal AirForce) ana üssü olan Marham havalimanının ge-

nişletme projesi için de MEKA beton santrali tercih edildi. Bunla-

rın yanı sıra birçok önemli devlet projesinde de elemeleri geçen 

veya kısa listeye giren MEKA, bu projeler için tesis projelendirme-

si aşamasındadır.

EN ZOR PAZARLARA BİR TÜRK 
ÜRETİCİSİ OLARAK DAMGA VURDUK
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İhtiyaca yönelik özel tasarım ve üretim kabi-
liyetimizin farkında olan uluslararası arenada 
özellikli ve deneyim gerektiren birçok proje-
de tercih edilen MEKA, son olarak Norveç’te 
kırma eleme tesisinden direkt gemiye yük-
leme yaparak nakliye süresinde çok önemli 
avantaj sağlayarak tesisin işletme maliyetlerini 
düşüren 300 metreyi aşan bir konveyör bant 
tasarımı ve üretimi yaptı.

Norveç’in Hendvågen Averøy bölgesinde denize yakın bir 

bölgede kurulu olan ancak arazi zorluğu nedeniyle tesis ku-

rulumunda üretimi başarılamayan gemiye yükleme yapan 

konveyör bantların tasarımı ve kurulumunuu yaptık. Benzer-

siz çözümleri ile MEKA, dünyanın her yerindeki profesyonel-

lerin tercihi olmaya devam ederken 300 metreyi aşan kon-

veyör tesisimizi kullanmaya başlayan müşterimiz kendileri 

için en büyük problem olan gemi yüklemesi “ship loading” 

sorununun çözümünden çok memnun kaldıklarını bu siste-

min üretimlerini kat be kat artıracağını belirterek MEKA ARGE 

ve üretim ekibine teşekkür etti.

NORVEÇLİ 
MÜŞTERİMİZE 
300 METRE 
UZUNLUĞUNDA 
TESİSTEN 
DİREKT GEMİYE 
YÜKLEME BANDI 
İMALATI VE 
KURULUMU 
TAMAMLADIK 1514



MEKA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 

HAKAN KÖSEOĞLU:

ÜRETİM 
KABİLİYETİMİZ 
BİZE ŞUNU 
İSPATLADI: 
İMKANSIZ 
YOKTUR!

Kırma Eleme ekipmanlarının üretim sürecinin çok zor bir süreç 

olduğunu belirten Köseoğlu, sadece iyi bir teknik bilgi yeterli 

değildir, aynı zamanda saha deneyimi açısından da donanımlı 

olmak gerekir. Bu deneyimin hem tasarım, hem de üretim-

de başarı için bir gereklilik olduğunu MEKA’nın bu özelliğin 

farkında olan nadir markalardan olduğunu belirten Köseoğlu: 

“Alanında Türkiye’nin en büyük üreticisi olarak MEKA; müşte-

ri ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu ihtiyaca en uygun makine ve 

tesisin tasarımı, üretimi, personel eğitimleri ve satış sonrası 

hizmetlerini tüm Dünyada koşulsuz müşteri memnuniyeti fel-

sefesi ile sunmaktadır.” dedi.

Tüm ürün ve hizmetlerinde kusursuzluğu hedefleyen bilgi ve 

deneyimi ile alanında uzman olan MEKA bu nitelikleriyle müş-

terileri tarafından “güvenilir partner” olarak tanımlanmaktadır.

Tüm proseslerde çalışan uzman iş gücümü-
zün her bir elemanına teşekkür eden MEKA 
Genel Müdür Yardımcısı Hakan Köseoğlu 
“Avustralya’dan ABD’ye, Cezayir’den 

Fransa’ya, Rusya’dan Şili’ye, Norveç’ten 

Malezya’ya ulaştığımız tüm ülkelerde 

kullanıcılarına güven veren ve ilk tercih 

konumuna gelen ürünlerimiz bize müthiş 

bir özgüven veriyor. Üretim kabiliyetimiz 

ve aldığımız olumlu geri dönüşler artık 

bize MEKA kalitesi ile giremeyeceğimiz 

pazar olmadığını kanıtladı.” dedi.
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MEKA PALETLİ MOBİL KIRICILAR, 
ABD’DEN ÇİN’E, ALMANYA’DAN 
FRANSA’YA BİRÇOK ÜLKEDE 
BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR.

MEKA Track MTJ 1165 paletli çeneli kırıcı kompakt tasarımı 

ile tam hareketlilik sağlarken hızlı kurulum ve düşük maliyetli 

montaj prosesinin bir birleşimini sunar.

İlk kez Almanya’da Bauma fuarında lansmanı yapılan ve büyük 

ilgi toplayan MTJ1165 bir yerden bir yere kolay taşınabilmekte 

ve hızlı şekilde ayarlanarak üretime başlanabilmektedir. Mü-

kemmel kırma kapasitesi ve minimum bakım gereksinimi ile 

işletme maliyeti düşüktür.

CAT™ C9.3 ACERT™ (TIER 3-4) Güç ünitesi kullanan MTJ 1165;

•  Yüksek performanslı J1165 çeneli kırıcı etrafında inşa edilmiş 

sağlam konstrüksiyonu,

•  Yüksek kırma kapasitesi,

•  Sert kaya ve geri dönüşüm malzemeleri için tek ünite,

•  Onaylı bileşenler ile üretim,

•  Rakipsiz çok yönlü geri dönüşüm,

•  Kullanıcı dostu, güvenli ve kolay kontrol sistemi

•  Çevre dostu dizel motor gibi özellikleriyle öne çıkmaktadır.

Dünya genelinde mobilizasyon tüm makina ve ekipman 
endüstrilerinde kilit kavram olarak öne çıkarken MEKA ARGE 
ekibi tekerlekli mobil kırma eleme tesislerinden sonra paletli 
çeneli kırıcı segmetinde tüm dünyada ses getiren bir tasarım 
ile mobil kırma eleme ihtiyaçları için sağlam ve etkili bir çö-
züm geliştirdi.

