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Bayındırlık ve iskan Bakanlığı Y.i.G.M. 31/03/2005 Gün Ve 1,107 Saylll genelgesinde de belirtildiği gibi;

imalatların gerçekleştirilmesinde: işin Projesi, Proje Detaylarl, Mahal listesi, ilgili teknik Şartnameler, esas olduğu,

Pursantaj tablosunun ise sadece ödeme dilimlerini gösterir listelerdirler. Pursantaj tablosunda olsun olmasın,
proje, detay ve mahal listesinde belirtilen işlerin fen ve sanat kurallarına uygun bir Şeki|de yapılması

zorunluduı.
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AKçAABAT özrı rĞirivı oKulu iııışanrı zrıvıiııı rrüoü içiıı

yApıLAcAK işı.rnr Rir vıRHRı ıisrrsi

].- Arsa üzerinde SK1, ].5m ;SK2, 1_5m, SK3, ].5m; SK4, 1-5m; SK5, 20m; SK6, 20m olarak olmak

üzere toplam 100m derinlikte Jeoteknik amaçlı sondaj açılacak.( JH-22, JH-24l

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

3- Açılacak olan sondaj kuyularının üçünde presiyometre deneyi yapılacak.(JH-34)

4- Sondaj kuyularından alınacak numuneler üzerinde; dane boyutu dağılımı, atterberg

limitleri tayini, su muhtevası ölçümleri, özgül ağırlık, kuru birim hacim ağırlık, dOğal birim

hacim ağırlık ölçümü yapıIarak zeminin fiziksel özellikleri belirlenecek (Ü.1,2, Ü.1.6, Z-I.6,

z,,J,.g , z,1.4, z.1,.8 l

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

30 M. (JH41)

6- Arsa üzerinde gösteriIecek noktada ]. adet mikrotremör (3 bileşen) hız ölÇümü

alınacaktır.(JH-76)

7- Sondaj kuyularından alınacak örselenmemiş numuneler üzerinde üç eksenli hücre kesme

deneyi yapılacak. (Z.L.28l

8- Sondaj kuyularından alınacak numuneler üzerinde boşluk oranı, porozite, yoğun|uk taYini

yapılacak.(Z,Z,7 -2l

9- Kaya zemine ulaşılması halinde sondaj kuyularından alınacak numuneler üzerinde tek

eksenli basma dayanımı tayini yapılacak. {7.2.9|

1O-Gerekli görüldüğü durumda sondaj sayılarıve derinlikleri arttırılacaktır.

11-Tahmin edilenden farklı bir zeminle karşılaşılması durumunda, o zemini yansıtacak

deneyler yapılacaktır.
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MADDE 1. KAPSAM
Bu özel teknik şartname, Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafindan yaPtırılacak

zemin ettit hizmetleri kapsaİrın.la uyulması gerekli asgari koşulları iÇermektedir,

Bakanlık tarafincian koordine eılilen çalışmalar Mtllgu Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü

(İdare) tarafindan yürütülmektedir.

Bu şartnamecle taraflar "idare" ve "yüklenici" olarak adlandırılmıştır.

MADDE 2. YAPILACAK TESPİT vn DENEYLER

Bu çahşmanln amacı idarece yaptırılacak yapıların oturtulduğu alarun; jeoloji, jeofiz_ik,

hictrojeoloji, tektonik, mühendislik jeolojisi, klxa ve zemin mekaniği prensipleri

kullanılarak zeminin birimlerinin (kaya ve toprak) oluşumu, dağılımı, yeralh suyu

ıJurumu, deprem durumu, bölgenin iı.tif ve pasif faylı olup olmadığı, toprak ve kaya

birimlerinin fiziksel, kimyasal ve mukavemet özellikleri ile bunların dinamik ve statik

vükler altınclaki davranış parametreleriırin saptanması, bunlara bağlı olarak zeıniııtle,

oluşabilecek srzma, heyelan, çökme, c-ıturma, şişıne, sıvılaşma gibi tehlikelere karŞı gürıeırli

tasarrm parametrelerinin belirlenmesi ile zemin taşıma gücü, stabilite analizleri Ve

hesaplamalarr ve gerekli destek ve iyileştirme tasarrmını yapmaktır,

Tüm ettit ve hesaplar Mülga BayınıJırlık ve İskan Bakanlığı tarafindan YaYınlanan 2005/.33

sayılı ,,Binarr" Bi.ru Ttirİ yapılar İçin Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı"na

