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socUTLU ANAOKULU BINAsl ZEMlN ETUDU lÇlN

YAPlLACAK 15LERE AlT MAHAL LlSTESl

1- Arsa üzerinde SK1, SK2, olarak gösterılecek noktalarda 15 m derinliğinde; SK3 olarak

gösterIlen noktada 20 m derınliğinde olırıak üzere toplam 50 m derinlikte Jeoteknik amaçll

sondaj açılacak, ( JH-22, JN-24J

2- Açılacak olan sondaj kuyularında SPT deneyi yapılacak. (JH-29)

3- Açılacak olan sondaj kuyularının ikisinde presiyometre deneyi yapı|acak.(JH-34)

4 Sondaj kuyuIarından alınacak numuneler üzerinde; dane boyutu dağılımı, atterberg

limitleri tayini, su muhtevası ölçümlerı, ozgül ağırlık, kuru birim hacim ağırlık, doğal birim

haciıı ağırlık ölçümü yapılarak zeminin fizıksel özellikleri belirlenecek (Ü,1,2, U.1.6, Z.1.6,

1.I.9, 7-1,.4,7.1,.8 )

5- Arsa üzerinde gösterilecek hat boyunca 1 adet sismik kırılma etüdü (MAsW) yapılacak H <

30 M, (l H41)

6 Arsa üzerinde gösterilecek noktada 1adet mikrotremör (3 bileşen) hız ölçümü

a lın a ca ktır, (J H-75 )

7 Sondaj kuyularının ikisinden alınacak örselenmcnıiş numuneler üzerinde üç eksenli hücre

kesme d en eyi ya pıla ca k, (Z.1.28 )

8 50ndaj kuyularından alınacak numuneler üzerinde boşluk oranı, porozite, yoğunluk tayıni

ya p ı|aca k. (Z.2,7-2 )

9- Kaya zemine ulaşılması halinde sondaj kuyularından ikisinden alınacak numuneler

üzeriııde tek eksenli basma dayanımı tayini yapılacak. (Z.2,9)

10- Gerekligörülduğü durumda sondaj sayıları ve derinlikleri arttırılacaktır,

11 Tahmin edilenden farklı bır zeminle karşılaşılması durumunda, o zemini yansıtacak

deneyler ya p ıla ca kt ır.
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N4ADDE 1. KAPsAM
Ilıı ilzı,l tckııik ş.ırtıııı-ııe, \lülıi.ı ljırıııılırlık ıe İskaıı Bak.ınlığı tarafıırtlaıı vn}rtıfüIac.k

zt,ıııiıı ı,iüt lı izı,ı-ıctlcı,i ka1,,s.ııııııı,.l.ı ııı ulııı,ı*ı gt,rckli ısg;rri ktışulLırl içt,rıııt'ktt'.iir.
I'],ı]<iıııIık taı,.ıfıııtl;ııı krıtıt,tlitıc ctliIi,ıı talısııııl,ır \1iil11.ı Bıır,ıııtlırlık ı'e lskaıı l\lüdıirliiği]

1İıl,ı ı,t, ) t.ır.ıfıııt].ıı \ Lırütülrıı(,ktt,(]ir.

ljrı s.ırtııııııetjt, iaıallır "lt]ıı,t"' ı. t,"\'ilk]t,ı,ıicı" ıılarık ıtllaırclırılııııştrr

N{ADI)E 2. YAPILACAK TESPlT VE t)ENEYLER

ljrı t-.ılısıııaıııı,ı .ııı,ıııcı iı,].ırt,cc \.tptır1l.ı(,.ık ı,ıpıl.ıı,ııı oturtult{uğrı alaııııı; jciılı'ıii, jctıfizik,

lıııirtıit,tılııji, tı,kkıııik, ;rıtilıcııt]iı]ik jı,tıltılisi, k.ır ı r c zeıııiı'ı ıııckaııiği lrrc]'lsiPlCri
kıılIıııılıı,.ık zı,ı,ııiııiıı [ıiı,iııılı.t,itıııı (k.ıı,,ı rt. t()prak) ()lustınıu, tlağılıı-ııı, l't'ratIl sııl'tı
.lılı,tııılıı, !lePf(,üll ,.lıırulı,ırı, Lı(ilgı,ılilı.ıI.til ıı, ülatil lı\lı ıılı-ı 1,ı tılıllatlıgı, ttllır.lk Vt' k.ı'..l

l,iıiııılt,ı,iııiıı lızikscl, kiııır,ısı] \(, IııLıl(.]\,c])](,t i1,,,.,llıklcri ilc [-ıtııılaı,ııı t]iııaıııik vt' st.ıLik

ı (lklı.,ı, ıl[ıııtlakı ı.]ır r.ıı-ııs üı.tı-aııt(,tf(,l(,|,ilı]ü-] s.ıpLJııl-ü,ı.ıSt, [ıuıılıra [ııığlı tllıı'ak zt'ılıiı'ırIt'

ıılıışaLıiIi,cck sızııl.ı, ]ıcveliııı, ç()kıııt,, ()turıııi], şisıı,ıt,, sır,ılaşı-ı'ı.ı gi[ıi tclılikclcri'llarŞı gtiveııii

tas.ıü,üüıı pa1,.ııııctrclcriıriıı [,,eliı,]oıııııcsi ilc zi,ıııııı t.rşüıııir gücti, staL'ıilite .llı.ılizlt'ı'i vt'

lıt,s.ı;,ıl.ııır.ıl;ırı ı,e gcı,ckli t]cstı-,k vt,ır ilt,ştirıııt, t.ı5.ı],ııııınü r,apırraktıı,.

]iiııı ı,ttl[,..e ]ıı,saıı]ıı,\liiIga 13.ıı ııı,.lı,ı,lık vt, İsI.aıı [i.ıkaıılığı taratıırcl;ıı-ı \'.ı\'ı11].1ıliıtı 2(X)5/3j
,'ır ıll " ljiııa r,ı, L]iııiı I'tirii Yal,ıllıı, i,_-iıı 7t,nıilı \ c -l'(.ılrcl titüdü Iial-ıoru Ceııt,l I-iırıııiıtı"ııı
Lırgı_ııı ,,lı;,ak ()h \l,rIt ]()(],'rlı_, Iiı,sıııı (,,ızett,.lı, ı.ıı ııılaııaıı Deprı,ııı Btıll1t'lt'riılclt' \'ılıılataI
l]iııılıı, I ]ıkkıııtl.ı Y(iııt,tıırcliı,,t, ı,,iiı,ı, ı,ıl,ıl.ıt.ıkhı

2.7. BürııÇalışırraları

\ ıl,ııı,ıııı \al)ül.c.]ğı .ıl.rı,ı,.la t]al,ıı ilıı(ı. \,ap1l.ı]ı ,.ılışırralar, uı'tltı ltltıığratl,ırı, 1/25,()()()

illcı.kli Jr,ıılııii hıritırsı, |ıiilgetl,_. \ (,ı,i,üla]ı L,irjııı]t,ı-iıı \,atay düşcv dağılıııı, statii', ı'a t isi, vcr altı

stırı_ı tlı.ırıııııu, [-ı(jlgcııiı-ı tektrıııik ı,c ı,ılıısal tltırıııııı_ı, \,arsi] arsa vc cİr.rrıırt].ıkİ .ıktİt 1aYlar

\(,\.ı.]r5.ııııı [ırr faylıra rılııı uzal..lığı,.ıı,.ıziııiıı ırııırfolcıjik t'luruırru( tolıogratik Viıl)l, ('l]illl

\ l,), iıııJı,ı-lııTuıııu, \.pıltııJsü ü,ı]aıılııııı,ı \,.1pıılıı1 }rI()ic bilgilcri gi[ıi çalışnıalaı,ı k.ıp,ıı;a1"

2.2. Ar.ru i (alısııral.ırı

ı\ı.s;iı,ıııı iı..iııt]t, r,cı, .ılilığı [ııilgcııiıı ] i l()()() ı t,ı.ı 1i 5{)()(] (ilt,ckli jt,ııIııji lııritası ilc lıtı l'ı;ırit.ı
ı]zı.riııı, zcıııiıı re kırı Lıiı,iııılcı,iııı]i,ki ,ılıcksizlı[lı,ı,ı]c kıı.ı tiiisıııcsi, l'ıcrclııl, srı lııskıııı
ı,,ilıi ılııı,,ıl .ıtı_,t |clılıkc Iıaritılıı-ı ılt, t,ktc r cri]t,ıı r,t, r,azivc,t }-ıılııttt/ 1-ıl;ıııLııtc ı_ızt'ı'iııt]ı,

ı,iıstı..ı.ilt,ıı r cı,]t,rtle stıır,.1aj/ .]rıstıfı,]ı.ı (-Lıkuf]Jı,ü [,ı_ı ı.,.ılışııı.,ıl.ırııı sırasıııtl;ı r,.'ı'iır,.lc r ıl-ıılaıı
.ürJıi (]t,]ıc\,](,ri ilc (irscieııııiş r t,ıırse]cıııııcı-ııiş ııtııııııı-ıc;rlıı'ııı ç;ıJışm.ıl.ırıııı kılıs.ır,

.\r.ızi çalısırr.ılarıı-ıııı g(ircr lt,ırtlirilt,ıı L,iı, kııııtrol ı ııühcııtlisiıriıı dcııt,tiıı-ıiııt]t' r ı'

sııruı-ı-ıIı.ıltığuıı,.la r,ıl,rılıııısı zcırıııılutltır. Btı t,alışıı,ıalar csııasııı,.la aÇlI.rıl .ıraŞtırıııı
t,rıkuı,ları ile alııııııı iirst.lt,ııı,ıris vt.ı,:ı iirstlı_.ıııııemiş ııuıı,ıuııelcr içiıı ck'tc vera];ııı
lııt.ııı.ık-5; Stıııtl.ıj ('ılı5ı,ı,ıısı it-iıı ise Trıt.ııııık-(ı,-]üz.eı,ıleırcccktir.

ı\lıı,ııııı iirsclt,ııı,ıris vt.iirsr,Icıııııı,ıııis ıııııııtıııt,]t,r iızcı,iııtlt, r,alıtıı'ılac;ık ,.]cıli'r']cı-t' ıliskiıl
ııl.ırık r ı-ıklt,ııici ilc itiır,., iıı tıkl,ı*ı l.ı[)()] JtLı.ıü, .lt,ııı,r 1ıri,gı,.ııııı lıızırl.ıı ıcaktıı S(lz kııı,ııısıı
(](,]ıe\ ü)ı-()g]iıüı,ıü]](lJ [ıclirLilcıı t]t,ııt,ı lt,ı,iı,ı Nlillgı llaı ıııdırlık vc lsktııı l}akaıllıriıııt',l

,.,, ]r]üll I tıüL lıln],,ü,.ı l !_r,,.(.l L ( [lrll !.ıl llı,ılr,( :ü] L :



ı t,tkılt,ııiliri]ı-ı-ıiş l.ı bora tuıı rliı rt]ı ]Sl staı-ıtlıı,t].ıı,ıııa rıı guıı [ıir şckiiilc r,ıpılııı.ısı r'c t{cııcr

liir lt,riııiıı tıı,ı.ı ır.ıra k rılıor içııı,.Ic sı.ıııtılııı.ısı ztıııııılııtlur.
SiıııtIajlar ekli 1ılaııkote/ \.,üzi\et pIJtıı]lrla lıclııliieıı ııııktaları-la ve tleriı-ılikLi, \.][rtıfül.ıc.ık

t,lrı1,, zcı,ııiıı Lıirinıleriıı fiziksc]. kiıııı,.ısı1, ııırıkır,eıııet ı'c ı,cr altı sr-ı\'u gibi iizcllikltlı'iı'ıiıı
siıııtlıj tlt,riııliğiııiıı artıı,ı]ııı;ısırıi ü]crcktiı,ıııcsi ı ı,r ı tt,ıpiıgrafik tluruı-ıı, cğinr giLıi ııt'.leıılcrlt'
sııııtlaj ıt.ı,iı,ıiıı tlt,ğistirılıııcsıııiıı zı,rıııılıı tılıııısı t]rıı,uıııuılıla vor ({eğiŞiktigi r'ı'l'.r stlı'ıtlıj
..lt,ı.iılIiğııliı,ı ırttlrı]ıııısı kiııırısrııı,.l,ı iti.1rt,ıliıı ()I,].l\llllll alııınııısı ztırtlıılu,.1ıır. Yalıllacak
siııı,_lıjl.ıı., sıııı,.,l.ı;l.ır sır.ısıılt]ı \ i][)ı].lı] ,]rnzi tlt,ııt,r]t,ı-ı ı,c .ılıııı-'ı'ı.ısl gcrt'keıı ll],ü1])ı]ll('l('] İ]]

