


Donatılı zemin yapılarında
Maccaferri çözümleri

Deneyim ve malzemelerin teknoloji ile birlikte
gelişimleri sayesinde donatılı zemin yapıları, donatılı 
yapılar için geleneksel bir çözüm olarak düşünülebilir. 
Bu sebeple, söz konusu bu yapıların farklı uygulamaları 
sistemlerin geçerliliğini ve uygunluğunu ortaya 
koymaktadır. Bunlar; yol güçlendirme işleri, atık 
depolama alanlarındaki dolgu işleri, gürültü bariyeri, 
nehir ve profesyonel kaya bariyer dolguları olarak 
bilinmektedir. 
Teknik araştırmalar ve alanındaki en prestijli araştırma 
enstitülerinin iş birliğiyle beraber Maccaferri, en zorlu 
koşullarda ve sistemlerin servis garantisini sağlayarak 
rekabetçi teknik çözümleri piyasaya sunma becerisine 
sahiptir.
Maccaferri tarafından geliştirilen Terramesh® sistemi 
fabrikada üretilmiş, uygulanmaya hazır modüler 
sistemlerdir. Bu özellikleri sayesinde kurulum süreleri 
kısadır ve kapak kısmından başlayıp kuyruk kısmına 
kadar yekpare şeklinde devam eden donatı kısımları  
yer almaktadır.
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Alt yapı projelerinde her zaman en doğru tasarımı yapmak, 
Maccaferri’nin araştırmalarının odak noktasını  
oluşturmuştur. Maccaferri, kohezif ve sıkıştırılmış  
zeminlerde kullanılan çift bükümlü tel ağdan oluşmuş 
ürünlerin davranışlarını ayrıntılı bir şekilde incelemiştir.  
(Avustralya Savunma Kuvveti Akademisi - Camberra,  
Federal Otoyol İdaresi - ABD, ISMES -  Bargamo, Italya). 
Farklı sıkılık oranına sahip zeminlerde yapılan güçlendirme 
çalışmalarında oluşan deformasyonların araştırılması  
(ISMES- Bergamo, İtalya; “Bathurst” - Kanada), 
yüksek dayanıma sahip  geogridli çift bükümlü tel 
kombinasyonunu geliştirme fırsatı vermekte ve böylece  
olası çözümlerin çeşitliliğini arttırmaktadır. Bunların yanı  
sıra bu testler Maccaferri’ye işin tasarım aşaması sırasında 
kullanılacak olan uygun kriterleri elde etme fırsatı vermiştir. 
Ayrıca testler, zemin davranışı hakkında en gelişmiş 
geoteknik yöntemlerini kullanan yeni bir yazılımın  
(Macstars 2000)  geliştirilmesini sağlamıştır.

Süreklilik, dayanım ve güvenlik, Maccaferri 
mühendislerinin dikkatlerini ve kaynaklarını kullandıkları 
esas unsurlardan bazılarıdır. Süreklilik yalnızca tasarım 
aşamasında kullanılan kriterlere ve modellere değil; 
ayrıca tasarımda kullanılan malzemelerin teknik 
özelliklerine de bağlıdır. Uygun koruma kaplamalarına 
sahip malzemelerin seçimi ve tasarım aktivitesi 
içerisinde doğru emniyet parametrelerinin kullanılması, 
Maccaferri’yi en titiz enstitülerin şart koştuğu kalite 
standartlarında bir lider haline getirmektedir. 
Terramesh® sistemi, çinko ve alüminyum elementlerinin 
alaşımlanmasından oluşmuş bazı durumlarda platik 
kaplama ile kaplanan ve böylece 120 yıla kadar servis 
ömrü garantisi sağlamış olan çift bükümlü tel ağ 
ürünlerinden oluşmaktadır.

Testler Süreklilik



Ön Yüz  Görünümle r i :
S e ç i m  K r i t e r l e r i

İstenen peyzaj görünümü (taş, yeşil, beton blok).
Yeniden yeşillendirme fırsatı, uygun filtre, bitkisel toprağın ve harici katmanın bulunması.

Zemin donatısı kullanılarak yapısal devamlılığın sağlanması.
Malzeme montajı ve kalite garantisi sağlayan endüstriyel bir ürün olan Terramesh modülleri.
Yerleştirme sürecinde iyi bir sonucun elde edilmesini sağlamak amacıyla iş sahasında malzeme, anahtar teslimi

çözümler ve konusunda uzman ekibiyle teknik destek.

Ayrıca uzmanlarla beraber püskürtme çim uygulamasının ve bitki kesimlerinin gerçekleştirilmesi. Kuru bir iklimde 
veya iş bakımının planlanmadığı yerlerde taşlı ön cephelerin kullanılması tavsiye edilir.
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Detaylı bilgi için web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Maccaferri Çevreci Mühendislik Çözümleri San. ve Tic. A.Ş.  
My Office İş Merkezi, Barbaros Mahallesi Çiğdem Sokak 
No: 31-32-33 Ataşehir, İstanbul Turkey
T: +90 216 217 53 70
F: +90 216 217 53 76
E: info.tr@maccaferri.com 

www.maccaferri.com/tr/
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Maccaferri olarak, 5 kıtada faaliyet gösteren 70’den fazla 

iştirakimiz, 100’den fazla ülkede bulunan kuruluşlarımız 

ve 3000’in üzerinde çalışanımızla mühendislik yapıları 

ve çevresel inşaat sektöründe çözümler sunmakta ve 

konusunda uzman ekiplerimizle teknik destek vermekteyiz. 

Global ağımız, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerin inovasyon 

ve çevre dostu ürünler ve uygulamalarla büyümektedir. 

Çift bükümlü tel ağ türevi ürünlerin uluslararası standartlar 

dahilinde üretilebildiği, 10.000 m² alana sahip fabrikasını 

Düzce’de kurmuş olup, buna ek olarak dünya çapında diğer 

fabrikalarımızda üretilmekte olan geosentetik ürünlerin satış 

ve pazarlama faaliyetlerine de devam etmektedir.

Maccaferri “Yenilikçi Mühendislik Çözümleri” sloganıyla 

yalnızca ürün tedarik etmekle kalmayıp aynı zamanda çok 

yönlü, ekonomik ve çevreye duyarlı çözümler sunmaktadır. 

Uygulamalarında müşterileriyle, çözüm ortaklığı 

çerçevesinde çalışmakta olup, hizmet ve çözümlerinin 

kalitesiyle sürdürülebilirliğe dayanan bir ilişki kurmayı 

amaçlamaktadır.

Maccaferri’nin sürdürülebilir büyümesi, yıllardır sürdürdüğü 

yenilikçi, mükemmel hizmet ve çevreye saygı ilkelerine 

dayalıdır. Maccaferri’nin vizyon ve misyonu, yarının 

dünyasını düşünerek, yaşamı ve doğayı inovatif çözümlerle 

uyumlu hale getirmek, mükemmelliği ve sürdürülebilirliği 

gözetmektir. Maccaferri, uyguladığı dikey entegrasyon 

stratejisi ile hedef piyasalarda çözümleri araştırır, tasarlar, 

üretir, temin ve inşa eder. Maccaferri sektörün öncüsü 

olarak, başta müteahhitler, idareler ve proje firmaları 

olmak üzere bütün müşteri ve kullanıcılara kaliteli, pratik, 

ekonomik, teknolojik ve uzun ömürlü anahtar teslimi 

çözümler sunmaktadır.

Maccaferri Türkiye 

Danışmanlık ve Çözüm Ortaklık

Kurumsal Yapı


