HAKKIMIZDA
Delta Yapı Ltd. ve UK Construction & Technologies Ltd. ortaklığı ile faaliyet gösteren
şirketimiz uzman kadrosu ile inşaat ve yaşayan yapı sektörüne hizmet vermek amacıyla
sektörün Su Yalıtımı,Endüstriyel Zemin Kaplamaları, Statik Proje ve Çelik Konstrüksiyon
İmalatları, Konsolidasyon-Restorasyon problemlerini teknolojik ürün ve cihazlar ile
çözümlemeyi hedeflemiştir. Ana firma prensibimiz olan kalite ve garanti anlayışımız
doğrultusunda İsviçre orijinli (BASF), İtalyan orijinli (MAPEİ) yapı kimyasalları ürün
yelpazemiz son teknolojiyi beton test cihazlarımız ile sizlere sunduğumuz hizmetleri şu
başlıklar altında toplamayı ve sunmayı düşündük.
– Tarihi Eser ve Betonarme Yapılarında Konsolidasyon-Restorasyon
– Korozyon Kontrol Mühendisliği ve Korozyon Önleme, Onarım Uygulamaları
– Yapısal Statik Takviye ve Onarım İşleri
– Deprem Riskine Karşı Betornarme-Çelik-CFRP-FRP ile Yapı Güçlendirmesi
– Son Teknoloji Cihazlarla Tahribatsız Beton Testleri ile ilgili olarak
1. Donatı Tespiti
2. Donatı Korozyon Testi
3. Ultrasyon ile Betonda Oluşmuş Çatlak Derinlikleri Tespiti
4. Beton Mukavemeti Testleri ve Ölçümü
– Kimyasal Ankraj ile Filiz-Rod Montajları
– Yüksek Performanslı Corrosion Free Sentetik Fiberler ile Shotcrete (İnce

Daneli Püskürtme Beton)
– Karotlu Beton delme ve Hidrolik raylı sistemler ile beton kesme işleri

VIZYON VE MISYON
Vizyonumuz
Türkiye ve Dünya çapında yapmış olduğu çalışmalarla inşaat sektöründe lider, yüksek
pazarpayına sahip, kazanmış olduğu uluslararası marka imajı ve kalite felsefesini tüm şirket
kademlerinde yaygınlaştıran, insanlığa, çevreye ve evrensel değerlere olan sorumluluklarını
yerine getiren, geleceğin inşaat teknolojilerine yön veren bir şirket olmaktır. Buvizyonu
gerçekleştirmek adına şu değerleri ilke edinmekteyiz:
Teknoloji ve Kalite
Mühendislik ve yönetim bilimlerindeki son teknolojiyi kullanan ve oluşturduğu kalite
anlayışını uluslararası standartlarda ISO 9001 belgesi ile belgeleyen şirketimiz, her zaman
yenilikçi düşüncelerin ve güncel teknolojilerin yakın takipçisi olmaya devam edecektir.
Her şey Zamanında
Mükemmelliği bir tercih olarak değil, işinin bir gereği olarak kabul eden şirketimiz,
zamanında gerçekleştirdiği tüm projelerle müşterilerinin gurur kaynağı olmuştur.
Güvenlik ve Çevre
Temel anlayışı insan ve doğaya saygı olan şirketimiz tabiat ile bağını koparmadan iş
güvenliğini en üst seviyede tutarak, çalışan ve müşterilerine yaşanılabilir bir gelecek
hazırlamanın görev bilincindedir.
Bu amaçla ISO 9001:2000 belgesine sahip olan şirketimiz uzun zaman önce belge
şartlarını yerine getirmeye başlamıştır.
Çalışanlarımızın Mutluluğu
Hedeflerinden biri de insanı geleceğe taşımak olan firmamız, eğitim faaliyetlerine gerekn
önemi vermekte ve çalışanlarının gelişimini sağlamaktadır. Çalışanlarına verdiği değerle
onların mutluluğunu ön planda tutmaktadır.
Dünya Şirketi Olmak
Delta Yapı yurt içinde ve yurt dışında çalışmış olduğu ülkelerde bölgenin sosyal, kültürel
dokusuna ve tüm yasal mevzuatlara uygun bölge insanı ile iç içe bir hizmet anlayışını
benimsemiştir ve faaliyet gösterdiği her yerde bir dünya şirketi bilincinde çalışmaktadır.