MTJ 1165 Kırıcının 
videosunu izlemek için 

karekodu okutunuz.
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ÇOK İNCE KUM ve CEVHER YIKAMA 
PROSESİ İÇİN ÖZEL BİR ÇÖZÜM OLAN 

MEKA KUM YIKAMA VE 
SUSUSUZLANDIRMA 
ÜNİTESİNİN ÜNÜ 
YENİ ZELANDA’YA ULAŞTI

Yıkama tesisinizden maksimum verim elde etmek için kum 

yıkama ekipmanının devreye alınması genellikle bir numaralı 

seçenek olarak kabul edilmektedir. Kum yıkama ve susuzlan-

dırma üniteleri, çökelme havuzuna gönderilen ince malzeme 

hacmini azaltarak mevcut operasyonlara destek olacak şekil-

de ince malzemelerin geri kazanılmasına gerek duyan agrega 

üreticileri için tasarlanmıştır. Bu ürün grupları siklon(lar) içindeki 

merkezkaç kuvvetini kullanarak kili, silti ve şlamı ayırarak kumu 

istenen standartlara uygun hale getirir. Bu ünitede bulunan 

toplama tankı, santrifüjlü şlam (çamur) pompası, hidrosiklon(lar) 

ve susuzlandırma eleği tek bir şase üzerindedir.

MEKA kum santrali aşağıdaki ana bileşenlerden her birinin bir 

araya getirilmesiyle oluşturulmuştur:

• 3 adet pompa tankı modeli,

• Aşınmaya karşı olan dayanıklılıkları ve performansları nedeniyle 

seçilen 3 farklı ebatta kum pompası,

• 70 µm’lik bir kesme sağlamak üzere tasarlanmış 4 tip yüksek 

performanslı siklon,

• Oluklu açıklıkları bulunan modüler poliüretan panellerle donatıl-

mış 3 tip susuzlandırma eleği.

Standart, temiz ve yıkanmış agrega/cevher üretimi için MEKA, birçok uygula-
mada çalışmak için kapsamlı bir yıkayıcı ürün portföyü sunuyor. Bu geniş ürün 
portföyü arasına yeni katılan üstün mühendislik birikimi ve özellikli üretim kabi-
liyeti gerektiren siklon elekleri (kum yıkama ve susuzlandırma ünitesi) ise şaşır-
tıcı verimi ve mükemmel bileşenleri ile büyük ilgi gördü. Yeni Zelanda’ya kadar 
satışı yapılan MEKA kompakt kum santrali ince malzemeler için yıkama, susuz-
landırma ve sınıflandırmayı birlikte çözen etkili bir seçenektir.

MEKA kum yıkama ve 
susuzlandırma ünitesi çalışma 
ve üretim videolarını izlemek 

için karekodu okutunuz.
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ABD, ALMANYA ve 
ŞİLİ FUARLARINDA 
SERGİLENEN
MEKA YATAY ELEK
BÜYÜK BEĞENİ 
TOPLADI
Gerek bilgisayar ortamındaki, gerekse demo 
üretim sürecindeki testleri başarı ile geçe-
rek seri üretimine başladığımız yatay elekler 
sergilendiği fuarlarda büyük beğeni topladı. 
Siparişler, yoğun bayi ve son kullanıcıların üre-
tim gözlem talepleri ile geri dönüşler ARGE ve 
pazarlama ekibimizde büyük bir motivasyon 
kaynağı oldu. Şu an için 6 ölçüde ve kat alter-
natifleri ile üretimi devam eden MEKA yatay 
elekler için özel proje teklifleri de gelmeye 
devam ediyor.

MEKA yatay elekler; kalite, güvenilirlik ve performansın bir birle-

şimidir; en zorlu uygulamalarda çalışırken uzun servis ömrü ve 

maksimum malzeme çıkışı ile verimli ve kazançlı bir tesis sağlar.

Günümüzde, tam olarak şekillendirilmiş agrega ve yakın boyutta 

sınıflandırılmış malzemelere olan talep giderek artmaktadır. So-

nuç olarak, süreç üzerinde daha sıkı kontrol yapılması çok önem-

lidir ve bunun için en etkili nokta eleme aşamasıdır. Bu kritik adım 

için MEKA yatay eleklere güvenebilirsiniz.

Elek yüzeyindeki eliptik hareket, yüksek hızlanma ile birleştirile-

rek, geleneksel eleklerden daha fazla güç elde edilir. Bu “yüksek 

güç” özelliği, hem verimlilik hem de eleme verimliliği açısından 

daha iyi performans sunar.

MEKA Yatay Eleklerin montaj düzeni, uygulamaya bağlı olarak 

sargılı çelik yaylarla veya güçlendirilmiş lastik yaylarla (isteğe 

bağlı) yapılır.

MEKA Yatay Eleğin 
videosunu izlemek için 

karekodu okutunuz.
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MEKA Üretim ve tasarımdan sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Sinan Kaybal, “MEKA’nın 
ürünlerinin özel tasarımları ve üretim kali-
tesi çok önemli ama bizim bunlardan daha 
değerli ve taklit edilemeyecek ana varlığı-
mız derin mühendislik bilgimiz, tasarım de-
neyimimiz ve detaylara verdiğimiz önem.” 
diyerek MEKA’nın bu yönünü kısaca açıkladı.

İnşaat, madencilik ve hazır beton alanlarında tesis ve ekip-

man üretimi yapabilmek güçlü bir işletme organizasyonu, 

yüksek kapasitede ve teknolojik üretim altyapısı, geniş ve 

etkili satış ve satış sonrası hizmetler yapılanması gerektirir 

ancak tüm dünyada bilinen ve aranılan bir marka olmamızın 

arkasında bunlarla birlikte fark yaratan en önemli özelliğimi-

zin özel tasarım kabiliyetimiz ve kusursuz sonuç odaklı mü-

hendislik bilgimiz gelmektedir. Kurulduğu günden itibaren 

MEKA’nın en  çok önem verdiği birimlerin başında gelen 

ARGE biriminde işe alım süreçlerinde en önemli kriterimiz, 

kurum kültürümüzle ve değerlerimizle uyumlu, uzun yıllar bir-

likte çalışabileceğimiz kişileri bulmak. Bilginin günümüzde en 

değerli varlık olduğunun bilincindeyiz ve bilgiye herşeyden 

daha fazla önem veriyoruz. Bu bizi diğer tüm rakiplerimizden 

ayırıyor ve bu sayede tüm dünyanın karşısına korkusuzca çı-

kabiliyoruz. Çok uluslu ve deneyimli ekibimizin tüm dünyada 

özel projeler için geliştirdiği çözümler inanıyoruz ki bizi çok 

daha ilerilere götürecek.