,'ktcki \1Lilg.l l'i.ıı ıı-ı,.lır]ık r,, İ,kııı li,ıkııılıı,,ıııııı "\'ıl,ı1],11, Itiıı lcıııcl Sııııtl,ı1 It,kııık
\.]rtülJül)(,Siıl(l(,' tlYgtltl iılıir.ılı l ıl.ılıııası r t, ıılrıIııf.ıza cı.lilıncsi gcrekIitliı'. AYrlc.l

sırtııaıııı.,tlc bclırtilıı-ıt,r,eıı lıtısııslıı,,.lı ilgilı k.ııııııı, tüzilk, ı'(inctı-ııclik hükiiıııleri iJc iliiili
lSE s|ııı,.l.ırtlaı,ı iIc ulııslaı-.ırası st.]]ı(j.ıı,t[.ır.ı ( .\\T\1, BS ı e tlığerlerı) ur,ııl.rc.ıktıı,,

. l'tirk Stırıltlırtlıı,ı ('l'5-J5ıl{)1 iıı*.lıt l\,lijlrt,ı,ıtlisligilıtle Zcı]ıiı,ı Sı ı-ııfla ı ıtll rı lınısl
o 'l ilrk St.ıııtlartl.irı ( I S-l 9()0) l ıısı ı t N{ u l,ıt,ııtl islı ğiııile Zcnı iır La boı'a tua ı- Dc ııtlv lcı'i

o ltlı.k \t,]ı](l.,]frl,ıt,| (l\-ltııll) İıı..ı.ıt l\1iılı.,ıı..li.liIliıı,.l..,s,,ııJıi \ı,tl.trı il,, t ır*,.'tt'ıllııi*

vt, Örst,lt,ıııııeıııis N uıııtıııt,, \lıııı Yiiııtcııılı,ı,i
. liiı.k \t.)]]üI,ırll.ırı (l\-',. ll) İı t.ı.ıl \lülı,,ı,,litligııı,l,, It,ıııı,] /t,ıııiııi ( )/(,]likl('t']ıliır

Yt,ı,ilıtle ()IL-iilıl ü

. liiı,k ttıı-ıtIırtl.ırı (l'S-()l()E)\]ülIı.ııt{i,lik lt,,,ltılısiııt{e Kullaııı]ııı T(,ri1Il(,r

2.3. [-a[ıorattır,arÇalışıırıl.rrı

\'ı_iklcıııciııiıı zcıııiıı ı,c kava ıııckanigi la[ııır.ıtrı,ıı, tlcııcvleriııi N4ülga Baı'ıııtlır]ık ı't' İsk.-ılı

liakaıılıliı t.ırafıııtlaıı Y.ı1,ıı Dcııctiılıi Usul r c Iısırslıırı YiİrctıncJiği çe],Ç(]\,(,siül(le

ı ctkilt,ııtliri]nıiş lıbıırıtu.irl.ır(l.ı \.ptIrı]ı.ısı ztıı,uıılı.ıtltır-
,\cıl.ııı siıırtlıj krıı,ı_ısrı/ .ır.]stüflııa cuktırı_ııı,.lı stantl.ırlar.] uı,gı,ııı iılırrtrk ;rIııraıı tiilıl
ııtııııııııı..lcr kııııtı,tı1 ııriilıı_.ııtlisi t.ırılııı,.l.ııı iıırzılıııııc;rk vc ı-ıuıııal;llııııı-lırı]:ıc.rktıı', l\lıı-ıaıı

ııLıılıtııı(,](,r st,ııı,.lırt].ıı,.ı rıı gıııı [.ir s,.,kı]tlL, l.ı|ır,ı,atııır.ı ı-ıaklcı,lilt,cp( 1'Ç |.1[ıııı'.ıtrır.ır tt'sliııı

ttıtnıı.]|Iü (lt]./cü,]l(,ıı(.c(,ktir S()1ı(i.ıi I<tıı ııl,ıııııııı eı] a/. ı.it'tc [-ıil'illc ü'l.rstrk ll!)ü tı

ı,t,ı,lı,s ti ı,i]t,cck tir
l.a[ıtıı-.ıtı.ıır tl,..ııt,ı,lcrı itl.ırc i.ı ı-ı l ı ı ı i l .11ı ()ıı.ı\ l.rıı.ııı t{cı-ıt'r [rı'()graı]1l11.1 rır-gıııı iıl.ır,ıl.

\ a})tlrü]aa.ıktür, ()ıı.rr,[ı tlcııci lrr(Jilf.]]]]ı]](l.ı ıi111,1ı1'[i]g1] tlcııcvlcr ,.llŞılltl.ı gt'ı'..'k ıliirillıllcsi
lıııliıı,_lc 1ırtıliı:ııııt]a ıcr ıılı-,ı-ııı,tııı ,.lcııı,r,lt,r itlırccc uvgun görülnıcsi lr;ıliııtl,_' l'iıklt'ııiciı c

[ıildi ri lı,cck ve istcı,ıcı ı,.icı,ıeı ]ı,ı, r,ı |ı |ı ı,ı l.ıcaktı r.

,\l;ı,ıııı ı-ı uıı,ı rı ııclcriıı ı_lcı,ıcr,ı, lıazır]ıırıııısı r,e ,_{cııcvleriı-ı gcı'ÇekIcŞtiIilnı('si Lü]Ll§al \ ('

rı lı_ıs la ra r.ı sı staııt.lartIirra urrluıı tllıl,ak r,:ı|ıtırllıcak, stlı,ıuctıııtla r]üzcıılt'ııcıı f(iYleriıl

.ısı]l.ırı iıı,ı;ı_ı,laıı.ıı,ak iırrza l.,ıı-ı.ıc.ık t ır. ]\1lis.ıI,ı;t ııitı,liğindeki ııuı-ııuııt,lcriır it]aı't' t.ır;ıflıı,_lııı

,/aüııiı] (,tait \ (. |)It)it, r.]l)()rl.ıı,] i.ı*,.iiI cı]iliııcı,r t. k;ı,.lır snklarıııIa5l ztlrı_ıııltltltır [)t:ırt'r

sııı,ırıclıı,ı stnüıtl.ırtjaı(la [.ııııı-ıı].ıııııı ııitt,Ii]..lı,ı-ı,ııı-ı,,ıııı tılırak rap()rIaııüıı.ıl]t]ıı'.

1\,1AI)DL 3. ZEMiN IrTÜT I(AP()RUNUN HAZtIILANMASI

\'.ı1ııIirıı [ıürtı,:ıı,azi vt. la[,ıtıı,.ıttııı,t-ıılısııııl.ıı,ı Nliilga li.ır,ıııtlıı,lık vc İsk.ıı-ı tt,lk.lılhiıl YıPı
İsleı-i Ce ııcl lvliidürlıiğü tar;ılıırtlııı ı,ıı,ıııl.ııı.iıı 21)()5/33 saı,ılı "Biıı;ı r,c Biı'ıı Tüı'ü YılııJır
iciıı Zcıııiıı rc'I eırrcl Itt](lü li.rp()ı,Lı (,cııt,l Fı,ıııır.ıtı" ı].r uvt]utı o1ar.ık, Fi:ırırl.ıttıı lıt'lirtilı'ıı
l,ıa!Iık]ar ;ıltıııcla tı.l< tck taı,tısılıııı]ı ı,t, stııırıcuııtla .ış;ığıda [ıelirtilcn ([ıı.ııılarla sıııırlı
..ılır.ıı,ı) lıusrıslaı- ı.ıl,ıt,ır ii-ı.,risıııtlt, tlt,ılı,ı,lcııtliril(,rcl( (iüı(,rilcr verilınclıtlir,

,,, l]|l] i h]l lll,,nr, ll, lı ( r/,l l( llıll\,]üt]l,ırr], .], l



.ı lııaL,l(,ı)1(,ı].ııııııı_]ıki ı ı,ı,,.,l zcıııiı, litışrıll.ıı,ıııııı [.ıııııııı,
lı (lııcı.ilt,ıı t.is.ıfıü11 l).]rJüıı(,trt,lt,ı-ı, tı.,ııır,] tli,ııııligi st,ı.,İı-ı-ıİ, eıı .'ız tcıııcl tlt'ı'İıılİilİ, tt'ılıı'I

[ıl)i]liıı 1ııtıIıt(,ılıı..I ııtııı,ıııılıı,ı 1]()r(, tcs|)iti, ı ır ıIı (rıı,Jvt,) \ ('stirek]i tı_'ı-ı'ı t'llt'ı'tIc l'ijitlik

ılııerisi; ı_{criıı tcıııc]]t,ı,tli, liazıI< tipi. kı,siti ı t, Lıııı,uııuıı jı'ı_lı-'lcıııı-ıcsi ı't' st't-iılıi ilı'

tı,ıı-ıcl 1,ırııjcsiııiı1 Iı(,sap \ e t.]sJı-ıüııIü)a iıırkııı ı t,ı'ecck iiııcri ve sal'ıs.rl tlt'ı;el'lcr,

c. ]eı-ııı_,l kıızılıı-ı ı c si,ıır.ısı iııı,ılatl.ır csıı.ısıııtia (rrtirva çlk;rLrilccck s(JIul-'ü1.1ü \ ('

t,koı ıiıı-ırik/ gii veıı ilir t-iiz ii ır,ı iiııcrı lt,ri,
t]_ Zcırıiıl iYiIcştirlıı,.,si gt,ı.ckir,ııl,sa, iıııcı,ileıı ı i)ntcıı,ı(lcr) ile ilgili açıklaırıılar,
t,. \'iizt,i \](,cc\,],c tlı-cı-ııjı ilt, tı.,ıııcl scı ircsiıı.lt, \,Lizc\, \,c ı,cı-altı suı'u ctkilcı'iılı.'kırrsı

ı lııııııısı ılcıe kı-,ıı tctl[ıiı-It,ı,,

t, (jerckli lı;ı]]t.rı.le zt,ıııiıı bilı,ijtıııcsi r i, sır ılaşı-ı-ı;ı ı,iski ilc ilgili aÇıklaıııalır,
tlt,iı.,ı,lt,ııtlirıııi,l(,r \ c i jı'](,] i]cr,

il \ı'tilı'ı'ı ı,ttiI k,ıta1,.tıı,ısi \ (, ıı(,(l(,ıı](,fi,

lı lcırıt,I ti]s.]rıı)]ıüıa iı,ııkııı r,ert,t ı,li ijırcı,i r ı., savıs.ıl (lcğcılcr,

i ()ze] tür iksa gcı-ckılı 11ı,rt,kııı,_,tligi, iiZ(,l tLil iksalarıı,l lıesap Yc tasarıı-ııııı.ı iı'ı'ık.lıı

r 1,l,ct,ek Pa r.1 1lrctı,ik,.it,İcrlı,r.

