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Saf  Zemin Mühendislik, gücünü temel ve zemin mühendisliği işlerinde uzman kadrosu ve sahip olduğu geniş makine parkurundan 
almaktadır. Başarılı yönetimi ve tecrübeli ekibi ile sayısız faaliyetlerde bulunmuştur. Kısa sürede sektörde söz sahibi olup, yoluna bu 
çizgide emin adımlarla devam etmektedir.

Bu vizyon ile kentlerimize ve ülkemize değer katan Saf Zemin Mühendislik genç, dinamik ve güçlü kadrosuyla günümüzün tüm 
teknolojik imkanlarından faydalanarak sürekli değişen ve gelişen yaşam alanlarının ihtiyaç duyduğu tüm zemin iyileştirme ve iksa 
çalışmalarını çevreye duyarlı bir şekilde sürdürmeyi kendisine misyon edinmiştir.

HAKKIMIZDA



İksa Sistemi: Herhangi bir yapının toprak altındaki kısmının yeterli güvenlik marjlarına sahip olarak inşa edilebilmesi için, 
gerek çevre yapıları ve üçüncü şahısları, gerekse inşaatta çalışan ekipleri koruma amacıyla yapılan, çoğunlukla geçici 
fonksiyonlu toprak tutma yapısıdır.

İKSA SİSTEM ELEMANLARI
Düşey Elemanlar: Fore Kazık, Mini Kazık, Perde, Palplanş, Çelik Kazık vb. 
Yatay Elemanlar: Öngermeli Ankraj, Pasif Ankraj/Çivi, Boru Destek, Destek 
Birleştirme Elemanları: Başlık Kirişi, Kuşak Kirişi, Perde

FORE kazıklı perde duvar
MİNİ KAZIKLI PERDE DUVAR
PALPLANŞ KAZIK

DERİN KAZILAR



FORE kAZIKLI PERDE DUVAR
Zemin yapısının bina inşasına jeoteknik açıdan uygun olmadığı yerlerde ve inşaata uygun olmayan arazilerin elverişli hale ge-
tirilmesinde uygulanması gereken etkili bir yöntemdir. Bu tip perdeler birbirini kesen veya aralıklı fore kazıklar ile imal edilen 
çeşitli boy ve çaplarda ankraj ve zemin çivileriyle desteklenen zemin mühendisliği uygulamasıdır. Genelde kazık çapları 65 cm 
ile 165 cm arasında değiştirmektedir.

PALPLANŞ KAZIK
Palplanş; biribirine bağımlı biçimde zemine uygulanarak kazılacak olan alana dikey çelik bir duvar yaratan kenetlenme sistemi 
bulunan uzun yapı profilleridir. Palplanş genelde toprak veya suyu tutmak için kullanılır. Palplanşın performans kabiliyeti ge-
ometrisine ve uygulama yapıldığı zemin tipine bağlıdır.

Kalıcı ve geçici uygulamaları bulunur. Kalıcı Palplanşlar toprakta kalır ve kalıcı dayanma yapıları olarak görev görürler.

mİNİ kAZIKLI PERDE DUVAR
Derin kazı çukurunun stabilitesini sağlamak amacıyla mini kazıklar ile bunları destekleyen ankraj, çivi veya çelik boru destek 
gibi yatay elemanlarla desteklenen iksa sistemleridir. Kazık çapları 25 cm ile 45 cm arasında değişmektedir.
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Binaların temel sisteminin oturduğu zeminler, yapı yüklerini göçmeden veya aşırı oturmalar yapmaksızın taşıyabilecek 
bir yüzeysel temel teşkiline uygun olmadığı durumlarda derin temel sistemleri tercih edilir. Kazıklı temeller, yapı yüklerini 
zeminin derin tabakalarına taşıtmak amacıyla kullanılan bir çeşit derin temel türüdür. Bu temeller, yüzeysel temellerin 
derinlik bakımından ekonomik olmadığı, yüzeye yakın zemin tabakalarının düşük taşıma gücü nedeni ile yüzeysel temel 
uygulamanın mümkün olmadığı, inşa edilecek yapıların oturmaya hassas olduğu, üst yapıdan temellere büyük yatay yük 
etkidiği veya sıvılaşma potansiyeli bulunan durumlarda uygulama alanı bulurlar.