MEKA TASARIM VE ÜRETİMDEN 

SORUMLU GENEL MÜDÜR 

YARDIMCISI SİNAN KAYBAL: 

KUSURSUZLUK 
FELSEFEMİZ VE 
DERİN 
MÜHENDİSLİK 
BİLGİMİZ 
EN BÜYÜK 
VARLIĞIMIZ
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MEKA 
EKİPMANLARININ 
SIRRI: MÜKEMMEL 
TASARIM VE 
HER DETAYINDA 
EN KALİTELİ 
BİLEŞENLER

Nihai ürünün kalitesi tamamlayıcı unsurları ve işlenme süreci ile 

belirlenmektedir. Zincirin en sağlam halkası kadar güçlü olması 

gibi, yüksek üretim kalitesini elde etmek için de ürünün yalnızca 

bir yönünü geliştirmek yeterli olmayacaktır. Küçük tamamlayıcı 

unsurlar ve parçalar önemli bir rol oynamakta, doğru bir seçim ve 

sıkı bir girdi kontrolü gerektirmektedir. 

MEKA asla kullandığı parçaların kalitesinden ve ne de birlikte ça-

lıştığı taşeronların kalitesinden ödün vermemektedir, en güçlü ve 

güvenilir komponent tedarikçileri ile güçlü ilişkiler geliştirmiştir. 

Beton santrallerimizde ve Kırma ve Eleme tesislerimizde yalnızca 

son teknoloji ürünlerini sunuyoruz. Bu da uzun vadede, en az arı-

za ile güvenli ve sürekli çalışma imkanı sağlamaktadır.

Sağlamlık, yalnızca MEKA kalitesinin farklı bir özelliği değil, aynı 

zamanda kurulduğu günden bu yana MEKA’nın üretim felsefesi 

olmuştur. Amacımız; sektörde son derece tecrübeli mühendisler, 

teknisyen ve kaynakçılar ile kullanıcılarının beklentilerini dikkate 

alıp, hesap ve tasarım yaparak, karşılaşabileceğiniz bütün zorlu 

koşullarda çalışabilecek en iyi ekipmanı üretmektedir. MEKA zor-

lu doğa koşullarında, aşırı sıcaklıklarda, uzun ve sürekli çalışma, 

yüksek dinamik gerilim ve ağır iş yükü altında bile son derece 

güvenilir olduğunu kanıtlamıştır.

5 Kıtada 85’den fazla ülkede ürünlerimizi 
kullanan müşterilerimiz tarafından; MEKA: 
Mükemmel tasarımı ve kaliteli bileşenleri ile 
sorunsuz ekipmanlar üretir övgüsünü almaktan 
onur duyuyoruz. Ürünlerimizi kullananların ve 
inceleyenlerin yorumu ise genelde aynı oluyor: 
MEKA’nın kalitesi detaylarda saklı.

Müşteri memnuniyeti 
videolarından örnekler izlemek 

için karekodu okutunuz.
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MEKA SATIŞ VE PAZARLAMA 

DİREKTÖRÜ KEREM KAYBAL:

AMACIMIZ 
GLOBAL ÖLÇEKTE 
SEKTÖRÜN 
EN İYİLERİ 
ARASINDA OLMAK

Şirketimizin köklerini beton santrali tasarım ve imalatındaki 

uluslararası başarımız oluşturmaktadır. Ardından yoğunlaştı-

ğımız kırma eleme sektöründe de çok önemli projelere imza 

atarak global marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 

İki alanda da dünyanın birçok ülkesinde, farklı kalite standart-

larına ve coğrafi koşullara sahip bölgelerde profesyonel fir-

malar ile çalışarak paha biçilmez tecrübeler kazandık. 

Kırma eleme ve madencilik sektörüne yönelik konik, dik milli, 

tersiyer ve sekonder kırıcılar ile elek ve yıkama ekipmanla-

rı ve mobil veya sabit kırma eleme tesisleri üretiyoruz. Hazır 

beton sektörüne yönelik beton yol, RCC ve precast uygula-

maları dahil; mobil, sabit ve kompakt beton santralleri, beton 

geri dönüşüm sistemleri ve fiber besleme sistemleri geliştirip 

üretiyoruz.

MEKA ürünleri Dünyanın birçok bölgesinde sektör liderler-

leri tarafından kullanılmaktadır. Yine yurtdışında yaptıkları iş 

hacmine göre Dünyanın global ölçekte çalışan yüklenici fir-

malarının listelendiği ve devler ligi olarak tanımlanan ENR225 

(Engineering News Record) listesinin ilk sıralarında yer alan 

Hochtief, Vinci ve Strabag firmaları ile yine bu listede yer alan 

bir çok müteahhit firma, projelerinde beton ve agrega üreti-

mi için MEKA ürünlerini tercih etmektedir. Nihai hedefimiz ise 

global ölçekte sektörün en iyisi olmaktır.

MEKA’nın uluslararası faaliyetlerinden ve 
başarılarından kısaca bahseden MEKA 
Pazarlama ve Satış Direktörü Kerem Kay-
bal, “MEKA’nın kurulduğu gün belirlenen 

hedefi halen ana hedefimiz. Biz alanımız-

da Dünyanın en iyisi olmak ve Türkiye’nin 

üretim kabiliyetini Dünyaya kanıtlamak 

istiyoruz.” dedi.
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KIRMA ELEME VE MADENCİLİK 
TESİSLERİNİN KALBİ 
YÜKSEK ELEME VERİMLİ, 
KAZANÇLI MEKA MS-MGS 
SERiSi EĞİMLİ ELEKLER

Eleme işlemi kırma işleminin kendisi kadar önemlidir ve elekler taş ocaklarının kalbi niteliğindedir. Elekler hem 

kırma işleminin çeşitli safhalarında hem de son ürün sınıflandırılmasında kullanılmaktadır. Farklı malzeme türleri 

ve boyutları için kaynaksız gövdeli ayarlanabilir titreşim özelliği ile tasarlanmış MEKA elekleri, hem yüksek kali-

teli hem de verimli bir eleme sağlamaktadır. 2 m²’den 16 m²’ye kadar olan eleklerimiz çeşitli boyutlarda dört kata 

kadar ızgaralı, delikli sac, poliüretan ve çelik örgülü olmak üzere farklı türde tel örgülerle donatılabilmektedir. 