i. K.ızı işlcı,iırc t,s:ıs kazı gLit,ltillii r ı., kazı sıııılı ijırerilcri,
k. K;ızıtlııı tıkaıı zcıı,ıiııiıı ı.lıılgıı,.1a krıllıııılıp k u llaıııl.ııııaı'acağı ile ilgili t''ilgiler,

l ()zcl dı,ı.,ıı.ıj r e r,.ılıtıııı ijııı.,ı,i]t,ı-i,

ııı, I)iıraıııik etkılcrt,ı,ıraı,ıız tt,ırı,.,lIcı, ilc illiiIi tlcğerlcııtlirıııelcr.

l\{Al)l)E 4. PItoJE VIr RAI,OR Vt.ItME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

\ıikl,_,ı,ıici tLjı-ıı iç ııı_lıııılıı,ı ilc ililili ıılııak, isLırı t.ırtıı.lıIcLle açıkça vatla zıııı]ııcıı lıt'lirtilcı-ı

t-csitli ı..ıptır, hcsalı, 1ırojc, tııtıırık vt, bclgclt,ri Itl.rrc vc suııacaktır. Bu t]iiküıı'ı.ııılaı'
()ll(l\,(lıll stlılr;ı tlüzcltilı,ııiş tıi.ıı,.ık aı lrca CD-Il()\l ijzcriırde,,]c Ycrilccektir,

l)ı,ı r.ı;.,iır, lıt,s:.il.ı, 1.ırııjc ıe ı_liğcı,bcll1ı,lcr, asıgıtl.ıkilcr tlahil aııcıık, L-ıu ırl;ırla sıııırlı ııllıı:ır'.ııı
I] i rııı.ı ]ı i zıı ıt,tli,riııi k.ı1,ısı,,,.ıeıktı r :

-1.1.1. (,eırel

l iiııı r.ıl,ııırlıı,ııı L-ıir taslık
ljıı ııtı ıı .ıı,,_,lıııtlıı ıı Yiiklcııici
lııızırlır.ıcııktır.

ı,ıiislıısı, iizı,ı,iııt],., iii,ı,iisıııck Liz(,fc aiııc(, Itlıırt"ı,t,sııııııl.ıt,.ıktıı,.
bu 1,,iirtisıııclı-,rtlc r ı1,,ılıııı dcğisikliklcri ktıpsıır,;ıı-ı ııilı.ıi ı,.ıp,)ıu

{.1.2. [ıırnra t

Iiıpt'rJ.lr ['ilgisıl'ar ılrt.ııılıııt]ıı [ıiı, kt,liıl,ıe-islt,nı ü,ıri,ııIraııııı,l;ı \,aZllaC,ıktır, Ya/ü [,tiVtiklLiğLi

I2 prııılıı ()lilcaktlL Aııciık t,izclgcli.r.]t. ıa tltı liırıııri]lcrelc kaı,şıl;ışılaıı ztırtıııltı lııllcrilc
.]ılı,ı ktı,_,ı_ik ü)rıııt() kıılli]]ııl,ı[,ilcc,,kiir. \',ızı tilıi ,,lııı,ık Iüı-ı1(,s Ne\\ Rııııı.ııı kırıktt'ı'i
l. ıı ] lı ıı ı lıc.ı k i ı ı,.

liıl,ııır r,:ı z ı ı ı ı ı ı ı tl .ı ,\_l [ıtıı ıı[rııı,.lı \,(, (,ıı a/ ll() ı,,ıı;ıı/ın2, bjrinci kı]itt' ll.rııltır k.'ı1'.ı,-1ı

k ıı ] lı ıı ı lıc.ı ]i tıı,.

}./,rrr|, l ır)ü llı/rrr(tl(l (]./.l 1llnülcnıLl].ılİt,]ürl-



Ilı}ıtıı, kıılaı, a111.rşıllr-, .ıkıcı bir (lil](, \ L, \,.ztn) kıır.ıll.ırııı.r uvguı-ı olara k 'I'i-i rkc^ı' r.]Zıl.].aktıI.
.\ıı1.1tııll ı-iciiılcii 5alııs .rğzıllti.ııl J.ı[]lIıcık, ti]ııı,-ı.,lt,r kıs.ı r,c (izlü olac,lktır,
Rıl-ıiır ıı,ıctı,ıiırit-ı .] ı,ı.ı \ .,tzı I,ııııı t{a l,J satır aı,ılığı Iiu lla ııılac;ıktır. Şr,killeriıı r i, c'izcJgclcı'ill
.(-ıklaııı,tl.ırı ilc.ılıııtıl.ir ı,t, ,.1ip ııotl.ır r t, kai ııakl.ır lıs|i,siııiıı ı,azıı-ı-ııııtla isc (),i s.ıtlr.ıtalığı
k ıı llı ıı ıl,ıca k t ı r.

]l(,r s.ı\ laıılıı altıırı_l.ı sar l,ı ııı iıs;ıı,ı i,,(,l(,coL l)i(rüı)rlt, tiış kalııık, it- kapak ıi' iı--iııiicki]t'r

tjısııırl,ı l.i tıiııı sıi ialıı- ı,ııı ııııı ı l,ııı,.] ı ı ı l.ıt,ı ktı ı,,

liıpıırl.ır ıt, cklcri tıı-ı-ıaıııı iııız.ı],]]ıııııs \ı, ciltlt,ıııııiş sckil,.le s()zlcşı ırcsiı ı tlı' lı']irtilı'lı
ı.ıı ıt]a i.l.ırt,r c tt,sliııı t,,_lilr,ct,kiiı,

\L\ı)l)l,] 5-ı,-KLI,.lt

|-\ ıkltı,ık \ lılır cı

2- \ ılı1|111 İçııi lcıııcl Siıntlııj lckııik \iüülııiıı]ıesi

_1- l}iıııı ıe l]iııı ]ilril \'ııl-ıılır lciıı /cıııiıı rc lcıııç] l ıi1.1il llııl'ırıı'ıı (icllel l]oı'llııtı

,/, ]ır]] ü rl ] / l ] ı , ı l t j ü ı ] / . l ](,ll]][ s rlL Lı ] ü ]ü].
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T.C.
BA},INDIRLIK !,E iSKAN BAXANLIĞI

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
ANKARA

Say,
Kon ı

: B.09.0,Y.İ.G. 6.13.69.691137 8lİ
: Zımin ve Teınel Etüdü Raporu
,lienel Formah

'l 
I} AğUSTOS 2üı.ı5

ı4L

BAI(ANLIK MAKAMINA

Bilindiği üzere, bina ve bina türü yap arın projelendirme safhasında gerekli olan zemin

ve temel etütlerinin, uygun ve standart bir metotla yapılabilmesini sağlamak anacıyla

28,06.1993 tarih ve B09.0.YFK.O 00.00,00_6_5/373 satılı genelge ile "Zemin ye Temel Etüdü

Raporunun Hazırlanrnasına İlişkin Esaslar" yayın]anrruştır.

Bakanlığımızca 29_30 Eylül _ 0l Ekim 2004 tarihleri arasında düzen]enen Deprem

şurasınrn komisyon raporlarında, zemin etüt raporlanrun hazırlanmaslnda bir standart

bulunmadığı; "Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasna İlişkin Esaslar"da

eksılc*Jerin bulunduğu ve güncelJenmesi gerektiği, raporlann hazrrlanmasrna yönelık kapsam,

yöntem ve içeriğin bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak bilim ve tekıolojideki son getşmeler

ışığında yenilenerek uygulamada birlikteliğin sağlanması gereği belirtilmiştir,

AyncayineDepremŞurasısonuçbildirgesindetemelvezeminetutleriiçinyenibirrapor

formatl'rtm düzenlenmesi zorurıluluğu yer almrştır,

Bu çerçevede Bakanhğunuca hazırlanarak çeşitli kururn, kuruluş ve akademü

çevrelerden alınan göruşler doğrultusunda düzen]enen eKi ''Zemin ve Temel Etüdü Raporu

Genel Formatı"nın yürürlüğe konulmasıru tensiplerinize arz ederim

rAXKAYA
Genel Müdüı

EK:
1 . Zrmin ve Temel Etüdü Raporu Gcnel Formatı

Uygu. e arz edcrim.
l2005

N

oLUR
...l...n005

Faruk Nafız özı«

Sabri

Bakan



Bu belge kapsam ve içerik yönünden Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 28 06 1993

tarih ve 6-5/373 say ılı "Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına jlişkin ESaSlal'
doğrultusunda yapılacak zemin Ve temel etütleri raporlarlntn hazırIanmasına yönelik genel

bir format'ı gösterir

lmar planına esas Jeolojik-Jeoteknjk Etüt Raporunda yerleşime uygunluğu

belirlenmış alanda kalan bir parselde temel tasarımı için gerekIi olan zemin değerlendirmesi

amacıyla, "Zemın ve Temel Etildil Raporu" formatına ilişkin hükümler belirtilmekte olup,

raporu hazırlayacak kişi i kuruluşlara yol göstererek yetedi ve kabul edilebilir belirlemelere

dayalı raporlar bu formata göre düzenlenecektir,

Bildirilen hükümler, zemin ve Temel Etüdü Raporu içeriğine yönelik asgari kurallar

olmakla birlikte, raporu hazırlayanIar tarafından gerekli mesleki bilgiler ile ilgili standartlar ve

güncel bilimsel çaIışmatarın göz önünde bulundurulması zorunludur.

Amaca göre fark|ıllklar gösterebilecek inşaat projeleri, jeolojik koşulların değişken

olması, Zemin ve Temel Etüdü Raporu içeriğinde bir takım farklılıkların oluşmaslna neden

olmakla birlikte, raporu hazlrlayanlar tarafından burada belirtilen hÜkÜmlere uyulması

gerekmektedir.

Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına ilişkin Esaslarda belirtilen yapı ve

zemin koşullarınln etÜt kategorilerinden, 
,1. kategori için "GÖztemsel Zemin EtÜt Raporu", 2,

ve 3. kategoriler için "Sondaja Dayalı Zemin Ve Temel EtÜt Raporu" dÜzenIenecektir.

Zemin ve Temel Etüdü Raporu, öncelikle zeminin 1eolojik ve fiziki verilerini ve varsa

çevresel faktörleri yansıtrnalı, ayrıca bu verülerin değerlend irilmesi ile ortaya konulacak

sonuçlar somut ve mesleki doğruluğa sahip önerileri içermelidir,

Buesaslardoğrultusundahazlrlanacakrapor,dÜzenlenmetarlhindenitibarenbiryılı
aşkınbirsOregeçmesinekarşlntemelinşaattnahalenbaşlanmamlşolmasldurumunda'
raporuniçeriğindebelirtilenkoşutlardadeğişiktikolabileceğigözönÜnealınarakraporun
halen mevcut durumu yansıttığı ek raporla doğrulanmalı, aksi halde ilave çalışma

yapllmalldlr,

ZeminveTemelEtüdüRaporu,genelanlamdabeşbölÜmdenoluşmalıdır;
GenelBitgilerbaŞllğ!altlndakibirincibölümde,mevcutyerelzemininfizikselve

mekaniközellikleriilejeolojikkoşullaraaitVerilereilişkinbitgilereyerverilmeli,
AraziAraştırmalarü-Deneyler'LaboratuVarDeneyleri.Anatiz/erbaşllğlaltündakiikinci

ve üçüncü bölümlerde, tasarlm için seçilen zemin parametreleri ve yapılan Çalışmalar

literatüre atıfta bulunularak güncel biIimsel yöntemlere göre açıklanmaIı,

MühendislikAnatızleiveDeğerlendirmelerbaşlığlattındaKidÖrdüncÜbÖlÜmde;
temel tasarlmlna yönelik zemin parametreleri, sıvılaşma, oturma, şişme-büzülme,

göçebilme, şev duraylılığı, temel çukurunda stabilite gibi muhtemel problemlerin

mühendislik analizleri ile ortaya konuImall ve değerlendirilmeli,

SonuçveÖnerilerbaşlığıaltındakibeşincibölümdeise'temeltasarlmlveinşaatına
yön Verecek öneriler Ve uyarılar yer almalıdır-