POLİTİKAMIZ
Yapılan çalışmalarda müşteri memnuniyetini sağlamak adına mükemmel iş sonuçlarına
erişmek için verdiğimiz yaratıcı hizmetlerimizi hep bir üst seviyeye taşıyarak, artan
yatırımlarla birlikte çalışan personelin katılımıyla iş süreçlerimizin sürekli iyileştirilmesidir.
Bu doğrultuda;
Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak, müşteri gereksinimlerini karşılamak ve
koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak

•

• Proje teslimini söz verilen sürede gerçekleştirmek
• Çalışma ortamı ve koşulları ile çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak
• İlgili tüm yasal ve sektörel şartlara uymak
•

Eğitimli personelin müşterilerimize iyi ve başarılı projeler sunmaya eşit
olduğunun bilincinde olarak personelimize gerekli tüm eğitimleri vermek

•

Tedarikçilerimiz ve taşeron şirketlerle uyumlu bir şekilde çalışarak istenilen
hammadde ve hizmeti en uygun şekilde temin etmek

• Yurtdışındaki başarılarımızı artırarak, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da en
fazla talep edilen bir firma olmak
• Kalite yönetim programlarını uygulamak ve sürekli iyileştirmek şirketimizin kalite
politikasıdır
Firmamız toplum ve çevre ile bütünleşen bir anlayışa sahip olup, çevreye karşı
sorumluluklarının bilincinde olarak, insan ve güvenlik faktörünü gözeterek çalışanlarına en
uygun çalışma ortamını sağlamayı öncelikli hedef olarak belirlemiş ve meslek hastalıkları
ile iş kazalarını en aza indirmeyi bir görev edinmiştir. Bunun için;
•

Çevre ve iş sağlığı & güvenliğine ilişkin kanun, yönetmelik ve standartlara uyar.

•

Delta Yapı, bünyesinde çalışan tüm personelin güvenli ve sağlıklı bir ortamda
çalışmasını sağlar.

•

Yapılan projelerde çevre dostu girdileri kullanarak ileride oluşabilecek çevre
kirliliğini önlemeyi ve gelecek kuşağa dahayaşanılabilir bir ortam bırakmayı
amaçlar.

NEDEN DELTA YAPI
ÖMÜRLÜK HİZMET
Firmamız sunmuş olduğu tüm hizmetlerde uzun vadeli ve ömürlük çalışma mantığı ile
sizlere hizmet sunar.
SERTİFİKALI ÜRÜNLER
Markamız altında yapılan tüm çalışamalar da sertifikalı ürün ve parçalar kullanılmaktadır.
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
Delta Yapı, temel prensipleri içerisinde müşteri memnuniyeti felsefesi ile hareket
etmektedir.
HİZMET GARANTİSİ
Firmamız vermiş olduğu tüm hizmetlerde şirket garantisi altında sunumlarını gerçekleştirir.
YILLARIN TECRÜBESİ
Delta Yapı, 20 yılı aşkın tecrübesiyle sizlere profesyonel ve proaktif bir hizmet sunar.
SÜREKLİ DESTEK
Kurum olarak yapmış olduğumuz tüm çalışmaların ardından hizmet verilen kurumlara
sürekli destek sağlamaktayız.

Hizmetler
• Yalıtım Hizmeti
Delta Yapı ve Restorasyon iç ve dış etkilere karşı profesyonel yalıtım hizmeti sizlere
alanında uzman kadrosuyla sunar.
Yalıtım, çeşitli iç ve dış yapıların başta su, ısı, elektrik, ve ses akımlarının bunlar
dışında yangın gibi durumların negatif etkilerinin ve geçişlerini önüne geçmek yani
engellemek amacıyla yapılan ham maddesi kauçuk veya poliüretan ( polimer nevi)
ürünlerle yapılan kaplama izole işlemine verilen isimdir. Yalıtım hizmetleri genellikle
kendi içinde çeşitli hizmet gruplarına ayrılır.
Bunları sıralamak gerekirse dört ana grup şu şekilde sıralanır. Su yalıtımı, ısı yalıtımı,
elektrik yalıtımı ve ses yalıtımı. Bunlar dışında yalıtım grubu içerisinde yer alan bir diğer
izole türü ise yeraltı yalıtımı ve bina güçlendirme yalıtım hizmetleri olarak
sınıflandırılmaktadır. Saymış olduğumuz bu yalıtım türlerini detaylı olarak hizmet
portfolyomuz sizler sunmak istedik inceleyelim.