Ayrıca yıkama seçeneği ile de ile geniş bir uygulama alanında ihtiyaçları karşılamaktadır. 

Farklı malzeme türleri ve boyutları için uzun süre yüksek titreşime ve gerilime da-
yanması için kaynaksız gövdeli, ayarlanabilir titreşim özelliği ile tasarlanmış MEKA 
eğimli elekler, hem yüksek kaliteli hem de verimli bir eleme sağlamaktadır. Bu özel-
liği ile MEKA MS VE MGS serisi elekler ABD’den Afrika’ya, Nikaragua’dan Rusya’ya 
dünyanın dört bir yanında tercih edilen bir elek olmayı başarmıştır.
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YÜKSEK ELEME VERİMİ İLE KAZANÇLI TESİSLER SUNAN
MEKA MS-MGS SERiSi EĞİMLİ ELEKLER

Bir kırma eleme tesisinde malzemenin kırılması işlemi önem-

li bir süreç olsa da tesis verimini etkileyen en önemli süreç 

kırılan malzemenin tam ve düzenli elenmesidir. Kırma eleme 

tesislerinin kalbi niteliğindeki elekler besleme aşamasından 

son ürün aşamasına kadar tesislerin farklı bölümlerinde mal-

zemeleri çeşitli boyutlara ayırarak sınıflandırmak için kullanı-

lan makinelerdir. Eleme işleminin tam yapılamayıp malzeme 

geri dönüşünün çok olması veya kırılan malzemelerin birbiri-

ne karışması kırma eleme tesisinin kârlı bir işletmeye dönüş-

mesini engeller.

Eğimli elek konusunda yoğun analizler ve araştırmalar so-

nucunda geliştirilen MEKA MS ve MGS Serisi eğimli elekler 

malzeme türüne ve eleme boyutlarına göre seçilecek farklı 

tip ve farklı titreşim özellikleri taşıyan yüksek eleme verimine 

sahip tasarıma sahiptir. 

Uluslararası kalite, verimli çalışma ve güvenin bileşimi MEKA MS ve MGS serisi 
eğimli elekler; mevcut tesisindeki eleğini yenilemek isteyen, tesisine yeni bir üretim 
hattı eklemek isteyen veya komple bir tesise sahip olmak isteyenler için sağlam ve 
sorunsuz bir makinedir.

Alman Sektör Devi HEIDELBERG firması için ürettiğimiz bir eğimli elek.
HUCK-BOLT BAĞLANTILI GÖVDE

Geleneksel cıvata ve somunla ile birleştirilen elek gövdeleri 

titreşimden dolayı meydana gelen gevşemeler, cıvata kesme-

ler, çalışma verimi düşürürken iş güvenliği açısından önemli 

riskler oluşturur. MEKA MS ve MGS serisi eleklerde Huck-Bolt 

kilitli civata sistemi kullanılarak cıvata bakım gereksinimi orta-

dan kaldırılırken güvenli çalışma ortamı sağlanmaktadır. Tür-

kiye’deki üreticiler arasında standart olarak Huck-Bolt elek 

gövdesine sahip tek üretici MEKA’dır.

MODULER TİP TAHRİK MEKANİZMASI

MEKA MS ve MGS serisi eleklerde servis sürecinde kolaylık 

sağlaması için modüler tip tahrik mekanizması kullanılmakta-

dır. Ayrı ayrı ve kolaylıkla sökülebilen tahrikler bakım süresi 

de önemli ölçüde azaltmaktadır. Ayrıca modüler tahrikleri 

birbirne bağlayan kardan şaft, eski tip ve tek parça hantal 

şaftlara göre hem ağırlık avantajı sağlamakta hemde bakım 

kolaylığına katkıda bulunmaktadır.

MEKA Eğimli Eleğin 
videosunu izlemek için 

karekodu okutunuz.
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Karadeniz kıyısında bulunan ve Giresun ilinin 
nüfus ve ekonomi bakımından en büyük 
ilçesi olan Bulancak’ta kurulan ve Bulancak 
Belediyesi tarafından çalıştırılan kırma eleme 
tesisi performansı ile takdir topluyor. Belediye 
Başkanı son açıklamasında “Belediyemizin 
durma noktasına gelen şantiyesini MEKA ile 
modernize ederek kum çakıl tesisini yenile-
dik. Böylece belediyemizin üretim kapasite-
si 5-6 katına çıktı. Beton santrali ile bütün-
leşen tesisimiz hem dışarıya üretim yapıyor 
hem de belediyemizin ihtiyaçlarını karşılıyor. 
Konkasör tesisimiz kurulduğundan bu yana 
hem maliyetini karşıladı hem de kat kat ka-
zanç sağlayarak belediyemize büyük katkı 
yapmıştır.” dedi.

Aksu Çayı’ndaki dere malzemesini kırmak için kurulan tesisin 

kapasitesini artırmak ve kaliteli kırmataş üretimi yapabilmek 

için MEKA’dan proje ve teklif talebinde bulunan Bulancak 

Belediyesi’nin talebi, ARGE ekibimiz tarafından en efektif bi-

çimde projelendirilerek tesis kurulumu gerçekleştirilmiştir.

Karadeniz Bölgesinde özellikle kıyı yerleşim birimlerinin en 

önemli ihtiyaçlarından olan agrega üretimi konusunda önem-

li örneklerden olan Bulancak Kırma Eleme Tesisi, gerek dar 

sahada etkin planlaması, hem ekipmanların kalitesi hem de 

tesisin çalışma verimi ile takdir topluyor.

BULANCAK’TA 
MEKA KONİK 
VE DİK MİLLİ 
KIRICILI TESİS 
PERFORMANSI İLE 
TAKDİR TOPLUYOR

Bu tesisin videosunu 
izlemek için karekodu 

okutunuz.
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Türkiye’de Sivas ve Giresun’da çalışan, yurt dışında ise birçok projede tercih edilen MEKA Konik kırıcılar, Kara-

denizin soğuk derelerinin ekstra sert taşlarını kırmak ve bunu sürdürülebilir bir verim ile sağlamak konusundaki 

zorlu sınavını başarı ile veriyor. MEKA konik kırıcı Aksu Çayı’ndan elde edilen dere malzemesinin kırılması konu-

sunda gösterdiği performans ile bu zoru başararak üretimine devam etmektedir.