EtütRaporları,kategorilerinegöreaşağıdabelirtildiğişekildeolacaktır.
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A. GÖZLEMSEL ZEMiN ETÜDÜ RAPORU

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın "Zemin ve Temel Etüdü Raporunun

HazırlanmasınailişkinESaSüal,Kategori-ı'oeyeralanbinalariçinimarplanınaesasjeolojik

-jeoteknikf3pcrdan:ncelerneaüan.ueçevresineilişkinjeolojikbilgilerallnıpYapı
parselinde muayene çukuru açtırılarak, mevcut şev aynalarının ": :"" _,_1,1'1,]1ı:l

incelenmesi sonucunda "Gozlemse| Zemin Etüdü Raporu" hazırlanacak, bu raporun ıçerıgı

aşağlda belirtilen başlıkIar albnda toplanacaktlr,

KAPAK SAYFASl

içiııoExiıen
1 GENEL BiLGILER

1 .1. Etüdün Amacı ve Kapsamı

1 2. lnceleme Alanının Tanıtılması

1 .2.1. JeomorfoIojik ve Çevresel Bilgiler

1 .2.2- Prcieye ait Bilgiler

1,2.3, İmar Planı Durumu

1.2.4- Varsa Önceki Zemin Çalışmaları

1,3. Jeoloji
'1 .3.1,Genel Jeoloji

1.3.2. İnceleme Alanının Mühendislik Jeolojisi

2, ARAZi ARAŞTIRMALARI VE DENEYLER

2.1 . Yeraltı ve Yerüstü Suları

3 LABORATUVAR DENEYLERI VE ANALIZLER

4. DEĞERLENDiRME
4,1. Bina-Zemin iıişkisinin Bellr|enmeSi

4.2. Doğal Afet Risklerinin Değerle ndirilmesi

5, soNUç VE ÖNERiLER

6, EKLER
1- Muayene Çukurlarına Ait Çizim ve Fotoğraflar

2- İnceleme AIanının Plankotesi ve Vaziyet Planı

3-imarPIanınaEsasJeolojik-JeoteknikRapordanincelemeAlanınaAit
Sağlanmış Bil9ıler

4- Fotoğraflar (Arsanın genel görünümü, sorunlu kısımlar yarmalar, Vb, )

3i|4



Bakanlığı'nın 'Zemin ve Temel Etüdü Raporunun

başlıkIı 93/94 belgesinde Kategori 2 ve 3'e giren binalarda

leri, alınan örselenmiş Ve/Veya örselenmemiş zemin ,/e karot

ekli deneyIere tabi tutulması sonucunda "Zemin ve Temel

Etüdü Raporu" hazırlanacaktır,

imar planına esas rapordan inceleme alanı ve çevresine iliŞkin jeolojik-jeoteknik

bilgiler alınarak zemin araştlrmalarına dayanak oluşturulacaktır,

Bu raporun içeriği aşağıda belirtilen başlıklar altında toplanacaktır, Gerekli görülmesi

durumundaformattabelirtilrneyenekçaIışmalaradayerverilebilir.

B. SoNDAJA DAYAL| ZEMIN ve TEMEL ETÜDÜ RAPoRU :

Bayındırlık ve lskan

H az ı rl anm as ına l/işkin Esas/a/'

sondaj çaiışmaları, arazi deney

örnekterinin laboratuvarda ger

KAPAK SAYFASl
içiNoexiı-en
1 GENEL B|LGILER

].1. Etüdün Amacı Ve Kapsamı

1,2. İnceıeme Alanının Tan ıtılması

1 .2.1. Jeomorfolojik Ve ÇeVresel Bilgiler

1 .2.2. Prğeye ait BiIgiler

1.2,3. imar Planı Durumu

1 2.4. Önceki Zemin Çalışmaları

1.3 JEoLoJi
1.3-1.Genel Jeoloji

kullanılan ekipmanIar

2.2, Araştırma Çukurları

2 3. Sondaj Kuyuları

2.4, Yera|lı ve Yerüstü Suları

2.5. Arazi DeneyIeri

2.5.1. SPT Deneyleri

2.5,2. Konik Penetrasyon (CPT) Deneyleri

2.5.3. Presiyometre

2,5,4. Kanatlı Kesici Deneyleri

2 5 5- Plaka Yükleme Deneyi

2.5,6. Jeofizik Çalışmalar

2 5.6,1 Sismik kürıIma

2 5.6 2 Sismik yansıma

1,3.2. İnceleme Alanı lı,4ühendislik Jeolojısi

2. ARAZI ARAŞT|RMALARI VE DENEYLER

2.1. Arazi,Laboratuar ve Büro Çalışma Metotlarının küsaca tanıtılmasü ve
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2.5,6 3, Elektrik özdirenç

2.5-6,1 , Mikrotremör çalışmaIarı

3 LABORATUVAR DENEYLER| VE ANALiZLER

3.1, Zeminlerin İndeks / Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi

3.2, Zeminlerin Mekanik Özellıklerinin Belirlenmesi

3.3. Kayalann Mekanik Özelliklerinin BelirIenmesi

4, MüHENDiSLiK ANALiZLERi VE DEĞERLENDiRMELER

4.1 , Bina-Zemin iıişklsinin irdelenmesi

4.2. zemin ve Kaya Türlerinin Değerlendırilmesi

4.2.1.

4,2.2

4 2,3.

4.2.4.
AaE

4.2.6.

4.2.7

4.2 8

42_9

Değerlend irilmesi

4.2.1O. Doğal Afet Risklerinin Değerlendirilmesi

5 SONUçVE oNERiLER

6.YARARLANlLAN KAYNAKLAR

7, EKLER

Ayrışmış Kaya ve Zemin Türlerinin Sınıflandırılması

Kaya Türlerinin Sınıfl andırılması

zemin profllinin yorumlanması

Sıvılaşma ve Yanal YayıIma Analizi ve Değerlendirilmesi

Oturma-Şişme ve Göçme Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Karstik Boşlukların Değerlendirilmesi

Temel Zemini Olarak Seçilen Birimlerin DeğerIendirilmesi

Şev DurayIı|ığı Analizı ve Değerlendirmesı

Kazı Güvenliği ve Gerekli Önlemlerin Alternatifli Olarak
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RApoR BAşL|KLARı iıe ireiri AçıKLAMALAR

1. GENEL eiı-ciı-en

1.1. ETüDüN AMACI vE I(A.PSA}tI

Raporun hangı tür (Gözlemse| Zemin Etüdü, ya da Sondaja Dayalı Zemin ve Temel

Etüdü Raporu) bir çalışma olduğu, kime Ve hangi kuru|uşa yaplldığı, yapının özellikleri (kat

adedi, bina boyutları, uoorumıu olup otmadığı vb ) bellrtilmelidir, ÇalıŞmaYı taleP eden

kurum Veya kişinin planlamaya ilişkin isteğini belirten görüşü Veya kararı, çalışmanln amacl

ve kapsamı ile ilgili firmaların ve danışman|arın isimleri belirtilmelidir,

1.2. iNCELEME ALANNİ\ TANnlLMAsI

'1 ,2.'1. Jeomorfolojikve Çevresel Bilgiler

inceleme alanının genel morfolojik özellikleri, yot, iklim, topoğrafık durum, drenaj

örnekleri (yüzey, sel suları, tabii orena] vn-) eğimler (genel eğim Yöntenmeleri vb')' doğal /

yüzeysel drenaj durumu, var ise nolgedeki muhtemeı şeV duraylıllğt problemleri ile

doğrudan ilişkisi olan yağtş aha durumu ve topoğrafik anomaliler açıklanmaIı ve 1,200

,uy" rygrn ölçekli plankote Ve Vaziyet planl üzerinde gösterilmelidir,

inceleme alanının yerı tanımlnarak, karayolu bağlantıları, arsanın günümüze kadar

ne amaçla kullanıldığı, günümüze kadar tutu|an kayltlar esas at|narak şev duraysızlığı,

deprem, vb. doğal afete maruz kalıp kalmadığı ve sismik tarihçesine değinilmelidir,

Arsa üzerinde 1ı,p,l,ş" uar i,e, naXX,nOa bilgi verilerek arsanın en az iki farklı

yönden çekilmiş gene| görunüm fotoğrafları ile sorun yaratabilecek çevresel faktörlere ait

fotoğraflar da yer almalıdır,

1.2.2. Projeye ait Bilgiler

Yapılması planlanan projenin kısaca tanttılması, yapılacak yaplnln ne amaçla

kullanılacağl, binantn temel seviiesinoerı muhtemel yükler, taşlylcı sistemi ile geometrisine

ait bilgilere yer verilmelidir-

1.2.3. İmar Planı Durumu

Etüt aIanının büyüklüğü, binanın yapılacağı arsanın imar bilgilerine, plan notlarına,

mevcut yapılaşmaya yonellk genel bilgilere (yapı tipi, kat yüksekliği, ayrık veya bitişik nızam

olduğu, yapılaşma yogunluğu vb,), ayrıca imar planına esas Jeolojik-J eotekn ik Etüt

Raporunda hangi alanda 1uygun alan, önlemli aIan, vb,) yer aldığına değinilmelı ve ilgi rapor

eki haritaların ilgili parseIi içeren kısmı eklenmelidir,

'1,2.4. Önceki Zemin Çalışmaları
jnceleme alanının; diğer kurum ve kuruluşlarca daha önce yapılmış çalışmalara göre

ÖnlemgerektirenalanlariçindekalmasldUrUmunda,yapılanaraştırmalarileilgilikararların
alındığıraporVebelgelereatlftabuIUnularak,buraporlarınilgiliklslmlarlraporekınde
verilmelidir.
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1.3. JEoLoJl

1 ,3.1. Genel Jeoloji

inceleme alanının da ıçınc|e yer aldlğl bölgenin jeolojisi Özet olarak açıklanmalı ve

çevrede yer alan kıvrım, kırık, fay(diri_ölÜ), heyelan kütIesi vb. yapısal Özellikiei,e

değinilmelidir,

'l .3,2. İnceleme Alanı Mühendislik Jeolojisi

inceleme alanındakl birimlerin yatay ve düşey yönlerdeki değişimi ve bunların jeolojik

özellikleri aynntlh olarak verilmeli; arsanın jeolojik yapısı eksiksiz olarak tanımlanmalı,

özelliklesondajvearaziçalışmalarınakatılanpersonelingözlemlerineyerverilmelidir-

2. ARAzi ARAŞT|RMALARI VE DENEYLER

2.1. ARAzi, LABoRATUAR vE BURO ÇALIŞMA YöNTEMLEBjN KISACA

TAMTILMAsı vE KU Ll-AtiILAN EIGMAN

BuçallşmalardahangiyÖntemlerinkullanıldığıVenasılbirçalışmadüzeniizlendiğine
kıSacadeğinilmeti,çalışmatarlnyaplldığıtarihlerbelirtilmelidir.AyrıcakullanılanyÖntemler
gü ncel olmalıdır.

2.2. ARAŞTnMA ÇUKURLAI.I

Temel derinliğinden az olmamak koşuluyta açtırılan muayene çukurlarının konumu,

derinliğivegözlenenbirimlereaitgeçişseviyeleriayrlntıllolarakaçıklanmalı,Vaziyetplanl
ve plankote üzerinde muayene çukurlarının yerleri gösterilmeli, muayene çukurlarına ait

çizım ve fotoğraflar ekte verilmeIidir,

2.J. SoNDAJ KtYLrLARl

ınceleme alanındaki birimlerin yanal ve düşey yönlerdeki değişimlerini

belirleyebilecek yeterli sayıda sığ ve derin sondajlar yapılmalı, sondaj çalışmaları TSE

standartlarınauygunolarakgerçekleştirilmelivesondajyerlerininseçimititizlikle
yapılmalıdlr. Örneğin ; projede yer alan bina bloklarının köşe noktalarlna Ve bir tane de orta

noktaya gelecek şekitde sondaj noktaları p|anlanmalıdır, '1, ve 2, Derece Deprem

Bölgelerinde, sıvılaşma açısından sondajların derinliği 2O m'den az olmamalıdır,

HedeflenensondajderinliğlndenÖncekayabiriminerastlanmasıdurumundaise'kaya
içerisinde 3 metre tterlendikten sonra sondaj bıtiriImelidir, Ayrıca topoğrafya nedeniyle

egimıi arazilerde veya yapıda bodrum düşünülmesi durumunda temel tasarımlna esas

olcak oıan örnekleme işlernine ve arazi deneylerine muhtemel temel derinliğinin altından

itibaren başlan ılmalıd ır.