,ygr. olarak 06 Mart 2007'de Resmi Gazetede yayırılanan Deprem Bölgelerinde YaPılacak

gİnİlar Hakkında Yönetmeliğe göre yapılacaktır,

2.1. Büro Çalışmalarr
yapının yapılacağı alanda dalra önce yapılaıı çalışınalar, uydu fotoğrafları, 1,/25,00.0

tııçetıl 1eoıoji hariİası, bölgede yer alan biİimlerin yatay dtlşey dağılımı, statiğrafisi, Yer altı

,ry, arrrmu, bolgenin tJl<tonik ve yapısal durumu, varsa arsa ve civarındaki aktif faYlar

,r"yu urru*n bu fğhra olan uzak:ıığı, İrazinin morfolojik durumu( topografik yapl, eğim

,.b;, i*u, durumu, yapılması planlanan yaplrun proje bilgileri gibi çalışmaları kapsar,

2.2. Arazi Çalışmaları

Arsanın içinde yer aldığı bolgenin 1/1000 veya 1/5000 ölçekli jeoloji haritası ile bu harita

üzerine zemin ve kaya"birimlerincleki süreksizlikler ile kaya düşmesi, heYelan, su baskıııı

gibi doğal afet tehlike haritaları ile ekte verileıı ve vaz\yet palanı/ plankote üzeriııde

ğosteııJn yerlerde sondaj/ araştırma çukurları bu çalışmalarrn srrasrnda Yerincle YaPılaıı
İrazi,Jeneyleri ile örselenmiş ve örselerrmemiş numune alrmr çalışmalarını kaPsar,

Arazi çahşmalarırun görevlenclirilen bir kontrol mühendisinin denetiminde Ve

sorumluluğunda yğılması zorunludur. Bu çalışmalar esnasrnda aÇılan araŞtırma

çukurları i'İe alınİn örselenmiş veya örselenmemiş numuneler iÇin ek'te Yeralan
Tutanak-S; Sondaj Çalışması için ise Tutanak-6 düzenlenecektir,

Alınan örselenmiş .," orr"lenmemiş numuneler üzerinde yaptırılacak deneYlere iliŞkin

olarak yüklenici ile idare ortaklaşa laboratuar deııey programl_hazır|ayacaktır. söz konusu

cleney programında belirtilen deneyleriıı Mülga Bayındırlık ve Iskan Bakanlığınca
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yetkileııdirilmiş laboratuarlarıla TSE standartlarına uygun bir şekilde YaPılması ve deıreY

föylerinin onanarak rapor içinde sunulmasr zoruııludur,
Sondajlar ekli plankoİe/ vaziyet planında belirtilen noktalarda ve derinlikte YaPtırılacak
olup, ,emin birimlerin fiziksel, kimyasal, mukavemet ve yer altı suyu gibi tjzelliklerinin

sondaj ıJerinliğinin artırılmasını gerektirmesi veya topografik durum, eğim gibi ııedeıılerle

sondaj yeriniıİ değiştirilmesinin zorunlu olması ılurumunda yer değiŞikliği veva sondaİ

cieriırlİginin arttırİlması konusunda idareniıı oılayınrn alrnması zorunludur. YaPılacak

sondajÜr, sondajlar srrasrnda yapılaır arazi deneyleri ve alrnması gereken numuneleriır

ekteki Mülga Bayındırlık ve 
-İrkar, 

Bakanlığının "Yaprlar İÇin Temel Scındaj Teknik

şartııamesiıİde" uygun olarak yapılması ve mghaiaza edilmesi gereklidir. AY_rıc_1