Bulancak Belediyesi kırma eleme tesisinde de tercih edilen MEKA Konik Kırıcılar, kırma eleme ekipmanları sek-

töründe müşterilerimizin güvenini kazanma konusundaki kararlılığımızın en güzel örneğidir.

SERT VE AŞINDIRICI 
CEVHERLERİN 
VE MALZEMENİN 
KIRILMASINDA BİR UZMAN: 
MEKA KONİK KIRICI
Konik Kırıcılar uzun süredir primer, sekonder ve tersiyer kırıcı olarak kullanılmakta-
dır. Agraga ve madencilik sanayiinde sert ve aşındırıcı malzeme kırmak için kullanı-
lır. Konik Kırıcılar özellikle dere taşı, bazalt ve granit kırmakta kullanılmaktadır, ayrıca 
demir, krom, magnezit ve bakır madenlerindeki sert ve aşındırıcı malzemelerin de 
kırılmasında verimli çalıştırılmaktadır. Dayanıklı tasarımı, çok sert malzemeleri kırmak 
için gereken sağlamlığı ve gücü temin eder. Ayrıca bu tasarım beraberinde bakım 
maliyetlerinin düşük olması avantajını da getirmektedir. Konik Kırıcı alanında en iddialı 
yerli ürün olan ve yurt dışında katıldığımız fuarlarda mutlaka sergilediğimiz ürünler 
arasında yer alan MEKA Konik Kırıcılar kurulduğu tesislerde yüksek verimi ile güven 
veriyor.

Demir cevheri 
kırılmasında kullanılan 

MEKA Konik Kırıcı  
videosunu izlemek için 

karekodu okutunuz.
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30 yılı aşan deneyimin sonucu üretimine başlanan MEKA MCS900 ve MCH900 
konik kırıcılarını kullanan müşterilerimizin olumlu geri dönüşleri ve aldığımız yüksek 
taleplerin teşvikiyle serinin bir büyük tipi olan MCH1150 Konik kırıcının AR-GE ve pro-
totip/test çalışmaları tamamlanmış ve seri üretimine geçilmiştir.

TALEP ARTIŞI YAŞADIĞIMIZ 
KONİK KIRICIDA ÜRÜN GAMINI 
GENİŞLETTİK. YENİ ÜRÜNÜMÜZ: 
MEKA MCH 1150

MEKA konik kırıcılar; dayanıklı tasarımı ve üretimi ile çok sert malzemeleri kırmak için gereken sağlamlığı ve 

gücü temin eder. Ayrıca bu tasarım beraberinde işletme ve bakım maliyetlerinin düşük olması avantajını da 

sunar. MEKA Konik Kırıcı ürün gamına yeni eklenen MCH 1150’de de birçok üstün nitelik ve sorunsuz çalışma 

vaadi birlikte sunuluyor.

MEKA konik kırıcı ailesinin yeni üyesi MCH1150; konik kırıcıların avantajını, MEKA kalitesini ve yüksek kapasite 

avantajını harmanlayan üstün bir ekipmandır.

MCH 1150’de; özel alaşımlı bronz yatakların yağlanması, geliştirilmiş atmosferik devridaim sistem İle yapılmakta-

dır. Yağın sıcaklık, debi ve filtre çıkış değerleri sürekli belirli aralıkta tutulmaktadır. Ayrıca çıkış açıklığı ayarı kont-

rol panosu üzerinden yapılır. Sistem aşırı yük halinde otomatik olarak açıklığı arttırır ve yükün ortadan kalkması 

halinde açıklık ayarlanmış değere geri döner. Açıklık ayar sistemi, kırıcı haznesi içine demir parçası gibi kırılamaz 

madde girmesi halinde devreye girer ve ana milin aşağı inmesini sağlar ve kırılamayan madde dışarı atılır.

Özel alaşımlı çelik döküm dış gövdesi, alaşımlı çelik ana mili, özel bronz yatakları ve özenle seçilmiş diğer ekip-

manları ile MCH 1150 yüksek kapasiteli konik kırıcı talepleri için etkili bir çözüm sunmaktadır.
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MEKA GLOBAL olarak güçlü olmak istediğimiz 
pazarlarda paydaşlarımıza en hızlı biçimde ulaş-
mak felsefesiyle oluşturulan ofislerimizden birisi 
de MEKA Kanada Ofisi’dir. Ürün ve hizmet kalite-
mizi en etkili biçimde anlatmak amacıyla kurulan 
bu ofis kısa sürede sektör tarafından tanınan ve 
ziyaret edilen bir merkez oldu.

Kanada Toronto’da kurulan MEKA Kanada Ofisi, önemsediğimiz 

bir pazar olan Kuzey Amerika’ya ulaşmak için önemli bir adım 

oldu. IMF istatistiklerine göre Dünya’nın en gelişmiş 10. ekono-

misi olan, zengin doğal kaynaklara sahip Kanada gelişen inşaat 

endüstrisi ile hedef pazarlarımız arasında yer alıyor. Gerek be-

ton santrali, gerekse kırma eleme ürün grubundaki ürünlerimiz 

ile yakından ilgilenen ve kurulan ürünlerimiz ile ilgili son derece 

olumlu geri dönüşler aldığımız Kanada’da artık kendi ofisimiz ile 

gelişirken, Türk Sanayisinin üretim kabiliyetini ispatlayarak üretici 

bayrağımızı dalgalandıracağız.

MEKA GLOBAL KANADA OFİSİ 

DİREKTÖRÜ ALİ GÖÇMEN: 

MEKA KANADA 
OFİSİ İLE ARTIK 
KUZEY AMERİKA 
BÖLGESİNDE 
ÇOK DAHA 
GÜÇLÜYÜZ

MEKA, Cezayir’de Başkentin Dar-el Beida Böl-
gesinde bulunan ofisi ve satış sonrası hizmet-
ler birimi ile 24 saat hizmet organizasyonunu 
tamamlayan sektör lideri konumundadır.