Kazlklltemelgerekenhallerde,muhtemelkazıkboyuvekazıkucununsağlam
zeminegirişderinlikleridikkateallnarakbunauygunsondajdennliğıbelirlenmelidir,
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sondaj ve arazi deneylerinden elde edilen veriler çize|geler halinde ve yorumlanarak

verilmelidir. Ayrıca sondaj yerlerinin koordinatlarl bir tablo halinde verilmeli Ve plankote Ve

vaziyet planl Üzerine işlenmelidir. Ek olarak verilecek sondaj logIarında TsE standartlarında

belirlenmiş semboller kullanılacak, Sondaj yerlerinin koordinatları, sondaj makinesınin tÜrü,

SondörünadıVesoyadl.sondajınyapıldlğıtarihler,havadurumu,yeraltısuyunailişkinenaz
7gÜnlÜkgÖzlerller,zeminbirimlerinindÜşeyyÖndekideğişimleri,zeniintaılımlamaları'
aIlnanörselenmişveÖrselenmemişÖrneklerinderintikleri,örselenmemişÖrneğintürÜ'
arazide yapılan deneyter logu hazırlayan tarafından imza|ı olarak sunulmalıdır,

SondajkuyularınıntabanınakadaraltkısmıdelikliPVCboruindirilereksondaj
deliğinin çeperlerindeki göçmeler ve yüzeyden düşebilecek parçalar nedeniy|e kuyunun

kapanmasl önlenmeli, gerekirse kuyu ağzına beton kapak yapılmalı, böylece Uzun süreli

yeraltısuyu ölçümü yapılmaslna olanak sağlanmalıdlr,

Sonda1 karotlarının fotoğrafları standartlara uygun olarak çekilerek raporun ekinde

sunulmalı, sandıklanarak koruma altına a]ınan karotlar rapor onay süreci tamamlanana

değin muhafaza edilmelidir.

SondajlarSonucundaçizilenkesitlerdesonda,inoktalarıbelirtilmeli,jeolojikveriler
kesitte farklı renklerde verilmeli, yeralttsuyu seviyesinin en sığ ve en derin kotları noktalı

çizgi,le gösterilmelidir,

2.4. YERALTı VE YERüSTü SULARI :

inceleme alanında yeraltısuyunun gözlendiği en düşük ve en yüksek seviyeler,

ÖlçümnoktaIarıesasalünarakenaz7gÜnlükdeğerlertablohallndeverilmelidir.Yeraltlsuyu
seviyesi, PVC boru ile teçhiz edilmiş olan sondaj kuyularından, sonda1 sıvısı kullanılması

durumundakuyununboşaltlhasıveortamıtemsiledebilecekseviyeninoluşabiImesiiçin
uygunbirsürebeklenilmesisonrasındayapılacakÖlçÜmlerIebelirlenmelidir'ÇaIışma
alanındayeraltlsuyunarastlanmasıvesutablasınlntemelseviyesineyakınolmaSl
durumunda'yeraltısuyununbetonaVediğerimalatlarayapabileceğiolumsuzetkilerin
belirlenmesi için Iabofatuvar deneyleri(sülfat içeriği, pH vb,) yapılmalı ve sonuçları

verılmelidir.

AyrıcaincelemesahaslndakidrenajÖzelIikleriiledondeiinliğikonusundaaçıklama
getirilmelidir

2.5 ARAzl DEI E\ LERi

Sondajlarda yapılacak Standart Penetrasyon (SPT), Konik Penetrasyon (CPT),

Kanatll Kesici Deneyi, Presiyometre Deneyi, Plaka Yükleme Deneyi vb, deneyler ile Jeofizik

Çalışmalar, ilgili standarda uygun olarak, yapı ve zemin şartlarına uygun seçilen deneyler

görevlendirilecek kontrol mühendistnin denetlminde yapılacakttr,

YapılantümdeneylereaitVerilertablolarhalinderapordayeralacak,deneyIer
sırasında belirlenen aşırı farklı değerler gösteren parametreIerdeki sapmalar nedenIeri

belirtilerek açıklanacaktlr. Deneylerde yapılan her hata açıklanmalıdır_ Aşağıda genel

hatlarıyIaaçıklananyontemlerdenenazbirıolmaküzere(jeoflzlkyÖntemlerenazbaşkabir
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yönlemle birIikte kullanllabüli0, inşa edilecek yapının özelliği doğrultusunda uygun görülen

sayıda deney yapılmalı ve her bir yöntemden bulunan parametreler kontrol edilmelidir.

2,5.1. Standart Penetrasyon Deneyi (SPT)

Bu deneyin TS_5744,e gÖre yapllmasl gerekmekte ottıp, deney sonuçların ın(darbe

sayılarının) gerekli bÜtÜn dÜzeltme faKtÖrlerine (şalıinerdan tipi Ve şahmerdan bırakma

mekanizması, kedi başı sarım sayısı yeraItısuyu, enerji, kuyu çapı, iç tüp kullanılıp

kullanılmadığı, tij uzun|uğu, tipi vb.) tabi tutularak düzeltilmesi gerekmektedir.

2.5.2. Konik Penetrasyon Deneyi (CPT)

Gerekmesi durumunda, taş ve bloklu olmayan ve Özellikle yumuşaugevşek

zeminlerde statik baskl ile yapılan, zemin profilini gerçek şekilde belideyebilen ve dayanım,

sıkışabilirlik parametrelerin in tayini ve sıvı|aşma kontrolÜ için yararlı olan bu penetrasyon

deneyi tercih edilmelidir,

2.5.3, Presiyometre Deneyi :

Zemin,yumuşakkayavekaya(dilatometre)birimlerindegerilme.deformasyon
ilişkisinden faydalanılarak, zeminin dayanım pararnetrc!erinin tayini ve temel altında

oluşacak oturmalarln hesaplanması amaclyla yapltacak bu deneyin hangi yönteme göre

yapıldığı, kullanıIan cihazların tipi ve kalibrasyonuna ait bilgiler ile zemin parametrelerinin

bulunmasında kulIanılan formüllerin hangi kaynaklardan alındığı belirtilerek verilmeli, deney

sonUçları ek çizelge ve grafik halinde raporda yer almalldlr,

2.5,4. Kanatlı Kesici Deneyi

yumuşak kil bantları veya tabakalarln kayma direncini saptaması amacı için yapılan

bu deney için TS-5744'e uyulması gerekmektedir,

2,5-5, Plaka Yükleme Deney.i

Zeminin nihai taşıma gücüne, deformasyon modülOne ve yatak katsayısının

hesaplanmasınayÖnelikverilereldeetmekamacıylaTS-5744'euygunolarakyapılmalıdır,

2.5,6. Jeofi zik Çalışmalar

Jeofizik yöntemlerin sondaj çallşmalartna yardımcı bir unsur oluşturacağl ilkesi esas

alınarak sondaj saytsınl azaltarak arada geçilen zemin tabakaIarının belirlenmesi, özellıkleri

ve sınıTlarının anlaşılması için kullanıIabilir,

yapıtacak yereI jeofizik çalışmaların amaçları tam olarak belirlenmeli, alınan tüm

kayıtlar ve yapılan hesaptamalar ayrıntılı bir şekilde yorum|anarak veriImelidir

çallşmalafln amacı, yöntemi, kullanıIan araçların adı, ÖzelIikleri, alınan olçüm

sonuçlarl, tüm tablo ve grafikIer yorumlarıyla birlikte verilmelidir, Jeofizjk çalışma|ar ayrıca

sondaj loglarıyla birlikte

verilmelidir,

yorumlanmaIı, olçüm yerlerinin koordinatları tablo halinde

9/l4



2.5 6.1 , Sismik Kırılma

sığ derinlikler için yapılacak araştırmatarda aşağıda belirtilen amaçlar için

kullan ılmalıd ır.

a. Yeraltı yapısı nın (tabaka sayısı, kalınlıkları, boyuna Vp, enine Vs dalga

h ızları) belir|eı.,ıesi,

b. yerin elastik parametreierinin beiirIenmesi (yoğunluk, poisson oranı, elastisite

modülü, kayma (shear) modülü, zemin hakim titreşim periyodu),

c. Elde edilen parameke|ere göre zemin sınıfının belirlenmesi,

d. Gömülü fay ızlerinin araştırılması,

e,VarsazeminiçerisindekiboşluklarlnVesüreksizliklerinbulunmasıvb'

2-5.6.2. Sismik Yansıma

Daha derin zemin araştlrmatarı için sismik kırllma bölümünde belirtilen amaçlar için

kuIlanılmalıdır.

2.5.6. 3. Elektrik Özdirenç

a. Nemlenme derinliğiveya suya doygun seviyenin belirlenmesi,

b. Tabaka sayısı ve derinliklerinin belirlenmesi,

c. Sağlam zemin ve temel kaya derinliğinin belirlenmesi,

d. Yerin darenç ozelliğine göfe yeraltı jeofizik yapısının belirlenmesi

amaçlarıyla yapılmaIıdır-

2.5.6.4- Mikrotremör Çaltşmalart

a. zemln hakim tltreşim periyot|arının belirlenmesi, (TA, TB )

b. Zeminin büyütme katsayısının belirlenmesi,

3. LABoRATUVAR DENEYLER| vr nNnuizı-en

Sondaj çalışmaları sırasında alınan örselenmiş Ve örselenmemiş zemin Ve kaya

ÖrneklerienkısasÜredelaboratuvarasondallarıyapanfirmataraflndantutanakkarşılığı
teslim edilerek, düzenlenen Örnek Tes|im Tutanağl, yapılan zemin Ve kaya mekaniği

deneylerı ve eIde editen sonuçlar, onaylı orijinal deney föyleri kullanılarak ekler arasında yer

almalıdır.

LaboratuvardeneylerindeneldeedilenhertürlÜverimetiniçindegereklibÖlümlerde
tablo halinde verilmeli ve bu veriler yorumlanmalıdır,

3.1. ZEMhLERLN İNDEKS / FizixsEL Özrı-ı-ixrrnı,ıiıv BELİR]-ENMEsi

a. BoşIuk oranı veya Porozite

b Su İçeriği ve Doygunluk Derecesi

c. Tabii Birim Hacım Ağ ırlık

d. Kuru Birim Hacim Ağırlık

e Elek ve Hidrometre/Pipet Analızleri

f. Kıvam Limitleri (Atterberg Limitleri)

g Yeraltısuyu n un Kimyasal AnaIiz|

vb
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3.2. ZEMiNLERiN MEXANiK ÖzELLiKLER]Nnü BELRLENMEsi

a, Serbest Basınç Dayanımı

b, Üç Eksenli Basınç Dayanımı

c. Kesme Dayanımı

d, konsolidasvon

3.3. KAYALARJN MEXANiK oZELLİKLERİ!lN BELiRLENMESi

a- Kaya KaIitesinin Belirlenmesi

b Tek Eksenli Basma Dayanımı

c, Nokta Yük Dayanım indeksi veya disk makaslama dayanım indeksi

4. MüHENDisLiK ANALizLERi VE DEĞERLENDiRME :

Arazi ve Iaboratuvar çalışmalan özeti, eksik verıler ile hatalı veya geçersiz veriler

varsa bunIarın ayrıntısı, mühendisin kendi görüş ve yorumları verilmelidir,

Beklenmeyen deney sonuçları dikkatle incelenmeli, bunların hatall veya doğru ve

gerçek durumu yansltlp yansltmadığı irdelenmelidir,

Gerekirse yapılacak ek arazi ve laboratuvar çalışmalarının tarifi ve bu yönde Öneriler

sunulmalldlr.