ğartnamede belirtil"Ğyen hususlaİaİ ilgili kanun, tiz:d,k, yönetmelik hükümleri ile ilgili

TSE standartları ile uluslararası standartlara ( ASTM, BS ve diğerleri) uYulacaktır.

o Türk Standartları (TS-1500) İırşaat Mühendisliğinde ZeminSıruflandırılması
ı Türk Standartları (TS-1900) İnşaat Müheııdisliğinde Zeminlaboratuar DeneYleri

o Türk Standartları (TS-1901) İırşaat Mülreıı,lisliğinde Sondaj Yolları ile ÖrselenıniŞ

ve Örselenmemiş Numuııe Alma Yöntemleri
ı Türk Standartla rı (TS-5744) İnşaat Mül-ıeııılisliğinde Temel Zemini Özellikleriıriıı

Yerinde Ölçtımtı
o Türk Standartları (TS-6108)Mülrendislik Jeolojisinde Kullanılan Terim]er

2.3. Laboratuvar Çalrşmaları
yüklenicinin zemin ve kaya mekaniği laboratuar deneylerini Mülga BaYındırlık ve İskaıı

Bakanlığı tarafindan yapı Denetimi Usul ve Esasları Yönetmeliği ÇerÇevesiırde

yetkilenıJirilmiş laboratuarlarda yaptırmasr zorunludur,
hçrlaıı son«laj kuyusu/ araştırma çukuruırda standarlara uygun olarak alınaır tüm

numuneler kontrol mühenılisi tarafıırdaıı imzalaııacak ve numaralandırılacaktır. Alııraıı

numuııeler standartlara uygun bir şekilde laboratuara nakledilecek ve laboratuvar teslim

tutaııağı düzenlenecektiİ.- Sondaj kuyularınııı en az üÇte birine Plastik boru

yerleştirilecektir.
Laboİatuar deneyleri itlare tarafin«laı-ı onaylanan deney programna uygun olarak

yaptırılacaktır. onaylı deney Programlnda öııgörülen deneyler dışında gerek görülmesi

İ-,uİi.,,ı" programd a yer alrnayan ,Jeneyler idarece uygun görülmesi halinde YükleniciYe
bildirilecek ve istenen deneyler yaptırılacaktır.
Alınan numunelerin deneye hazırlanması ve cieneylerin gerÇekleŞtirilmesi ulusal ve

uluslararasr standartlara uygun crlarak yaptırılacak, sonucunda düzenleııen foYlerin

asılları onaylanarak imzalanaİaktır. Müşahit ııiteiiğiııdeki numunelerin idare tarafıııdaıı

zeınin etüt ve proje raporları tasılik ediliııceye kadar saklanmasr zorunludur. Deııeı'

soııuçlarr stan,laİtlarda tİnımlanan niteliklere uygun olarak raporlanmalıdır.

MADDE 3. ZEMİN ETÜT RAPORUNUN HAZIRLANMASI
yapılan büro, arazi ve laboratuar çalışmaları Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı YaPı

işleri Genel Müdürlüğü tarafindan yayınlanan2005/33 sayılı "BiIıa ve Bina Türü YaPılar

iİın zemln ve Temeı İttıdu Raporu Genel Formah" na uygun olarak, Formatta belirtileıı

başlıklar altında tek tek tartışılmalr ve sonucuırda aşağıda belirtilen (bunlarla sıııırlr

olayaıı) lrususlar rapor içerisinde cleğı,rlendirilerek öneriler verilmelidir.
a
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a, İnceleme alanındaki yerel zeıniıı koşuliarıııın tanımı,
b. Önerilen tasarım parametreleri, temel deriırliği seçimi, en az temel derinliği, teıne]

tipinin muhtemel oturmalara göre tespiti, yavılı (radye) ve sürekli temcllerde rijitlik
önerisi; derin temellerc]e kazık tipi, kesiti ve boyunun irdelenmesi ve seÇimi ile