Sadece Cezayir’de beton santali ve kırma eleme ürün grubun-
da 150’nin üzerinde tesis üretimi ve kurulumu gerçekleştiren 
MEKA, Cezayir’de hem satış hem de satış sonrası hizmetlerde 
en güçlü organizasyona sahip marka konumundadır. 

Gerek devletin gerekse özel sektörün en büyük projelerinde 
(Cezayir Demiryolları inşaatı, Grand Mosque Alger inşaatı, oto-
yol projesi gibi) tesisleri kullanılan MEKA olarak markamıza 
güvenenlerin kesintisiz üretimini garanti altına alabilmek için 
çok güçlü yedek parça ve servis organizasyonu kurduk. Kom-
şu ülkelere de hızlı hizmet verebilme kapasitesine sahip bu or-
ganizasyon ve ürün kalitemiz Cezayir’de Meka’nın “Sorunsuz 
tesisler üreten en kaliteli üretici” olarak anılmasını sağlamıştır.

MEKA CEZAYİR OFİSİ 
SATIŞ VE SERVİSTE 
SUNDUĞU 24 SAAT 
HİZMET İLE
RAKİPSİZ



Concor Construction Holding tarafından Kuzey 
Cape’nin Nama Khoi Bölgesinde inşaa edilen 
Kangnas Rüzgar Çiftliği Projesinde 168 metre 
yüksekliğindeki rüzgar tirbünlerinin temelinde 
kullanılan beton MEKA Mobil Beton Santrali ile 
üretiliyor.

Yapı Merkezi tarafından Etiyopya’da inşası 
devam eden, 1.7 milyar USD bütçeli Awash-
Kombolcha-Hara Gebaya Demiryolu Projesi 
için ihtiyaç duyulan 350.000 m³ beton üretimi 
Meka’nın 6 adet santrali ile karşılanıyor. 

GÜNEY AFRİKA’DA 
120.000 KONUTA 
TEMİZ ENERJİ 
SAĞLAYACAK 
PROJENİN 
BETONU MEKA 
SANTRALİ İLE 
TEMİN EDİLİYOR

Dünya genelinde birçok baraj, nükleer santral ve yenilenebilir 
enerji projelerinin inşaasında tercih edilen MEKA Beton Sant-
ralleri, Güney Afrika’da 120.000 konuta temiz yenilenebilir 
enerji sağlayacak projenin inşaası için de kullanılıyor.

Mükemmel rüzgar kaynağına sahip olan Kangnas Rüzgar Çift-
liği; sadece Güney Afrika’da devam eden ve artan temiz elekt-
rik ihtiyacına fayda sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda 
rüzgar çiftliğinin 50km yarıçapındaki topluluklara odaklanan 
ülke ekonomisini ve insanları da olumlu yönde etkileyecektir. 
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Proje kapsamında kullanılan 6 adet santralden; 2 adet 60 m³/s 
kapasiteli MEKA Sabit Beton Santrali, demiryolunun başlangıç 
ve bitiş noktalarının; 30 ve 60 m³/s kapasiteli, 4 adet Meka 
Mobil Beton Santrali ise istasyon ve viyadük yapılarının beton 
üretimini üstleniyor.

Yapı Merkezi Makine İşletme Müdürü İbrahim Keresteci ko-
nuyla ilgili olarak: ‘‘Daha önce Kuzey Afrika projelerimizde 
çözüm ortaklığı yapmış olduğumuz MEKA’nın; güçlü firma ya-
pısına, ürün kalitesine, tasarım ve performansına şahit olduk. 
Satış öncesi bize sunulan hizmetlerin satış sonrasında da de-
vam ettiğini biliyoruz. Bu nedenle de; 389 km uzunluğundaki 
Etiyopya Demir Yolu Projemizde ilk tercihimiz MEKA Beton 
Santralleri oldu’’ dedi.

Tüm tasarımı Yapı Merkezi tarafından gerçekleştirilen Awash- 
Kombolcha-Hara-Gebaya Demiryolu Projesi, Awash şehrinin 
kuzeydoğusundan başlayacak ve kuzeye doğru devam ede-
rek; Kombolcha kenti üzerinden Hara Gebaya’ya ulaşacaktır. 
Ulaşım ve taşıma trafiğine büyük katkı sağlayacak olan proje, 
Djibouti Limanı üzerinden yapılacak olan ithalat ve ihracatta 
da önemli bir rol üstlenecektir. Proje, ülkenin kuzey kesimi ve 
merkezi arasındaki bağlantının sağlanmasını da olumlu yönde 
etkileyecektir.

YAPI MERKEZİ, ETİYOPYA 
DEMİR YOLU PROJESİNDE 
6 ADET MEKA BETON 
SANTRALİ KULLANILIYOR



The Guardian’ın araştırmasına göre İngiltere 
tarihindeki bir inşaat projesine en büyük iç ya-
tırım olduğu kabul edilen ve şu an Avrupa’da 
devam eden en büyük inşaat projesi olan 
Hinkley Point C Nükleer Santrali MEKA Beton 
Santralleri ile inşaa ediliyor. 

Dünya genelinde proje tesislerinde sorunsuz çalışması ve sis-

temi aksatmaması ile ün yapan, birçok mega proje için beton 

santrali ve kırma eleme tesisi üreten MEKA, marka yaygınlığı-

nın en fazla olduğu ülkelerden olan İngiltere tarihinin en büyük 

inşaat projesi için KierBam (Kier ve Bam) Ortaklığı tarafından 

tercih edildi. Projenin gereksinimi olan birçok üstün niteliği 

barındıran fiber besleme sistemli beton santralleri kesintisiz 

üretimi ile takdir topluyor.

AVRUPA’NIN DEVAM 
EDEN EN BÜYÜK 
İNŞAAT PROJESİ 
HİNKLEY POİNT C 
NÜKLEER SANTRALİ 
MEKA BETON 
SANTRALLERİ 
İLE İNŞAA EDİLİYOR
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Türkiye tarihinin faaliyete geçirilen en büyük 
projelerinden biri olan İstanbul 3. Havalimanı 
projesinin betonunu MEKA beton santralleri ta-
rafından sağlandı.

