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22ldİhale Kayıt Numarası
İkokulu Zemin rtüt İşi Hizmet Alımıyomra Merkezıhalenin adı

Teklif sahibinin adı ve soyadı/
ticaret unvanı
Uyruğu
TC Kimlik Numarası

kimlik Numarası

Telefon ve Faks numarası
Elektronik posta adresi (varsa)

yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2)İİale tarihinde 4734 sayılı Kanunun l0 uncu maddesinin dördüncü fı1.,.asının (a),(b),(c),(d),(e), (g)

ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü

f,kasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişik|ik olması halinde

buna ilişkin belgeleri idarenize derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleŞme

imzalanmadan öİnce anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a),(b),(c),(d),(e) ve (g) bentlerinde belirtilen

durumlarda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale

dokümanında yer alan düzenlemeIere uygun olarak idarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.

3) 4734 İayılı Kanunun 4 uncü maddesindeki 'yerli istekli" tanımı gereğince [yerli| istekli

1) Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye
belgeler taraflmlzdan okunmuş, an|aşılmlş Ve kabul
belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresı de dahi
alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif Verdiğimizi

karşıllğında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz

ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm
edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu
l olmak üzere ihale dokümanlnda yer
, dokümanda yer alan yükümlülükleri

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı-
Kaşe ve [mza

durumundayız.
4) (Mülga madde: 07 to6l2o14-29o23 R.G.t22. md.) lhale konusu işi, bu teklif mektubunun

eİ ino" y-"1. alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar

üzerindön Katma Değer Vergisi hariç Katma Değer Vergisi hariç toplam

................(. .... ....................... t

Teklif edilen toplam bedel, para birim beliılilerek rakam ve yazı ile yazılacaKır.| bedel

standart Form - KlK0,15.3/H
Birim Fiyat Teklif Mektubu

iuıı,n KoMisyoNU BAşKANLıĞINA

Vergi
Teblisat adıesi



B|RıM FıYAT TExtiF cETVEti
işin Adı: Yomra Merkez İlkokulu

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve imza 3

l Bu sotun ldoıcae hazıılanacalııı.
ı Bu süfun i§t€klil€İc€ dolduoİac!İııı
3 Teklifvcİm.y. yeıİili ki§i tlr.flndrn inız.t.nenktlİ. onaİ gi.işim ol.İak teklif vcrilnü€si halindc, t klif mektubu bütlın onaı(t.İ vq,a yetki verdik!.ri kişilcr
tarafi nda. irİzdanacnktır.

Sıra
No

Al 92

Birimi Miktarı

Teklif Edilen
Birim Fiyat
(Para birimi
belirtilerek)

Tutan
(Para birimi
belirtilerek)

JH-22
Zeminlerde 0.00-30.00 Metre Arasında Sondaj
Kuwsu Açılrnas1 l50.000

lH-24
Kayalarda 0.00-100.00 Metre Aıasında Sondaj
Kuyusu Açılması (Karotlu) m 30,000

JH-29
0.00-30.00 Metre fuasında Yerinde Deney
(SPT+Örselenmemiş Ömek Ahnması

Adeü 30,000

JH-34
0.00-30.00 Metre Arasında Presiyometre Deneyi
YapıIması Adet 5,000

JH_4l Karşılık|ı atışlı, S dalgası Hariç H<30 M K.A.T 2,000
lH-,l6 Mikotremör (3 Bileşen; x,y,z) Hız Ölçumu Nok. 1,000

ü.1.2
Ince Deneli Malzemeler 1Oane aoyutu
Dağılımının Tayini)

Adet

U. 1.6 Likiı Limit (LL), Plastik Limit (PL) ve (Pl) Adet 6,000

Z.| .28

Kayma Direncinin Üç Eksenli
Hüçrede(Konsolidasyonsuz-Derenajsız) BoşIuk
Suyu Basıncı Ölçülmeden Tayini (Uu)

Set 4 000

Z.1.4 Su Oranının (Su İçeriğinin Wn) Tayini Set 6,000

z.1.6
Dane Birim Hacim Ağırlığı(Özgül AğırIık) (Ys)
Tayini

Set 6,000

Z.1.8
Doğal Birim Hacim Ağırlığı §n) Tayini (Şekilli
Numune Üzerinde)

Set 6,000

z.1.9 Kuru Birim Hacim Ağırlığı (yk) Tayini Set 6,000

z.2.7-2
Boşluk Oranı (E), Poroziıe §), Yoğunluk Tayini
(Geometrik NumuneIerde)(Kaya Mekaniği
Laboratuvar Hzrıetleri)