4.1. BiNA - ZEMiN İLiŞKisiNiN iRDELENMESi

BubÖlÜmdenlevcutzeminparametreleriveyapılmasıplanlananbinatardangelecek
yükIer göz önünde bulundurularak, bina temellerinin inşa edilmesinın uygun olabileceği

zemin birimi / birimlerı için ayrıntılı bir çallşma yapılmalıdır. uygun görüIen her derinliğe

kafşıllk (öngörülen temel tipleri için) bir taşlma gücü ve muhtemel oturma miktarl

hesaplanmalı, temel projesinin hesap ve tasarımına imkan verecek parametreler

betirtilmelidir, Temel tÜrÜ, boyt:ttarı ve derinliği bitiniyorsa ilgili hesaplamalar bu değerlere

göre yapllmalld lr

4.2.ZEMiN vE KAYA TÜRj]ERİNiN DEĞERLENDinİıunsi:

4.2,1. Ayışmış Zemin Türlerinin SınıflandırıIması

inceleme alanl içinde yer a|an zemin birimleri, TS_1500,e göre sıntflandlrllarak,

aşağlda Verilen özellikleri ile tanımlanmalIdır.

a. Renk

b, zemin birümlerinin tanlml, yaplsl litolojik özellikleri. (aynk daneli zeminlerde

Slklllk, kohezyonlu zeminlerde ise sertlik)

4.2 -2. Kaya TürIerinin Sınıflandırılması

inceleme alanı içande temel derinliğinde kaya birimlerinin gözlenmesi halinde birimi

tanımlamaya yetecek saylda gÖzlem noktasında tabaka doğrultuluSu, eğimi ile eklem_eklem

taklml Ölçümleri alınmalı, mevcut litolo.iilerin toprak ÖrtüsÜ altlnda bulunduğu yerler Ve

yaklaşık kalınlıklarl, kaya birımierin ayrışma derecesi ve sık kırıklı kısımlarının ayrıiması
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ayrışmış kısmının cins ve kalınlığı ile örtü kalınlığının tespiti için sondaj veya çukur
açtırülmasl Ve süreksizlık duruşları ile doğal yamaç ilişkiSl, altyapl Ve temel kazl
süreksizliklerinin ilişkilerinin açıklanması gerekmektedir.

Kayaçlar aşağıdaki özellikleri saptanarak tanımlanmalıdırlar.

a, Renk,

b. Doku ve yapı,

c, sü leksizliklerin özellikleri,

d, Tabaka eğimi ve doğrultusu,

e. Ayf ışmanın derecesi,

f, ikinciI litolojik özellikler,
g. Kayacln Adt,

h. Kayacın dayanımı,

i. Kayacın geçirimliliği,

j. Tabaka Ve klrık-çatlaklar araslndaki dolguların cinsi Ve (kılli birimler veya

karbonat) yeraltı Ve yerüstü sularına maruz ka|maSı durumundaki

duraylıIıkları,

k. Kaya Kalitesi

l. ozel mühendislik özğ]liklerini belirten diğer terimler,

4.2.3, Zemin Profilinin Yorumlanması

İnceleme sahasını oluşturan zemin profili, litolojik özellikleri ve

parametreleri göz önünde bulundurularak temellerin yer alacağı uygun

belidenmesi için öneriler getirilmelidir.

dayanım

seviyenin

4.2.4. Sıvılaşma ve Yanal Yayılma Analizi ve Değer|endirmesi :

Çalışma alanında bulunan sıvılaşma riski içeren seviyeler için sıvılaşma

potansiyelünin bulunup bulunmadığı uygun analiz yöntemleri ile incelenmeli, analiz sonuçları

ve tüm hesaplamataf tablolar halinde verilmelidir. İri daneli zemınlerde SPT(N) değerlerine

goie yapılacak hesaplamalarda gerekli düzeltmeler yapılmalı (enerji, yeraltı suyu, örtü yükü,

ekipman, vb,), sıvılaşma hesaplamasında kullanılan maksimurn ivme değerinin tekrarlama

periyodu beIidılerek yorumlanmalı ve gerekiyorsa alınması gereken veya alınabilecek

önIemler Ve önerller Verilmelidir. Sıvılaşması beklenen zemin birimleri için muhtemel oturma

mıktarlan belirlenmeIidir.

4.2,5, Oturma-Şışme Potansiyelinin Değerlendirmesi .

çaIışma alanında içinde üstteki mühendislik yapısına zarar verebilecek oranda

toplam ve farklı oturmalar, şişme öze|liği gösterebilecek killi maIzemelerin deney

sonuçlarına göre yorumu yapılmalı, gerekiyorsa onlem için uygun yöntemler ve öneriler

verilmelidır.
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4,2.6. Karstik Boşlukların Değerlendirilmesi

Çallşma alanl lçinde eriyebilen kayalardaki veya insan girişimlen sonucu oluşan

boşluklaf Varsa, bun|arın büyüklükleri, neden olacak|arl tehlikeler yorumlanmalı,

gerekiyorsa alınabilecek önlemler belirtilmelidir.

4.2,7. Temel Zemini Olarak Seçilebilecek Biriı;|eı-ın Degerlendirilmesi

Çalışma alanlnda bulunan birimler temel zemini olma özellikleri açlslndan

yorumlanmalı, gerekiyorsa alınabılecek önlemler belirtilmelidir.

4,2,8. Şev Duraylılığı Analizlen

uzun ve kısa döneme ilişkin şev duraylılık analizleri yapılmalıdır. uzun döneme ait

analizler yapılırken olası dinamik etkiler (deprem Vb-) dikkate alınmalıdır,

4.2.9. Kazı Güvenliği Ve Gerekli Önlemlerin Alternatifli olarak Değerlendirilmesi

ÖzellikIe bodrum katlı yapıların temel kazıs| sırasında oluşacak şevlerde alınması

gerekebilecek önlemler (geçici veya ka|ıcı destek sistemleri), mevcut yapıların kazıya etkisi,

yeraltl suyunun varlığı ve bUnun tahkimat üzerindeki etkileri ile olabilecek sürŞarj(ortü)

yükleri de dikkate alınarak, alternatifli olarak belirienıı,e|ldir.

4,2.10. Doğal Afet Risklerinin Değerlendirilmesi

Bu bölümde, raporun Önceki bölümlerinde verilen tüm arazi ve laboratuar

çalışmatarı, analiz, literatür tarama vb. çallşmaIar ışığında çalışma alanının doğal afet

riskleri açıslndan değerlendirmesi yapılmall, uygun, saklncalı, önlem gerektiren, yasak

alanlar ve bu husustaki görÜşler belirtilmelidir. Buna göre; inceleme alanının depremselliği,

kaçlncı derece deprem bölgesinde yer aldığl, çevredeki muhtemel şev durayslzllk problemi

taşımakta olan Sahaların durumu ve diğer doğal afet riski durumları bilimsel analizleri

yapılarak ayrıntılı bir biçimde değerlendirilmeli, yapılan hesaplamalar açıklamalı olarak

raporda yer almaIıdır

5. soNuÇ VE ÖNERILER

sonuç ve Öneriler Bölümünde raporda yapllan değerlendirmelerin, aşağldaki

hususları içerecek şekilde özeti sunulmalıdır.

a. inceleme alanındakı yerel zemin koşullarının tanımı

b, Önerilen tasarım parametreleri, temel derinliğı seçimi (yüzeyse| ya derin

temeller için), en az temel derinliği, temel tipinin muhtemel oturmalara göre

tespitı, yayılı (radye) ve sürekli temellerde ri1ıtlik önerisi; derin temellerde kazık

tipi, kesiti Ve boyunun irdelenmesi ve seçimi ile temel projesinin hesap ve

tasarımına imkan verecek öneri ve sayısal değerler

c. Temel kazlları Ve Sonrasl imalatlar esnasında ortaya çıkabılecek sorunlar Ve

ekonomildg üVe nilir çözüm önerileri,

d, Zemin iyileştirmesi gerekiyorsa, onerilen yontem(ler) ile ilgili açıklamalar,

l3/] 1



e. Yüzey ve çevre drenajı ile temel seviyesünde yüzey ve yeraltI suyu etkilerine

karşı a|ınması gereken tedbjrler,

f. Gerekli hallerde zemin büyütmesi ve sıvıIaşma riski iIe ilgili açıklamalar,

değerlendirmeler ve öneriIer.

6. YARARLANILAN KAYNAKLAR

I/etinde, şekil ve çizelge açlklamalarlnda atlfta bulunulan tÜm kaynaklar Verilmelidir

7. EKLER

1. Çalışma alanına ait Vaziyet Planı ve Plankote

2. Genel Jeoloji

3. Mevcut İmar PIanı ve eki inşaatın yapılacağı parsel ile ilgili haritalar

4. Jeoloji Kesitleri

5, Sondaj Logları

6, Arazi Ve Laboratuvar Deney Raporları ile Analızler

7. Jeofizik Ölçümler, Kesitler ve Hesaplamalar

8.Fotoğraflar(SahanıngenelgÖrÜnÜmü,sorunlukısımlar'araştlrmaçukurları,sondaj

çalışmalan, yarmalar, karot,/e ciğer örnekler vb, )

NoT:Eklercep'yadaayrlklasörleriçindeverilmelive44boyutlarındakatlanmışolmalıdır
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yıırdırLlk Bakalillğı Yüksek Feı <o,uıu noşi,unü, gı, ,ıır, 1'7,9,|9-tI gün ve A 03-6 15i1050 sayıiı yazllan ile

Lat tıl edılııı;ş.ir.

Teknilr Şairlıaıreııiıı reıizyoıırr ise Yüksck Fen I(urulu Başkı,nlığının 1,6,1976 giiıl ve 13/319 sayllı

_ı azılaıi i!c ul,guır görLleı,elı ytl,i"İl." g";iş'l,, Bu Tckı"ik Şaitname rcı,ize edilmiş soı,ı şekliclir,

Baı,ıı<lıl,iık jlaltaıriigı ;\4atLraasl

/! ]{(   İl l, - i-o82



İ( o E ,i,-

| ,r.] [-! ]J i[ -t l- U İr

Savfa No :

!

1,

4.

5.

c,

1.

E.

9.

;c.

j1.

i2.

]?

]:.