GURURLUYUZ: 
İSTANBUL HAVALİMANI 

İNŞAASINDA KULLANILAN 
7 MEKA BETON SANTRALİ 
ÜRETİMİ HİÇ DURMADAN 
6 MİLYON METREKÜPTEN

FAZLA BETON ÜRETTİ

Tüm etapları faaliyete geçtiğinde 150 milyon/yıl yolcu kapa-

sitesi ile Dünyanın en büyük, yüzölçümü olaraksa dünyanın 

5. sırada yer alan havalimanı olacak İstanbul 3. Havalimanı 

projesi için İGA (İstanbul Grand Airport) adı altında CENGİZ 

–MAPA – LİMAK – KOLİN – KALYON ortaklığı MEKA Beton 

Santrallerini seçmişti. 

Bu proje için kurulan toplam 7 MEKA Beton Santrali 6 mil-

yon metreküpten fazla beton üretirken teknik bir sorun çı-

karmadan aralıksız çalışarak konsorsiyumun güvenini boşa 

çıkarmadı.

Bu önemli projede iki adet 2x250 m³/s yüksek kapasite-

li ve Çift 4,5 m³ mikserli, 2 adet 2x180 m³/saat ve 3 adet 

3x135 m³/saat özel Apron Betonu için MEKA Beton Santral-

leri tercih edilmiştir. Tamamen özel istek üzerine geliştirilmiş 

bu makineler, bağımsız tartım hazneli agrega bunkeri, özel 

tartım hassasiyetini arttıran PLC ilave modülleri ve mikserler 

arasında özel dağıtım sistemi ile donatılmış çok teknolojik 

ürünlerdir.
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Yeni İstanbul Havalimanı  inşaasında 
kullanılan santrallerin videosunu 
izlemek için karekodu okutunuz.
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Prefabrik yapı elemanlarının üretimi konusun-
da uzmanlaşmış güçlü bir marka olan Conc-
renic, Nikaragua’daki MEKA Beton Santrali 
kullanan ülkenin en modern prekast beton 
tesisini Nikaragua Yatırım ve İhracat Ajansı 
(ProNicaragua), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
(MTI) ve şirket yetkililerinin katıldığı büyük bir 
törenle hizmete aldı. 

MEKSİKA’DAKİ 
ABD DİPLOMATİK KAMPÜSÜ 

MEKA BETON SANTRALİ İLE YÜKSELİYOR
ABD - Meksika ilişkilerinin geleceğine yatırım olarak değerlendirilen ABD Diplomatik Operasyonlarını Yeni 
Binalarının İnşasında 2 adet MEKA Kompakt Beton Santrali kullanılıyor. Hem ABD hem de Meksika mimar-
lık geleneklerini onurlandıran tasarım kavramlarını içeren bu yeni diplomatik tesisler Meksika ekonomisine 
müteahhitlerle, tedarikçilerle ve çalışanlarla yapılan sözleşmeler yoluyla yatırılan 1,5 milyar doları aşkın 
yatırımı temsil ediyor ve 4.000’den fazla yerel çalışana da istihdam sağlayacak. ENKA’nın, danışmanlık ve 
proje hizmetleri sunduğu projede kullanılan MB-C60 mümkün olan en geniş platformlarla donatılmış olup 
MEKA’nın kullanımı en kolay olan santrallerinden biridir. Geniş platformlar mikser ve tartım bunkerlerinin 
ana parçalarına kolay ve güvenli ulaşım imkanı sunmaktadır. Ağır ve sağlam ana şasi, aşırı dayanıklılık, 
güvenli nakliye, kesintisiz uzun ömürlü çalışma ve titreşimlerin tartım sensörlerine etkisinin en aza indir-
genmesi sayesinde hassas tartım imkanı sağlamaktadır.

4948 NİKARAGUA’NIN 
EN MODERN 
PREKAST 
TESİSİ ÜRETİME 
BAŞLADI

Haberin videosunu 
izlemek için karekodu 

okutunuz.



Beton özeliklerini olumlu yönde değiştirerek 
iyileştirmek amacıyla taze beton içerisine 
çeşitli yöntemlerle değişik miktarlarda katılan, 
belirli boy/çap (narinlik oranı) oranına sahip 
olan metalik, polimerik, mineral veya tabii 
yapıdaki malzemelere lif (fiber) denilir. Lifler 
çelik, plastik, cam gibi değişik malzemelerden 
farklı tip ve boyutlarda üretilmektedirler.

3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ, 
İNGİLTERE NÜKLEER 
SANTRAL İNŞAATI 
VE ÖZEL BİRÇOK 
PROJEDE ÇÖZÜM:  
MEKA FİBER 
BESLEME
DOZAJLAMA 
SİSTEMİ

Amaç yüksek kapasiteli üretim, hassas tartım ve karışım ka-

litesi ise MEKA Fiber Besleme Sistemleri en iyi çözüm sunar. 

Çelik/sert plastik ve yumuşak fiberler için kullanılabilen yük-

sek tartım hassasiyetine sahip MEKA Fiber Besleme Sistemleri 

müşterilerimizin çeşitli ihtiyaçları karşılamak için esnek olarak 

tasarlanmıştır. MEKA Fiber Besleme Sistemi; beton santralle-

rinde fiber katkılı beton üretimi için, asfalt plentlerinde fiber 

katkılı taş mastik (TMA-SMA) asfalt üretimi için ve her türlü 

üretim prosesinde otomatik ve hassas lif/fiber besleme ve do-

zajlama amacıyla kullanılabilir. Karışım kalitesi ve homojenlik 

kontrolü için tartım prosesi santral otomasyonuna da entegre 

edilebilmektedir. 

3. Boğaz köprüsü olarak ta anılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü 

ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında Avrupa’nın en 

geniş kazı alanine sahip tünelinin inşaasında kullanılan fiber 

katkılı betonun dozajlama ve betona eklenmesini MEKA Fiber 

Besleme Sistemi ile gerçekleştirildi.
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Otomasyon, modern kırma-eleme tesislerinin 
verimli çalıştırılmasında giderek daha önemli 
bir yere sahip olmaktadır. Ekipman ve tesisler-
den maksimum performans ve kar elde etmek 
için MEKA, küçük bağımsız makine kontrol 
ünitelerinden büyük tesis çapındaki üretim sis-
temlerine kadar çok çeşitli otomasyon çözüm-
leri sunmaktadır.