FORE KAZIK
ÇAKMA KAZIK
MİNİ KAZIK

DERİN temeller



FORE KAZIK
Fore kazık, zemin içerisine çeşitli çaplarda dairesel kesitli bir delgi açılması ve bu delgi içerisine projesinde belirtildiği üzere 
belirli çaplarda donatı yerleştirmesi ve farklı sınıflarda beton dökülmesi şeklinde yapılan üst yapı yüklerini derin zeminlere 
taşıtmak ve  yapı temelini güçlendirme amacıyla imal edilir. Kazık çapları Ø65 ile Ø165 olarak değişkenlik gösterir.

MİNİ KAZIK
Mini Kazık, zemin içerisine çeşitli çaplarda dairesel kesitli bir delgi açılması ve bu delgi içerisine projesinde belirtildiği üzere 
belirli çaplarda donatı ve farklı sınıflarda beton dökülmesi şeklinde yapılan üst yapı yüklerini derin zeminlere taşıtmak ve  yapı 
temelini güçlendirme amacıyla imal edilir. Kazık çapları Ø25 ile Ø45 olarak değişkenlik gösterir.

ÇAKMA KAZIK
Önceden şekil verilmiş, genellikle ahşap, beton veya çelik malzemeden yapılmış, bir şahmerdanın darbeleriyle zemine çakılan 
yada kapalı uçlu bir çelik borunun zemine çakılıp daha sonra içinin beton doldurulması sureti ile uygulanan derin temel uy-
gulamasıdır.
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Zemin iyileştirme; zemin özelliklerinin üstyapı inşası için uygun olmadığı durumlarda çeşitli yöntemler kullanılarak, is-
tenilen düzeyde ıslah edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Zeminin kayma mukavemetinin artırılması, temellerin taşıma 
gücünün artırılması, oturma miktarının azaltılması, zeminin büzülme/kabarma ve sıvılaşma potansiyellerinin azaltılması 
ve yamaçların stabilitesinin artırılması vb. durumlarda zemin iyileştirme yöntemleri kullanılmaktadır. Zemin iyileştir-
me metotlarının seçiminde yerel zemin koşulları ve deprem karakteristiklerine dikkat edilmeli, iyileştirme metotlarının 
deprem etkisi altındaki davranışları mutlaka incelenmelidir. Zemin iyileştirme işlemi sonrası gerekli kontroller yapılarak 
“neyi, nasıl, ne kadar iyileştiriyoruz?” sorusuna cevap verilmelidir.

TAŞ KOLON
JET GROUT
DERİN KARIŞTIRMA

ZEMİN İYİLEŞTİRME



TAŞ KOLON
Vibrasyon ile gevşek zeminlerin sıkışmasını sağlayarak, deprem anında sıvılaşma gibi riskleri ortadan kaldıran imalat yöntemi-
dir. Bu imalat yönteminin birden çok uygulaması vardır. Zemin mühendislik parametrelerine göre değişiklikler gösterir.1

DERİN KARIŞTIRMA (DEEP MIXING)
Derin zemin karıştırma yöntemi; çimento ve/veya diğer malzemeler ile zeminin yerinde harmanlanmasına dayanan zemin 
iyileştirme yöntemidir. Bu metot, zemin içerisinde yüksek modüllü kolonlar oluşturulması prensibine dayanmaktadır. Genel 
olarak yöntemin uygulanışı karıştırma aparatı ile zeminin harmanlanırken aynı zamanda çimento şerbetinin zemine enjekte 
edilmesi ve istenilen ebatlarda kolonun oluşturulması esasına dayanır.
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JET GROUT
Genellikle taşıma gücü kapasitesi düşük olan ve yeraltısuyu içermesinden dolayı sıvılaşma riski taşıyan, daha çok kohezyonsuz 
ve daneli (çakıl, silt, kum) zeminlerde uygulanan su ve çimento karışımını yüksek basınç ile zemine uygulanarak çeşitli çaplarda 
kolon oluşturma yöntemidir.