 Su Yalıtımı
Tünel, köprü, geçit, teras, çatı, bina duvarı, bodrum, havuz, su deposu yapılarında
uygulanan su yalıtımı, su akıntı kaçağını onararak yapıların güçlendirilmesini sağlar.
Yağan yağmura karşı dayanıklı, rahat, güvenli yapıların sağlanabilmesi için iç ve dış
etkenlere karşı su yalıtımı güçlendirilmesi gerekmektedir.
Sağlam yalıtım oluşturmanın başlıca nitelikleri; doğru tespit, ustalık, kaliteli malzeme ve
uygulamadır. Yapılarda su yalıtımı, su kaçağının nereden olduğunu tespit etmek, yapıya
büyük zarar vermeden su akıntısını kesmek, onarmak için yapılan tamir işidir.
Suyun akıntısı sıvı yada gaz olarak akması yapının tahriş olmasına, çürümesine zemin
hazırlayan en önemli etkendir. Yapıların büyük zarar görmemesi için en kısa sürede su
yalıtımı çalışması yapılarak müdahale edilmelidir.
Yalıtım; su, ses, ısı alanlarında olabilecek sızıntıları tamir ederek sorunları çözer.
Günümüzde su yalıtımı, ses yalıtımı, ısı yalıtımı teknolojik ürünler ve cihazlar kullanılarak
uygulanır.
Teknolojik ürünler ve cihazlarla teras, çatı, bina, balkon, tünel, membran su yalıtımı, temel
perde yalıtımı, su izolasyon hizmetleri veren Delta Yapı, yapılardaki su sızıntı kaçaklarını
tamamen ortadan kaldırmak için su yalıtımında uzman uygulayıcı sertifikalarına sahiptir.

 Yeraltında tesisler
Yeraltında tesis edilen yapılar; metro tüneli, tren tüneli, karayolları tüneli, kapalı otopark,
konut temel perdeleri teknolojik ürünler ve cihazlar kullanılarak yeraltı yapıları ihtiyacına
göre poliüretan enjeksiyon, çimento enjeksiyon, kireç enjeksiyon, epoksi enjeksiyon,
kimyasal enjeksiyon sistemleri kullanılarak yapılan güçlendirme, onarım, tamir
uygulamalarıdır. Yeraltı yapılarında güçlendirme işlerini teknolojik ürünler ve cihazlarla
çözümleyen Delta Yapı, inşaat sektörüne enjeksiyon hizmetini kazandırmıştır.
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 Tünel Su Yalıtımı
Metro, tren, karayolu tünellerinde yağmurdan dolayı su akıntısı, sızıntısı gibi
durumlarda tünel su yalıtımı yapılmalıdır. Uzman uygulama ekibinin dikkat etmesi
gereken önemli hususlardan olan PVC membran, geotekstil keçe ruloları zarar
almamaları için temiz şekilde ambalajlanmalı, yatay yüklenmelidir. PVC membran,
ezilmeden, pislikten, yağlanmadan, topraktan, metal aşınmadan, fazla sıcaktan
korunacak şekilde hazırlanmalıdır.
Malzemelerin taşınmasına dikkat edilerek çalışma sahasına sağlam getirilmesi ve
uygun bir köşeye yerleştirilmeleri gerekmektedir. Kullanılacak malzeme tünel su
yalıtımı çalışma yerine sağlam gelmeli, sağlam kullanılabilmelidir. Tünel enjeksiyon
çalışmalarında teknolojik poliüretan enjeksiyon sistemleri kullanılmaktadır. Su
depoları yalıtımı teknolojik ürünlerle tamir edilmektedir.