temel projesinin hesap ve tasarımrna imkaır verecek öneri ve sayısal değerler,

c. Temel kazıları ve sonrasl imalatlar esnasrnda ortaya çıkabilecek sorunlar ve

ekonomik/ güvenilir çözüm öııerileri,
d. Zeminiyileştirmesi gerekiyorsa, önerilen yöntem(ler) ile ilgili açıklamalar,

e. Yizey ve çevre drenajı ile temel seviyesindeyizey ve yeraltı suyu etkilerine karŞı

alrnmasr gereken tedbirler,
t. Gerekli hallerde zenrin büyütmesi ve sıvılaşma riski ile ilgili aÇıklamalar,

değerlendirmeler ve öıreriler,
g. Seçilen etüt katagorisi ve nedeııleri,
h. Temel tasarrmrna imkan verecek öneri ve sayrsal değerler,

i. Özel tür iksa gerekip gerekmediği, özel tür iksaların hesap ve tasarımına imkaır

verecek parametrik değerler.
j. Kazıişlerine esas kazr güçlüğü vekazı sınıfı önerileri,
t. Kazıd,ançıkan zeminin dolguda kullanılıp kullanılamayacağt ile ilgili bilgiler,

l. Özel drenaj ve yalıtım önerileri,
m. Dinamik etkilere maruztemeller ile ilgili değerlendirmeler.

MADDE 4. PROIE VE RAPOR VERME yÜ«ÜnırÜrÜĞÜ

yüklenici ti.im iş adrmları ile ilgili olarak, işbu şartnamede açıkÇa Yada Zlmmen belirtilen

çeşitli rapor, hesap, proje, tutanak ve belgeleri İdare'ye sunacaktrr. Bu dökümanlar

onaydan İor,.u dtızeltilmiş olarak ayrlca CD-ROM üzerinde de verilecektir.

Bu rapor, hesap, proje ve diğer belgeler, aşağıdakiler dahil ancak, bunlarla sınrrlı olmaVan

Firma hizmetlerini kapsayacaktır :

4.L.1. Genel

Tüm raporlarrn bir taslak nüshasr, üzerinde görüşmek izere önce İdare'Ye sunulacaktır.

Bunun ardından Yüklenici bu görüşmelerde yapılan değişiklikleri kapsayan nihai raPoru

hazırlayacaktır.

4.|.2. Format

Raporlar bilgisayar ortamında bir kelime-işlem programly|ayazılacaktır.Yazı büYüklüğii
12 punto oıİ.uktrr. Ancak çizelgelerde ya ıJa formüllerde karşılaşrlan zorunlu lıallerde
dalra küçük punto kullanılabilecektir. Yazı tipi olarak Times New Roman karakteri

kullanılacaktır.
Rapor yazımınd,a 44 boyutunda ve en az 80 gram/m2, birinci kalite lramur kağıdı

kullaırılacaktır.
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Rapor kolay anlaşılrr, akıcı bir dille ve yazımkurallarına uygun olarak Türkçe yazıIacaktır.
Anlatım üçüncü şahıs ağzından yapılacak, tümceler kısa ve özlü olacaktır.
Rapor metninin unu yİrr^nda 1,,5 satır aralığı kullarulacaktır. Şekillerin ve Çizelgelerin
açıtlamaları ile alınhlar ve dip notlar ve kaynaklar listesinin yazrmında ise 0,5 sahr aralığı

kullanılacaktır.
Her sayfanın altınd a sayfa ortasrna gelecek biçimde dış kapak, iç kapak ve iÇindekiler

clışındaki tüm sayfalar numaralandırılacaktır.
Raporlar ve ekleri tamamı imzalarıınış ve ciltlenmiş şekilde sözleŞmesilıde belirtileıı

sayıda idareye teslim edilecektir.

MADDE,s_E,KLE,R

l-Yaklaşık Maliyet

2- Yapılar İçin Temel Sondaj Teknik Şartnamesi

3- Bina ve Bina Türü Yapılar İçin Zemin ve Temel Ettidü Raporu Genel Formatı
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