Adet 6,000

z.2.9
Kayaç|arda Tek Eksenli Basma Dayanımı
Tayini(Hazır Karot Numunesinde)(Tekn Numune
için)(Kaya Mekaniği Laboratuvar Himıetleri)

4,000

Toplam Tutar (K.D.V Hariç)

Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

m

6,000

Adet



T.c
TRABzoN VALlLiĞi

çEVRE VE ŞEHlRc|LiK lL MüDüRLüĞü

iş xaleııııı-eni puRsııırııı-enı [üzoeı-eni)
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)

işin Adı : YoMRA MERKEZ |LKoKULU
iş Grubu: Ana Grup>zemin Etüt lmalatlarl sayfa:1

PursantajBirim ltiikta.ls imalatln cinsiPoz No (%}No

2

zeminlerde o.oo-30.00 Metre Araslnda Sonda.| Kuyusu Açılması

Kayalarda o.oo-100.00 Metre Aras|nda sondaj Kuyusu Açllmas|
(Karotlu)
Ö.oo-ıo.oo ııete nrasonda yerind Deney (SPT ve örselenmemiş
örnek Alınmasl)
o.oo-3o.oo Metre Araslnda Presiyometre Deneyi Yapılmasl

5 JH-41 Karşlllkll AtlşIl, Ş Dalga Hariç H < 30 m

JH-22

JH-24

m

m

Adet

Adet

K.AT

Nok.

Adet

Adet

set

set

set

Set

Set

Adet

3 JH_29

4 JH_34

6

7

8

JH-76

ü.1.2

ü.1,6

Mikrotremör (3 bileşen; x,y,z) Hlz Ölçümü

ince Daneli Malzemeler (Dane Boyutu Dağlllmlnln Tayini)

Likit Limit (LL), Plastik Limit (PL). Plastisite indeksi (Pl)

9

10

l1

12

z.1.28

z.1.4

z.1.6

z.1.8

Kayma Dırencinin
Boşluk suyu BasI

Üç Eksenli Hücrede (Konsalidasyonsuz-DrenajsIz)
ncl Ölçülmeden Tayini (Uu)

Su oranınln (su lçeriğinin wn) Tayini

Dane Birim Hacim Ağ|rllğl (Özgül Ağırllk) (Ys) Tayini

Doğal Birim Hacim Ağlrltğ| (Yn) Tayini (Şekilli Numune Üzerinde)

13 z,1.9

14 2.2.7-2

Kuru Birim Hacim Ağlrhğl (Yk) Tayini

Boşluk oranı (E), Porozile (N) ve Yoğunluk Taylni (Geometrik

Numunelerde) (Kaya [ıekaniği Laboratuvar Hizmetleri)

Kayaçlarda Tek Eksenli Basma Dayanlml Tayini (Hazlr Karot

Numunesinde) (Tek Numune için) (Kaya Mekaniği Laboratuvar
Hizmetleri)

Adet15 z.2,9

Toplam: 100,0000 _



YOMRA MERKEZ iLKOKULU ZEMİN ETÜDÜ iÇiN

YAPlLACAK iŞLERE AiT MAHAL LisTEsi

1_ Arsa üzerinde sKl,sK2,sK3,sK4,sK5,sK6 olarak gösterilecek noktalarda 30 m derinliğinde

olmak üzere toplam 180 m Jeoteknik amaçlı sondaj açılacak. ( JH-22, JH-24l

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

3- Açılacak olan sondaj kuyularında presiyometre deneyi yapılacak, (JH-34)

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

limitleri tayini, su muhtevasl ölçümleri, özgül ağlrlık, kuru birim hacim, doğal birim hacim

ağırlık ölçümü yapllarak zeminin fiziksel özellikleri belirlenecek (Ü.1.2, Ü.1.6, z.L.6, z.t.g,

z.I.4, z.t.8|

5_ Arsa üzerinde gösterilecek hat boyunca 2 adet sismik kırılma etüdü (MAsw) yapılacak H <

30 M. (JH41}

6_ Arsa üzerinde gösterilecek noktada 1adet mikrotremör (3 bileşen) hlz ölçümü ahnacaktlr.

(JH_76)

7_ kaya zemine ulaşı|ması halinde sondaj kuyularından alınacak numune üzerinde tek eksenli

basma dayanımı tayini yapılacak. (Z.2.9)

8_ sondaj kuyularından alınacak numuneler üzerinde boşluk oranı, porozite, yoğunluk tayini

yapılacak.(Z.2.7-2|

9_ sondaj kuyularından alınacak uD numunesinde kayma direncinin üç eksenli hücrede tayini

yapılacak.(Z.1.28)

10-GerekligörüldüğüdurumdasondajsayılarıvederinlikleriarttlrllacaktIr.