• Restorasyon
Delta Markası tüm yapı ve inşaatlarda uzman kadrosuyla restorasyon çalışmalarını
gerçekleştirmektedir.
Restorasyon, daha önceden inşa edilmiş bir yapının (bu yapı bir bina, klise, köşk vb
olabilir.) sanatsal çizgilerini bozmamak ve ona yeni bir şeyler katmamak kaydıyla zaman
içinde çeşitli sebeplerle bozulan ve zarar gören kısımlarını ya da tamamını aynı sanatsal
figürler içinde aslına uygun olarak onarılması işlemine verilen isimdir.
Restorasyon işlemi genelde kelime olarak da yanlış anlaşılmaktadır. Restorasyon yapının
yerine benzerini ve yenisini ortaya koyma işlemi değildir. Aksine mevcut yapıyı az öncede
belirttiğimiz üzere gerekli kısımlarını yenile işlemine verilen isimdir. Bu işlem kendi için
çeşitli gruplara ayrılır. Bunlar Bina, ev, cami, eski eser, tarihi ev restorasyonu olarak bu
bölümlendirme işlemi yapılır.
 Bina
Uzun yıllar bakım görmemiş bir binanın tadilata, bina restorasyonuna, güçlendirilmeye
ihtiyacı vardır. Bina restorasyonunun amacı yapının temelini, mimarisini, cephe değerini
güçlendirmek, depreme, dış etkenlere karşı dayanıklılığını artırmayı hedefler.
Binaya işlevsel güç verilmesi restorasyonun temel amacını oluşturmaktadır. Tarihi Bina
Restorasyonu iç etkenler; su, elektrik, nem faktörlerinden, dış etkenler; yağmur, deprem,
fırtına, rüzgar faktörlerinden zarar gören yerlerini onarmayı kapsamaktadır.
Yapı sektöründe uzman uygulayıcı statüsünde çalışan Delta Yapı, Bina restorasyonu
çalışmalarında teknolojik ürünler ve cihazlarla bina güçlendirmesi yapmaktadır. Şirketimiz,
eski yapıya sahip, hassas, riskli binalarda profesyonel çözümler üreterek bina restorasyonu
çalışmalarını başarıyla sonuçlandırır.

 Cami
Eski kültür mirasına sahip camileri gelecek nesillere aktarabilmek için cami restorasyonu
tamirini kapsayan teknolojik ürünler ve cihazlarla hizmet veren Delta Yapı restorasyon,
konsolidasyon ltd. şti. camiilerin tarihi kimliğini koruyan çözümler üretmektedir. Camii yıllar
sonra iç ve dış etkenler yüzünden bakıma ihtiyaç duyar.
Dünyada kültür mirasları içerisinde yer alan camii, değerini korumak, yeni nesillere
aktarılmasını sağlamak adına cami restorasyonu çalışması yapılarak yapının
güçlendirilmesi sağlanır. Kültürel mirasın korunması gerektiğini nesilden nesile aktararak
Cami restorasyonu tamiri ihtiyaç duyulan dönemlerde yapılması gerektiği anlatılmalıdır.
Yüzlerce yıl yaş almış camilere, zengin kültür mirasına sahip ülkemizde geçmişten
günümüze gelen cami restorasyonu yapılarak kültür miraslarını onarmak, korumak, yeni
nesillere ulaştırmayı hedefler.
Delta Yapı, konsolidasyon, restorasyon çalışmalarını ülkenin tarihi miras varlıklarının
yaşatılması, gelecek nesillere aktarılabilmesi için cami restorasyonu çalışmalarını sanatsal
dokusuna uygun şekilde yürüterek caminin tarihi kimliğini korumasını sağlar. Delta Yapı,
Cami Restorasyonunu en iyi şekilde onarmak için profesyonel ekibe, teknolojik ürünlere,
cihazlara, teknik imkanlara sahip uzman uygulayıcı statüsündedir.

 Kilise
Kültür mirasına sahip kiliseleri yeni nesillere kullanılabilir halde bırakmak için kilise
restorasyonu onarımını kapsayan çalışmayı teknolojik ürünler ve cihazlarla çözümleyen
Delta Yapı restorasyon, konsolidasyon limited şirketi, kiliselerin tarihi yapısını güçlendiren
restorasyon uygulamaları yapmaktadır.
Kilise yıllar geçtikçe iç ve dış faktörlerden dolayı onarıma ihtiyaç duyar. Dünya’da kültür
mirasları içerisinde yer alan kilise, eski değerini muhafaza etmek, yeni kuşaklara
aktarılmasını sağlamak adına kilise restorasyonu tamiri yapılarak kilisenin güçlendirilmesi
sağlanır.
Kültürel mirasa sahip kilisenin korunması gerektiğini kuşaktan kuşağa aktararak kilise
restorasyonu tamiri ihtiyaç görülen dönemlerde yapılması sağlanmalıdır.
Yüzlerce yıl yaşayan kiliselere gerekli önem verilerek geçmişten günümüze gelen kilise
restorasyonu yapılarak tarihi kültür miraslarını devam ettirmek, korumak, yeni kuşaklara
ulaştırmak için bakımı yapılır.
Delta Yapı, restorasyon, konsolidasyon çalışmalarını kilisenin tarihi miras varlıklarının
yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için kilise restorasyonu çalışmalarını tarihi
yapısına uygun şekilde yürüterek kilisenin tarihi kimliğini korumasını sağlar.
Delta Yapı, kilise restorasyonu çalışması için uzman ustalarla, teknolojik ürünlerle,
cihazlarla, teknik imkanlarla çalışarak projelerini en iyi şekilde sonuçlandırır.