MEKA OTOMASYON 
VE KONTROL 
SİSTEMLERİ İLE 
KIRMA ELEME 
TESİSLERİ DAHA 
VERİMLİ

Otomasyon ve üretim kontrolünün yanı sıra MEKA, tüm kırma, 

eleme, taşıma (conveying) ve stoklama aşamalarının gerçek 

zamanlı izlenmesini ve kontrolünü sağlayan kapsamlı tesis 

otomasyon sistemleri sunar.

MEKA Otomasyon ve Kontrol Sistemlerinin Özellikleri ve 

Avantajları

•  Yüksek kaliteli elektrik donanımlarına sahip kontrol panelleri

•  Her tesis için özelleştirilmiş, kullanıcı dostu tasarıma sahip 

mimik diyagramlı kontrol masası

•  Besleyiciler için kontrol masası üzerinden değişken hız ayar-

layabilme

•  Soft starterler ile daha uzun ömürlü ekipmanlar

•  Bant üzeri kantarlar

•  Klimalı konforlu kontrol kabini

•  Tesis kilitleme ve güvenlik opsiyonları

•  Microsoft tabanlı orijinal yazılım (isteğe bağlı)

•  Manuel, yarı otomatik veya otomatik kontrol (isteğe bağlı)

•  Üretim ve stok raporları (isteğe bağlı)

•  Bakım modülü ve alarm izleme (isteğe bağlı)

• Konveyörler için emniyet ekipmanları (ipli şalter, devir bekçisi 

ve bant yana kaydı siviçi)
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MEKA satış sonrası desteği amacı müşterileri-
nin servis sürelerini planlanandan önce etkin 
biçimde çözerek tesis üretimlerinin kesintiye 
uğramasını önlemektir.  “MEKA; kırma eleme 
makineleri, uzmanlık gerektiren tesisler, güçlü 
bir tasarım ve üretim ile özellikle satış sonrası 
destek konusuna odaklanmış çözüm odaklı 
profesyonel bir markadır.”

GÜÇLÜ SATIŞ 
SONRASI HİZMET 
ALTYAPISI İLE 
MEKA AÇIK ARA 
ÖNDE

İnşaat ve madencilik sektöründe kullanılan kırma eleme tesis 

ve makinelerinin en büyük özelliklerinden biri de saatlik ya-

pılan üretimi, genel olarak taahhütlü işlere hazırlanıyor olun-

ması  veya  üretimi firmalara kontratlar üzerinden verilmesidir.  

Bununla birlikte gelen ağır yükümlülükler, para kaybı riski ve 

firma itibardır. MEKA olarak ürettiğimiz tüm makine ve tesisler 

müşterilerimizin yüzünü güldürmüş ve risk altına asla sokma-

mıştır. Bunun en büyük sebebi yüksek kalite standındaki üre-

timin yanında satış sonra müşterilerimize verdiğimiz destektir. 

Bu desteği anlamak için MEKA’nın ne yaptığına bakmamız ye-

terlidir. 

25 ülkede MEKA satış sonrası hizmet ve yedek parça desteğini 

yerel partnerleri ile vermektedir. Saatler içinde müşterilerimi-

zin ihtiyaçlarına cevap verebilmekte ve çözümler üretebilmek-

teyiz. Yedek parça stoklarımızın da bulunduğu partnerlerimiz 

tecrübeli teknik kadroları sürekli hizmet için hazır bulunmakta-

dır. Teknik personelin yenilikleri ve son gelişmeleri takip etme-

leri için belirli süre aralıklarında MEKA mühendis ve teknik ele-

manları ile eğitimler verilmekte, sorunlara en hızlı ve ekonomik 

çözümler bulma konusunda deneyimlerimiz aktarılmaktadır.

Sektörün en önemli gereksinimleri MEKA tarafından analiz 

edilmiş ve %100 müşteri memnuniyeti sloganı ile her çalışanı 

tarafından benimsenmiş anlayışı ile satış sonrasında da lider 

olmaya devam edeceğiz.
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MEKA’DAN 
MİKRONİZE 
ÖLÇEKTEKİ 
MALZEMENİN 
SINIFLANDIRILMASI 
İÇİN RAKİPSİZ BİR 
ÜRÜN
MEKA MİKRONİZE 
ELEK
MEKA ince malzeme eleği 0-5 mm boyutunda 
beslenen malzemeyi 200 mikrona kadar eleye-
bilmektedir. Sahip olduğu elek teli teknolojisiyle 
tıkanma olmadan eleme yapabilmektedir. Genlik 
arttırıcı yapılar sayesinde elek gövdesi düşük 
genlikte titreşirken elek telini taşıyan kasalar 
yüksek genlikte titreşir. Böylece düşük boyuttaki 
malzeme yüksek kapasite ve verimle elenebilir.

MEKA Kırma Eleme ürün gamına girmesinin üzerinden çok za-

man geçmemesine rağmen MEKA mikronize elekler kısa zaman-

da çok farklı projeler için yoğun talep gördü.

Yüksek verim ve performans ile çalışan MEKA mikronize elekler; 

10 dakika içerisinde elek teli değiştirebilme özelliği, elek tıkan-

masını önleyen özel titreşimi, farklı genlikte çalışan elek gövdesi 

ve elek katları ve daha birçok üstün özelliği ile ince malzemelerin 

sınıflandırılmasında etkili bir çözüm oluyor.

Mükemmel ritmik hareketini ispatlamak için su 
dolu bardağı şasenin üzerine yerleştirdiğimiz, 
çalışma anında yoğun titreşim olan elastomer 

takozların üzerinde duran bozuk paranın 
düşmediği ve bu boyutta bir ekipmanda elde 
ettiğimiz üstün özellikleri gösteren videomuzu 

izlemek için karekodu okutunuz.
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MEKA KIRMA ELEME, MADENCİLİK
ve BETON SANTRALİ TEKNOLOJİLERİ

sales@mekaglobal.com

www.mekaglobal.com

MEKA MERKEZ OFİS :  Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı 147. Sokak Atlas İş Merkezi  No:5/9 Gimat ANKARA - TÜRKİYE
  Tel: +90 312 397 91 33-34-35 • Fax: +90 312 397 10 34