1,d

\i

]3

:aı

Gcııel Hükünrler

Soı,idaj Yerleri

Teknik Eieman Buluırdurulırrası

Röper'icsisi

Souciaj<ian Anraç

Sondajıır Bıralrılması

Sonciaj Derinlikie ri

Zemiııierin Ayrıiması

Sondajiarın Yapıima Tarzi

]{uıiune Alinnası

Standard Pel]etras_von Dene.vi

Yeraitı Su Seviyesiı]iıı Tayini

Deep Souırding Deneyieri

',/aı:e Deneyieri

Presyonletre Dcneyleri

] ııcclcııe Sı:ı;ilama rc Kaliılar

]iuııuneieiiı Eliket]ciıııesi Aırrbalajlanrnası ı,e Saklanı,ırasi

İüareye Veı:iiecek tseJgeler

i.ıuiııuiıeieı: Üzeıiııde Yapılacak Deneyicı,

l ::ıiui,c]cı;ıı Tcsiiııi

Lerıiri,e,:jr Ta nııuiai,, ıııası,"e S: n ıi ]a ıd:ıılnra sı

_ _,! l,aıll;ca l- J:lnge :e],

4

4

5

5

5

5

5

5

6

8

i0

i0

10

10

i]

11

1?,

i2

i3

j :-i

9

-1..

|.

l,
r=

a

1

l

l

l



/-|:- l..l ,] i ;ii ü ', i. -

3,Jil , ;ii,ıl ,cır:i;c:,l:c:l,ı so!]{a,l]ı]|] ,1u Tclini],, Şlıiil]aıile ıe «TS, i500, iışaat tr4filreırdıs-

]jğii.c]e 7eiııiı!Ei,i,, l""''l",;",,ln,,,İ",,""'İ'^İ'İU"""' ]ı4i,lhcıdis!iiiırde Ze;ıiıı ]--'e:ıcl leıi" ve

uİS ı901-1,,ş..i ,li;lıeı:l",ligirac S""U" il'" 
'İıı',,, 

,l,'ö,,"i"nu,,i; ,ç ö'ı.selcnnre,,l,iş Nun,_uııç A'ırr'ı

!öı,i'.cııleı,i» i',an{iır-ıii?,rü]](]aki "'ı',;;;.';; 
ge," i o1-,,l"",ki,,, ,A,vı,ica 

so:ıdaj isteııeıı her 5ını ieııcli

ıc;ı: ,_'c e :rtl lci,.ıııli Şa ıi, ,,,.." n"-.| ;"";;;;,-;ii;i:;; ""1ıri""üa 
ku]lıııı]ııık soııdaj ııialzenıeleı'ı

ı:i.irı;ı:-ı !ıtıııııı lı]_ili,_j ı,iıı" i;""İ,-'i"*İ l,,*ıı soıclıj ça liş;,ıa lari ı]Cı ]ia}-üt5]Z koş',ılsuz ııa-

,.,..1,,,, .,,2,, .,.i. ::,,:_,:.il.,;;;]',::ıllr:,İi'i,i,:j]],::l1İ] 
oli"ı'ali irü'ılca 1alııiacık

-,_.: , , ". '. .

'.ı 
-ı,".i,!,,.,,a 1i;1,: 

--i"tıılı-i,cilı !ıi]ıi] lia]":aııııa giı,ı^cl,tır l,iı;-",ıJı"ı,cla Özel Teki,ıık Şı,ı i n ıı'ı'ıcı'le l, i

..: ...,,__,.-,.,..:.,,

a],iı]. i'ı!i cıii|,i i:,a'iiiıc ıılııp ,:,iıııidığı

5iiı: ı]il, c-ı ie i,ecıkiıı,

..i: ıl.ıiıii,llc olıiıi] ı]iıı So]1d!ir_] çjll1şl,üiil!t \c işı<;i'iiilr'ıekr,iL icŞullıırlııl

].l].i]iı.lı,, l;i],:ı,li L ],:l':; l, ı

i j., ::,_i..l:'!-l ,a ii

l_ 
.,_. . ö7],.l ai| ,]üıa

- ].: {i,ı,i i'i:i ,Ir,ic: ]]] ı]iı1'

.

r. ı]

özei Tclı:rik Şıiiı:iı ııı,^cie bıiiı,-

,, ril Il,. ıliıdl:i kojlt]!U i_lüılLru|-

,.::i:,ı, : ıe i,ılii]c,iı:Jiı

-:.i ]1. ,:111 1, jj].]il ,|]|iilıılıl,-l,!,: ıi,ırial ı"ı, uclııclcl rlılc1 ,r

.,,İa ,. :.__,.. 
,., i ! i" .,ı]r_]:ı..i ::]:ı, ,/",r"ıi]ii();,), i D,D"\, (Cılr

''l 

"':'. 
i:,l,,]ı !iı,,ilı,<]) i S 

'), 
(iiieı ı,ııiciııl !]iı-:-ııjırd Oı

, 

", 

'''. , 

"'ı 
l .,, ',,'.'].,J,,',i.,,,*,|, l, *.,,

' 
1,1ı 

,ıL ,,] ],

a'' .,, ,,.a ,,_ ,",:i , e llu"l]ikl:;, ,açıılı,;li,l"

illiallı];ııı]i,,a o]aı-, D,C,L\,x,i",\

ırriiı:ı l) jaıioı,ıd Dıiili,:g ,Asscci-

ea ııisai io,ı)- İsıeç-ve Tl;,k Stan-

İinı,;ııe iıi'ııü,ııleiinde belirli!eı

allılcığl 1,eı,. ]ş \e gö,id iiğü goüe\

t ill ]., cli-|-ie aii-] i,i,kll: ltlıi<, Sixi(ji]lc,laji

a.j! -.a!tij- ,1] l" l'1" ] ,i'iu'rC-ei,:-,l,

i iı' ])

. üiü | ].

]1. l]i li]

: jii ii. i-ic t,i)|,]l,,1l,!dıi] iı,ıce icııc:,c :\,]iiieahlii,lL ,,eiri,ü]eX

. ."." .,-İ- 
"ir,,ı^,- 

cıru _r,ııııiııa'ı_ ,ı:;Iiııı criiiece]ii,,-

::iıiıi:-,jiıı, : ] ii|ı l 1],i]i( a ııııi - i,r biı plii ıı!ıcter ı ıiı,ı

i ..:,ii ,:i l:i]lre,,i.]j! i]e. !']st,,,il;:i (ıi-,i',]]]

,,, ,ıi _ 
-._ i 1 .-" ., _-'

Ç]l(|ail]]i]i,li,. 1,iç\,c_

; lııı ıi,.l':;: ı-:i!,:ırıı-
e lı. ,- ;,-l1l: , -: la["lj:ll,
j .4 il,|lai li ,l',iı .,,.,:_k,iı

aj _i ! a. :i, l]i. ,],i

ı 1ı ,l.:: ci.]c,-.ii-.i

:a ii,]i] ],ji!.ia :tı,,i: 1o1iiıı:

,a]l(iii ]i];,|,i,:,]:,lj"i]]l (,,] iüi -,,,,Ii,i i]c

i.ri .!-lij]

i.lf]t.r

,a L]|:1l :ü ij,.lt!ilü l,]J]],l]

],!:]|. l ,, ],- |i,llL i] j j,'i-]

1i-,a:kı
,,a: !.ii-

_. l ] (, ü: l']:l) ll]]l|] ,"

a ,|.:6:i]l] lr ]: ']'],i.]

i

i

,]

,,; a- ,.

, ] l ] 
'. ] i . ] i l , 

; .] ' ' i ,i Lür,,,

]-,,. rl , :,
i -1l-l']'



l.cl,,,ıı]cı ı, .

_-1,1aill ll ]l]rii: . 1,cıi. ii:' l.' 'ı', ',c,,ı'
-J

) - 1' ,:a].. al.] |-,_

i,. ,ı,ı il ı, i'-ı.ı - i: ii ı

a ,_jze ,i]a -,j]J ,,]]'.

' 
'-'' 

'' 
,,",

]i,:,]liı,ıe:-ı
, eı lııı rıiil

jııl:ııl,ıı,r,

l(l ij ].:!a^ !]ü.l e ._ 
]

.lc\ Li]-ıi :i lc!] ia]t

Tciü]i!( ::ii iiIi]j lade

TiaSiSi.

,,-ıl: i. jı!ı;ıı.i-:i
i |;_ ı,ı iı ıı ıiir,ı

ıl:! ıri
j'1ii:-,

_ia i a iı_

|'aj Iil j-
l_ i,,:ikic işic:,ie:r:i

ıtli]'i l]i i'i,]

..oıı"i e si'ı il;ıı _ i ..i-,ı

!!]'a.,',i, 
' 
1;.l,,l : -,;-"l,i,

1-] ! jlii'! 1':.,rlj:

ı.i]ı ıi ı]ıi. ,,c

L,u ı.ı iic i 1,ilı

sQ_l( il.] \ i] i'illl ]]'.ü]llLi]-]e

l l,, .. !_] ]i , i ,|]r,-.:.,

,,..;,t]]]acır ]] i ü lıj1] |ı|,j ]1

i,:':,,!l, ıjl: ıi,liıild ıı,acığı icl<:liil

'.ii gIj]a!ii i',caliiı l,

l:liılıi. bliık]ilı, ı]i]r Vt,lı ,,,c

,c stı;ıdl l ioı-,ıı,ilıı l-ılllla

i' lı]; ı,ıl,-,c i !o!]da!i tiai]ıı]ülı]j-ii 53l

5ı , |,.1 le l,:ı -,i,; ıil!ı, l:cl, ıll:-,l:

ı,,ıcida lı a gctiı,ell icııııı,sl cı11, 1-,,t,

clı, rı,l,k. iiıılıı,iı]r r e sıi<:şıJiiık ıleı,e

e jas]]

ı..ıiııiıi'L.iı,iı,ı ağlIi]a|. ko]]c7_çoı'üi,ü i e

,. 1||L: \ı.,. , - ı; .' i];]iir ,,1,1 .,l':'. ",,'

şclrii,-ıc

1,1c. i,lı

ilii|-
eiei1'1:: ]]

jçiı,ı, Özci

]-, Cr [F.

(r1].:|: )er,ı]jae i,ncede,, ıe:ı: ,,:a],ıni|. i]o,jgo|ıli,ı, ı,]ııı,t,ıe- ]i,iiirııiıi:ıı,: 'e,lirı ec]i]el:c]; ',' ]iotIarlil

],_l r,.j]_.el,]cıictj srıı,tla_i je:iil]ellı,c ,i-;",,u,-",, 1"ii,i,",l,[liiiikçc 1ı1,1iıı:l,kt;ı, Srıııdiıj iaŞ]i'"lgiüji ',c

/cn]ii1 ia,'üa]....jaiIj]1" 
'r"t1o,,,l,,,li,,o,,'aliel,i ıoı;i.tıı: ,,cklı,jı,ı 1,1]-|!aiü]']i; S'';c j'ı]'1ia'l|!i1,1r, i]ü' r<

.iı ;] ı:,,.. _.u i ı,.i i-ı,li,, ırıı-ıııiıi ;:] ı,o k Lı ]lıı;,ıiıicııli tl ı'

SO.\ !]:! JD.!.}ı _i.ll!A(

'.':,pılıcaL .qç;lçi ;.;]ıı,ı,:
" _,_ "] , ,, ,"ki', ] ıı, , ,ıi,'_]:],

ii]s,l].il Qlict Sa]1'|i]]:],]:erl i,,j !]OSldk srJ)r,] bils1;]cj ZC!it]]]

:1o d Lt ii ,. oi ı,;ci:.ılii içscl siiı,ıi;ı,rırı ı:çı:ıı ;,:

, ıı lçi,t ıc ı ııeI o i ıı,:ii li ıieğeı lc ıi,i sıı,-,i

l

,:ıı]c.,ı c tic c(l, ı-,ıı:i;]ıt,

ir.j ı ]]r,ç;a \:.,lı]i2]i]i k Icı]cıi]lil]i. ı)er üiir,lc ;'_,iıii"| içiır \eücıli ',: ilcıgı'ıı L'ıiigilci 'ide 
e[ic,je]i

ciilirıı!j }l l_.ıiılıs,. l'iS. iiL(j) de üıci]ııi]c;ı l;:]]] l|,-l:,,i]!]l, lii cel,ı;,!cı'i iqiiı ,i_,'cıııı lı,,l'ıl' lıe

]1lil:] \t ]\cl,!'ii :!i.; !e, ]_l(jle:,i]: ı i,ç ,t 
i] i,:a ,:i illüil]lıı]il1ll 5ıll,al]i1-1i,!1 !c;ckıl'lltcl:lj'

-1,-ı il.ı i,k o!arai !ü]il.iiü] s]],i],]]-]i]l J]l"i;lllililii LiZgl 1eilli,l lt..ışılilı,ri iie ka]-5]iaŞiid]ğ1 iıiidj

a,!İ!1,1l il]ae:jIare!: !eiei ciii( i(j ]lll'tlaca], tr

::.:,_,;] .ırıı,l cıl: 5çi1,-ı ;glli1,, 1,:l,L-i\el ı]3Zi, i,ııkillcl ılı]

İulnr.' .,1,1 ] ıi], 9 ic]ıla]]cı c ı"",,ii::;ıa bi jcıeği ıj iişliı iili-,ıcli

]:,,ıııci]d,ı

\ li_ı,a ia i, ıı

3örc di,;,,,--

]]l-]] ]-.a]'

,.ı,ı'ı,'
:|,l:J]]a i ,]_l]' r_| t

laa:. , ]-j.], ]i]a:] al a ı.l\,i],!'| tii',]:]

],l l,i,lıs, ,lıı,.lll, ,a :ia l,:']l l ;]i,r1,1

11?ii ll,iiii ,,iılı ie ill ';ll-,,ll

: l]; lil ıl l.i-. .l1 riiii,;.el c ,},_,, ], '"'!ı,::lj,"]i, :],l'-il

Ia._,:]i iı.ı,i..ı lıı 1c,tlı :jo,,iii,, ,] '!,]i!,i:" iüc::l\i],,

iı'r.