 Tarihi EV
Tarihsel varlık niteliğindeki kültür evlerinin gelecek nesillere aktarılabilmesi için yapılan
tarihi ev restorasyonu tamiri güçlendirmenin bütününü kapsayan bir çalışmadır. Tarihi ev
yapısının kültürel mirasa hizmet edebilmesi için geleceğinin sürdürülmesini sağlayan
tarihi ev restorasyonu tamiri yapılmalıdır.
Restorasyon yüzyıllardan beri yapılması gereken onarım işi olmuştur. Tarihi ev yada tarihi
yapıya sahip varlık var olduğu halde iyi durumda değil ise restorasyona ihtiyaç duyar.
Kültür mirasını koruma bilinciyle tarihi ev restorasyonu yapılarak geleceğe taşınması
sağlanmalıdır.
Bu kapsamda Delta Yapı, dünya’da kültür varlıklarının korunması için daha iyi teknolojiye
sahip ürünlerle, cihazlarla çalışır. Tarihi ev restorasyonu çalışmasının amacı yapının
tarihsel kimliğini koruması ve aktif olarak faaliyetinin devam etmesini sağlamaktır.

 Tarihi Eser
Dünya’nın her köşesinde bulunan, sayıları yüz binleri aşan, dünyanın beğenisini kazanan
tarihi eserlerin korunmasını hedefleyen tarihi eser restorayonu Türkiye ve Dünya
kültürünün mirasını devam ettirmek için yapılması gereken önemli çalışmadır.
Tarihi eserlerin geçmişten geleceğe aktarılması için teknolojik ürünler ve cihazlarla
restorasyon, konsolidasyon ihtiyaçlarını karşılayan Delta Yapı ltd. şti. Türkiye’ye, Dünya’ya
eski eserlerin değerini kaybetmemesi için çözümler üretmektedir.
Eski yapıların mimari değeri, kimliği, dokusu korunarak yaşatılması, gelecek nesillere
aktarılması için tarihi eser restorasyonu çalışmalarını uzman mimarlar, mühendisler,
teknikerler, ustalardan oluşan deneyimli ekibiyle Delta Yapı restorasyon konsolidasyon
şirketi tüm süreciyle tamir işini yürütmektedir. İyi bir planlama gerektiren eski eser
restorasyonu tamamen profesyonel koşullarda çözümler üretilerek iyileştirme çalışmaları
yapılır.

Türkiye tarihi yapı, eser ve kültürel mirası ile çevre değerleri açısından dünyanın en zengin
ülkelerinden biridir. Bu değerleri korumak, yaşatmak, geleceğe aktarılmasını sağlamak
yönünde olabildiğince profesyonel tarihi eser restorasyonu çözümleri üreten Delta Yapı,
tarihi yapıların ilk yapıldığı haline kavuşması için önemli çalışmalar yapmaktadır. Tarihi
eser onarımı, tarihi eser güçlendirme, konsolidasyon, restorasyon çalışmalarında
profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz.
Bu çalışma kapsamında Delta Yapı restorasyon, konsolidasyon ltd. şti. çalışma
sorumluluğundaki tarihi eserlerin güçlendirilmesi, iyileştirilmesine yönelik tespitler,
planlamalar, bakım, onarım işlerinin yürütülmesi için gerekli en iyi ürünler ve cihazlarla
çalışılarak tarihi eser restorasyonunun başarılı sonuçlanması sağlanır.