11-Tahmin edilenden farklı bir zeminle karşllaşılması durumunda, o zemini yansltacak

deneyler yapılacaktır.

L na ALPAY

üYEüYE KAN

iffet Bi loGLUGftJ$a^
Jeoloji Müh.

R

Proje sb. Md. VJeofizik Müh.



BİNA VE BiNA TüRü YAPILAR İÇiN

ZEMiN ETÜT HİZMETLERİ

özEL TEKNir şeRrNevr
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MADDEI. KAPSAM
Bu özel teknik şartname, Mülga Bayındrhk ve İskan Bakanlığ tarafindan yaphrılacak
zemin etiit hizmetleri kapsamrnda uyulmasr gerekli asgari koşulları içerrnektetlir.
Bakanlık taraftndan koordine edilen çalışmalar Mülga Bayındırlık ve Iskan Müdürlüğü
(İdare) tarafından yürüttilmektedir.

Bu şartnamede taraflar "İdare" ve "Yüklenici" olarak adlandınlmrşhr

MADDE 2. YAPILACAK TESPiT VE DENEYLER

Bu çahşmanın amacı idarece yaphrılacak yapılarrn ofurfulduğu alarun; ieoloji, ieofizik,
hidroieoloii, tektonik, mühendislik |eolojisi, kaya ve zemin mekaniği prensipleri
kullarularak zeminin birimlerinin (kaya ve toprak) oluşumu, dağılımı. yeraltı suvu
durumu, deprem durumu, bölgenin aktif ve pasif faylı olup olmadığl, toprak ve kava

birimlerinin fiziksel, kimyasal ve mukavemet özellikleri ile bunların dinamik ve statik
yükler altındaki davranış parametrelerinin saptanmasr, bunlara bağlı olarak zeminde
oluşabilecek sızma, heyelan, çökme, oturma, şişme, sıvılaşma gibi tehlikelere karşı güvenli
tasarım parametrelerinin belirlenmesi ile zemin taşıma gücü, stabilite analizleri ve

hesaplamaları ve gerekli destek ve iyileştirme tasanmıru yapmakhr.

Tüm eti.it ve hesaplar Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafindan yayınlanan 2005/33

sayılı "Bina ve Bina Türü Yapılar için Zemin ve Temel Etiidü Raporu Genel Formatı"na
uygun olarak 06 Mart 2007'de Resmi Gazetede yayırılanan Deprem Bölgelerindı' Yapılacak
Binalar Hakkında Yönetrneliğe göre yapılacakhr.

2.1. Biiro Çalışmalan

Yapınrn yapılacağı alanda daha önce yapılan çalışmalar, uydu fotoğafl arı, 1/25.000

ölçekli jeoloji haritası, bölgede yer alan birimlerin yatav düşey dağlırru, statiğrafisi, ver altı
suyu durumu, bölgenin tektonik ve yapısal durumu, varsa .üsa ve civarındaki aktif favlar
veya arsarun bu faylara olan uzaklığı, arazinin morfolojik durumu( topografik vapı, eğim
v.b), imar durumu, yapılması planlanan yapının proie bilgileri gibi çalışmaları kapsar.

2.2, Arazi Çalışmalaıı
Arsarun içinde yer aldığı bölgenin 1/1000 veya 1/5000 ölçekli jeoloji haritası ile bu harita

üzerine zemin ve kaya birimlerindeki süreksizlikler ile kaya düşmesi, heyelan, su baskını
gibi doğal afet tehlike haritalan ile ekte verilen ve v aziyet palaru/ plankote üzerinde
gösterilen yerlerde sondaj/ araştırma çukurlarr bu çahşmaların sırasında yerintle yapılan
arazi deneyleri ile örselenmiş ve ötselenmemiş numune alımr çalışmalarıru kapsar.

Arazi çalışmalarının görevlendirilen bir kontrol mühendisinin denetiminde ve
sorumluluğunda yapılması zorun]udur. Bu çalrşmalar esnasında açrlan araşhrma

çukurları ile alınan örselenmiş veya örselenmemiş numuneler için ek'te yeralan
Tutanak-S; Sondaj Çalışması için ise Tutanak-6 düzen]enecektir.