,iı ]i]]a,_:1sl ]aia,l], ili,I
ıııı]ıı _:ı :,:::ı,_jiıı ] iç]ıı

.,,. l l.il:]l!iliii, e]'| :]

;],..]':r j] i i

(_: 
] 
'\ j-'

!\l] ],':j iri !.'!i] _-

,.iı]]i],,]Na:l,, ,-ıi,; 
" 

]!(:

ii :],j l, .- i||']]]|'ı 1,

||l] .i \.i'ı i



_.ii|i 1li :a]:ice cL,I]]a 'a:,a]aalıjr]l'.

]iaiSa, bLi,abaKa soi:."ı ı Ülaoai

k:-ı sııı.sıliıacığ, ha1,.e scıcie,1a sc;-, ı,erileçeii, ı:iiül" iabaliıı c_ı

ic '.eıneı zcı,ı,ıi icin;cicı,ii 'c;lgi cide eciiiiıcel:e t,acai,,i,ı j]ii

,.(i'] .Cü.-a.: lıilia,-:.i,i l'

,,r]i;iL ,.L.ıa1,;ii:, ı.lıısiiışlli.lği iıiidri.de i]., iabaIi]__!ı 3 ,ıetıe, g;r,lccck:ii. ,'\ İla j':?). -:illıi ]

l,ır öztli,l. gosiel;rsi. 'al] ,laci!liaoi 5 ]l1e'Lre iici]eıecc[iii,

Jcıca;oiı seii kiile !:arS,ıaşıinlas] haliDdc, iclIain soıdıj rjcriııliği i2 nctıeden az oi;ı,arr,al< ii:erc

bu iabaka),z! eüi az 5 i-j]ctı€ gitilccektir,

l!al,a ıabakaiaıı :ü,nctü-cCl€ri, s9lt iiil ,labakala-,ı ıse 5 ir,ctıeden az kaiıı]ıkia ise, scndaj bu iabı:-

tala,rıı alıııda da sijl dirü]eccktir,

-,'apı ienieileri içlıı gci,eiiii ç]criı]ik]eı;iı tesbiti haztilanacak Özel Tekirik Şartnamede bclirt]lcccktir"
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E ,1E\4 İI"i Ll,P.i]-{. A_YRİI-L(4-Şi :

Soniaiiarda saptanaı,] Z€n,linler asa,ğıiati şekildc iki_",e a)'Iülaca'kiır,

;ıia_raiar: Biı vel,a birden t-azla mirıcı,a]den oltışnrrış hoır-ıoge n olmaıaıı ve topıak, kii ıe_ ı], dijcr

baz: e]cnıaıiarın ıel,a ıebakaıaıın aİt;; ;;İ;;;";"n-,tağ 1ana kaya) tabakasidır, Kdkeiı]eriııe

ilişkin o1aı,aii.

- vo]iranik (Graılit. Ca,5ro, Diorit, Trakiı, Obsidycn, Andezit, Bazalt),

- Tortrr] (Cie, 1(oıgloııera, Kalker, Tuıba, i(öı;rür),

, 1,4ct2]Irıorf;l( (Gnays. \4ikaşist, Merıırer, Kuvarsit),

c]abiijrier. Yapılaıiı-,lı-l özcllıği iicdenJl,ie serriikieri dcğişir, Ayrıca değişik jecrcjik 
.er*l,:']:_:il,

lzklı bir niüelik <ie go:ıteıebilirier, İİı j"-inl",O" ıionei scıoai ),öntonıi iie çahşara,k karot sonca_ıı

]'ap!]acaktı|,

i'iornal zemiBier: Yukaııda açiklanaı,ı ka),a zeırinieriı,ı dışında taiaı,ı zcn,ıinicr nornıal zeninlcrdir,

iu iir,i ..n,.nı.,, tek başlüra,, 
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ıacağı ioarecc Müieahlrite bildirijccektiI

sc |iDl_JLAi1Ij\] Y,4F!Lı,!A 'liAE Z]i :

3cndailar: zeıııin ciırsiıe göre; (fS. 190i) de bclirtileı sondaj 1önteırıleri ile jroıulı-ıa bcr''ılaıl

jtr:,ijaı-,ıiaralr. ),ukaı,ı<ia bclirijleı C",i,İ;tl"," '*,a- zemiııiıı gercktircliği ve özeitikie iaboiiaia]'i

gözdeıı kaç;rıııa_r,aca1; ciçimoe, ,o"İ"J'J,",y", ve Duniune alrna usulleıi ile cok dikkat,,eriIe:ek

l:::İT1.:, 
"r- ıiıııuıeııiıı aiinacag, seviyedei] daha,deı,ine asta çakılııayecak vc b,ı ııcdeiıle

.ııınır, ı.uıııune i]j]nı-|iıdaı,, r,ncc bozılnıaıırasına önemle dikl:ai cdileceklir,

,_ııtd;ri : eçıtL cla-l[l- icıııı,a borrısulıı,:ı ı,ıuı]r:ıe alınactıl< <ieıi:ıiiğe kaciar caklirı-rıısi, tlij1] lcln'j

::rll zçıliılı _i].r._]irıjı a,L ,,.__, ,;;;;,;. kaca]_ ieİr,izlennlc5i ,.e b! se\ i_,,_e dcn aşağt),a dog1:l,] Ze_

;...;;;"r;"; .iıı;ıiası r,e bu caiışnıaLaı,iı <leı aı,ırı surciivic i,apılıı,
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,]|ia:i! |]c,\]\c\,: :u c ,,, ,li ]ı-,ci\a ]ia'ii çılıi!ıtctıii 
-0u :cri"elicil l,iiıe,ien ,-;C c]-1^,, i:li 

'e-'ü-,ij,,i!ri:,j-,ı
,.]]l-iülei]]l]ı ,cllır_rcli gccı:iıile,ı cuşra Jiı. L-,oru iie Çailıjııı, ieliı-ıi i:ciilı"ç1l sui,Çiiyic lcr:,ili,i,cÇ,İıli-,

1'lllıli']n b-] ll,jl,ci bO!L!]]Jıl ,ar,,,"" c], ı",ı" s9 ".",lik 
ı,ji]İ"!i,ıc:,,licı]]ln çaplİı ı-l1'g',lıı şckild,c ıc

ı:ı:ii].i:- ıi,.ıs: ]. -!ır]ı:]ıc 
"ı,.,'n,,]. 

:,rı.,,,,o iiıiıce-re 'li:ıır 3e'ıciıilc,l _3C 
cır,'u',-.'.j"'.._':':'..

.a; . )a],İ a_.'aar, za,al",j" 1'L,,,]:],a bi]i;s,:__l ıı ,_" -]Lı, :-,j, ı,,, iı,cai ci|,,]iiı,ıii, jl]i'|iıi'i',

;ciljı raılr teli-.izieınıcsj \c ](oIL]ıra 
')oiil\i!ll,rt 

alt rlcılırc]l,^ sQİIı]j(] ; t:ı,ıiiliı bczUiIİadiğ; (i',i, un'Iu

l.icntrolll,iilileıı<iisirelaidaı.eıinl'crltiliclciıaıııiaıariiniiaıSapl2iüldıkt.'.ıisoıi.aı:uı]iııcalıli'
],ılaS]ıı gc9ilccCi('Lil,

!]r ),önieı1 !le 1,alıiiıll soıciajlaiıi,l zen,ı_in pi,oliiinilı çikaiiıiiirasl dı j<oraı,ııri ]'_u}'u _'aüllüüla ç|-(aiqrği

ıTajzc:ıeicı aıacılığı ilc sağ]aı]acaktıi,

Bzsiııciı su iiiı so;dzj 1apıIrırası: Barsinçiı su ile soıdaj: İılarcnin,izıi ile ıoıııal zeıııirılercie ul'gu-

;:;a; l;-,y;",;,; iı, ,,nnaq,, 1is, ııOı; de açıkl:rıı<],ığı şekilde ul,gtıiaııacaktıi,

Süıclii heiiıe! 'ıurg,.ı icıa İroiorlu buİEu ile soncaj 
.çaiışı:;as: : .]:; ]İ';"li].!;l',iİ,lll1;.',i ;|,]_

Urj*, lr' 190i) dc açıkiaııcJıği şeJtilcie uygulaııacaktı!,, Eu sondaJ

li]tie kenciini tuiabilen ),tnıuşek'İ<ı,l,ııu,_,",i""" 1,apılacaktıı" Kııllirııılacak sondaj ıraılrap çapı

eı aZ i50 ]1]]1, o1aca]ltjr lJaıgi zenrinde sürekii helisel ]ıurgu vei,a niotor!u burgu ıle soıdaj -vöıı-

_le;.i:leı]:ıi.l iıi gula._ıacağııi id"r.;;n;";^;;i ,,e Miitca.ülhiic bildiı:ccektil. ]i4üteahhit ö rsele ı,ı ınc ı,l"ış

ı..ilı,.rnc a]ıııniasında ]tururruo ,e;,';';;,;r;r,,;; ;;_*;;;;;;*, geıek son<lajda_ gcı,cksc numur,e al inı:

sırasiıcla cok lazia dikl(at göSlcrecckliı"

Scı'ıoai]ai ha|gi yönterr-ü ıle ],apı]ırsa ),i,ıpılsııı, \4ü te ahhı t 
,sonciajiaı 

sırasırlda karşılaşılacak anorııai

duııııları basııicli su ı."ro,", ,;;;İ;:.;ı;;,n,. *rır",',"nin,vukarı doğru hafeketini, artezYelr cirıru-

],-.r-t,. ,"r"..r" öıc]iı özci]iklcii, clciuğu gibi ü,aza_caklı!"

§cıciajlarciailerieincylr.ekoıunraborılarıirııkola-r,çakılnrasl;ıısıılailıaltiçiudinaı..iikulialııiııılisı
idiıretiır ona,çı,ıa bağLıd,ıı, Bu 

';-;:;;l;;;, 
İu",,,,,u Ou,ul,,, biı ırriktı,ı ),i]L(arl çekildil(ten

sıı;z, ı,ıpllacaktır, gu (aİŞi]-üeCia- kcıtun"a bcıiriiaı-ınlü zarala uğıaıiasıı,jaıı ötürii icaie soiiiiı',

jujuk jır"'ıul erııez,
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ll STANDARD PBNETR^SYON '"'_iİli;.".r, 5,a.pılacakrır. 
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Url',rnan nun,un"e u1 g",ılanacaıı

TS. l90l ) de açıklanmışrır,
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dcney sonuçlar

,,,,,".,,, olııp olırıdığı 
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şşŞt-* $$ffikadar basınçları gösterebrü

,ılacak ve sertlcştirllmlş ç(

lııırı,ıva dayalı olırak zçıırl
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