• Güçlendirme
Çeşitli sebeplerden ötürü yapısal anlamda zarar görmüş inşalara bina yapı güçlendirme
ve yeniden kazandırma hizmeti.
Delta Yapı & Resterosyon A.Ş Her türlü yapının güçlendirilmesi ve yenilenmesi gibi
hizmetleri bünyesi barındırmaktadır. Özellikle bina ve tarihi eser ve tarihi yapıların
profesyonel şekilde alanında uzman kadrosuyla önem ve hassasiyetle kuvvetlendirme
işlemlerini gerçekleştirmektedir.
Delta Yapı yılların tecrübesi ve bu alandaki birçok projeye imza atmış uzman ekibiyle
karma birçok yapıyı bilimsel ölçüler gözetilerek aslına uygun şekilde gerekli koşullarda
kuvvetlendirme ve bakım onarım hizmetlerini temel faaliyetleri içerisinde sizlere
sunmaktadır.
 Bina
Doğal afetlere; deprem, yağmur, sel, erozyon, korozyona karşı yapı kuvvetlendirme, bina
yapı güçlendirme çalışmalarının yapılması oluşabilecek ani tehditlere karşı korunmasını
sağlar. Değişik kuvvetlendirme uygulamalarına alternatif olarak rasyonel bir çerçevede
karşılaştırılmalarında bina ve yapı kuvvetlendirme temel oluştururlar.
Kuvvetlendirme önerisini belirlemedeki temel unsur doğal afetlere karşı dirençli olmaktır.
Binave yapı kuvvetlendirme projelerinin can, mal kaybına yol açmadan onarılmayı
hedefler.
Geçmişteki, gelecekteki depremlerin neler kaybettireceğini saptayarak, konutlarda, sanayi
yapılarında oluşturduğu zararları, Türkiye’nin genelinde deprem riskine binaen detaylı bir
deprem öncesi bina ve yapı kuvvetlendirme çalışması ihtiyacı ortaya çıkarmıştır.
İnşa edilen, var olan binaların, yapıların temelini, yapısını güçlendirmek, olası depreme
karşı dayanıklı olabilecek bina ve yapı kuvvetlendirme uygulamalarının gereksinimi hayati
yönden elzemdir.

 Köprü
Köprü, deprem, korozyon, erozyondan veya diğer dış etkenlerden hasar almışsa köprü
güçlendirme çalışması yapılmalıdır. Olası bir depreme dayanıklı hale getirilmesi için
mukavemetin, taşıma potansiyelinin yükseltilmesi köprü güçlendirme çalışmasıyla direnç
kazandırılabilir.
Köprü kolonları, kirişleri, döşemeleri, çatlakları güçlendirilerek duvar çatlaklarına reçineli
enjeksiyon, epoksi enjeksiyon gibi güçlü uygulamalar tatbik edilir. Sağlam kapasiteye
gelebilmesi için köprü kuvvetlendirme çalışmasında temel kuvvetlendirme , zemin
kuvvetlendirme yöntemleriyle beraber köprü altı güçlendirme de yapılır. Köprü tamiratı
çalışmalarında teknolojik ürünler ve cihazlar kullanılarak kuvvetlendirme işlemi yapılır.

• Enjeksiyon
Tüm yapılarda çeşitli enjeksiyon türleri firmamızca yapılmaktadır. ( Epoksi, Kireç,
Kimyasal, Çimento, Poliüretan enjeksiyon)
 HİDROLİK KİREÇ ENJEKSİYON
Genelde tarihi eser restorasyonunda kullanılan hidrolik kireç enjeksiyon, doğal hidrolik
kireç harcı olarak hazırlanır. Hidrolik kireç enjeksiyonu; çimento, asbest karışımı
içermeyen, kireç harcı içerisinde mikronize karbonatlar barındıran, tarihi yapılar için
uygulanan enjeksiyon sistemidir.
Taş, tuğla veya almaşık duvarların zayıflayan taşıma kapasitelerinin güçlendirilmesi,
özellikle çatlakların onarılması amacıyla kullanılan enjeksiyon harcıdır. Bu sistemin
kullanıldığı yerler; Tarihi kargir yapılarında, kargir kubbe, tonozların çatlaklarının
onarımında, tarihi kargir duvarlara temel oluşturmada, büyük boşlukların
doldurulmasında, çatlakların kapatılmasında, güçlendirilmesinde kullanılmaktadır.
En eski kimyasallar arasında yer alan hidrolik kireç sistemi, en eski ülkeler; mısır, babil,
hitit, finike, persler tarafından kullanılan en etkili bileşim harcıdır. İlk romalılar zamanında
kullanılan hidrolik kireç, su yapılarında kullanılmıştır. Bu sistem su içerisinde sertleşme
özelliğiyle yapı inşaatlarında kullanılmıştır.
Türkler tarafından keşfedilen horasan kireç enjeksiyon harcına yumurtanın beyazı,
yumurtanın kabuğu, incir yaprağı sütü, kan, yulaf, hayvan kılları gibi farklı maddeler
katılarak yapıların yapımında, onarımında etkili bir formül ortaya çıkarmışlardır. Örneğin;
Osmanlı Devleti döneminde Selimiye Camii yapımında bu sistem içine yumurta akı
karıştırılarak camii imar edilmiştir.