Ahnan örselenmiş ve örselenmemiş numuneler üzerinde yaphrılacak deneylere ilişkin
olarak yüklenici ile idare ortaklaşa laboratuar deney programr hazırlayacaktır. Söz konusu
deney programında belirtilen deneylerin Mülga Bayındırlık ve Iskan Bakanlığınca

2Zemin Etiit Hizmetleri ÖzeI Teknil ŞarEıame 2016



Z.3, LaboıafuvaıÇalışmaları

Yüklenicinin zemin ve kaya mekaniği laboratuar deneylerini Mülga Bavındırlık ve İskan

Bakanlığ tarafindan Yapı Denetimi Usul ve Esasları Yönetmeliği çerçevesinde
vetkilendirilmiş laboratuarlarda yaptırması zorun]udur.
Açılan sondaj kuyusu/ araşhrma çukurunda standarlara uygun olarak alınan tiim
numuneler kontrol mühendisi tarafından imzalanacak ve numaralandırılacaktır. Alrnan

numuneler standartlara uygun bir şekilde laboratuara nakledilecek ve laborafuvar teslim

futanağı düzenlenecektir. sondai kuyulanrun en az üçte birine plastik boru

yerleştirilecektir.
Laboratuar deneyleri idare taraflndan onaylanan deney programına uygun olarak

yaptrılacaktır. onaylı deney programında öngörülen deneyler dışlnda gerek görülmesi

İ uİi.,d" programda yer almayan deneyler idarece uygun görülmesi halinde vüklenicive
bildirilecek ve istenen deneyler yaptırılacaktır.
Allnan numunelerin deneye hazrrlanması ve deneylerin gerçekleştirilmesi ulusal ı,e

uluslararası standartlara uygun olarak yaphrılacak, sonucunda düzenlenen fövlerin
asıllan onaylanarak imzalanacakhr. Müşahit niteliğindeki numunelerin idare tarafından

zemin eti.it ve proje raporları tasdik edilinceye kadar saklanmasr zorunludur. Denev

sonuçları standartlarda tanrmlanan niteliklere uvgun olarak raporlanmalıdır.

MADDE 3. ZEMİN ETÜT RAPORUNUN HAZIRLANMASI

Yapılan büro, arazi ve laboratuar çalışmaları Mülga Bayındırlık ve Iskan Bakanlığr Yapı
işleri Genel Müdürlüğü tarafindan yayınlanan 2005 / 33 savllı "Bina,ı,e Bina Türü Yapılar
İçin Zemin ve Temel EtiidÜ Raporu Genel Formah" na uygun olarak, Formatta belirtilen

başlrklar alhnda tek tek tarhşllmalr ve sonucunda aşağıda belirtilen (bunlarla sınırlı
olayan) hususlar rapor içerisinde değerlendirilerek öneriler verilmelidir.

3Zemin Etiit Hizmetleri Özel Telgrik Şaftrıame 2018

yetkilendirilmiş laborafuarlarda TSE standartlarrna uygun bir şekilde yapılması ve denev
föylerinin onanarak rapor içinde sunulması zorurıludur.
Sondajlar ekli plankote/ vaziyet plarunda belirtilen noktalarda ve derinlikte yaphnlacak
olup, zemin birimlerin fiziksel, kimyasal, mukavemet ve yer alh suyu gibi özelliklerinin
sondaj derintiğinin artrnlmasrru gerektirmesi veya topografik durum, eğim gibi nedenlerle

sondaj yerinin değiştirilmesinin zorurılu olmasr durumunda yer degişikliği veva sondai

derinliğinin arthnlması konusunda idarenin onaylrun alınmasr zorunludur. Yapılacak

sondajlar. sondajlar sırasında yapılan arazi deneyleri ve alınmasr gereken numunelerin
ekteki Mtııga Bayındırlık ve iskan Bakanlığ,ırun "Yapılar İçin Temel Sondaj Teknik

şartnamesinde" uygun olarak yapılması ve muhafaza edilmesi gereklidir. Avrıca

şartnamede belirtilmeyen hususlarda ilgili kanun, tiizük, yönetmelik hükümleri ile ilgili
TSE standartları ile uluslararasl standartlara ( ASTM, BS ve diğerleri) uyulacaktır.