2



Mühendislik yapıları olan yarma ve dolgu şevlerinin kayma ve göçme olmadan ölçülebilir, hesaplanabilir ve denetlenebi-
lir şekilde iç veya dış kuvvetler, yada etkenlerle kalıcı veya geçici olarak güvenliğinin sağlanmasıdır. Şev stabilizesi uygu-
lamaları, uygulamanın yapılacağı yüzeyin jeolojisi, şev geometrisi ve proje geometrisine göre değişkenlikler gösterebilir.

kaya ve zemİN ANKRAJI
ZEMİN ÇİVİSİ
PÜSKÜRTME BETON

ŞEV STABİLİZESİ



kaya ve zemİn ANKRAJı
Serbest bölge, kök bölgesi ve ankraj kafasından oluşur. Ankraj halatı, ankraj imalatı yapılmadan önce hazırlanır. Ankraj kafası 
ise ankraj imalatı tamamlandıktan sonra germe testi öncesinde yerleştirilir. Ankrajlar genellikle 0.5” ve 0.6” çaplı 7 telli yüksek 
mukavemetli ön germeli beton halatlarından oluşur. Her bir ankraja yeterli sayıda halat konulur, merkezleyicilerle kuyunun or-
tasına yerleştirilmesi ve kök bölgesinde halatların enjeksiyon içinde kalması sağlanır. Projesinde belirlenen kilitleme ve deney 
yüküne ulaşılarak ankraj tendonu yük taşıyabilir pozisyona getirilir. Mühendislik yapı durumları göz önünene alınarak kaya ve 
zemin ankrajları kalıcı ve geçici olarak uygulanabilir.

PÜSKÜRTME BETON (shotcrete)
Hava-toprak etkileşimini ortadan kaldırarak yüzeydeki aşınma ve ayrışma etkisini en aza indirmek amacıyla kuru veya yaş be-
tonun hava ile yüzeye homojen olarak püskürtülerek uygulanmasıdır. Uygulama yapılacak zemindeki suyu kontrol edebilmek 
için drenaj delikleri açılarak drenaj boruları sürülebilir. Donatılı veya donatısız olarak uygulanabilmektedir. Uygulama alanın-
daki ihtiyaca göre zemin çivisi veya ön germeli ankrajlar ile desteklenmektedir.

ZEMİN ÇİVİSİ
Zemin çivisi ve kaya bulonu bir pasif ankraj uygulamasıdır. Bu uygulamalar, kazı yüzeylerini tutarak şev stabilitesini sağlarlar. 
Zemin çivilerine ön germe uygulanmaz, dolayısıyla şev hareketi olmadığı sürece çivilere herhangi bir yük gelmemektedir. Ön-
germeli ankraj uygulamasındaki gibi kalıcı ve geçici olarak tasarlanabilmektedir.
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MAKİNA PARKURU



MAıT HR-260           
MODEL
YIL 
KAPASİTE 

1             
: MAIT
: 2017
: 260 kN-m tork

MAıT HR-260           
MODEL
YIL 
KAPASİTE 

2             
: MAIT
: 2015
: 260 kN-m tork

SOILMEC SR-40                  
MODEL
YIL 
KAPASİTE 

3             
: SOILMEC 
: 2006
: 140 kN-m tork

CASAGRANDE            
MODEL
YIL 
KAPASİTE 

4             
: CASAGRANDE C6
: 2011
: 12 kN-m tork

CASAGRANDE           
MODEL
YIL 
KAPASİTE 

5             
: CASAGRANDE C6
: 2013
: 12 kN-m tork
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Halkalı KİRAZLI Metrosu Fatİh İstasyonu 
Ø100 Fore Kazık İksa
3x0,6” Öngermeli Ankraj

Trend Gyo İys Yapı Sultanbeylİ Anda Park PrOjesİ  
Ø100 Fore Kazık Temel Altı

Kuzu Grup Sea Pearl Projesİ
Ø100 Fore Kazık Temel Altı

Kardeşler Yapı Başakşehİr Akaryakıt İstasyonu 
Ø120 Fore Kazık İksa
Ø32 Kalıcı Zemin Çivisi

Kİptaş Okmeydanı Kentsel Dönüşüm
Ø65 lik Fore Kazık İksa
3x0,6” Öngermeli Ankraj

İBB İntek Konut Hadımköy Halk Ekmek Fabrİkası 
Ø120 Fore Kazık İksa
Ø32 Kalıcı Zemin Çivisi

İstanbul Üst Yapı Sancaktepe YOL, Alt geçİt fore kazık İşlerİ  
Ø80 Fore Kazık İksa
Ø100 Fore Kazık İksa
Ø100 Fore Kazık Temel Altı

  
Ø120 Fore Kazık İksa
Ø165 Fore Kazık İksa

Emlak Konut Şİle İdealist Gyo Projesİ  
Ø45 Mini Kazık 
3x0,6” Öngermeli Ankraj
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