 EPOKSİ ENJEKSİYON
Yapılarda, betonlarda, taşıyıcı kolon ve kiriş çatlaklarının onarımında kullanılan epoksi
enjeksiyon sistemi, çatlayan, tekrar açılan çatlakların kapatılmasında, onarılmasında en
etkili enjeksiyon uygulamasıdır. Oluşan çatlakların üzerine delikler açılarak dübeller
aracılığıyla epoksi enjeksiyon uygulaması yapılır. Çatlakların alçak yada yüksekliğine göre
dışına taşmasını engelleyen kalem enjektörler kullanılır. Onarılacak çatlakların yüzeyi
epoksi enjeksiyon harcı ile düz kalacak şekilde kapatılır.

Çatlakların oluşma sebepleri; deprem, şiddetli soğuk, çürük malzeme kullanımından
kaynaklanan imar nedenleriyle çatlaklar oluşur. Betonarme yapılarında sıkça görülen
çatlakların onarımında epoksi enjeksiyon sistemi kullanılır. Çatlamadan önceki taşıma
gücüne, dayanıklılığına kavuşturulmasında en etkili yöntem epoksi enjeksiyon
uygulamasıdır. Zemin tamirinden çoğunlukla epoksi zemin kaplama uygulaması
yapılmaktadır.

 POLİÜRETAN ENJEKSİYON
Metro, tren, karayolları tünelleri yeraltı yapılarında, su havuzlarında, su tanklarında,
barajlarda, bodrum katlarında kullanılan poliüretan enjeksiyon sistemleri özel izolasyon
uygulama işlemidir. Türkiye’de ilk teknolojik ürünleri, cihazları kullanarak bu sistemin
uygulamalarını geçekleştiren Delta Yapı, Türkiye’nin melen, taisei marmaray, kismak,
hasdal, dolmabahçe bomanti gibi büyük yeraltı yapılarında bu sistemi başarıyla
tamamlamıştır. Yapı kimyasalları kullanılarak uygulanan poliüretan enjeksiyon,
yeraltı yapılarında su sızıntısını engellemek, betonun yapısını, donanımının korunmasını
sağlamak için yapılan güçlendirme sistemidir. Poliüretan enjeksiyon uygulamalarında
yapının perde döşemesinden belirgin şekilde su gelmesi gözlemlenerek suya karşı
reaksiyon gösterecek poliüretan enjeksiyon işlemi yapılır. Beton yapıları içerisinde su ile
şişen bölgenin çatlaklarına, boşluklarına bu sistem uygulanarak suyun sızması engellenir.
Dilatasyon derzi, kontak enjeksiyonu, zemin konsolidasyon enjeksiyonu uygulamalarını da
teknolojik ürünlerle çözüyoruz.

 ÇİMENTO ENJEKSİYONU
Suya, toprağa karşı duyarlı yeraltı yapılarında kullanılan çimento enjeksiyon sistemi birçok
inşaat projelerinde uygulanan bir sistemdir. Bu uygulama büyük yapılarda; fabrika,
üniversite, köşk, kilise, camii, büyük binalarda, deprem, korozyona karşı dayanıklılığı
artırmak içinbu sistem kullanılır. Zeminde oluşabilecek sıvılaşmayı engellemek, azaltmak
maksadıyla gradasyonunda 0,5 mm.’den
az ufak daneleri olmayan zeminlere alçak basınçlı bu sistem uygulaması yapılmaktadır.
Çatlamış, bozulmuş zeminlerde, yeni inşa edilecek yapılarda zemin içerisine basınçlı
hava, su testi yapıldıktan sonra çimento enjeksiyon ugyulamasını yaprak zeminin
güçlendirilmesi sağlanır. Uygulama esnasında zemine yüksek basınçla beton kolonların
çimento enjeksiyonuyla doldurulmasıyla işlem tamamlanır.