ı Türk Standartları (T91500) inşaat Mühendisliğinde Zemin Sıruflandınlması
o Türk Standartları (T}1900) İnşaat Mühendisliğinde Zemin laboratuar Deneyleri
ı Türk Standartlan (TS.1901) İnşaat Mtlhendisliğinde Sondaj Yolları ile ÖrselenmiŞ

ve Örselenmemiş Numune AIma Yöntemleri
. Türk Standartları (TS5744) İnşaat Mühendisliğinde Temel Zemini Özetliklerinin

Yerinde Ölçtımtı
o Türk Standartları (TS-6108)Mühendislik Jeolojisinde Kuliarulan Terimler



a. Inceleme alarundaki yerel zemin koşullarırun tarumı,
b. Önerilen tasanm parametreleri, temel derirıliği seçimi, en az temel derinliği, temel

tipinin muhtemel oturmalara göre tespiti, yayılı (raıJye) ve sürekli temellerde rijitlik
önerisi; derin temellerde kazık tipi, kesiti ve boyunun irdelenmesi ve seçimi ile
temel projesinin hesap ve tasanmlna imkan verecek öneri ve sayısal değerler,

c. Temel kazı|arı ve sonıast imalatlar esnasrnda ortaya çıkabilecek sorun]ar ve

ekonomik/ güvenilir çözüm önerileri,
d. Zemin iyileştirmesi gerekiyorsa, önerilen yöntem(ler) ile ilgili açıklamalar,
e. Yüzey ve çevre drenaiı ile temel seviyesinde yiJ.zey ve yeralh suyu etkilerine karşı

alınması gereken tedbirler,
f. Gerekli hallerde zemin büyütmesi ve slvrlaşma riski ile ilgili açıklamalar,

değerlendirmeler ve öneriler,
g. Seçilen etiit katagorisi ve nedenleri,
h. Temel tasanmrna imkan verecek öneri ve sayısal değerler,
i. Öze| tiir iksa gerekip gerekmediği, özel tiir iksaların hesap ve tasarrmına imkan

verecek paıametrik değerler.
j. Kazı işlerine esas kazı güçlüğü ve kazı srruh önerileri,
k. kazıdan çrkan zeminin dolguda kullanılıp kullarulamayacağ ile ilgili bilgiler,
l. Özel drenaj ve yalıhm önerileri,
m. Dinamik etkilere maruz temeller ile ilgili değerlendirmeler.

MADDE 4. PROJE VE RAPOR VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
yüklenici tiim iş adrmlan ile ilgili olarak, işbu şartnamede açıkça yada zırunen belirtilen

çeşitli rapor, hesap, proje, futanak ve belgeleri İdare,ye sunacakhr. Bu dökümanlar
onaydan sonra düzeltilmiş olarak aynca CD-ROM üzerinde de verilecektir.

Bu rapor, hesap, proje ve diğer belgeler, aşağdakiler dahil ancak, bunlarla sırurh olmayan

Firma hizmetlerini kapsayacakhr :

4.1.1. Genel

Tüm raporların bir taslak nüshasr, üzerinde görüşmek üzere önce İdare'ye sunulacaktır.
Bunun ardından Yüklenici bu görüşmelerde yapılan değişiklikleri kapsayan nihai raporu
hazırlayacakhr.

4.1.2. Format

Raporlar bilgisayar ortamında bir kelime-işlem programryla yazrlacakhr. Yazı büyüklüğü
12 punto olacaktır. Ancak çizelgelerde ya da formüllerde karşılaşılan zorunlu hallerde
daha küçük punto kullanılabilecektir. Yazı üpi olarak Times New Roman karakteri
kullarulacakhr.
Rapor yazımında ,A4 boyufunda ve en az 80 gram/m2, birinci kalite hamur kağdı
kullarulacakhr.

]Zemin Etiit Hizmetleri Özel Teknit Şartname 2018



Rapor kolay anlaşılır, akıcı bir dille ve yazım kurallanna uygun olarak Türkçe yazılacakhr.

Anlahm üçüncü şa}us ağzından yapılacak, tiimceler kısa ve özlü olacakhr,
Rapor metninin ana yazlmında 1,5 satır aralığ kullarulacaktır. Şekillerin ve Çizelgelerin
açıtlamaları ile alınhlar ve dip notlar ve kaynaklar listesinin yazımrnda ise 0,5 sahr aralığı
kullarulacakhr.
Her sayfanın altında sayfa ortasına gelecek biçimde dış kapak, iç kapak ve içindekiler
dışındaki tiim sayfalar numaralandrrrlacakhr.
Raporlar ve ekleri tamamr imzalanmış ve ciltlenmiş şekilde sözleşmesinde belirtilen

sayıda idareye teslim edilecektir.

MADDE 5_EKLER

1-Yaklaşık Maliyet

2- Yapılar İçin Temel Sondaj Teknik Şartnamesi

3- Bina ve Bina Ti,irü Yapılar İçin Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı

Edİ YILMAZ KASAR
Jeofizik Mühendisi ş{-*ul"-ko
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Jzemin Etiit Hİmetleri Özel Teknik sarkıame 2018
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