 KİMYASAL ENJEKSİYON
Temel olarak sıvı, akışkan, yapısal malzemelerin basınç altındaki uygulamalarında
kimyasal enjeksiyon sistemi kullanılmaktadır. Zemin içerisine yerleştirilme şekline bağlı
olarak hazırlanan kimyasal enjeksiyon, sıvı, akışkan bir yol izleyecek şekilde
uygulanmaktadır. Yapı kimyasalları, yeraltı yapılarında kullanılan bu sistemin ürünleri
kullanım yerlerine göre şunlardır; poliüretan, kimyasal, çimento injection tipleridir.
epoksi enjeksiyon sistemleri olarak negatif su basıncına karşı malzemeler kullanılmaktadır.
Kimyasal enjeksiyon ürünleri suyu gördüğü anda reaksiyona girer. Suyun olmadığı
ortamlarda dahi reaksiyona girip köpük etkisi gösteren ürünler de vardır. Karayolları,
metro, tren tünellerinde su yalıtımı, konsolidasyon, onarım, güçlendirmede kullanılan
kimyasal enjeksiyon, teknolojik ürünlerin teknolojik cihazlarla kullanılmasını gerektirir

Karotla Beton delme ve Hidrolik raylı sistemler ile beton kesme işleri
Hidrolik kesme makinesi ile demir donatılı ve donatısız betonlarda vibrasyonsuz, hasarsız
tahribatsız, yatay, dikey ve 180º açı ile 50 cm kalınlığa kadar olan betonu kesebilir.
İşinizi hızlı çözüme kavuştururuz. Yüzeyin tamamına zarar vermeden istenen alandaki yeri
beton kesme makinesi ile düzgün bir şekilde keserek, kırma veya vinç yardımı ile naklini
yaparız.
Kesilen yüzey düz bir yüzey olduğu için ekstra düzeltme işlemi gerektirmez.

SERTIFIKALARIMIZ

REFERANSLARIMIZ

YURTİÇİ REFERANSLARIMIZ
Delta Yapı Konsolidasyon ve Restorasyon olarak yurtiçi referanslarımızın
bazılarını foto galerimizden inceleyebilirsiniz.

İstanbul Metrosu Seyrantepe

Marmara Forum Yeniden Enjekte Edilebilir Enjeksiyon Sistemi
(Masterflex 900)

Torunlar

Dolmabahçe Bomonti Poliüretan

Kismak Kagithane Tünelleri Epoksi Enjeksiyon

Kismak Kagithane Tünelleri Poliuretan Enjeksiyon

Makyol Hasdal Tünelleri

Makyol Kemer Çimento Enjeksiyonu

Ford

Carousel

Taisei Marmaray Kontak Entegrasyonu

Melen Çayı Poliüteran Projesi

Alarko Makyol

Yeditepe Üniversitesi

Atatekstil

Erdal İnönü Yalısı

Cevahir AVM Çatısı

Toprak Plaza

İski

İstanbul Teknik Üniversitesi

Simge

Bursa Yenişehir

Durusu Villası

Doğan Kamak

Makyol Kemer Epoksi Enjeksiyonu

Merter Eroğlu

YURTDIŞI REFERANSLARIMIZ
Delta Yapı Konsolidasyon ve Restorasyon olarak yurtdışı
referanslarımızın bazılarını foto galerimizden inceleyebilirsiniz.

Ghaflankooh- Iran

Aquapark-Turkmenistan

Dwores-Turkmenistan

Bandar Abbas- Iran

Mashhad- Iran

Bandar Abbas- Iran

Londra- İngiltere

Libya Mescit Cami

Libya Bingazi Osmanlı Cami

İLETIŞIM

Oruç Reis Mah / Giyim Kent Sitesi / 12 Sok No: 26/A Esenler / İstanbul
info@deltayapi.net
Tel: +90 (212) 438 09 09
Fax: +90 (212) 438 39 83
Website:

www.deltayapi.net
www.epoksienjeksiyon.com
www.poliuretanenjeksiyon.com

